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Πρόλογος
Δημήτρης Καλαϊτζίδης
Πρόεδρος Αειφόρουμ

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου ήταν ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων για την πρόοδό
τους στην προσπάθεια στροφής προς την αειφορία. Θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, μετά από εισήγηση του Προέδρου του, Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Η πιλοτική φάση έγινε
τη σχολική χρονιά 2009-2010, ενώ από το 2010-11 και για τρία χρόνια διάρκεσε η πλήρης
λειτουργία του διαγωνισμού. Κατά τη σχολική χρονιά 2010-11 συμμετείχαν 140 σχολεία,
κατά τη σχολική χρονιά 2011-12 συμμετείχαν 180 σχολεία, ενώ κατά τη σχολική χρονιά
2012-13 συμμετείχαν 210 σχολεία. Με το τέλος της σχολικής χρονιάς 2012-13 και την αποχώρηση των μελών του ΣΠΕ από την ΕΛΛΕΤ, σταμάτησε ο θεσμός του Βραβείου Αειφόρου
Σχολείου.
Τα σχολεία που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ανέπτυξαν μια εντυπωσιακή ποικιλία δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες είναι πρωτότυπες και καινοτόμες. Σε όλα τα σχολεία
υπήρξε θετική επίδραση από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σε ορισμένα όμως, που
δραστηριοποιήθηκαν ολιστικά και με ζήλο, υπήρξαν οφθαλμοφανή και πολύ εντυπωσιακά
αποτελέσματα.
Στον παρόντα συλλογικό τόμο περιλαμβάνονται εργασίες τριάντα σχολείων όλων των
βαθμίδων, μεταξύ των σχολείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου
Σχολείου. Τα σχολεία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας να συγγράψουμε ένα συλλογικό βιβλίο-τόμο το οποίο να ανακεφαλαιώνει τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στα συμμετέχοντα σχολεία σε όλη την τριετή διάρκεια του διαγωνισμού και να δίνει ιδέες για αναπαραγωγή και βελτίωση των δράσεων. Φιλοδοξεί, λοιπόν, να αποτελέσει μια «Κιβωτό ιδεών»
αφού περιέχει ιδέες για δράσεις που πραγματοποίησαν τα σχολεία.
Για να υπάρχει κάποια ενιαία μορφή των κειμένων, προτείναμε ένα κοινό πλαίσιο συγγραφής της συμβολής κάθε σχολείου, προτείναμε ένα σχετικό μέγεθος κειμένου (δεν το
ακολούθησαν όλοι), προκηρύξαμε διαγωνισμό για τη φιλοτέχνηση του εξωφύλλου και το
αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων είναι ο παρών τόμος. Για την υλοποίηση αυτού
του σχεδίου συνεργάστηκαν ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης, ο Μιχάλης Φωτιάδης και η Χριστίνα
Νομικού. Το εξώφυλλο που επέλεξε η κριτική επιτροπή (Χρήστος Μοσχόπουλος, Παναγιώτα
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Στραβοσκούφη και Κατερίνα Βίγκου) φιλοτέχνησε ο μαθητής του 4ου ΕΠΑΛ Αθηνών, Δημήτρη Νγκελίνα, τον οποίο συγχαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Ευχαριστούμε τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές καθώς και τους εκπαιδευτικούς και
μαθητές από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν με κείμενό τους στο παρόν βιβλίο, τα σχολεία που ώθησαν τα παιδιά να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εξωφύλλου (ορισμένα εξώφυλλα θα τα δείτε μέσα στο βιβλίο), την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού εξωφύλλου,
τον Μιχάλη Φωτιάδη που επιμελήθηκε τη μορφοποίηση και στοιχειοθεσία του βιβλίου (αν
υπάρχει ο όρος στοιχειοθεσία στον ψηφιακό κόσμο), τη Χριστίνα Νομικού για τις διορθώσεις και όλη τη μεγάλη κοινότητα των διευθυντών/διευθυντριών, καθηγητών, δασκάλων,
μαθητών, γονέων, βοηθητικού προσωπικού κτλ, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου, για την μεγάλη προσπάθεια που έχει φέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα.
Κλείνουμε αυτόν τον πρόλογο με απόσπασμα από το κείμενο του 1ου ΣΕΚ Αλεξανδρούπολης:
«Η διετής συμμετοχή μας στον διαγωνισμό ΒΑΣ, συνέβαλε στο να πετύχουμε σημαντικά
πράγματα για το σχολείο μας. Το πιο σημαντικό όμως από όλα, ήταν το γεγονός ότι μας ώθησε να συζητήσουμε, να ενθουσιαστούμε, να σχεδιάσουμε να υλοποιήσουμε, να κουραστούμε, να χαρούμε, να μάθουμε, να κάνουμε λάθη και παραλείψεις, να αναστοχαζόμαστε,
να κρίνουμε, να παίρνουμε αποφάσεις, να δημιουργούμε το μικρό ή το μεγάλο, να συμμετέχουμε λίγο ή περισσότερο, δηλαδή να έχουμε σχέσεις, στο χρόνο (αεί)».
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Εισαγωγή
Βραβείο Αειφόρου Σχολείου:
Τρία χρόνια πορείας από τη θεωρία στην πράξη και στη δράση
Δημήτρης Καλαϊτζίδης & Χριστίνα Νομικού
Το ξεκίνημα
Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 σοβεί σε παγκόσμια κλίμακα μια σοβαρή οικονομική
κρίση. H κρίση αυτή αφορά τους λαούς, αλλά όχι την παγκοσμιοποιημένη οικονομική ελίτ η
οποία αυξάνει διαρκώς τα κέρδη της με την αιματηρή συγκέντρωση κεφαλαίου. Παρά το
γεγονός ότι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί δε συνδέουν άμεσα αυτήν την οικονομική
κρίση με τα προβλήματα του περιβάλλοντος, υπάρχουν συγγραφείς που το κάνουν (Barbier
2010, Giddens 2010). Όπως ισχυρίζεται ο Barbier «Η παγκόσμια οικονομική κρίση συνδέεται με την επίσης παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση και η προτεινόμενη έξοδος από τις δύο
δεν μπορεί παρά να γίνει ταυτόχρονα με την αναβάθμιση του περιβάλλοντος». Η έξοδος θα
πρέπει να συντελεστεί επίσης εντός δημοκρατικών πλαισίων και διαδικασιών, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση και περιορισμό ταυτόχρονα. Κάθε προτεινόμενη λύση στο πλαίσιο
δημοκρατικών διαδικασιών, προϋποθέτει την ύπαρξη πολιτών οι οποίοι θα έχουν:
Α. καλή κατανόηση του παγκόσμιου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος και των κατευθυντηρίων δυνάμεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
Β. γνώση και επίγνωση των προβλημάτων του περιβάλλοντος, και
Γ. ευαισθησία σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος εν γένει.
Για να δημιουργηθούν αυτοί οι πολίτες, οι οποίοι ταυτόχρονα θα απαιτήσουν συνεργασία
και θα συνεργαστούν για την έξοδο από την αλληλοσυνδεόμενη κρίση περιβάλλοντος και
οικονομίας, θα πρέπει να αναθεωρηθούν, μεταξύ άλλων, σε σημαντική έκταση και βάθος:
Α. τα εκπαιδευτικά συστήματα
Β. τα αναλυτικά προγράμματα, και
Γ. οι αντίστοιχες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης
Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Ε.Α.Α.)
Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης απαιτεί τη λήψη μέτρων σε διεθνές επίπεδο.
Για το σκοπό αυτό έχουν πραγματοποιηθεί παγκόσμιες διακυβερνητικές διασκέψεις κι έχουν υπογραφεί συμβάσεις και πρωτόκολλα, όπως η Διάσκεψη του Ρίο, το Ρίο+20 και το
Πρωτόκολλο του Κιότο. Όμως, για να επιλυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να
δρομολογηθεί η αειφόρος ανάπτυξη, παράλληλα με την αναθεώρηση του οικονομικού παραδείγματος των τελευταίων 25 χρόνων με νέα οικονομική πολιτική σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, καθώς και στον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ανθρώπου–κοινωνίας–φύσης. Η παγκό7

σμια κοινότητα έχει παραδεχτεί και διατυπώσει το ρόλο της εκπαίδευσης στην πορεία προς
την αειφορία (Καλαϊτζίδης 2000, Γεωργόπουλος 2002, Φλογαΐτη 2006, Huckle 2009, Huckle
2010a). Συγκεκριμένα, η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (EAA) ή η Εκπαίδευση για
την Αειφορία (ΕγΑ) θεωρείται βασικός μοχλός, προκειμένου να νοηματοδοτηθεί και να ευδοκιμήσει η αειφόρος ανάπτυξη, ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να
παίξει το αειφόρο σχολείο. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά σαφείς ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των όρων «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΕΑΑ) και «Εκπαίδευση
για την Αειφορία» (ΕγΑ), και λιγότερες μεταξύ των όρων «Εκπαίδευση για την Αειφορία»
(ΕγΑ) και «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» (ΕΠΑ). Εφόσον όμως τείνει να
κυριαρχήσει διεθνώς ο όρος «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΕΑΑ), εδώ χρησιμοποιούμε αδιακρίτως αυτούς τους όρους, ενώ τασσόμαστε σαφώς υπέρ του όρου «Εκπαίδευση για την Αειφορία» (ΕγΑ). Η ΕγΑ επιτρέπει στους μαθητές να εξετάζουν ποιο πρότυπο
παγκόσμιας δημοκρατίας θα μπορούσε να προωθήσει καλύτερα την αειφορία και αναγνωρίζει ότι ένα τέτοιο μοντέλο αμφισβητεί την κυρίαρχη οικονομική σκέψη, προωθώντας την
οικονομική δημοκρατία ταυτόχρονα με την πολιτική και πολιτιστική δημοκρατία (Huckle,
2010b).
Μετά τη διάσκεψη του Ρίο το 1992 η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι πλέον άρρηκτα δεμένη με την αειφορία. Η οριστική μετάβαση από την Π.Ε. στην Εκπαίδευση για την
Αειφορία (ΕγΑ) πιστοποιείται και αναφέρεται ρητά στη Διεθνή Διάσκεψη «Περιβάλλον και
Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία» (Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1997). Η μετάβαση αυτή έχει δημιουργήσει κάποια σύγχυση στον ελληνικό χώρο, καθώς η προσκόλληση στην ορολογία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» εξακολουθεί να κυριαρχεί, κυρίως στα κείμενα του Υπουργείου Παιδείας (το Τμήμα «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» κτλ), το οποίο επιδεικνύει μια πεισματική προσκόλληση σε ένα παρωχημένο όρο. Τη μεταβολή από Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (ή Εκπαίδευση για την Αειφορία ή Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία) συνόδεψε και η εμφάνιση του όρου Αειφόρο Σχολείο (sustainable school), που κυριάρχησε ως όρος, μη αφήνοντας χώρο (στην Ελλάδα) στον παραπλήσιο όρο Βιώσιμο Σχολείο (sustainable school).
Το Αειφόρο Σχολείο
Ένας ορισμός του αειφόρου σχολείου θα μπορούσε να είναι ο εξής: Το «αειφόρο σχολείο»
είναι ένα σχολείο του οποίου η οργάνωση και η λειτουργία είναι σύμφωνες με τις αρχές
και τις αξίες της αειφορίας (πολιτικής, πολιτιστικής, οικολογικής, οικονομικής, ατομικής).
Οι πρώτες αναφορές στο «αειφόρο σχολείο» εντοπίζονται στην Αυστραλία (Henderson &
Tilbury 2004, Gough 2005) και στη Μ. Βρετανία (DfES, 2007). Στη Μ. Βρετανία επιδιώκεται
το αειφόρο σχολείο να προωθεί ως βασικές αρχές και αξίες, διαχρονικά, σε όλο τον κόσμο
και σε όλους τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες, τη φροντίδα για τον εαυτό μας, τη φροντίδα για τους άλλους και τη φροντίδα για το περιβάλλον, κοντινό και μακρινό. Στην Αυστραλία η Gough (2005:340) προτείνει ως αειφόρο σχολείο εκείνο που επιδιώκει να αναπτύξει κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον και να δημιουργήσει μαθησιακές εμπειρίες, οι
οποίες θα καταστήσουν ικανούς τους μαθητές/τριες να εργαστούν προς την κατεύθυνση
της διασφάλισης καλύτερης ποιότητας ζωής. Αυτό σημαίνει ότι: α) στοχεύει στην οικολογική βιωσιμότητα και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, β) ενθαρρύνει το ά8

νοιγμα του σχολείου και την αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινότητες, και γ) προωθεί τον
περιβαλλοντικό και πολιτικό εγγραμματισμό εκπαιδευτικών και μαθητών. Ωστόσο, το αειφόρο σχολείο δεν επιδιώκει την υιοθέτηση προκαθορισμένων επιλογών από τους μαθητές
βάσει συγκεκριμένων ιδεολογικών κατευθύνσεων, αλλά περισσότερο να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποφασίσουν για τις επιλογές τους μέσα από την ελεύθερη και
αυτόβουλη επαφή τους με τα ίδια τα πράγματα και το χώρο (Zachariou & Kadji-Beltran,
2009).
Είναι γεγονός πως το σχολείο ως φορέας κοινωνικών αξιών μπορεί να συμμετέχει ενεργά
στην αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση της σύγχρονης κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Στο πλαίσιο της ΕγΑ, το σχολείο καλείται να λειτουργήσει ως φορέας αλλαγής
(Uzell, 1999), αφού πρώτα το ίδιο αποτελέσει το αντικείμενο της αλλαγής αυτής (Orr 1992,
Sterling 1996, 2002). Θα πρέπει να ενσωματώνει διαρκώς, θεωρητικά και πρακτικά, τις αρχές της αειφορίας στα πλαίσια πραγματικών, ουσιαστικών και όχι συμβολικών αλλαγών
(Fullan, 2001), καλύπτοντας τη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που διδάσκει και
σε αυτό που εφαρμόζει (Uzell et al. 1994). Συνεπώς είναι αναγκαίος ο προσανατολισμός
του σύγχρονου σχολείου προς τις αρχές, τις αξίες, και τις πρακτικές της αειφορίας, οι οποίες
θα διαπερνούν το παιδαγωγικό, κοινωνικό /οργανωσιακό και περιβαλλοντικό/τεχνικό/ οικονομικό επίπεδο λειτουργίας του (Posch 1998, Φλογαΐτη & Δασκολιά 2004, Φλογαΐτη κ.α.
2010, Κάτσενου 2012).
Αντλώντας το θεωρητικό υπόβαθρο από την κοινωνικά κριτική προσέγγιση της αειφορίας,
το αειφόρο σχολείο προτείνεται ως «μια διευρυμένη προσέγγιση της εκπαίδευσης» επιφέροντας αλλαγές σε παιδαγωγικό, κοινωνικό/οργανωσιακό και τεχνικό/οικονομικό επίπεδο
(Posch, 1999). Αν η έννοια της Αειφορίας προωθεί αλλαγές στον κοινωνικό και οικονομικό
τομέα, η Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕγΑ) παρέχει το εκπαιδευτικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν αυτόν τον κοινωνικό μετασχηματισμό
εφικτό. Το αειφόρο σχολείο προτείνει τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας σχολικής κοινότητας, η οποία θα κινείται στην κατεύθυνση της ΕγΑ (Μπαζίγου, 2010). Η έννοια του «αειφόρου σχολείου» τοποθετείται σε ένα συνεχές από το ανοικτό πράσινο που αντιστοιχεί στο
συντηρητικό, στο σκούρο πράσινο του φάσματος που αντιστοιχεί στο ριζοσπαστικό. Στο ανοικτό πράσινο, το σχολείο υιοθετεί μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον, όπως η ανακύκλωση
και η εξοικονόμηση ενέργειας (οικολογικός εκσυγχρονισμός, πίστη στις λύσεις που προέρχονται από την τεχνολογία), τα οποία όμως δεν αποτελούν αμφισβήτηση για το status quo,
αντίθετα το υποστηρίζουν. Στο σκούρο πράσινο άκρο το σχολείο υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση στην αειφορία, περιλαμβάνοντας την αμφισβήτηση προς τα επικρατούντα πρότυπα
παραγωγής και κατανάλωσης, τις κυρίαρχες αξίες της καταναλωτικής κοινωνίας, την κυρίαρχη κατανομή της εξουσίας και των οικονομικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα, αμφισβητεί και
τις δεσπόζουσες αξίες του σχολείου. Το σκούρο πράσινο σημαίνει μια πιο γενικευμένη αναθεώρηση ή ριζοσπαστική αλλαγή του περιβάλλοντος και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στο σχολείο, επιτρέποντας στους μαθητές/μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς μια πιο
δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και επίδραση στη συνολική λειτουργία
του σχολείου (Huckle, 2010α).
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Η ολιστική σχολική προσέγγιση
Για να είναι επιτυχής η στροφή του σχολείου προς την αειφορία, η μαθησιακή διαδικασία
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη συστημική και διεπιστημονική προσέγγιση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση (Sterling 2000), καθώς και από ολιστική προσέγγιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων (Tilbury
1995, Λιαράκου & Φλογαΐτη 2007). Η αρχή της «ολιστικής σχολικής προσέγγισης» («whole
school approach») (Jensen, 2005) θα πρέπει να χαρακτηρίζει επίσης τη λειτουργία του ίδιου
του σχολείου. Αυτό σημαίνει ότι θα ενσωματώνει τη διδασκαλία και τη μάθηση στις κοινωνικο-οργανωσιακές και τεχνικο-οικονομικές πλευρές της σχολικής πρακτικής (Posch, 1999).
Οι παρεμβάσεις που γίνονται πρέπει να αφορούν το σχολείο, την τάξη, τον εκπαιδευτικό,
τους μαθητές, τους γονείς τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Τα χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου
Τα κύρια χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου είναι τα εξής :
1. Η διοίκηση του σχολείου θέτει την αειφορία ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής
πολιτικής του και του προγραμματισμού.
2. Επαρκής συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας.
3. Εφαρμογή συμμετοχικών μαθησιακών προσεγγίσεων οι οποίες προάγουν δεξιότητες και
ικανότητες των μαθητών για κριτική σκέψη, αναστοχασμό, διαπολιτισμική κατανόηση, ενσυναίσθηση, συμμετοχή και δράση.
4. Ενσωμάτωση των πυλώνων της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και πολιτισμός) σε όλο το φάσμα του αναλυτικού σχολικού προγράμματος.
6. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
7. Ενσωμάτωση ολιστικών και συστημικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση για την αειφορία.
8. Έμφαση στη διασύνδεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων με την τοπική κοινωνία.
9. Παρακολούθηση, καταγραφή και προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος
του σχολείου.
10. Ενσωμάτωση της συμμετοχικής έρευνας δράσης στην εκπαιδευτική διαδικασία και μετατροπή των εκπαιδευτικών σε ερευνητές και φορείς εκπαιδευτικής και κοινωνικής αλλαγής.
Υπάρχει, λοιπόν, συναίνεση μεταξύ των ερευνητών ότι ο αναπροσανατολισμός του σχολείου προς την αειφορία απαιτεί συνολική αναθεώρηση της λειτουργίας του σχολείου, του
αναλυτικού του προγράμματος, της διδασκαλίας, της κουλτούρας του, του κλίματός του,
της διαχείρισης των πόρων και των συνεργασιών του, εντός και εκτός των σχολικών ορίων
(Jensen, 2005, Κωστούλα-Μακράκη 2010). Επειδή, όμως, τα αναλυτικά προγράμματα στη
χώρα μας παραμένουν ανελαστικά, παρά την πιλοτική εφαρμογή του «Νέου Σχολείου», η
προσπάθεια για αναπροσανατολισμό του σχολείου προς την αειφορία φαίνεται να αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες, τουλάχιστον όσον αφορά τον παιδαγωγικό τομέα. Στην Ελλάδα
μια πρώτη προσπάθεια για την εισαγωγή της Εκπαίδευσης για την Αειφορία μέσω του Αει-
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φόρου Σχολείου, πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ενός τοπικού σχολικού δικτύου στην Αχαΐα (Παπαϊωάννου κα, 2010) με αρκετή επιτυχία.
Δείκτες Αειφόρου Σχολείου
Για τον ορισμό της αειφόρου ανάπτυξης υπάρχουν εκατοντάδες ορισμοί. Η σύγχυση λοιπόν περί του νοήματος της αειφόρου ανάπτυξης δημιούργησε την ανάγκη για την υιοθέτηση κριτηρίων, με τα οποία θα μπορούσε κάποιος να διαπιστώνει κατά πόσο ορισμένες πολιτικές είναι σύμφωνες με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτά τα κριτήρια ονομάστηκαν «δείκτες αειφόρου ανάπτυξης» (Breiting et al 2007, UNESCO 1997). Μια αντίστοιχη ταξινόμηση κριτηρίων ποιότητας για το αειφόρο σχολείο, αναφέρονται από τον Breiting
(Breiting et al, 2005):
Ι. Κριτήρια ποιότητας που αφορούν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης
ΙΙ. Κριτήρια ποιότητας που αφορούν την πολιτική και την οργάνωση του σχολείου
ΙΙΙ. Κριτήρια ποιότητας που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις του σχολείου.
Η παράθεση αυτή έγινε προκειμένου να δειχτεί ότι υπάρχουν διαφορετικές ταξινομήσεις
κριτηρίων, χωρίς αυτό να είναι αναγκαστικά κακό ή δυσλειτουργικό. Πρωτοπόροι διανοητές
έχουν προτείνει την εισαγωγή δεικτών που χαρακτηρίζουν το αειφόρο σχολείο (Gough,
Henderson, Tilbury, κ.α.) ώστε να μεταφραστεί η έννοια της αειφορίας σε σχολική πρακτική
και να δοθούν κίνητρα για το μετασχηματισμό του σχολείου σε αειφόρο. Στην Ελλάδα ο εκ
των συγγραφέων Δημήτρης Καλαϊτζίδης, πρότεινε την υιοθέτηση «Δεικτών Αειφόρου Σχολείου» σε αντιστοιχία προς τους «δείκτες αειφόρου ανάπτυξης» (Καλαϊτζίδης & Δηλάρη
2010, Kalaitzidis 2012). Οι δείκτες αυτοί, δοκιμάστηκαν πιλοτικά κατά τη σχολική χρονιά
2009-2010 σε τρία δευτεροβάθμια σχολεία. Από την πιλοτική εφαρμογή των δεικτών και τη
σχετική αξιολόγηση και συζήτηση, διαμορφώθηκαν 40 δείκτες αειφόρου σχολείου, για τα
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λιγότεροι για τους άλλους τύπους σχολείων.
Όπως αναφέρει ο Breiting (2005: 54) τα κριτήρια ποιότητας που συχνά χρησιμοποιούνται
για την αποτίμηση της προσπάθειας του σχολείου να στραφεί προς την αειφορία, δεν είναι
εργαλεία ελέγχου, αλλά ευκαιρίες για αναβάθμιση της ποιότητας μέσα από ένα συνεχιζόμενο διάλογο που εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία εμείς τα ονομάζουμε Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, δεν αποτελούν δείκτες αποδοτικότητας που λειτουργούν με τρόπο κανονιστικό και περιοριστικό, αλλά είναι στοιχεία τα οποία μεταφράζουν συγκροτημένα και με σαφήνεια στην πράξη ένα σύνολο κοινών αξιών και στόχων, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργούν ένα πλαίσιο κινήτρων για δράση (βλ. Παράρτημα: δείκτες αειφόρου σχολείου). Η βασική ιδέα είναι οι δείκτες αειφόρου σχολείου που προτείνουμε, να
βοηθήσουν τη σχολική κοινότητα, ώστε να δράσει οργανωμένα, προκειμένου να επιτύχει
βελτίωση και στα τρία πεδία του αειφόρου σχολείου, δηλαδή στο παιδαγωγικό, κοινωνικό/οργανωσιακό και περιβαλλοντικό. Οι δείκτες αυτοί παίρνουν υπόψη τους το σετ των
«δεικτών αειφόρου ανάπτυξης» του Ο.Η.Ε. (UNESCO 1997, Breiting etal. 2005), τους «δείκτες εκπαίδευσης για την αειφορία» που έχει αναπτύξει η UNΕCE (2007, 2009), τους «Δείκτες για ένα αειφόρο σχολείο» της Queensland (Australian Government, 2005), ωστόσο, κατά ένα σημαντικό μέρος τους είναι πρωτότυποι. Ως υπόβαθρο αυτών των δεικτών υπάρχει,
ασφαλώς, ένα κοινά αποδεκτό όραμα για την αειφορία. Το όραμα αυτό μπορεί να μορφοποιηθεί με τη βοήθεια των δεικτών αειφόρου σχολείου, έτσι ώστε η σχολική κοινότητα να
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λειτουργεί ως ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο μπορεί να αυτό-οργανώνεται και να «αυτόποιείται», μέσα από μια εσωτερική διαδικασία (Dufour 1997, Dufour 2004, Coppieters
2005). Συγκεκριμένα οι δείκτες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, βοηθητικό
προσωπικό του σχολείου, γονείς, τοπική κοινότητα και προσανατολίζουν στη συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων, προκειμένου να επιτευχθούν με τον καλύτερο τρόπο οι επιθυμητές για το σχολείο αλλαγές. Σημαντικό είναι πως οι δείκτες είναι ενδεικτικοί των δράσεων
και κυρίως δημιουργούν κίνητρα για συγκροτημένη δράση. Κάθε σχολική κοινότητα, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας της, έπειτα από συζήτηση, μπορεί να αναπτύξει το δικό της
όραμα, σαφές και προσεγγίσιμο από όλους. Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει τις δράσεις
που θα υλοποιήσει ώστε να προσεγγίσει το όραμα της και να μετεξελιχθεί σε αειφόρο σχολείο. Αποτελεί, έτσι, το αειφόρο σχολείο, ένα νέο εκπαιδευτικό παράδειγμα, που θέτει την
πολιτική και δημοκρατική συνιστώσα στο επίκεντρό του και προάγει τον εγγραμματισμό
των μαθητών/τριών-αυριανών πολιτών μέσα από μια κοινωνικά κριτική εκπαίδευση. Ασφαλώς σε ένα σύστημα δεικτών ελλοχεύει ο κίνδυνος διολίσθησης σε μια μηχανιστικής ή
γραμμικής μορφής αλλαγή, ενώ για την οικοδόμηση ενός δυναμικού συστήματος που οδηγεί στη γνώση απαιτούνται κυκλικές διαδικασίες ανατροφοδότησης (Brooke–Smith, 2003).
Η αλλαγή είναι ουσιαστική και μόνιμη όταν στηρίζεται σ ένα αποτελεσματικό και ισορροπημένο σύστημα ανατροφοδότησης και για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το Ημερολόγιο
Αειφόρου Σχολείου, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι δράσεις του σχολείου. Για κάθε δείκτη υπάρχει και ένα φύλλο αποτύπωσης των αντίστοιχων δράσεων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στη σχολική κοινότητα να παρακολουθεί τη δράση της συνολικά, να αναστοχάζεται
πάνω στις δράσεις και στο νόημά τους, να αναπροσαρμόζει και να επανασχεδιάζει τις δράσεις της, με στόχο την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της ΕγΑ στην καθημερινή σχολική ζωή και θεωρεί την ενασχόληση με αυτή όχι ως μια επιπλέον επιβάρυνση για εκπαιδευτικούς και διευθυντές, αλλά ως
μια ευκαιρία για σταδιακή συνολική αλλαγή στο σχολείο, προς την κατεύθυνση της αειφορίας.
Οι δείκτες αειφόρου σχολείου σε σχέση με τα τρία πεδία: παιδαγωγικό, κοινωνικό/οργανωσιακό και περιβαλλοντικό/τεχνικό/οικονομικό
Για λόγους που σχετίζονται περισσότερο με τη μελέτη του αειφόρου σχολείου και τη διευκόλυνση της ταξινόμησης ορισμένων χαρακτηριστικών του, έχει προταθεί να κατηγοριοποιηθούν τα διάφορα χαρακτηριστικά του σε τρία πεδία (Ali Khan 1996, Posch 1998, Παπαδημητρίου 2010). Ασφαλώς η ταξινόμηση αυτή δεν είναι θέσφατη, απόλυτη, ή κοινά αποδεκτή, ωστόσο, μπορεί να βοηθήσει την καλύτερη μελέτη του αειφόρου σχολείου και να
διευκολύνει την κατανομή αρμοδιοτήτων σε μια πορεία προσέγγισής του. Βέβαια, εφόσον
πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που διαπερνά την όλη δομή και λειτουργία του σχολείου, η κατηγοριοποίηση αυτή είναι απλώς σχηματική και όχι ουσιαστική.
Τα τρία πεδία του αειφόρου σχολείου είναι:
Α. Το παιδαγωγικό (αναλυτικό πρόγραμμα και διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης).
Β. Το κοινωνικό και οργανωσιακό (η διοίκηση, η οργάνωση, η κουλτούρα και οι σχέσεις
του σχολείου με την κοινωνία)
Γ. Το περιβαλλοντικό (το τεχνικό και οικονομικό, το κτήριο, η αυλή, οι πόροι).
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Πιο συγκεκριμένα, η φιλοσοφία ενός αειφόρου σχολείου αποτυπώνεται στα ακόλουθα πεδία (Ali Khan 1996, Posch 1998), σε συσχέτιση με τους αντίστοιχους δείκτες αειφόρου σχολείου, όπως εφαρμόστηκαν κατά τα τρία χρόνια (και έναν πιλοτικό) της λειτουργίας του
ΒΑΣ. Στη συνέχεια οι δείκτες αναθεωρήθηκαν με βάση την εμπειρία από τα 4 χρόνια εφαρμογής και τη σχετική έρευνα που διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-13 (οι δείκτες
παρατίθενται στις επόμενες σελίδες):
Παιδαγωγικό πεδίο
Οι δείκτες που αφορούν το παιδαγωγικό πεδίο απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και
τους παρακινούν να ενσωματώσουν στα μαθήματα του σχολείου, θέματα που εμπίπτουν
στο ευρύ πεδίο της αειφορίας, να εφαρμόσουν εναλλακτικές και ποικίλες διδακτικές τεχνικές, να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, να διοργανώνουν με συμμετοχική μεθοδολογία εκδηλώσεις
και καινοτόμα προγράμματα. Ο γενικός στόχος των δεικτών του παιδαγωγικού πεδίου είναι
η παροχή ολοκληρωμένης, ποικίλης, αποτελεσματικής, ευχάριστης, εμπλαισιωμένης, αυθεντικής μάθησης.
Για παράδειγμα ο δείκτης Π 3: Με ποιους τρόπους προσπαθεί το σχολείο να εισαγάγει εναλλακτικές προς τη διάλεξη διδακτικές τεχνικές ή μεθόδους (παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, προσομοίωση, θεατρικό παιχνίδι), αποτυπώνει την πρόοδο του σχολείου σε σχέση με
την εισαγωγή μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και με την εισαγωγή εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών που ποικίλουν τη διδασκαλία και την κάνουν πιο ελκυστική. Ο
δείκτης αυτός ωθεί ώστε το σχολείο να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα χαρακτηρίζεται από μαθητοκεντρική προσέγγιση, θα στηρίζεται στη βιωματική μάθηση μέσω της
ανακάλυψης και όχι απλά στη μετάδοση της γνώσης και θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή των
μαθητών/τριών στη διδακτική διαδικασία, καθιστώντας τους συνυπεύθυνους για τη δική
τους μάθηση.
Οι δείκτες Π 4. Είδος και περιεχόμενο των εκπαιδευτικών-διδακτικών επισκέψεων που
πραγματοποίησε το σχολείο, με σκοπό την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ή προβληματισμό των μαθητών. Π 5. Είδος και περιεχόμενο των
εκδηλώσεων (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, για τη διάχυση αποτελεσμάτων κ.ά., όπως
εναλλακτικά φεστιβάλ, παρουσιάσεις μαθητικών σχεδίων, κα.) που οργανώθηκαν από το
σχολείο με την συνεργασία μαθητών/εκπαιδευτικών, με ακροατήριο μαθητές, γονείς ή μέλη της τοπικής κοινότητας. Οι εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται εντός ή εκτός του σχολείου.
και Π 7. Είδος και περιεχόμενο μαθητικών διαγωνισμών στους οποίους έλαβαν μέρος μαθητές του σχολείου καθώς και είδος ενδοσχολικών διαγωνισμών πάνω σε πρωτότυπα θέματα, τους οποίους προκηρύσσουν οι ίδιοι οι μαθητές, δημιουργούν κίνητρα στη σχολική
μονάδα να συμπληρώσει τη διδασκαλία μέσα στην αίθουσα με αυθεντικές μαθησιακές
εμπειρίες, μέσω της συνεργασίας των ίδιων των μαθητών, των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς, όλων με μέλη της τοπικής κοινωνίας και με επαγγελματίες της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας. Η διοργάνωση πολυθεματικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε ποικίλης θεματολογίας και εμβέλειας προγράμματα ενισχύει την εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών σε πραγματικές διαδικασίες πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Έτσι η μάθηση προσανατολίζεται στην πράξη, συνδέει την εμπειρία με τη θεωρία (εμπλαισιωμένη
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μάθηση) και ενισχύει τη συνειδητοποίηση της σχέσης ανάμεσα στον τρόπο ζωής και τις
καθημερινές πρακτικές από τη μια, και στα γενικότερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα
από την άλλη. Ιδιαίτερη αξία έχει ότι η ανάπτυξη δράσης, όπως προτείνει και ο Schnack
(2000) είναι σκόπιμη, αφού έχει σχεδιαστεί στη βάση επίτευξης του οράματος της σχολικής κοινότητας. Αυτό σημαίνει ότι η άσκηση της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας των
μαθητών πριν και μετά τη δράση μπορεί να δώσει ώθηση για ενδιαφέρουσες μαθησιακές
διαδικασίες και να καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι μπορούν συλλογικά να προχωρούν και
να αλλάζουν τις συνθήκες της ζωής τους, με την αναζήτηση οραμάτων και τη δημιουργία
σεναρίων για το μέλλον.
Κοινωνικό-οργανωσιακό πεδίο
Το σχολείο θα πρέπει να καλλιεργήσει στους μαθητές/τριες κουλτούρα επικοινωνίας, συλλογικότητας, συνεργασίας και λήψης αποφάσεων. Για να δοθούν κίνητρα προς αυτήν την
κατεύθυνση, διατυπώθηκαν οι κοινωνικοί δείκτες.
Είναι γνωστό ότι η θεματολογία των συνεδριάσεων των μαθητικών κοινοτήτων συνήθως
δεν συμπεριλαμβάνει θέματα αειφορίας ή λειτουργίας του σχολείου, σχέσεων μαθητώνεκπαιδευτικών κτλ. Οι δείκτες Κ4, Κ5 και Κ6 ωθούν προς καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για τις μαθητικές κοινότητες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Ν. 1566/85), ενώ δίνουν κίνητρα και ιδέες για την εισαγωγή των μαθητικών κοινοτήτων και
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τουλάχιστον στις μεγαλύτερες τάξεις. Για τη δημιουργία
κατάλληλου κλίματος, που θα χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση, αμοιβαία αναγνώριση
και σεβασμό, θα πρέπει να επιλέγονται μαθησιακές δραστηριότητες που προωθούν την
ανάπτυξη δεσμών στην ομάδα, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διαπραγμάτευση των συνθηκών μάθησης, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους μαθητές/τριες και την απόκτηση εμπειρίας από συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή ωθεί και ο δείκτης Κ 7. Κοινωνικές δράσεις και δράσεις
προστασίας του περιβάλλοντος εκτός σχολείου (π.χ. δράσεις για την κοινωνική ανισότητα,
δράσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ανδρών, γυναικών, παιδιών), βοήθεια σε άστεγους και πεινασμένους, βοήθεια σε μετανάστες, δενδροφυτεύσεις, ανταλλακτικά παζάρια
κ.ά. Ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων αυτών τίθεται η σχολική κοινότητα, η καλλιέργεια
στους μαθητές/τριες του αισθήματος ότι ανήκουν σε αυτήν και η ανάπτυξη ενός συλλογικού συστήματος αυτοδιαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να διαφοροποιηθούν σταδιακά οι ιεραρχικές δομές στο σχολείο και να μεταλλαχθούν οι σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες προς κατευθύνσεις πιο δημοκρατικές και συνεργατικές (Δουλάμη 2012, Λίβα, 2012). Το σχολείο γίνεται αντιληπτό ως οργανισμός που μαθαίνει και είναι υπεύθυνο όχι μόνο για τη δική του ανάπτυξη, αλλά και για την ανάπτυξη της κοινότητας
στην οποία ανήκει. Προς αυτή την κατεύθυνση ωθεί ο δείκτης Κ 13. Θεματολογία των Σχολικών Συμβουλίων που έχουν συγκληθεί με στόχο την ενημέρωση, την ανάπτυξη προβληματισμού και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση του σχολικού
κτιρίου, τις μεθόδους και δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα. Η αξιοποίηση των θεσμών λαϊκής συμμετοχής και
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λογοδοσίας, όπως είναι το Σχολικό Συμβούλιο (Ν.1566/85, άρθρο 51) είναι συστατικό στοιχείο του αειφόρου σχολείου, το οποίο πρέπει να είναι ένα σχολείο «ανοικτό», σε αλληλεπίδραση με την κοινότητα, ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές/τριες όχι μόνο αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες για το μέλλον, αλλά διαμορφώνουν παράλληλα τις συνθήκες ζωής και
εργασίας τους δημιουργικά στο παρόν (Μπαζίγου, 2010)
Περιβαλλοντικό/τεχνικό/ οικονομικό πεδίο
Για τα σχολικά κτήρια επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους με γνώμονα βασικές αρχές της αειφορίας. Προτείνεται η εφαρμογή των αρχών και ιδεών της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής, η χρήση ήπιων πηγών ενέργειας, η πολυ-λειτουργική αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου και η διαχείρισή του με βάση τις αρχές της αειφορίας. Βασικό στοιχείο
της λειτουργίας του αειφόρου σχολείου είναι η διαρκής φροντίδα για τη μείωση του οικολογικού του αποτυπώματος. Οι δείκτες αειφόρου σχολείου που αναφέρονται στο περιβαλλοντικό-τεχνικό-οικονομικό, στοχεύουν ακριβώς στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου, ως κτηρίου και ως λειτουργίας. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε
τους δείκτες:
Ο 1. Διαχείριση απορριμμάτων (κάθε είδους)
Ο 2. Διαχείριση πόρων (νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου,χαρτιού).
Ο 3. Το πράσινο στο σχολείο (λαχανόκηπος, κα)
Δίνεται, λοιπόν, έμφαση στις διαχειριστικές πρακτικές που ακολουθεί το σχολείο με τη δημιουργική χρήση των χώρων και των πόρων (φυσικών-οικονομικών) και των απορριμμάτων.
Όλα τα παραπάνω προτείνεται να γίνονται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση. Επειδή τα σχολεία στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ήδη
κατασκευαστεί με τρόπο που δεν επιτρέπει μεγάλες παρεμβάσεις, προτείνονται για εφαρμογή εφικτές βελτιώσεις, όπως δημιουργία λαχανόκηπου, ανθόκηπου ή ταρατσόκηπου, η
κατασκευή συστήματος αποθήκευσης και αξιοποίησης του νερού της βροχής, ετήσια τακτική συντήρηση του καυστήρα του καλοριφέρ κα. Επίσης προτείνεται η ενεργός συμμετοχή
των μαθητών/τριών στις μετρήσεις (ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, ηλεκτρική ενέργεια
και νερό), αφού θεωρείται ιδιαίτερα γόνιμο και ουσιαστικό οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε μια εμπλαισιωμένη μαθησιακή διαδικασία που δίνει ταυτόχρονα προοπτική για
δράση. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές/τριες ως συμμέτοχοι της μαθησιακής διαδικασίας αναλαμβάνουν δράσεις με σκοπό την επίλυση ή την διαπραγμάτευση των περιβαλλοντικών
ζητημάτων που τους απασχολούν. Συντελείται, δηλαδή, βαθύτερη και συνολική αναθεώρηση του σχολείου, κι όχι μια επιφανειακή αλλαγή (Zachariou & Kadji-Beltran, 2009 ). Σε αυτό
το πλαίσιο, το «αειφόρο σχολείο» καθίσταται ταυτόχρονα στόχος και εργαλείο για την επίτευξη της αειφορίας.
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Δείκτες Αειφόρου Σχολείου 2013-14
Οι δείκτες αυτοί ίσχυσαν κατά τη σχολική χρονιά 2013-14, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Βραβεία
Αειφόρου
Σχολείου»
που
πρότεινε
η
Αειφόρουμ
(http://aeiforum.eu/index.php/el/ ). Με την νέα εκδοχή των δεικτών αφαιρέσαμε τις μετρήσεις και την αποτύπωση με ποσοστά κτλ, υιοθετώντας μια πιο ποιοτική και λιγότερο
ποσοτική προσέγγιση. Για την αναθεώρηση λάβαμε υπόψη μας τα πορίσματα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε τη σχολική χρονιά 2012-13 και τα οποία μπορείτε να δείτε στις επόμενες σελίδες.
Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ) (Π1 έως Π10)
1. Ενσωμάτωση, στα μαθήματα του σχολείου, θεμάτων σχετικών με την αειφορία (π.χ. οι στόχοι
της χιλιετίας της UNESCO, η πείνα στον κόσμο, προβλήματα που προκαλεί η κοινωνική και οικονομική ανισότητα στους λαούς, εναλλακτικά προς την οικονομία της αγοράς οικονομικά και
πολιτικά συστήματα, ριζοσπαστικές και ελευθεριακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οραματικές
προτάσεις ουτοπικών σχολείων, θέματα γυναικείας απελευθέρωσης, σεβασμού των ατομικών
διαφορών (πολιτικών, διαιτολογικών κα), το ζήτημα της αποανάπτυξης, θέματα μείωσης της
υπερκατανάλωσης και αντιμετώπισης της διαφημιστικής προπαγάνδας, κα), πέρα απ΄ όσα αναφέρουν τα σχολικά εγχειρίδια, δηλ. το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.
2. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Να περιγραφούν οι ενέργειες και εργαλεία-τεχνικές που αξιοποιεί
το σχολείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών.
3. Με ποιους τρόπους προσπαθεί το σχολείο να εισαγάγει εναλλακτικές προς τη διάλεξη διδακτικές τεχνικές ή μεθόδους (μάθημα στο ύπαιθρο, στην αυλή του σχολείου, σε χώρους παραγωγής, εργασία σε ομάδες, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, προσομοίωση, θεατρικό παιχνίδι
κα). Σε τι ποσοστό του διδακτικού χρόνου οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τέτοιες μεθόδους; (στόχος: να μην είναι μικρότερο του 40%).
4. Είδος και περιεχόμενο των εκπαιδευτικών-διδακτικών επισκέψεων που πραγματοποίησε το
σχολείο, με σκοπό την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ή
προβληματισμό των μαθητών (θεματικές εβδομάδες, «ημέρα πολιτιστικής περιήγησης», «ημέρα γνώσης της τοπικής ιστορίας», «ημέρα χωρίς μάθημα» στο σχολείο- μόνο για συζητήσεις
σε θέματα επιλογής των μαθητών, «ημέρα γονέων»-οι γονείς διδάσκουν και διοικούν το σχολείο, «ημέρα του δημάρχου»-ο δήμαρχος διδάσκει και διοικεί το σχολείο, «ημέρα αλληλεγγύης για την καθαρίστρια» κα.).
5. Είδος και περιεχόμενο των εκδηλώσεων (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, για τη διάχυση αποτελεσμάτων κ.ά., όπως εναλλακτικά φεστιβάλ, παρουσιάσεις μαθητικών σχεδίων, κα.) που οργανώθηκαν από το σχολείο με την συνεργασία μαθητών/εκπαιδευτικών, με ακροατήριο μαθητές, γονείς ή μέλη της τοπικής κοινότητας. Οι εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται εντός ή εκτός του
σχολείου.
6. Μέρος του συνολικού αριθμού διδακτικών ωρών του σχολείου που διεκπεραιώθηκαν με χρήση
(ολική ή μερική) Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Η/Υ, διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας).
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7. Είδος και περιεχόμενο μαθητικών διαγωνισμών στους οποίους έλαβαν μέρος μαθητές του σχολείου καθώς και είδος ενδοσχολικών διαγωνισμών πάνω σε πρωτότυπα θέματα, τους οποίους
προκηρύσσουν οι ίδιοι οι μαθητές.
8. Μαθητικός Σχολικός Κανονισμός που συντάσσει το 15μελές μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία αρχικά σε επίπεδο πενταμελών και μετά σε επίπεδο γενικής συνέλευσης μαθητών. Ευρεία συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση για τη θέσπιση του Σχολικού Κανονισμού.
9. Περιγραφή της πολιτικής του σχολείου για μείωση της παραβατικότητας και αναφορά των εναλλακτικών ποινών για παραβιάσεις του σχολικού κανονισμού.
10. Περιγραφή της πολιτικής του σχολείου με την οποία επιδιώκεται κανένα παιδί να μην εγκαταλείψει το σχολείο πρόωρα
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, κτλ)
(Κ1 έως Κ14)
1. Εφαρμόζει το σχολείο Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.) και Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης
(Σ.Π.Δ.); Να περιγραφεί η δημοκρατική διαδικασία μέσα από την οποία προέκυψαν τα δύο
κείμενα, και να δημοσιοποιηθούν ευρύτερα.
2. Ποιο είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών του σχολείου που
συμμετέχουν ενεργά στο Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ);
3. Αριθμός και περιεχόμενο ειδικών Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων
(πέραν των υποχρεωτικών), με σκοπό τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης, για την αντιμετώπιση μαθητικών προβλημάτων, για το σχεδιασμό κοινών
προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση για την αειφορία, για την ανάπτυξη στρατηγικών
για τη σχέση του σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα, για τον αναστοχασμό σχετικά
με την πορεία του σχολείου και την επίτευξη των στόχων του, για τον εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος στην κατεύθυνση ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.
Μαθητικές κοινότητες (μόνο για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)
4. Ποια είναι η θεματολογία των εβδομαδιαίων συνεδριάσεων του 15-μελούς μαθητικού συμβουλίου (π.χ. ανοικτό σχολείο, μείωση των εξετάσεων, αύξηση της εργασίας-διδασκαλίας εκτός σχολείου κα)
5. Ποια είναι η θεματολογία των ανά δεκαπενθήμερο (15) συνεδριάσεων των 5μελών μαθητικών
συμβουλίων, με θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση του σχολικού κτιρίου, τις
μεθόδους διδασκαλίας, τις γενικότερες συνθήκες μάθησης και ασφάλειας κτλ.
6. Ποια είναι η θεματολογία των μηνιαίων μαθητικών Γενικών Συνελεύσεων (όλων των μαθητών/μαθητριών του σχολείου)
7. Κοινωνικές δράσεις και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος εκτός σχολείου (π.χ. δράσεις
για την κοινωνική ανισότητα, δράσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ανδρών, γυναικών,
παιδιών), βοήθεια σε άστεγους και πεινασμένους, βοήθεια σε μετανάστες, δενδροφυτεύσεις,
ανταλλακτικά παζάρια κ.ά.).
8. Επιστήμονες, καλλιτέχνες και άλλοι ενεργοί πολίτες με τους οποίους συνεργάστηκε το σχολείο
προκειμένου να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για θέματα αειφορίας ή
θέματα εκπαιδευτικού και κοινωνικού προβληματισμού εν γένει, όπως η θεματολογία του Π1;
9. Ποια πολιτική πρόληψης, προστασίας της υγείας και υγιεινής διατροφής ακολουθεί το σχολείο; (πχ. αποκλεισμός από το κυλικείο τροφών που προέρχονται από μεγάλες αποστάσεις, απο-
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κλεισμός τροφών που προέρχονται από κακομεταχείριση ζώων, αποκλεισμός τροφών που
προέρχονται από εκμετάλλευση ανθρώπων κα).
10. Έχει γίνει αισθητική αναβάθμιση του σχολείου από τους μαθητές, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμο, κ.ά (ζωγραφική, καθαριότητα κτλ);
11. Ώρες και περιεχόμενο σεμιναρίων που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου για
θέματα σχετικά με την αειφορία, τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις, τη διαχείριση κρίσεων και
συγκρούσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης αποφάσεων, για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομική και περιβαλλοντική κρίση, το μεταναστευτικό ζήτημα, το γυναικείο ζήτημα, την
ανεργία και τις επιπτώσεις της στο άτομο και στην κοινωνία, την κοινωνική και οικονομική ανισότητα, τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και το ρόλο τους, το ρόλο των μεγάλων διεθνών θεσμών, κτλ.).
12. Ώρες και περιεχόμενο σεμιναρίων που παρακολούθησε η διευθύντρια/ο διευθυντής του σχολείου, με την ίδια θεματολογία όπως εκείνη των εκπαιδευτικών και επίσης σχετική με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διευθυντή (ηγεσία, διοίκηση, κτλ);
13. Θεματολογία των Σχολικών Συμβουλίων που έχουν συγκληθεί με στόχο την ενημέρωση, την
ανάπτυξη προβληματισμού και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση
του σχολικού κτιρίου, τις μεθόδους και δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, τις σχέσεις
του σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα, κα.
14. Ποια πολιτική προσέγγισης εφαρμόζει το σχολείο προκειμένου να έλθουν οι γονείς πλησιέστερα προς αυτό;
Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Ο1 έως Ο6)
1. Διαχείριση απορριμμάτων. Ποια πολιτική μείωσης της κατανάλωσης ακολουθεί το σχολείο για
τις δικές του προμήθειες;
1.α Βάρος ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων, πλαστικού) που δόθηκαν για
ανακύκλωση ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
1.β Βάρος απορριμμάτων που πάει για τη χωματερή, ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
1.γ Βάρος μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών που δόθηκαν για
ανακύκλωση, ανά μαθητή και εκπαιδευτικό
1.δ Χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά για μαθητικές χειροτεχνικές κατασκευές στο σχολείο (κυρίως για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, αλλά όχι μόνο γι αυτά)
2. Διαχείριση πόρων. Ποια πολιτική ακολουθεί το σχολείο ώστε να εξασφαλίσει την εξοικονόμηση πόρων(φυσικών και οικονομικών);
2.α. Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα νερού ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
2.β Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε Κιλοβατώρες (Kwh) ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
2.γ Κατανάλωση πετρελαίου ή φυσικού αερίου (σε λίτρα) για θέρμανση ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
2.δ Αριθμός φύλλων φωτοτυπικού χαρτιού ανά μαθητή και εκπαιδευτικό (έναρξη μέτρησης
την 20 Σεπτεμβρίου).
2.ε Ποιους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και δροσισμού χρησιμοποιεί το σχολείο αντί για
το πετρέλαιο και το κλιματιστικό;
2.στ Υπάρχει φετινή βεβαίωση συντήρησης του καυστήρα-λέβητα του καλοριφέρ;
3. Το πράσινο στο σχολείο. Ποιες δράσεις υλοποιεί η σχολική κοινότητα ώστε να αυξηθεί το
πράσινο στο σχολείο;
3.α Διαθέτει το σχολείο λαχανόκηπο, ανθόκηπο ή ταρατσόκηπο;
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3.β Γίνεται κομποστοποίηση στο σχολείο;
3.γ Πόσα δέντρα και πολυετείς θάμνοι φυτεύτηκαν φέτος στο σχολείο αλλά και εκτός σχολείου
σε δενδροφυτεύσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς;
3.δ Χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά φιλικά προς το περιβάλλον για τον καθαρισμό του σχολείου;
3.ε Συμμετέχουν οι μαθητές του σχολείου στην «Ημέρα αλληλεγγύης προς την καθαρίστρια»;
(ημέρα κατά την οποία οι μαθητές καθαρίζουν οι ίδιοι το σχολείο τους)
4. Ποσοστό των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο / Ι.Χ. / πόδια.
5. Ακολουθεί το σχολείο την πολιτική «Μοιράζομαι το αυτοκίνητο με το γείτονα» για την μεταφορά των μαθητών στο σχολείο;
6. Υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και αξιοποίησης του νερού της βροχής;

Η οργάνωση του αειφόρου σχολείου
Για την οργάνωση όλης της προσπάθειας του σχολείου να στραφεί προς την αειφορία,
προτείνονται δύο σχέδια. Το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (ΣΑΔ) και το Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης (ΣΠΔ) που είναι αμοιβαίως αλληλοσυμπληρούμενα.
Κάθε σχολείο μπορεί να οργανώσει το δικό του Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.), που
αποτελεί μια δέσμευση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας ότι θα εργαστούν αρμονικά και με πνεύμα συνεργασίας, προκειμένου να κινητοποιηθεί το σχολείο και να υιοθετήσει
αειφόρο λειτουργία. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα κείμενο «παιδαγωγικής ιδεολογίας»,
ένα κείμενο προθέσεων, διατυπωμένο από τους συμμετέχοντες στην προσπάθεια, δηλ. το
διευθυντή του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές μέσω των κοινοτήτων τους,
του βοηθητικού προσωπικού, των γονέων όπως εκφράζονται από το σύλλογό τους και πιθανώς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο κείμενο αυτό ο διευθυντής μπορεί να αποτυπώσει το όραμά του για το σχολείο, το ίδιο και οι υπόλοιποι συμμέτοχοι της προσπάθειας. Ένα
ολοκληρωμένο Σ.Α.Δ. είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό μόνο αν υπάρχει δέσμευση και
προθυμία από τη σχολική κοινότητα να το υλοποιήσει. Γι αυτό πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η οποία στη συνέχεια θα αποφασίσει τον τρόπο υλοποίησής του, σχεδιάζοντας το Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης (Σ.Π.Δ.).
Το Σ.Π.Δ. δεν είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά ένας ουσιαστικός σχεδιασμός και
χρονοπρογραμματισμός όλων των επιμέρους δράσεων που μπορεί να αναληφθούν από το
σχολείο (Καλαϊτζίδης, 2013).
Οι δείκτες αειφόρου σχολείου μεταφράζονται σε συνεργατικές ενέργειες και δράσεις από
τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ομαδοποιώντας τους δείκτες αειφόρου σχολείου (πχ. κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού, πετρελαίου, χαρτιού), οργανώνονται αντίστοιχες ομάδες μαθητών/τριών-εκπαιδευτικών (-γονέων) που υλοποιούν τις δράσεις. Έχει σημασία η προσέγγιση αυτή να εφαρμόζεται με καινοτόμες και εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές, οι οποίες
προωθούν τη συνεργατική, ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία τονίζονται
με τους δείκτες που αναφέρονται στο παιδαγωγικό και κοινωνικό/οργανωσιακό επίπεδο.
Όλες οι δράσεις της σχολικής ζωής αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο και γίνεται σύνδεση
του τυπικού αναλυτικού προγράμματος με το άτυπο (κρυφό αναλυτικό), αυτό δηλαδή που
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ισχύει στην υπόλοιπη σχολική ζωή και στην κοινότητα και συνιστά την άτυπη μάθηση
(Shallcross, 2004). Να υπογραμμιστεί ότι το αειφόρο σχολείο δεν ασχολείται μόνο με παραμέτρους της ποιότητας του περιβάλλοντος και της χρήσης των πόρων, αλλά ασχολείται εξίσου με ζητήματα συμμετοχής, ποιότητας ζωής και κοινωνικής δικαιοσύνης, τα οποία θεωρεί ουσιώδεις παραμέτρους για την προετοιμασία των μαθητών/τριών ως ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Ο Huckle τονίζει «ότι η πρόκληση εναποτίθεται στους κριτικά
σκεπτόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σκόπιμο είναι να διερευνούν τις αντιφάσεις στα
κυβερνητικά κείμενα και να εργάζονται για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας αυτοδιαχείρισης
και αυτοπροσδιορισμού των μαθητών, καθώς και κριτικής εξέτασης των ιδεών» (Huckle
2009).
Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
Σε χιλιάδες σχολεία της χώρας μας πραγματοποιούνται κάθε χρόνο προγράμματα προαιρετικών σχολικών δραστηριοτήτων. Τα περισσότερα όμως από αυτά γίνονται σε καθεστώς απομόνωσης σε σχέση με τη σχολική κοινότητα, με αποτέλεσμα να μην ασκούν τη θετική επίδραση στις σχέσεις του σχολείου με την υπόλοιπη κοινότητα. Γίνονται, δηλαδή, από
μαθητικές ομάδες, που συνήθως κινητοποιούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των μαθητών και
εκπαιδευτικών του σχολείου (Τσιροπούλου, 2012). Όμως, η υιοθέτηση της «ολιστικής σχολικής προσέγγισης» από ένα σχολείο σημαίνει τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, του συνόλου των διδασκόντων, του βοηθητικού προσωπικού, σημαντικού μέρους των γονέων και των άλλων κοινωνικών εταίρων του σχολείου. Η θεσμοθέτηση κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στην κοινή προσπάθεια για την αειφορία μπορεί να ενισχύσει τα ούτως ή άλλως σημαντικά επιτεύγματα
των μαθητικών περιβαλλοντικών ομάδων και ένα τέτοιο κίνητρο αποτελεί το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.
Ως ανταπόκριση σε όσα προαναφέρθηκαν, το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού θεσμοθέτησε από το σχολικό έτος
2010-11 το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» (Β.Α.Σ.), το οποίο διατελούσε υπό την αιγίδα του
ΥΠΑΙΘ. Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων που έχει
ως αντικείμενο την ένταξη της οπτικής της αειφορίας στο σύνολο των λειτουργιών του
σχολείου και ειδικότερα στα τρία πεδία που προαναφέρθηκαν, δηλαδή: το παιδαγωγικό, το
κοινωνικό-οργανωσιακό και το περιβαλλοντικό.
Συγκεκριμένα είχε στόχο να αναγνωρίσει, να προβάλει και να ενισχύσει τις προσπάθειες
που γίνονται στα σχολεία σε διαφορετικά θεματικά πεδία, που εμπίπτουν όμως στο ευρύτερο πλαίσιο εκπαίδευσης για την αειφορία. Ταυτόχρονα, μέσω της εισαγωγής των «δεικτών αειφόρου σχολείου» προώθησε έμμεσα το πρότυπο του αειφόρου σχολείου, ενώ βοήθησε ουσιαστικά στη διάδοση της καλής πρακτικής που παράγεται στα σχολεία της χώρας.
Τα σχολεία που συμμετείχαν στο διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου (ΒΑΣ), πραγματοποίησαν εγγραφή στην σχετική ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες αειφόρου σχολείου, σχεδίασαν και υλοποίησαν δράσεις, αποτυπώνοντάς τες στο Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου. Για κάθε δείκτη υπάρχει ένα σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων
που μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση του στόχου ή των στόχων που υπονοεί ο δείκτης. Στο τέλος της χρονιάς κάθε σχολείο εισήγαγε στην ειδική θέση της ιστοσελίδας, μια
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τιμή για κάθε δείκτη, ανάλογα με τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, συλλέγοντας με τον
τρόπο αυτό βαθμούς και μια συνολική βαθμολογία. Η σύγκριση των βαθμολογιών των σχολείων έδινε τους νικητές. Κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 συμμετείχαν στο διαγωνισμό 210
σχολεία από όλη τη χώρα.
Ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται σημαντική ποικιλία δεικτών αειφορίας και πολλές πρωτοβουλίες που προωθούν το Αειφόρο Σχολείο (Η.Π.Α., Αυστραλία, Η.Β., Σουηδία,
Αυστρία κα), πουθενά δεν υπάρχει αποτύπωση της συνολικής δράσης ενός σχολείου με τη
βοήθεια μετρήσιμων «δεικτών αειφόρου σχολείου» που βαθμολογούνται και υπό την έννοια αυτή το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου είναι μια διεθνής καινοτομία (Kalaitzidis, 2012).
Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στο ΒΑΣ κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 βρίσκονται στο
Παράρτημα.
Συμπεράσματα
Το «Αειφόρο Σχολείο» είναι ένα εφικτό όραμα, μια εφικτή ουτοπία, στηριγμένη στις αρχές
και τις αξίες της κριτικής παιδαγωγικής. Η βασική ιδέα του είναι η ενσωμάτωση των αρχών
και των αξιών της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση,
στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το
σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την τοπική κοινότητα.
Για την υποβοήθηση του σχολείου στην προσπάθεια μετασχηματισμού του από παραδοσιακό σε αειφόρο, προτείνονται συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας (δείκτες αειφόρου σχολείου) τα οποία οργανώνουν το πλαίσιο συνεργασίας των συμμετεχόντων στη σχολική κοινότητα. Το σύνολο της σχολικής κοινότητας συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια για στροφή
του σχολείου προς την αειφορία, υιοθετώντας το μοντέλο της «ολιστικής σχολικής προσέγγισης».
Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» ως διαγωνισμός μεταξύ σχολείων με στόχο την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας στο πεδίο της σχολικής αειφορίας, είναι η πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης των δεικτών αειφόρου σχολείου. Κύρια επιδίωξη είναι η ενσωμάτωση της ιδέας
της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου. Το ΒΑΣ αποτελεί μια Ελληνική καινοτομία με διεθνή διάσταση. Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, στα τέσσερα χρόνια που
υλοποιείται ο διαγωνισμός, έχουν επέλθει σημαντικές βελτιώσεις στα συμμετέχοντα σχολεία.
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Έρευνα μεταξύ σχολείων που συμμετείχαν
στο διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
(Κείμενο: Δημήτρης Καλαϊτζίδης)
Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών σχετικά με
τον θεσμό του ΒΑΣ, πραγματοποιήσαμε έρευνα κατά τη σχολική χρονιά 2012-13.

Το πρωτόκολλο της έρευνας


Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν προαιρετική για το σχολείο (διευθυντής, εκπαιδευτικοί,
μαθητές).



Στην έρευνα συμμετείχαν οικειοθελώς 5 νηπιαγωγεία, 16 δημοτικά σχολεία, 10 γυμνάσια, 6 γενικά λύκεια και 3 ΕΠΑΛ-ΤΕΣ, συνολικά 40 σχολεία, που αντιπροσωπεύουν το
19% των σχολείων του ΒΑΣ κατά το 2012-13 (210 σχολεία)



Η έρευνα ήταν πανελλήνια και αφορούσε εκείνα τα σχολεία που δήλωσαν ότι υλοποιούν το σχετικό Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης (ΣΠΔ) του ΒΑΣ.



Σε κάθε σχολείο που συμμετείχε στην έρευνα, ζητήθηκαν οι απόψεις από τον διευθυντή/τη διευθύντρια, από τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικούς και από τουλάχιστον πέντε
μαθητές.



Οι ερευνητές ήταν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και γνωστά στην εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (βλ. επόμενη σελίδα).



Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης του ερευνητή καθορίστηκε μετά από επικοινωνία
του ερευνητή με τη διευθύντρια/τον διευθυντή του σχολείου.



Τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία έγιναν οι επισκέψεις ήταν:
Α. για τα Νηπιαγωγεία Δημοτικά σχολεία: από 15 Μαΐου έως 5 Ιουνίου2013
Β. για τα Γυμνάσια: από 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2013
Γ. Για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Από 16 έως 26 Απριλίου 2013
Με κάθε ένα από τα πρόσωπα των οποίων ζητήθηκε η γνώμη (διευθυντής και εκπαιδευτικοί) ο ερευνητής είχε μια μικρή συζήτηση (ημιδομημένη συνέντευξη) με βάση κάποιες εκ των προτέρων προετοιμασμένες ερωτήσεις (εν είδη ερωτηματολογίου, το οποίο όμως δε συμπλήρωσε ο ερωτώμενος). Η συζήτηση έγινε ατομικά. Στο Παράρτημα
παρατίθεται η διαδικασία επιλογής των προσώπων (εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες) που έλαβαν μέρος στην έρευνα.
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Επισκέψεις στα σχολεία
Για την πραγματοποίηση της έρευνας, ένας αριθμός συνεργατών του ΣΠΕ επισκέφτηκε τα
σχολεία, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου. Οι συνεργάτες που επισκέφτηκαν τα σχολεία ήταν οι παρακάτω:
Α/
Α
1

Όνομα-Επώνυμο
Γιάννης Φαρμάκης

Ιδιότητα
Πρώην Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

2

Ρούλα Γκόλιου

3

Χρήστος Σαμαντάς

4

Φανή Βλάχου

5
6

Σοφία Τσιροπούλου
Μαρία Σφακιανάκη

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός με μεγάλη πείρα στην
Π.Ε.
Πρώην Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
διευθυντής Γενικού Λυκείου
Πρώην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πρώην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
νυν Υπεύθυνη Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

7
8

Αλέξ. Παλαβουζόπου- Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
λος
Γιώργος Κούσουλας
Πρώην Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

9

Ντίνα Σχίζα

Πρώην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

10

Σοφία Δημητρίου

Πρώην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

11

Γρηγόρης Βάρας

Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Ανθοκομίας

12

Χριστίνα Νομικού

Μέλος του ΣΠΕ, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου

13
14

Θεόδωρος Παπαπαύ- Πρώην Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
λου
Γεωργία Τραγούδη
Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

15

Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Συντονιστής του ΒΑΣ

Οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από το διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου και από
τους προβλεπόμενους εκπαιδευτικούς, ενώ στους μαθητές και στις μαθήτριες διανεμήθηκε
ερωτηματολόγιο, τη συμπλήρωση του οποίου επέβλεψε εκπαιδευτικός του σχολείου. Τα
ερωτηματολόγια και οι σημειώσεις των ερευνητών στάλθηκαν με ταχυδρομείο στην επιτροπή αξιολόγησης η οποία εισήγαγε τα στοιχεία σε φύλλα Excel. Την εισαγωγή των στοιχείων έκαναν οι Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Ευαγγελία Κέκερη και Χριστίνα Νομικού. Τη στατιστική επεξεργασία με το στατιστικό πακέτο SPSS και με το Excel, έκανε ο Παναγιώτης Μπλίτσας και την ερμηνεία των ευρημάτων έκαναν οι Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Χριστίνα Νομικού,
Παναγιώτης Μπλίτσας, Αραβέλλα Ζαχαρίου, Ευαγγελιία Κέκερη.
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Ευρήματα
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας, τα οποία προέκυψαν από τα 4 ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν (Διευθυντών, Εκπαιδευτικών, Μαθητών Δημοτικού Σχολείου, Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Τα ερωτηματολόγια
των Διευθυντών και των Εκπαιδευτικών δεν επιδόθηκαν στους ίδιους για συμπλήρωση, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για τις ημιδομημένες συνεντεύξεις. Για κάθε γράφημα αναφέρεται
αν αυτό αφορά διευθυντές, εκπαιδευτικούς ή μαθητές.

Α. Ευρήματα σχετικά με το ρόλο του διευθυντή και των εκπαιδευτικών

Γράφημα 1. Εκπαιδευτικοί. Πηγή πληροφόρησης για το ΒΑΣ
Από το Γράφημα 1 προκύπτει ότι ο ρόλος του διευθυντή στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το ΒΑΣ είναι καθοριστικός, αφού ένα ποσοστό 86% πληροφορήθηκε τα σχετικά με το διαγωνισμό από αυτόν. Ας σημειώσουμε όμως και ένα ποσοστό 30% που πληροφορήθηκε σχετικά από την επίσκεψη του σε μια ιστοσελίδα, κάτι που υπογραμμίζει την
προσφορά του διαδικτύου στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Το κύριο εύρημα όμως, ότι
ο διευθυντής είναι η βασική πηγή πληροφόρησης της σχολικής κοινότητας για το ΒΑΣ, επιβεβαιώνει αυτό που πολλές έρευνες παγκοσμίως έχουν αναδείξει, δηλαδή την κυρίαρχη
θέση του διευθυντή ως πηγής πληροφόρησης και ενημέρωσης στο σχολείο.
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Γράφημα 2. Διευθυντές. Εισήγηση για ΒΑΣ
Από το Γράφημα 2 προκύπτει πάλι ότι ο ρόλος του διευθυντή για τη συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ είναι καθοριστικός, αφού σε ποσοστό 76,32% αυτός εισηγήθηκε στο σύλλογο
διδασκόντων τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ας σημειώσουμε όμως και το 21,05% που δηλώνει ότι κάποιος εκπαιδευτικός εισηγήθηκε τη συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ. Αυτό,
πιθανότατα, σημαίνει ότι σε κάθε σχολείο υπάρχει ένας αριθμός εκπαιδευτικών οι οποίοι
είναι πρόθυμοι να εισηγηθούν και να συμμετάσχουν σε καινοτομίες και νέα προγράμματα,
κάτι αναμενόμενο, άλλωστε. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών που εισηγήθηκαν τη συμμετοχή του σχολείου
στο ΒΑΣ, κάτι που, με τη σειρά του, πιθανώς εγγυάται την καλύτερη εξέλιξη της πρωτοβουλίας στο σχολείο. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι ο διευθυντής ανέθεσε σε κάποιους εκπαιδευτικούς να μελετήσουν τα σχετικά με το ΒΑΣ και να κάνουν εκείνοι την εισήγηση. Αυτή η
εκδοχή ενισχύεται από τα στοιχεία του Γραφήματος 1, στο οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχου
μεγέθους ποσοστό που να αποδίδει την ενημέρωση σχετικά με το ΒΑΣ σε άλλο πρόσωπο
πλην του διευθυντή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι είναι μηδενικά τα αντίστοιχα ποσοστά των μαθητών και των γονέων. Και για τους μεν μαθητές είναι αναμενόμενο να μην εισηγούνται καινοτομίες στο σχολείο, αφού δεν είναι αυτός ο ρόλος τους, όμως θα περιμέναμε, έστω και περιορισμένη, παρουσία των γονέων σε τέτοιες διαδικασίες. Το ποσοστό
των μορφωμένων γονέων στην κοινωνία αυξάνεται και θα ήταν αναμενόμενο να προτείνουν στους συλλόγους διδασκόντων την εισαγωγή καινοτομιών που βελτιώνουν τις σχολικές επιδόσεις και το κλίμα του σχολείου. Ίσως αυτή η απουσία να είναι ενδεικτική της απόστασης που υπάρχει μεταξύ του σχολείου και των γονέων. Μεταξύ άλλων και για τους λόγους αυτούς, που σχετίζονται με τη συμμετοχή του σχολείου σε καινοτομίες όπως το ΒΑΣ, η
επιλογή των διευθυντών των σχολείων θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την ανάληψη της σχολικής διεύθυνσης από ανθρώπους με όραμα, με επιθυμία διαφοροποίησης του παραδοσιακού ρόλου του σχολείου και με διάθεση να εισαγάγουν θετικές
καινοτομίες στο σχολείο.
Απαντήσεις εκπαιδευτικών στην Ερώτηση: Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η στήριξη της
διεύθυνσης του σχολείου για τη συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Δε γίνεται τίποτε χωρίς την υποστήριξη του διευθυντή
Αν ο διευθυντής δεν επιθυμεί κάτι αυτό δύσκολα πραγματοποιείται
Εμπνέει, συντονίζει, καθοδηγεί
Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενασχόληση των εκπαιδευτικών και των μαθητών με το θέμα.
Για να υπάρχει οργάνωση και στήριξη των εκπαιδευτικών
Διευκολύνσεις, επαφές με φορείς
Διευκολύνει το έργο, παρέχει υλικό
Ναι, διότι ο διευθυντής είναι και ιδεολογικός μέντορας
Ναι, αλλιώς θα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο
Χωρίς στήριξη ατονεί και το δικό μας ενδιαφέρον
Χωρίς την υποστήριξη του διευθυντή οι καθηγητές είναι απρόθυμοι να ξεκινήσουν
κάτι

Και από τις απαντήσεις αυτές, προκύπτει με σαφήνεια ο καίριος ρόλος του διευθυντή στην
ανάληψη πρωτοβουλιών του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τον πρωτεύοντα
ρόλο, θετικό ή αρνητικό, του διευθυντή και είναι πιθανό να περιμένουν από εκείνον την
πρόταση για εισαγωγή καινοτομιών, όπως το ΒΑΣ.

Γράφημα 3 . Εκπαιδευτικοί: Τι διευκολύνει την υλοποίηση του ΒΑΣ;
Το Γράφημα 3 δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σχεδόν ίσης σημασίας τη θετική στάση
και συμμετοχή των εκπαιδευτικών με εκείνη του διευθυντή, ενώ πολύ μεγάλο ποσοστό απαντήσεων συγκεντρώνει η θετική στάση και συμμετοχή των μαθητών (67,44% για τους εκ26

παιδευτικούς και 78,95% για τους διευθυντές). Οι τρεις αυτοί παράγοντες (διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες) είναι ασφαλώς εκείνοι που αποτελούν τους πυλώνες της
σχολικής ζωής και η θετική στάση τους μαζί με την ενεργό εμπλοκή τους μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία κάθε σχολικού εγχειρήματος, κάθε πρωτοβουλίας και κάθε αλλαγής.
Είναι γεγονός ότι το ΒΑΣ απετέλεσε μια αυθεντική καινοτομία για το ελληνικό σχολείο,
πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των
στοιχείων του και κυρίως των Δεικτών Αειφόρου Σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές θεωρούν ότι η αναλυτική επεξήγηση των θετικών στοιχείων του ΒΑΣ και η επεξήγηση
των κινήτρων, είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη του ΒΑΣ στα σχολεία. Οι απαντήσεις
των εκπαιδευτικών δίνουν βαρύτητα επίσης στην εξωτερική οικονομική βοήθεια, κάτι που
έχει αποτυπωθεί και σε άλλη ερώτηση. Το εύρημα αυτό σημαίνει ότι μάλλον δε έχει γίνει
κατανοητό το ΒΑΣ ως μια προσπάθεια να μειωθεί η κατανάλωση πόρων και χρημάτων. Είναι πιθανό εκείνοι που απάντησαν σχετικά να θεωρούν ότι το ΒΑΣ ωθεί σε δραστηριότητες,
για τις οποίες το σχολείο δικαιούται εξωτερική οικονομική βοήθεια. Ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί ότι παίζει ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του ΒΑΣ και η
γεωγραφική θέση του σχολείου, αν αυτό βρίσκεται σε αστική, ημιαστική ή αγροτική περιοχή. Από τις επεξηγήσεις που έδωσαν εκείνοι που απάντησαν σχετικά, προκύπτει ότι οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα σχολεία των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών έχουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες να ανταποκριθούν καλύτερα στους δείκτες αειφόρου
σχολείου. Αρκετοί από εκείνους που απάντησαν «άλλο», ανέφεραν τη σύνδεση του ΒΑΣ με
ορισμένα μαθήματα ως διευκολυντική. Αυτό είναι πράγματι σωστό, αφού σημαντικό μέρος
των δεικτών αναφέρεται σε θέματα που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του
σχολείου. Συνδυάζοντας τα παραπάνω ευρήματα θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται
πως έχουν περισσότερες παρανοήσεις και ελλείψεις σχετικά με την υλοποίηση του ΒΑΣ σε
σύγκριση με τους διευθυντές και, ως εκ τούτου δικαίως, θεωρούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη
ανάγκη ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας σχετικά με με τους δείκτες αειφόρου σχολείου. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί αυτομάτως στην ανάγκη υλοποίησης μιας εκτεταμένης
σειράς επιμορφωτικών συναντήσεων για τους εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων
της εκπαίδευσης σχετικά με τους δείκτες αειφόρου σχολείου και την επίδρασή τους στο
σχολείο συνολικά.
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Γράφημα 4. Εκπαιδευτικοί. Λόγοι μη συμμετοχής εκπαιδευτικών
Είναι γνωστό και έχει επιβεβαιωθεί ερευνητικά ότι κάθε καινοτομία και ό,τι διαφορετικό
στο σχολείο, πολλές φορές αντιμετωπίζεται με καχυποψία και δυσπιστία. Ένα ποσοστό
44,2% των εκπαιδευτικών που απάντησαν στην ερώτηση, θεωρεί ως πιο σημαντικό λόγο
μη συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο ΒΑΣ, την έλλειψη χρόνου. Ένα άλλο μέρος των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν θεωρούν την ύπαρξη οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων
ως λόγο μη συμμετοχής στο ΒΑΣ. Ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό περίπου 20% θεωρεί το
ΒΑΣ πολυτέλεια στη σημερινή εποχή. Είναι αντίδραση που στο γενικό πληθυσμό των εκπαιδευτικών είναι πιθανό να βρίσκει πολύ μεγαλύτερη απήχηση, καθώς οι απολύσεις, η αύξηση του ωραρίου εργασίας και οι περικοπές στο μισθό των εκπαιδευτικών, τους έχουν απογοητεύσει. Ενδιαφέρον είναι το εύρημα πως είναι πολύ μικρά τα ποσοστά (2,33%) των εκπαιδευτικών που είτε είναι ιδεολογικά αντίθετοι με το ΒΑΣ, είτε πιστεύουν πως δεν προσφέρει κάτι αξιόλογο στο σχολείο και στα παιδιά. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό 35,56% που
δηλώνει άλλο λόγο.
Μεταξύ των άλλων λόγων που επικαλούνται σημαντικότεροι είναι οι:
o Καχυποψία ως προς το θεσμό, ως προς τα έπαθλα, ως προς τους στόχους του διαγωνισμού κ.ά.
o Το θεωρούν προοίμιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην οποία αναφερθήκαμε και προηγουμένως, κάτι που ως ένα βαθμό αποδείχτηκε βάσιμο, με βάση τις
εξελίξεις στο θέμα των απολύσεων καθηγητών και του γεγονότος ότι επισείεται η
αξιολόγηση ως το φίλτρο παραμονής ή απόλυσης εργαζομένων στο δημόσιο.
o Φοβούνται τις ευθύνες. Αυτό βέβαια, όπως και τα προηγούμενα, είναι εκτίμηση
των ερωτώμενων και όχι απόψεις που εκφράστηκαν άμεσα από τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους. Ωστόσο, είναι πιθανό να ισχύει, αφού και στην ερώτηση τη σχετική με τη συζήτηση που έγινε στο Σύλλογο Διδασκόντων, τα ζητήματα της ευθύνης
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σχολείου, εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών, βρίσκονται πολύ ψηλά στην ιεράρχηση
των ανησυχιών των εκπαιδευτικών.
o Δεν κατανόησαν το θέμα. Και αυτό είναι εκτίμηση των ερωτώμενων και είναι πολύ
πιθανό να μην έγινε επαρκώς κατανοητή η φιλοσοφία και η διαδικασία του ΒΑΣ. Είναι πράγματι αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα, προϋποθέτει μελέτη των δεικτών αειφόρου σχολείου, μελέτη και λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μεθοδολογία υλοποίησης, και ως εκ τούτου, πρέπει κάποιος που θα έχει μελετήσει τα σχετικά εκείνος να
εισηγηθεί στο Σύλλογο Διδασκόντων και να είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σε
απορίες και κριτική.
Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν πάλι την ανάγκη διαρκούς και επαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για το Αειφόρο Σχολείο.

Γράφημα 5. Επίδραση της συμμετοχής του σχολείου στο ΒΑΣ, στους εκπαιδευτικούς
Το Γράφημα 5 αποτυπώνει κάτι πολύ σημαντικό. Τα κέρδη που αναφέρουν ότι αποκόμισαν
οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο ΒΑΣ. Πέρα από τον εμπλουτισμό των γνώσεων για το
περιβάλλον και την αειφορία, έχει μεγάλη σημασία η βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, η
βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων σε παιδαγωγικά και περιβαλλοντικά θέματα, η αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς, η βελτίωση των σχέσεων με τους μαθητές, κάτι
που επηρεάζει άμεσα και διευκολύνει την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Είναι προφανές
ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο ΒΑΣ συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, αφού τα οφέλη είναι πολλαπλά. Αρχικά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους γύρω από θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία. Αυτό σημαίνει ότι καθώς θα είναι
καλύτερα ενημερωμένοι, θα εντάσσουν συχνότερα σχετικά θέματα στη διδασκαλία τους.
Σημαντικό επίσης είναι ότι οι ίδιοι θεωρούν πως βελτιώνονται οι προσωπικές τους δεξιότη29

τες σε παιδαγωγικά και περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό σε συνδυασμό με τη βελτίωση της
διδακτικής πρακτικής τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ενασχόληση με το ΒΑΣ λειτουργεί
σε μεγάλο βαθμό επιμορφωτικά για τους εκπαιδευτικούς. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι
ένα ποσοστό 30,23% δηλώνει ότι βελτιώθηκε η ποιότητα της ζωής του, κάτι σχετικά μη αναμενόμενο στην έρευνα. Πιθανώς αυτό να είναι αποτέλεσμα της ενημέρωσης που έχουν
και της υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών στην προσωπική τους ζωή, αλλά
και της βελτίωσης της επαγγελματικής τους ζωής. Έχει επίσης σημασία το ποσοστό 32,56%
που δηλώνει ότι με τη συμμετοχή του στο ΒΑΣ αναθεώρησε το ρόλο του ως εκπαιδευτικού.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως εκείνου που παρέχει τη γνώση αναθεωρείται στο ΒΑΣ, καθώς αυτός αναλαμβάνει να συντονίσει, να βοηθήσει, να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει διακριτικά και να διαμεσολαβήσει στην απόκτηση των γνώσεων. Το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι συνειδητοποίησαν αυτή την αλλαγή ρόλου, μέσα από τη συμμετοχή τους
στο ΒΑΣ. Εκείνοι που δήλωσαν «άλλο», δήλωσαν τα παρακάτω, σε σχέση με τη δική τους
βελτίωση:
o Όταν αποδέχεσαι κάτι καινούργιο και καινοτόμο, είναι επόμενο να επηρεαστείς καθοριστικά
o Άρχισα να χρησιμοποιώ ΤΠΕ στο μάθημα
o Τώρα χρησιμοποιώ διαδραστικό πίνακα και υπολογιστή
o Εκπαιδευτική επαγρύπνηση, βελτίωση της οργανωτικής ικανότητας, καλύτερη διαχείριση του χρόνου
o Αυξήθηκε το ενδιαφέρον μου για μια πιο ποιοτική εκπαίδευση
o Νιώθω περισσότερο χρήσιμη από μια τυπική καθηγήτρια
o Έμαθα ακόμη και να ζωγραφίζω.
o Προσπαθώ να εμπλουτίσω το μάθημά μου μέσα από τις δράσεις
o ΤοΒΑΣ ήταν αφορμή για να παρακολουθήσω σεμινάρια περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, για εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ και έρευνα για περιβαλλοντικά προβλήματα
o Αισθάνεσαι καθηγητής με αναβαθμισμένο το ρόλο σου
o Βελτίωση της ποιότητας ζωής ως προς το εργασιακό περιβάλλον
o Με επηρέασε πάρα πολύ και με θετικό τρόπο
o Αισθάνομαι πλέον την ανάγκη ό,τι κάνουμε με τους μαθητές να το προσφέρουμε σε
όλη τη σχολική κοινότητα
o Πιο στενή σχέση με τους μαθητές, μέσα από τη συνεργασία
o Έμαθα ότι όλα τα μαθήματα του σχολείου μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες
δραστηριότητες
o Αναδεικνύεται η ειδικότητά μου (γεωπόνος) σε ένα γενικό λύκειο
o Μου αρέσει που οι μαθητές είναι πρόθυμοι για διάφορες δραστηριότητες
o Άρχισα να αισθάνομαι το σχολείο σαν πολύ οικείο χώρο
o Μας παρασέρνει κι εμάς ο ενθουσιασμός των μαθητών
o Ξεκίνησα μεταπτυχιακό
Οι δηλώσεις αυτές των εκπαιδευτικών που προέκυψαν αβίαστα, αποτυπώνουν με τον πιο
σαφή τρόπο την προσφορά του ΒΑΣ στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξηβελτίωση του εκπαιδευτικού. Και μόνο οι δηλώσεις αυτές θα έπρεπε να είναι αρκετές να
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πείσουν όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν κάθε χρόνο στο ΒΑΣ, με το σχολείο
τους. Επί πλέον, αναδεικνύεται ότι το ΒΑΣ, ως προς τη φιλοσοφία του, έχει ριζοσπαστικό
και απελευθερωτικό χαρακτήρα, στοιχεία που συνάδουν με την ποιοτική εκπαίδευση και
μπορούν να προσδώσουν στη σχολική διαδικασία ένα νέα πλαίσιο αναδιοργάνωσης της
μαθησιακής πορείας στη βάση των αναγκών και των ενδιαφερόντων του συνόλου της σχολικής μονάδας.
Απαντήσεις εκπαιδευτικών στην Ερώτηση: Βοήθησε η συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ,
ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της Αειφορίας και του Αειφόρου Σχολείου;
o Αποτέλεσε αφορμή για αναζήτηση πληροφοριών και ενημέρωση για τις έννοιες Αειφορία και Αειφόρο Σχολείο.
o Μπήκαμε σε θέματα πολιτιστικά, ανθρώπινων δικαιωμάτων κτλ και αντιληφθήκαμε
τη σφαιρικότητα της αειφορίας και πώς το ένα θέμα βοηθά και προάγει το άλλο.
o Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί σε επιμορφωτικό σεμινάριο
o Άνοιξε το σχολείο στην κοινωνία.
o Τα παιδιά μπήκαν στα προβλήματα.
o Βελτιώθηκε το γενικότερο επίπεδο συνεργασίας καθώς ήλθαν σε στενότερη επικοινωνία οι εκπαιδευτικοί.
o Οι εκπαιδευτικοί είναι τώρα πιο συνεργάσιμοι.
o Και από τη συμμετοχή του σχολείου και από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις
o Βλέποντας καθημερινά τα αποτελέσματα (αισθητική τοίχων, ανακύκλωση, κήπος)
o Μέσα από τις οργανωμένες δράσεις
o Βλέποντας την καλύτερη παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές
o Από την αλλαγή κλίματος στο σχολείο (συμπεριφορά, μείωση απουσιών, γκραφίτι,
κτλ)
Και στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών σηματοδοτούν την αλλαγή που
επέρχεται στο σχολείο, όταν αυτό συμμετέχει στο ΒΑΣ. Σε ότι αφορά την κατανόηση της
έννοιας της αειφορίας, η κατανόηση αυτή μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην αναθεώρηση της συνολικής στάσης του ατόμου και φυσικά του μαθητή, καθώς, ουσιαστικά, προτείνει ένα νέο και διαφορετικό τρόπο ζωής, στηριγμένο σε διαφορετικές αξίες ζωής.
Απαντήσεις εκπαιδευτικών στην ερώτηση: Ερώτηση: Με ποια επιχειρήματα πείσθηκε ο
σύλλογος διδασκόντων να συμμετάσχει στο ΒΑΣ;
o
o
o
o
o
o
o
o

Αναβάθμιση του σχολείου
Είναι θέμα ενδιαφέρον για τα παιδιά, ώστε να ασχοληθούν μ’ αυτό
Για τα οφέλη από τη συμμετοχή του σχολείου
Για την ανάγκη αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της όλης διαδικασίας του ΒΑΣ
Η μεγάλη ποικιλία των δραστηριοτήτων (δείκτες)
Η περιέργεια να δούμε πώς δουλεύει το ΒΑΣ
Επειδή δεν συνδέεται με την αξιολόγηση του σχολείου
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o Επειδή δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου
o Πρέπει να τεθούν τα θεμέλια της οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης των μαθητών
o Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, δραστηριοποίηση-ευαισθητοποίηση των μαθητών
o Πιστεύω ότι είναι επέκταση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων
o Τα Παιδαγωγικά οφέλη, το θετικό κλίμα στο σχολείο, τα έπαθλα
o Πρέπει να αλλάξει ο ρόλος του σχολείου
o Δραστηριότητα επωφελής για τα παιδιά, διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους.
o Βελτίωση της εικόνας του σχολείου
o Νέες προοπτικές για το σχολείο με το ΒΑΣ
o Πιο οργανωμένη και συλλογική δράση σε προϋπάρχουσες δραστηριότητες
o Το σχολείο παράλληλα με τα μαθήματα πρέπει να αναδεικνύει και τα ταλέντα των
μαθητών
o Προϋπάρχουσα εμπειρία σχετική με την έννοια του αειφόρου σχολείου
o Οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες είναι καλύτερα συντονισμένες για καλύτερα αποτελέσματα
o Όλοι πείσθηκαν αμέσως
o Κυρίως για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
o Η ανάγκη για ζωντάνεμα του σχολείου
o Είναι κάτι νέο και γι αυτό θεωρήθηκε σημαντική η συμμετοχή του σχολείου
o Είναι καλό να ενταχθούν όλες οι δραστηριότητες σε ένα ενιαίο φορέα
o Μόνο καλό θα κάνει στο σχολείο σε όλους τους τομείς
Είναι εντυπωσιακό, ότι τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν προκειμένου να πεισθούν οι
εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στο ΒΑΣ, επιβεβαιώνονται αργότερα από τα ευρήματα που
αφορούν τις αλλαγές που επέρχονται στο σχολείο, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο
ΒΑΣ.
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Β. Ευρήματα σχετικά με τους μαθητές

Γράφημα 6. Διευθυντές: Λόγοι μη συμμετοχής μαθητών στο ΒΑΣ
Τα αποτελέσματα στην Ερώτηση «ποιους λόγους επικαλούνται όσοι μαθητές δε συμμετέχουν στο ΒΑΣ (Γράφημα 6), που απευθύνεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι αναμενόμενα για τη βαθμίδα αυτή, αφού σε ποσοστό 64,71% επικαλούνται ότι δεν έχουν χρόνο
και 52,94% ότι έχουν πολλά φροντιστήρια, εξαιτίας των οποίων αλλά και άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής στις ανώτατες σχολές, δεν έχουν χρόνο για δραστηριότητες σαν αυτές του αειφόρου σχολείου. Όπως έχει καταδειχτεί και με άλλες έρευνες, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως οι
μαθητές των γενικών λυκείων, επικαλούνται έλλειψη ελεύθερου χρόνου και φόρτο μαθημάτων ως αιτία της μειωμένης συμμετοχής τους στο αειφόρο σχολείο, αλλά και σε άλλες
ενδο- και έξω σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Απαντήσεις εκπαιδευτικών στην Ερώτηση: Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών μετά τη συμμετοχή του σχολείου σας στο BAΣ; (παραδείγματα)
o
o
o
o
o
o
o
o

Λιγότερα πεταμένα βιβλία
Καλύτερες σχέσεις, μείωση σκουπιδιών
Λιγότερα περιστατικά βίας μεταξύ τους, λιγότερες ποινές
Μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων
Φρόντιζαν περισσότερο το χώρο του σχολείου
Μειώθηκαν οι κοπάνες
Δουλεύουν περισσότερο σε ομάδες
Κάποιοι μαθητές ανέδειξαν θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Άρχισαν με ζήλο να συλλέγουν καπάκια, μπαταρίες, κτλ
Μπήκαν σε μια άλλη λογική, κυρίως μέσα από τις επισκέψεις
Χαμογελούν περισσότερο και έγιναν πιο ευγενικοί
Βάλανε τους γονείς τους να κάνουν ανακύκλωση και προβληματίζονται για το τι ανακυκλώνεται
Έγιναν πιο φιλικοί μαζί μου και πιο δραστήριοι
Αισθάνομαι πιο ενεργός εκπαιδευτικός
Περισσότερο συνειδητοποιημένοι περιβαλλοντικά (πχ. καθαριότητα του σχολικού
χώρου)
Αύξηση της συμμετοχής μαθητών σε δράσεις του σχολείου
Αλλαγή περιβαλλοντικής συμπεριφοράς
Έμαθαν να σέβονται τα δημιουργήματά τους, καθώς και των άλλων
Τη δεύτερη χρονιά είχαν περισσότερες ιδέες
Πιο φιλικοί και με καλύτερη επίδοση στα μαθήματα
Μειώθηκαν τα περιστατικά βίας
Βελτιώθηκε η σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών
Μεγάλη αλλαγή! Συμμετέχουν και οι περιθωριακοί μαθητές
Πιο φιλικοί, πιο ανοικτοί, πιο δεκτικοί, πιο συνεργατικοί
Προσέχουν και υιοθετούν ό,τι οι ίδιοι δημιουργούν
Ευαισθητοποίηση, προτείνουν συνέχεια δράσεις
Πιο δεκτικοί καθώς η συνεργασία βοήθησε στην ανάπτυξη και σύσφιξη σχέσεων.
Πιο φιλικό κλίμα.
Έχουν περισσότερη φαντασία, μεγαλύτερη συμμετοχή, πιο ομαδική δουλειά
Υπάρχει τεράστια αλλαγή στη συμπεριφορά τους (φιλοπεριβαλλοντική)
Καλύτερη επικοινωνία, αύξηση του εθελοντισμού
Συμμετέχουν υπεύθυνα σε ρόλους που τους αναθέτουμε
Ομαδοσυνεργατικότητα, ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος
Συμμετέχουν οι ίδιοι στον τρόπο λειτουργίας-εξέλιξης των δραστηριοτήτων
Είναι πιο συνεργάσιμοι και ήρεμοι
Πιο συνεργάσιμοι, έχουν χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης
Τα άτακτα παιδιά, αναλαμβάνοντας ρόλους βελτιώθηκαν
Ενεργοποίηση των μαθητών που δεν κινητοποιούνται με παραδοσιακές μεθόδους
Έκλειναν τα φώτα και τα παράθυρα, δε σπαταλούσαν νερό
Αναπτύχθηκε φιλικό κλίμα, οικειότητα και ευαισθητοποίηση
Βλέπουν θετικά το σχολείο, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
Πολύ μεγάλη αλλαγή! Προσέχουν τα παρτέρια, δεν πετούν σκουπίδια, προσέχουν το
νερό και το χαρτί
Πιο φιλικοί, εθελοντές με καλλιτεχνικές ιδέες.
Τεράστια στο σύνολο των μαθητών.

Αυτός ο μακρύς κατάλογος που αποτυπώνει με πολύ σαφή τρόπο τις αλλαγές που επέρχονται στη στάση και συμπεριφορά των μαθητών ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο
ΒΑΣ, θα μπορούσε να είναι το μοναδικό επιχείρημα για να πείσει οποιονδήποτε για την αξία και τη σημασία του ΒΑΣ. Είναι σημαντικό ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν αβίαστα, είναι
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αυθόρμητες και δεν διανεμήθηκε κατάλογος που να τις περιλαμβάνει. Η αξία των δηλώσεων αυτών είναι πολύ μεγάλη, διότι αποτυπώνουν την εντυπωσιακή επίδραση του αειφόρου
σχολείου στους μαθητές.
Απαντήσεις εκπαιδευτικών στην Ερώτηση: Βοήθησε η συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ,
ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της Αειφορίας και του Αειφόρου
Σχολείου;
o Οι μαθητές προβληματίστηκαν γύρω από την έννοια του αειφόρου σχολείου
o Προβληματίστηκαν με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
o Βοήθησαν στην κατανόηση οι δράσεις που έχουν βιωματικό χαρακτήρα.
o Μετά τη συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ, οι μαθητές αγαπούν περισσότερο το σχολείο.
o Προβληματίστηκαν κυρίως μέσα από τα αποτελέσματα των δράσεών τους

Γ. Ευρήματα σχετικά με το τι συμβαίνει στα σχολεία που συμμετέχουν στο ΒΑΣ

Γράφημα 7. Μαθητές Δημοτικού: Τι κάνετε φέτος στο σχολείο σας;
Από το Γράφημα 7 προκύπτει ό,τι (όπως αναμένεται), στα σχολεία της έρευνας σε ποσοστά
που κυμαίνονται από 70% έως περίπου 95% γίνονται όλα όσα αναφέρονται στις δηλώσεις
της σχετικής ερώτησης του ερωτηματολογίου, δηλ. μείωση της σπατάλης πόρων, ανακύκλωση υλικών κτλ. Ασφαλώς υπάρχει το ενδεχόμενο οι μαθητές να επέλεξαν, χωρίς αξιολόγηση, όλες τις δηλώσεις που αναφέρονται στη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου,
πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό «υπερασπίζονται» το σχολείο τους. Όμως η διαφοροποίηση των ποσοστών και κυρίως το χαμηλό ποσοστό που έλαβε η δήλωση για τη χρήση
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των ΤΠΕ στο σχολείο (όχι τόσο εκτεταμένη χρήση) μπορεί να σημαίνει ότι το φαινόμενο της
τυχαίας δήλωσης είναι περιορισμένο. Όπως φαίνεται η προϋπάρχουσα εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών καθιστά πιο εύκολο το να ασχοληθούν με θέματα περιβαλλοντικού περιεχομένου όπως είναι η ανακύκλωση ή και η εξοικονόμηση ενέργειας και πετρελαίου.
Αντίθετα, από τα χαμηλότερα ποσοστά, αν και όχι πολύ χαμηλά, συγκεντρώνει η εφαρμογή
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας (63,58%) και η χρήση Η/Υ (42,59%). Για το μεν
πρώτο μπορούμε να υποθέσουμε πως η έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές είναι ο βασικός λόγος που δεν τις εφαρμόζουν
όσο τα παιδιά θα ήθελαν. Όσο για το χαμηλό ποσοστό στη χρήση των Η/Υ αυτό μπορεί να
οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς υποδομής στα σχολεία, στην έλλειψη καθηγητών πληροφορικής σε αρκετά δημοτικά σχολεία, όπως επίσης στο γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Γράφημα 8. Μαθητές Δημοτικού: Παρατήρησες αλλαγές στο σχολείο;
Στο Γράφημα 8 οι μαθητές δημοτικού επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι με τη συμμετοχή
ενός σχολείου στο ΒΑΣ, αν αυτή η συμμετοχή γίνεται με συνέπεια και ακολουθώντας ότι
υποβάλλουν οι δείκτες αειφόρου σχολείου, το κτήριο του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας,
κοινόχρηστοι χώροι) και η σχολική αυλή, είναι πιο καθαροί και περιποιημένοι, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών. Σε ποσοστά που ξεπερνούν το 70% και προσεγγίζουν το 90%, οι μαθητές και οι μαθήτριες δηλώνουν ότι όλοι οι χώροι του σχολείου είναι
πιο καθαροί και περιποιημένοι και η σχολική αυλή έχει περισσότερο πράσινο, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του σχολείου στο ΒΑΣ και τη συνακόλουθη δραστηριότητα των μαθητών/μαθητριών. Με το γράφημα αυτό ελέγχεται και η Ερώτηση «Τι από τα παρακάτω κάνετε στο σχολείο σας φέτος;» όπου οι μαθητές δηλώνουν τι γίνεται στο σχολείο τους όταν αυτό συμμετέχει στο ΒΑΣ.
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Δ. Ευρήματα σχετικά με την επίδραση του ΒΑΣ στο σχολείο

Γράφημα 9. Μαθητές Δ.Ε.: Τι διαφορετικό κάνετε στο σχολείο
Το Γράφημα αυτό (9) αφορά μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις που
δίνουν οι μαθητές είναι αναμενόμενες. Εστιάζουν στην ανακύκλωση, στη μείωση του χαρτιού φωτοτυπίας, στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, στις ενδοσχολικές δραστηριότητες και σε
ομιλίες από ειδικούς. Το φάσμα των απαντήσεων περιλαμβάνει κυρίως δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα (ανακύκλωση, μείωση κατανάλωσης ενέργειας, μείωση χαρτιού φωτοτυπίας, μείωση κατανάλωσης νερού και πετρελαίου, περισσότερα μαθήματα για το περιβάλλον). Το γράφημα επιβεβαιώνει το γεγονός ότι στα σχολεία υπάρχει συσσωρευμένη πείρα
όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προγράμματα, αλλά υπάρχει έλλειμμα σε ότι αφορά την
εισαγωγή εναλλακτικών διδακτικών στρατηγικών και σχετικό έλλειμμα κοινωνικών δράσεων. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα είναι στις σχέσεις μεταξύ σχολείου
και τοπικής κοινωνίας, κάτι που υπογραμμίζει την ανάγκη να ανοίξει περισσότερο το σχολείο στην τοπική κοινωνία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι ένα ποσοστό 61% των μαθητών
δηλώνει ότι γίνονται περισσότερες κοινωνικές δράσεις, ένα ποσοστό 55% ότι γίνονται περισσότερα μαθήματα σε ομάδες, ένα ποσοστό 41,7% ότι γίνονται περισσότερα μαθήματα
με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ομιλίες από ειδικούς (57,8%). Πάντως, η γενική εικόνα είναι
πολύ ενθαρρυντική, αφού δείχνει σημαντική βελτίωση και στον περιβαλλοντικό τομέα (αναμενόμενο), αλλά επίσης στον κοινωνικό και παιδαγωγικό. Το γράφημα αυτό επιβεβαιώνει και το Γράφημα 7 των μαθητών δημοτικού σχολείου, οι οποίοι δηλώνουν παραπλήσιες
δράσεις και δραστηριότητες στο σχολείο τους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο ΒΑΣ.
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Γράφημα 10. Διευθυντές. Σχολική ζωή και συμμετοχή στο ΒΑΣ
Το Γράφημα 10 αφορά τις απόψεις των διευθυντών σχετικά με τη σχολική ζωή. Είναι αξιοπρόσεκτο,
όπως προκύπτει από το γράφημα, ότι η συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ επηρεάζει όλους τους τομείς της σχολικής ζωής και περισσότερο το παιδαγωγικό κλίμα και τις σχέσεις όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα. Ένα βάσιμο συμπέρασμα από τις δηλώσεις αυτές των διευθυντών είναι
ότι το αειφόρο σχολείο είναι κάτι περισσότερο από ένα οικολογικό σχολείο, δεν εστιάζει στο περιβαλλοντικό κομμάτι, αλλά ισότιμα στο παιδαγωγικό και κοινωνικό, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμη κι αν θεωρήσουμε ότι ορισμένες απαντήσεις έχουν
επηρεαστεί από την επιθυμία διευθυντών, εκπαιδευτικών και μαθητών να «επαινέσουν» το σχολείο
τους, τα αποτελέσματα δείχνουν αξιοσημείωτη θετική επίδραση στα σχολεία που συμμετέχουν στο
ΒΑΣ. Είναι γεγονός πως, όπως προκύπτει και από δηλώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, το
κλίμα του σχολείου επηρεάζεται θετικά από την ενασχόληση με το ΒΑΣ. Επίσης, πολύ σημαντικό
είναι ότι βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, που σημαίνει ότι μειώνονται τα περιστατικά
ενδοσχολικής βίας, συμβάλει στην διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού, σεβασμού της διαφορετικότητας, της αντίθετης άποψης κ.λπ..

38

Γράφημα 11. Εκπαιδευτικοί. Τομείς που επηρεάζονται
Το γράφημα αυτό έχει, κατά τη γνώμη μας, πολύ μεγάλη σημασία και συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό
με τις απόψεις των διευθυντών, διότι, καθώς αποτυπώνει τη γνώμη εκπαιδευτικών που έχουν εμπλακεί με το ΒΑΣ, δείχνει ουσιαστικά τη δυναμική του ΒΑΣ στο σχολείο. Το γεγονός ότι όλες οι
απαντήσεις απολαμβάνουν ποσοστά άνω του 50% δείχνει ότι πράγματι το ΒΑΣ έχει τη δυνατότητα
να αλλάξει πολύ σύντομα το σχολείο σε μια κατεύθυνση ορατής βελτίωσης σε πάρα πολλούς τομείς. Το παιδαγωγικό κλίμα που συνδέεται με την επίδοση των μαθητών, η εισαγωγή των μαθητοκεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων, η βελτίωση των σχέσεων μαθητών-εκπαιδευτικών και η αλλαγή της συμπεριφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών ως προς το περιβάλλον, είναι καίριοι τομείς της
λειτουργίας του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι όλοι αυτοί οι τομείς βελτιώνονται με
τη συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστά που υπερβαίνουν το 80%
αφορούν το παιδαγωγικό κλίμα, τη μαθησιακή διαδικασία και τη συμπεριφορά μαθητών και εκπαιδευτικών ως προς το περιβάλλον. Οι τρεις αυτοί τομείς είναι οι πλέον σημαντικοί τομείς της σχολικής ζωής (κλίμα, μαθησιακή διαδικασία, μεταβολή συμπεριφοράς) και φαίνεται ότι πράγματι το
ΒΑΣ επιδρά καθοριστικά και θετικά στους τομείς αυτούς. Εκείνοι που δήλωσαν «άλλο» έχουν επιπλέον αναφέρει:
o Εξωραϊσμός του σχολείου, μετακινήσεις με ΜΜΜ, ανακύκλωση
o Λιγότερη κατανάλωση νερού, οι μαθητές δεν παράγουν απορρίμματα
o Θερμοκήπιο, συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις
o Εμπέδωση καλού κλίματος στο σχολείο
o Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να δουλεύουν διαθεματικά.
o Τα πολύ άτακτα παιδιά πήραν κάποιους ρόλους στο πρόγραμμα και βελτιώθηκαν
o Μου κάνει εντύπωση το ενδιαφέρον των μαθητών
o Έχουν μειωθεί οι απρέπειες στους τοίχους, καθώς και ο όγκος των σκουπιδιών
o Βελτιώθηκε η επικοινωνία με τους μαθητές
o Αυξήθηκε η διάθεση για εθελοντισμό
o Μειώθηκαν οι κοπάνες
Ακόμη κι αν οι αναφορές αυτές προέρχονται από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς, δείχνουν την επίδραση που έχει το ΒΑΣ στη σχολική ζωή και αυτό αφορά όλα τα σχολεία που συμμετείχαν. Είναι
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ενδεικτικό ότι απουσίασαν απαντήσεις του είδους «δεν προσφέρει τίποτε», ή «προσφέρει ελάχιστα» ή άλλου τύπου απαξιωτικές εκφράσεις. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τα σχετικά ευρήματα
από τις συνεντεύξεις των διευθυντών.

Γράφημα 12. Μαθητές Δ.Ε.-Τι προσφέρει το ΒΑΣ;
Μολονότι από το γράφημα προκύπτει ότι η επίδραση του ΒΑΣ στη διδασκαλία είναι περιορισμένη,
στην ουσία πρόκειται για πολύ σημαντική αλλαγή σε ένα δύσκολο πεδίο, όπως αυτό της διδασκαλίας και μια βελτίωση 20% σε μια σχολική χρονιά είναι πολύ εντυπωσιακή. Βέβαια αξίζει να διερευνηθεί η διαφορά που υπάρχει αναφορικά με τη διδασκαλία, στις απόψεις μαθητών εκπαιδευτικών.
Ενώ το 82% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι υπάρχει βελτίωση στη μαθησιακή διαδικασία, με τη
χρήση εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών, μόνο το 26% των μαθητών δήλωσε ότι διαπίστωσε βελτίωση στη διδασκαλία. Προφανώς βελτίωση υπάρχει αλλά δημιουργεί προβληματισμό η διαφορά
στα ποσοστά εκείνων που τη διαπιστώνουν. Πιθανώς οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν την αλλαγή στον
τρόπο διδασκαλίας, γεγονός από μόνο του σημαντικό, αλλά για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις
εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές, απαλλαγμένες από στοιχεία του δασκαλοκεντρισμού χρειάζεται
ακόμη αρκετή προσπάθεια. Είναι εξίσου εντυπωσιακά τα ευρήματα που αφορούν τη βελτίωση του
σχολικού κλίματος και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Πολύ ψηλό ποσοστό μαθητών δηλώνει συνολική βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος
(82,11%) και της εξοικονόμησης πόρων. Στους συγκεκριμένους τομείς υψηλά ποσοστά υπήρξαν και
στις απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών. Συνεπώς όλοι οι άμεσα συμμετέχοντες στη σχολική
κοινότητα, σε υψηλό ποσοστό, δηλώνουν ότι υπάρχει βελτίωση του σχολικού κλίματος. Εκείνο που
επίσης είναι σημαντικό είναι ό,τι μόνο το 8,26% των μαθητών δήλωσε ότι «δεν προσφέρει τίποτε»
το ΒΑΣ στο σχολείο, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μια ευρύτατη αποδοχή της άποψης ότι το ΒΑΣ
μπορεί να συμβάλλει συνολικά στη βελτίωση (και σε ορισμένες περιπτώσεις στη θεαματική βελτίωση) της σχολικής λειτουργίας και του σχολείου εν γένει.
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Κρίσεις απόψεις για το θεσμό του ΒΑΣ
Απαντήσεις εκπαιδευτικών στην Ερώτηση: Πώς κρίνετε γενικά το θεσμό του ΒΑΣ μετά τη συμμετοχή σας σ’ αυτόν; Αξίζει;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Προσφέρει πολυεπίπεδα
Εισάγει μια φρεσκάδα στην τυπική εκπαίδευση
Αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον η τυπική εκπαίδευση
Δίνει αφορμή στα παιδικά για ανάληψη πρωτοβουλιών, για ενασχόληση με τα δικά τους ενδιαφέροντα
Δίνει τη δυνατότητα να γίνει αντιληπτό το σχολείο όχι μόνο ως χώρος γνώσης, αλλά δράσης
και κινητοποίησης με την ενεργοποίηση των μαθητών
Ευαισθητοποίηση μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα
Έχει στόχο και κατεύθυνση προς την αειφορία
Κίνητρο για ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων
Έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση συμπεριφορών και συνθηκών διαβίωσης
Ναι διότι υπάρχει στο σχολείο ένας συντονισμένος οργασμός δραστηριοτήτων
Όλο το σχολείο δείχνει να κινείται προς την αειφορία, υπάρχει ενθουσιασμός
Πιστεύω πως ενεργοποιεί το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δράσεις
Ευαισθητοποίηση, αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας, αφύπνιση συνειδήσεων
Διότι παράλληλα με τα μαθήματα αγωνιούμε και για κάτι άλλο δημιουργικό και όχι ψυχοφθόρο
Μαθαίνεις και ζεις πιο ουσιαστικά και σέβεσαι το περιβάλλον και γενικά τη ζωή
Ότι το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης αλλά ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων
Βοηθά παιδαγωγικά, μαθησιακά, συμμετοχή στη λύση προβλημάτων, αλλάζει ο τρόπος ζωής
Κινητοποιεί όλη τη σχολική κοινότητα, θέτει τις βάσεις για μεγαλύτερες επιδιώξεις στο μέλλον
Το σχολείο γίνεται καλύτερο
Τα αποτελέσματα ικανοποιούν όλη τη σχολική κοινότητα
Ενεργοποιεί το σχολείο, το ευαισθητοποιεί και δίνει ευκαιρίες ανοίγματος στην κοινωνία
Βελτιώνει την εικόνα του σχολείου
Δίνει κίνητρα, επιβραβεύει την προσπάθειά μας προς το αειφόρο σχολείο
Πρέπει να συνεχιστεί αλλά με κάποιες τροποποιήσεις
Δημιουργεί μια καινούργια εικόνα του σχολείου
Ζωντανεύει το σχολείο, βελτιώνει τις σχέσεις των εμπλεκομένων και το περιβάλλον του
σχολείου
Γιατί εστιάζει στο περιβάλλον μέσα από εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας , άνοιγμα στην
κοινωνία και ευαισθητοποίηση των παιδιών με ποικίλους δείκτες
Για τη μαθησιακή διαδικασία, για θετικές στάσεις, για σχέσεις γονέων –εκπαιδευτικών –
μαθητών
Τα παιδιά αλλά κι εμείς οι εκπαιδευτικοί πήραμε πολλά για τη ζωή μας γενικότερα
Δίνει ερεθίσματα για δράσεις
Είναι δύσκολο αλλά κινητοποιεί τα παιδιά μέσω άλλων δραστηριοτήτων, τελικά να αγαπήσουν το σχολείο και να μη το βλέπουν μόνο ως στείρα πηγή μάθησης.
Διάχυση σε άλλα σχολεία. Ένας δείκτης θετικός θα είναι πόσα σχολεία μπορώ να επηρεάσω;
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Οι αυθόρμητες δηλώσεις των εκπαιδευτικών για την προσφορά του ΒΑΣ στο σχολείο δεν αφήνουν
καμιά αμφιβολία για το γεγονός ότι πράγματι το ΒΑΣ μπορεί (ασφαλώς υπό προϋποθέσεις) να συμβάλλει σε μια μεγάλη και θετική αλλαγή του σχολείου προς ένα αειφόρο πρότυπο, όπως το έχουν
περιγράψει οι μαθητές με τον όρο «καλύτερο σχολείο».
Δηλώσεις μαθητών στην προτροπή: γράψε με τρεις λέξεις την εμπειρία σου από το ΒΑΣ
Διασκεδαστική
Εκπαιδευτική
Εποικοδομητική
Ενημερωτική
Ευχάριστη
Ικανοποίηση
Καλύτερες συνήθειες
Νέες παρέες
Νέες εμπειρίες
Συνεργασία
Ανακύκλωση
Περιβαλλοντική συνείδηση
Γνώση
Αλληλεγγύη

Κινητοποίηση
Ευαισθητοποίηση
Δραστηριοποίηση
Ενεργός πολίτης
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Χρήσιμη
Προσπάθεια
Δουλειά
Σεβασμός
Επικοινωνία
Κουραστική
Δύσκολη
Βαρετή

Εμπιστοσύνη
Πρωτόγνωρη
Προτρεπτική
Ανακούφιση
Ενδιαφέρουσα
Μοναδική
Διαφορετική
Παιδαγωγική
Καινοτόμα
Δημιουργικότητα
Εξοικονόμηση
Χαρά
Αλληλοβοήθεια
Ανιαρή

Προτάσεις εκπαιδευτικών για τη βελτίωση το θεσμού του ΒΑΣ











Για τη Διεύθυνση του σχολείου: Πιο ενεργή συμμετοχή. Διατήρηση αρχείου με αναλυτικές πληροφορίες ανά εκπαιδευτική δράση. Επιμόρφωση. Παρουσίαση απολογισμού. Μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία.
Για τους εκπαιδευτικούς: Περισσότερη συνεργασία μεταξύ τους. Μεγαλύτερη συμμετοχή και
επιμόρφωση. Ενημέρωση και στοχοθεσία. Πίστη στην καινοτομία, υπέρβαση της κακής συγκυρίας. Περισσότερα επιμορφωτικά σεμινάρια.
Για τους μαθητές: Κίνητρα. Ειδική ενημερωτική συνάντηση στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι
δράσεις του ΒΑΣ να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών. Να τους δοθεί χώρος και χρόνος για
να εκφράσουν τις φρέσκες ιδέες τους. Να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Να κάνουν οι ίδιοι προτάσεις για προγράμματα
Για τους γονείς: Υποστήριξη στα παιδιά και μέριμνα για περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Πιο ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του σχολείου. Ενημέρωση, ανοικτές συζητήσεις. Να παροτρύνουν τα
παιδιά τους για συμμετοχή. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σχολείο. Να σταθούν δίπλα στους
εκπαιδευτικούς, μεγαλύτερη εμπλοκή.
Για το Δήμο: Οικονομική ενίσχυση. Διάθεση υλικοτεχνικής υποδομής. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για το σχολείο. Μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας.
Για την κυβέρνηση: Έκδοση εντύπου ενημερωτικού υλικού για το Αειφόρο Σχολείο. Οικονομική
ενίσχυση. Να εισαχθεί στο πρόγραμμα του σχολείου το ΒΑΣ (13 επαναλήψεις της πρότασης). Να
γραφούν βιβλία στο πνεύμα της αειφορίας. Πιο πολλά σεμινάρια, αλλά σε εργάσιμες ημέρες.
Δεν περιμένω τίποτε. Το σχολείο δεν μπορεί να παραμένει φροντιστήριο μαθημάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ (2). Να ενισχύσει την εικόνα μιας πραγματικής παιδείας. Ανοικτό σχολείο στην
κοινωνία. Να οραματιστεί ένα άλλο σχολείο, δημιουργικό. Να υπάρχει η Ευέλικτη Ζώνη στο ω42



ρολόγιο πρόγραμμα. Ελευθερία έκφρασης σε κάθε σχολική μονάδα. Να επιβραβευτούν οι εξωδιδακτικές προσπάθειες των σχολείων. Ευήκοα ώτα.
Για τους διοργανωτές: λιγότερη γραφική και γραφειοκρατική δουλειά. Καμιά φορά οι ποσοτικές
μετρήσεις κουράζουν και δεν αποτυπώνουν με πιστότητα αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Συνεργασία με τους Υπ. Π.Ε. των νομών. Συχνότερη επαφή με τα σχολεία. Μου αρέσει ότι υπάρχει
δομή. Έλεγχος για το πόσο υλοποιούνται αυτά που δηλώνουν τα σχολεία. Να αξιοποιηθεί η
πλατφόρμα e-twining. Να γίνουν πολλά σεμινάρια και ίσως ένα συνέδριο. Υποστηρικτικό υλικό.
Να αποσυρθούν οι δείκτες που αφορούν τις κτηριακές υποδομές. On line σεμινάρια με χρήση
του team viewer ή του skype. Να γίνει πιο μαγικό.

Παρατηρήσεις-εμπειρίες του συντονιστή του ΒΑΣ, Δημήτρη Καλαϊτζίδη
Ως εμπνευστής και συντονιστής του ΒΑΣ, έχω μια εποπτεία του θεσμού από τη σύλληψη της ιδέας
μέχρι την ολοκλήρωση της 3ης χρονιάς της λειτουργίας του. Είμαι πεπεισμένος ότι το Αειφόρο Σχολείο είναι αυτό που κάθε σύγχρονη και προοδευτική κοινωνία οραματίζεται και επιθυμεί. Για τις
δυνατότητες του θεσμού του ΒΑΣ κατέθεσαν τις απόψεις τους οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές. Καταθέτω κι εγώ την άποψή μου σχετικά.
Ο θεσμός γνώρισε σημαντική επιτυχία και αυτό εν μέρει επιβεβαιώνεται από την αύξηση των σχολείων που συμμετέχουν κάθε χρονιά. Από 140 την πρώτη, σε 180 τη δεύτερη και σε 210 την τρίτη
χρονιά. Βέβαια ο ρυθμός αύξησης μειώθηκε από την πρώτη στην τρίτη χρονιά και αυτό πιθανώς να
σημαίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες (κοινωνικές-πολιτικές-οικονομικές-εκπαιδευτικές) υπάρχει
ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των σχολείων που θα συμμετέχουν στο ΒΑΣ και αυτό το όριο πιθανώς βρίσκεται αρκετά κάτω από τα πεντακόσια σχολεία.
Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου ατύχησε να εισαχθεί στην πιο ταραγμένη περίοδο της σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας, μετά τον Β’ Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο Πόλεμο: Μείωση του ΑΕΠ κατά 25%,
διαρκής ύφεση, τεράστιος αριθμός ανέργων, κακή ψυχολογία στην αγορά, διαρκής επιβολή νέων
φόρων, περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις, διαρκείς απολύσεις κ.α., και ταυτόχρονα, περικοπές στους προϋπολογισμούς των σχολείων, απολύσεις εκπαιδευτικών, δραματική μείωση του
βιοτικού επιπέδου των εκπαιδευτικών, αύξηση των ωρών διδασκαλίας, μείωση των κινήτρων ανάληψης πρωτοβουλιών στο σχολείο, καταστροφή του παιδαγωγικού κλίματος εξαιτίας των διαρκών
(επί τα χείρω) αλλαγών, θέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίστηκε το ΒΑΣ και προσπάθησε να
συμβάλλει σε μια θετική αλλαγή της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Πιστεύουμε ότι σε περίοδο σχετικής ηρεμίας, ας πούμε από το 1995 έως το 2008, το ΒΑΣ θα μπορούσε να προσελκύει περισσότερα
από δύο χιλιάδες σχολεία κάθε χρόνο, δημιουργώντας στην πράξη ένα κίνημα αλλαγής του σχολείου. Δυστυχώς οι προοπτικές δεν είναι θετικές, καθώς αναμένεται η περαιτέρω συρρίκνωση του αριθμού των σχολείων, η αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, περισσότερες απολύσεις εκπαιδευτικών, περεταίρω μείωση του προϋπολογισμού κάθε σχολείου και όλα αυτά για αρκετά από τα
προσεχή χρόνια.
Για το θεσμό του ΒΑΣ υπάρχουν ενθουσιώδεις και διθυραμβικές κριτικές, κυρίως από σχολεία που
έχουν διακριθεί. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, πέντε-έξι μηνών, το
σχολείο αλλάζει θεαματικά σε όλα τα πεδία. Υπήρξαμε μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων στο πλαίσιο
των επισκέψεων πιστοποίησης των δεικτών. Είναι προφανές ότι ένας εμπνευσμένος διευθυντής, με
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μια ισχυρή ομάδα εκπαιδευτικών μπορεί να κάνει πολύ σημαντικές αλλαγές στο σχολείο, ακόμη κι
αν οι εξωτερικές συνθήκες δεν το ευνοούν.
Κριτική, καλόπιστη, έχει ασκηθεί και από σοβαρούς ανθρώπους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και αφορά κυρίως δύο πράγματα:
Α. Τη μορφή διαγωνισμού του ΒΑΣ, καθώς θεωρούν ότι ο διαγωνισμός ωθεί τους μαθητές σε στείρους ανταγωνισμούς και σε εθισμό σε μια «επαθλοκεντρική» δράση που δεν συνάδει με τις αρχές
της αειφορίας.
Β. Το γραφειοκρατικό χαρακτήρα του διαγωνισμού που υποχρεώνει σε τήρηση στοιχείων, τα οποία
(όπως ισχυρίζονται) δεν έχουν πραγματική αξία για το αειφόρο σχολείο.
Η άποψή μας είναι ότι η εισαγωγή του ΒΑΣ με τη μορφή διαγωνισμού ήταν η ενδεδειγμένη στρατηγική για την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα ενός θεσμού που στοχεύει σε συνολική αλλαγή
του σχολείου. Η αντίδραση που προήλθε από συντηρητικές πλευρές του πολιτικού φάσματος, δείχνει ότι πράγματι το ΒΑΣ έχει μεγάλο δυναμικό αλλαγής. Ωστόσο, υπάρχει ανοικτό πεδίο συζήτησης
για το ζήτημα της συνέχισης του ΒΑΣ με τη μορφή διαγωνισμού.
Όσον αφορά την κριτική περί γραφειοκρατίας, η απάντηση είναι ότι «εκτιμάμε ό,τι μετράμε». Το
δυστύχημα είναι ότι το ελληνικό σχολείο (και φυσικά όχι μόνο αυτό) δεν έχει κουλτούρα παρακολούθησης των δράσεων και τήρησης στοιχείων διαχρονικά. Ακόμη και μια εργασία 15 δευτερολέπτων κάθε μέρα ή μια φορά την εβδομάδα, θεωρείται ως γραφειοκρατική πρακτική, άσχετα αν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία για τη δουλειά που γίνεται σε ένα σχολείο. Με την έννοια αυτή το ΒΑΣ
προϋποθέτει τη «γραφειοκρατική» τήρηση στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύγκριση
των βαθμολογιών των σχολείων και την εξαγωγή των νικητών κάθε χρονιάς, εφόσον έχει διαγωνιστική μορφή. Όμως, αυτά τα στοιχεία είναι πολύτιμα για το ίδιο το σχολείο, αφού μπορεί να τα επικαλείται για να δείξει το έργο του ή για να αποτελέσουν βάση για μελλοντικές βελτιώσεις.

Συμπεράσματα
Η νέα παιδαγωγική πραγματικότητα και προσανατολισμός των σχολείων δομείται από τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα στο «αειφόρο σχολείο» αναγνωρίζοντας σε αυτό τα χαρακτηριστικά και τη
δυναμική εκείνη που συνάδουν με την ποιοτική εκπαίδευση. Επιπλέον, η ιδέα του αειφόρου σχολείου μπορεί να αποτελεί τη μοναδική απάντηση στην κρίση, δεδομένου ότι στηρίζεται στο τοπικό
πλαίσιο, στον επαναπροσδιορισμό των αξιών μας, στην ποιοτική βελτίωση του σχολείου και των
τοπικών κοινωνιών, και είναι μια εκ των κάτω (grassroots) προσέγγιση. Στη βάση αυτή και με δεδομένο ότι φτάνουμε στην ολοκλήρωση της δεκαετίας της ΕΑΑ (2014), δεν είναι τυχαίο που ο ΟΗΕ και
η επιτροπή της UNECE επεξεργάζονται σχέδια ούτως ώστε η κάθε χώρα να προσανατολισθεί προς
το αειφόρο σχολείο. Η Ελλάδα, θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί
με τη δική μας προσπάθεια και να αποτελέσει δείγμα αναφοράς με το ΒΑΣ σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, προτείνοντας το Αειφόρο Σχολείο ως κεντρική δράση της ΟΥΝΕΣΚΟ μέχρι το 2020.
Το ΒΑΣ είναι ένας καινοτόμος θεσμός που στοχεύει στην αλλαγή και βελτίωση του σχολείου. Ως
τέτοιος έχει αποτιμηθεί από θετικά έως ενθουσιωδώς από τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς,
τους μαθητές και από αρκετούς δημάρχους και άλλους αξιωματούχους. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν αφήνουν αμφιβολίες ό,τι πράγματι το ΒΑΣ μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή
του σχολείου προς ένα αειφόρο πρότυπο.
Η εισαγωγή του συνέπεσε με μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και αυτό σε συνδυασμό με το απαιτητικό πρόγραμμα που προϋποθέτει εξηγεί τη σχετικά περιορισμένη εμβέλειά του στα σχολεία.
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Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνεται η σταδιακή γραφειοκρατικοποίησή του, η πιθανή αξιοποίησή
του για διαφορετικούς σκοπούς από διαφορετικούς ανθρώπους και η σχετική πολυπλοκότητά του.
Σημείωση Δημήτρη Καλαϊτζίδη: Ευχαριστώ πολύ τη Χριστίνα Νομικού και την Αραβέλλα Ζαχαρίου
για την επιμέλεια αυτής της αναφοράς και τον Παναγιώτη Μπλίτσα και για την επιμέλεια των γραφημάτων και πινάκων.
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Παράρτημα
Δείκτες Αειφόρου Σχολείου (2012-13)
Οι δείκτες αυτοί ίσχυσαν κατά την τελευταία χρονιά του ΒΑΣ.

Α. Παιδαγωγικοί Δείκτες
1. Ποσοστό ενσωμάτωσης θεμάτων σχετικών με την αειφορία- αειφόρο ανάπτυξη στα
μαθήματα του σχολείου (π.χ. θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας,
γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς, ισότητας των δύο φύλλων, οικονομίας, φτώχειας,
διαχείρισης φυσικών πόρων, ανθρώπινων δικαιωμάτων, πολιτιστικής κληρονομιάς,
πολιτισμού κλπ), πέρα από όσα αναφέρουν τα σχολικά εγχειρίδια, δηλ. το αναλυτικό
πρόγραμμα μαθημάτων.
2. Ποσοστό του συνολικού αριθμού διδακτικών ωρών του σχολείου, που διεκπεραιώθηκαν με ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας ή γενικότερα με εναλλακτικές προς τη
διάλεξη διδακτικές τεχνικές ή μεθόδους (παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, προσομοίωση, θεατρικό παιχνίδι κα).
3. Ποσοστό του συνολικού αριθμού διδακτικών ωρών του σχολείου που διεκπεραιώθηκαν με χρήση (ολική ή μερική) Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (
Η/Υ, διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας).
4. Αριθμός εκπαιδευτικών-διδακτικών επισκέψεων με σκοπό την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ή προβληματισμό των μαθητών (όχι
περιπάτων-εκδρομών)
5. Αριθμός εκδηλώσεων (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, γι α τη διάχυση αποτελεσμάτων κ.ά.) που οργανώθηκαν από το σχολείο με τη συνεργασία μαθητών/εκπαιδευτικών, με ακροατήριο μαθητές, γονείς ή μέλη της τοπικής κοινότητας. Οι
εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται εντός ή εκτός του σχολείου. Το κριτήριο είναι
η ενεργός συμμετοχή ή η ανάληψη της διοργάνωσης από μαθητές και εκπαιδευτικούς
μαζί-σε συνεργασία.
6. Αριθμός εγκεκριμένων προαιρετικών προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (π.χ.
Π.Ε./Α.Υ/ Πολιτιστικών, Comenius, e-Twining κτλ) που υλοποιήθηκαν στο σχολείο καθώς και αριθμός μαθητικών διαγωνισμών στους οποίους έλαβαν μέρος μαθητές του
σχολείου.
7. Ποσοστό των μαθητών του σχολείου που τιμωρήθηκαν με ποινή μεγαλύτερη της παρατήρησης, της επίπληξης και της ωριαίας αποβολής.
8. Ποσοστό παιδιών που εγκατέλειψαν το σχολείο πρόωρα (μέχρι τέλους Οκτωβρίου).

Β. Κοινωνικοί και Οργανωσιακοί Δείκτες
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1. Εφαρμόζει το σχολείο Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.) και Σχολικό Πρόγραμμα
Δράσης (ΣΠΔ);
2. Ποσοστό των εκπαιδευτικών του σχολείου που συμμετέχουν ενεργά στο Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ)
3. Ποσοστό των μαθητών/μαθητριών του σχολείου που συμμετέχουν ενεργά στο Σχέδιο
Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ).
4. Σύνολο ωρών σεμιναρίων που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, για νέες διδακτικές προσεγγίσεις
(ομαδοσυνεργατική), τη διαχείριση κρίσεων, διαχείριση συγκρούσεων, την ανάπτυξη
ικανοτήτων λήψης αποφάσεων, κτλ. (για τη θεματολογία εκπαίδευσης για την αειφορία βλ. στα «Πηγές και βοηθήματα»).
5. Σύνολο ωρών σεμιναρίων που παρακολούθησε ο διευθυντής του σχολείου με την ίδια
θεματολογία, όπως εκείνη των εκπαιδευτικών και επίσης σχετικών με τα καθήκοντα
και τις αρμοδιότητες του διευθυντή (ηγεσία, διοίκηση, κτλ).
6. Αριθμός ειδικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων (πέραν των
υποχρεωτικών), με σκοπό τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας
και μάθησης, το σχεδιασμό κοινών προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση για την
αειφορία, την ανάπτυξη στρατηγικών για τη σχέση του σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα, τον αναστοχασμό για την πορεία του σχολείου και την επίτευξη των
στόχων του.
7. Αριθμός συνεδριάσεων του 15-μελούς μαθητικού συμβουλίου (όχι των 5μελών), με
θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση του σχολικού κτιρίου, τις μεθόδους
διδασκαλίας, τις γενικότερες συνθήκες μάθησης και ασφάλειας, κτλ.
8. Αριθμός μαθητικών γενικών συνελεύσεων (όλων των μαθητών/μαθητριών του σχολείου) με την ίδια θεματολογία με τον προηγούμενο δείκτη.
9. Έχει γίνει αισθητική αναβάθμιση του σχολείου από τους μαθητές σε συνεργασία με
εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμο, κ.ά (ζωγραφική, καθαριότητα, αναδιάταξη επίπλων,
κτλ);
10. Αριθμός Σχολικών Συμβουλίων που έχουν συγκληθεί με στόχο την ενημέρωση, την ανάπτυξη προβληματισμού και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την περιβαλλοντική
διαχείριση του σχολικού κτιρίου, τις μεθόδους και δραστηριότητες διδασκαλίας και
μάθησης, τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα.
11. Αριθμός κοινωνικών δράσεων και δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος εκτός σχολείου (π.χ. δενδροφυτεύσεις, συμμετοχή σε εράνους κ.ά.).
12. Ώρες διδασκαλίας-συνεργασίας του σχολείου με εκτός του σχολείου ειδικούς οι οποίοι
επισκέφτηκαν το σχολείο προκειμένου να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές για θέματα αειφορίας ή θέματα εκπαιδευτικού προβληματισμού (συμπεριλαμβάνεται και η τηλεδιάσκεψη).
13. Αριθμός συναντήσεων και συνεργασιών του σχολείου με τον/την (τους/τις) Υπεύθυνο
Καινοτόμων Δράσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
14. Ποσοστό των μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που ψήφισαν κατά την τελευταία εκλογή ή την τελευταία γενική συνέλευση του Συλλόγου.
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15. Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς.
16. Διαθέτει το σχολικό κυλικείο βιολογικά προϊόντα;

Γ. Περιβαλλοντικοί Δείκτες
1. Ποσοστό των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο / Ι.Χ. / πόδια
2. Βάρος ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων, πλαστικού) που δόθηκαν
για ανακύκλωση ανά μαθητή.
3. Βάρος απορριμμάτων που πάει για τη χωματερή, ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
4. Αριθμός φύλλων φωτοτυπικού χαρτιού ανά μαθητή και εκπαιδευτικό (έναρξη μέτρησης την 1η Νοεμβρίου).
5. Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα νερού ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
6. Υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και αξιοποίησης του νερού της βροχής;
7. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε Κιλοβατώρες (Kwh) ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.
8. Χρησιμοποιούνται οικολογικά απορρυπαντικά για την καθαριότητα του σχολείου;
9. Κιλά ανά μαθητή μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών που
δόθηκαν για ανακύκλωση.
10. Υπάρχει φετινή βεβαίωση συντήρησης του καυστήρα-λέβητα του καλοριφέρ;
11. Κατανάλωση πετρελαίου ή φυσικού αερίου (σε λίτρα) για θέρμανση ανά μαθητή και
εκπαιδευτικό.
12. Διαθέτει το σχολικό κτήριο θερμική μόνωση (διπλά τζάμια κτλ);
13. Ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων που διαθέτει το σχολείο.
14. Διαθέτει το σχολείο λαχανόκηπο, ανθόκηπο ή ταρατσόκηπο;
15. Πόσα δέντρα και πολυετείς θάμνοι φυτεύτηκαν φέτος στο σχολείο;
16. Γίνεται κομποστοποίηση στο σχολείο;
Αξιοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά για μαθητικές χειροτεχνικές κατασκευές στο σχολείο;
(μόνο για τα νηπιαγωγεία)
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Νηπιαγωγεία

16ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου
Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται Αειφόρο

Ταχ. Δ/νση: Παπανικολάου 2, Πάτημα Χαλανδρίου Τ.Κ 15238
Προϊσταμένη: Καμπούρη Ιωάννα
Ιστοσελίδα: http://16nipiagogeiochalandriou.blogspot.gr
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Λ

ίγα λόγια για το σχολείο και την συμμετοχή στο ΒΑΣ

Το 16ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου ξεκίνησε την λειτουργία του την σχολική χρονιά 20092010. Το κτήριο ένα σύγχρονο και διαμορφωμένο με μεγάλες αίθουσες, βοηθητικούς χώρους, τραπεζαρία και μεγάλη αυλή, χρειαζόταν να εξοπλιστεί και να γίνει λειτουργικό. Τα
δύο πρώτα χρόνια η ομάδα των νηπιαγωγών που συνεργάστηκε, με κέφι, δημιουργικότητα
και φαντασία, κατάφερε να δώσει το στίγμα για την μετέπειτα πορεία του σχολείου. Όραμα
μας ήταν ένα σχολείο χαρούμενο και ασφαλές για τα παιδιά, ανοιχτό στην τοπική, αλλά και
στην ευρύτερη κοινωνία, κάτι που
επειδή το πιστεύαμε τόσο πολύ,
καταφέραμε να εμπλέξουμε σε αυτό ιδιαίτερα τους γονείς αλλά και
συναδέλφους από άλλα σχολεία,
γείτονες και φορείς της τοπικής
κοινωνίας. Οι νηπιαγωγοί που
συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη
ομάδα και η συμβολή τους ήταν
καθοριστική ήταν οι:
Κουσουράκου Ευανθία, Πολ Τζοάννα, Μπαλκάμου Ζωή, Παπαγεωργίου Πατρίτσια, Κοτρώτσου Βάσω, Χασιώτη Εφη, Μπόρου Μαρία
και Καραφλού Κωσταντίνα.
Για το ΒΑΣ ενημερωθήκαμε από το διαδίκτυο την σχολική χρονιά 2011-2012. Η ομάδα
των νηπιαγωγών είχε αλλάξει κατά πολύ και η συνεργασία μας ξεκινούσε με νέους όρους,
αλλά αποφασίζουμε να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό γιατί μας ενδιέφερε ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός που είχε καθώς και το γεγονός ότι δεν έμενε μόνο σε αυτόν, αλλά
τον συνέδεε άμεσα με το κοινωνικό και το οργανωτικό πεδίο δράσης του σχολείου. Επίσης
μας ενδιέφερε η συνεργασία και η επικοινωνία με σχολεία και των άλλων βαθμίδων για ένα
κοινό σκοπό. Ήρθαμε σε επαφή με τον κ. Καλαϊτζίδη υπεύθυνο του ΒΑΣ, ο οποίος κατάφερε
να μας εμπνεύσει στην ιδέα της Αειφορίας και να κάνει το βουνό των δυσκολιών (που μας
φαινόταν τότε η διαδικασία) να γίνει δρόμος για να διαβούμε.

Π

ρώτη χρονιά συμμετοχής-Μεθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Τη σχολική χρονιά 2011-2012 συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο διαγωνισμό του ΒΑΣ
παίρνοντας απόφαση στο σύλλογο διδασκόντων. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν
πρώτα να φτιάξουμε το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (ΣΑΔ), όπου καταγράφονται οι ιδιαιτερότητες του σχολείου που είναι κυρίως: α) η αυλή μας που δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα
β) η μεγάλη κατανάλωση χαρτιού και η επιθυμία μας για ανακύκλωση γ) ο μεγάλος αριθμός
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νηπίων καθώς και η λειτουργία Τμήματος Ένταξης (ΤΕ) και παράλληλης στήριξης για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος λοιπόν για την χρονιά είναι η διαμόρφωση της
αυλής ,η ανακύκλωση και η εκπόνηση τριών προγραμμάτων. Ένα Περιβαλλοντικό με θέμα
«Η αυλή του σχολείου μου. Παίζω, φυτεύω, δημιουργώ», Αγωγής Υγείας με θέμα «Αξιοποιώντας τους καρπούς της γης» και Πολιτιστικό με θέμα «Γνωρίζοντας μεγάλους μουσικούς: Διονύσης Σαββόπουλος». Και με τα τρία αυτά προγράμματα θα έχουμε την δυνατότητα να δουλέψουμε ομαδοσυνεργατικά και να εντάξουμε σε αυτά και τα παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, να ευαισθητοποιήσουμε τα νήπια ως προς το περιβάλλον ξεκινώντας από ότι καλύτερο την αυλή μας, αλλά και το σχολείο μας, και να συμπεριλάβουμε στα
θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε τον πολιτισμό μέσα από την γνωριμία των παιδιών με
την ζωή και το έργο του Διονύση Σαββόπουλου. Μετά προσπαθήσαμε τους γενικούς στόχους να τους κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις και έτσι σχεδιάσαμε το Σχολικό Πρόγραμμα
Δράσης, (ΣΠΔ) στο οποίο προσδιορίσαμε πιο συγκεκριμένα τις δραστηριότητες και ορίσαμε
2 ομάδες. Η μία που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις μετρήσεις της κατανάλωσης
νερού και σκουπιδιών ανακυκλώσιμων και μη, η ομάδα οικολογικού αποτυπώματος που
συμμετείχαν οι Καμπούρη Ιωάννα, Κοτρονιά Αμαλία και Χασιώτη Έφη και η ομάδα τύπου
και ενημέρωσης με σκοπό την επικοινωνία με φορείς και συλλόγους και την δημιουργία
ιστοσελίδας για την προβολή των δράσεων του σχολείου στην οποία συμμετέχουν οι Καμπούρη Ιωάννα και Παπαγεωργίου Πατρίτσια. Η πορεία και η αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων για να είναι και διαμορφωτική θα εκτιμάται από τον σύλλογο διδασκόντων σε
τακτές συνεδριάσεις.
Οι συμμετέχοντες στην όλη προσπάθεια είναι, η προϊσταμένη Ιωάννα Καμπούρη, οι νηπιαγωγοί Πατρίτσια Παπαγεωργίου, Ελένη Σίδερη, Ελένη Λιακοπούλου, Μαργαρίτα Λούζη,
Αμαλία Κοτρονιά (ΤΕ) και Έφη Χασιώτη (ΠΣ), οι καθαρίστριες Φωτεινή Κατσαβριά, Θωμαίς
Χριστοφοράκου και τα 75 νήπια που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.

Δ

ράσεις και Δείκτες

Α. Διαμόρφωση της αυλής- Δημιουργία λαχανόκηπου

Σε συνεργασία με τον γονέα κ. Κάρολο Χανικιάν που είναι αρχιτέκτονας τοπίου και το
Δήμο Χαλανδρίου, μεταφέρθηκαν στο
νηπιαγωγείο κορμοί δέντρων από την
Κόρινθο που χρησιμοποιήθηκαν για
την κατασκευή λαχανόκηπου, κήπου
μυρωδικών και κατασκευών οργάνων
για τη παιδική χαρά. Φυτεύτηκαν δέντρα προσφορά του κ. Χανικιάν αλλά
και από το πρόγραμμα «Πράσινη Ζωή
στη γειτονιά» του Δήμου Χαλανδρίου.
Εκείνη την χρονιά φυτεύτηκαν περί-

Η διαμόρφωση της αυλής ξεκινάει
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που 1000 δέντρα και θάμνοι, δράση στην οποία συμμετείχαν και οι γονείς μαζί με τα παιδιά
που δούλεψαν ένα ολόκληρο Σάββατο του Οκτώβρη.
Διαμορφώθηκαν 3 λαχανόκηποι ένας για το κάθε τμήμα όπου στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος τα νήπια φύτεψαν λαχανικά, φρόντισαν για την ανάπτυξη τους,
αντιμετώπισαν τους κινδύνους που κατά καιρούς παρουσιάζονταν και όταν τα λαχανικά ήταν έτοιμα τα μάζεψαν και με αφορμή τους καρπούς της γης ξεκίνησε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για την διατροφή. Με τα λαχανικά και τα φρούτα της άνοιξης συμμετείχαμε στο
ανοιξιάτικο φεστιβάλ του Συλλόγου Γονέων του 16ο Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου το
Μάιο, φτιάχνοντας τον πάγκο της φύσης που συμπληρώθηκε και από χειροποίητες μαρμελάδες των μαμάδων και φυσικούς χυμούς.
Με τις παραπάνω δραστηριότητες καλύψαμε δείκτες από το περιβαλλοντικό πεδίο
του ΒΑΣ συγκεκριμένα τους δείκτες για τον λαχανόκηπο και για το αριθμό φυτών και δέντρων, δείκτες από το παιδαγωγικό πεδίο που αφορούν το ποσοστό ενσωμάτωσης θεμάτων
με την αειφορία στα μαθήματα του σχολείου, τις εκδηλώσεις που έγιναν σε συνεργασία με
μαθητές, γονείς και μέλη της τοπικής κοινωνίας. Τέλος καλύψαμε και τον δείκτη του κοινωνικού πεδίου που αναφέρεται στην αισθητική αναβάθμιση του σχολείου.
Με αφορμή την διαμόρφωση της αυλής πραγματοποιήθηκαν και τα δύο προγράμματα ,το περιβαλλοντικό «Η αυλή του σχολείου μου παίζω, φυτεύω δημιουργώ» που είχε
διάρκεια 6 μηνών από τον Οκτώβριο – Μάιο και το πρόγραμμα αγωγής υγείας με την διατροφή διάρκειας 2 μηνών. Τα προγράμματα εκπονήθηκαν από όλα τα τμήματα του νηπιαγωγείου.

Β. Οικολογικό αποτύπωμα του νηπιαγωγείου –Ανακύκλωση

Μιλήσαμε στα παιδιά για την ανακύκλωση και παίξαμε με το σήμα,
κατόπιν τοποθετήσαμε το σήμα
πάνω από το κάδο και δίπλα τοποθετήσαμε ένα άλλο για τα σκουπίδια που δεν ανακυκλώνονται σε
κάθε τάξη και στην τραπεζαρία.
Στην αρχή υπενθυμίζαμε στα παιδιά να κοιτούν τις συσκευασίες
από αυτά που χρησιμοποιούν και
αν βλέπουν το σήμα της ανακύκλωσης να τα πετούν στον αντίστοιχο κάδο. Σιγά -σιγά αυτό έγινε
συνήθεια. Με την πολύτιμη βοήθεια
των καθαριστριών μας τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια μαζεύονταν σε ένα μεγαλύτερο κάδο
στη αποθήκη για να ζυγίζονται κάθε μήνα από την αντίστοιχη ομάδα και τα σκουπίδια της
χωματερής ζυγίζονταν καθημερινά πριν πεταχτούν. Στην αρχή της καταγραφής αντιληφθή55

καμε ότι η διαφορά μεταξύ ανακυκλώσιμων και μη δεν ήταν μεγάλη και έπρεπε να την βελτιώσουμε. Συζητήσαμε με τα παιδιά και βρήκαμε στην πορεία και άλλα πράγματα που ανακυκλώνονται (καπάκια, μαρκαδόροι, κόλες που τελειώνουν), γίναμε ακόμα πιο προσεκτικοί
για το τι πετάμε. Το ίδιο αντιληφθήκαμε και με την κατανάλωση του νερού και πετρελαίου
και έτσι καταφέραμε να την μειώσουμε. Επίσης σε ειδικό κάδο που προμηθευτήκαμε κάναμε και ανακύκλωση μπαταριών που τα παιδιά με τους γονείς έφερναν από το σπίτι. Έτσι στο
τέλος της χρονιάς είχαμε το οικολογικό αποτύπωμα του νηπιαγωγείου μας και μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι καταναλώνουμε, που μας έβαλε σε σκέψεις για τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό αν δεν υπήρχε το σύστημα καταγραφής των δεικτών που πέρα από την τυπική διαδικασία έδωσε
διέξοδο στις οικολογικές αναζητήσεις μας. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι μέχρι το τέλος
της χρονιάς 92 κιλά σκουπιδιών πήγαν στην ανακύκλωση και 40 στη χωματερή.
Με τις δραστηριότητες για την ανακύκλωση των υλικών και τις μετρήσεις καλύψαμε
σχεδόν όλους τους περιβαλλοντικούς δείκτες του ΒΑΣ, αλλά το κυριότερο που καταφέραμε
ήταν τα νήπια αλλά και εμείς να αποκτήσουμε θετική στάση ως προς το περιβάλλον και να
φροντίζουμε για αυτό.

Γ. Συναυλία με το Διονύση
Σαββόπουλο στο Θέατρο της
Ρεματιάς Χαλανδρίου
Στο πλαίσιο του πολιτιστικού
προγράμματος «Γνωρίζοντας
μεγάλους μουσικούς: Διονύσης Σαββόπουλος» που
πραγματοποιήθηκε από τα 3
τμήματα του νηπιαγωγείου,
δημιουργήσαμε ένα λεύκωμα που περιελάμβανε πληροφορίες για την ζωή και την
δημιουργία του καλλιτέχνη, ζωγραφιές των παιδιών που έκαναν καθώς άκουγαν τα τραγούδια του. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για την μουσική, για την δημιουργία των
τραγουδιών για τις ιστορίες τις
αφηγήσεις και τα μηνύματα
από το έργο του Δ. Σαββόπουλου. Μετά την επικοινωνία που
είχαμε με τον ίδιο εμπλουτίσαμε με φωτογραφικό υλικό και
πληροφορίες για την παιδική
του ηλικία, το λεύκωμα.
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στο Θέατρο τη Ρεματιάς

Παράλληλα και σε συνεργασία με το 5ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων, την Β τάξη του 16ο Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου και την Γ και Δ τάξεις του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου διοργανώσαμε μια συναυλία αφιερωμένη στον δημιουργό που έγινε τον Ιούνιο στο
Θέατρο της Ρεματιάς Χαλανδρίου. Αξιοποιώντας τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Σαββόπουλος στα τραγούδια του ο δάσκαλος του 11ου Δημοτικού κ. Σταύρος Καρτσωνάκης έφτιαξε ένα μουσικό παραμύθι και με τα τραγούδια που διάλεξε το κάθε τμήμα όλων των σχολείων, τα παιδιά το δραματοποίησαν χορεύοντας και τραγουδώντας τα τραγούδια του. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκε και ο ίδιος, ο οποίος πολύ συγκινημένος πήρε την κιθάρα από ένα
μαθητή και τραγούδησε μαζί με τα παιδιά.
Με την εκπόνηση αυτού του προγράμματος που είχε διάρκεια 3 μηνών προσεγγίσαμε δείκτες από το παιδαγωγικό τομέα του ΒΑΣ που έχουν σχέση με το ποσοστό ενσωμάτωσης πολιτιστικών θεμάτων στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, και με την διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία αλλά και τον ίδιο τον δημιουργό δείκτες από τον
κοινωνικό τομέα που έχουν σχέση με την συνεργασία εκτός του σχολείου ειδικών για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δ. Επισκέψεις – σεμινάρια
Με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε από τις οποίες άλλες είχαν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον όπως η επίσκεψη και η γνωριμία με τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας
και η επίσκεψη στο Πάρκο Τρίτση για την γνωριμία των πουλιών της πόλης, αλλά και οι θεατρικές παραστάσεις που παρακολουθήσαμε εντός και εκτός σχολείου συμπεριλαμβανομένης και της παράστασης που έδωσαν τα ίδια τα παιδιά στο θέατρο Ρεματιάς καλύψαμε τον
αντίστοιχο δείκτη του παιδαγωγικού τομέα.
Τέλος οι ώρες των σεμιναρίων που παρακολουθήσαμε κατά την διάρκεια της σχολικής
χρονιάς απέκτησαν και κάποια αξία γιατί στο ΒΑΣ προσμετρήθηκαν ως δείκτης στον κοινωνικό τομέα.
E. Συνεργασίες-Δημιουργία ιστοσελίδας
Για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων κατά την διάρκεια της σχολικής
χρονιάς συνεργαστήκαμε με τους Συλλόγους Γονέων του 16ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού,
τον Δήμο Χαλανδρίου, τους δασκάλους των σχολείων για την πραγματοποίηση της συναυλίας, το «Αετοπούλειο» πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Χαλανδρίου, την φιλαρμονική για την
ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων, τους υπεύθυνους των καινοτόμων προγραμμάτων, τους
γονείς και ιδιαίτερα τον κ. Χανικιάν η συμβολή του οποίου στην διαμόρφωση της αυλής ήταν καθοριστική, τον Διονύση Σαββόπουλο και την γραμματέα του.
Τον Ιούνιο του 2012 η νηπιαγωγός κ. Πατρίτσια Παπαγεωργίου δημιούργησε την ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας με σκοπό την προβολή των δράσεων μας αλλά και την
ενημέρωση των γονέων που ολοκληρώθηκε την επόμενη σχολική χρονιά. Μέχρι σήμερα την
έχουν επισκεφθεί 13.431 ενδιαφερόμενοι.
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Δ

εύτερη χρονιά συμμετοχής στο ΒΑΣ

Η επόμενη χρονιά 2012-2013 μας βρίσκει με νέες νηπιαγωγούς, ο σύλλογος διδασκόντων
έχει αλλάξει κατά το ήμισυ η εμπειρία όμως αλλά και ο ενθουσιασμός
των νηπιαγωγών που συνεχίζουν
μας κάνει να οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά την διαδικασία της
συμμετοχής μας. Ακολουθήσαμε την
ίδια μεθοδολογία, φτιάξαμε το Σ.Α.Δ
και το ΣΠΔ. Στόχοι αυτή την χρονιά
είναι να προσεγγίσουμε δείκτες με
τους οποίους δεν είχαμε ασχοληθεί
και να οργανώσουμε δράσεις που
θα αφορούσαν δείκτες από όλα τα
πεδία ως συνέχεια από την προηγούμενη χρονιά. Έτσι προγραμματίσαμε δράσεις αλληλεγγύης, δράσεις αισθητικής αναβάθμισης του νηπιαγωγείου, εξοπλισμό και αναβάθμιση των υπολογιστών και την δημιουργία κομποστοποίησης για ακόμη μεγαλύτερη μείωση των σκουπιδιών.
Πραγματοποιήθηκαν τρία καινοτόμα προγράμματα, το Περιβαλλοντικό ως συνέχεια του
προηγούμενου με το φύτεμα και την συντήρηση των λαχανόκηπων, το πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας με θέμα «Το σώμα μου» και το πολιτιστικό με θέμα «Ποίηση και στιχουργική για
παιδιά». Ενδεικτικές δράσεις αυτής της χρονιάς είναι το γκράφιτι που έγινε στους εξωτερικούς τοίχους του νηπιαγωγείου από τα παιδιά του γειτονικού Λυκείου και το αφιέρωμα
στον Μάνο Ελευθερίου και την δραματοποίηση του παραμυθιού του «Παραμονή Πρωτοχρονιάς» από τα παιδιά του ολοήμερου τμήματος και του τμήματος ένταξης με την οποία
συμμετείχαμε στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, στο Κολέγιο Αθηνών μαζί με άλλα σχολεία. Η κομποστοποίηση που φτιάξαμε στην αυλή και μας βοήθησε
να μειώσουμε περισσότερο τα σκουπίδια για την χωματερή και η βελτίωση της ιστοσελίδας
του νηπιαγωγείου.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε

Την σχολική χρονιά 2011-2012 κατακτήσαμε την πρώτη πανελλήνια θέση και την σχολική
χρονιά 2012-2013 την δεύτερη στον διαγωνισμό του ΒΑΣ στην κατηγορία των νηπιαγωγείων. Το πιο σημαντικό όμως που κερδίσαμε
ήταν για τις νηπιαγωγούς η συνεργασία
μεταξύ μας και το μοίρασμα της εμπειρίας
,της αγωνίας και της διάθεσης για το καλύτερο. Για το σχολείο να γίνει παραγωγικόδημιουργικό (μείωση σκουπιδιών, ενέργειας, συντήρηση λαχανόκηπου), ελκυστικό ως προς τους μαθητές, γονείς εκπαιδευτικούς, χαρούμενο με εκδηλώσεις, εκδρομές, κοινές δράσεις.

Τέλος εκείνο που μας εντυπωσίασε ήταν η συμμετοχή των νηπίων, το ενδιαφέρον και η
φροντίδα την οποία έδειξαν καθώς και οι αξίες που κατέκτησαν σε αυτά τα πρώτα βήματα
της ζωής τους, μας διαβεβαιώνουν πως αν αυτή η προσπάθεια συνεχιστεί και στις άλλες
βαθμίδες της εκπαίδευσης θα καθορίσει μια άλλη στάση ζωής αυτών των γενιών για το
μέλλον.

Μάρτιος 2014
Η Νηπιαγωγός
Ιωάννα Καμπούρη
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3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα

Ταχ. Δ/νση: Νικηταρά 1Α, Γέρακας Αττικής
ΤΚ: 15344
Διευθύντρια: Κατωπόδη Ανδρονίκη

Συνεργάστηκαν
Νηπιαγωγοί: Δρακωνάκη Καλλιόπη
Κατωπόδη Ανδρονίκη
Κούρτη Γιάννα
Παρασκευοπούλου Σεβαστή
Σταφυλά Αθανασία
Χρέμου Παγώνα
Mαθητές-μαθήτριες: 1ο Ολοήμερο τμήμα: 24
2ο Ολοήμερο τμήμα: 17
Κλασικό τμήμα: 16
Βοηθητικό προσωπικό: Μπασκάκη Σταυρούλα
Μιτσικάρη Ζωή

Γονείς: ΣύλλογοςΓονέων
Πρόεδρος: Πετρούλια Βιβή
Αντιπρόεδρος: Φραγκοπούλου'Αννα
Ταμίας: Τήλιου Μαρία
Γραμματέας:Τσέρου Έμη
Μέλος : Οικονομίδου Καρολίνα
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Όραμα του σχολείου είναι να δημιουργήσει αυριανούς πολίτες οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν και θα επηρεάζουν τους ενήλικες αλλά και το κοινωνικό τους περιβάλλον προς έναν
πλανήτη βιώσιμο τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά. Να δημιουργήσει πολίτες οι οποίοι θα είναι ευαισθητοποιημένοι, με κριτική σκέψη και με σεβασμό στο συνάνθρωπο και
στο περιβάλλον. Στόχοι του σχολείου είναι τα παιδιά να μάθουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται , να βοηθούν, να δημιουργούν, να σκέφτονται, να κρίνουν και πάνω από όλα να
ονειρεύονται!
Αυτό σημαίνει τα παιδιά να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον δημοκρατικό, όπου θα αναδύονται τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες τους. Θα μπορούν να εργάζονται σε ένα κλίμα ομαδοσυνεργατικό, ελευθερίας και αποδοχής όπου θα παίρνουν πρωτοβουλίες. Θα συμβάλλουν τα ίδια τα παιδιά στη διαδικασία αλλαγής του σχολείου μας προς το αειφόρο σχολείο, λαμβάνοντας τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συναισθήματα μέσα
από βιωματικές δραστηριότητες και δράσεις που σταδιακά θα βοηθήσουν το σχολείο να
αποκτήσει αειφορική λειτουργία.
Μέσα στους στόχους του σχολείου είναι και η συλλογική και αρμονική συνεργασία των εκπαιδευτικών του. Συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τους μαθητές αλλά και με τους
γονείς των μαθητών καθώς και με όλους τους παράγοντες της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
Θέλουμε να έχουμε ένα σχολείο με ελκυστικό περιβάλλον για τα παιδιά, που θα αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, θα χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και θα εντάσσει στην εκπαίδευση του όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις.
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ -Θεσμικό πλαίσιο –Τεκμηρίωση

Οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν όταν συμμετείχε το 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα (20122013) στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου δεν εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στο σχολείο
μας.Οι έξοδοι των μαθητών,οι επισκέψεις φορέων στην τάξη,η εμπλοκή γονέων και
γενικότερα το άνοιγμα του σχολείου μας προς την κοινωνία ήταν μέσα σ' αυτά που
πρεσβεύαμε ότι λειτουργούν θετικά για τους μαθητές μας και για τους υπόλοιπους
εμπλεκόμενους.Ο θεσμός του ΒΑΣ ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να επιβεβαιώσει την
πρακτική που ακολουθούσαμε και για να μας βοηθήσει να οργανωθούμε καλύτερα και να
μάθουμε να λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο υποστηρικτικό από τους δημιουργούς του
και ταυτόχρονα ενθαρρυντικό για να συνεχίσουμε.Όσα λοιπόν εμείς εφαρμόζαμε τόσα
χρόνια τώρα οργανώθηκαν πιο ουσιαστικά,καταγράφηκαν για ενδεχόμενο αναστοχασμό
και εμπλουτίστηκαν με νέα δεδομένα που προέκυψαν μέσα από την καθημερινότητα της
σχολικής ζωής.Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η σύμπνοια μεταξύ των εκπαιδευτικών και του
υπόλοιπου προσωπικού στην ομαλή πορεία και καταγραφή των δράσεων που έγιναν.

Μ

εθοδολογία υλοποίησης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Σ.Α.Δ.)
Δήλωση της Διευθύντριας
Εγώ η Διευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγείου Γέρακα δηλώνω ότι το όραμά μου για ένα καλύτερο σχολείο είναι ουσιαστικά το όραμα για ένα σχολείο αειφόρο στη λειτουργία του, στο
πνεύμα του και στη φιλοσοφία του. Αυτό για μένα σημαίνει να εργαζόμαστε σε πνεύμα αρμονικής συνεργασίας, σε ένα κλίμα δημοκρατίας και αποδοχής, έχοντας στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας το μαθητή του σήμερα και του αύριο. Δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριές μας να συμμετέχουν στη διαδικασία αλλαγής του σχολείου μας προς
το αειφόρο σχολείο τους εξοπλίζουμε με γνώσεις, στάσεις και συναισθήματα που θα τους
βοηθήσουν και στην ενήλικη ζωή τους να είναι υπεύθυνοι πολίτες που σκέφτονται τους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη για σήμερα και για το μέλλον, υιοθετώντας υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά και ζωή σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής θα αφιερώσω όλες τις δυνάμεις μου ώστε, με τη συνεργασία και των άλ62

λων παραγόντων της σχολικής κοινότητας, το σχολείο μας να γίνει σύντομα ένα αειφόρο
σχολείο.
Δήλωση του Συλλόγου Διδασκόντων
Εμείς οι εκπαιδευτικοί του 3ου Νηπιαγωγείου Γέρακα δηλώνουμε την απόφασή μας να εργαστούμε συλλογικά και αρμονικά μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, μαζί με
τους γονείς, μαζί με όλους τους παράγοντες της σχολικής μας κοινότητας, προκειμένου να
κάνουμε καλύτερη τη λειτουργία του σχολείου μας, να το μετατρέψουμε σε μια κοινότητα
μάθησης, σε μια δημιουργική κυψέλη, υιοθετώντας σταδιακά μια αειφορική λειτουργία.
Δήλωση του Συλλόγου Γονέων
Εμείς που εκπροσωπούμε τους γονείς και κηδεμόνες του 3ου Νηπιαγωγείου Γέρακα δηλώνουμε την απόφασή μας να εργαστούμε συλλογικά και αρμονικά μαζί με τους μαθητές και
τις μαθήτριές μας, μαζί με τους γονείς, μαζί με όλους τους παράγοντες της σχολικής μας
κοινότητας, προκειμένου να κάνουμε καλύτερη τη λειτουργία του σχολείου μας, να το μετατρέψουμε σε μια κοινότητα μάθησης, σε μια δημιουργική κυψέλη, υιοθετώντας σταδιακά μια αειφορική λειτουργία.
Στόχοι του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης
Ο σκοπός αυτού του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης του σχολείου μας, είναι να πετύχουμε
στόχους αλλαγής του σχολείου σε τρεις τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό: Στον τομέα αυτό θέλουμε να αλλάξει εντελώς το σχολείο μας και να
υιοθετήσει φιλικές προς το μαθητή διδακτικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, με
κύρια την ομαδοσυνεργατική. Θέλουμε επίσης να εισαγάγουμε σε αυξανόμενο βαθμό τις
τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδασκαλία, δηλαδή το ΙΝΤΕΡΝΕΤ,
τους διαδραστικούς πίνακες και πιο απλά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Β. Το κοινωνικό και οργανωσιακό: Στον τομέα αυτό θέλουμε να λειτουργεί το σχολείο μας
δημοκρατικά, να ακούγονται όλες οι φωνές, οι αποφάσεις να παίρνονται με δημοκρατικές
διαδικασίες, να λειτουργούν τα μαθητικά συμβούλια, να συμμετέχουν υποστηρικτικά οι
γονείς στη ζωή του σχολείου, να συμμετέχουν και τα παιδιά στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, παίρνοντας μέρος σε φιλοπεριβαλλοντικές και όχι μόνο,
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πρωτοβουλίες (δενδροφυτεύσεις, , προστασία και περιποίηση πάρκων, συμμετοχή σε εράνους, προσφορές σε κοινωνικά παντοπωλεία, έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας, συνεχής
ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου, επαφή με το Δήμο για να αιτηθούμε την αξιοποίηση του πάρκου απέναντι από το σχολείο κ.ά.).
Γ. Το περιβαλλοντικό: Στον τομέα αυτό θέλουμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα
του σχολείου μας. Δηλαδή, πιο απλά, θέλουμε να ξοδεύουμε λιγότερο ηλεκτρικό, λιγότερο
νερό, λιγότερο χαρτί και όλα αυτά όχι με τη στέρηση, αλλά με την αποφυγή της σπατάλης.
Για το σκοπό αυτό θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη ζωή μας μέσα στο σχολείο και
ίσως και στο σπίτι, με τρόπο ώστε να προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
Στην προσπάθειά μας αυτή θα βοηθηθούμε από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου τους οποίους θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ως στόχους για τη φετινή χρονιάΕιδικότερα
ζητήματα του σχολείου μας
Το σχολείο μας έχει τις εξής ιδιαιτερότητες:
1. Οι δύο αίθουσες είναι iso box με δυνατότητα να φιλοξενήσουν συγκεκριμένο αριθμό
παιδιών(16 μαθητές) και η τρίτη αίθουσα (ολοήμερο 25 μαθητών) είναι προκάτ. Το σχολείο
δεν διαθέτει αίθουσα ύπνου, κουζίνα, ούτε αίθουσα εκδηλώσεων.
2. Η αυλή είναι πολύ μικρή και σε κάποια σημεία επικίνδυνη για τα παιδιά με αποτέλεσμα ο
προαυλισμός των μαθητών να δυσκολεύει τις κινήσεις τους.
3. Υπάρχουν μόνο τρείς τουαλέτες για 57 παιδιά
Με τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» θα προσπαθήσουμε
να δώσουμε απαντήσεις στα ζητήματα του σχολείου που αναφέραμε πιο πάνω.
Συγκεκριμένα σκοπεύουμε να κάνουμε τα εξής:
1. Θα κάνουμε όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορούμε έξω από την τάξη εφόσον το
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και θα έχουμε μέσα στην τάξη τον απολύτως απαραίτητο εξοπλισμό, για εξοικονόμηση χώρου. Θα χρησιμοποιήσουμε την αίθουσα εκδηλώ64

σεων του όμορου Γυμνασίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων(π.χ Χριστουγεννιάτικη γιορτή και μπαζάαρ κ.ά)
2. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε το πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το σχολείο, για οργανωμένα παιχνίδια, πικ νικ και δραστηριότητες στη φύση(π.χ. καταγραφή ονομάτων φυτών, δένδρων, παραμύθια στη σκιά τους κλπ) Επιπλέον θα φυτέψουμε δένδρα
και θα φτιάξουμε λαχανόκηπο για να ομορφύνει η αυλή κι έτσι θα μετατρέψουμε την
επικινδυνότητα σε δημιουργικότητα και ενεργό ενασχόληση.
3. Θα απευθυνθούμε στο δήμο ώστε να μας φτιάξει επιπλέον τουαλέτες.
4.Θα απευθυνθούμε στο δήμο για να διαμορφώσει μέρος του πάρκου σε χώρο περιφραγμένο για να χρησιμοποιείται κάποιες φορές από τους μικρούς μας μαθητές.Οι συνεργάτες μας
Κανένας δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του εντελώς μόνος. Έτσι κι εμείς θα ζητήσουμε
τη συνεργασία των παρακάτω φορέων και ατόμων:
1.

Των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης

2.

Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

3.

Τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής

4.

Του 1ου και 3ου Γυμνασίου Γέρακα

5.

Του 3ου Δημοτικού Σχολείου

6.

Του 1ου Λυκείου Γέρακα

Πιο συγκεκριμένα στις υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης θα ζητήσουμε συνεργασία προκειμένου να γίνουν επιπλέον τουαλέτες , να μας προσφέρουν φυτά για τον κήπο μας και να
ελέγχουν το αυτόματο πότισμα για το λαχανόκηπό και τα φυτά μας.
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Από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων θα ζητήσουμε συνεργασία προκειμένου να κάνουμε
εργαστήρια στο σχολείο, παζάρι για κοινωφελείς οργανισμούς και εφόσον είναι εφικτό την
οικονομική τους ενίσχυση για την διαμόρφωση κάποιων εσωτερικών χώρων του σχολείου.
Με τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής θα συνεργαστούμε ώστε να αναδείξουμε τα προβλήματα του σχολείου(να μπει στην αυλή δάπεδο ασφαλείας) και να επισημάνουμε την
ανάγκη επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης του Νηπιαγωγείου μας από το δήμο Παλλήνης.
Με τα σχολεία του Γέρακα και από τις δύο βαθμίδες θα συνεργαστούμε τόσο για τις σχολικές εκδηλώσεις(χριστουγεννιάτικο παζάρι, καλοκαιρινή γιορτή) όσο και για την αισθητική
αναβάθμιση του κτιριακού και αύλειου χώρου του σχολείου(λαχανόκηπος,
graffiti)Συμμετέχοντες από το σχολείο μας:
Η διευθύντρια μας
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
Μαθητές και μαθήτριες από το Κλασικό και τα Ολοήμερα Τμήματα
Η τραπεζοκόμος/η καθαρίστρια
Αξιολόγηση
Η δουλειά μας θα αξιολογηθεί με τους εξής τρόπους:
Α. Με την ανταπόκριση των προσκεκλημένων μας στην τελική εκδήλωση του σχολείου μας,
στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Β. Με συζήτηση και δημοσίευση σχετικής απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων στο τέλος
της σχολικής χρονιάς
Γ. Με συζήτηση και δημοσίευση σχετικής απόφασης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Ο πανηγυρισμός
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Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στο διαγωνισμό και επειδή δεν είναι
ο τελικός μας σκοπός η κατάκτηση του επάθλου, εμείς θα γιορτάσουμε τη συμμετοχή μας
διότι πιστεύουμε πως πιο πολύ αξίζει η συμμετοχή στην προσπάθεια και το όφελος που έχει κανείς από την προσπάθεια και την κοινή πορεία προς το στόχο.
Στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε μια γιορτή στην οποία θα είναι καλεσμένοι όλοι οι παράγοντες της σχολικής ζωής (εκπαιδευτικοί, γονείς, εκπρόσωποι του Δήμου, συνεργαζόμενοι
φίλοι και συμπαραστάτες) . Έτσι, με αυτό τον τρόπο θα πανηγυρίσουμε τη μεγάλη μας νίκη
που θα είναι η συνεργασία μας για ένα καλό σκοπό.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα δράσης του σχολείου καταρτίζεται από την Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου. Μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
1. Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους δράσεων
2. Διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών-δράσεων
3. Κατανομή των αρμοδιοτήτων στις ομάδες υλοποίησης του έργου
4. Παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε έργου-δράσης
5. Αξιολόγηση των επιτευγμάτων
6. Πανηγυρισμό και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους δράσεων
Η ομάδα Τύπου και Ενημέρωσης προτίθεται να κάνει τα εξής:
1.

Δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας

2.

Να τροφοδοτεί τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα την ιστοσελίδα του σχολείου με
νέα και ενδιαφέρουσα ύλη

3.

Να αναρτά ανακοινώσεις στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου

4.

Να ενημερώνει το σύλλογο γονέων για τις δράσεις του σχολείου

Η ομάδα οικολογικού αποτυπώματος προτίθεται να κάνει τα εξής:
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1.

Να τοποθετήσει σε πολλά σημεία του σχολείου και σε κάθε αίθουσα αφίσες με τις
οποίες θα υπενθυμίζει στους μαθητές να σβήνουν τα φώτα, να σβήνουν τις συσκευές (όχι stand by)

2.

Να τοποθετήσει σε κοινόχρηστους χώρους κάδους φωτοκύκλωσης, ανακύκλωσης
μπαταριών και συγκέντρωσης απορριμμάτων για τον κομποστοποιητή.

3.

Να τοποθετήσει σε κάθε αίθουσα κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών και κάδο χαρτιού.

4.

Στο τέλος κάθε εβδομάδας να ζυγίζει τα απορρίμματα όλων των ειδών.

5.

Να παρακολουθεί την κατανάλωση ρεύματος και νερού και τον αριθμού φωτοτυπιών.

Η ομάδα ενδοσχολικής ανάπτυξης προτίθεται να κάνει τα εξής:
1.

Να υπενθυμίζει στις νηπιαγωγούς ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τον η/υ και τον
προβολέα για να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα.

2.

Να υπενθυμίζει στις νηπιαγωγούς ότι η ομαδική διδασκαλία είναι ο αγαπημένος
τρόπος διδασκαλίας των περισσότερων παιδιών.

3.

Να υπενθυμίζουν στις νηπιαγωγούς ότι θα πρέπει σε όλα τα μαθήματα να διδάσκονται και την έννοια της αειφορίας και πώς αυτή συνδέεται με το μάθημα που διδάσκει καθένας.

4.

Να προτείνει καινοτόμες δράσεις και δραστηριότητες

Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών-δράσεων
Στο διάγραμμα αυτό κάθε ομάδα τοποθετεί τις δράσεις και δραστηριότητές της, με σκοπό
να κάνει κάθε προσπάθεια να υλοποιήσει τις αποφάσεις της στους χρόνους που έχει προβλέψει. Το χρονοδιάγραμμα θα το βρείτε σε χωριστό αρχείο στις «Πηγές και Βοηθήματα»
Κατανομή των αρμοδιοτήτων στις ομάδες υλοποίησης του έργου
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Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών του
σχολείου σχετικά με τους δείκτες αειφόρου σχολείου και τις δράσεις και δραστηριότητες
που αυτοί υπονοούν, αποφασίστηκε να σχηματιστούν οι παρακάτω ομάδες, με τα αντίστοιχα καθήκοντα η καθεμιά.
1.

Ομάδα Τύπου και Ενημέρωσης: Τα καθήκοντα της ομάδας αυτής είναι τα παρακάτω:

•

Η έκδοση εφημερίδας

•

Η ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.

•

Ανάρτηση ανακοινώσεων στον πίνακα

•

Η καταγραφή των δράσεων και των δραστηριοτήτων.

2.

Ομάδα οικολογικού αποτυπώματος: Τα καθήκοντα της ομάδας αυτής είναι τα παρακάτω:

•

Η παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

•

Η παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού.

•

Η παρακολούθηση της κατανάλωσης φύλλων φωτοτυπικού χαρτιού.

•

Η καταμέτρηση βάρους των απορριμμάτων.

•

Η τοποθέτηση των απορριμμάτων στον κομποστοποιητή

Στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου, επειδή η ηλικία των παιδιών δεν επιτρέπει την καταμέτρηση των δεικτών άμεσα από τα παιδιά, αυτή γίνεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
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Παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε έργου-δράσης
Για να παρακολουθούμε την εξέλιξη της εργασίας κάθε ομάδας, θα θεσμοθετήσουμε ολομέλειες, μια φορά το μήνα, με διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. Στη διάρκεια αυτών των ολομελειών κάθε ομάδα θα παρουσιάζει σε όλο το σχολείο τα παρακάτω:
1.

Τι έκανε μέχρι σήμερα (τον τελευταίο μήνα)

2.

Τι σκοπεύει να κάνει στον επόμενο μήνα ή περισσότερο

3.

Τι βοήθεια ή ποια συμμετοχή περιμένει από κάθε μαθητή/μαθήτρια του σχολείου.

Η ομάδα που έχει αναλάβει να οργανώνει τις ολομέλειες τηρεί πρακτικά και μπορεί να παρακολουθεί την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, κάνοντας υπενθυμίσεις και προσφέροντας βοήθεια σε όποια ομάδα το ζητήσει.
Αξιολόγηση των επιτευγμάτων
Για να αξιολογήσουμε τα επιτεύγματά μας στο πλαίσιο του διαγωνισμού Βραβείο Αειφόρου
Σχολείου οργανώσαμε δύο συστήματα. Το ένα αφορά μια ενδιάμεση αξιολόγηση που γίνεται στη διάρκεια της χρονιάς, μια φορά κάθε μήνα. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από την Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου. Η επιτροπή συγκρίνει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών κάθε ομάδας, τις ανακοινώσεις της, την παρουσία της στις ολομέλειες, την εξέλιξη των δράσεων σε
σχέση με τους δείκτες που έχει αναλάβει να υλοποιήσει.
Η τελική αξιολόγηση θα γίνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς και θα έχει ως αντικείμενο το
ποσοστό επιτυχίας της ομάδας στην υλοποίηση των στόχων. Για την αξιολόγηση αυτή θα
ληφθεί υπόψη και το χρονοδιάγραμμα, οι προγραμματισμένες δράσεις, η συμμετοχή των
μαθητών/μαθητριών κτλ., το αποτέλεσμα της συμμετοχής στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
και φυσικά το αποτέλεσμα στη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης των παιδιών
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Πανηγυρισμός και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα γίνει ο πανηγυρισμός- γιορτή στην οποία θα παρουσιάσουμε τη συμμετοχή μας στο ΒΑΣ στους γονείς των παιδιών, στην τοπική κοινότητα και
στους εμπλεκόμενους φορείς.
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του σχολείου, οι δράσεις και οι δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν θα παρουσιαστούν στην ηλεκτρονική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα
του σχολείου.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
Δημιουργία και τοποθέτηση πινακίδων στο απέναντι πάρκο
Γράμμα των μαθητών στο Δήμαρχο και σε φορείς του Δήμου Παλλήνης
Κοινοποίηση εργασιών των παιδιών στην ιστοσελίδα του σχολείου
Δημοσιοποίηση στην εφημερίδα του σχολείου και τον τοπικό τύπο
Οργάνωση ομιλιών στο χώρο του σχολείου
Κοινοποίηση των πεπραγμένων στους γονείς
Πρόσκληση συγγραφέων στο χώρο του σχολείου
Συγκέντρωση τροφίμων και ρούχων για τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου
Συγκέντρωση τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου
Δημιουργία παραμυθιού με οικολογικό περιεχόμενο
Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλινό bazaar.
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Θέματα τα οποία δουλεψαμε καθ’όλη τη σχολική χρονιά ήταν: σχήματα, χρώματα, σώμα,
συναισθήματα, εαυτός,αισθήσεις, υγιεινή διατροφή, στοματική υγεία, οικογένεια,
ζώα,έντομα,φυτά,μουσικά όργανα,εποχές, πλανήτες, σεισμός, ανακύκλωση, μέσα
μεταφοράς, διαζύγιο, αναπηρίες ,τέχνη,παιδιά του κόσμου,
Γιορτές( 28η Οκτωβρίου,Πολυτεχνείο,Χριστούγεννα,Τριών
Ιεραρχών,Απόκριες,25ηΜαρτίου,Πάσχα,Γιορτή λήξης σχολικού έτους)
Παγκόσμιες ημέρες(Τρίτης ηλικίας,αποταμίευσης,σχολικού
εκφοβισμού,ποίησης,ρατσισμού, βιβλίου, μητέρας,Ημέρα της γης κ.ά.) (δείκτης Π1)
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως ομαδοσυνεργατικές, θεατρικό
παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση,χρήση των Τ.Π.Ε.(δείκτης Π2)
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε διάφορους χώρους όπως(δείκτης Π3)


Το Πολεμικό Μουσείο



Το θέατρο Πόρτα όπου παρακολουθήσαμε την παράσταση «Η μικρή γοργόνα»



Το Μουσείο Βορρέ



Τη Βιβλιοθήκη Κοντόπουλου



Η ομάδα "Ένεκα Παιδείας" στο σχολείο μας



Τον ελληνικό κόσμο στο Κέντρο Μείζονος Ελληνισμούόπου παρακολουθήσαμε το

πρόγραμμα «ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων Ελληνικών»


Το Πάρκο Στρατού- Εθνική Γλυπτοθήκη



Το Κέντρο Γης και



Το Κ.Π.Ε. Λαυρίου



Δυο εκκλησιασμοί

Εφαρμόστηκαν 3 καινοτόμα προγράμματα. Ένα περιβαλλοντικό: «Το περιβάλλον σου
φτιάξε, μια λύση για όλα ψάξε», ένα πολιτιστικό:«Με βιβλίο οδηγό, ταξίδια κάνω ένα
σωρό» και ένα αγωγής υγείας :«Είμαι διαφορετικός αλλά και μοναδικός».(δείκτης Π6)
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Καθ’όλη τη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες οι οποίες συνδέονταν με
όλα τα γνωστικά αντικείμενα ως εξής:


Γλώσσα και γραφή

Ανάγνωση βιβλίων με αφορμή διαφορετικα θέματα και αναπαρασταση αυτών με παιχνίδι
ρόλων και δημιουργική έκφραση όπως ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι. Δημιουργία βιβλίων
με αφορμή κάποια εικόνα, αντικείμενο η μια ιδέα. Οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης.
Γνωριμία με τον ποιητικό λόγο και απομνημόνευση ποιημάτων για τις σχολικές γιορτές.
Γραφή και αποστολή γράμματος στο Δήμο για να φτιάξουν τον αύλειο χώρο. Δημιουργία
και τοποθέτηση πινακίδων στο πάρκο απέναντι από το σχολείο. Καταγραφή των συνταγών
που εκτελέστηκαν στο σχολείο μας με αντιγραφή ή αυθόρμητη γραφή


Μαθηματικά

Καταμέτρηση βιβλίων δανειστικής βιβλιοθήκης και απονομή επαίνου. Σύγκριση
καθημερινότητας παιδιών με αναπηρία και μη και εντοπισμός διαφορών. Διαχωρισμός και
κατηγοριοποίηση διαφόρων μορφών τέχνης. Διαχωρισμός και αναγνώριση μορφών
έκφρασης και λόγου, καταμέτρηση παρόντων-απόντων σε καθημερινή βάση.


Παιδί και Περιβάλλον

Ενημέρωση στο χώρο του σχολείου για την φωτοκύκλωση. Δημιουργία λαχανόκηπου,
καλλιέργεια και φροντίδα των φυτών και των λουλουδιών. Ανακύκλωση υλικών και
επαναχρησιμοποίηση κάποιων από αυτά(δημιουργία μουσικών οργάνων, εικαστικών
έργων). Πικνικ στο πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το σχολέιο. Βόλτα στη γειτονιά για
να εξετάσουν τα παιδιά αν μπορούν οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να εξυπηρετούν
τις ανάγκες τους. Επίσκεψη και προσφορά στο κοινωνικό παντοπωλείο της περιοχής.
Κομποστοποίηση στο σχολείο με συλλογή προϊόντων από το σπίτι, κατανόηση εννοιών
όπως διαζύγιο και απώλεια. Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων.


Δημιουργία και Έκφραση

Γνωριμία με όλα τα είδη τέχνης και έκφρασης όπως το θέατρο, μεσα από το παιχνίδι.
Γνωριμία με τη ζωγραφική με χρήση διάφορων υλικών, και μέσων(ΤΠΕ).Επαφή με τη
μουσική με απομνημόνευση τραγουδιών και χορό. Γνωριμία με καλλιτέχνες από όλους τους
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χώρους, αναπαράσταση, απομνημόνευση, παρατήρηση των έργων τους. Δημιουργία
βιβλίων και ποιημάτων.


Παιδί και πληροφορική

Ενασχόληση με τον υπολογιστή στις ελεύθερες δραστηριότητες με ζωγραφική και
παιδαγωγικά παιχνίδια. Γραφή των ονομάτων των παιδιών και δημιουργία φακέλων για να
αποθηκεύουν τα έργα τους.
Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να συνεργαστούμε με φορείς οι οποίοι θα μας βοηθούσαν
στην πραγματοποίηση των στόχων μας και στην διεξαγωγή δράσεων και δραστηριοτήτων
που είχαμε αρχικά προγραμματίσει. Φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε ήταν :
ΕΕΠΦ , Κέντρο Γης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Δήμος Γέρακα, Το
κοινωνικό παντοπωλείου του Δήμου Γέρακα, ΚΠΕ Λαυρίου, Μουσείο Βορρέ, WWF, Φωτοκύκλωση Α.Ε., Let’s go green.

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο
Το σχολείο έχοντας εδώ και χρόνια ιστοσελίδα αναρτά ολες τις δράσεις, εκδηλώσεις,
προγράμματα και όλα όσα συμβαίνουν στη σχολική χρονιά ώστε οι γονείς, ο σύλλογος
γονέων αλλα και η τοπική κοινότητα να μένουν ενήμεροι και να γνωρίζουν τα δρώμενα του
σχολείου.(δείκτης Κ1)
Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά βοηθούν με τις εργασίες, δραστηριότητες και κατασκευές που
κάνουν, αλλά και μαθαίνοντας τα ίδια τα παιδιά να χειρίζονται τη φωτογραφική μηχανή ή
να τηρούν κανόνες και να συνεργάζονται, όταν πρόκειται για μαγνητοφώνηση.
Από τους έξι εκπαιδευτικούς του σχολείου η μία εκπαιδευτικός ήταν παράλληλης στήριξης.
Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί στην συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αλλά τον
έλεγχο και την ευθύνη του προγράμματος είχαν οι δύο εκπαιδευτικοί και συγγραφείς του
κειμένου, οι οποίοι ασχολήθηκαν κι έτρεξαν το σχέδιο-πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης.
Όλα τα παιδιά του σχολείου συμμετείχαν στο πρόγραμμα.( δείκτης Κ2)
Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων γίνονταν όποτε υπήρχε η
ανάγκη ή προέκυπτε κάποιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επειδή στο
σχολείο λειτουργούσαν τρία τμήματα, η άμεση συνεργασία και ο άμεσος σχεδιασμός
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δραστηριοτήτων γινόταν μεταξύ των εκπαιδευτικών που δούλευαν σε κοινά τμήματα.
Έγιναν όμως και τέσσερις συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων για το σχεδιασμό, την
καταγραφή και τον αναστοχασμό της πορείας των κοινών προγραμμάτων καθώς και για τη
συνεργασία σε γιορτές και παιδαγωγικές επισκέψεις εκτός σχολείου. Αυτό βοηθούσε στην
ανάπτυξη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στη δημιουργία θετικού
κλίματος και ασφάλειας καθώς και στην ανταλλαγή και εμπλουτισμό ιδεών. (δείκτης Κ3)
Το σχολείο συνεργάστηκε με φορείς οι οποίοι το επισκέφτηκαν και ενημέρωσαν τόσο τα
παιδιά όσο και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα αειφορίας αλλά και εκπαιδευτικού
προβληματισμού. Μάθαμε για την φωτοκύκλωση και το σχολείο απέκτησε το δικό του κάδο
λαμπτήρων. Μάθαμε για την κομποστοποίηση μέσω της Let’s go green, τι χρειάζεται ο
κάδος μας για να έχουμε το λίπασμα που θέλουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Μάθαμε
για τα ζώα που κινδυνεύουν και υιoθετήσαμε ένα δελφίνι μέσω της

WWF. Μας

επισκέφτηκε η υπεύθυνη Πολτιστικών θεμάτων και μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου
«Μέλπω η μοναδικη» συζητήσαμε θέματα γύρω από τη μοναδικότητα. Τέλος επισκέφτηκε
το χώρο του σχολείου ο γνωστός συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος και με την παρουσίαση
του βιβλίου «Το γιατί των παιδιών φέρνει την ελπίδα» τα παιδιά συμμετέχοντας σε
δραστηριότητες ήρθαν σε επαφή με την έννοια της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Τέλος
πραγματοποιήθηκε επιστημονική ομιλία με θέμα τη Διαχείριση Συναισθημάτων των
Παιδιών στην οποία παρευρέθηκαν οι γονείς των παιδιών του σχολείου. (δείκτης Κ6)
Κάθε χρόνο στόχος του σχολείου, με τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε
αυτό, είναι η αναβάθμισή του τόσο παιδαγωγικά όσο και αισθητικά. Για αυτό το σκοπό
φέτος συνεργαστήκαμε με το Δήμο ώστε να φυτέψουμε δενρίλια στον αύλειο χώρο του
σχολείου αλλά και για το κτίσιμο επιπλέον τουαλέτας ώστε να εξυπηρετείται ο μεγάλος
αριθμός των παιδιών. Συνεργαστήκαμε με μια ομάδα μαθητών του κοντινού γυμνασίου οι
οποίοι μας βοήθησαν στην δημιουργία του λαχανόκηπού μας αλλά και για τη δημιουργία
graffiti με το όνομα του σχολείου σε έναν από τους εξωτερικούς τοίχους του
σχολείου.(Δείκτης Κ8)
Όσον αφορά την παιδαγωγική αναβάθμιση του σχολείου οι εκπαιδευτικοί του προσπαθούν
κάθε χρόνο να εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα, να βρίσκουν νέες ιδέες
δραστηριοτήτων και να επιμορφώνονται μέσα από σεμινάρια διαφόρων θεμάτων.Τα
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σεμινάρια,ημερίδες που παρακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη χρονιά είχαν τα εξής θέματα:«Διαχείριση απώλειας στα παιδιά (πένθος, χωρισμός, απώλεια εργασίας γονεών κ.α.)»
Δεκέμβριος, 2012-Αειφόρο Σχολείο, Ιανουάριος 2013
-«Επαναχρησιμοποίηση υλικών, δημιουργίες από ανακυκλώσιμα, τέχνη από σκουπίδιαΦύση χωρίς σκουπίδια», Μάρτιος 2013
-«Πρώτες βοήθειες στο σχολείο», Μάρτιος 2013
Αειφόρο σχολείο, Απρίλιος 2013
-Συμμετοχή σε έρευνα με θέμα «Διερεύνηση εργασιακού στρες-στάσεων και πεποιθήσεων
των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, για τα προβλήματα κοινωνικής συναισθηματικής
μάθησης», Ιούνιος 2013(Δείκτης Κ9-Κ10)
Ο σύλλογος γονέων σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητες ήταν παρών και βοηθούσε για
την ομαλή διεξαγωγή τους. Άλλοτε με την παρουσία του στις εκδηλώσεις του σχολείου, με
τη δημιουργία χριστουγεννίατικου μπαζάαρ, και την έκδοση ημερολογίου και
αναμνηστικών φωτογραφιών για τα παιδιά(Δείκτης Κ13)
Στατιστικά από Δεκέμβριο μέχρι Μάιο για το διάστημα 27/11 μέχρι 20/5 ο αριθμός των επισκέψεων σε σελίδες της ιστοσελίδας ήταν ο εξής : (δείκτης Κ14)
pages
27/11/2012

visitors
20/5/2013

129284108

Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο
Αν και το σχολείο στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, οι γονείς ακόμη δεν έχουν υιοθετήσει
τις ανάλογες συμπεριφορές και αυτό οφείλεται κατά την άποψή μας στη δύναμη της
συνήθειας, αλλά και στους γρήγορους ρυθμούς που απαιτεί η καθημερινότητά τους. Σχεδόν
όλοι οι γονείς λοιπόν έφερναν τα παιδιά στο σχολείο με αυτοκίνητο. (Δείκτης Ο1)
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Σε όλες τις τάξεις του σχολείου υπήρχαν τρείς κάδοι ένας για ανακύκλωση χαρτιού, ένας για
ανακύκλωση συσκευασιών και ένας κάδος απορριμμάτων. Στον κοινό χώρο του σχολείου
υπήρχε κάδος απορριμμάτων για τον κομποστοποιητή, κάδος για ανακύκλωση μπαταριών
και για ανακύκλωση λαμπτήρων. Στο τέλος κάθε εβδομάδας γινόταν καταμέτρηση του
βάρους των απορριμάτων, του χαρτιού και των ανακυκλώσιμων συσκευασιών, από τον
αρμόδιο εκπαιδευτικό που το είχε αναλάβει. Αντίστοιχα γινόταν έλεγχος στους
λογαριασμούς νερού και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς το σχολείο δεν διαθέτει καυστήρα
πετρελαίου. Αυτό βέβαια δεν ήταν εύκολο καθώς κτιριακά ανήκαμε στο διπλανό δημοτικό
και οι λογαριασμοί ήταν κοινοί.(Δείκτης Ο2, Ο3)
Ο καθαρισμός του σχολείου, γινόταν όσο το δυνατόν περισσότερο με τη χρήση οικολογικών
απορρυπαντικών. Η καθαρίστρια με την οποία η συνεργασία ήταν άψογη, βοηθούσε
εβδομαδιαίως στην καταμέτρηση του βάρους των απορριμμάτων. (Δείκτης Ο4)
Το νηπιαγωγείο σε αντίθεση με τις άλλες σχολικές βαθμίδες δεν χρησιμοποιεί μεγάλο
αριθμό φωτοτυπικού χαρτιού. Επι πρόσθετα η ένταξη του σχολείου στο αειφόρο βραβείο
έγινε Νοέμβριο οπότε η καταμέτρηση από Σεπτέμβριο δεν κατέστη δυνατή.(Δείκτης Ο5)
Τον λαχανόκηπο και τον ανθόκηπο του σχολείου είχαν αναλάβει τα παιδιά του ολοήμερου
τμήματος τα οποία το απόγευμα τους φροντιζαν με πότισμα και καθαρισμό. Τα προϊόντα
του λαχανόκηπου, όσα από αυτά ήταν δυνατόν, δίνονταν στα παιδιά για κατανάλωση.
(Δείκτης Ο6)
Εδώ και χρόνια το σχολείο διαθέτει κομποστοποιητή. Αυτό κάνει δυνατή την εμπλοκή της
κομποστοποιήσης στα περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρμόζει το σχολείο εδώ και
χρόνια. Τα παιδιά μετά το φαγητό πετούσαν τα απορρίμματα που ήταν κατάλληλα για
κομποστοποίηση στον ειδικό κάδο. Ο αρμόδιος εκπαιδευτικός με τη σειρά του έριχνε τα
απορρίμματα στον κομποστοποιητή. (Δείκτης Ο7)
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα και κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση είδαμε πως μόνο
θετικά στοιχεία αποκομίσαμε συμμετέχοντας σε αυτό. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε
μια ομάδα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων η οποία έμαθε να λειτουργεί αρμονικά
έχοντας ως κοινό στόχο την αειφορική λειτουργία του σχολείου. Θέσαμε κάποιους στόχους
και έχοντας έναν υγιή συναγωνισμό, μέλημα μας ήταν να τους πετύχουμε. Το σχολείο
απέκτησε μια συνοχή, μοιράστηκαν αρμοδιότητες στα παιδιά και έτσι οι όποιες
συγκρούσεις και αν υπήρχαν εξομαλύνθηκαν.
Δουλέψαμε διαθεματικά με γνώμονα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Εργαστήκαμε ομαδοσυνεργατικά με ελκυστικές μεθόδους διδασκαλίας και στρατηγικές
που προωθούσαν την ανάπτυξη ισότητας.Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα είχαμε
ενεργό ρόλο και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργούσαν όλες οι ομάδες
υποστηρικτικά μεταξύ τους (μαθητές, γονείς,εκπαιδευτικοί,τοπική κοινότητα). Πετύχαμε
τέλος να αποκτήσουμε όλοι οικολογική συνείδηση και να υιοθετήσουμε συμπεριφορές
θετικές προς το περιβάλλον που ελπίζουμε θα μας ακολουθούν όλους στο μέλλον!

Συγγραφική ομάδα
Κατωπόδη Ανδρονίκη
Παρασκευοπούλου Σεβαστή
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Φωτογραφίες των δράσεων Σχ. Έτους 2012-13

Διαχωρισμός απορριμμάτων και μεταφορά
στους κάδους

Φυτεύσεις στον κήπο μας με τη
βοήθεια των "συμμαθητών μας"
από το Γυμνάσιο
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Τοποθέτηση πινακίδων
στο γειτονικό πάρκο

Κατασκευή με επαναχρησιμοποίηση υλικών
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Προσφορά στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου

Παιχνίδια στο δάσος από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ Λαυρίου
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Δημοτικά
Σχολεία

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων

Ταχ. Δ/νση: Κρομμυώνος Άγιοι Θεόδωροι
ΤΚ 20003
Διευθύντρια: Χαλούλου Παναγιώτα

Ονόματα δασκάλων που συνεργάστηκαν: Παντελοπούλου Βασιλική, Καλύβα Αικατερίνη,
Κούτρας Δημήτριος, Θεοδωρακοπούλου Δήμητρα, Σκουτέρης Δημήτριος, Κώνστα Ελένη,
Τζιόκας Θεόδωρος, Πορτοκαλά Θεοδώρα, Φοιτού Χριστίνα. Μαθητές: 144 μαθητές, 72
αγόρια και 72 κορίτσια.
Βοηθητικό προσωπικό: Μαρία Τάτση, καθαρίστρια
Επίσης συνεργαστήκαμε με:
Το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων
Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Σύλλογο Γυναικών Αγίων Θεοδώρων
ΚΑΠΠΗ Αγίων Θεοδώρων

82

Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

«Η αειφορία είναι σκυταλοδρομία με συναθλητές τις γενιές των ανθρώπων. Το
αποτέλεσμά της θα εξαρτηθεί από το πόσο σωστά έτρεξε η κάθε γενιά και διαφύλαξε τη
φλόγα στο λίκνο της γης τηρώντας τους κανόνες της αειφόρου ανάπτυξης».
Η συμμετοχή μας στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου σηματοδότησε για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα μια ξεχωριστή πορεία. Με οδηγό μας τις λέξεις-έννοιες κλειδιά όραμα, οικολογική συνείδηση, υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες, αειφορία ξεκινήσαμε το μεγάλο ταξίδι. Ξεκλειδώσαμε τους όποιους δισταγμούς με τα επιχειρήματα πως κανένας δεν είναι μόνος
του στο σχολείο, πως αποφασίζουμε και τολμάμε το ταξίδι όλοι μαζί με συνέργεια, με αλληλεγγύη, με διάδραση, με καθολική αλληλοστήριξη. Πως κανείς δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Στο αειφόρο σχολείο όλοι μας είμαστε συγχρόνως δάσκαλοι και μαθητές.
Με βασικό μας σκοπό τη στροφή της σχολικής κοινότητας προς την αειφορία θέσαμε ως
βασικό μας στόχο την απόκτηση οικολογικής συνείδησης από τους μαθητές μας. Θέλαμε τα
παιδιά μας να ευαισθητοποιούνται και να ευαισθητοποιούν τους πάντες για ένα υγιές φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Σ

τόχοι του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης

Θέσαμε ως σκοπό του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης να πετύχουμε στόχους αλλαγής του
σχολείου σε τρεις τομείς Α. Τον παιδαγωγικό: Στον τομέα αυτό θέλαμε να αλλάξει εντελώς
το σχολείο μας και να υιοθετήσει φιλικές προς το μαθητή διδακτικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, με κύρια την ομαδοσυνεργατική. Θέλαμε επίσης να εισαγάγουμε σε αυξανόμενο βαθμό τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδασκαλία,
δηλαδή το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, τους διαδραστικούς πίνακες και πιο απλά τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Β. Το κοινωνικό και οργανωσιακό: Στον τομέα αυτό θέλαμε να λειτουργεί το σχολείο μας
δημοκρατικά, να ακούγονται όλες οι φωνές, οι αποφάσεις να παίρνονται με δημοκρατικές
διαδικασίες, να συμμετέχουν υποστηρικτικά οι γονείς στη ζωή του σχολείου, να
συμμετέχουν και τα παιδιά στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας,
παίρνοντας μέρος σε φιλοπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός
ακτών, προστασία και περιποίηση πάρκων, συμμετοχή σε εράνους, κ.ά).
Γ. Το περιβαλλοντικό: Στον τομέα αυτό θέλαμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα
του σχολείου μας. Δηλαδή, πιο απλά, θέλαμε να ξοδεύουμε λιγότερο ηλεκτρικό, λιγότερο
νερό, λιγότερο χαρτί και όλα αυτά όχι με τη στέρηση, αλλά με την αποφυγή της σπατάλης.
Ειδικότερα ζητήματα που ενίσχυσαν την οριοθέτηση των σκοπών μας:
83

1. Το φυσικό μας περιβάλλον είναι επιβαρυμένο από βιομηχανίες της περιοχής.
2. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει καταλυτικά το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών.
3. Ο αυξημένος αριθμός αλλοδαπών μαθητών μας και η ουσιαστική βοήθεια και στήριξη
που πρέπει να τους παρέχει το σχολείο μας.
Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για ένα σχολείο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ!!!
Σχεδιάσαμε και προγραμματίσαμε τις δράσεις μας σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα
δράσης (Σ.Π.Δ.) της Επιτροπής Αειφόρου Σχολείου. Οριοθετήσαμε τους επιμέρους στόχους
του σχεδίου δράσης σύμφωνα με τους παιδαγωγικούς, κοινωνικούς, οργανωτικούς και
περιβαλλοντικούς δείκτες αειφορίας.
Με τους δείκτες κατανοήσαμε το περιεχόμενο των δράσεων. Μέσα από την αναλυτική
περιγραφή και τον σαφέστατο τρόπο υπολογισμού του αποτελέσματος γνωρίζαμε ακριβώς
κάθε στιγμή τι κάνουμε και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Η ταξινόμηση των στόχων σε
τρία πεδία μας βοήθησε στην καλύτερη ισότιμη οργάνωσή τους. Αποφύγαμε το λάθος να
δώσουμε την προσοχή μας σε ένα μόνον τομέα π.χ. περιβαλλοντικό και να ασχοληθούμε
λιγότερο με τον κοινωνικό.
Χωρίσαμε έτσι τις δράσεις μας στα τρία πεδία δράσης του αειφόρου σχολείου, το
παιδαγωγικό, κοινωνικό οργανωτικό και το περιβαλλοντικό, έχοντας πάντα κατά νου την
αλληλεξάρτηση των πεδίων. Τούτο δε, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική δράση μέσα
σε ένα αυταρχικό σχολείο. Δεν μπορεί να υπάρξει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όταν
γυρίζουμε την πλάτη στην αγωνία της επιβίωσης του συνανθρώπου μας. Δεν μπορεί να
υπάρξει μέλλον, αν αδιαφορήσουμε για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν
συσσωρευτεί στον Πλανήτη μας.
Η μεθοδολογία της διδασκαλίας και της προσέγγισης των θεμάτων μέσα στο αναλυτικό
πρόγραμμα ήταν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ο διάλογος, η εξατομικευμένη διδασκαλία,
η χρήση του Η/Υ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεδρίαζε ο σύλλογος για συντονισμό και
αναπροσαρμογή των δράσεών μας. Τα εργαλεία μας ήταν το ημερολόγιο του αειφόρου
σχολείου, το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, η φωτογραφική μηχανή, η βιντεοκάμερα.
Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνταν μέσα στο σχολικό χρόνο. Οι δάσκαλοι είχαν εξαρχής
εντοπίσει στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των μαθημάτων τα θέματα που ενίσχυαν την
αειφορία. Οι ώρες της Ευέλικτης Ζώνης αποδείχτηκαν ο πλέον πολύτιμος χρόνος για την
εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων.
Στο σχολείο μας έγιναν πολλές δράσεις. Κοινωνικές, περιβαλλοντικές, παιδαγωγικές.
Συμμετείχαμε σε προγράμματα και διαγωνισμούς. Κάναμε διασχολικά και διακρατικά
προγράμματα. Πραγματοποιήσαμε δεντροφυτεύσεις. Μετατρέψαμε το σχολείο μας σε έναν
παράδεισο με 450 φυτά, καλλωπιστικά, αρωματικά, βότανα, δέντρα όπως η κερασιά, ο
λωτός, το κουμκουάτ, η μπανανιά, κ.α. Αναβαθμίσαμε αισθητικά το σχολείο μας
μετατρέποντας όλο το ισόγειο σε μια ζωντανή ιστορική γραμμή με κόμβους της τοπικής και
εθνικής μας ιστορίας.
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Κάναμε ανακύκλωση πλαστικών, χαρτιού, μπαταρίας. Εξοικονομήσαμε ηλεκτρική ενέργεια.
Οι μαθητές μας έκαναν συνήθεια τις αρχές της αειφορίας.
Ο αρχικός μας στόχος ξεπέρασε τα κάγκελα του σχολείου και έγινε υπόθεση όλης της
τοπικής κοινωνίας. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο με σύνθημα το «Δρω δεν Αδρανώ» έκανε μέσα
από τη συμμετοχή του στο αειφόρο σχολείο τη μεγάλη αρχή.
Η αειφορία έγινε δράση καθημερινή. Οι άνθρωποι γνώρισαν, νοιάστηκαν, συμμετείχαν,
ΕΔΡΑΣΑΝ!!!!.
ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
«Σχολικός κήπος»
«Το νερό και εμείς»
«Γλυκό τσαμπί σταφύλι»
«Η ελιά και το ελαιόλαδο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα»
«Σεργιάνι στους θησαυρούς της ελιάς»
«Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στο σπίτι»
«Ματιές στην παράδοση»
«Μουσικό εργαστήριο, αφιέρωμα σε μουσικοσυνθέτες»
«Γνωρίζω το σώμα μου, Διατροφή, Πρώτες Βοήθειες»
Εγγραφή στο e-twinning και εκπόνηση προγράμματος αδελφοποίησης με το Ειδικό Σχολείο
του Pappelhof του Βερολίνου της Γερμανίας
Δημιουργία Αφίσας etwinning για το πρόγραμμα που εκπονήσαμε και αναρτήθηκε στις
σελίδες της κοινωνικής δικτύωσης του etwinning.
«Οι ακροβάτες της Θάλασσας».
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
Στο διαγωνισμό Καινοτομία και Αριστεία.
Στο διαγωνισμό κυκλοφοριακής αγωγής με σκίτσο με θέμα: «Αύριο εγώ θα οδηγώ»
Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Σχολείων (Ε.Η.Σ.)
Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας με θέμα τους Πρόσφυγες για το
2013
Στο διαγωνισμό μαθητικών εντύπων στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
Στον διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας «Ο μικρός Ευκλείδης»
Στο μαθητικό διαγωνισμό «Λυσίας».
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Στον 6ο διαγωνισμό ελληνόφωνων ιστότοπων.
Στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση
εκπαίδευση».

«ActionAid- Δικαίωμα στην

Στη «δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού» στο πρόγραμμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Στο διαγωνισμό της google
Στη δράση: «Τα σχολεία φωτογραφίζουν τον τόπο τους».
Στο Πρόγραμμα «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.» Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων
Στο πρόγραμμα κατανάλωσης φρούτων
Στο διασχολικό πρωτάθλημα στίβου
Στο διασχολικό πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου
Στο πρωτάθλημα Χάντμπολ του Δήμου Λουτρακίου.
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Θεωρητική Προετοιμασία των μαθητών για την ασχολία τους με το λαχανόκηπο από
ειδικούς επιστήμονες γεωπόνους με θέματα: «Αειφορία και βότανα», «Τρόπος φυτέματος
των αρωματικών φυτών και των λουλουδιών», «Παραδοσιακοί τρόποι σποροφύτευσης»,
«Σπορά με σβώλους».
Φύτεμα του λαχανόκηπου.
Θεωρητική προετοιμασία των μαθητών στα κοινωνικά οφέλη της ανακύκλωσης.
Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών και προσφορά τους στα ΚΑΠΗ με τελικό προορισμό το
Χαμόγελο του Παιδιού.
Συνεργασία με το Σύλλογο «Φίλοι της Βελανιδιάς» Ομιλία και βιωματική προσέγγιση των
μαθητών σχετικά με τα περιαστικά δάση - τη σποροφύτευση- Αναδάσωση. Δεντροφύτευση
στο σχολείο μας.
Ακολούθησε κοινή δεντροφύτευση με το σχολείο της Περαχώρας
«Αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και του σεισμού» Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική
εφαρμογή από αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, στο σχολείο μας.
«ΤΙ μπορούν να κάνουν τα παιδιά για τα Γεράνεια Όρη» και «Οι Υγρότοποι της Κορινθίας»,
βιωματική προσέγγιση από το δασολόγο Π. Καλλίρη.
Προετοιμασία και συμμετοχή μας με τα αρωματικά φυτά του κήπου μας στη «γιορτή των
σπόρων» στην Κόρινθο.
Προετοιμασία και συμμετοχή μας με «περιβαλλοντικό μήνυμα» στο μαθητικό πανηγύρι των
σχολείων στην Κόρινθο.
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«Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος» ενημέρωση των μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξεων από
την επισκέπτρια υγείας του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου κα Σαμιώτη
«Μπροστά στο Γυμνάσιο» ενημέρωση των μαθητών της Στ΄ τάξης από την ψυχολόγο του
ΔΙΟΛΚΟΣ κα Γιολάντα Κομνηνού.
«Μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και η αντιμετώπισή τους εξατομικευμένα»
ενημέρωση συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου από το ΚΕΔΔΥ Κορινθίας.
«Σχολική βία: αίτια και αντιμετώπιση» από το ΚΕΔΔΥ Κορινθίας.
«Ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη των παραβατικών συμπεριφορών των παιδιών» από
το ΔΙΟΛΚΟ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:
Συμμετοχή σε έρανο με είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα καθόλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς σε συνεργασία με τον ΕΕΣ. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν στην κοινωνική
αλληλεγγύη και εθελοντικά έφερναν καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης που στη συνέχεια
προσφέρονταν σε οικογένειες συμμαθητών τους.
Συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, τόσο
στο Λουτράκι όσο και στους Αγίους Θεοδώρους με παζάρι με έργα μαθητών για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Έκθεση με εικόνες, ζωγραφιές και κείμενα των μαθητών του Ολοήμερου τμήματος του
σχολείου μας με θέμα: «τα αίτια και οι συνέπειες της φτώχειας στις γειτονιές του κόσμου»
στο χώρο του σχολείου, αλλά και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας τα Χριστούγεννα στα
πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων δράσεων του σχολείου.
Έκθεση «μεταχειρισμένων» βιβλίων που έφεραν οι ίδιοι οι μαθητές στο σχολείο. Από τα
έσοδα αγοράστηκαν τρόφιμα για 11 οικογένειες τις ημέρες των Χριστουγέννων. Επίσης
έγινε προσφορά τροφίμων στο Χαμόγελο του Παιδιού και συμμετοχή στο πρόγραμμα
«Κάνε μια ευχή» για παιδιά με προβλήματα υγείας.
Φροντίδα για τη διατροφή μαθήτριας με πρόβλημα υγείας όλο το έτος σε συνεργασία με το
Σύλλογο Γυναικών Αγίων Θεοδώρων και το Νοσοκομείο Παίδων. Επίσης σε συνεργασία με
το Σύλλογο Γυναικών Αγίων Θεοδώρων φροντίσαμε για την παροχή γραφικής ύλης σε όλα
τα παιδιά του σχολείου που είχαν πρόβλημα.
Συνεργασία με τη ΜΚΟ «Ονήσιμος» για τη φροντίδα οικογένειας του σχολείου όλο το έτος
για την παροχή τροφίμων, ειδών ρουχισμού, βιβλίων και γενικά οτιδήποτε χρειαζόταν για
την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των μαθητών μας που ζούσαν δύσκολα. Στις ημέρες
του Πάσχα βοηθήθηκαν και άλλες οικογένειες με τρόφιμα και ρουχισμό.
Συνεργασία με αρτοποιείο για εξασφάλιση φαγητού στο πρωινό, αλλά και στο ολοήμερο
πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου μαθητών που είχαν ανάγκη.
Δωρεάν οφθαλμολογική εξέταση μαθητών μας στο Κέντρο Υγείας Αγίων Θεοδώρων σε
συνεργασία με το Δήμο.
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Παζάρι στη λήξη του έτους με μεταχειρισμένα βιβλία, με έργα μαθητών και γονέων, με
έργα προσφορά του Συλλόγου «Ονήσιμος» και με τα αρωματικά φυτά του κήπου μας.
ΠΑΙΔΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (Δ/νσης κ.α.)
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν όλες τις επιμορφώσεις
πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. και από την κα Σχολική Σύμβουλο.

που

Συγκεκριμένα: Η Διευθύντρια παρακολούθησε :
«Διοικητική αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων» από τον κο
Διευθυντή Π.Ε. Κορινθίας
«Διοίκηση σχολικών μονάδων» από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (70 ώρες)
Δράση 4 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
«Το σχολείο βελτιώνει το έργο του. Προγραμματισμός και Αξιολόγηση»
«Εκπαιδευτική ηγεσία και κοινωνική δικαιοσύνη»
«Στρατηγικός προγραμματισμός και σχέδια βελτίωσης της σχολικής μονάδας»
«Σχολική βελτίωση και αποτελεσματική ηγεσία»
«Διαμορφωτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου»
«Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο ρόλος της
επιμόρφωσης»
2 ημερίδες για το Αειφόρο Σχολείο, από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού.
Διήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Καλαμάτα με θέμα: «Καλαμάτα, από το κάστρο
ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία».
Τις επιμορφώσεις της Δράσης 4 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρακολούθησε και η
Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Σχολείου.
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ όλες τις επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν
από τη Διεύθυνση Π.Ε. και από την κα Σχολική Σύμβουλο με θέματα:
«Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Γεωγραφία Στ ΄με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.»
«Δειγματική αξιοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού στη μαθησιακή διδασκαλία»
«Σεμινάριο Εικαστικής Έκφρασης»
Δειγματική διδασκαλία: Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα»
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«Προσεγγίζοντας τα Νέα Προγράμματα Σπουδών» Διδακτικό σενάριο Γλώσσας Α΄
Δημοτικού.
«Προσεγγίζοντας τα Νέα Προγράμματα Σπουδών» Διδακτικό σενάριο Γλώσσας Β΄
Δημοτικού.
«Προσεγγίζοντας τα Νέα Προγράμματα Σπουδών» Διδακτικό σενάριο Γλώσσας Γ΄
Δημοτικού.
«Σύγχρονοι προβληματισμοί στο χώρο της εκπαίδευσης»
«Το σχολικό κλίμα ως παράγοντας ισορροπίας στη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας»
«Ο Ρόλος Του Εκπαιδευτικού Στην Πρόληψη Και Τη Διαχείριση Συγκρουσιακών
Καταστάσεων Και Προβληματικών Συμπεριφορών Στη Σχολική Τάξη»
«Αποτελεσματικό σχολείο»
«Συμβουλευτική γονέων παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
της Σχολικής Μονάδας»

Ο Λόγος των εκπαιδευτικών

«Δράσεις Ενίσχυσης της Διαπολιτισμικότητας στο Δημοτικό σχολείο»
«Καινοτομία και αριστεία στην εκπαίδευση. Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.»
«Το PORTFOLIO ως εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης του μαθητή.»
Επίσης παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια
δραστηριοτήτων της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Κορινθίας με θέματα :

του υπεύθυνου σχολικών

περιβαλλοντικά όπως «16η γιορτή των σπόρων»,
αγωγής υγείας με θέμα «Επιστημονική προσέγγιση και εφαρμογές των προγραμμάτων
αγωγής υγείας στη σχολική ζωή»,
«Σχέδια εργασίας, project»,
Ακόμα:
«Η συμβολή του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του συναισθηματικού κλίματος στη
σχολική τάξη» από το ΔΙΟΛΚΟ,
« Πειραματική υποστήριξη του μαθήματος Ερευνώ και ανακαλύπτω» από το ΕΚΦΕ
Κορινθίας,
Διήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Καλαμάτα με θέμα: « Καλαμάτα, από το κάστρο
ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία»,
Επιμορφωτική ημερίδα για το αειφόρο σχολείο από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού,
Επιμόρφωση για τη λειτουργία του τμήματος ένταξης,
«Αξιοποίηση του παιχνιδιού» από το Ikid,
«Το περιβάλλον του e twining» από το Ε twining.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Στο σχολείο μας έγιναν σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων συζητήσειςομιλίες με θέματα:
«Σχολική βία: αίτια και αντιμετώπιση» από το ΚΕΔΔΥ Κορινθίας.
«Ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη των παραβατικών συμπεριφορών των παιδιών» από
το ΔΙΟΛΚΟ.
΄Εκθεση φωτογραφίας «Οι άγγελοι της φωτιάς» με θέμα τους εθελοντές πυροσβέστες και
την προστασία του δάσους.
Επίσκεψη των μαθητών μας στο ΚΑΠΗ στην εορτή της 25ης Μαρτίου όπου τραγούδησαν
προσφέροντας μεγάλη χαρά και συγκίνηση στους ηλικιωμένους.
Συμμετοχή στο τοπικό καρναβάλι με θέμα «Μέρα χωρίς χαμόγελο είναι χαμένη μέρα».
Αναβίωση των παραδόσεών μας με την παρασκευή πασχαλινών κουλουριών και βάψιμο
αυγών από τους μαθητές και τους γονείς τους στο χώρο του σχολείου.
Διοργάνωση σε συνεργασία με το Σύλλογο «Φίλοι της Βελανιδιάς» ομιλίας για το δέντρο
της Βελανιδιάς, όπου συμμετείχαν ενεργά ο Σύλλογος Γονέων, ο Σύλλογος Προστασίας
του δάσους των Αγίων Θεοδώρων, ο Εμπορικός σύλλογος και οι μαθητές μας.
Συμμετοχή σε τοπική εκδήλωση για τους 50 πεσόντες από τα στρατεύματα της Γερμανικής
Κατοχής.
Διοργάνωση από τον ΕΕΣ μαθήματα Πρώτων Βοηθειών
συμμετοχή γονέων.

στο σχολείο μας με μεγάλη

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε

Τα οφέλη για το σχολείο μας ήταν πολλαπλά. Η σχολική κοινότητα μέσα από την εμπλοκή
της στις δράσεις του αειφόρου σχολείου διαμόρφωσε μια κουλτούρα ξεχωριστή, ένα
διαφορετικό προφίλ. Έγινε μια πραγματική «μανθάνουσα κοινότητα». Με τη
συνεργατικότητα και τη συμμετοχή, με την υλοποίηση κοινών επιδιώξεων, με ενότητα και
εμπιστοσύνη, με σχέσεις φιλικές και συχνές συζητήσεις, με σύμπνοια και ομοψυχία, το
σχολείο μας έγινε μια πραγματική κοινότητα μάθησης.
Το σχολείο τελικά όταν θέσει κοινούς σκοπούς και στόχους βασισμένους σε ένα όραμα
κοινό που το αποδέχονται όλοι οι εμπλεκόμενοι ως δικό τους και αξιοποιήσει πραγματικά
με αυτόβουλη συνεργασία και εθελοντική συμμετοχή όλες τις δυνάμεις που διαθέτει τότε
σίγουρα θα γίνει ένα αειφόρο σχολείο.
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7o Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

Ταχ. Διεύθυνση:Σουλίου 49, Άγιος Δημήτριος
ΤΚ 17342
Διευθύντρια: Χριστίνα Νομικού
Συγγραφείς: Χριστίνα Νομικού, Αμαλία Ταπραντζή
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου είναι ολοήμερο 12/θέσιο και στεγάζεται σε ένα
κτήριο που εγκαινιάστηκε το 1972. Φοιτούν 260 μαθητές/τριες, από τους οποίους περίπου
60 είναι παιδιά μεταναστών. Στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης με σκοπό την ενίσχυση
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο παρακολουθούν 16 μαθητές/τριες,
παράλληλα με τα μαθήματα στις τάξεις τους, προκειμένου να ενισχυθούν κυρίως γνωστικά.
Λειτουργούσε επίσης έως το σχολικό έτος 2012-13 τμήμα υποδοχής, το οποίο
παρακολουθούσαν 20 αλλοδαποί μαθητές/τριες με χαμηλό επίπεδο ελληνομάθειας. Στο
σχολείο υπηρετούν 26 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 17 είναι δάσκαλοι/ες και 9 είναι
εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων (μουσικής, ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής,
θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικών). Από αυτούς οι 19 είναι τοποθετημένοι με οργανική
θέση στο σχολείο. Η σχολική κοινότητα του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου,
αποτελείται από δραστήριους εκπαιδευτικούς με εμπειρία και συμμετοχή σε προγράμματα
καινοτόμων δράσεων(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής
Υγείας). Το όραμα της διευθύντριας και των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι η
εκπαίδευση που λαμβάνουν οι μαθητές/τριες να καλλιεργήσει την κριτική και δημιουργική
τους σκέψη, ώστε να αποτελέσουν τους μελλοντικούς ενεργούς και κριτικά σκεπτόμενους
πολίτες. Να αποτελεί δηλαδή το σχολείο ένα χώρο όπου οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν
σε ενδιαφέρουσες, ελκυστικές γι αυτούς δραστηριότητες και το πρόγραμμά του θα
συνδυάζει τη γνώση με την ευχαρίστηση και θα τη συνδέει με καθημερινές καταστάσεις.
Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν αναπτύξει
άριστη συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, ο οποίος σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις
δημιουργικές και ευχάριστες για τα παιδιά, εκτός λειτουργίας του σχολείου. Επίσης καλή
συνεργασία υπάρχει με το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, την καθαρίστρια, τη σχολική
τροχονόμο και με την μισθώτρια του κυλικείου.

Συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι της σχολικής μας κοινότητας είναι:
-Η καλλιέργεια αξιών στους μαθητές και τις μαθήτριες. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται
στις αξίες της αειφορίας, που είναι και παναθρώπινες αξίες, όπως: ησυνεργασία, η
αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και ο σεβασμός στο
περιβάλλον. Οι αξίες αυτές επιθυμούμε να αναδεικνύονται και να επικρατούν στην
καθημερινή ζωή του σχολείου.
-Η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από θέματα του περιβάλλοντος, αρχίζοντας από το
κοντινό περιβάλλον τους. Να ενδιαφερθούν δηλαδή για το σχολείο, τη γειτονιά, το δήμο.
Να τα γνωρίσουν καλύτερα, να διαπιστώσουν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία τους, να
ενδιαφερθούν για τα προβλήματα της γειτονιάς τουςκαι να αποφασίσουν να συμμετέχουν
στην αντιμετώπισή τους. Να επιδιώξουν τη μείωση του οικολογικού τους αποτυπώματος
στο σχολείο και στο σπίτι, κατανοώντας αυτή την αναγκαιότητα και να συμμετέχουν στη
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βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής τους ζωής. Έτσι προσδοκούμε ότι σταδιακά θα
συμβάλλουμε ως σχολική κοινότητα στη δημιουργία του ενεργού και κριτικά σκεπτόμενου
πολίτη.
-Η βελτίωση των κτηριακών υποδομών του σχολείου, αφού το κτήριο ανοικοδομήθηκε το
1972 και λόγω της παλαιότητας συχνά δημιουργούνται προβλήματα. Στόχος είναι να
σχεδιαστούν παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή των μαθητών (σχολικός
κήπος, τοιχογραφίες), με την εθελοντική συμμετοχή των γονέων και την υποστήριξη από το
δήμο, ώστε να προσεγγίσουμε όσο μας επιτρέπεται τις αρχές της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής.
-Η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας και καλής επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών
και αυτών με τους μαθητές, τους γονείς, το βοηθητικό προσωπικό και την τοπική κοινότητα,
αξιοποιώντας τις κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε το σχολείο να είναι ανοιχτό και
ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν τη σχολική και την τοπική κοινωνία.
-Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου, μέσω της δημιουργίας μιας
κοινότητας μάθησης και πρακτικής, που θα στηρίζεται στη σταθερή και προγραμματισμένη
συνεργασία και την επιμόρφωση. Δημιουργώντας μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να αναστοχάζονται
πάνω στις πρακτικές τους και να τις βελτιώνουν. Επίσης να οργανώνονται σεμινάρια
ενδοσχολικής επιμόρφωσης γύρω από θέματα που τους απασχολούν και να
παρακολουθούν διάφορα άλλα σεμινάρια με ποικίλη θεματολογία, επιδιώκοντας τη συνεχή
ανανέωση της παιδαγωγικής τους κατάρτισης.
Στο διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου συμμετείχαμε κατά τα σχολικά έτη 2011-12 και
2012-13. Μελετώντας τους δείκτες αειφόρου σχολείου και εργαζόμενοι στο πλαίσιο που
δημιουργούν, διαπιστώσαμε ότι μας βοηθούν να οργανώσουμε τις δράσεις μας στην
κατεύθυνση των στόχων που έχουμε ήδη θέσει.

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Η συμμετοχή του σχολείου στο ΒΑΣ έγινε μετά από εισήγηση της διευθύντριας Χριστίνας
Νομικού, κατά το σχολικό έτος 2011-12, η οποία έγινε δεκτή από το σύλλογο διδασκόντων.
Σε αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είχαν
εμπειρία στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και υπήρχε κουλτούρα συμμετοχής
στην καινοτομία. Επίσης το γεγονός ότι η διευθύντρια είχε οργανική θέση στο σχολείο, είχε
υπηρετήσει πολλά χρόνια σε αυτό και είχε εμπειρία και επιμόρφωση στην ΠΕ, συνέβαλε
θετικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί ήταν σίγουροι πως θα είχαν όποια βοήθεια χρειάζονταν
93

κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην προσπάθεια επίτευξης των δεικτών
αειφόρου σχολείου συμμετείχαν το πρώτο έτος οι 19 από τους 26 εκπαιδευτικούς. Ακόμα
όμως κι εκείνοι που επίσημα δε δήλωσαν συμμετοχή σε κάποιο από τα καινοτόμα
προγράμματα, συμμετείχαν στην προσέγγιση των δεικτών με δράσεις που υλοποίησαν με
την τάξη τους. Είναι γεγονός πως υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα που δυσκολεύουν
τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο στην προσέγγιση των
δεικτών, αν και κάποιοι δείκτες, κυρίως παιδαγωγικοί, στην πράξη εφαρμόζονται από
όλους. Ένα πρόβλημα που δυσκολεύει τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στην
προσπάθεια είναι πως κάθε χρόνο αποσπώνται και ειδικότητες που διδάσκουν στο σχολείο
4-6 ώρες την εβδομάδα, για συμπλήρωση ωραρίου. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς
αυτούς, δικαιολογημένα λόγω πίεσης χρόνου δεν επιθυμούσαν να πάρουν μέρος στη
διαδικασία, καθώς δίδασκαν σε 2 ή 3 σχολεία. Να σημειωθεί όμως ότι παρόλα αυτά,
ορισμένοι συμμετείχαν με εντυπωσιακά αποτελέσματα.Στις δράσεις που οργανώθηκαν
συμμετείχε το σύνολο των μαθητών του σχολείου, δηλαδή 260 μαθητές.Το σχολείο
συνέχισε την προσπάθεια της στροφής προς την αειφορία και συμμετείχε στο διαγωνισμό
του ΒΑΣ και κατά το σχολικό έτος 2012-13, καταλαμβάνοντας την 6η θέση πανελληνίως.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα της προϋπάρχουσας εμπειρίας όλων των εμπλεκόμενων
εκπαιδευτικών γύρω από καινοτόμα προγράμματα, της διάθεσής τους να εργαστούν πέρα
από το αναλυτικό πρόγραμμα και επιπλέον του διδακτικού τους ωραρίου αν ήταν ανάγκη,
καθώς και στην οργάνωση της όλης προσπάθειας που έγινε με οδηγό τους δείκτες
αειφόρου σχολείου. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, έπαιξε στη διάκριση η εμπειρία που
απέκτησε όλη η σχολική κοινότητα από τον πρώτο χρόνο συμμετοχής μας στο διαγωνισμό.
Η προσπάθεια στροφής προς την αειφορία συνεχίστηκε και το επόμενο σχολικό έτος 201314 παρόλο που δεν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Αρκετοί εκπαιδευτικοί ζήτησαν να
μελετήσουν καλύτερα τους δείκτες και έγιναν μέλη του Δικτύου Εκπαιδευτικών Αειφόρου
Σχολείου που συντονίζει η Αειφόρουμ (http://aeiforum.eu/index.php/el/) και δηλώσαμε
συμμετοχή στα Βραβεία Αειφόρου Σχολείου 2014 που ανακοινώθηκαν από την Αειφόρουμ
το
Φεβρουάριο
του
2014
και
δεν
έχουν
πλέον
τη
διαγωνιστική
μορφήhttp://aeiforum.eu/index.php/el/aeiforo-sxoleio/diktyo-ekpaideftikon-aeiforousxoleiou-3/73-vraveia-aeiforou-sxoleiou-2014.
Το σύνολο των τμημάτων του σχολείουανέλαβε να προσεγγίσει τους δείκτες του αειφόρου
σχολείου στο πλαίσιο των προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων, υλοποιώντας σχέδια
εργασίας τις ώρες της ευέλικτης ζώνης και με διαθεματική προσέγγιση στα διάφορα
διδακτικά αντικείμενα, όποτε δυνόταν η ευκαιρία.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Πρώτος χρόνος συμμετοχής
Κατά το πρώτο έτος συμμετοχής
στο διαγωνισμό ΒΑΣ (2011-12)
συμμετείχαν όλα τα τμήματα του
σχολείου. Στη διάρκεια αυτού του
σχολικού έτους τα πράγματα ήταν
κάπως διερευνητικά, καθώς ήταν η
πρώτη επαφή της σχολικής
κοινότητας με τους δείκτες
αειφόρου σχολείου. Το Σχέδιο
Αειφόρου Διαχείρισης στηρίχθηκε
σε μεγάλο βαθμό στους δείκτες, σε
συνδυασμό με τις ανάγκες του
σχολείου, τους προβληματισμούς
των
εκπαιδευτικών
και
των
μαθητών/τριών και τους στόχους που είχαμε ως σχολική κοινότητα. Έγινε προσπάθεια
προσέγγισης ορισμένων δεικτών, κυρίως μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων καινοτόμων
δράσεων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων). Δόθηκε
επίσης προτεραιότητα στην ανάπτυξη κλίματος ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας,
πρώτα μεταξύ των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στη
σχολική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί, αφού διαπραγματεύτηκαν τα θέματα που θα
αναλάμβανε κάθε τμήμα και συμφώνησαν με τους μαθητές τους, κατέληξαν σε εκείνα που
ενέπιπταν στα δικά τους ενδιαφέροντα και βέβαια των μαθητών τους. Τα θέματα ήταν
κυρίως περιβαλλοντικά, καθώς ήταν και πιο οικεία. Πρώτο στην προτίμηση για τις
μικρότερες τάξεις ήταν η μείωση των απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση,
με πολλές κατασκευές από άχρηστα υλικά. Συγκεκριμένα τα δύο τμήματα της Α΄τάξης με τις
δασκάλες τους Α. Τραυλού και Μ. Πεδουλάκη και τα δύο τμήματα της Β΄με τις δασκάλες
τους Α. Κόλλια και Α. Σταυροπούλου ασχολήθηκαν με τη σχέση καταναλωτισμού και
παραγωγής απορριμμάτων, τους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων, τις καλές πρακτικές
διαχείρισης τους και ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της επαναχρησιμοποίησης,
κομποστοποίησης, ανακύκλωσης. Στόχος ήταν να οργανωθούν και να σχεδιαστούν
δραστηριότητες και δράσεις που να ανταποκρίνονται στα τρία επίπεδα του αειφόρου
σχολείου, δηλαδή το παιδαγωγικό, κοινωνικό/οργανωσιακό και το περιβαλλοντικό/τεχνικό,
έτσι ώστε να καλύπτονται δείκτες από τα αντίστοιχα πεδία. Οι μαθητές εργάστηκαν
ομαδοσυνεργατικά, εφαρμόστηκαν διάφορες εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και έγινε
περιορισμένη χρήση ΤΠΕ. Έγινε διαθεματική προσέγγιση και οι μαθητές της Α΄τάξης με την
καθοδήγηση των δασκάλων τους έφτιαξαν το αλφαβητάρι της ανακύκλωσης στο μάθημα
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της γλώσσας, έλυσαν ασκήσεις μαθηματικών και συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας με θέμα τη
μείωση της κατανάλωσης, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Επίσης οι
μαθητές και των δύο τάξεων συζήτησαν σχετικά στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος,
γνώρισαν τα υλικά που ανακυκλώνονται, τα διάφορα σήματα της ανακύκλωσης και έκαναν
πολλές κατασκευές με άχρηστα υλικά στο μάθημα των εικαστικών. Στον κοινωνικό τομέα
έγινε προσπάθεια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας για το ζήτημα της μείωσης και
διαχείρισης των απορριμμάτων στη γειτονιά, εμπλέκοντας και το σύλλογο γονέων.
Ένα άλλο δημοφιλές θέμα που επέλεξαν να ασχοληθούν οι μεσαίες τάξεις Γ΄ και Δ΄ ήταν ο
σχολικός κήπος που συνδέθηκε και με τη μεσογειακή διατροφή. Με το πρόγραμμα
ασχολήθηκαν οι δάσκαλοι/ες των τάξεων και αρκετοί ακόμα εκπαιδευτικοί, η Α. Κατηφόρη,
η Π. Ζαραϊδώνη, με τα τμήματά τους εστίασαν στη Μεσογειακή Διατροφή, ενώη Δ΄τάξη με
τη συμμετοχή των Π. Τσιάπαλη, Α. Βάσιου, Α. Ταπραντζή, Χ. Νομικού, ασχολήθηκε
επιπλέον με τη μελέτη του μεσογειακού οικοσυστήματος και τον κήπο. Οι μαθητές
γνώρισαν από ποιες τροφές αποτελείται η μεσογειακή διατροφή και ποια είναι τα οφέλη
της. Επίσης εργαζόμενοι ατομικά και σε ομάδες πήραν συνεντεύξεις από γιαγιάδες και
παππούδες για τις διατροφικές τους συνήθειες και κατέγραψαν συνταγές. Ανακάλυψαν τα
φυτά του μεσογειακού οικοσυστήματος κάνοντας βιβλιογραφική έρευνα, με επίσκεψη στην
πλαγιά του Υμηττού, παίρνοντας συνεντεύξεις, παρατηρώντας και καταγράφοντας τα φυτά
στην περιοχή μας. Επίσης έγινε διαθεματική προσέγγιση του θέματος και γνώρισαν τα φυτά
στη μυθολογία, στην παράδοση, στα τραγούδια μελετώντας τα στα μαθήματα της Γλώσσας,
της Μουσικής, της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος. Εφαρμόστηκαν διάφορες
εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές, έτσι, έπαιξαν παιχνίδια ρόλων, έκαναν δραματοποιήσεις
και τελικά φύτεψαν και φρόντισαν τον κήπο. Ιδιαίτερη αξία έχει ότι μέσα από την
ενασχόληση με τον κήπο του σχολείου αναπτύχθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης και
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών. Ενδιαφέρον έδειξαν και ορισμένοι μαθητές της
Στ΄τάξης που οργανώθηκαν σε ομάδα φροντίδας του κήπου και καθαριότητας του
προαύλιου χώρου. Αρκετοί μαθητές που δεν είχαν ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στα
μαθήματα, ανέλαβαν ένα σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του κήπου, τονώθηκε η
αυτοπεποίθησή τους, μειώθηκαν οι παραβατικές συμπεριφορές και το ενδιαφέρον τους για
τη φροντίδα του κήπου συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια ακόμα και όταν τα παιδιά
πήγαν στο Γυμνάσιο. Ευχάριστο είναι πως μας επισκέπτονται οι μαθητές που είναι πλέον
στο Γυμνάσιο και μας ενημερώνουν για τις περιβαλλοντικές τους δράσεις εκεί.
Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι στο
πρόγραμμα
δόθηκε
και
διαπολιτισμική
διάσταση.
Οι
μαθητές
που
δεν
είναι
ελληνόπουλα έφεραν συνταγές,
τραγούδια, μύθους από τις δικές
τους πατρίδες κι έτσι δόθηκε η
ευκαιρία στους συμμαθητές τους να
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γνωρίσουν καλύτερα τους τόπους καταγωγής τους, γεγονός που έδωσε σε όλους ιδιαίτερη
χαρά.
Οιμαθητές των Ε΄και Στ΄τάξεων, συνολικά 4 τμήματα, με τους εκπαιδευτικούς τους Ρ.
Σωτηρίου, Α. Βάσιο, Γ. Τουλάκη, Ε. Παναγιώτου και Δ. Πάφο και με τη βοήθεια της Α.
Ταπραντζή και της Χ. Νομικού, ασχολήθηκαν με το γειτονικό μας ρέμα της Πικροδάφνης,
ένα ζήτημα που πολλά χρόνια απασχολεί την τοπική κοινωνία και την τοπική
αυτοδιοίκηση.Στόχος της σχολικής μας κοινότητας είναι να ευασθητοποιηθούν οι
μαθητές/τριες, ως μελλοντικοί πολίτες, γύρω από θέματα που απασχολούν την πόλη μας,
να αντιληφθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με το τοπικό περιβάλλον και να
συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στη διαχείρισή του. Οι μαθητές/τριες με τους
εκπαιδευτικούς επισκέφθηκαν το ρέμα αρκετές φορές και σε διαφορετικές εποχές. Έκαναν
μετρήσεις, παρατήρησαν τη χλωρίδα και την πανίδα, εντόπισαν τις ανθρώπινες
παρεμβάσεις, συμπλήρωσαν σχετικά φύλλα εργασίας, έκαναν πειράματα για να ελέγξουν
την ποιότητα του νερού, έπαιξαν διάφορα παιχνίδια στην παραρεμάτια περιοχή και στο
τέλος διαμόρφωσαν τη δική τους πρόταση για τη διαχείριση του ρέματος, αφού είχαν
αντιληφθεί πόσο σημαντικό για την πόλη μας είναι να παραμείνει το ρέμα ανοιχτό και να
προστατευθεί από τις αυθαίρετες και καταστροφικές ανθρώπινες παρεμβάσεις. Για να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους έφτιαξαν μακέτα, έγραψαν παραμύθια
και ποιήματα κι εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους από τη μελέτη του ρέματος. Τα λογοτεχνικά
κείμενα που έγραψαν οι μαθητές/τριες μαζί με τις φωτογραφίες συγκεντρώθηκαν σε ένα
όμορφο βιβλίο που τυπώθηκε με την υποστήριξη του συλλόγου γονέων. Τα έργα των
μαθητών, οι φωτογραφίες και το αποτέλεσμα της εργασίας με τις προτάσεις τους
εκτέθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή αφιερωμένη στο ρέμα της
Πικροδάφνης.

Κατά την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων
πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες και οργανώθηκαν δράσεις που κάλυπταν αρκετούς
από τους δείκτες. Για τους δείκτες που αφορούσαν θέματα που δεν καλύφθηκαν από τα
καινοτόμα προγράμματα, όπως η μείωση κατανάλωσης ενέργειας,υλοποιήθηκαν μικρά
πρότζεκτ, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν γιατί κάνουμε τις μετρήσεις του ηλεκτρικού και
τι συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα.Το ημερολόγιο αειφόρου σχολείου μας βοήθησε να
παρακολουθούμε την εξέλιξη της προσπάθειάς μας και να οργανώνουμε τις μελλοντικές
μας δράσεις.
Σημαντικό είναι ότι στην όλη
προσπάθεια συνέβαλαν και ορισμένοι
εκπαιδευτικοί
ειδικοτήτων.
Ο
γυμναστής του σχολείου Γ. Τουλάκης
βοήθησε σε κάθε δραστηριότητα και
κυρίως σε όσες πραγματοποιήθηκαν
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εκτός σχολείου, όπως οι επισκέψεις στο ρέμα. Επίσης ο μουσικός Α. Εκίζογλου, που είχε
αποσπασθεί στο σχολείο για συμπλήρωση ωραρίου, υλοποίησε πολιτιστικό πρόγραμμα με
θέμα την ποίηση του Πολέμη. Οι μαθητές μελέτησαν τα ποιήματά του, κυρίως όσα είχαν ως
θέμα τα ζώα, τα μελωποίησαν, τα τραγούδησαν, έκαναν ζωγραφιές που εμπνεύστηκαν από
αυτά και στο τέλος τυπώθηκε ένα καλαίσθητο βιβλίο και ένα cd στο οποίο οι μαθητές
τραγούδησαν τα ποιήματα του Πολέμη που είχαν μελoποιήσει. Επίσης ιδιαίτερα
ευχαριστήθηκαν οι μαθητές την επίσκεψη του Λουδοβίκου των Ανωγείων, ο οποίος ήρθε
στο σχολείο μας μετά από πρόσκληση που έγινε από το μουσικό. Τα παιδιά είχαν
προετοιμαστεί για την επίσκεψη, έτσι τραγούδησαν μαζί του, άκουσαν τις ιστορίες του και
είχαν ένα ευχάριστο και διαφορετικό πρωινό.
Γενικά, όπως συνηθίζεται στην Π/βάθμια Εκπαίδευση υπήρξε διαθεματική προσέγγιση
όλων των σχεδίων εργασίας που υλοποιήθηκαν και σε αρκετά μαθήματα του αναλυτικού
προγράμματος δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγιστούν ευρύτερα θέματα αειφορίας.
Δεύτερος χρόνος συμμετοχής
Το δεύτερο έτος συμμετοχής του σχολείου μας στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου (2012-13),
ασχολήθηκε επίσης το σύνολο των μαθητών και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με την
προσπάθεια προσέγγισης των δεικτών αειφόρου σχολείου. Το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης
και το Σχέδιο Δράσης ήταν τώρα πιο εύκολο να καταρτιστούν, καθώς υπήρχε η εμπειρία του
προηγούμενου έτους. Υπήρξε εξοικείωση με τους δείκτες και οι έννοιες της αειφορίας και
του αειφόρου σχολείου είχαν αρχίσει ήδη να συζητούνται στη σχολική μας κοινότητα και να
γίνονται πιο ξεκάθαρες και οικείες. Η χρήση ΤΠΕ ήταν πλέον πιο διαδεδομένη ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς, καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών τεχνικών. Τα θέματα
με τα οποία ασχοληθήκαμε και αυτό το σχολικό έτος ήταν παρόμοια με εκείνα του
προηγούμενου, αλλά φάνηκε να είναι πιο εύκολη η οργάνωση των σχεδίων εργασίας, με
πιο σαφή την οπτική της αειφορίας και με προσέγγιση περισσότερο ολιστική.
Το ζήτημα της μείωσης κατανάλωσης του νερού είναι ένας από του περιβαλλοντικούς
δείκτες και το νερό γενικότερα είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα μαθητών και
εκπαιδευτικών. Με το νερό ασχολήθηκαν 4 τμήματα, προσεγγίζοντάς το ως φυσικό πόρο
απαραίτητο για τη ζωή, αλλά και μέσα από την παράδοση και κυρίως τα παραμύθια και την
τέχνη, με βασικό στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία του και να οδηγηθούν
στην εξοικονόμησή του.Το πρόγραμμα που υλοποίησε η Β΄τάξη με τις δασκάλες Α. Τραυλού
και Μ. Πεδουλάκη είχε τίτλο ¨Κόκκινη κλωστή δεμένη…» και μέσα από τη μελέτη
παραμυθιών στόχευε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα σχετικά με το
περιβάλλον, εστιάζοντας κυρίως στο νερό. Έτσι καλλιεργούσε στα παιδιά την αγάπη για το
βιβλίο και ταυτόχρονα προβλημάτιζε γύρω από περιβαλλοντικά θέματα. Στο τέλος της
σχολικής χρονιάς παρουσίασαν ένα παραμύθι με τίτλο «Ξωτικά του πάγου και νεράιδες του
νερού»
που αναφερόταν στη ρύπανση του νερού, το λιώσιμο των πάγων και τις
προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να μη διαταρραχθεί η ισορρπία στον πλανήτη εξ
αιτίας αυτών. Το νερό είχε ως κύριο θέμα και το πρόγραμμα που υλοποίησε η Δ΄τάξη με τις
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δασκάλες Ρ. Σωτηρίου και Α. Κατηφόρη με τίτλο «Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό».
Εργαζόμενοι οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των δασκάλων τους ένα ολόκληρο
σχολικό έτος και υλοποιώντας ευχάριστες δραστηριότητες με θέμα το νερό, έμαθαν να
συνεργάζονται και συνειδητοποίησαν τη σπουδαιότητα του νερού ως φυσικού πόρου
διαχρονικά, καθώς και την ανάγκη ορθολογικής χρήσης του. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε
στο τέλος του σχολικού έτους με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής και της σχολικής
κοινότητας, με διάφορα δρώμενα εμπνευσμένα από τη λαϊκή παράδοση(Περπερούνα κ.α.)
από μύθους και θρύλους, αλλά και από τη σημερινή πραγματικότητα σε σχέση με το νερό,
σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο νερό, που πήραν μέρος τα τέσσερα τμήματα των Β΄και
Δ΄τάξεων. Σημαντική ήταν η βοήθεια του γυμναστή Γ. Τουλάκη και της μουσικού Δ.
Χονδρογιάννη, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και στη
διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης. Η Στ΄τάξη ασχολήθηκε με την ενέργεια, υλοποιώντας
σχετικό σχέδιο εργασίας με τη διευθύντρια Χ. Νομικού.Τα παιδιά μελέτησαν τις πηγές
ενέργειας (συμβατικές και εναλλακτικές), τις χρήσεις της και εστίασαν στην ενέργεια που
χρησιμοποιούμε στα κτήρια και στους τρόπους εξοικονόμησής της. Έγινε προσπάθεια ώστε
οι μαθητές/τριες να αισθανθούν ως μελλοντικοί πολίτες την ανάγκη που υπάρχει για
αλλαγή νοοτροπίας ως προς την κατανάλωση της ενέργειας, να αντιληφθούν τη συλλογική
και ατομική ευθύνη και να διαμορφώσουν καθημερινές πρακτικές στηριζόμενοι στις αρχές
και τις αξίες της αειφορίας.Επίσης να γνωρίσουν καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και διεθνώς.Το θέμα συνδέθηκε με τα μαθήματα της
Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας, της Φυσικής, των Καλλιτεχνικών καθώς και
με ζητήματα της επικαιρότητας, όπως το ζήτημα της αιθαλομίχλης λόγω της αυξημένης
καύσης των τζακιών κατά τους χειμερινούς μήνες, που απασχόλησε ιδιαίτερα τους
κατοίκους των μεγαλουπόλεων. Οι μαθητές συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας προσπαθώντας
να υπολογίσουν την ατομική και οικογενειακή τους κατανάλωση ενέργειας και να
αξιολογήσουν τις συνέπειες από την αλόγιστη χρήση τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό
επίπεδο. Η Στ΄τάξη εκτός από τις περιβαλλοντικές της δραστηριότητες υλοποίησε το
πολιτιστικό πρόγραμμα «Χαμένες Πατρίδες» με την καθοδήγηση της δασκάλας Α.
Ταπραντζή. Οι μαθητές μελέτησαν κι επεξεργάστηκαν το θέμα με τη δασκάλα τουςκαι στο
τέλος του σχολικού έτους παρουσίασαν ένα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό, με τη συνεργασία
των εκπαιδευτικών της μουσικής Δ. Χονδρογιάννη και της φυσικής αγωγής Γ. Τουλάκη.Το
πολιτιστικό πρόγραμμα η Στ΄τάξη το συνέδεσε και με την επαναχρησιμοποίηση,
δημιουργώντας στο μάθημα των εικαστικών κούκλες με παραδοσιακές φορεσιές των
περιοχών που μελέτησαν (Πόντο, Καππαδοκία, Ανατολική Ρωμυλία, Κωνσταντινούπολη,
Σμύρνη). Συγκεκριμένα καθόλη τη δάρκεια της σχολικής χρονιά συνέλεγαν άδεια μπουκάλια
απορρυπαντικών. Το τελευταίο τρίμηνο από τα πλαστικά μπουκάλια απορρυπαντικών
κουζίνας και παλιά υφάσματα, τα παιδιά δημιούργησαν μια όμορφη και πολύ εντυπωσιακή
συλλογή από κούκλες με παραδοσιακές φορεσιές!
Η προσπάθεια συλλογικής μείωσης των απορριμμάτων συνεχίστηκε μέσω της
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, με τη συμμετοχή πολλών τμημάτων του
σχολείου και αρκετών εκπαιδευτικών, Π. Τσιάπαλη, Α. Σταυροπούλου, Γ. Μιχόπουλου, Α.
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Ταπραντζή, Π. Ζαραϊδώνη, Α. Κόλλια, Α. Τσιτσή. Ο κήπος, που είναι ένας από τους
περιβαλλοντικούς δείκτες, είναι πάντα ανάμεσα στις αγαπημένες προτιμήσεις μαθητών
και εκπαιδευτικών και όπως κάθε χρόνο κάποια τμήματα υλοποίησαν σχετικό πρόγραμμα
αναλαμβάνοντας να φυτέψουν και να φροντίσουν τον κήπο, μελετώντας ταυτόχρονα το
μεσογειακό οικοσύστημα με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών Π. Τσιάπαλη και Α.
Ταπραντζή. Επίσης υλοποιήθηκε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας από τα δύο τμήματα της
Ε΄τάξης με τους εκπαιδευτικούς Ε. Παναγιώτου και Δ. Πάφο. Οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι
ομαδοσυνεργατικά μελέτησαν τα βιβλία συγγραφέων που έχουμε στη βιβλιοθήκη μας,
όπως Άλκη Ζέη, Ζωρζ Σαρρή, Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου κ.α. και τα παρουσίασαν
στις Γ΄, Δ΄και Ε΄τάξεις του σχολείου σε μια όμορφη εκδήλωση την Παγκόσμια ημέρα του
Βιβλίου. Δημιούργησαν και σχετικό υλικό που αναφέρεται στα βιβλία που μελέτησαν το
οποίο μπορούν να συμβουλεύονται όλοι οι μαθητές και να γνωρίσουν καλύτερα αυτούς
τους συγγραφείς και το έργο τους.
Το δεύτερο έτος η προσπάθεια προσέγγισης των δεικτών αεφόρου σχολείου έγινε
περισσότερο συστηματικά, καθώς οι δείκτες ήταν πιο οικείοι, όπως και ο τρόπος που
προσεγγίζονται. Η εμπειρία του προηγούμενου έτους οδήγησε το σχολείο στην επίτευξη
υψηλότερου σκορ και τελικά κατέλαβε στο διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου 201213 την 6η θέση πανελλαδικά. Το γεγονός της διάκρισης και της σημαίας του αειφόρου
σχολείου που κέρδισε η σχολική μας κοινότητα, μας έκανε όλους ιδιαίτερα χαρούμενους
και περήφανους.
Τρίτος χρόνος και συνεχίζουμε…
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μετά από τα δύο χρόνια συμμετοχής του σχολείου στο
διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου(2011-12 και 2012-13) το σχολικό έτος 2013-14,
συνεχίσαμε την προσπάθεια ακόμα πιο οργανωμένα, αν και δεν προκηρύχθηκε ο
διαγωνισμός. Είναι γεγονός πως έχει εδραιωθεί σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο η κουλτούρα
που διαμόρφωσε η προσπάθεια υλοποίησης των δεικτών, τα δυο προηγούμενα χρόνια. Η
προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του σχολείου και η στροφή προς την αειφορία
συνεχίζεται αμείωτη και με εργασία στα τρία επίπεδα του αειφόρου σχολείου.
Συγκεκριμένα συνεχίζουμε την προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης και μείωσης των
απορριμμάτων γι΄αυτό συμμετέχουμε για δεύτερο χρόνο στο δίκτυο «Πώς να μειώσω τα
σκουπίδια μου» που συντονίζει η Δ΄ Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και έχει
οργανωθεί πλέον ακόμα καλύτερα στο σχολείο η γωνιά της ανακύκλωσης, την οποία έχει
αναλάβει ένα τμήμα της Στ΄ με τη δασκάλα τους Ε. Παναγιώτου. Προκειμένου να
κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές πώς πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση διοργανώθηκαν
σχετικά εργαστήρια και παιχνίδια από τους μαθητές της Στ΄ με τη βοήθεια της δασκάλας
τους, τα οποία υλοποίησαν με όλες τις τάξεις του σχολείου. Έτσι γίνεται ανακύκλωση
μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων, χαρτιού, γυαλιού και αρκετά τμήματα
έχουν εντάξει συστηματικά στα εικαστικά κατασκευές από άχρηστα υλικά. Επίσης
αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί εκτός από την ενασχόληση με θέματα
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εστίασαν σε θέματα διαχείρισης
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σχέσεων. Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών είναι
ούτως ή άλλως στόχος που επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω των διαφόρων
ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο σχολείο, όμως οι δασκάλες της
Α΄τάξης Α. Τραυλού και Α. Κατηφόρη και του Γ2 Μ. Πεδουλάκη, επέλεξαν να αναλάβουν
σχετικό πρόγραμμα που να επικεντρώνεται στην υλοποίηση δραστηριοτήτων με σκοπό τη
διαχείριση συναισθημάτων και σχέσεων. Συγκεκριμένα τα δύο τμήματα της Α΄ τάξηςμε τις
εκπαιδευτικούς τους υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο «Ανακαλύπτω τον
υπέροχο εαυτό μου και τα συναισθήματά μου» που συνδυάζεται με πολιτιστικό πρόγραμμα
που έχει τίτλο «Το παραμύθι σε πολλές εκδοχές- ανατρεπτικά παραμύθια». Ως βασικούς
στόχους το πρόγραμμα έχει την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, την αναγνώριση και διαχείριση
συναισθημάτων, όπως η χαρά, η λύπη, ο φόβος και ο θυμός, τη διαχείριση σχέσεων, την
ανάπτυξη της συνεργασίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, την τόνωση της
αυτοπεποίθησηςκαι της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Επιδιώκει δηλαδή να συμβάλει στο να
κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά τους επηρεάζει τους άλλους και να μάθουν να
αποδέχονται κανόνες, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο περιβάλλον της τάξης και του
σχολείου. Στην υλοποίηση του προγράμματος κεντρική θέση κατέχουν τα παραμύθια,
καθώς μέσω αυτών προσεγγίζονται πολλά ζητήματα. Τα παιδιά με τις δασκάλες τους
διάβασαν παραμύθια, τα δραματοποίησαν και έπαιξαν παιχνίδια ρόλων. Τα τμήματα
επισκέφτηκαν στο χώρο του σχολείου μας, το Μουσείο Παιδικής Λέσχης καθώς και το
Μουσείο Συναισθημάτων. Έκαναν κατασκευές: κανόνες τάξης & ομάδας, δέντρο μπορώ και
θέλω, κήπος με τα Συναισθήματα, Μάσκες Συναισθημάτων. Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε τα
παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους- κάτι που ήταν πολύ δύσκολο- και τους
συμμαθητές τους,
να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τα αρνητικά τους
συναισθήματα κι έτσι βελτιώθηκαν πολύ οι μεταξύ τους σχέσεις!
Ανάλογο πρόγραμμα υλοποιεί η Γ΄ τάξημε τίτλο «Ανακαλύπτω τον εαυτό μουσυνεργάζομαι- εκφράζομαι- δημιουργώ» που στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων
εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων κ.α. Μέσα από
τα παιχνίδια οι μαθητές γνωρίστηκαν καλύτερα, είδαν την διαφορετικότητα αλλά και την
μοναδικότητα του καθενός, έμαθαν να κοιτάζουν τον άλλο και να καταλαβαίνουν πώς
νιώθει. Κατάφεραν να συνεργάζονται καλύτερα με τα μέλη της ομάδας που ανήκουν κάθε
φορά αλλά και με όλους τους συμμαθητές τους. Κατάλαβαν επίσης πως έχουν πολλά ακόμα
να μάθουν, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους ανθρώπους. Τα τμήματα που
υλοποιούν αυτά τα προγράμματα συνεργάστηκαν με φορείς όπως το Μουσείο
Συναισθημάτων και το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.
Η Β΄τάξη με τις δασκάλες Π. Ζαραϊδώνη και Α. Κόλλια ασχολείται με την κυκλοφοριακή
αγωγή, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ οικολογικά και με ασφάλεια». Το
πρόγραμμα έχει περιβαλλοντική διάσταση, καθώς στοχεύει να μάθουν οι μαθητές να
κυκλοφορούν με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να
εξοικειώσει τους μαθητές με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό
συνεργάστηκαν με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας - Πάνος Μυλωνάς (ΙΟΑΣ ). Η Δ΄τάξη (Δ2)
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με τους εκπαιδευτικούς Π.Τσιάπαλη και Α. Βάσιο και Ν. Παπούλια ασχολείται με το
μεσογειακό οικοσύστημα και το Δ1 με την Α. Σταυροπούλου και με το δάσκαλο των
αγγλικών Γ. Μιχόπουλο με τη μείωση των απορριμμάτων. Τα δύο τμήματα της Ε΄τάξης με
τους εκπαιδευτικούς Ρ. Σωτηρίου, Α. Ταπραντζή έχουν αναπτύξει πολλαπλή δράση καθώς
ασχολούνται με τη γειτονιά και τα προβλήματά της δίνοντας έμφαση σε στοιχεία
περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά. Στο πρόγραμμά τους εντάχθηκε και το Ρέμα της
Πικροδάφνης που εξακολουθεί να απασχολεί την τοπική κοινότητα. Επίσης ασχολούνται με
το σχολικό κήπο, καθώς έχουν φυτέψει βολβούς και σπόρους, όπως και με την ανακύκλωση
– επαναχρησιμοποίηση. Στην υλοποίησητων προγραμματισμένων δράσεων συνεργάζονται
και βοηθούν ο γυμναστής Γ. Τουλάκης, η μουσικός Δ. Χονδρογιάννη, οι εκπαιδευτικοί των
αγγλικών Π. Γκαρελά και Γ. Μιχόπουλος. Το Ε2 μάλιστα με την καθοδήγηση της δασκάλας
των Αγγλικών Π. Γκαρελά ετοιμάζει σχετικό θεατρικό στα αγγλικά, που θα παρουσιάσουν
στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε σχετική εκδήλωση. Η Στ΄ τάξη ασχολείται με το νερό
εξετάζοντάς το από διάφορεςοπτικές γωνιές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Ε.
Παναγιώτου και Δ. Πάφου και της διευθύντριας Χ. Νομικού. Για την υλοποίηση του
προγράμματος συνεργάζονται επίσης η δασκάλα Κ. Λούτα και η γυμνάστρια Β. Γκαραβέλα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο νερό στη φύση, εστιάζοντας στο νερό στη γειτονιά μας,
δηλαδή στο ρέμα της Πικροδάφνης, και από εκεί στα ποτάμια της Ελλάδας και της
Ευρώπης. Μάλιστα για να προσεγγιστεί πληρέστερα το θέμα του νερού συνεργαστήκαμε με
το Ίδρυμα Ευγενίδου, με το Μεσόγειος SOS καθώς και με το Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι Ε΄και
Στ΄τάξεις έχοντας μια κριτική ματιά στα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν διαμόρφωσαν τις
προτάσεις τους, τις οποίες συζήτησαν με τη δήμαρχο, ετοίμασαν και εξέδωσαν εφημερίδα
με θέματα περιβαλλοντικά και άλλα που ενδιαφέρουν τους μαθητές.
Επίσηςεκπαιδευτικοί και μαθητές υλοποιούν δράσεις εκτός αναλυτικού προγράμματος που
κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την καθημερινότητα στο σχολείο. Τα Χριστούγεννα ζυμώνουν
μελομακάρονα, το Πάσχα κουλουράκια, φτιάχνουν λαμπάδες και διάφορες άλλες
κατασκευές, οργανώνονται προβολές κ.α. Μάλιστα εφέτος προγραμματίζουμε για το τέλος
της σχολικής χρονιάς παζάρι με κατασκευές των μαθητών/τριών, με σκοπό να βελτιώσουμε
τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σχολείου.
Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στα καινοτόμα προγράμματα
έχει αυξηθεί και το κυριότερο έχει πλέον
εδραιωθεί κουλτούρα καινοτομιών και
υλοποίησης
προγραμμάτων
εκτός
αναλυτικού προγράμματος. Η επιτυχία
στηρίζεται
στη
συνεργασία
των
εκπαιδευτικών, στο άνοιγμα του σχολείου
στην κοινότητα και στη σύνδεση της
μάθησης με την καθημερινή ζωή.
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. Παιδαγωγικός τομέας
Είναι γεγονός πως οι παιδαγωγικοί δείκτες που προτείνονται δίνουν ένα σαφές πλαίσιο και
παρωθούν τους εκπαιδευτικούς στην εισαγωγή εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών, στη
χρήση ΤΠΕ, τη διοργάνωση εκδηλώσεων κα. Θεωρούμε ότι ο ρόλος των δεικτών είναι
σημαντικός διότι, αν και δεν λειτουργούν πιεστικά, δημιουργούν μια τάση στο σχολείο που
σταδιακά γίνεται ισχυρότερη, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση της κουλτούρας του
σχολείου. Συγκεκριμένα, με τις κατευθύνσεις που δίνουν οι δείκτες, βοηθούν τους
εκπαιδευτικούς να επιλέξουν και να εστιάσουν στους τομείς που τους ενδιαφέρουν
περισσότερο και που θεωρούν πως υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ανάπτυξης τόσο σε
ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η συμβολή τους συνεπώς στον παιδαγωγικό τομέα
είναι σημαντική, αφού όπως έχει διαπιστωθεί και ερευνητικά, η εφαρμογή εναλλακτικών
διδακτικών τεχνικών δεν είναι εύκολη στην πράξη και δεν εφαρμόζεται πάντα με επιτυχία,
λόγω διαφόρων δυσκολιών και κυρίως διότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει την ανάλογη
επιμόρφωση και δεν έχουν βιωματικά εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές. Η ενασχόληση με τους
δείκτες δίνει ένα επιπλέον κίνητρο προς την κατεύθυνση αυτή και δείχνει ότι συμβάλλει
στην υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών και τη χρήση ΤΠΕ. Είναι γεγονός ότι,
παρόλες τις δύσκολες συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί,
αυτά τα τρία χρόνια παρατηρήθηκε στο σχολείο μας να αυξάνεται η παρακολούθηση
σεμιναρίων και εντάθηκε η προσπάθεια εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών τεχνικών και η
χρήση ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. Στα περισσότερα τμήματα φαίνεται να εφαρμόζεται η
ομαδοσυνεργατική μέθοδοςδιδασκαλίας σε αρκετά μαθήματα. Επίσης αυξήθηκε ο αριθμός
των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν υπολογιστή, κάνουν προβολές,κλπ. Έτσι
δημιουργήθηκε στο σχολείο δεύτερη αίθουσα προβολών
και έγινε μια σοβαρή
προσπάθεια αναβάθμισης του εργαστηρίου Πληροφορικής.

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας
Εκτός των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των σχεδίων εργασίας,
οργανώθηκαν στο σχολείο διάφορες εκδηλώσεις.
-Την ημέρα βιβλίου το 2012-13 τα δυο τμήματα της Ε΄τάξης παρουσίασαν στις Γ΄, Δ΄και
Ε΄τάξεις τα βιβλία που είχαν διαβάσει με διάφορους ευρηματικούς τρόπους, ενώ τα δύο
τμήματα της Β΄ τάξης επισκέφθηκαν τα αντίστοιχα τμήματα της Α΄και οργάνωσαν παιχνίδια,
δραματοποίηση, εικαστικές κατασκευές με αφορμή την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού
βιβλίου.
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-Προγραμματίστηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες επισκέψεις των τάξεων του σχολείου σε
παιδικά θέατρα, μουσεία, στο Ίδρυμα Ευγενίδου κ.α. και προσκλήθηκαν στο σχολείο μας
ειδικοί που υλοποίησαν με τα παιδιά διάφορες δραστηριότητες με ποικίλη θεματολογία
(νερό, ανακύκλωση, κυκλοφοριακή αγωγή κ.α.).
-Έγινε παραγωγή υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού, που προήλθε από τις εργασίες των
μαθητών.
-Διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις στο σχολείο με τη συμμετοχή των μαθητών για τη
διάχυση των αποτελεσμάτων της όλης προσπάθειας της στροφής προς την αειφορία.
-Διοργανώθηκαν επίσης αρκετές ομιλίες για τους γονείςμε προσκεκλημένη την κοινωνική
ψυχολόγο και τ. σχολική σύμβουλο κα Ρ. Κυριαζή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
καλύτερα τα διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με τα παιδιά τους.
-Πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με το Λουδοβίκο των Ανωγείων και τη συμμετοχή
των μεγάλων τάξεων του σχολείου.
-Στο πλαίσιο της σχολικής γιορτής για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25η Μαρτίου
εκτός από το θεατρικό που παρουσίασε η Στ΄τάξη, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον κο
Ανδρέα Κούκο, Καθηγητή Νεώτερης Ιστορίας Σχολής Εθνικής Αμύνης - Πρόεδρο Εταιρείας
Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια.
-Έγινε πρόσκληση του Γιάννη Ξανθούλη και προγραμματίστηκε βιβλιοπαρουσίαση σε
συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Επίσης οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν με
μεγάλο ενδιαφέρον στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη με
προσκεκλημένη τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου. Τη
δημοτική βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν αρκετά τμήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,
ξεναγήθηκαν και υλοποίησαν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
- Προγραμματίσαμε επισκέψεις ειδικών στο σχολείο για ομιλίες και υλοποίηση
δραστηριοτήτων με τους μαθητές. Στόχος ήταν η καλύτερη ενημέρωση τους γύρω από τα
θέματα που τους ενδιαφέρουν.
- Είχαμε συνεργασία με το ΚΑΠΗ της γειτονιάς μας. Κάθε χρόνο πριν τις διακοπές των
Χριστουγέννων πηγαίνει ένα τμήμα του σχολείου και τραγουδάει τα κάλαντα και άλλα
χριστουγεννιάτικα τραγούδια στους παππούδες και τις γιαγιάδες του ΚΑΠΗ. Επίσης, το
περασμένο σχολικό έτος οιμαθητές της Στ΄τάξης επισκέφθηκαν το ΚΑΠΗ, πήραν συνέντευξη
από τους παππούδες και τις γιαγιάδες για τα παλιά επαγγέλματα, τα ήθη και έθιμα της
περιοχής μας αλλά και του τόπου καταγωγής τους. Μάλιστα, μετά από αυτή την επίσκεψη,
καλέσαμε παππούδες στο σχολείο και μας μετέφεραν εμπειρίες από την παιδική τους
ηλικία, τα παιχνίδια τους, τον τρόπο ζωή τους. Έτσι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του
σχολείου μας άκουσαν δια ζώσης τους ηλικιωμένους, οι οποίοι απόλαυσαν αυτή τους την
επικοινωνία με τα παιδιά.
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-Συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Σύλλογο Γονέων του σχολείου και συνδιοργανώνουμε
δράσεις. Επίσης υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη στις διάφορες εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται εντός και εκτός σχολείου. Μάλιστα ο Σύλλογος Γονέων κάθε χρόνο
οργανώνει τμήματα εκμάθησης ποδοσφαίρου, βόλεϊ, σκάκι, δημοτικών χορών, θεατρικό
παιχνίδι και απασχολούνται εποικοδομητικά τα απογεύματα αρκετοί μαθητές/τριες του
σχολείου.
-Διοργανώνονται εκδηλώσεις στο τέλος κάθε σχολικού έτους για να παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα των εργασιών των τμημάτων με σκοπό την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση
όλης της σχολικής και τοπικής κοινότητας γύρω από τα θέματα που μας απασχόλησαν.
-Συμμετέχουμε στο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου που συντονίζει η Αειφόρουμ
και σε εθνικά θεματικά δίκτυα, ώστε να ερχόμαστε σε επαφή και να αλληλεπιδρούμε με
εκπαιδευτικούς και μαθητές από άλλα σχολεία. Συγκεκριμένα στο δίκτυο Υδρο-οικολογικά
σχολεία που συντονίζει το Μεσόγειος SOS, στο εθνικό δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» που
συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού, στο «Το σποράκι» που συντονίζει το ΚΠΕ
Λαυρίου, στο δίκτυο «Σχολεία με κήπο» που συντονίζει η ΠΕΕΚΠΕ Πελοποννήσου.
-Συμμετέχουμεσε μαθητικά φεστιβάλπου διοργανώνονται από τους Υπεύθυνους
Καινοτόμων Δράσεων και άλλους φορείς. Συγκεκριμένα πήραμε μέρος στο μαθητικό
φεστιβάλ που διοργανώθηκε από την Υπεύθυνη Π.Ε.της Δ΄Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ι.
Ντίνου το 2011-12 στο Άλσος της Νέας Σμύρνης και στη γιορτή της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης το 2012-13 που διοργάνωσε ο Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ΄Δ/νσης Π/βάθμιας
Εκπαίδευσης Αθήνας, Νίκος Στεαφανόπουλος στο χώρο του Ασύρματου στον Άγιο
Δημήτριο.

Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας
Ο περιβαλλοντικός τομέας απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια τη σχολική μας κοινότητα και
κάθε χρόνο υλοποιούνται αρκετά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι δείκτες
αειφόρου σχολείου μας έδωσαν την ευκαιρία, μελετώντας τους, να κατανοήσουμε την
ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων και να συνδέσουμε καλύτερα τη νέα γνώση με
καθημερινές πρακτικές που σχετίζονται με τη ζωή στο σπίτι και το σχολείο. Έγινε συνολική
προσπάθεια από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και βοηθητικό προσωπικό για να
μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και να βελτιώσουμε το σχολικό περιβάλλον.
Το γεγονός ότι το σχολείο μας στεγάζεται σε ένα κτήριο που χτίστηκε το 1972 σημαίνει ότι
υπάρχουν αρκετές προβληματικές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν
μεγάλες απώλειες θερμότητας καθώς δεν υπάρχουν διπλά τζάμια στις αίθουσες και
μόνωση. Οι καυστήρες είναι παλιοί και οι σωληνώσεις του καλοριφέρ έχουν να διανύσουν
αρκετή απόσταση από το ένα κτήριο στο άλλο. Η προσπάθεια όμως που κάναμε για μείωση
του οικολογικού μας αποτυπώματος και η ευαισθητοποίηση της σχολικής και τοπικής
κοινότητας για εξοικονόμηση ενέργειας, είχε ως αποτέλεσμα και την ευαισθητοποίηση της
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Δημοτικής Αρχής, η οποία πρότεινε το σχολείο να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ».
Η πρόταση εγκρίθηκε και ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία της μελέτης για αντικατάσταση των
καυστήρων πετρελαίου με άλλους φυσικού αερίου, των μονών υαλοπινάκων με διπλούς
κλπ. Συνεργαστήκαμε με το δίκτυο Μεσόγειος SOS και ήδη έχει προγραμματιστεί να
αντικατασταθούν κάποιες βρύσες με άλλες ελεγχόμενης ροής. Επίσης έπειτα από την
επιτυχημένη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, που έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του
Ευρωπαϊκού Έργου PilotingIPv6 upgradeforeGovernmentservicesinEurope (GEN6) που
εκτελεί το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) /
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ) σε συνεργασία με άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, επιλεγήκαμε κι έγινε εγκατάσταση του κατάλληλου ενεργειακού μετρητή στο
σχολείο μας.Το σύστημα που εγκαταστάθηκε αποτελείται από τον μετρητή κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας και από τη συσκευή που τον συνδέει στο δίκτυο (ΠΣΔ) ώστε οι
μετρήσεις να φαίνονται σε πραγματικό χρόνο (realtime) στο κεντρικό πληροφοριακό
σύστημα του έργου, ελπίζοντας έτσι πως θα καταφέρουμε να μειώσουμε την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο. Επίσης έγιναν εικαστικές παρεμβάσεις στο κτήριο
προκειμένου να βελτιωθείη εξωτερική εικόνα του. Καλέσαμε τον παλιό μαθητή του
σχολείου, Βασίλη Μαρκοσιάν, ο οποίος ασχολείται με τοιχογραφίες και αφιλοκερδώς
ζωγράφισε ένα τοίχο το σχολείου μας. Με την αφορμή αυτή μαθητές/τριες του σχολείου
έδειξαν ενδιαφέρον και έκαναν τις δικές τους ζωγραφιές σε διάφορα σημεία που επέλεξαν,
βελτιώνοντας έτσι την αισθητική εικόνα του κτηρίου. Επίσης όλο το κτήριο βάφτηκε με
χαρούμενα χρώματα από συνεργείο του Δήμου.
Ιδιαίτερη φροντίδα δέχθηκε ο κήπος. Οι μαθητές με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών
σκάλισαν, φύτεψαν αρκετά φυτά μονοετή και πολυετή, έριξαν λίπασμα και
προγραμματίστηκε κλάδεμα των δέντρων (πεύκα, εσπεριδοειδή κ.α.) και των
καλλωπιστικών φυτών (τριανταφυλλιές, κ.α) που ήδη υπάρχουν. Η προσέγγιση του
μεσογειακού οικοσυστήματος έγινε διαθεματικά και με συμβουλές που ζητήσαμε από το
γεωπόνο του Δήμου. Βοήθεια ζητήσαμε για το κλάδεμα των δέντρων από το ειδικό
συνεργείο του Δήμου, ενώ ζητήσαμε και μας έφεραν από την επιτροπή πρασίνου του
Δήμου, χώμα και λίπασμα. Φροντίζοντας τον κήπο του σχολείου μας, πέρασαν ευχάριστα
και δημιουργικά εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες, ενώ ταυτόχρονα καλύψαμε και αρκετούς
παιδαγωγικούς και κοινωνικούς δείκτες, καθώς για την προσέγγιση του θέματος έγινε
εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών, χρήση ΤΠΕ, επαφή με φορείς και ειδικούς.
Ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου είναι το άνοιγμα στην τοπική κοινότητα.
Αυτό επιδιώκεται σε κάθε δράση αλλά έγινε με μεγαλύτερη ακόμα επιτυχία με το
πρόγραμμα «Η Γειτονιά μου: Γνωρίζω και αγαπώ την πόλη μου- Μαθαίνω τα προβλήματά
της-Συμμετέχω ενεργά στην επίλυσή τους. Μαθαίνω να είμαι ενεργός πολίτης!». Το
πρόγραμμα σχεδιάστηκε και προγραμματίστηε τόσο ως περιβαλλοντικό, όσο και ως
πολιτιστικό. Οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τους κατοίκους της περιοχή μας, από που
κατάγονται, με τι ασχολούνται κ.α. Γνώρισαν τη γειτονιά μας στην πορεία του χρόνου, μέσα
από φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια (π.χ. ζωγραφικοί πίνακες, σχεδιαγράμματα,
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αεροφωτογραφίες, λευκώματα και βιβλία), καθώς και άλλες γειτονιές της πόλης, της
πατρίδας μας, του κόσμου. Έμαθαν την τοπική και τη γενικότερη ιστορία μας μέσα από τα
οδονύμια της γειτονιάς και της συνοικίας μας. Πήραν συνεντεύξεις και γνώρισαν τον τόπο
μας από προφορικές μαρτυρίες των παλαιών κατοίκων. Επίσης βρήκαν ποιες υπηρεσίες
υπάρχουν κοντά στη γειτονιά ή στην πόλη μας, χώρους πρασίνου, παιχνιδιού, παιδικές
χαρές, πλατείες κ.α. Εντόπισαν τα προβλήματα π.χ. κυκλοφοριακό, πεζοδρόμια,
πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, διαβάσεις πεζών, διαβάσεις για ΑμεΑ, ηχοενόχληση, χώροι
στάθμευσης, επικίνδυνοι δρόμοι, φωτισμός δρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων,
σκουπίδια, ατμοσφαιρική ρύπανση, συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, της σχολικής μας
κοινότητας κ.α. και διαμόρφωσαν τις προτάσεις τους.
Κατά την υλοποίηση όλων των σχεδίων εργασίας και επίτευξης των δεικτών, έγινε
διαθεματική προσέγγιση σε διάφορα μαθήματα και με κάθε ευκαιρία. Συγκεκριμένα στα
μαθήματα:
Γλώσσα: Οι μαθητές υλοποίησαν ποικιλία δραστηριοτήτων στο μάθημα της Γλώσσας που
συνδέονταν με τα σχέδια εργασίας που κάθε τμήμα εκπονούσε ή με γενικότερα ζητήματα
αειφορίας. Διάβασαν σχετικά κείμενα από λογοτεχνικά βιβλία και από εφημερίδες,
περιοδικά, διαδίκτυο. Συμμετείχαν στη σύνταξη επιστολών, την προετοιμασία και την
καταγραφή συνεντεύξεων, στη δημιουργία πολυτροπικού κειμένου, όπως αφίσας,
πρόσκλησης κ.α.
Μελέτη Περιβάλλοντος: Δόθηκε η ευκαιρία πολλά από τα θέματα που μελέτησαν οι
μαθητές να συζητηθούν στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, καθώς τα θέματα αυτά
υπάρχουν στην ύλη του βιβλίου. Π.χ. Γνωρίζω τη γειτονιά μου, Ο κύκλος του νερού, Τα μέσα
μαζικής μεταφοράς κλπ.
Ιστορία Όπου υπήρχε η δυνατότητα συνδέθηκε το μάθημα της ιστορίας με τα σχέδια
εργασίας που υλοποιήθηκαν. Π.χ. Τα μέσα μεταφοράς άλλοτε και τώρα, Καθημερινές και
διατροφικές συνήθειες που συνάδουν με τις αρχές της αειφορίας, διαχρονικά, όπως
παρουσιάζονται στα βιβλία ιστορίας όλων των τάξεων.Πηγές ενέργειας άλλοτε και τώρα, η
τοπική ιστορία και συσχετισμός της με την γενικότερη ιστορία, κ.α.
Μαθηματικά: Οι μαθητές έλυσαν ασκήσεις και προβλήματα που σχετίζονταν με το θέμα
που μελετούσαν κάθε φορά, ανάλογα με την τάξη τους. Π.χ.μετρήσεις και στατιστικά
στοιχεία για την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγαλύτερες τάξεις ,
αντιστοιχίσεις σχημάτων με ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ζύγισμα και συγκρίσεις
ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων, κ.α.
Γεωγραφία: Ανάλογα με το θέμα που μελετούσε το κάθε τμήμα έγινε σύνδεση με το
μάθημα της Γεωγραφίας. Όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα του νερού στη φύση μελέτησαν και
τα ποτάμια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τα τμήματα που ασχολήθηκαν με τη γειτονιά
εντόπισαν
τη θέση της πόλης μας σε σχέση με τη γεωμορφολογία της ευρύτερης
περιοχής, κ.λ.π.
107

Εικαστικά: Πληθώρα κατασκευών και άλλων εικαστικών παρεμβάσεων έγιναν με αφορμή
τους δείκτες του αειφόρου σχολείου. Οι μαθητές ζωγράφισαν αφίσες ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης για το θέμα που τους απασχολούσε. Κατασκεύασαν μακέτα της συνοικίας
μας και του ρέματος της Πικροδάφνης, έκαναν πολλές κατασκευές από ανακυκλώσιμα
καιάχρηστα υλικά (χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά στολίδια κ.α.), συνέδεσαν το
πολιτιστικό πρόγραμμα «Χαμένες πατρίδες» με τη μείωση απορριμμάτων και
κατασκεύασαν κούκλες με παραδοσιακές φορεσιές από μπουκάλια απορρυπαντικών,
έφτιαξαν σκηνικά για τις θεατρικές παραστάσεις από διάφορες άδειες συσκευασίας κλπ
Μουσική: Στο μάθηματης μουσικής έμαθαν διάφορα τραγούδια για το θέμα που κάθε
φορά μελετούσαν (π.χ. νερό, ανακύκλωση, τραγούδια για τη γειτονιά,κ.α.) Οι μαθητές
επίσης συνέθεσαν μουσική, έγραψαν στίχους, έγραψαν και ηχογράφησαν τα δικά τους
τραγούδια.
Πληροφορική: Υλοποιήθηκεσχέδιο εργασίας για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης που
αφορά την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Επίσης όλα τα τμήματα αναζήτησαν
πληροφορίες στο διαδίκτυο για το θέμα που μελέτησαν, είδαν βίντεο, έπαιξαν διαδραστικά
παιχνίδια, έφτιαξαν παρουσιάσεις για την ενημέρωση της σχολικής και τοπικής κοινότητας
κ.α.)
Αγγλικά: Έκαναν διάφορες εργασίες στο μάθημα των αγγλικών ώστε να προσεγγίσουν τους
δείκτες του αειφόρου σχολείου. Με τους εκπαιδευτικούς των αγγλικών αναζήτησαν
πληροφορίες, έγραψαν κείμενα σχετικά με το νερό, τη μείωση απορριμμάτων και
οργάνωσαν σχετικό θεατρικό.
Αναφορές σε θέματα σχετικά με την αειφορία έγιναν σε κάθε μάθημα και με κάθε
ευκαιρία.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε

Η όλη προσπάθεια προσέγγισης των δεικτών αειφόρου σχολείου, κατά τα δύο χρόνια
συμμετοχής στο διαγωνισμό, μόνο οφέλη προσέφερε στη σχολική μας κοινότητα. Αυτό
είναι εμφανές, αφού συνεχίσαμε την προσπάθεια και τον επόμενο χρόνο που δεν
προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Τα οφέλη αυτά είχαν αποδέκτες τόσο τους εκπαιδευτικούς,
όσο και τους μαθητές και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ως προς τους εκπαιδευτικούς τα πιο
σημαντικά που πετύχαμε είναι ότι:
-Απέκτησαν σταδιακά εμπειρία στην ολιστική και συστημική προσέγγιση των ζητημάτων.
-Προσέγγισαν την έννοια της αειφορίας και υιοθέτησαν οι ίδιοι αειφορικές πρακτικές που
σχετίζονται με την καθημερινή ζωή.
-Εξοικειώθηκαν περισσότερο με τη χρήση ΤΠΕ και καινοτόμων διδακτικών τεχνικών.
-Ανέπτυξαν σημαντικά τη μεταξύ τους συνεργασία και η όλη προσπάθεια συνέβαλε
σημαντικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.Θεωρούμε ότι πλέον σε μεγάλο βαθμό
έχουν ενσωματωθεί πρακτικές που υπαγορεύονται από τους δείκτες αειφόρου σχολείου
και θα υιοθετηθούν στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών και στο μέλλον.
Να σημειωθεί ότι από το πρώτο έτος της προσπάθειας δόθηκε προτεραιότητα στην
ανάπτυξη κλίματος ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας, πρώτα μεταξύ των
εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό να καλλιεργείται και να αναπτύσσεται η μορφή
συνεργασίας, που στηρίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλεκτίμησης και
αλληλοσεβασμού κι επειδή αυτές οι σχέσεις οικοδομούνται σε βάθος χρόνου, η αρχή έγινε
με τη δημιουργία μικρών κοινοτήτων μάθησης, αποτελούμενες βασικά από εκπαιδευτικούς
που είχαν ήδη διαμορφωμένες σχέσεις και με ένα έως δυο άλλους εκπαιδευτικούς,
ευελπιστώντας ότι σταδιακά θα ενσωματωθούν κι αυτοί στην ομάδα. Η προσπάθεια που
έγινε συνέβαλε στο να ξεπεράσουν οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο βαθμό την ατομικιστική
παράδοση, καθώς αναπτύχθηκε στενότερη συνεργασία για την οργάνωση κοινών δράσεων
και την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων. Κάποιες πόρτες αιθουσών διδασκαλίας
άνοιξαν, αφήνοντας το περιθώριο σε συναδέλφους να παρακολουθήσουν την υλοποίηση
δραστηριοτήτων και να συμμετέχουν κάνοντας ακόμα και συνδιδασκαλία. Εφαρμόστηκε
κατά κάποιο τρόπο τον πρώτο χρόνο η τεχνητή συνεργασία που είναι μια ενδιάμεση
μεταβατική περίοδος, αλλά φάνηκε πως έθεσε τις βάσεις για την εγκαθίδρυση μελλοντικής
συνεργατικής παράδοσης. Αυτό φάνηκε πραγματικά και τα επόμενα χρόνια που η
συνεργασία γινόταν πλέον πιο συστηματικά και εποικοδομητικά ανάμεσα σε αρκετούς
εκπαιδευτικούς. Ενδιαφέρον στοιχείο επίσης είναι πως μετά τον πρώτο χρόνο συμμετοχής
κάμφθηκαν οι ενδοιασμοί για πιθανή επιπλέον εργασία και ο προγραμματισμός και η
οργάνωση δράσεων πέρα του αναλυτικού προγράμματος γινόταν με μεγαλύτερη
άνεση,καθώς οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους αναλάμβαναν συχνά διάφορες
πρωτοβουλίες.
Η θετική επίδραση παρατηρήθηκε και στους μαθητές. Συγκεκριμένα:
-Ευαισθητοποιήθηκαν γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον του σχολείου,
της γειτονιάς, του πλανήτη.
-Καλλιέργησαν αρκετά την ικανότητα να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, μελετώντας με
βιωματικό τρόπο ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή.
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-Απέκτησαν γνώσεις που θα συμβάλλουν στο να ενεργούν φιλλοπεριβαλλοντικά, ενώ
ταυτόχρονα απέκτησαν δεξιότητες που σχετίζονται με τις πρακτικές εξοικονόμησης
φυσικών πόρων.
 Αντιλήφθησαν καλύτερα τι σημαίνει να συμβιώνουν με τους άλλους και καλλιέργησαν
ικανότητες που συμβάλλουν στην κατανόηση και στο σεβασμό των άλλων.
 Κατανόησαν καλύτερα τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που υπάρχουν
μεταξύ των κατοίκων, των επιχειρηματιών, των υπηρεσιών στο δήμο μας.
 Συνειδητοποίησαν την αξία της συνεργασίας για την από κοινού αντιμετώπιση των
προβλημάτων.
 Καλλιέργησαν δεξιότητες που τους βοήθησαν να κατανοήσουν πώς να συνυπάρχουν
αρμονικά με τους άλλους, αναπτύσσοντας κριτική ικανότητα εναρμονισμένη με την
αίσθηση προσωπικής ευθύνης.
 Ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους, κυρίως μαθητές που δεν χαρακτηρίζονται από
υψηλή επίδοση στα παραδοσιακά μαθήματα. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν αυτοί οι
μαθητές για ζητήματα που σχετίζονται με το κτηριακό. Τους δόθηκε έτσι η ευκαιρία να
επιδείξουν δεξιότητες που στο παραδοσιακό σχολείο δεν φαίνονται και να αναλάβουν
ένα νέο σημαντικό ρόλο μέσα στη σχολική κοινότητα.
 Οι μαθητές στο σύνολό τους πέρασαν καλά και ευχαριστήθηκαν τη συμμετοχή τουςστις
διάφορες δραστηριότητες εκτός αίθουσας. Ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για δραστηριότητες
που είχαν άμεση σχέση με καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά στο άμεσο περιβάλλον
τους.
Τα τρία αυτά χρόνια μέσα από την προσπάθεια προσέγγισης των δεικτών αειφόρου
σχολείου έγινε σημαντικό άνοιγμα του σχολείου προς την τοπική κοινότητα και ενισχύθηκε
η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ως παρωθητικός παράγοντας λειτούργησε η
συνεργασία με τη δημοτική αρχή, καθώς οικοδομήθηκε μια σχέση αλληλεπίδρασης
μαθητών και εκπαιδευτικών με την τοπική κοινότητα και ειδικότερα με τη δημοτική αρχή.
Είδαν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές την κοινότητα ως πηγή μάθησης και χώρο
δράσης και πιθανά αν υπάρχει συνέχεια προς αυτή την κατεύθυνση, σταδιακά να
οικοδομηθεί η προσωπικότητα του ενεργού πολίτη. Άλλωστε ως αειφόρο σχολείο ορίζεται
αυτό που ενδιαφέρεται να αναπτύξει μαθησιακά περιβάλλοντα και μαθησιακές εμπειρίες
που θα καταστήσουν ικανούς τους μαθητές να εργασθούν προς την κατεύθυνση της
διασφάλισης ποιότητας ζωής. Σημαντικές επίσης είναι οι παρεμβάσεις στο κτήριο που
έγιναν και προγραμματίζονται να γίνουν.
Τελικά η όλη προσπάθεια προσέγγισης των δεικτών αειφόρου σχολείου κινητοποίησε στο
σύνολό της τη σχολική μας κοινότητα. Υιοθετήθηκαν αρκετές αρχές της αειφορίας από
όλους τους εμπλεκόμενους κι ελπίζουμε πως στο μέλλον συνεχίζοντας την προσπάθεια με
υπομονή και επιμονή θα εδραιωθούν σταδιακά στάσεις και συμπεριφορές που
εκπορεύονται από τις αξίες της αειφορίας.

110

11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Αγιος
Δημήτριος ΤΚ 17343
Διευθύντρια: Βλάχου Πηνελόπη

Συμμετείχε όλο το σχολείο και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό που απότελούνταν από τους :
Βλάχου Πηνελόπη, Σάντα Βαρβαρα Βρεττού Άννα Δημητροπούλου Βασιλική, Καλύβα Βασιλική,
Στρόμπλος Σώζων, Μιχαλιού Αικατερίνη, Γκιώνη Κωνσταντίνα, Βατούγιος Γεώργιος, Δάρα
Κωνσταντίνα, Δημητριάδου Σοφία, Κατσαρός Στυλιανός, Γκούμα Αικατερίνη Καλλιρόη, Χάλαρη
Ευγενία .
Υπήρξε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων του σχολείου και με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το σχολείο μας αποφάσισε να ασχοληθεί με το πρόβλημα των σκουπιδιών με το τρίπτυχο
«Μειώνω Επαναχρησιμοποιώ Ανακυκλώνω».
Παιδαγωγικός στόχος
Η υιοθέτηση ενός καταναλωτικού προτύπου, με συνήθειες και μορφές συμπεριφοράς, τέτοιες
ώστε να γίνεται σωστή εκτίμηση της αξίας των υλικών, η χρήση τους να έχει ένα μέτρο (βιώσιμη
οικονομία πρώτων υλών) και να γίνονται κατανοητά τα περιβαλλοντικά οφέλη από τις
διαδικασίες της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής τους.
Μόνο έτσι τα παιδιά κατανοούν καλύτερα την ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και
συμβάλλουν ως ενεργοί πολίτες στη διατήρηση και προστασία της ποιότητας του
περιβάλλοντος, μέσα από το τρίπτυχο «Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω».
Τα τμήματα του σχολείου στόχευσαν στη μείωση των οικιακών σκουπιδιών, μέσω της
επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης.
Ενδεικτικά:
1. Μελέτησαν και ερεύνησαν ποια από τα οικιακά απορρίμματα, τα οποία πετιούνται τόσο
εύκολα καθημερινά μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αξιοποιηθούν.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

• Η κάθε ομάδα υπολογίζει κατά μέσο όρο πόσα
κιλά σκουπίδια παράγονται καθημερινά από μία
οικογένεια.
• Υπολογίστε πόσα κιλά σκουπίδια σαν κι αυτά
δημιουργείτε κάθε εβδομάδα, μήνα, χρόνο
(στο 1ο, 2ο και 3ο κουτάκι αντίστοιχα).
• Προτείνετε μερικές λύσεις για τη μείωσή τους.
Η σακούλα των
σκουπιδιών ζυγίζει:

Μελέτησε το βάρος του
μεταλλικού κουτιού στη
διπλανή εικόνα (ανά δεκαετίες),
και συζήτησε με τα μέλη της
ομάδας για τα οφέλη στο
περιβάλλον.

2. Συμμετείχαν ενεργά και ανέπτυξαν πρωτοβουλίες ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των σκουπιδιών (σύνταξη
ερωτηματολογίου, επαφές με αρμόδιους φορείς του Δήμου, συνεντεύξεις από
κατοίκους της περιοχής κ.ά.).
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Ερωτηματολόγιο για καταναλωτές
1. Ποια από τα παρακάτω υλικά περιέχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στα οικιακά σου
απορρίμματα;


Αποφάγια



Συσκευασίες



Εφημερίδες-Περιοδικά



Μεταλλικά κουτιά



Πλαστικά μπουκάλια
2. Τα τροφικά υπολείμματα του σπιτιού πώς τα αξιοποιείς;



Ορισμένα από αυτά, τα κάνεις κομποστ



Τα ρίχνεις στον απλό κάδο της γειτονιάς



Φροντίζεις να κάνεις τις ανάλογες ποσότητες φαγητού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
υπολείμματα
3. Διαλέγεις ένα προϊόν γιατί έχει:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ

Καλύτερη συσκευασία από άλλα;
Πλουσιότερη συσκευασία από άλλα;
Ομορφότερη συσκευασία από άλλα;
4. Όταν πηγαίνεις στην υπεραγορά προσέχεις από τι υλικό είναι φτιαγμένη η συσκευασία του
προϊόντος που αγοράζεις;
νν ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Προτιμάς ν’ αγοράζεις προϊόντα σε συσκευασίες που ανακυκλώνονται;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Τα ψώνια που κάνεις πώς τα μεταφέρεις συνήθως;


με πολλές πλαστικές σακούλες



με μια ή δυο πάνινες τσάντες



με μια μεγάλη ειδική τσάντα που επαναχρησιμοποιείται
3. Απέκτησαν εμπειρίες μέσα από τις ομάδες εργασίας, αναπτύσσονται κλίμα
συνεργασίας, φιλίας, σεβασμού και αλληλοβοήθειας.

4. Καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την πρωτότυπη σκέψη, μέσα από τις
καλλιτεχνικές τους εκφράσεις .

5. Απέκτησαν θετικές στάσεις ως προς την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος,
προσβλέποντας στην αειφόρο ανάπτυξή του

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

1. Μελέτη πεδίου στην γειτονιά
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

«Πώς θα μειώσουμε τα σκουπίδια»

ΟΜΑΔΑ : ....................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :............................
Τάξη: Ε1΄
Σχολικό Έτος 2012-13

•
• Βοήθησε την ομάδα σου να καταγράψει τα είδη των σκουπιδιών που είναι
πεταμένα στην περιοχή που κάνετε την έρευνα . Θα προσέξετε το υλικό
κατασκευής τους :

από χαρτί :………………………………………………………………………..
από αλουμίνιο :…………………………………………………………………...
από γυαλί :………………………………………………………………………...
από πλαστικό: …………………………………………………………………….

Σκεφτείτε τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων και ερευνήστε τι
σκουπίδια από αυτές τις κατηγορίες εντοπίζετε στη συγκεκριμένη περιοχή :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Βρείτε ευκαιρία και ρωτήστε κάποιους από τους κατοίκους για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα σκουπίδια τους (ποσότητα, συγκομιδή , μέτρα του δήμου
για ανακύκλωση, κομποστοποίηση κ.ά.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Συνεντεύξεις από κατοίκους (και στην Αγγλική Γλώσσα)

3. Ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στους γονείς αλλά και στους μαθητές του
σχολείου.

4. Διαγωνισμός ανακύκλωσης και συλλογή 700 κιλών ανακυκλώσιμου υλικού (μπαταρίες ,
χαρτί , πλαστικό, τηγανέλαιο)
5. Συνεργασία με το 4ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ (2 βραβεία Αειφόρου σχολείου – 2013, 2012 )
6. Συμμετοχή στη περιβαλλοντική ημερίδα της Δ΄Δ/νσης με φωτογραφικό υλικό,
κατασκευές και θεατρικό δρώμενο στην Αγγλική γλώσσα)

7. Δημιουργία video με θέμα την ανακύκλωση.
8. Παρουσίαση στους γονείς και στους μαθητές του σχολείου.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βερμίου

Ταχ. Διεύθυνση: Κομνηνά Εορδαίας, ΤΚ: 53070

Διευθντής: Θεμιστοκλής Απατσίδης
Δασκάλες: Γκούλη Δήμητρα, Δημητρακίδου Δημητρία, Κόντου Γεωργία, Νικολούση Περσεφόνη, Στεφανοπούλου Καλλιόπη.
Μαθητές: Αθανασιάδης Δημήτριος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Καραγιαννίδης Παύλος, Λογδανίδου Αικατερίνη, Μαυρίδης Απόστολος,
Παπαδοπούλου Σοφία, Παραστατίδου Άννα, Σανδαλίδου Βασιλική,
Σιαπανίδης Δημήτριος, Σιαπανίδης Ιωάννης, Τσαΐδης Αναστάσιος,
Τσιλογλανίδου Μαρία, Τσιλφίδης Ισαάκ, Τσιλφίδης Νικόλαος, Τσίνιβιτς Παρθένα, Τσίνιβιτς Σοφία, Υφαντίδου Σοφία, Χαζαρίδης Γεώργιος.
Γονείς: Κατωτοικίδης Ηλίας, Σανξαρίδης Ιορδάνης, Σιαπανίδης Δημήτριος, Τεληγιαννίδης Νικόλαος, Χαριτίδης Δημήτριος, Χουρεμίδης Κωνσταντίνος
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Ένα πράσινο σχολείο με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αειφορία
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βερμίου λειτουργεί στην κοινότητα Κομνηνών του Δήμου Εορδαίας,
12 χμ ανατολικά της Πτολεμαΐδας, και φιλοξενεί μαθητές από τα Κομνηνά και το Μεσόβουνο. Είναι ένα ζωντανό σχολείο με πλήθος καινοτόμων προγραμμάτων (περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, πολιτιστικά) σε διαρκή ροή.
Το όραμα του σχολείου συμπυκνώνεται στους όρους καινοτομία, εξωστρέφεια και αειφορία. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του σχολείου είναι το σχέδιο αειφόρου διαχείρισης και η εφαρμογή συνεργατικού μοντέλου διοίκησης, με ουσιαστική εμπλοκή των γονέων στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων και η στενή συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. Κεντρικός στόχος της δράσης του σχολείου είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές τον τόπο τους (δυνατότητες, περιορισμοί, προοπτικές), να αναπτύξουν συναισθηματική σύνδεση μαζί του, να αντιληφθούν τη διαμορφωτική δυνατότητα
τους και να αναλάβουν πρωτοβουλίες ανάδειξης των φυσικών θησαυρών του.
Στη διδακτική πράξη εφαρμόζεται η μεθοδολογία της ευρετικής πορείας προς τη γνώση και
επεκτείνεται διαρκώς η χρήση συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας και σύγχρονων τεχνολογιών στο καθημερινό μάθημα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, υλοποιούνται προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς,
ενώ λειτουργεί σχολική βιβλιοθήκη με 600
περίπου σύγχρονους λογοτεχνικούς και
παιδαγωγικούς τίτλους. Σε συνεργασία με
τους τοπικούς φορείς οργανώνονται δενδροφυτεύσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης,
παρουσιάσεις βιβλίων και συμμετοχές σε
ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά δίκτυα,
εκστρατείες και διαγωνισμούς. Υλοποιούνται, τέλος, ολοκληρωμένα προγράμματα
και δράσεις για την ενίσχυση των αισθημάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους μαθητές, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την καταπολέμηση των διαχωρισμών
και του αποκλεισμού.
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ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Γέννηση καινοτόμου ιδέας
Όλα ξεκίνησαν όταν κλήθηκε στο σχολείο ο αντιπρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Κομνηνών «Οι Φίλοι του βουνού» και μίλησε για τα φυτά του τόπου μας. Γρήγορα το ενδιαφέρον των μαθητών εστιάσθηκε στη μεγάλη ποικιλία αρωματικών φυτών που φυτρώνουν
στην περιοχή μας και στις θαυματουργές ιδιότητες τους στην υγεία και την ομορφιά του
ανθρώπινου οργανισμού.
Συλλέχθηκαν πληροφορίες για τα αρωματικά
φυτά και διαπιστώθηκε πως ήταν γνωστά στους
πανάρχαιους πολιτισμούς (Σουμέριοι, Ασσύριοι,
Αιγύπτιοι), ενώ οι αρχαίοι Έλληνες (Ιπποκράτης,
Διοσκουρίδης) γνώριζαν πάνω από 600 βότανα
από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ανακαλύφθηκε ακόμη,
πως η πατρίδα μας έχει ένα μοναδικό θησαυρό,
αφού στα χώματά της φυτρώνουν πάνω από
2.800 αρωματικά φυτά, τα περισσότερα από
κάθε άλλη περιοχή του πλανήτη, από τα οποία τα
700 δεν ευδοκιμούν σε καμία άλλη χώρα. Διαθέτουμε, δηλαδή, έναν τεράστιο φυσικό
πλούτο, που ελάχιστα τον γνωρίζουμε και ακόμη λιγότερο τον αξιοποιούμε.
Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη μονάδα μεταποίησης αρωματικών φυτών
«Διοσκουρίδης» στην Αναρράχη Εορδαίας, για την παρακολούθηση από κοντά όλων των
σταδίων παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων της. Συγκεκριμένα, οι μαθητές πληροφορήθηκαν πώς γίνεται η συστηματική καλλιέργεια αρωματικών φυτών, η συγκομιδή, η
αποξήρανση, η απόσταξη, η συσκευασία και η προώθηση τους στην αγορά.
Διαπιστώθηκε πως τα αρωματικά φυτά είναι μια εναλλακτική καλλιέργεια με τεράστιες δυνατότητες εκμετάλλευσης, αρκεί αυτό να γίνει συστηματικά, με σύγχρονες τεχνικές και με
σεβασμό στη φύση και τους φυσικούς πόρους. Έτσι, αποφασίστηκε η καλλιέργεια αρωματικών φυτών του τόπου μας και η παρασκευή βιολογικών καλλυντικών.
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εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Βήματα ανάπτυξης της ιδέας
Επιλογή θέματος: Η Περιβαλλοντική Επιτροπή του σχολείου, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των διδασκόντων, των μαθητών, των γονέων και του Δήμου αποφάσισε τη δημιουργία σχολικού κήπου στην αυλή του σχολείου, την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και την παρασκευή καλλυντικών.
Καθορισμός στόχων: Να γνωρίσουν οι μαθητές τα
αρωματικά φυτά του τόπου μας, τις ιδιότητες και τους
τρόπους αξιοποίησης τους στο πλαίσιο μιας βιωματικής δράσης (γνωστικοί). Να ευαισθητοποιηθούν στα
προβλήματα της τοπικής απασχόλησης και να αισθανθούν την ανάγκη να συμμετέχουν στη λύση τους (συναισθηματικοί). Να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης περιβαλλοντικής πληροφορίας και να αναλάβουν
πρωτοβουλίες στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους
για την επίλυση των προβλημάτων (ψυχοκινητικοί).
Σχέδιο δράσης: Αρχικά προγραμματίστηκε η οριοθέτηση του σχολικού κήπου, η μεταφορά φυτικής γης και
η περίφραξη. Μετά το φύτεμα των νέων φυτών, η λίπανση και το πότισμα. Ακολούθως σχεδιάστηκε η συγκομιδή, η ξήρανση και η δημιουργία
ελαίων από σπαθόχορτο και καλέντουλα. Μετά αποφασίστηκε η οργάνωση του χώρου και
του εξοπλισμό για την παρασκευή των καλλυντικών, τη συσκευασία και την αποθήκευση
τους και τέλος ο τρόπος προβολής του προϊόντος.
Οργάνωση ομάδων: Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις. Η κατανομή του έργου στις ομάδες γινόταν ανάλογα με τις απαιτήσεις της στιγμής. Για παράδειγμα την ημέρα
της παρασκευής των καλλυντικών, μια ομάδα ανέλαβε την αποστείρωση και άλλη την εκτέλεση, το ίδιο την ημέρα της κατασκευής λογότυπου και ετικέτας κτλ. Χρησιμοποιήθηκαν,
φυσικά, και άλλες τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών για την επιλογή του προωθητικού
μηνύματος της αφίσας.
Εκτέλεση σχεδίου δράσης: Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις. Αρχικά δημιουργήθηκε ο σχολικός κήπος σε μια γωνία της αυλής. Η συμμετοχή των γονέων στη φάση
αυτή ήταν καθοριστική. Η δεύτερη ήταν η φάση της ανάπτυξης των φυτών, που ήταν και η
μεγαλύτερη χρονικά. Στην τρίτη έγινε η παραγωγή σπαθόλαδου και ελαίου καλέντουλας.
Ενώ την τελευταία φάση, συγκεντρώθηκαν οι πρώτες ύλες, τα εργαλεία και τα γυάλινα βαζάκια για την εμφιάλωση. Έγινε η παραγωγή και η συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων
σε γυάλινα βαζάκια και δημιουργήθηκε η ετικέτα και όλο το έντυπο επικοινωνιακό και διαφημιστικό υλικό.
Αξιολόγηση: Η αρχική περιλάμβανε τον καθορισμό στόχων, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ανάμεσα σε κάθε φάση γινόταν η διαμορφωτική προσέγγιση, οι βελτιώσεις και η ανατροφοδότηση, ενώ στη λήξη της εργασίας έγινε συζήτηση για την κριτική αποτίμηση του
τελικού αποτελέσματος.
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Εφαρμογή ιδέας (παραγωγή- τυποποίηση)
Δημιουργία κήπου: Σκάφτηκε και αντικαταστάθηκε το χώμα του χώρου από φυτική γη, με
σκαπτικές μηχανές και φορτωτή. Έγινε η μεταφορά κοπριάς σε παρακείμενο χώρο και η
πασσαλόμπηξη για την περίφραξη του κήπου. Οι μαθητές χρωμάτισαν τους πασσάλους,
φύτεψαν τα αρωματικά φυτά και διακόσμησαν τον κήπο, με ξύλινες παλέτες, που βάφτηκαν για να κρεμαστούν πάνω τους παλιά παπούτσια που μετατράπηκαν σε γλάστρες.
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών: Επιλέχθηκαν για
καλλιέργεια αρωματικά φυτά του τόπου μας, για
να αξιοποιηθούν για παραγωγή ελαίων και καλλυντικών, για αφεψήματα και άλλες χρήσεις. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν το σπαθόχορτο, η καλέντουλα, η λουίζα, το μελισσόχορτο, το δενδρολίβανο, το θυμάρι, η ρίγανη, η λεβάντα, το χαμομήλι, ο δυόσμος, ο κισσός και ο βασιλικός. Οι λόγοι της επιλογής ήταν ότι υπάρχουν σε αφθονία
στην περιοχή μας, είναι εύκολη η επεξεργασία
τους με παραδοσιακές συνταγές, δεν απαιτεί μηχανικό εξοπλισμό και εξειδικευμένες γνώσεις και
έχουν πολύ χαμηλό κόστος παρασκευής.
Παραγωγή φυτών: Βοήθησαν και πάλι οι γονείς
με εγκατάσταση συστήματος ποτίσματος με σταγόνες, για τον περιορισμό της σπατάλης του νερού. Οι
μαθητές φρόντιζαν τα φυτά με τσάπισμα και ξεβοτάνισμα, ενώ για τον εμπλουτισμό του
εδάφους με ασβέστιο έριξαν στην αρχή μαρμαρόσκονη και κοπριά για τη φυσική του λίπανση.
Παρασκευή σπαθόλαδου με εξανθοσμία: Έγινε η συλλογή των ανθισμένων κορφών και τα
άνθη του σπαθόχορτου τοποθετήθηκαν στο ¼ ενός γυάλινου βάζου, το οποίο στη συνέχεια καλύφθηκε με αγνό ελαιόλαδο. Τοποθετήθηκε το βάζο σε ένα ηλιόλουστο παράθυρο
για 4 εβδομάδες, αφού νωρίτερα τυλίχθηκε με λευκό πανί, για να μην επηρεαστούν από
το φως τα φυτά και το λάδι. Όταν κοκκίνισε, μεταφέρθηκε το περιεχόμενο του σε ένα αποστειρωμένο σκουρόχρωμο μπουκάλι, αφού έγινε
φιλτράρισμα των στερεών ουσιών με ένα καθαρό πανάκι τοποθετημένο μέσα σε ένα χωνί.
Παρασκευή ελαίου καλέντουλας: Τοποθετήθηκαν αποξηραμένα άνθη καλέντουλας σε ένα βάζο με αγνό ελαιόλαδο και έγινε η παραγωγή το
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ελαίου καλέντουλας με εξανθοσμία. Ακολούθησε η εμφιάλωση σε ένα σκουρόχρωμο αποστειρωμένο φιαλίδιο, για να προφυλαχθεί από το φως και τη ζέστη, ώστε να διατηρήσει αναλλοίωτες τις ιδιότητες του για μεγάλο διάστημα.
Παρασκευή κεραλοιφής: Σε ένα μπεν-μαρί τοποθετήθηκε 30 γραμ. αγνό κερί μέλισσας
χωρίς παραφίνη, για να λιώσει. Το κερί χρησιμοποιήθηκε ως φυσικός γαλακτοματοποιητής, δηλαδή το φυσικό συστατικό που βοηθά την ομογενοποίηση του μίγματος. Μετά αναμίχθηκε με 150 γραμ. αγνό παρθένο ελαιόλαδο και ανακατεύθηκαν μέχρι να ενωθούν
σε ένα διάφανο μίγμα. Με βράσιμο αποστειρώθηκαν τα βαζάκια για την απομάκρυνση
των παθογόνων μικροοργανισμών. Το μίγμα αδειάστηκε προσεκτικά στα αποστειρωμένα
βαζάκια, τα οποία κρατούνταν με καθαρή πετσέτα από το κάτω μέρος. Προστέθηκαν 5
σταγόνες σπαθόλαδο ή έλαιο καλέντουλας σε κάθε βαζάκι, σφραγίστηκαν και διατηρήθηκαν σε μέρος δροσερό και σκιερό.
Τυποποίηση προϊόντων: Παρασκευάστηκαν τρεις κεραλοιφές με τις διακριτικές ονομασίες
“Γαία”, “Δήμητρα” και “Περσεφόνη”, που οι
μαθητές επέλεξαν για να τιμήσουν τις δασκάλες τους. Σχεδιάστηκαν τα λογότυπα
και οι ετικέτες, έγινε φωτογράφηση και
τυπώθηκαν διαφημιστικά flyers και αφίσες. Την ημέρα της παρουσίασης, φυσικά, δεν πουλήθηκαν αλλά προσφέρθηκαν
σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Αποτελέσματα
Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου προβληματίστηκε για τον αναμορφωτικό ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου.
Διαμορφώθηκε ένα πλάνο δράσης, που βοήθησε την μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, τον εντοπισμό ελλείψεων και την επιλογή τρόπων παρέμβασης για τη βελτίωση της
κατάστασης.
Οι μαθητές ανέπτυξαν ισχυρούς και υγιείς συναισθηματικούς δεσμούς με τη γενέθλια γη
τους και αισθάνθηκαν την ανάγκη να αναλάβουν δράσεις ανάδειξης του τοπικού περιβαλλοντικού αποθέματος.
Έγινε διεπιστημονική, βιωματική και ολιστική προσέγγιση του τοπικού περιβάλλοντος του
Βερμίου και ένταξή του στη σχολική ζωή. Κατανοήθηκαν οι φυσικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του τοπικού περιβάλλοντος και οι αλληλεπιδράσεις τους.
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Οι μαθητές γνώρισαν τι σημαίνει οικολογική καλλιέργεια, πράσινη οικονομία, οικολογική
σήμανση, βιολογικό προϊόν και ανέπτυξαν αειφορικές πρακτικές.
Αντιλήφθηκαν, οι μαθητές, τη δύναμη του ενεργού πολίτη, ανέπτυξαν την αυτοεκτίμησή
τους και συνειδητοποίησαν πως η ευρωστία της τοπικής οικονομίας είναι υπόθεση όλων.
Αποδείχθηκε πως αν αξιοποιηθεί ο φυσικός τοπικός πλούτος, όπως τα αρωματικά φυτά,
μπορεί να παραχθούν βιολογικά καλλυντικά προϊόντα, χωρίς ίχνος χημικών, με παραδοσιακή τεχνογνωσία και πολύ μικρό κόστος.
Πρόκειται για μια καινοτόμο ιδέα, όχι γιατί κανείς δεν την έχει ξανασκεφτεί, αλλά γιατί
ενσωματώνει την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, συνδυάζει μικρά αναξιοποίητα τοπικά διαμαντάκια, με μια παραδοσιακή συνταγή στη δημιουργία και τη χρήση
της σύγχρονης τεχνολογίας στην τυποποίηση και τη συσκευασία του προϊόντος της.
Είναι ένα βιολογικό προϊόν, αφού παράγεται, επεξεργάζεται, αποθηκεύεται και συσκευάζεται με φυσικές μεθόδους, χωρίς φυτοφάρμακα και είναι απαλλαγμένο από χημικά πρόσθετα.
Το σπαθόλαδο, το ελαιόλαδο, το λάδι καλέντουλας και το φυσικό μελλισοκέρι, μπορεί να
δημιουργήσουν αγνές, φυσικές, ασφαλείς και αποτελεσματικές αλοιφές για την περιποίηση του δέρματος.
Η ιδέα αυτή είναι επιχειρηματικά αξιοποιήσιμη και μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη
μιας μικρής, βιώσιμης και φιλικής στο περιβάλλον επιχείρησης, με καλές εμπορικές προοπτικές, αφού τα αρωματικά φυτά αποτελούν μια δυναμική καλλιέργεια, που προσφέρει
θεαματική απόδοση με μικρό κόστος επένδυσης.
Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, μια επιχείρηση αρωματικών φυτών, μπορεί να τονώσει
την τοπική οικονομία ορεινών και μειονεκτουσών περιοχών της πατρίδας μας, να συμβάλλει στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και τη συγκράτηση ή επιστροφή του ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

"Πιστεύω πως τα σχολεία μπορούν να γίνουν κάτι περισσότερο από χώροι όπου οι μεγάλοι
έχουν μάθει και οι μικροί μαθαίνουν. Τα σχολεία μπορούν να γίνουν κουλτούρες όπου οι
νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη χαρά, τη δυσκολία και τη συγκίνηση της μάθησης, όπως κι
εμείς οι ενήλικες ανακαλύπτουμε ξανά τη χαρά, τη δυσκολία και τη συγκίνηση της μάθησης.
Είμαστε όλοι μαζί –μια κοινότητα ανθρώπων που μαθαίνουν." (Barth, 2003)
Το αειφόρο σχολείο μέσα από την προώθηση νέων μαθησιακών εμπειριών οδηγείται στη
διαμόρφωση ενεργών, δραστήριων πολιτών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Οι μαθητές αναπτύσσουν ταυτόχρονα αυτόνομη δράση, συλλογικό κοινωνικό πνεύμα και περιβαλλοντική συνείδηση. Διαμέσου των πολύπλοκων ζητημάτων που προκύπτουν σε ευρύτερο πλαίσιο, εμφανίζεται η αναζήτηση των
πιθανών λύσεών τους μέσα από τη
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, για το λόγο αυτό οι λύσεις
τους είναι κοινές (Ζαχαρίου κ.ά.,
2008). Μέσω της ελεύθερης δράσης
των μαθητών επιτυγχάνεται η ολιστική
εξέταση των περιβαλλοντικών αλλά
και γενικότερων προβλημάτων.
Ειδικότερα, σκοπός μας είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου στο σχολείο σε θέματα όπως :
- Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών (συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών,
καλές πρακτικές, παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού, κ.ά.)
- Eνδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
- Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και
προγράμματα (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού, κα.)
- Συμβουλευτική γονέων και παιδιών
(σχολή γονέων, ψυχολογική – παιδαγωγική στήριξη γονέων μέσω ημερίδων).
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Με βάση τον εννοιολογικό προσδιορισμό της έννοιας «αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη»
θεωρούμε ως αειφόρο ανάπτυξη την ανάπτυξη εκείνη η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του παρόντος, χωρίς να υποθηκεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες (UNESCO, ESD: 2003). Eίναι, θα λέγαμε, ένα «όραμα
ανάπτυξης» που εμπλέκει όλα τα είδη των πληθυσμών σε εναρμόνιση με περιβαλλοντικές
και κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Είναι μια ανασχηματισμένη περιβαλλοντική
εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτή
την άποψη (Cooper, 1998) τα
περιβαλλοντικά
προβλήματα
αναγνωρίζονται
ως
μεταμφιεσμένα
«πολιτικά,
κοινωνικά,
πολιτιστικά»
προβλήματα τα οποία δεν
μπορούν να επιλυθούν στη βάση
της μελέτης του βιοφυσικού
περιβάλλοντος με τον ανθρώπινο
παράγοντα, αλλά απαιτoύν την σε
βάθος ανάλυση και εξέταση των
κοινωνικών,
πολιτικών
και
οικονομικών
παραμέτρων
τους.
Σύμφωνα με τους Καλαϊτζίδη & Ουζούνη (1999) αντί του ορισμού για την αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται η έννοια «Βιώσιμη μεγέθυνση», λόγω της υπερίσχυσης της ανθρωποκεντρικής αντίληψης και της έμφασης στην οικονομική ευημερία.
Με τη συμμετοχή του σχολείου μας στο ΒΑΣ επιθυμούμε να εισάγουμε στη σχολική
κοινότητα πιο ενεργά τον όρο «αειφόρο ανάπτυξη» δημιουργώντας προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόμων δράσεων-καλών πρακτικών, διαμορφώνοντας συνθήκες για βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν με συγκεκριμένο τρόπο τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.
Δραστηριοποιούμαστε σε θεματικές όπως: εξοικονόμηση ενέργειας, προσέγγιση της τέχνης,
υγιεινή διατροφή, φροντίδα και σεβασμός στο περιβάλλον και ικανότητα αξιοποίησής του
με βιώσιμο τρόπο, ώστε από τη βιωματική γνώση και το «παιχνίδι» του μαθητή με τη φύση,
η γνώση να μετατρέπεται σε προστασία και αγάπη για αυτήν.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι διδασκαλίας, μεθοδολογία με σαφείς οδηγίες, συνεχής ενίσχυση της ομάδας και υποστηρικτικό περιβάλλον. Η δυναμική της τάξης βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές συνεργάζονται, βελτιώνοντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, προβληματίζονται γόνιμα σχετικά με την ορθή χρήση και οργάνωση του διαθέσιμου υλικού τους, βελτιώνοντας
έτσι τόσο την κριτική ικανότητά τους, όσο και την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα
και να λαμβάνουν αποφάσεις. Προωθούνται και καλλιεργούνται με τρόπο εγκάρσιο οι βασικές δεξιότητες-ικανότητες, καθώς και η ανάπτυξη θεμάτων και αξιών σε όλο το εύρος των
επιμέρους μαθημάτων (διαθεματικότητα).
Ο ρόλος της διευθύντριας είναι: συμβουλευτικός, καθοδηγητικός, συνεργατικός, αφήνει
χώρο για πρωτοβουλίες στα μέλη της ομάδας, ενισχύει το θετικό, ενώ ταυτόχρονα δίνει το
στίγμα της αμέριστης συμπαράστασης και βοήθειας από μέρους της.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Στο σχολείο μας αναπτύχθηκαν δράσεις (αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω) οι οποίες
κάλυπταν πεδία πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, ενημερωτικά, αγωγής υγείας, ενημέρωσης
για την ασφάλεια στο σπίτι, εκπαίδευση για την οδική
ασφάλεια και την πρόληψη και μείωση των τροχαίων
ατυχημάτων, προαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού,
προαγωγή της υγείας, διαχείριση νερού και
ανακυκλώμενων απορριμάτων, ενεργειακή συνείδηση
κ.ά..
Για παράδειγμα:
Α) Το ταξίδι στην ιστορία και τον πολιτισμό με την
Έκθεση Λαϊκού Πολιτισμού της Β΄ τάξης, ήταν τόσο
σημαντικό για τους μαθητές όσο και για τη γιαγιά και τον
παππού! Στον πυλώνα αυτό το σχολείο μας καλείται να
ασχοληθεί με τις σχέσεις όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό
προσωπικό).
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Β) Η επίσκεψη στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό του Γλαύκου Πατρών ήταν από μόνη της μια
εμπειρία! Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πως λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής ρεύματος και η μικρή βόλτα μας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ τα βοήθησε να διαπιστώσουν ότι "ναι, μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από τη δύναμη του νερού" !
(Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σχετικά παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
Γ) Η επίσκεψη στο Εργοστάσιο Χαρτοποιίας
Πατρών ήταν μια ευκαιρία να δουν στην
πραγματικότητα οι μαθητές την πορεία του
ανακυκλώμενου χαρτιού, το οποίο φτάνει
σε διάφορες μορφές για καθημερινή χρήση
στο σπίτι μας.

Oνόματα
των
εκπαιδευτικών
που
συνεργάστηκαν στις δράσεις: ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΕ70), ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕ70), ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
(ΠΕ70), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΠΛΑΣ (ΠΕ70), ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ (ΠΕ70), ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΕ70), ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΠΕ70, ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΑΡΟΣ
(ΠΕ70), ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕ70), ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΕ70), [ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ].
Δράσεις που αναπτύχθηκαν:
Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
o Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ-ΙΟΑΣ-Ενημέρωση για την
κυκλοφοριακή αγωγή,
o Τροχαία Πατρών-Ενημέρωση από αξιωματικό σχετικά με την οδική ασφάλεια,
o ΤΙΤΑΝ-Ενημέρωση για την ασφάλεια στο σπίτι και τα ατυχήματα,
o Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών,
o Αφιέρωμα στον Καβάφη,
o Αφιέρωμα στη Γιορτή της Μητέρας,
o Ενημέρωση από τον Πρόεδρο των Αιμοδοτών στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράμματος Αγωγής Υγείας «Μια σταγόνα αίματος, μια σταγόνα ζωής»,
o Παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης «Η βασίλισσα του χιονιού»-Πολυχώρος
ΠΟΛΙΤΕΙΑ,
o Παράσταση Καραγκιόζη στο σχολείο με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης Ειρηνιστής»,
o Παγκόσμια Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου (Φεβρουάριος 2013)-συμμετοχή και
διάκριση σε μαθητικό διαγωνισμό διαδικτυακής ιστορίας- παρουσίαση του βιβλίου
«Η φάρμα του Διαδικτύου» στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Αγωγής
Υγείας «Δι@δικτυωθείτε και προστ@τευθείτε!»-ενημέρωση από υπεύθυνες του
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o
o

o
o
o
o

o
o
o

προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ που αφορά στην «Αντιμετώπιση του εθισμού παιδιών στο
διαδίκτυο και θέματα ασφαλούς χρήσης του»,
Διατροφικές συνήθειες-Ενημέρωση από την εταιρεία μπανάνας DOLE,
Επίσκεψη στο χώρο του σχολείου της μπάντας «Blowing in the wind»–εξοικείωση
των μαθητών με διάφορα μουσικά ακούσματα καθώς και με τα μουσικά όργανα
(πνευστά) της μπάντας,
Επίσκεψη Οδοντιάτρου για ενημέρωση μαθητών στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράμματος Αγωγής Υγείας «Προσέχω τα δόντια μου…σαν τα μάτια μου»,
Επίσκεψη του πατρινού ποιητή Διονύσιου Καρατζά ώστε οι μαθητές να μυηθούν στα
μυστικά και την τέχνη της ποίησης,
Επίσκεψη της συγγραφέως παιδικών βιβλίων και εκπαιδευτικού Αναστασίας
Ευσταθίου,
Επίσκεψη αγιογράφου στο σχολείο προκειμένου να διδαχθούν οι μαθητές τις
φάσεις κατασκευής μιας αγιογραφίας, τεχνοτροπίες, σχολές βυζαντινής
αγιογραφίας κλπ.,
Επίσκεψη των μαθητών σε εργαστήρι γλυπτικής,
Επίσκεψη της ομάδας χάντμπολ Πατρών στο σχολείο και εξοικείωση των μαθητών
με το άθλημα,
Ενημέρωση για την αποφυγή της σχολικής βίας στα πλαίσια της υλοποίησης
δράσεων για το Παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του
εκφοβισμού και του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί».

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο
o Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης-Ενημέρωση για την ιδέα της αποταμίευσης σε
εποχή κρίσης από υπευθύνους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και διανομή
κουμπαράδων.
o Αποστολή δώρων στο Δημοτικό Σχολείο Καστελόριζου ως αρχή ενεργειών
αδελφοποίησης των σχολείων,
o Έκθεση λαϊκού πολιτισμού με θέμα «Ταξίδι στην ιστορία και τον πολιτισμό του
τόπου μου»,
o 2ο βραβείο UNICEF 2012 στο διαγωνισμό «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα
δικαιώματά τους»,
o Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (Συνεργασία με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),
o Εκπαίδευση παιδιών Ρομά (Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών).
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Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο
o Στα πλαίσια της υλοποίησης του περιβαλλοντικού προγράμματος «Ταξίδι ζωής,
ταξίδι νερού» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον υγροβιότοπο ΜεσολογγίουΤουρλίδας και παρατήρηση πουλιών με ειδικό τηλεσκόπιο,
o Επίσκεψη στο Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο Γλαύκου Πατρών,
o Συμμετοχή στον 2ο Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό σκίτσου «Η χρήση του δρόμου
είναι στο χέρι σου-Αύριο εγώ θα οδηγώ»,
o Συμμετοχή σε μαθητικό διαγωνισμό αφίσας με θέμα την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,
o Το μαγειρικό λάδι πάει ανακύκλωση-Ενημέρωση για την ανακύκλωση των
μαγειρικών λαδιών,
o Ενημέρωση από WWF με θέμα «Η πόλη του μέλλοντος» (περιβαλλοντικά θέματα με
ενεργειακές καταναλώσεις),
o Διοργάνωση αστροβραδιάς με τη συνεργασία της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας
«Ωρίων» και παρατήρηση του ουρανού με ειδικά τηλεσκόπια.
o Γνωριμία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς-επίσκεψη στον προαστιακό σιδηρόδρομο
Πατρών.

Αποτελέσματα της δραστηριότητας ή του προγράμματος-Επίδραση του προγράμματος
(στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη διεύθυνση, στους γονείς, στην κοινωνία, στο
περιβάλλον)
Είναι εμφανές ότι επιτεύχθηκε η μάθηση μέσα από τη λειτουργία της ομάδας, καθώς οι
μαθητές προσπαθούσαν να συσχετίζουν τις πληροφορίες, να αξιοποιούν τη γνώση, τις εμπειρίες και τις δημιουργικές ιδέες και μέσα από την αλληλεπίδραση να παραχθεί η γνώση.
-Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το λογοτεχνικό πλούτο, το θέατρο, τη μουσική, την ιστορία
και τον πολιτισμό γενικότερα.
-Κατάκτησαν αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.
-Λόγω συμμετοχής στο e-twinning υπήρξε εξοικείωση με άλλες κουλτούρες, ευνοήθηκε η
ευρωπαϊκή και διεθνής επικοινωνία και αποτέλεσαν εφόδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
-Κάθε μαθητής ενδυνάμωσε την ελληνική ταυτότητα και συνείδηση με βάση τις αξίες της
συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, τον σεβασμό και αναγνώριση των άλλων. Με γνώση
και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, μαθαίνει να ζει και να προοδεύει
μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα και έξω από την χώρα.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Στη σχολική μονάδα μας έχουν δημιουργηθεί ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης και κλίμα ασφάλειας μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευομένων και διεύθυνσης. Μιλούν και συζητούν με
ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Καταγράφεται κάθε ιδέα, γνώμη και άποψη, γεγονός που ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μελών της ομάδας. Επιτυγχάνεται η ενεργητική συμμετοχή αλλά και η πρωτοβουλία όλων των
μελών της ομάδας.
Το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά και χώρος ευαισθητοποίησης
και καλλιέργειας δεξιοτήτων όλων των
μελών του. Προσφέρονται νέες εμπειρίες,
δίνονται ευκαιρίες ανοίγματος στην κοινωνία και κίνητρα, επιβραβεύεται κάθε
προσπάθεια, βελτιώνονται οι σχέσεις των
εμπλεκομένων,
προωθούνται
οι
πρωτοπόρες δράσεις του στον τοπικό
τύπο,
δημιουργείται
αισιοδοξία,
δημιουργικότητα και συνεργασία.
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Πως μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στην καθημερινή μας ζωή?

Η μετατροπή ενέργειας από τη μια μορφή σε άλλη συχνά βλάπτει το περιβάλλον. Για παράδειγμα, η χρήση λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρισμού προκαλεί μόλυνση της ατμόσφαιρας. Γι αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την ενέργεια όσο γίνεται πιο συνετά, τόσο στο
σπίτι, όσο και στο σχολείο.
Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να μάθουμε κατανοήσουμε 2 βασικές έννοιες: την εξοικονόμηση της ενέργειας και την ορθή χρήση της ενέργειας.
Ο φίλος μας ο «Ενεργούλης» θα μας συντροφεύσει στο ταξίδι μας αυτό:
Εξοικονομώ ενέργεια σημαίνει ότι
χρησιμοποιώ λιγότερη ενέργεια
όπου αυτό είναι εφικτό !!!

Κάνω ορθή χρήση της ενέργειας σημαίνει ότι εκμεταλλεύομαι την ποσότητα ενέργειας
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!!!
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Πως μπορώ να εξοικονομήσω ενέργεια στο σπίτι;

Πολλές φορές βάζοντας το χέρι μας στο άνοιγμα μιας σχεδόν κλειστής πόρτας ή παραθύρου, παρατηρείς ότι έρχεται από κάπου ένα ρεύμα κρύου αέρα ! Αυτό συμβαίνει γιατί ο
κρύος αέρας εισέρχεται μέσω πολλών κενών και χαραμάδων και αντίθετα απ’ αυτό, ο ζεστός αέρας εξέρχεται !
Πώς μπορούμε όμως να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο στο σπίτι?
Μερικές απλές λύσεις που ήδη υπάρχουν σε όλα τα σπίτια φαίνονται παρακάτω:

Παράθυρο ή πόρτα με διπλά τζάμια

Μόνωση ταράτσας με ειδικό θερμο-μονωτικό υλικό

Ειδικό βουρτσάκι (stop) στις πόρτες

Χοντρές κουρτίνες στα παράθυρα
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Πώς μπορούμε όμως να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ενεργειακά;

Σιγά σιγά θα δούμε πως μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή θερμομόνωση για το σπίτι μας. Η σύγχρονη τεχνολογία μας προσφέρει διάφορους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης εκτός από τη χρήση
πετρελαίου, όπως καύση πυρήνα, ξυλόσομπες, ηλεκτρικά σώματα κ.α.
Όποιο σύστημα όμως κι αν χρησιμοποιούμε μπορούμε να μειώσουμε το
κόστος, να αποφεύγουμε τη σπατάλη ενέργειας, να προκαλούμε λιγότερη
μόλυνση στο περιβάλλον και όλα αυτά με το να ελέγχουμε πιο σωστά τη
θερμοκρασία του χώρου !

Το σπίτι που βλέπεις παρακάτω δε χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ενέργεια!
Μπορείς να εντοπίσεις τι γίνεται λάθος; Κύκλωσε τα λάθη και περιέγραψε το πρόβλημα:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________

Τα εικονίδια που υπάρχουν παρακάτω μας δείχνουν μερικούς απλούς τρόπους για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση ενέργειας στο σπίτι. Δίπλα από κάθε εικόνα εξήγησε
πως μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια:
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Σύστημα

Χαρακτηρισμός

Περιγραφή

Ηλιακός Θερμοσίφωνας

Θερμοστάτης

Λαμπτήρας

Συστήματα αναμονής ηλεκτρικών
συσκευών
Στέγνωμα
μπουγάδας στο
ύπαιθρο
Κλείσιμο φώτων

Μαγείρεμα σε
χαμηλότερες
θερμοκρασίες
Μονωτικό μεταλλικό φύλλο
στον τοίχο
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Εσείς παιδιά, πόσους οικονομικούς
λαμπτήρες χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας?

Μπορείς
να σκεφτείς και να προτείνεις επιπλέον λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι? Κατέγραψέ τις παρακάτω:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________
Ο φίλος μας ο "Ενεργούλης" σκέφτηκε ότι δεν αρκεί να κάνουμε οικονομία στη χρήση της ενέργειας μόνο στο
σπίτι, αλλά παντού !!! Αποφάσισε λοιπόν να κάνει μια
έρευνα, όμως θέλει και τη δική σου βοήθεια ! Θα τον
βοηθήσεις να συμπληρώσει το παρακάτω ερωτηματολόγιο?
Δραστηριότητα: Ερεύνησε το χώρο του σχολείου σου
και συμπλήρωσε την παρακάτω "φόρμα" για να ανακαλύψεις πόσο αποτελεσματικό είναι
στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων:
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Σύστημα

Ερώτηση

Βαθμός (κλίμακα 0-10)

1. Έχουν τα παράθυρα και οι πόρτες
ειδικά βουρτσάκια όπου χρειάζεται?

2. Υπάρχουν διπλά τζάμια στα αλουμινένια παράθυρα-πόρτες?
3. Διαθέτει το σχολείο σου ειδικούς
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας?
4. Κλείνετε τα φώτα όταν οι σχ. αίθουσες δε χρησιμοποιούνται?
5. Έχουν τα καλοριφέρ ειδικά μεταλλικά φύλλα στον τοίχο πίσω τους?
6. Υπάρχουν θερμοστάτες?
7. Όταν δε χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές του σχολείου (πχ
υπολογιστής, αρμόνιο κλπ) τα βγάζετε από την πρίζα?

Η συνολική βαθμολογία είναι 70. Αν το σχολείο σου βαθμολογείται πάνω από 50, τότε είναι
ελάχιστα πράγματα μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί κι άλλο! Αν όμως το σκορ είναι λιγότερο, τότε χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια!
Συμπλήρωσε εδώ το τελικό σκορ:

Χμμμμ ........ μάλλον θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το θέμα της κατανάλωσης ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή...........
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Ενεργειακά αποτελεσματικό σχολείο !

Τώρα που έμαθες μερικές λεπτομέρειες για το πως στο σχολείο διαχειριζόμαστε την ενέργεια, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική η αξιοποίησή
της?
Μερικά βασικά στοιχεία είναι η χρήση θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη, η προμήθεια με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό εξοπλισμό, αλλά και την διακοπή ρευματοδοσίας όπου δε
χρειάζεται η λειτουργία συσκευών! Τα πιο πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν από το δάσκαλό σου και τη διεύθυνση του σχολείου, όμως υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους
θα μπορούσες κι εσύ να βοηθήσεις !

Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να βοηθήσουν?


Σχεδιασμός αφίσας με θέμα την
εξοικονόμηση ενέργειας στο
σχολείο και το σπίτι !



Διαγωνισμός με κουίζ ερωτήσεων για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας



Σχεδιασμός και ενημέρωση
γραφικής παράστασης που να
απεικονίζει KW ρεύματος και Lt
πετρελαίου που καταναλώθηκαν
ανά μήνα στο σχολείο



Ορισμός εβδομαδιαίων "επιμελητών ενέργειας", που θα ελέγχουν
καθημερινά για κλειστές πόρτες,
σβηστά φώτα κλπ



Μπορείς κι εσύ να προτείνεις άλλες λύσεις???
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SUPER ΟΥΑΟΥ ! ! ! !
Με τόσα πράγματα που έμαθα έγινα κι
εγώ ένας.... Σούπερ Ενεργούλης! Θα τα
εφαρμόζω κι εγώ στην καθημερινή μου
ζωή !!!!!!!

Σα να είναι ώρα όμως να
παίξω ένα παιχνιδάκι για
την ενέργεια στον υπολογιστή!!! Πάντα όμως
με σύνεση για να
μην.....ξεχνιόμαστε !!!!!
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3ο Δημοτικό Σχολείο πόλεως Ρόδου

Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 4, Ρόδος,
85100
Διευθύντρια: Στουππή Τσαμπίκα

Εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν:
Παπαζαχαρίου Ειρήνη-Ανθή
Τουλιόπουλος Φώτιος
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το σχολείο μας έχει θέσει ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή των
μαθητών μας στην υλοποίηση του στόχου αυτού. Οραματιζόμαστε ένα σχολείο ανοιχτό
στην κοινωνία. Θέλουμε τους γονείς αρωγούς στην προσπάθειά μας να κάνουμε τους μαθητές μας ενεργούς αυριανούς πολίτες. Θέλουμε ένα σχολείο ενδιαφέρον για τους μαθητές
που δε θα ακολουθεί ένα στείρο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά θα κάνει ενδιαφέρουσες
δράσεις με τους μαθητές σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής κοινότητας.

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Τη σχολική χρονιά 2012-13 εκπονήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Κλιματικές
αλλαγές: Οι συνέπειες και το δικαίωμα στο νερό». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειές τους τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Το πρόγραμμα διήρκησε περίπου πέντε μήνες,
από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και το Μάιο του ίδιου έτους. Συντονιστές του προγράμματος ήταν οι εκπαιδευτικοί Παπαζαχαρίου Ειρήνη-Ανθή και Τουλιόπουλος Φώτιος, ενώ
συμμετείχαν σε αυτό οι 19 μαθητές του ΣΤ1και 22 του Γ2 τμήματος (19 κορίτσια και 22 αγόρια).
Κεντρικός σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές μας τις αιτίες των κλιματικών αλλαγών και τις συνέπειές τους και να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού, τη
σπουδαιότητά του στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και το πόσο επηρεάζει τις
κλιματικές αλλαγές. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν το να διαμορφώσουν οι μαθητές φιλικές συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον, να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι, να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής
όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, να κατανοήσουν ότι για τις κλιματικές αλλαγές, μεγάλο μερίδιο ευθύνης, φέρει ο άνθρωπος και
να αναλάβουν ενεργή δράση για την προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Το
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πρόγραμμα που εκπονήσαμε ήταν απολύτως ευθυγραμμισμένο με την προσπάθεια του
σχολείου μας να αγκαλιάσει την αειφορία.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης (

Δράσεις του προγράμματος
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα, ένα θεωρητικό στο οποίο οι μαθητές
κλήθηκαν να ανακτήσουν πληροφορίες από πηγές και να δημιουργήσουν δικά τους άρθρα
και παρουσιάσεις και ένα πιο πρακτικό, το οποίο αφορούσε σε έρευνα πεδίου, έρευνα και
κατασκευές.
Κοινωνικό/οργανωτικό πεδίο
 Για να διαπιστώσουμε την περιβαλλοντική συμπεριφορά των μαθητών του σχολείου
μας, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε στους μαθητές των
Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων. Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε το
ερωτηματολόγιο καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας των μαθητών μας.
Αποτελέσματα έρευνας και ερωτηματολόγιο
http://e-taxi3ourodou.blogspot.gr/2013/04/blog-post_6.html

 Λάβαμε μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Διεθνές έτος συνεργασίας για το νερό
2013» ο οποίος προκηρύχτηκε από τον Όμιλο Σερρών για την Unesco και ο οποίος
τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε με
τους μαθητές μας ένα ιστολόγιο με θέμα το νερό το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε
πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://filarakiatounerou.blogspot.gr/
Στον εν λόγω διαγωνισμό λάβαμε τη δεύτερη θέση.
http://filarakiatounerou.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%8
9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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 Επισκεφθήκαμε τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και ερευνήσαμε τις πηγές νερού
που υπάρχουν εκεί. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου έχει ενταχθεί από το 1988 στα
μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Οι μαθητές μας χωρισμένοι σε ομάδες ανέλαβαν να εντοπίσουν τις κρήνες και τις υπόλοιπες πηγές νερού, να τις φωτογραφίσουν, να καταγράψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
μίας και να σημειώσουν αν λειτουργούν ή όχι. Τα αποτελέσματα της έρευνας των
μαθητών καταγράφτηκαν και ενώθηκαν σε ένα ψηφιακό βιβλίο, το οποίο μπορείτε
να διαβάσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://e-taxi3ourodou.blogspot.gr/2013/02/blog-post_25.html
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 Επίσκεψη στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην έκθεση: «Αρχαία Ρόδος» (Σύστημα ύδρευσης στην Αρχαία Ρόδο).
 Επίσκεψη στις πηγές Καλλιθέας για να δούμε τις ιαματικές πηγές και να πάρουμε
πληροφορίες για τη λειτουργία τους.
 Επίσκεψη στο βιολογικό σταθμό Ρόδου, όπου πήραμε πληροφορίες για τη ρύπανση
των νερών, καθώς και για τη διαδικασία καθαρισμού των αποβλήτων.
 Επίσκεψη στον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου, όπου μάθαμε για τα είδη που
ζουν στις θάλασσές μας, καθώς και τις απειλές που δέχονται από τον ανθρώπινο κυρίως παράγοντα.
 Επίσκεψη στο γενικό χημείο του κράτους, όπου είδαμε τη διαδικασία ελέγχου και
καθαρισμού του πόσιμου νερού από παθογόνους μικροοργανισμούς.
 Επισκεφθήκαμε το πανεπιστήμιο του Αιγαίου και πήραμε μέρος στη δράση: «Η ώρα
της Γης» που διοργανώθηκε από το γραφείο εθελοντών του δήμου Ρόδου. Εκεί μάθαμε για τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον και πήραμε μέρος στις δράσεις που διοργάνωσε ο δήμος.
 Επισκεφθήκαμε την περιβαλλοντική έκθεση της HELMEPA στο Νεστορίδειο Μέλαθρο της Ρόδου. Εκεί οι επιστημονικοί συνεργάτες της οργάνωσης μας έδωσαν πληροφορίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 Επισκεφθήκαμε το φράγμα του Γαδουρά στη Ρόδο. Εκεί οι υπεύθυνοι μας μίλησαν
για την κατασκευή του φράγματος και μας εξήγησαν πως κατασκευάστηκε για να
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αντιμετωπιστεί η λειψυδρία που απειλεί το νησί μας εξ αιτίας της αλόγιστης χρήσης
του πόσιμου νερού από τον άνθρωπο.
 Πήραμε μέρος στη δράση που διοργάνωσε ο δήμος Ροδίων με τίτλο: «Ημέρα περιβάλλοντος». Οι μαθητές μας έστησαν το δικό τους περίπτερο στο οποίο και παρουσιάσαμε τις κατασκευές που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια
του προγράμματος.

Εικόνα 1: Το περίπτερο των μαθητών μας

Παιδαγωγικό πεδίο
 Οι μαθητές μας δημιούργησαν ταινίες με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος.
Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: http://etaxi3ourodou.blogspot.gr/2013/04/blog-post_16.html
 Αποφασίσαμε να εκτελέσουμε πειράματα σχετικά με το νερό και τη συμπεριφορά
του, ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα για το θαυματουργό αυτό υγρό. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://filarakiatounerou.blogspot.gr/2013/04/blog-post_3662.html
 Οι μαθητές μας δημιούργησαν άρθρα και παρουσιάσεις σχετικά με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Όλα τα άρθρα και οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στο
ιστολόγιο: http://filarakiatounerou.blogspot.gr/
 Οι μαθητές μας αρθρογράφησαν σχετικά με το νερό και το περιβάλλον για τη μηνιαία τους εφημερίδα "Τα φιλαράκια". Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά άρθρα της
εφημερίδας πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:
Τα φιλαράκια - Τεύχος Απριλίου 2013
http://g-taxi3dsrodou.blogspot.gr/2013/05/blog-post_5946.html
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Τα φιλαράκια - Τεύχος Μαΐου - Ιουνίου 2013
http://g-taxi3dsrodou.blogspot.gr/2013/06/2013_11.html

Περιβαλλοντικό/οικονομικό πεδίο
 Πήραμε μέρος στη δράση «Let’s do it, Aegean», καθαρίζοντας τον αθλητικό χώρο
«Καλλιπάτειρα» στο Κορακόνερο της Ρόδου από τα σκουπίδια.
 Οι μαθητές μας αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα καλαίσθητο κουτί για την ανακύκλωση των οικιακών μελανιών και να ενημερώσουν μαθητές και γονείς για την
προσπάθειά τους αυτή. Η προσπάθεια των μαθητών μας βρήκε ανταπόκριση από το
σύνολο σχεδόν του σχολείου και η ανακύκλωση των μελανιών έγινε πραγματικότητα.

Εικόνα 2: Το κιβώτιο για την ανακύκλωση των μελανιών

Διαθεματική προσέγγιση
Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές μας ασχολήθηκαν με θέματα που αγγίζουν αρκετά γνωστικά αντικείμενα.
Η χρήση των λογισμικών Word, Power Point και Movie Maker άπτονται του μαθήματος των
ΤΠΕ. Το ίδιο ισχύει και για την έρευνα που έκαναν μέσω του διαδικτύου για τη συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού, καθώς και την επικοινωνία που είχαν τόσο μεταξύ τους όσο και
με τους συντονιστές του προγράμματος, η οποία γινόταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος, το ίδιο ισχύει και για τις αναρτήσεις που έκαναν οι ίδιοι οι μαθητές στο ιστολόγιο
της τάξης.
Οι μαθητές μας αναγκάστηκαν να «ταξιδέψουν», τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο, για να μαζέψουν πληροφορίες για τις ανάγκες των άρθρων τους, γεγονός που συ140

νάδει με το μάθημα της Γεωγραφίας. Στις παρουσιάσεις τους έπρεπε να δείξουν στο χάρτη
της τάξης πού βρίσκονται τα ποτάμια και τα φράγματα της Ελλάδας ή οι λίμνες της Ευρώπης.
Κατά τη δημιουργία και παρουσίαση των άρθρων τους, οι μαθητές μας εξασκήθηκαν στην
παραγωγή λόγου, τόσο γραπτού όσο και προφορικού. Χρησιμοποίησαν ένα πιο δυναμικό
εργαλείο γραφής, τον κειμενογράφο, ο οποίος παρέχει περισσότερες δυνατότητες από τον
παραδοσιακό τρόπο γραφής, αλλά απαιτεί και διαφορετικές δεξιότητες. Επίσης μελετήθηκαν αρκετά λογοτεχνικά κείμενα που είχαν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, επεκτείνοντας το λεξιλόγιο των μαθητών μας.
Μέσα από τη μελέτη των ποσοστών που ανέφεραν στα άρθρα τους οι μαθητές, δημιουργήθηκε η ευκαιρία για την επανάληψη του συγκεκριμένου κεφαλαίου των Μαθηματικών. Το
ίδιο ισχύει και για το κεφάλαιο των κλασμάτων.
Μετά την επίσκεψη στο χημείο και την εκτέλεση των πειραμάτων για το νερό στην τάξη
μας, δόθηκε η ευκαιρία για μια πιο βαθιά εξέταση της ατμοσφαιρικής και υδροστατικής πίεσης, του ηλεκτρισμού, της απόσταξης, των μιγμάτων, των χημικών ενώσεων και της ανάπτυξης των φυτών που αναφέρονται στο μάθημα της Φυσικής.
Οι μαθητές μας συγκέντρωσαν τραγούδια για το νερό τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Η έρευνα των μαθητών μας θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο του μαθήματος
της Μουσικής ή του μαθήματος διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο κατά το οποίο κλήθηκαν να βρουν την ονομασία του νερού σε πολλές ξένες γλώσσες.
Τέλος η δημιουργία αφισών και κατασκευών σχετικές με το περιβάλλον θα μπορούσε να
αποτελέσει αντικείμενο της Αισθητικής Αγωγής.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαθεματικό και θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις
υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, αφού τα θέματα που πραγματεύεται αποτελούν
αντικείμενο μελέτης στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φυσικά οι απαιτήσεις του προγράμματος θα πρέπει να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών
στους οποίους θα απευθύνεται.
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Αποτελέσματα
Οι μαθητές μας μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και μέσα από το
βιωματικό του χαρακτήρα, αποκόμισαν πολλαπλά οφέλη:
 Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων, όπως το πόσιμο νερό και διαμόρφωσαν φιλικές συμπεριφορές απέναντι σε
περιβαλλοντικά ζητήματα στην καθημερινότητά τους.
 Αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής όλων μας στην προστασία του περιβάλλοντος και το μερίδιο ευθύνης του ανθρώπινου παράγοντα στις κλιματικές αλλαγές. Συνειδητοποίησαν ότι οι κλιματικές αλλαγές πλήττουν ανθρώπους και ζωές
σε ολόκληρο τον πλανήτη.
 Έμαθαν να αναζητούν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται με κριτικό πνεύμα, να
συνθέτουν συμπεράσματα και να τα παρουσιάζουν.
 Ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 Ανέπτυξαν το αίσθημα της κοινωνικότητας και έμαθαν να συνεργάζονται για να επιτύχουν στόχους που είχαν θέσει.
 Το σχολείο μας άνοιξε τις πύλες του στην τοπική κοινωνία, αφού κατά τη διάρκεια
του προγράμματος συνεργαστήκαμε με τοπικούς φορείς όπως με το γραφείο εθελοντών του δήμου Ροδίων, με την αρχαιολογική υπηρεσία της Ρόδου, με την κρατική
βιβλιοθήκη, αλλά και με τους γονείς των μαθητών μας, σε δράσεις όπως το “Let’s do
it, Aegean”. Επίσης συνεργαστήκαμε με οργανώσεις όπως το “Medies” και η
“HELMEPA”.
 Το πρόγραμμα που εκπονήσαμε έδωσε την ευκαιρία και σε άλλους συναδέλφους
του σχολείου μας να πάρουν μέρος σε κάποιες από τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε και έτσι και μαθητές άλλων τάξεων συμμετείχαν σε αυτές.

Συνεργασία με φορείς
Συνεργαστήκαμε με τους εξής φορείς:
 Με την ΜΚΟ “Medies”. Ο επιστημονικός συνεργάτης της οργάνωσης μας επισκέφθηκε στο σχολείο μας και παρουσίασε το πρόγραμμα : «Το δώρο της βροχής», στο
οποίο μας έδειξε τον κύκλο του νερού και μας μίλησε για τους τρόπους της χρήσης
του καθώς και της ανακύκλωσής του
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(http://filarakiatounerou.blogspot.gr/2013/05/blog-post_8366.html).
 Με τον Όμιλο Σερρών για την Unesco
 Με το Δήμο Ροδίων: Ημέρα Περιβάλλοντος
 Με την παιδική Helmepa

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το σημαντικότερο που πετύχαμε ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας σχετικά
με το περιβάλλον και την αειφορία. Καταφέραμε να κάνουμε τους μαθητές του σχολείου
μας να ενδιαφέρονται τόσο για το περιβάλλον όσο και για το σχολείο μας.
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Β΄. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Οι μεγάλες θρησκείες στη Ρόδο ».
Το έναυσμα για την επιλογή του θέματός μας ήταν η ύπαρξη μαθητών στις τάξεις μας, καθώς και στις άλλες τάξεις, με διαφορετικό θρήσκευμα.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν μελετώντας την ιστορική πορεία της Ρόδου
να διαπιστώσουμε την παρουσία και τη συνύπαρξη διάφορων θρησκευτικών ομάδων από
την αρχαιότητα. Η Ρόδος ως σταυροδρόμι διαφορετικών πολιτισμών από αρχαιοτάτων
χρόνων, είναι ένα νησί με τεράστια ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά και
αυτό το μαρτυρούν τα πολλά θρησκευτικά μνημεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
Τα διάφορα μεγαλόπρεπα τεμένη της Μουσουλμανικής κοινότητας, η επιβλητική Συναγωγή
– κυριότερο από όλα τα κτίρια της Εβραϊκής παροικίας- οι δυο Ρωμαιοκαθολικοί ναοί Άγιος
Φραγκίσκος και Παναγία (SantaMaria) στη νέα Πόλη, κατάφεραν να συμβιώσουν παρά τις
μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας και μας υπενθυμίζουν την ανάγκη ύπαρξης σεβασμού
στο ανθρώπινο δικαίωμα της ανεξιθρησκείας και στις διαφορετικές πολιτισμικές μορφές.
Ζώντας λοιπόν σε αυτό το νησί θελήσαμε σε συνεργασία των δυο τμημάτων της Έκτης τάξης
να μελετήσουμε τις τέσσερις μεγάλες θρησκείες που συναντούμε στον τόπο μας και ειδικότερα στο σχολείο μας.
Ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος ήταν πέντε μήνες: από τον Οκτώβριο του 2012
έως Φεβρουάριο του 2013. Συντονιστές του προγράμματος ήταν οι εκπαιδευτικοί Γαλάνη
Αλεξάνδρα και Τουλιόπουλος Φώτιος, ενώ συμμετείχαν σε αυτό οι 19 μαθητές του Στ1και
οι 18 μαθητές του Στ2.
Οι στόχοι του προγράμματός μας ήταν:
Να μελετήσουμε τα δόγματα των τεσσάρων θρησκειών που υπάρχουν στη Ρόδο: Ισλαμισμός Ιουδαϊσμός, Ορθοδοξία, Καθολικισμός
Να καλλιεργήσουμε την αξία του σεβασμού της διαφορετικότητας στο θρήσκευμα
και της διαπολιτισμικότητας, ώστε να ενωθούν «διαφορετικοί κόσµοι - θρησκείες»
που συνυπάρχουν στο σχολείο μας.
Να καταλάβουν οι μαθητές μας την άμεση σχέση των θρησκευτικών εκδηλώσεων
με την κοινωνία και την οικονομία του νησιού.
Να μελετήσουμε τα οικοδομήματα των ιερών τόπων σε σχέση με το περιβάλλον.
Να μάθουν οι μαθητές να ερευνούν και να αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν.
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Να μάθουν να συμμετέχουν και να συνεργάζονται, ώστε να παράγουν ομαδικά κείμενα.
Να μάθουν να χρησιμοποιούν τα δομικά στοιχεία της συνέντευξης.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε ήταν:
Μέθοδος project (προτάσεις, έρευνα, ανακοινώσεις, βιβλιογραφία, τελική σύνθεση, παρουσίαση).
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος.
(Χωρισμός σε μικρές ομάδες εργασίας, καταγραφή δράσης, ανατροφοδότηση, ανακοινώσεις.)
Μελέτη πεδίου (Παρατηρήσεις, επί τόπου έρευνα στους ναούς των τεσσάρων θρησκειών)
Ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση: (βιβλιογραφική έρευνα, έρευνα στο διαδίκτυο,
συλλογή και μελέτη έντυπου υλικού)

Στάδια προγράμματος

Χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες το κάθε τμήμα και κάθε ομάδα ενός τμήματος ανέλαβε
να ερευνήσει μια θρησκεία.
Συντάξαμε ερωτήσεις για συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους των θρησκειών που θα συναντούσαμε.
Επισκεφτήκαμε τους ιερούς χώρους των τεσσάρων μεγάλων θρησκειών της Ρόδου.
Επεξεργαστήκαμε το υλικό που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα.
Ενώσαμε τις ομάδες της κάθε θρησκείας και των δυο τμημάτων, προκειμένου να συντάξουν ένα ενιαίο κείμενο μέσα από τη συνεργασία τους.
Δημιουργήσαμε ψηφιακό βιβλίο με τίτλο «Οι μεγάλες θρησκείες της Ρόδου» που αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στα blogs των τμημάτων.
http://paramorfwsi.blogspot.gr/2013/03/blog-post_4556.html
http://e-taxi3ourodou.blogspot.gr/2013/03/blog-post_15.html

Όπως αναφέρεται και στους στόχους του προγράμματός μας, θελήσαμε να εφαρμόσουμε
κατά τη μαθησιακή διαδικασία συμμετοχικές και μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις
προκειμένου οι μαθητές να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη νέα γνώση και να αναπτύξουν τις
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δεξιότητες και ικανότητές τους, για κριτική σκέψη, διαπολιτισμική αποδοχή και κατανόηση,
όπως ταιριάζει σε ένα αειφόρο σχολείο.
Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό δράσαμε ως εξής:
Χρησιμοποιήσαμε διαφορετικές πηγές για να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες που
χρειαζόμαστε για την μελέτη της θρησκείας που ερευνούσε η κάθε ομάδα, ώστε να έχουμε
μια σφαιρική πληροφόρηση. Οι πηγές μας ήταν οι εξής:
o

το βιβλίο των θρησκευτικών μας

o

το λογισμικό που προτείνεται από το Π.Ι

o

πηγές από το διαδίκτυο

o

Πληροφορίες από συνεντεύξεις
Συντάξαμε ερωτήσεις για συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους των θρησκειών που

μελετούσαμε, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας για τα δομικά στοιχεία των συνεντεύξεων
και την αξιοποίησή τους στην άντληση πληροφοριών.
Επεξεργαστήκαμε με κριτική σκέψη τις πληροφορίες που συλλέξαμε και η κάθε ομάδα σύνταξε σε συνεργασία με την ομώνυμη ομάδα του άλλου τμήματος ένα ενιαίο κείμενο για τη θρησκεία που ερευνούσε, το οποίο περιείχε τα βασικά δόγματα της, τα ιερά
σκεύη της, τις σημαντικές γιορτές της, τις διαφορές μεταξύ τους, κ.τ.λ.
Δημιουργήσαμε ψηφιακό βιβλίο με το υλικό που συγκεντρώσαμε και αναρτήθηκε
στα blogs των τάξεών μας.
Κοινωνικό/οργανωτικό πεδίο
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θελήσαμε το σχολείο μας να είναι ανοιχτό στην κοινωνία του τόπου μας και να συνεργαστούμε με αρμόδιους τοπικούς φορείς προκειμένου να
οργανώσουμε τις εκπαιδευτικές μας επισκέψεις και να συλλέξουμε τις πληροφορίες που
χρειαζόμαστε για την εργασία μας. Οι εκπαιδευτικές μας επισκέψεις ήταν οι εξής:
Επισκεφθήκαμε το τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς στην Παλιά Πόλη όπου μας ενημέρωσε ο Ιμάμης για τα βασικά δόγματα του Ισλαμισμού και την ιστορία του
Τζαμιού. Στο τέλος τα παιδιά πήραν συνέντευξη από τον Ιμάμη της Ρόδου.
Επισκεφθήκαμε τη Συναγωγή «Kahal Kadosh Shalom» ( «Ιερό Εκκλησίασμα της Ειρήνης) η οποία είναι η πιο παλιά Συναγωγή στην Ελλάδα και η μοναδική εν λειτουργία που
απέμεινε στο νησί της Ρόδου. Εκεί η κα Κάρμεν μας ενημέρωσε, τόσο για τη θρησκεία του
Ιουδαϊσμού, όσο και για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας του νησιού. Στο τέλος τα παιδιά πήραν συνέντευξη από την κα Κάρμεν.
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Επισκεφτήκαμε το μουσείο της συναγωγής.
Επισκεφθήκαμε την εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου της Ασίζης η οποία είναι η επίσημη Ενοριακή Εκκλησία της Λατινικής Εκκλησίας της Ρόδου. Εκεί μας ενημέρωσε η κα Άννα
τόσο για τη θρησκεία του Καθολικισμού, όσο και για την ιστορία του ναού και το βίο του
Αγ. Φραγκίσκου. Στο τέλος τα παιδιά πήραν συνέντευξη από την κα Άννα.
Επισκεφθήκαμε το ναό των Αγίων Αναργύρων, όπου ο πατήρ Νεκτάριος μας μίλησε για τη θρησκεία του Ορθοδοξίας. Στο τέλος τα παιδιά πήραν συνέντευξη από τον ιερέα.

Περιβαλλοντικό/οικονομικό πεδίο
Στο πρόγραμμα που εκπονήσαμε θελήσαμε να αναδείξουμε για την εκάστοτε θρησκεία
την αντίληψή της για το περιβάλλον και τη σχέση των θρησκευτικών εκδηλώσεών της με
την τοπική οικονομία. Για να το πετύχουμε αυτό δράσαμε ως εξής:
Μελετήσαμε την αρχιτεκτονική των εκάστοτε τόπων λατρείας, καθώς και την εναρμόνισή τους με το τοπίο γύρω τους προκειμένου να διαπιστώσουμε αν λήφθηκε υπόψη το
αισθητικό αποτέλεσμα στο φυσικό τοπίο.
Μελετήσαμε την τοποθεσία που χτίστηκαν και τι επίπτωση είχε στο περιβάλλον η
οικοδόμησή τους π.χ. αν κόπηκαν δέντρα για να χτιστούν, αν γκρεμίστηκε κάποιο άλλο
κτήριο που υπήρχε, κ.τ.λ.
Μελετήσαμε τα υλικά οικοδόμησής τους και κατά πόσο είναι αυτά φιλικά στο περιβάλλον.
Ενημερωθήκαμε για τις θρησκευτικές εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στους
χώρους αυτούς και κατά πόσο ενισχύουν την τοπική οικονομία ή όχι.
Διαθεματική προσέγγιση
Το θέμα μας το προσεγγίσαμε διαθεματικά συνδέοντάς το με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
Γλώσσα: Κατά τη συγγραφή και παρουσίαση των κειμένων τους οι μαθητές μας εξασκήθηκαν στην παραγωγή λόγου, τόσο γραπτού όσο και προφορικού καθώς και στην ακρόαση ενός ομιλητή.
Συγκεκριμένα στο γραπτό λόγο εξασκήθηκαν στην σύνταξη συνεντεύξεων και στην περίληψη κειμένων για συγγραφή άρθρων.
Έμαθαν να τηρούν τους κανόνες προκειμένου να κάνουμε ένα εποικοδομητικό διάλογο με
τους άλλους, όπως και να σέβονται τη γνώμη του άλλου.
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Μουσική: Ακούσαμε θρησκευτικούς ύμνους από όλες τις θρησκείες που ερευνούσαμε και ήρθαμε σε επαφή με ένα διαφορετικό είδος μουσικής.
Πληροφορική - Χρήση Η/Υ: Οι μαθητές μας χρησιμοποίησαν τα λογισμικά Word, και
e-book, το λογισμικό του Π.Ι, το διαδίκτυο για έρευνα προκειμένου να συγκεντρώσουν
πληροφοριακό υλικό, χάρτες του Google και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους συντονιστές του προγράμματος. Επίσης οι ίδιοι οι
μαθητές έκαναν αναρτήσεις στο ιστολόγιο της τάξης τους.
Γεωγραφία: Μελετώντας τις θρησκείες που μας ενδιέφεραν, αναφερθήκαμε σε διάφορα μέρη του κόσμου και τα εντοπίσαμε χρησιμοποιώντας τους χάρτες του Google.
Ιστορία: Μελετήσαμε την τοπική ιστορία του νησιού μας προκειμένου να γνωρίσουμε πότε εμφανίστηκε η κάθε θρησκεία στη Ρόδο, καθώς και την ιστορία του κάθε ιερού χώρου.
Θρησκευτικά: Το αντικείμενο του θέματος μας έχει άκρως θρησκευτικό περιεχόμενο.

Αποτελέσματα
Οι μαθητές μας μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και μέσα από βιωματικές δραστηριότητες κατάφεραν :
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις θρησκείες που ερευνούσαμε ώστε να μπορούν να κάνουν τις συγκρίσεις μεταξύ τους και να έχουν άποψη για τις θεωρίες που υποστηρίζει η κάθε θρησκεία.
Να εξοικειωθούν με τις συνεργατικές διαδικασίες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες σε δημιουργήματα περισσότερο «συμβιωτικά».
Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη ώστε να έχουν την ικανότητα να συλλογιστούν,
«γιατί είναι έτσι και όχι αλλιώς».
Να αποκτήσουν αξίες, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να ζουν αρμονικά μεταξύ
τους και με το περιβάλλον χωρίς να αποκλείουν το διαφορετικό.
Συνεργασίες με φορείς
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του προγράμματός μας συνεργαστήκαμε με τους εξής τοπικούς φορείς:
Τη Μητρόπολη Ρόδου προκειμένου να επισκεφτούμε τον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων.
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Την Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου προκειμένου να επισκεφτούμε τη συναγωγή της
Ρόδου «Kahal Kadosh Shalom» ( «Ιερό Εκκλησίασμα της Ειρήνης).
Τη Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή της Ρόδου προκειμένου να επισκεφτούμε τον Αγ.
Φραγκίσκο της Ασίζης.
Το Βακούφ Ρόδου προκειμένου να επισκεφτούμε το τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.

Το πιο σημαντικό που πετύχαμε
ήταν οι μαθητές μας να συνειδητοποιήσουν πως όταν γνωρίζω κάτι καλά, δεν το φοβάμαι.
Μπορώ να το αντιμετωπίζω, μπορώ να συνυπάρχω μαζί του, να το σέβομαι και να είμαι αλληλέγγυος στους άλλους.
Η γνώση και η σπουδή των, ανά τον κόσμο, θρησκευμάτων οδηγεί στην κριτική ανάπτυξη
της θρησκευτικής συνείδησης των ατόμων και στην κριτική επεξεργασία στερεότυπων –
παραδοχών – αξιών – στάσεων.
«Ένα κήπος πολύχρωμος είναι πολύ πιο όμορφος από έναν μονόχρωμο.»
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5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Ταχ. Διεύθυνση:Ανδρονίκου & Παπανούτσου
Αλεξανδρούπολη ΤΚ:68100
Διευθυντής: Αθηνόδωρος Ευγενίου

Ονόματα εκπ/κών που συνεργάστηκαν στα 2 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος
ΒΑΣ στο σχολείο μας.
Αθηνόδωρος Ευγενίου, Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Δήμητρα Λαμπίδου, Βηθλεέμ
Καραστρατίδου, Βιργινία Καραβοκύρη, Αθανασία Τσολακάκη, Χρυσή Αξιώτη,
Χρυσή Σταυρίδου, Αγγελική Αποζίδου, Βασιλική Μυρτσίδου, Ευδοξία Αραμπατζίδου, Σοφία Αυτζίδου, Δέσποινα Ασημίδου, Χρυσούλα Κουρού, Πέτρος Μιχαηλίδης, Ευθαλία Τσώνη, Μαριάννα Λουτρούκη, Χρυσούλα Ζαλούμη, Κυριακούλα
Αντωνιάδου, Γεώργιος Πασσιάς, Βασιλεία Βαγενά, Αικατερίνη Τσιακίρη, Μαρία
Ψυλλάκη, Μαγδαληνή Νικολαΐδου, Δωροθέα Μαρτακίδου, Γεωργία Ευθυμίου,
Βασιλική Ουζουνάκη, Δεδέκα Αφροδίτη, Ελένη Στυλιανέση, Βασιλική Γιαλαματζάκη, Κωνσταντίνος Κεσεσίδης,. Αγνή Καραγιάννη, Θεοδώρα Παπαχρήστου, Φανή Παπαδοπούλου, Ιωάννης Χαδήρογλου, Φίλιππος Σαμουρκασίδης
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Όραμα και στόχοι του σχολείου
(άρθρο του Δ/ντη του σχολείου στην πρώτη εφημερίδα μας με θέμα το ΒΑΣ)

Στόχος μας ήταν ως τώρα και το πετύχαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό να φτιάξουμε
ένα σχολείο που μπορεί να μαθαίνει καθημερινά στους ανθρώπους του το πώς να
γίνονται περισσότερο άνθρωποι. Συμπεριφορά, προσφορά, ομαδοποίηση, κοινωνικοποίηση, περισσότερη ανθρωπιά ήταν πρωταρχικοί στόχοι και επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Συνεχίζοντας, εκμεταλλευόμενοι όλα όσα δημιουργήσαμε, θέλουμε να
δώσουμε στους μαθητές μας γνώση. Γνώση του κόσμου, του περιβάλλοντος, της πατρίδας. Γνώση ανθρωπιάς με αρχές και αξίες, γνώση του τρόπου πώς να μαθαίνουν
και να μαθαίνουν συνέχεια, γνώση υπευθυνότητας και ενεργής συμμετοχής, γνώση
του πώς να αναδείξουν όλα αυτά που έχουν μέσα τους.
Βάλαμε στόχο, όλοι οι εμπλεκόμενοι (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), να λειτουργούμε ως μια ομάδα και αξιοποιώντας τις δυνατότητες μας, με πρωτοβουλίες αυτενέργειας και καινοτομίας να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον που μέσα του θα εργάζονται εκπαιδευτικοί και μαθητές με χαρά και θα πετυχαίνουν μέρα με τη μέρα, δημιουργικούς στόχους, όπως η διεύρυνση των οριζόντων
των μαθητών, η κατάργηση των συνόρων της γνώσης, η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, η άσκηση του ρόλου του υπεύθυνου πολίτη.
Στόχος μας να ξεφύγουμε από τα στάνταρ και στο πρόγραμμα και στη διδακτική ύλη
και στη διδακτική πράξη. Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. Ενεργητική συμμετοχή του μαθητή. Δάσκαλος συντονιστής που να βοηθά το μαθητή πώς να μαθαίνει. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών. Εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών. Αποϊδιωτικοποίηση της διδακτικής πράξης. Σχέσεις μεταξύ των παιδιών
που βελτιώνουν το κλίμα της τάξης, μεταξύ των εκπαιδευτικών που βελτιώνουν το
κλίμα του γραφείου, μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών που βελτιώνουν μαζί και με
τα προηγούμενα το κλίμα του σχολείου. Μείωση των ζημιών, των περιστατικών οποιασδήποτε μορφής βίας, της κατανάλωσης χαρτιού, ενέργειας, νερού. Αύξηση της
ανακύκλωσης, της φιλαναγνωσίας, των καινοτόμων δραστηριοτήτων – προγραμμάτων.
Όλα αυτά για τα οποία δουλέψαμε και που θέλουμε να δημιουργήσουμε με άλλα μαζί αποτελούν και τη φιλοσοφία του Αειφόρου Σχολείου.
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Η είσοδος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης στο ΒΑΣ ξεκινάει έπειτα από
την πρωτοβουλία της Προέδρου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων να προτείνει στον
Δ/ντη να διερευνήσει την πιθανότητα της ανάπτυξης ενός νέου και ελπιδοφόρου
προγράμματος, το οποίο προσεγγίζει ολιστικά την καθημερινότητα (διδακτική, κοινωνική
και οικονομική) ενός τέτοιου οργανισμού έτσι ώστε, να την αναδιαμορφώσει, να την
εξελίξει αλλά και να εμπλέξει ταυτόχρονα όλη την σχολική κοινότητα (εκπ/κούς, μαθητές
και γονείς) σε μια νέα συμμετοχική – συνεργατική πορεία προς έναν κοινά διαμορφωμένο
στόχο, βασισμένο σε κοινά αποδεκτές πολιτιστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες .
Η πρόταση αυτή, φυσικά, έτυχε θερμής υποδοχής, όχι μόνο από τον Δ/ντη, αλλά και από
τους εκπαιδευτικούς, καθώς ανταποκρίνονταν πλήρως στο όραμα της μετατροπής του
σχολείου από έναν κλειστό και εσωστρεφή οργανισμό, σε ένα σχολείο ανοιχτό στην
κοινωνία, ένα σχολείο όπου όχι μόνο η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και όλοι οι
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, αρμονικά και ισότιμα και στο μέτρο που τους
αναλογεί, χαράσουν την πορεία του. Ένα σχολείο προσανατολισμένο στην ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μέσα από την δημιουργία, την συνεργασία και
την συμμετοχή. Ένα σχολείο σύγχρονο, που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σήμερα
και προετοιμάζει τους πολίτες του αύριο.
Ο μόνος αρχικός δισταγμός που υπήρξε, δεν αφορούσε το μέγεθος του εγχειρήματος,
καθώς οι απαιτούμενες από τους δείκτες δράσεις (ανακύκλωση, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά
και σε καινοτόμα προγράμματα, διαγωνισμούς εθνικούς και Ευρωπαϊκούς, εκπ/κές
επισκέψεις, επιμορφώσεις, ανάπτυξη δράσεων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων &
Κηδεμόνων κλπ.) αναπτύσσονταν ήδη στο σχολείο αλλά, στον συντονισμό όλων αυτών των
δράσεων έτσι ώστε να αποτελέσουν μια οργανωμένη ενότητα μέσα στα πλαίσια του ΒΑΣ.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Για την υλοποίηση του προγράμματος, ακολουθήθηκαν τα προτεινόμενα από το ΒΑΣ
βήματα καθώς η αντίληψη τους και η μεθοδολογία προγραμματισμού ανταποκρίνονταν
στις οργανωτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του σχολείου.
Η όλη οργάνωση του προγράμματος στο σχολείο, και για τις 2 περιόδους συμμετοχής
μας, έγινε σε 3 στάδια.
 Στάδιο 1ο: Σύνταξη – Αναθεώρηση του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.)
 Στάδιο 2ο: Σύνταξη – Αναθεώρηση του Σχολικού Προγράμματος Δράσης (Σ.Π.Δ.)
 Στάδιο 3ο: Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος
Στάδιο 1ο
Η Επιτροπή Αειφόρου Διαχείρισης που είχε οριστεί έφερε προς ψήφιση στον Σύλλογο
Διδασκόντων του σχολείου το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.) το οποίο περιελάμβανε:










Την Δήλωση – Δέσμευση του Δ/ντή, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων.
Την περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του σχολείου μας όπως:
o Τον διαθέσιμο τεχνολογικό εξοπλισμό.
o Την διάθεση για εφαρμογή νέων σύγχρονων, εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας.
o Την προέλευση μαθητών από οικογένειες διαφορετικού οικονομικού επιπέδου
o Την πολυπολιτισμικότητα
o Το μέγεθος και τις εγκαταστάσεις του σχολείου
Τους στόχους στο παιδαγωγικό, κοινωνικό – οργανωτικό και περιβαλλοντικό πεδίο
του ΒΑΣ σύμφωνα με τις παραπάνω ιδιαιτερότητες και μια γενική περιγραφή των
δράσεων.
Τους οργανισμούς, ιδρύματα, ιδιώτες, επαγγελματίες, υπηρεσίες κλπ. με τους οποίους θα συνεργαζόμασταν
Τους συμμετέχοντες ( εκπ/κούς, βοηθητικό προσωπικό, γονείς, μαθητές)
Τον τρόπο αξιολόγησης και δημοσιοποίησης των επιτευγμάτων.
Τον εορτασμό της συμμετοχής μας στο ΒΑΣ

Στάδιο 2ο
Σύνταξη – Αναθεώρηση του Σχολικού Προγράμματος Δράσης (Σ.Π.Δ.)
Σε αυτό το στάδιο συγκεκριμενοποιήθηκε ο τρόπος ανάπτυξης του προγράμματος έτσι:
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Συγκροτήθηκαν οι ομάδες που θα αναλάμβαναν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και
δράσεων, σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί στο ΣΑΔ, κατά την διάρκεια
ανάπτυξης του προγράμματος. Αυτές οι ομάδες ήταν:
o Ομάδα Αισθητικής Αναβάθμισης
o Ομάδα Σχολικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων
o Ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
o Ομάδα Τύπου και Ενημέρωσης
o Ομάδα Ενέργειας & Ανακύκλωσης
Έγινε κατανομή αρμοδιοτήτων στις ομάδες
Έγινε η αναλυτική περιγραφή των δράσεων της κάθε ομάδας
Τέθηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργει ών – δράσεων
Αποφασίστηκε ο τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης των δράσεων
Αποφασίστηκε ο τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος
Αποφασίστηκε η πανηγυρική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης.

Στάδιο 3ο
Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος
Σε αυτό το στάδιο:







Αναπτύχθηκαν οι δράσεις του προγράμματος από τις ομάδες.
Εφαρμόστηκαν εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις.
Αναπτύχθηκαν καινοτόμα προγράμματα.
Έγιναν παιδαγωγικές επισκέψεις σε τόπους ιστορικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Έγιναν ενημερώσεις από φορείς, υπηρεσίες, ιδρύματα και ιδιώτες.
Αναπτύχθηκαν συνεργατικές δράσεις με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

και φυσικά παρουσιάστηκαν όλα αυτά στην ετήσια τελική γιορτή του Σχολείου.
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Στη διάρκεια της διετούς συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα, οι δράσεις και
δραστηριότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν κάλυψαν όλους τους τομείς - πεδία τα οποία
προβέπονται από το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου καθώς και τους περισσότερους από τους
δείκτες. Η μεγάλη πλειοψηφία των δραστηριοτήτων αναπτύχθηκε μέσα από τον
προγραμματισμό και ανάπτυξη συνολικά 45 προγραμμάτων που καλύπτουν σχεδόν όλο το
φάσμα των δεικτών και τη θεματολογία του ΒΑΣ, ενώ σημαντικό μερίδιο στην εξέλιξη του
προγράμματος είχαν και οι δράσεις που οργάνωσαν οι ομάδες Αειφόρου Σχολείου όπως
αυτές καθορίστηκαν από το ΣΑΔ και ΣΠΔ

Αναλυτικότερα:

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
1) Δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν.

Στον τομέα αυτό έγιναν προσπάθειες και οργανώθηκαν δραστηριότητες να αλλάξει εντελώς
το σχολείο και να υιοθετήσει φιλικές προς το μαθητή διδακτικές στρατηγικές και
εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας όπως, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, η
διδασκαλία μέσω παιχνιδιού, με ιστοεξερεύνηση, με την μέθοδο των καπέλων του DE
BONO κλπ. με βασικό άξονα της αλλαγής αυτής την συμμετοχή του Δ/ντη και των Εκπ/κών
του σχολείου σε σεμινάρια και επιμορφώσεις. Έγινε αγορά βιντεοπροβολέων (projectors)
έτσι ώστε να εισαχθούν σε αυξανόμενο βαθμό οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία, των περισσότερων διδακτικών αντικειμένων μετά από
δράση που οργανώθηκε με την συμμετοχή των μαθητών και του συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων του σχολείου. Προγραμματίστηκαν και αναπτύχθηκαν προγράμματα σχετικά
με τον Ρατσισμό, την διαφορετικότητα, φιλαναγνωσίας,eTwinning κλπ.

2) Σύνδεση δράσεων και δραστηριοτήτων με τους δείκτες.

Σε αυτό το πεδίο, όπως και στα υπόλοιπα, οι δράσεις που προγραμματίστηκαν ήταν είτε
μέσω των προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν με την συνεργασία του υπεύθυνου
καινοτόμων προγραμμάτων της Δ/νης του Νομού αλλά και άλλων, διεθνών και μη,
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προγραμμάτων όπως eTwinning, Teachers4Europe κλπ. , είτε από τις ομάδες του Αειφόρου
Σχολείου που δημιουργήθηκαν με βάση το Σχολικό Πρόγραμμα δράσης (ΣΠΔ). Στην
ανάπτυξη επίσης όλων αυτών των προγραμμάτων σημαντικό ρόλο έπαιξε η ομάδα Σχολικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων η οποία οργάνωσε πολλές από τις δράσεις
των προγραμμάτων εντάσσοντάς από την αρχή στο ΣΠΔ. Έτσι:

 Τα περισσότερα από τα 40 προγράμματα που αναπτύχθηκαν συνδέονται άμεσα με
τον δείκτη 6 όχι μόνο στον τομέα της ανάπτυξης αλλά και στην συμμετοχή σε
διαγωνισμούς καθώς, αρκετά από αυτά συμμετείχαν σε διάφορους διαγωνισμούς
με εντυπωσιακές επιτυχίες όπως το etwinning πρόγραμμα με το όνομα “…
andtheOscargoesto …”το οποίο απέσπασε το 1ο πανελλαδικό βράβειο στον
διαγωνισμό eTwinning, το 1ο βραβείο στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό MEDEA 2012, το
2ο βραβείο σε διαγωνισμό της Γ.Γ.Ν.Γ. σε διαγωνισμό σχετικό με την ενδοσχολική
βία και κατάφερε να προκριθεί και στα τελικά έργα του ΠανευρωπαΪκού
διαγωνισμού eTwinning. To πρόγραμμα με τον τίτλο “CreativeClass” το οποίο πήρε
την 3η θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών της
microsofthellas, τα προγράμματα για τον ρατσισμό και το περιβάλλον τα οποία
απέσπασαν διάφορα βραβεία στον διαγωνισμό ποίησης «Αρχιλόχεια» 2012.
 Φυσικά σε όλα αυτά αυτά τα προγράμματα εφαρμόστηκαν νέου τύπου διδακτικές
προσεγγίσεις όπως η Ομαδοσυνεργατική, η Ιστοεξερεύνηση, η διδασκαλία μέσω
σεναρίων, η μέθοδος των καπέλων του DeBono, η game – basedlearning κλπ.
καλύπτοντας συνολικά 400 ώρες διδασκαλίας που συνδέονται άμεσα με τον δείκτη
2.
 Για την θεματολογία τους, που κάλυψε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων προκλήσεων,
από τον ρατσισμό και την διαφορετικότητα μέχρι και την ασφάλεια στο διαδύκτιο,
το κοινό Ευρωπαϊκό νόμισμα και τις ομιλούμενες στην Ευρώπη γλώσσες σαν φορέα
ανάπτυξης πολιτισμού, αφιερώθηκαν περίπου 300 ώρες, συνδέοντάς τα με τον
δείκτη 1.
 Στα περισσότερα από αυτά τα προγραμμάτα, η χρήση των ΤΠΕ ήταν εκτεταμένη και
έφτασε τις 800 ώρες διδασκαλίας συνδέοντάς τα με τον δείκτη 3
 Για τα περισσότερα προγράμματα αυτά προγραμματίστηκαν περίπου 100
διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα στα
προγράμματα φιλαναγνωσίας της Στ’ τάξης που προγραμματίστηκαν επισκέψεις
στον αρχαιολογικό χώρο της Θάσου και η πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης
με αποσπάσματα κωμωδιών του Αριστοφάνη, συνδέοντάς τα με τον δείκτη 4
 Ενώ παραστάσεις δόθηκαν από τους μαθητές στους γονείς του σχολείου,
οργανώθηκαν εκδηλώσεις για την σχολική βία κλπ. συνδέοντας τα άμεσα με τον
δείκτη 5.
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3) Περιγραφή των δράσεων – δραστηριοτήτων στα πλαίσια της διαθεματικής
προσέγγισης,
Η διαθεματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της
διετούς συμμετοχής μας στο ΒΑΣ φαίνεται χαρακτηριστικά από την περιγραφή του
προγράμματος με τον τίτλο “…and the Oscar goes to…” το οποίο αναπτύχθηκε μεταξύ του
σχολείου μας και ενός γαλλικού σχολείου του Ecole primaire de Rolambont

Οι Στόχοι του έργου ήταν:








Να ενσωματώσει τον τρόπο αφήγησης που χρησιμοποιείται στις ταινίες στην
καθημερινή διδακτική πρακτική στη Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία,
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Τοπική Ιστορία, Καλλιτεχνικά, ΤΠΕ και Αγγλικά
Να βοηθήσει στην ανάπτυξη στάσεων όπως τους τρόπους χειρισμού του σχολικού
εκφοβισμού και την βία στα γήπεδα.
Να προσφέρει στους μαθητές τις δεξιότητες να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο
σε συνεργασία με σχολεία άλλων χωρών.
Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν να εκφράζονται και με άλλους
τρόπους, εκτός από την παραδοσιακή γραπτή και προφορική επικοινωνία.
Να κάνει την καθημερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική και γι αυτό πιο
παραγωγική

Περιγραφή του έργου
Το έργο αναπτύχθηκε σε 4 διαφορετικά στάδια, τα 3 πρώτα ήταν σχετικά με τα τρία βασικά είδη πλάνων μιας ταινίας και ένα τέταρτο στάδιο, όπου μια ταινία δημιουργήθηκε συνεργατικά από το μηδέν από τους μαθητές των δύο σχολείων.

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος ήταν σχετικό με τα κοντινά πλάνα

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές και των δύο χωρών άρχισαν να αποκτούν τις βασικές δεξιότητες για την παραγωγή ταινιών.
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Οι τρεις πρώτες δραστηριότητες συνδέθηκαν με την Φυσική της Στ’ τάξης και το κεφάλαιο
10 με θέμα το φως έτσι ώστε οι μαθητές να μάθουν πώς λειτουργεί όχι μόνο το μάτι και η
όραση αλλά και η φωτογραφική μηχανή και οι κάμερες.
Α) Εξάσκηση στη χρήση της κάμερας
Β) Εξάσκηση στην δημιουργία storyboard
Γ) Εξάσκηση στις close-up σκηνές

Η επόμενη δραστηριότητα η οποία συνδέθηκε με την Θεατρική Αγωγή ήταν η δημιουργία
storyboard και του πρώτου μικρού video με κοντινό πλάνο με θέμα ένα από τα παρακάτω
συναισθήματα:








Θυμός
Φόβος
Ευτυχία
Θλίψη
Έκπληξη
Ασθένεια
Κόπωση.

Η επόμενη δραστηριότητα, που αφορούσε τις Τ.Π.Ε. ήταν η εξάσκηση στο Movie Maker και
παραγωγή του πρώτου κλιπ χρησιμοποιώντας τα παραπάνω πλάνα.

Σε αυτό το στάδιο έγινε και ένας διαγωνισμός με το όνομα : andthebestactor/actressis….
Όπου οι μαθητές από την Ελλάδα ψήφισαν για το καλύτερο Γάλλο/Γαλλίδα ηθοποιό και
μαθητές από τη Γαλλία για τον καλύτερο Έλληνα/Ελληνίδα ηθοποιό.

Το δεύτερο στάδιο ήταν σχετικό με τα μεσαία πλάνα και χωρίστηκε σε 4 ενότητες

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές εργάστηκαν σε χαρτί, ώστε να προετοιμάσουν ένα storyboard για ορισμένες σκηνές μεσαίων πλάνων
Υπήρχαν τρεις τύποι σκηνών εδώ:
 Μια με τον αφηγητή και μόνο του και να λέει κάτι
 Μια με τον αφηγητή μπροστά να περιγράφει ένα αντικείμενο στο παρασκήνιο.
 Μια με ένα αντικείμενο μπροστά και τον αφηγητή στο παρασκήνιο.
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Η 1η Ενότητα με τον τίτλο: Ας παίξουμε για να γνωριστούμε
ήταν η συνέχεια του σταδίου 1 και εξυπηρέτησε τον στόχο της γνωριμίας μέσα από ένα
παιχνίδι ενώ συνδέθηκε με τα Αγγλικά και τις Τ.Π.Ε.

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές έπρεπε να κάνουν ένα video σχετικό με διάφορα πράγματα
που τους αρέσουν ( φαγητό, χρώμα, κατοικίδιο και άθλημα), να επεξεργαστούν στο Movie
Maker τα δικά τους video clip προσθέτοντας ένα θέμα μουσικής στο φόντο και να ετοιμάσουν μια παρουσίαση powerpoint με το αγαπημένα τους φαγητά κλπ. Όλα αυτά «ανέβηκαν» στον ειδικό χώρο που μας παραχωρήθηκε και οι μαθητές από την κάθε χώρα έπρεπε
να ταιριάξουν το βιντεοκλίπ με την παρουσίαση του PowerPoint, επομένως, να βρουν
«ποιος θέλει τι» έτσι ώστε να εξασκηθούν στον προφορικό λόγο σε μια ξένη γλώσσα (αγγλικά), αλλά και στην ικανότητά τους να ακούν μια ξένη γλώσσα.

Στην 2η Ενότητα με τον τίτλο: Παραδόσεις ή Καλά Χριστούγεννα, οι μαθητές έπρεπε να
γνωρίσουν την παράδοση των άλλων. Έτσι:

Ετοίμασαν storyboards με τους συμμαθητές τους να τραγουδούν παραδοσιακά κάλαντα
και τραγούδια στη γλώσσα τους αλλά και στα αγγλικά και ένα μικρό video όπου ο αφηγητής
εξηγεί ένα παραδοσιακό έθιμο συνδέοντας τα με Γλώσσα - περιγραφές εθίμων, Αγγλικά,
Μουσική, Γεωγραφία.Έκαναν κάρτες με ευχές για τα Χριστούγεννα σε σύνδεση με τα Αγγλικά και τηνΕικαστική Αγωγήκαι ετοίμασαν ένα «πακέτο έκπληξη", για τους μαθητές του
άλλου σχολείου, όπου έβαλαν τις παραπάνω κάρτες και ορισμένα παραδοσιακά γλυκά της
κάθε χώρας. Μια δραστηριότητα Κοινωνικής& Πολιτικής Αγωγής και Αγγλικών ενώ,επεξεργάστηκαν τις σκηνές στο MovieMaker και έκαναν ένα βιντεοκλίπ και ένα
slideshow με φωτογραφίες. Δραστηριότητες Τ.Π.Ε. και Αγγλικών

Η 3η ενότητα είχε τον τίτλο: Σχολικά μαθήματα ή Άσε με να σου μάθω.

Η ιδέα εδώ ήταν οι μαθητές να μάθουν μερικά από τα αντικείμενα των αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων που έχουν οι συμμαθητές τους από την άλλη χώρα και να εργαστούν
σε διάφορα μαθήματα του σχολείου, κάνοντας δικά τους βίντεο κλιπ βασισμένα πάνω σε
αυτά τα μαθήματα.
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Δραστηριότητες:
Οι μαθητές έγραψαν σενάρια για σχολικά μαθήματα όπως: διαφημίσεις και φυσικές καταστροφές, στην Νεοελληνική Γλώσσα, την ανάμειξη χρωμάτων ζωγραφίζοντας ένα ουράνιο
τόξο στην Εικαστική Αγωγή, πειράματα τη Φυσική κλπ. και τα μετέφρασαν στα αγγλικά.
Δημιούργησαν storyboards για τα παραπάνω σενάρια και γύρισαν τις σχετικές σκηνές τις
οποίες και επεξεργάστηκαν στο Movie Maker. Μετέτρεψαν τα videoclip τους σε 3D με ένα
σχετικό δωρεάν πρόγραμμα ή την σχετική δυνατότητα του YouTube. Τ.Π.Ε. Παρακολούθησαν μια stopanimation ταινία κινουμένων σχεδίων για να μάθουν τι σημαίνει κινούμενες
εικόνες όπως μάθαμε στην Φυσική και πώς αυτές γίνονται και λύνοντας ασκήσεις μαθηματικών που βασίζονταν στην εν λόγω ταινία κινουμένων σχεδίων, π.χ. ισότητες, κλάσματα,
δεκαδικοί αριθμοί, ποσοστά, αναλογίες κλπ.
.
Στην 4η Ενότητα με τίτλο: Η Πόλη μου ή Ας δούμε τα αξιοθέατα.

Ερεύνησαν και έμαθαν την Τοπική Ιστορία έτσι ώστε να παρουσιάσουν μερικά σημεία της
πόλης στους συμμαθητές τους από το εξωτερικό κάνοντας εξάσκηση στις περιγραφές, σύμφωνα με το βιβλίο της Γλώσσας και στα Αγγλικά μεταφράζοντας αυτές τις περιγραφές,
δραστηριότητες σχετικές με τις Τ.Π.Ε. την Νεοελληνική Γλώσσα, την Τοπική Ιστορία και τα
Αγγλικά. Στη συνέχεια έγραψαν σενάρια, ετοίμασαν storyboards, γύρισαν τα σχετικά videoclip και τα επεξεργάστηκαν στο MovieMaker, δραστηριότητα των Τ.Π.Ε. της Νεοελληνικής
Γλώσσας και των Αγγλικών

Το Στάδιο 3 ήταν σχετικό με τα γενικά πλάνα

Εδώ οι μαθητές αντιμετώπισαν διαφορετικές γωνίες λήψης και κινούμενα σώματα. Σε αυτό
το στάδιο κυριάρχησε το μάθημα της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής καθώς γυρίστηκαν
ταινίες σχετικές με σύγχρονα κοινωνικά θέματα όπως η ενδοσχολική βία , η βία στα γήπεδα
, ενώ τέθηκαν και θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και δικαιωμάτων των παιδιών. Έτσι οι
μαθητές εξασκήθηκαν στη λήψη γενικών πλάνων (από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες –
αριστερά και δεξιά προφίλ και full face καθώς και με σταθερούς και κινούμενους ηθοποιούς) μια πολύπλευρη δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την Θεατρική και Εικαστική
Αγωγή, Νεοελληνική γλώσσα, Αγγλικά και Τ.Π.Ε. ετοίμασαν storyboards με τα παραπάνω
είδη σκηνών και εργάστηκαν με την κάμερα για να τις γυρίσουν. Στη συνέχεια εργάστηκαν
με το Movie Maker και επεξεργάστηκαν τις παραπάνω σκηνές - Τίτλοι, μεταβάσεις, μουσική, κλπ.
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Στο Στάδιο 4 δημιουργήθηκε μια συνεργατική ταινία από τους μαθητές των 2 σχολείων
Οι παρακάτω δραστηριότητες συνδέθηκαν με σχεδόν με όλα τα μαθήματα του αναλυτικού
προγράμματος. Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία, Αγγλικά,
Τ.Π.Ε. Έτσι:







Οι μαθητές εργάστηκαν σε ένα κοινό σενάριο που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξης του έργου και είναι μια ιστορία αναζήτησης ενός κρυμμένου θησαυρού σε δύο μέρη, όπου το πρώτο μέρος γυρίστηκε από τους Γάλλους μαθητές και το
δεύτερο από τους Έλληνες.
Χρησιμοποιήθηκαν storyboards για τις διάφορες σκηνές της ταινίας, ετοιμάστηκαν
διάφορα ηχητικά εφέ για να ενσωματωθούν στην ταινία.
Οι σκηνές επεξεργάστηκαν στο Movie Maker αποκτώντας τίτλους, μεταβάσεις,
μουσική, κλπ.
Ετοιμάστηκαν αφίσες, διαφημίσεις, κλπ., έτσι ώστε να προωθηθεί η ταινία και στο
τέλος
Οι μαθητές συμμετείχαν σε μια on-line "τελετή Oscar", όπου οι μαθητές από τη
Γαλλία έδωσαν ένα βραβείο 'Οσκαρ στους Έλληνες και αντίστροφα.

4) Αποτελέσματα της δραστηριότητας ή του προγράμματος-Επίδραση
προγράμματος στους εμπλεκόμενους στην εκπ/κή διαδικασία.

του

Σπουδαιότερο αποτέλεσμα του project και η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι, η
επιθυμία που εξέφρασαν οι μαθητές πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς να δημιουργήσουν
μια ομαδική ταινία δουλεύοντας όλα τα στάδια της (από τον σχεδιασμό ως και τους τίτλους
τέλους) μόνοι τους χωρίς καμιά βοήθεια (το οποίο και φυσικά έγινε).
Οι μαθητές, μέσα από project, όχι μόνο έμαθαν τα μυστικά της δημιουργίας μιας
ταινίας αλλά, απέκτησαν, μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα, κριτήριο για την ποιότητα
των ταινιών και έμαθαν να αντιμετωπίζουν δημιουργικά και με φαντασία όποια
προβλήματα παρουσιάστηκαν. Με την συνεργασία των εκπ/κών ειδικοτήτων καθώς και με
τους μαθητές του εξωτερικού και μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, ανέπτυξαν το
αίσθημα της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας και της συνεργασίας, πήραν πρωτοβουλίες και
δημιούργησαν πρωτότυπο υλικό, βασισμένο στα μαθήματα της τάξης. Αυτοσχεδίασαν,
διαφώνησαν και συμφωνήσαν, διαμαρτυρήθηκαν και διαπραγματεύτηκαν και τελικά μέσα
από το project, όχι μόνο βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σαν μαθητές αλλά και βγήκαν
καλύτερα προετοιμασμένοι και συνειδητοποιημένοι για να αντιμετωπίσουν τις επόμενες
προκλήσεις .
Το σχολείο, μέσα από την συμμετοχή σε etwinning projects, αλλά και με την
επιτυχημένη συμμετοχή σε διαγωνισμούς με τα προϊόντα του project, άρχισε να αποκτάει
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αναγνωρισιμότητα, να υιοθετεί νέες καινοτόμες πρακτικές και να τις μετατρέπει σε
δράσεις, έτσι σταθεροποιείται σε έναν ευρωπαϊκό πολυπολιτισμικό προσανατολισμό .
Μέσα από την συνεργασία με τους γονείς έγινε ένα άνοιγμα στην τοπική κοινωνία
για ένα ανοιχτό σχολείο όπου μπορούν να συμμετέχουν όλοι.

Ιστοσελίδα
http://andtheoscargoesto.jimdo.com/

Διακρίσεις του έργου
 Εθνική Ετικέτα ποιότητας και στις δυο χώρες
 Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας
 1ο βραβείο στην κατηγορία "Νηπιαγωγεία-Δημοτικά" στον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό
eTwinning
 Το video “a bully story” πήρε την δεύτερη θέση στο διαγωνισμό της Γ.Γ.Ν.Γ με θέμα
την ενδοσχολική βία
 Πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό MEDEA Awards 2012 στην κατηγορία
User-Generated Educational Media
 Πρόκριση στα τελικά του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού eTwinning 2013

5) Συνεργασίες με φορείς
Αν και στο παραπάνω πρόγραμμα δεν υπήρξε η ανάγκη συνεργασίας πολλών φορέων, πέρα των τριών πρώτων, σχετικών με την Ε.Ε και Ευρωπαϊκώ ν προγραμμάτων, για τα υπόλοιπα προγράμματα μια σειρά φορέων ενεπλάκη έτσι ώστε να αναπτυχθούν αρτιότερα όπως:










Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Europe Direct Κομοτηνής
Ε.Υ.Υ. eTwinning
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης
Κ.Π.Ε. Σουφλίου
ΚΕΔΔΥ
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα του Έβρου
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Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν. Χηλής
Εθνολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Εφορία Αρχαιοτήτων Κομοτηνής
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο

1) Δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν.

Στον τομέα αυτό έγιναν προσπάθειες έτσι ώστε να συμμετέχουν υποστηρικτικά οι γονείς
στη ζωή του σχολείου, μέσω των σχολικών συμβουλίων την οργάνωση διαφόρων
δραστηριοτήτων, (αισθητικής αναβάθμισης του σχολείου, οργάνωσης και συμμετοχής σε
κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα κ.ά.) να συμμετέχουν τα παιδιά στις εκδηλώσεις και
δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, παίρνοντας μέρος σε σχετικές με το περιβάλλον
πρωτοβουλίες (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός ακτών, προστασία και περιποίηση πάρκων,
συμμετοχή σε εράνους, κ.ά.).Ζητήθηκε η συνεργασία διαφόρων επαγγελματιών,
συγγραφέων, οργανώσεων και φορέων για ενημερώσεις, επιδείξεις και παρουσιάσεις.

2) Σύνδεση δράσεων και δραστηριοτήτων με τους δείκτες.
Σε αυτό το πεδίο και σε επίπεδο οργάνωσης, συμμετοχής και προγραμματισμού κατά το
πρώτο έτος της συμμετοχής μας στο ΒΑΣ αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα, κυρίως
καταγραφής των δεικτών, τα οποία εξαλείφθησαν κατά το δεύτερο έτος της συμμετοχής
μας, με την χρήση του ημερολογίου του Αειφόρου Σχολείου, το οποίο δημιουργήθηκε από
τη συντονιστική επιτροπή του ΒΑΣ. Αν και αρκετές από τις δραστηριότητες που
αναπτύχθηκαν σε αυτό το πεδίο έγιναν στα πλαίσια των προγραμμάτων (καθαρισμός
ακτών, ραδιόφωνο και τηλεόραση του σχολείου κλπ.) το σημαντικότερο μερίδιο της
ανάπτυξης των δεικτών το έχει ο προγραμματισμός των ομάδων. Έτσι:
Στο πεδίο της οργάνωσης
 Στις σχετικές με τον δείκτη 12 παιδαγωγικές συνεδριάσεις, στις οποίες
συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οι οποίοι και ανέπτυξαν το
πρόγραμμα στα 2 χρόνια της συμμετοχής μας, καλύπτοντας τον δείκτη 8
αναπτύχθηκαν και αναθεωρήθηκαν τόσο το Σ.Α.Δ. όσο και το Σ.Π.Δ., τα
οποία κάλυψαν τον δείκτη 7. Στην ανάπτυξη του προγράμματος επίσης
συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου καλύπτοντας πολύ ικανοποιητικά
τον δείκτη 9
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 Οι εκπ/κοί και ο Δ/ντης του σχολείου παρακολούθησαν σεμινάρια, όχι μόνο
σε τοπικό επίπεδο αλλά και Ευρωπαϊκών οργανισμών, καλύπτοντας ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων, από νέες διδακτικές μεθόδους και ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στην εκπ/κή διαδικασία μέχρι και θεάτρου και ψυχικής υγείας, συνολικής
διάρκειας 600 ωρών καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα πεδία 10 και 11
 Υπήρξαν συνεργασίες με την βοήθεια της ομάδας Δραστηριοτήτων και
Εκδηλώσεων με ειδικούς σε μια ποικιλία θεμάτων , συγγραφείς, τροχαία ,
ΕΚΑΒ αλλά εκπρόσωπους οργανισμός όπως του Europedirectκαι του
Γερμανικού Ινστιτούτου συνολικής διάρκειας 80 ωρών καλύπτοντας
επικοδομητικά τον δείκτη 16.
Στο πεδίο των δράσεων
 Έγιναν καθαρισμοί ακτών μέσα από το πρόγραμμα της HELMEPAJunior,
σύμφωνα με το πεδίο 15
 Με τις παρεμβάσεις της ομάδας Αισθητικής Αναβάθμισης των χώρων του
σχολείου , αποθήκη υλικού μετατράπηκε σε αίθουσα φιλαναγνωσίας και
σχεδιάστηκαν επιδαπέδια παιχνίδια στην αυλή του σχολείου σύμφωνα με
τον δείκτη 13.
 Εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματα της ομάδας Τύπου και Ενημέρωσης
, οι μοναδικοί επισκεπτες στην ιστοσελίδα του σχολείου τον πρώτο χρόνο
έφτασαν σχεδόν τους
13000 ενώ τον δεύτερο χρόνο τους 18000
καλύπτοντας τον σχετικό δείκτη 19.
3) Περιγραφή των δράσεων – δραστηριοτήτων στα πλαίσια της διαθεματικής
προσέγγισης,
Όλες οι παραπάνω δράσεις ήταν οργανωμένες, έτσι ώστε όχι μόνο να αναπτύσσονται στα
πλαίσια των μαθημάτων και των γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος
του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και να ανταποκρίνονται στο αίτημα για την δημιουργία
συνθηκών συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων στην εκπ/κή διαδικάσια (γονείς, μαθητές,
εκπ/κοί, τοπικοί φορείς) στην προσπάθεια για ένα ανοιχτό σχολείο και μια εκπ/ση η οποία
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής μας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν δράσεις της Ομάδας Τύπου και Ενημερώσης.

Σαν βασικός στόχος της ομάδας τέθηκε η αύξηση των επισκέψεων του ιστότοπου του
σχολείου. (http://5dim-alexandr.evr.sch.gr/index.php). Για να επιτευχθεί αυτό,
αποφασίστηκαν μια σειρά από δράσεις οι οποίες ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στις
ανάγκες των μαθημάτων και του αναλυτικού προγράμματος ενώ ταυτόχρονα αποτελούσαν
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βήμα διαλόγου, προβληματισμού αλλά και τρόπο προβολής των δραστηριότητων του
σχολείου. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν:













Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί διαδικτυακό ραδιόφωνο το οποίο να δώσει βήμα
προβολής στις ομάδες του σχολείου, έτσι ώστε μέσα από αυτό να προβάλουν τις
δράσεις τους. Η δράση αυτή συνδυάστηκε με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
καθώς οι περιγραφές, οι αφηγήσεις και ο δομημένος προφορικός λόγος είναι
αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις τάξεις. Ταυτόχρονα οι
μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου, σύμφωνα με σχετικές ασκήσεις του βιβλίου
δημιούργησαν ραδιοφωνικές διαφημίσεις εμπλέκοντας την μουσική αγωγή και τις
ΤΠΕ.
Δημιουργήθηκε διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός όπου οι μαθητές, πάλι των
μεγαλύτερων τάξεων και σύμφωνα με τις ασκήσεις του βιβλίου, δημιούργησαν το
δικό τους κανάλι από το μηδέν αποφασίζοντας για το πρόγραμμα, το σήμα, το
όνομα, το λογότυπο αλλά και το ραδιοφωνικό του σποτ. Στο τέλος παρουσίασαν και
μια εκπομπή βασισμένοι σε όλη την δουλειά που είχαν κάνει, παρουσιάζοντας
ταυτόχρονα και τηλεοπτικές διαφημίσεις που είχαν δημιουργήσει νωρίτερα σε άλλο
κεφάλαιο του βιβλίου.
Προγραμματίστηκε η έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας για να προβάλλει τις
δράσεις των ομάδων μέσα από άρθρα των μαθητών που ανέπτυξαν τις δράσεις των
ομάδων, φωτογραφίες αυτών των δράσεων, (επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού,
κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κ.α.) τα αποτελέσματα των
προγραμμάτων τα οποία αναπτύχθηκαν διαθεματικά με δραστηριότητες σε όλα τα
αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος.
Ανέβηκαν άρθρα στις σελίδες του σχολείου, έτσι ώστε να εξασκηθούν οι μαθητές
στον γραπτό λόγο, αλλά και παρουσιάσεις για να εξασκηθούν στην λογική της
συνθετικής εργασίας και παρουσίασης ενός θέματος καταγράφοντας ταυτόχρονα
τις δράσεις των ομάδων.
Ανέβηκαν άρθρα με επιτυχίες του σχολείου σε διάφορους τομείς. Επιτυχίες που
ήρθαν από συμμετοχές των μαθητών σε διάφορους διαγωνισμούς. Άρθρα με
δράσεις που έγιναν με αφορμή παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές μέρες.
(Ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών, safer internet day κλπ.)
Δημιουργήθηκαν σελίδες σχετικές με τα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος
όλων των τάξεων, όπου ενσωματώθηκαν παιχνίδια, τραγούδια, παρουσιάσεις,
τραγούδια και videos, έτσι ώστε να αποτελέσουν πηγή εμβάθυνσης και επέκτασης,
διασκέδασης και εμπέδωσης των διδασκόμενων αντικειμένων του αναλυτικού
προγράμματος, εφαρμόζοντας έτσι κάποιες από τις αρχές της μεικτής μάθησης
(blendedlearning)
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Όλες αυτές οι δράσεις καθώς και η συχνή ανανέωση και εμπλουτισμός του ιστότοπου του
σχολείου με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (Ευρωπαϊκή Ένωση, Προστασία από τους
Σεισμούς, Ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης του σχολείου, Προτάσεις για διάβασμα,
Παρουσίαση κάποιων επιλεγμένων videos στην πρώτη σελίδα κ.α.) είχαν σαν αποτέλεσμα
την προβολή του σχολείου όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά, σε ένα ευρύτερο πλήθος
ατόμων το οποίο ανακάλυψε μια υπεύθυνη και οργανωμένη πηγή διδακτικών προτάσεων
και γνώσης.

4) Αποτελέσματα της δραστηριότητας ή του προγράμματος-Επίδραση του
προγράμματος (στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη διεύθυνση, στους γονείς,
στην κοινωνία, στο περιβάλλον)

Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, οι εκπ/κοί του σχολείου βρήκαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν την δουλειά τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να προτείνουν δράσεις
αλλά και να βρουν πηγές και βοηθήματα σχετικές με τα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος που αφορούν την τάξη τους.
Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια εναλλακτική διαδικασία απόκτησης γνώσεων και ανακάλυψαν ότι η μάθηση μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα αλλά και διασκεδαστική. Δημιούργησαν δικό τους πρωτότυπο υλικό, διδάχθηκαν εναλλακτικούς τρόπους να εργαστούν για να
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που αφορούν την
σύγχρονη πραγματικότητα.
Η δ/νση του σχολείου διαπίστωσε την αλλαγή της καθημερινότητας και τον εμπλουτισμό
της καθημερινής διδακτικής πρακτικής. Το άνοιγμα στην κοινωνία και την διάθεση για συνεργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
Τέλος, οι τοπικοί φορείς, είδαν ότι το σχολείο είναι ένας οργανισμός ο οποίος αξίζει της
στήριξης και της προσοχής τους για να μπορέσει να επιτελέσει καλύτερα και αρτιότερα το
έργο το οποίο του έχει ανατεθεί.

5) Συνεργασίες με φορείς
Σε αυτό το πεδίο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας βοήθησε μια σειρά φορέων,
τοπικού και εθνικού χαρακτήρα όπως:






Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Europe Direct Κομοτηνής
Ε.Υ.Υ. eTwinning
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης
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Κ.Π.Ε. Σουφλίου
ΚΕΔΔΥ
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα του Έβρου
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν.Χηλής
Εθνολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Εφορία Αρχαιοτήτων Κομοτηνής
Παιδική Helmepa
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο

1) Δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν.

Στον τομέα αυτό έγιναν ενέργειες έτσι ώστε, να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα του
σχολείου. Δηλαδή, να ξοδεύεται λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, λιγότερο νερό, λιγότερο
χαρτί και όλα αυτά με την αποφυγή της σπατάλης. Για το σκοπό αυτό έγιναν προσπάθειες
έτσι ώστε να οργανωθεί η ζωή μέσα στο σχολείο με βάση τις αρχές της Αειφορίας, με
προοπτική να μεταφερθούν από τους μαθητές οι εμπειρίες και οι ακολουθούμενες
πρακτικές στην καθημερινότητά τους και την οικογενειακή τους ζωή. Επίσης αναπτύχθηκαν
δραστηριότητες σχετικές με την αύξηση του πράσινου στο σχολείο όπως δεντροφυτεύσεις
κ.α.

2) Σύνδεση δράσεων και δραστηριοτήτων με τους δείκτες. (μέχρι 300λέξεις)

Σε αυτό το πεδίο η ανάπτυξη των καινοτόμων προγραμμάτων σε συνδυασμό με την δράση
των ομάδων Ενέργειας & Ανακύκλωσης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τις καλά
προγραμματισμένες και οργανωμένες δραστηριότητές τους βοήθησαν ώστε η έννοια της
Αειφορίας να εξαπλωθεί ανάμεσα στους μαθητές και να ξεκινήσει έτσι η προσπάθεια της
μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του σχολείου της αύξησης των φυτών στο χώρο
του σχολείου φροντίζοντας ώστε, όχι μόνο να γίνει δεντροφύτευση στους εξωτερικούς
χώρους, αλλά και να τοποθετηθούν φυτά στους διαδρόμους και τις τάξεις του σχολείου.
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Τέτοιες δράσεις ήταν:

 Ενημερώσεις από τους μαθητές των ομάδων στους υπόλοιπους μαθητές αλλά και
στους εκπ/κούς του σχολείου για την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και
τρόπους μείωσής του, την αξία της ανακύκλωσης, δημιουργία σχετικών αφισών και
ανάρτησής τους στον χώρο του σχολείου έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος των
απορριμάτων που καταλήγουν στην χωματερή και να αρχίσει ο διαχωρισμός, η
συλλογή αλλά και η επαναχρησιμοποιήση των ανακυκλούμενων υλικών, μέσω
διαφόρων κατασκευών αλλά, να επιτευχθεί ταυτόχρονα και η μείωση του
φωτοτυπικού χαρτιού. Δράσεις που σχετίζονται με τους δείκτες 22, 23, 24.
 Ενημερώσεις για τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και
νερού, τις επιπτωσεις στο περιβάλλον, δημιουργία αφίσας με θέμα «Το λεξικό του
περιβάλλοντος» αλλά και μέτρα μείωσης της σπατάλης αυτών των πόρων. Δράσεις
που είναι σχετικές με τους δείκτες 25 και 27
 Ενημερώσεις σχετικά με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την μη
ανακύκλωση των μπαταριών και την ύπαρξη σχετικού κάδου στο σχολείο που έχει
σχέση με τον δείκτη 29.
 Δημιουργία ομάδας σχολικού κήπου, συνεργασία με ειδικούς για την δημιουργία
σχολικού κήπου, δεντροφυτεύσεις στην αυλή, αλλά και τοποθέτηση φυτών στους
διαδρόμους και τις τάξεις του σχολείου. Δράσεις που αφορούν τους δείκτες 34 και
35.
 Συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, επιδιόρθωση της μόνωσης του
σχολείου και προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, σύμφωνα με
τους δείκτες 30, 31, 32.

3) Περιγραφή των δράσεων – δραστηριοτήτων στα πλαίσια της διαθεματικής
προσέγγισης,

ΟΙ δράσεις και σε αυτό το πεδίο αναπτύχθηκαν στα πλαίσια προγραμμάτων διαθεματικής
προσέγγισης, ωστόσο κάποιες από τις δραστηριότητες συνδέθηκαν απευθείας με συγκεκριμένα κεφάλαια – ενότητες των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Έτσι:
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Στον στόχο για την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου:








Οι ενημερώσεις, από τις ομάδες ενέργειας και ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής
διαχείρισης, για την μείωση κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού,
την αξία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, των μπαταριών και την μείωση του
χαρτιού του φωτοτυπικού συνδέθηκαν με τα κείμενα επιχειρημάτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ε’ και Στ’ τάξη.
Η συγκέντρωση και το ζύγισμα των απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και μη, συνδέθηκαν με διάφορες ενότητες των μαθηματικών όπως, προσθαφαιρέσεις, μέσος όρος, αναλογίες και ποσοστά.
Η μείωση του χαρτιού του φωτοτυπικού επίσης με τους μέσους όρους, τις αναλογίες
και τα ποσοστά αλλά και με τις προσθαφαιρέσεις μεγάλων αριθμών.
Η μείωση της άσκοπης σπατάλης του πόσιμου νερού με ποσοστά στα μαθηματικά
αλλά και γεωγραφία σε σχέση με τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το
πόσιμο νερό και με την σημασία του νερού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.
Με την Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο
Δήμος στους πολίτες αλλά και τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων για
την δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Με την φυσική και τους τρόπους εξοικονόμησης νερού από τα
φυτά στις ερήμους και στις άνυδρες περιοχές του πλανήτη.

Στον στόχο για την αύξηση του πρασίνου στο σχολείο οι δραστηριότητες συνδέθηκαν με :










Την Φυσική και τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από το CO2 μέσω της φωτοσύνθεσης και την διατήρηση της υγρασίας της ατμόσφαιρας μέσω της διαπνοής.
Τα Μαθηματικά και την διατήρηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας από την μη χρήση κλιματιστικών αλλά και της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου σε σχέση με την μέτρηση της επιφάνειας (
εμβαδό)
Την Γλώσσα με την δημιουργία του «λεξικού του περιβάλλοντος» και την ανάγνωση
κειμένων και ποιημάτων σχετικών με τα δάση.
Με την Γεωγραφία και την εύρεση των περιοχών της γης όπου βρίσκονται τα διάφορα είδη δασών και την αξία τους ως οικονομικού παράγοντα
Με την Αισθητική Αγωγή με την δημιουργία αφισών για το περιβάλλον
Με την Μουσική με ακρόαση τραγουδιών σχετικών με το περιβάλλον και την καταστροφή του.
Με την Θεατρική Αγωγή δραματοποιήσεις σε σχέση με την μόλυνση της ατμόσφαιρας και την καταστροφή του περιβάλλοντος
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Η δεντροφύτευση με την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

4) Αποτελέσματα της δραστηριότητας ή του προγράμματος-Επίδραση του
προγράμματος (στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη διεύθυνση, στους γονείς,
στην κοινωνία, στο περιβάλλον) (250 λέξεις)
Οι στόχοι αυτών των δράσεων ήταν χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες.


Στους βραχυπρόθεσμους στόχους όπως ήταν:
o Η αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την καθημερινότητα
τους.

Οι μαθητές, μετά τις σχετικές ενημερώσεις , παρουσίαζαν μια αλλαγή στον τρόπο με
τον οποίο αντιμετώπιζαν θέματα σχετικά με το περιβάλλον και ζητούσαν πχ να κλείνουν τα
φώτα στο διάλειμμα, πετούσαν τα σκουπίδια στα καλαθάκια, άρχισαν να ξεχωρίζουν τα
ανακυκλώσιμα υλικά από τα απορρίμματα κλπ.
o Να αυξηθεί το αίσθημα της υπευθυνότητας των μαθητών, έτσι ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες
Οι μαθητές, για παράδειγμα, ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα των απορριμμάτων στην
αυλή έτσι ώστε ανέπτυξαν πρωτοβουλίες διατήρησης της καθαριότητας σχηματίζοντας ομάδες με αυτόν το σκοπό.


Στους μεσοπρόθεσμους στόχους περιλαμβάνονταν:
o Η μείωση της σπατάλης του νερού, του ηλεκτρικού και του φωτοτυπικού
χαρτιού, πράγμα που βοήθησε το σχολείο σε σχέση με τους περιορισμένους
του πόρους.
o Η διατήρηση του πράσινου και η αύξηση των φυτών στους εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους με αποτέλεσμα τον καλλωπισμό του σχολείου.



Στους μακροπρόθεσμους στόχους ήταν:
o Η παγίωση μιας συμπεριφοράς, και κουλτούρας σχετικής με την Αειφορία
και την αναγκαιότητά της σε όλους τους εμπλεκόμενους στην σχολική διαδικασία.
o Η μεταφορά αυτής της συμπεριφοράς και κουλτούρας από τους μαθητές στο
σπίτι, την οικογένειά και την εκτός σχολείου καθημερινότητά τους, δημιουργώντας έτσι συνθήκες για μια ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας και αποδοχής
των αρχών της Αειφορίας.
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5) Συνεργασίες με φορείς
Σε αυτό το πεδίο συνεργαστήκαμε με του ακόλουθους φορείς










Δήμο Αλεξανδρούπολης
Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης
Κ.Π.Ε. Σουφλίου
ΚΕΔΔΥ
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα του Έβρου
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν.Χηλής
Εθνολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Εφορία Αρχαιοτήτων Κομοτηνής
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Αυτό το οποίο μπορεί να εξαχθεί σαν συμπέρασμα, μετά από 2 χρόνια συμμετοχής στο
πρόγραμμα του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου, και υποδηλώνει την επιτυχία της εφαρμογής
του, είναι η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για αλλαγές μέσα από την ενεργό
συμμετοχή όλων. Αλλαγές για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπ/σης μέσα
από τον προγραμματισμό αλλά, και την παγίωση μιας συμπεριφοράς και κουλτούρας
συνεργασίας. Συνεργασία η οποία να συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους στην
εκπ/κή διαδικάσια παράγοντες, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για ένα σχολείο ανοιχτό
στην κοινωνία, ανοιχτό στις προκλήσεις της εποχής μας, ανοιχτό σε οράματα για το μέλλον.
Ένα μέλλον για το οποίο οφείλει όχι μόνο να προετοιμάσει τους μαθητές και αυριανούς
πολίτες να το αντιμετωπίσουν αλλά, και να τους καταστήσει ικανούς να το διαμορφώσουν,
με βασικό τους κριτήριο τις αρχές και τα οράματα του Αειφόρου Σχολείου.

Μιχαηλίδης Πέτρος
Δάσκαλος
Υποδ/ντης του Σχολείου
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6ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς-«Πηνελόπη Δέλτα»

Ταχ. Δ/νση: Λάμπρου Κατσώνη 53, Κηφισιά,
Τ.Κ.14561
Διευθύντρια: Βασιλείου Αλεξάνδρα

Ονόματα δασκάλων: Αστερίου Μαρίτα(Δ2΄), Λύρας Δημήτρης (Τ.Ε.), Μουταντζή
Γεωργία(Β΄), Μπόζος Ιωάννης (Ε΄), Μπόλη Χριστίνα (Αγγλικά), Ρεπανέλη Δέσποινα (Γ΄),
Σπάχος Δημήτρης (Στ΄), Σφαντού Δώρα (Δ1΄), Τσικνάκου Φιλιώ(Α΄)

172

Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το όραμά μας ήταν και παραμένει ένα Αειφόρο Σχολείο ανοικτό σε όλους, που να
αποτελεί μια πλατιά αγκαλιά από και για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση,
τους υπεύθυνους καθαριότητας, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους γονείς, την τοπική
κοινωνία, τη χώρα, την Ευρώπη, τον πλανήτη μας. Έτσι, ο κεντρικός μας στόχος ήταν
όλοι οι παραπάνω να εμπλακούν σε μια δημιουργική διαδικασία που θα τους οφελούσε
τόσο ως άτομα αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας. Το σχολείο μας θα ήταν
ένα μελίσσι δημιουργικότητας, χαράς, δημοκρατίας, ίσων ευκαιριών, αγάπης,
συνεργασίας και μάθησης.

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Το σχολείο μας συμμετείχε στο θεσμό του ΒΑΣ τις σχολικές χρονιές 2011-2012 (8η θέση)
και 2012-2013 (3η θέση). Από τη αρχή της συμμετοχής μας ενεργοποιήθηκαν όλοι οι
μαθητές και το σύνολο του διδακτικού προσωπικού, το βοηθητικό προσωπικό
(καθαρίστρια, κυλικείο), καθώς επίσης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Επίσης,
υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς όπως και με
άλλους τοπικούς και επιστημονικούς φορείς που ασχολούνταν ενεργά με θέματα
περιβάλλοντος.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Σχετικά με τη μεθοδολογία ακολουθήσαμε τα επτά βήματα που προτείνονταν
προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα δεδομένα
του σχολείου μας. Μεγάλη σημασία
δόθηκε
στη
δημιουργία
της
«Περιβαλλοντικής
Επιτροπής»
όπου
προσπαθήσαμε να υπάρχει ευρεία
αντιπροσώπευση τόσο του διδακτικού
προσωπικού και των μαθητών όσο και
άλλων φορέων που θα συμμετείχαν
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ενεργά στην όλη προσπάθεια (Σ.Γ.Κ., Δήμος)

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Μέσα στις παρενθέσεις αναγράφονται οι αντίστοιχοι δείκτες

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
1) ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια του έτους εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής προγράμματα (Α1):


«Παιχνίδια παιδιών»-Γ΄ & Στ΄






«Building a world for and with children»-Αγγλικά-όλο το σχολείο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COMENIUS :«Healthy kids – healthy school»-όλο το σχολείο
Ομιλία και παρουσίαση διαδραστικού προγράμματος κατά της σχολικής βίας.
Παρουσίαση εκπ/κού προγράμματος στην Α.Π.Χ. με την ευκαιρία της Ημέρας κατά
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Μετάβαση από τη Στ΄ στο Γυμνάσιο
«Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους» - ACTION AID- Γ΄
ΠΡΟΝΟΗ-πρόγραμμα κατά της σχολικής βίας-Γ΄
Πρόγραμμα «Τρώμε σωστά-τρώμε υγιεινά» με συμμετοχή διατροφολόγου/γονέαΑ΄& Β΄
Παραδοσιακό ζύμωμα ψωμιού με συμμετοχή διατροφολόγου/γονέα- Γ΄
«Φροντίζουμε τα δόντια μας»-Γ΄ (Αγγλικά)
Μαθήματα υγιεινής μαγειρικής –Δ1΄
Παρουσία της Γ΄ τάξης στην τελετή βράβευσης εκ/κών από την ΠΡΟΝΟΗ με παρουσίαση και δρώμενο
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2) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ (Α1)
 Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας: «Βιβλία με ρόδες» του Συλλόγου ΠΥΡΝΑ με θέμα το
ΝΕΡΟ
 Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
 Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στη βιβλιοθήκη του σχολείου.
 Δημιουργία τραγουδιού (στίχοι - μουσική) σχετικού με το νερό. –Γ΄
 Ομαδική συγγραφή τόμου με τίτλο «Το μαγικό βιβλίο των Θεών» -Γ΄
 Θεατρικό δρώμενο που συνέγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές σχετικό με τους Θεούς του
Ολύμπου –Γ΄
 Πρόγραμμα «Γεύσεις Ελλήνων-ελαιόλαδο-ψωμί»-Δ2’
 Παραδοσιακό λιομάζωμα- Α΄& Β΄
 Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Paint a fish» - Β΄
 Δραματοποίηση «Ο κύκλος του νερού» - Α΄ & Β΄
 Πρόγραμμα «Η καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων – Μύρτις» - Δ2΄
 Διοργάνωση πασχαλινού παζαριού – Ε΄
 Η μουσική του Μ. Χατζιδάκι –Δ1΄
3)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (Α3)
 Πρόγραμμα «Μες το δάσος περπατώ και εσένα συναντώ» – Α΄ & Β΄
 Πρόγραμμα «Θαλάσσια ζώα της Ελλάδας υπό εξαφάνιση» - Γ΄
 Πρόγραμμα «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» - Γ΄
 Έκφραση με μαθηματικό τρόπο της σπατάλης νερού στο σπίτι/μετρήσεις – Γ΄
 Πρόγραμμα «Αρωματικά φυτά» - Γ΄
 Κατασκευή και ανάρτηση καρτελών με οδηγίες ορθολογικής χρήσης νερού στις σχολικές τουαλέτες – Γ΄
 Κατασκευή πινακίδας με το ποίημα «Το νερό» και ανάρτησής της στις βρύσες του
σχολείου – Γ΄
 Πρόγραμμα «Το νερό» - Δ2΄
 Πρόγραμμα «Δάσος – ακολουθώντας τα ίχνη της αρκούδας» - Δ2΄
4)ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (Α3 & Α4)
 Βοτανικός Κήπος Διομήδους-Στ΄
 ΕΥΔΑΠ-Ε΄ & Στ΄
 Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα Αρκαδίας-Στ΄
 Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»-Γ΄ & Δ΄
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 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής-Α΄ & Β΄
 Επιτόπια έρευνα στο ρέμα Κοκκιναρά από τη Στ΄ τάξη
 «Σφουγγαράδες»
 «’Εθιμα του Πάσχα»
 Παρουσίαση από γονέα διατροφολόγο για την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής
 ΠΡΟΝΟΗ: ενημέρωση για τη σχέση παιδιού - οικογένειας
 Δίκτυο Μεσόγειος SOS – ενημέρωση για το νερό

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο






Έρανος για ενίσχυση της UNICEF (Β5)
Ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου της περιοχής μας με προϊόντα από τον σχολικό μας λαχανόκηπο (Β5)
Βάψιμο σκηνής αίθουσας εκδηλώσεων, εξωτερικής εισόδου του προαυλίου, εξωτερικής καγκελόπορτας και εξωτερικών τοίχων-σβήσιμο graffiti(Β8)
Οργάνωση τάξεων σε ομάδες (Β8)
Στενή συνεργασία με υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και
Πολιτιστικών Θεμάτων για την εκπόνηση συνολικά 25 προγραμμάτων στο σύνολο
του σχολείου (Β12)

Η έντονη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών
του σχολείου μας είχε σαν αποτέλεσμα τη
συμμετοχή στις δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου των γονέων και κηδεμόνων του
σχολείου. Έτσι, οι μαθητές συμμετείχαν με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις παιδαγωγικές αρχές
της αειφορίας στην καθημερινή τους ζωή. Κατά
συνέπεια, ωφελήθηκε η τοπική κοινωνία και το
περιβάλλον της περιοχής.
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Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο


Ανακύκλωση χαρτιού ανά τάξη και ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου και
πλαστικού σε όλο το σχολείο (Γ 2.1)
 Ανακύκλωση μπαταριών και λαμπτήρων(Γ 2.3)
 Κατασκευή βαρελιού, φράκτη λαχανόκηπου και διακοσμητικών αντικειμένων από
ανακυκλώσιμα υλικά (μεταχειρισμένο βαρέλι, ξύλα από κλάδεμα, πλαστικά
μπουκάλια και συσκευασίες) (Γ 2.4)
 Καταμέτρηση διαρροών σε βρύσες και τουαλέτες (Γ 3.1)
 Δενδροφύτευση, δημιουργία κήπου με
αρωματικά φυτά και λαχανόκηπου με εποχικά
φυτά (Γ 6)
 Κατασκευή στέρνας για συλλογή βρόχινου
νερού (Γ3)
 Συλλογή νερού από βρύσες σε βαρέλια (Γ3)
 Τοποθέτηση τούβλου σε καζανάκια για τη
μείωση κατανάλωσης νερού (Γ3)
 Διεξαγωγή πειραμάτων στο χημείο για τον
όγκο του νερού (Γ3)
 Καταμέτρηση σπατάλης νερού στο σπίτι (Γ3)
 Κομποστοποίηση φύλλων και κλαδιών (Γ7)
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το πιο σημαντικό που πετύχαμε ήταν να γίνει το περιβάλλον συνειδητό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Όλοι -σχολική κοινότητα, γονείς, εμπλεκόμενοι φορείς, κοινωνίαευαισθητοποιηθήκαμε και δραστηριοποιηθήκαμε. Το σχολείο αποτέλεσε απτή γέφυρα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ατόμου μέσα από τις
συλλογικές, οργνωμένες δράσεις!
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6/Θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλών Δένδρων

Ταχ. Δ/νση: Καλά Δένδρα Σερρών ΤΚ 62100
Διευθύντρια: Σοφία Λεβεντέλη

Εκπ/κοί που συνεργάστηκαν
Δάσκαλοι: Γεωργιάδης Ευστράστιος, Καϊσερίδου Ελένη, Κυρούδη Φωτεινή ,
Μπεκιαρούδη Αθανασία, Πισκιούλης Μιχάλης, Φανερωμένος Χρήστος, Χατζητόλιου
Θωμαή
Φυσικής Αγωγής: Καζάκας Παναγιώτης
Αγγλικής Γλώσσας: Βαχτσεβάνου Σοφία, Τσακίρδαη Ελπίδα
Μαθητές:
Γρατζάκης Θωμάς, Δημητριάδου Δήμητρα, Μαλάκη Ζωή, Μέτσιου Ναταλία, Μπαρδάκη
Αγγελική, Μπουτάκογλου Πασχάλης, Ξενάκη Γεωργία, Γάτσιου Ευδοκία, Γανοπούλου
Μενεξιά, Δαουλτζής Πασχάλης, Κυρβέη Μαρία, Ξενάκης Σταύρος, Μπούμπαρης Παύλος,
Τσίμας Δημήτρης , Ζαμπούνης Πέτρος, Λαμπάκη Μαριάνθη, Παγωνάκη Γεωργία,
Αποστόλου Θεόδωρος , Δαουλτζής Πασχάλης, Τζήμας Παύλος, Βαλτσάνης Ιωάννης,
Γάτσιος Αναστάσιος, Γάτσιου Δήμητρα, Γάτσιου Μαρία, Ζαμπούνη Σοφία,Καρακατσάνης
Αναστάσιος, Καπόγλου Γεώργιος, Μπαρμπούτης Ζαφείρης, Παπαδοπούλου Δήμητρα,
Παρτάλης Ευάγγελος, Σταυρίδης Γεώργιος, Τρανταφυλλάκη Αθανασία , Τσέπελα
Σταματία, Βαλτσάνη Ιωάννα, Δαουλτζή Χρυσούλα, Κατσίκας Αλέξανδρος, Μανωλάκης
Χαράλαμπος, Τζήμας Κωνσταντίνος, Γάτσιου Θεοδώρα, Γρατζάκης Γεώργιος, Δαγκούλη
Χρυσάνθη, Δημητριάδου Μαρία, Ζαμπούνης Πασχάλης, Καραμπάσης Αναστάσιος,
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Καρακατσάνη Μαρία, Καλογεράκης Θωμάς, Μανάβη Βασιλική, Μουσικάκη Αργυρώ,
Παγωνάκη Γεωργία, Χερχελετζής Γεώργιος, Χρυσομέρη Θεοδοσία, Δαουλτζή Βασιλική,
Κωνσταντίνος Μανωλάκη Ελένη, Μπουτάκογλου Κυριάκος, Παπαδόπουλος Αναστάσιος,
Σταυρίδου Σουλτάνα-Μαρία, Τσερκέζη Σταματία , Τσίμα Μαρία, Χεχελετζή Ευθυμία,
Χερχελετζής Χρήστος,
Βαλτσάνη Αικατερίνη, Μανθάκη Ευαγγελία, Μπαρδάκη Αλεξάνδρα, Μπαρμπούτη
Φωτεινή, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Χρυσομέρη Ματρώνα

Βοηθητικό προσωπικό: Λέκκα Ελένη, Αγγελίδης Δημήτριος
Γονείς: Βαλτσάνης Δημήτριος, Ζαμπούνης Χρήστος, Καρακατσάνη Χριστίνα, Καραμπάση
Ειρήνη, Κουκουβίνου Ζηνοβία, Κυρβέης Ευάγγελος, Παυλακάκη Δήμητρα, Σαβράμη
Έρρικα , Σιάκα Συρματένια, Ψεμματά Ειρήνη
Πρόεδρος του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου : Τσίμας Θωμάς

Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ενσυνείδητη ή ασυνείδητη καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος από τον ανθρώπινο παράγοντα ενώ παράλληλα στάσεις και
συμπεριφορές υιοθετήθηκαν και αναπτύχθηκαν χωρίς να εχει εκτιμηθεί από πριν η
καταστροφική συνέπειά τους.
(Πεταμένα μολυσματικά δοχεία σε ανοιχτους χώρους ή στη θάλασσα, λίμνες κλπ.,
αποψίλωση των δασών, ζώα υπό εξαφάνιση, ελάττωση της βιοποικιλότητας με την
εξαφάνιση ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών μέσω του παγκόσμιου διατροφικού
ελέγχου, χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλόγιστος καταναλωτισμός κ.ά.)
Τι μπορεί να κάνει στ’ αλήθεια ένα μικρό σχολείο μπροστά στα τόσο μεγάλα
προβλήματα; Να τα αγνοήσει; Θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Να «τα βάλει» με όλους
και με όλα; Και πάλι , μη ρεαλιστικό αυτό το σενάριο.
Μπορεί όμως αφουγκραζόμενο τις ανάγκες και τα προβλήματα της εποχής να
δημιουργήσει το πλαίσιο εκείνο όπου όλοι θα γίνουν συμμέτοχοι στην αναζήτηση της
γνώσης και όπου χρειαστεί στην αλλαγή αντίληψης, στάσης και συμπεριφοράς ώστε να
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γίνει πράξη και φιλοσοφία ζωής η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και να
δημιουργηθεί μια επιδοφόρα νέα γενιά που θα χρησιμοποιεί και θα ανταποδίδει τα
θετικά «πρόσφορα» της φύσης.
Όλα αυτά είναι πραγματοποιήσιμα μέσα από την αξιοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και ανθρώπινων σχέσεων που εντάσσονται σε μια ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης.

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Το Δημοτικό Σχολείο Καλών Δένδρων συμμετείχε στα δυο από τα τρία προηγούμενα
σχολικά έτη 2011-12 και 2012-2013 στο θεσμό ΒΑΣ έχοντας ως κύρια επιδίωξη όχι το ίδιο
το βραβείο καθαυτό αλλά την ενεργό εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
σε δράσεις που σχετίζονται με την αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών ως
προς τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι φυσικοί πόροι δεν είναι ούτε δεδομένοι ούτε ανεξάντλητοι για να τους
συμπεριφερόμαστε ως τέτοιους. Από την άλλη, το σχολείο λειτουργεί ως ένας κλειστός
εκπαιδευτικός θεσμός που δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή γνώση, στραγγαλίζοντας την
αυτενέργεια, τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα , τη φαντασία και τη σωματική
κίνηση των μαθητών.
Έχοντας αυτά υπόψη οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αποφάσισαν να ασχοληθούν
με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο την απελευθέρωση των
δυνάμεων των μαθητών στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης και της ανάπτυξης
σχέσεων με τον παράγοντα άνθρωπο και τον παράγοντα περιβάλλον.
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Το γεγονός ακόμα ότι το σχολείο ανήκει σε ένα χωριό, η οικονομία του οποίου στηρίζεται
στη γεωργία κατά κύριο μέρος,
αλλά από την άλλη πλευρά οι μαθητές δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες παραγωγής, αποτέλεσε ένα
ακόμη κίνητρο για να προτιμηθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα με στόχο όχι μόνο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος
γενικότερα αλλά και τη δημιουργία ενδεχόμενης προοπτικής ανάπτυξης του τοπικού παραγωγικού πλούτου

για το μέλλον, κάτι που θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο και ανα-

γκαίο στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διάγουμε.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την πρώτη χρονιά
λαχανόκηπο, να φτιάξουμε κομποστοποιητή, να ασχοληθούμε με τη σηροτροφία, να
κάνουμε δεντροφύτευση και να συνεχίσουμε από παλαιότερα έτη την ανακύκλωση και
τη μείωση του ενεργειακού-οικολογικού αποτυπώματος .
Την δεύτερη χρονιά να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την σπορά και την καλλλιέργεια
βιολογικών προϊόντων και ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών , και να συνεχίσουμε με την
σωστή διαχείριση του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος για τη μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος καθώς και με την ανακύκλωση μπαταριών, χάρτινων συσκευασιών,
πλαστικών και αλουμινίου. Ως συνέχιση μάλιστα αυτής της φιλοσοφίας και πρακτικής
από εφέτος τον Ιανουάριο 2014 κάνουμε ανακύκλωση και του τηγανέλαιου.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Α) Σε σχέση με τους παιδαγωγικούς δείκτες:











Π.1. Την σχολική χρονιά 2011-12, οι δράσεις- στόχοι που αναπτύχθηκαν ήταν :α) η
σηροτροφία μέχρι το στάδιο της παραγωγής του κουκουλιού β) η δημιουργία
λαχανόκηπου και η κατασκευή κομποστοποιητή γ) η αισθητική αναβάθμιση της
αυλής του σχολείου.
Π.2. Την σχολική χρονιά 2012-13 δόθηκε έμφαση : α) στη δημιουργία σπορείου με
σπόρους που χρησιμοποιούν ορισμένοι καλλιεργητές από δικές τους ποικιλίες από
παλαιά και όχι του εμπορίου
Π.3. Παράλληλα αξιοποιούνταν οι δείκτες από το υλικό που μας δόθηκε από «το
βραβείο αειφόρου σχολείου» για την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος σε
ηλεκτρική ενέργεια και νερό καθώς και για τη μείωση του βάρους των συμβατικών
σκουπιδιών και την αντίστοιχη αύξηση του βάρους των ανακυκλώσιμων υλικών.
Π.4. Στις δράσεις συμμετείχαν ενεργά οι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς και
τοπικοί παράγοντες.
Π.5. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν :
o Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου
o Δίκτυο Υπολογιστών
o Μικροσκόπιο
o Βιντεοπροβολέας
o Φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα
Π.6. Αξιοποιούνταν η ύλη μαθημάτων που θα μπορούσαν να έχουν σχέση και
συνάφεια .
o τα Μαθηματικά στην μέτρηση και οριοθέτηση του λαχανόκηπου,
o η Μελέτη του Περιβάλλοντος στο φύτεμα , μεγάλωμα και συγκομιδή των
λαχανικών
o η Αγωγή Υγείας με τη μεσογειακή διατροφή και τα λαχανικά που τα ίδια τα
παιδιά έσπειραν και μεγάλωσαν
o η Φυσική Αγωγή με το ξεχορτάριασμα, το πότισμα και τη χρήση μικρών
σκαφτικών εργαλείων,
o η Φυσική με την παρατήρηση των φυτών και των μεταξοσκώληκων,
o η Χημεία με την μετατροπή των υλικών που ρίχνονταν στον κομποστοποιητή
σε φυσικό λίπασμα,
o η Ιστορία , μαθαίνοντας για την μείωση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα σε
ειδική επίσκεψη του σχολείου στην Κοινότητα «Πελίτι» Δράμας,
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o η Γλώσσα μέσα από τη χρήση παροιμιών και αινιγμάτων , την καταγραφή
εντυπώσεων και ποιημάτων και την παραγωγή παραμυθιών στην ελληνική και
την αγγλική γλώσσα,
o η Στατιστική και οι Υπολογιστές με τη δημιουργία και επεξεργασία
ερωτηματολογίου,
o τα Εικαστικά μέσα από μια πληθώρα εικαστικών δημιουργιών ,
o η Θεατρική Αγωγή και ο Χορός με τη δραματοποίηση οικολογικού τραγουδιού
(«μητέρα γη συγγνώμη»- ποίηση και μουσική Πασχάλη Τόνιου) και
ανεβάσματος σχετικών θεατρικών δρώμενων( «Το δέντρο που έδινε» του Σελ
Σιλβερστάιν κ.ά. ), σε ειδική εκδήλωση γιορτής σπόρων και φυτών που
πραματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2013 στην αυλή του σχολείου.
Β) Σε σχέση με τους κοινωνικούς και οργανωσιακούς δείκτες:



Κ.1. Οι εκπαιδευτικοί συνεδρίαζαν όποτε κρίνονταν απαραίτητο για την ανάπτυξη
των δράσεων, τον σχεδιασμό, επανασχεδιασμό και συντονισμό τους.



Κ.2. Η επαφή τους με τον σύλλογο γονέων ήταν τακτική με στόχο την ενημέρωση
για τις δραστηριότητες αλλά και την συνδρομή τους σε αυτές.

Π.χ. στο φρεζάρισμα του λαχανόκηπου από γονέα γεωργό, στο πότισμα των χιλίων και
πλέον φυτών που αναπτύχθηκαν στο σπορείο από γονείς που έρχονταν τακτικά για αυτό
το σκοπό, στις συμβουλές για το μεγάλωμα των φυτών του σπορείου από γονέα
γεωπόνο, στην ανοχή των οικογενειών στο θέμα της μεταφοράς μεταξοσκώληκων στα
σπίτια των μαθητών κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα κ.ά. Ο μπουφές που
παρήχθη από γονείς την ημέρα της γιορτής των σπόρων και των φυτών και η στήριξη της
εκδήλωσης με την τιμητική παρουσία επισημων φορέων της εκπαίδευσης του νομού, της
περιφέρειας, του δήμου και της τοπικής κοινότητας ήταν το αποτέλεσμα της
οργανωμένης συνεννόησης του σχολικού συμβουλίου , του διδακτικού προσωπικού, της
μαθητικής κοινότητας και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
 Κ.3 Αναπτύχθηκαν συνεργασίες και με άλλους φορείς εκτός του Συλλόγου Γονέων
, όπως με τη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, το Δασαρχείο Σερρών, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών, το παράρτημα Unesco Σερρών , το Δήμο Σερρών, τη Διεύθυνση ΠΕ Σερρών και
άλλα φυσικά πρόσωπα όπως τοπικοί χορηγοί σπόρων, λιπάσματος, ντόπιοι γεωργοί και άλλοι .
 Κ.4. Επίσης σημαντική ήταν η συμβολή των μαθητών και των γονέων στην
κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη ανταποκρινόμενοι σε εράνους με τρόφιμα
και άλλα είδη καθημερινής ανάγκης.
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Κ.5. Υπήρξε προσπάθεια αισθητικής αναβάθμισης με δράσεις όπως ο καθαρισμός
του σχολικού αύλειου χώρου, η δεντροφύτευση, το βάψιμο των θέσεων
ποδηλάτων, η περιποίηση παρτεριών με άνθη και ασβέστωμά τους κ.ά.
Κ.6. Δημιουργήθηκαν ταινίες μικρού μήκους όπου η πρώτη ταινία εστιάζει στις
ανθρώπινες σχέσεις και η δεύτερη στο νερό και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση
των ανθρώπων για βλαβερές συνήθειες που μολύνουν τα νερά και το περιβάλλον.
Με τις ταινίες αυτές λάβαμε μέρος στον διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους που
διοργανώνει η Διεύθυνση ΠΕ Σερρών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας τα
έτη 2012 κα 2013.
Κ.7. Στο σχολείο δεν υπάρχει κυλικείο και για μικρό χρονικό διάστημα (μιας
εβδομάδας ) δοκιμαστικά λειτούργησε αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο από τους
μαθητές της Στ΄τάξης περισσότερο για το βίωμα της εμπειρίας. Η λειτουργία του
ήταν για μικρό χρονικό διάστημα ακριβώς για την αποφυγή δημιουργίας
προβλήματος στην εγχώρια οικονομία.
Κ.8. Συμμετείχαμε στις περιβαλλοντικές δράσεις του eco festival που διοργάνωσε
ο Δήμος Σερρών με τα σχολεία κατά τη λήξη του σχολικού έτους.

Γ) Σε σχέση με τους Περιβαλλοντικούς δείκτες:




ΠΕ.1. Το Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου αποδείχτηκε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο
για τις μετρήσεις των βαρών των ανακυκλώσιμων και μη ανακυκλώσιμων υλικών, για
την μέτρηση της κατανάλωσης του φωτοτυπικού
χαρτιού, για την καταγραφή και τη σύγκριση
κατανάλωσης του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Ενημερωνόταν από τη Διευθύντρια ο Φάκελος του Αειφόρου Σχολείου με τα
αποτελέσματα των μηνιαίων μετρήσεων με τη
βοήθεια των υπεύθυνων συντονιστών των δράσεων (δασκάλων ή μαθητών). Επειδή δεν υπάρχει μετρητής νερού έγιναν συστάσεις για την ορθολογική χρήση του από τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου προς τους μαθητές στην αρχή και
κατόπιν κατά αραιά χρονικά διαστήματα γινόταν
η υπενθύμιση των συστάσεων αυτών από ομάδα
μαθητών που είχε αναλάβει αυτό το έργο.
ΠΕ.2. Ο λαχανόκηπος , αφού φρεζαρίστηκε από
γονέα γεωργό, φυτεύθηκε και σπάρθηκε από τους μαθητές του σχολείου ανά ομάδες
τάξεων (Α΄και Β΄, Γ΄και Δ΄, Ε΄και Στ΄). Επίσης , σε τακτά χρονικά διαστήματα, ποτιζόταν
και ξεχορταριαζόταν από τις ομάδες μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.
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ΠΕ.3.
Με τη συνδρομή γονέα κατασκευάστηκε από μεταλλικό βαρέλι
κομποστοποιητής και υπήρχε ομάδα μαθητών του σχολείου που με τη βοήθεια
εκπαιδευτικού , φρόντιζε να γεμίζει με τα σωστά υλικά, να γίνεται αερισμός και
ανακάτεμα των υλικών κ.ά. Το λίπασμα που προέκυψε μετά από μήνες,
χρησιμοποιήθηκε φυσικά πού αλλού , στον λαχανόκηπο!
ΠΕ.4. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους
στο χωριό και γι’ αυτό δεν χρειάστηκε περαιτέρω σχεδιασμός πέραν της σύστασης να
αφήνουν τα ποδήλατα στη σωστή θέση.



Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Το πρόγραμμα για την σχολική περίοδο 2011-12 περιελάμβανε τρεις κύριες δράσεις:

 τη σηροτροφία, εκτροφή μεταξοσκώληκα και παραγωγή κουκουλιών για δημιουργία διακοσμητικών επιτραπέζιων
κομπολογιών. Η αποστολή νεογέννητων (5-6 ημερών) μεταξοσκωλήκων από τη Γεωπονική
Σχολή της Αθήνας και η ύπαρξη
αρκετών δένδρων μουριάς στο
χωριό (για να μπορούμε να τους
ταΐζουμε) αποτέλεσε τη πρώτη
αφορμή για να υλοποιήσει το
σχολείο των Καλών Δένδρων την
πρώτη του δράση.
 τη δημιουργία λαχανόκηπου, επιλογή χώρου, διαμόρφωση, φύτεμα, φροντίδα,
συγκομιδή λαχανικών και παρασκευή εδεσμάτων καθώς και κατασκευή κομποστοποιητή. Μια φοιτητική εργασία με θέμα τον παιδαγωγικό επανασχεδιασμό
σχολικών αυλών που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη/Βιώσιμο Σχολείο) στάθηκε η δεύτερη αφορμή
για τη δημιουργία του λαχανόκηπου και την κατασκευή του κομποστοποιητή και
τη λειτουργία του στο σχολείο μας.
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 τη δενδροφύτευση και περιποίηση παρτεριών με άνθη. Η ιδέα εκπαιδευτικού της
σχολικής μας κοινότητας για δενδροφύτευση ήταν εύκολο να υλοποιηθεί αφού
το δασαρχείο των Σερρών ανταποκρίθηκε άμεσα και πρόθυμα στο αίτημά του
σχολείου για αποστολή δενδρυλλίων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου βοήθησε στο να ανοιχτούν τρύπες για το φύτεμα των νέων
δένδρων.

Μεθοδολογία – Εργαλεία

Σύνδεση με γνωστικά αντικείμενα










Βιωματικές δράσεις (δημιουργία και καλλιέργεια λαχανόκηπου, κατασκευή κομποστοποιητή)
Διδακτικές επισκέψεις
Παραδοσιακές συνταγές
Δημοσίευση στην σχολική εφημερίδα, ανάρτηση στο σχολικό ιστολόγιο
Χρήση του διαδικτύου
Θεατρικό Παιχνίδι
Φύλλα εργασίας
Πειράματα
Έρευνα- ερωτηματολόγιο

Οι δράσεις που πραγματοποιούνταν εξασφάλιζαν την διαθεματική προσέγγιση αντικειμένων μελέτης πολλών μαθημάτων στο δημοτικό , όπως
o της Μελέτης Περιβάλλοντος ( παρατήρηση, διερεύνηση, καταγραφή αποτελεσμάτων)
o της Ελληνικής Γλώσσας (παραγωγή λόγου με δημιουργία παραμυθιού ,διαλόγων
και άλλων κειμένων )
o της Ξένης Γλώσσας ( μετάφραση παραμυθιού στα αγγλικά)
o των Μαθηματικών (μετρήσεις μήκους, βάρους)
o των Φυσικών Επιστημών Ε΄ και Στ΄ τάξης (παρατήρηση, διερεύνηση, πειραματισμός, καταγραφή αποτελεσμάτων)
o της Φυσικής Αγωγής ( ενασχόληση με τον κήπο, κυνήγι χαμένου θησαυρού)
o Γινόταν χρήση της γνωστικής προσέγγισης με τις ΤΠΕ (διαδίκτυο, χρήση γραφημάτων) στο εργαστήριο των υπολογιστών
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o Η συναισθηματική προσέγγιση ολοκληρώνονταν μέσα από την τέχνη, τη Φωτογραφία, τα Εικαστικά, τον Χορό και το Θεατρικό παιχνίδι)
Η Ευέλικτη Ζώνη διευκόλυνε την πραγματοποίηση όλων των περιγραφόμενων δράσεων.

Συνεργασίες
Έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με φορείς όπως το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
Δημοτικού Σχολείου Καλών Δένδρων, τη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, τη Διεύθυνση ΠΕ Σερρών, το Δασαρχείο Σερρών και φυσικά πρόσωπα όπως τοπικούς χορηγούς σπόρων, λιπάσματος, γείτονες και
άλλους προκειμένου να ολοκληρωθούν τα προγράμματα με επιτυχία από τη μια και από
την άλλη να οικοδομηθεί μια συνεχής σχέση συνεργασίας του σχολείου με την τοπική
κοινωνία.

Άλλες δράσεις
 Συγχρόνως στο σχολείο γινόταν ανακύκλωση μπαταριών και συσκευασιών διαφόρων υλικών (χαρτιού, αλουμινίου) και καταγράφονταν οι μετρήσεις τους στο «ημερολόγιο αειφόρου σχολείου» από τις ομάδες.
 Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών για φιλανθρωπικό σκοπό ( αγορά καροτσιού
για ΑΜΕΑ).
 Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης φαγητού και καθαριότητας για το κοινωνικό
παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης.
 Προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος για την εξοικονόμηση του
ηλεκτρικού ρεύματος και για τη σωστή διαχείριση του νερού.
 Τα παιδιά, στο χωριό, είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν κάποιες από τις δράσεις του σχολείου και στους κήπους των σπιτιών τους ( σκάλισμα, σπορά , φύτεμα
κλπ.) , να παρακολουθούν και εκεί την ανάπτυξη των φυτών και να οδηγηθούν σε
συγκρίσεις , συμπεράσματα και ενδεχόμενες παρεμβάσεις στις δράσεις του σχολείου. Αξιοποιούνταν δηλαδή η εμπειρία του σχολείου στο σπίτι και του σπιτιού
στο σχολείο.

188

 Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με τίτλο « Το καλύτερο δώρο» που εστιάζει
στις αν θρώπινες σχέσεις με την οποία λάβαμε μέρος στον διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους που διοργανώνει η Δ/νση ΠΕ Σερρών σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας το 2012. Θα τη βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=RzB6C1wegJY
 Συμμετοχή στις περιβαλλοντικές δράσεις του eco festival του δήμου Σερρών με
πειράματα και κατασκευές

Κατά την σχολική περίοδο 2012-13, συνεχίστηκαν οι παραπάνω δράσεις και
εξελίχθηκαν μετά τη δημιουργία του λαχανόκηπου και κομποστοποιητή σε
πρόγραμμα για την ανάπτυξη βιολογικών και παραδοσιακών ντόπιων ποικιλιών
που του δώσαμε την ονομασία: «Dum spiro, σπέρνω».
Στόχος του προγράμματος «Dum Spiro Σπέρνω»
ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές όλο τον κύκλο αναπαραγωγής-ανάπτυξης των φυτών με βιωματικό
τρόπο, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της διατήρησης και της διάδοσης παραδοσιακών ανθοκηπευτικών ποικιλιών, τη διασύνδεση της προσπάθειας αυτής με την προστασία του περιβάλλοντος,
την αειφορική ανάπτυξη και την διάχυση όλων των
παραπάνω στην οικογένεια και στην τοπική κοινωνία.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «Dum
Spiro Σπέρνω» , το σχολείο μας παρουσίασε τα αποτελέσματά του σε ανοιχτή εκδήλωση στην τοπική
κοινωνία. Η Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Σερρών και συγκεκριμένα , ο Υπεύθυνος του Τμήματος Σχολικών δραστηριοτήτων της Π.Ε. Σερρών κ. Ιωάννης Πούλιος, μάς
έκανε την τιμή να ανταποκριθεί στην πρότασή μας για τη δημιουργία ενός τοπικού θεματικού δικτύου σχολείων έχοντας σαν βάση το πρόγραμμα «Dum spiro σπέρνω», το οποίο
βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή διεύθυνση της ΠΕ Σερρών :
http://dipe.ser.sch.gr/ysd/wordpress/?page_id=47 ώστε να παρακινηθούν και άλλοι εκπαιδευτικοί στο να αναπτύξουν παρόμοιες δράσεις στα σχολεία τους εφόσον το επιθυμούν και να βοηθηθούν με το χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό που δημιουργήθηκε.
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Μεθοδολογία – Εργαλεία











Βιωματικές δράσεις (κομποστοποίηση, σπορείο, καλλιέργεια λαχανόκηπου)
Διδακτικές επισκέψεις
Παραδοσιακές συνταγές
Ημερολόγια ανάπτυξης των φυτών, σπορολόγιο, δημοσίευση στην σχολική εφημερίδα, ανάρτηση στο σχολικό ιστολόγιο
Χρήση του διαδικτύου
Θεατρικό παιχνίδι
Φύλλα εργασίας
Πειράματα
Έρευνα- ερωτηματολόγιο

Σύνδεση με γνωστικά αντικείμενα του ωρολόγιου προγράμματος
o

Γλώσσα (λογοτεχνικά κείμενα για τη σπορά, αινίγματα, παραμύθια)

o

Μαθηματικά

(στατιστική επεξεργασία

ερωτηματολογίου για τις συνήθειες επιλογής σπόρων, φυτών)
o

Αισθητική Αγωγή (κατασκευή αφίσας,
πανό κ.ά.)

o

Μουσική (τραγούδια για τη γη)

o

Φυσική Αγωγή

(καλλιέργεια λαχανό-

κηπου και άσκηση)
o

Ξένη Γλώσσα (μετάφραση παραμυθιού
στα αγγλικά)

o

Φυσικά ( η ανάπτυξη των φυτών)

Διδακτικές επισκέψεις
Σε κήπους στο χωριό ντόπιων παραγωγών που συλλέγουν και διατηρούν παραδοσιακές
ποικιλίες φυτών, στην κοινότητα Πελίτι στο Παρανέστι Ν. Δράμας, στη λαϊκή αγορά των
Σερρών
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Συνεργασίες με άλλους φορείς και πρόσωπα- Ευχαριστίες
Θερμά ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεισφορά τους:
τον κ. Κιοφεντζόγλου Κωνσταντίνο, τον κ. Θεοδωρίδη Ιωάννη, τον κ. Στεφανίδη Ιωάννη,
τον κ. Μπουτάκογλου Πασχάλη, τον κ. Δαουλτζή Χρήστο, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλών Δένδρων, το Νηπιαγωγείο των Καλών Δένδρων, το Δήμο Σερρών και την τεχνική εταιρεία πρασίνου Τασκούδης-Γκατζιός
Ο.Ε., τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Καλών Δένδρων, το Σύλλογο Γυναικών των Καλών Δένδρων, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών, την UNESCO μέσω του παραρτήματος
UNESCO Σερρών, την Εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι» Δράμας.
Άλλες δράσεις












Υπήρξε συμμετοχή σε δράσεις της UNESCO (καθώς το σχολείο είναι στο δίκτυο
συνεργαζόμενων σχολείων της Unesco, Aps-net) όπως: κατασκευή πανό για τη μη
βία στα γήπεδα
Συμμετοχή στις δράσεις του eco festival
που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών κατά
τη λήξη του σχολικού έτους με
πειράματα, κατασκευές, τραγούδι και
θεατρικό δρώμενο.
Τηλεφωνική συνέντευξη μαθητών σε
τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό για την
ημέρα ραδιοφώνου
Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με
την ονομασία «νοιάσου» η οποία
διαπραγματεύεται τη μόλυνση των
υδάτινων πόρων και με την οποία επίσης
συμμετείχαμε στον διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους που διοργανώνει η Δ/νση
ΠΕ Σερρών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας το 2013. Θα τη βρείτε στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://youtu.be/DmproZauCEg
Συνεχίστηκε η ανακύκλωση μπαταριών, χαρτιού , πλαστικών, αλουμινίου από τις
μαθητικές ομάδες δράσης και η καταγραφή του βάρους των ανακυκλώσιμων και
μη ανακυκλώσιμων υλικών από ομάδα σχολείου με τον εκπαιδευτικό που ήταν
υπεύθυνοι για το σκοπό αυτό στο αρχείο μετρήσεων του «αειφόρου σχολείου»
Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από την προηγούμενη σχολική χρονιά για την
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με έγγραφες υποδείξεις που τοποθετήθηκαν
σε κάθε τάξη για την υπενθύμιση σβησίματος των φώτων στα διαλείμματα από
ομάδα σχολείου καθώς και οι προσπάθειες ορθολογικής χρήσης του νερού (π.χ,
δεν αφήνουμε ανοιχτή τη βρύση να τρέχει όση ώρα πλενόμαστε) με υπενθύμιση
που γινόταν από άλλη ομάδα.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Η συμβολή των δράσεων του προγράμματος «Dum spiro σπέρνω» κυρίως με τη συλλογή σπόρων από παραδοσιακές ντόπιες ποικιλίες κηπευτικών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να δημιουργηθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών, ειδική προθήκη με
σπόρους παραδοσιακών φυτών που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε στο σχολείο κι
έτσι θα υπάρχουν για όσο καιρό θα υπάρχει και θα λειτουργεί και το μουσείο.
Επίσης η δημιουργία τοπικού θεματικού δικτύου σχολείων με την υποστήριξη της
Διεύθυνσης ΠΕ Ν. Σερρών ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή μας
Η τόνωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη
κοινωνία μας
έδωσε ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Υπήρξε βελτίωση στις σχέσεις των μελών της μαθητικής κοινότητας.
Ενδυναμώθηκε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς .
Η βίωση όλων αυτών των εμπειριών προκάλεσε τη χαρά της συμμετοχής και της
δημιουργίας
καθώς και τη διάθεση για συνέχιση και εξέλιξη των δράσεων , πχ. φέτος 2013-14,
ασχολούμαστε
ανακύκλωση

με
και

την
του

τηγανέλαιου.
Το αποτέλεσμα της δουλειάς των μαθητών και των
μαθητριών

του

σχολείου

μας αποτελεί μια προσφορά
στον τόπο τους και την κοινωνία τους γιατί ομορφαίνουν αισθητικά την αυλή του
σχολείου, σέβονται το περιβάλλον, βελτιώνουν και αλλάζουν παλιές συνήθειες αδιαφορίας για την καθαριότητα και τη φροντίδα του, αποκτούν εμπειρίες και γνώσεις για
την χλωρίδα και την πανίδα, συνειδητοποιούν την σημασία της διατήρησης της βιο192

ποικιλότητας, βιώνουν τη δυναμική της ανακύκλωσης , μαθαίνουν την υγιεινή διατροφή και αναγνωρίζουν την αξία αυτών που η ίδια η φύση απλόχερα προσφέρει. Έτσι
σιγά σιγά δημιουργείται μια κουλτούρα που αντιστέκεται σε καταστροφικές συνήθειες
μεγαλυτέρων (π.χ. η αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων και η ρίψη των συσκευασιών τους στο ποτάμι) και κάνει πράξη τους σωστούς τρόπους της ανακύκλωσης, ευελπιστώντας ότι θα αξιοποιούνται από εδώ και μπρος οι γνώσεις της αειφορικής διαχείρισης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο παρόν και στο μέλλον.
Bιβλιογραφία
Χρυσαφίδης, Κ. (1998), Βιωματική- Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Αθήνα, Εκδ. Gutenberg
Κολλιάδης, Ε. (1991), Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη,τ. α΄, Συμπεριφοριστικές θεωρίες, Αθήνα
Κολλιάδης, Ε. (1995), Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη,τ. β΄, Κοινωνικογνωστικές θεωρίες, Αθήνα
Κολλιάδης, Ε. (1997), Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη,τ. γ΄, Γνωστικές θεωρίες, Αθήνα
Κολλιάδης, Ε. (2002), γνωστική Ψυχολογία Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική πράξη, Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, πράξη,τ. δ΄, Αθήνα
Δερβίσης, Σ. ( 1998). Οι μαθητές μιας τάξης ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοκεντρική διδασκαλία, Αθήνα,
εκδ.Gutenberg
Ντράικωρς, Ρ. , Ντινκμέγιερ, Ν. Ενθαρρύννοντας το παιδί στη μάθηση, Αθήνα, εκδ. Θυμάρι
Κωνσταντία Ταμουτσέλη, Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος, εκδ. επίκεντρο, Θεσσαλονίκη
Κωνσταντία Ταμουτσέλη, εκπαιδευτικό υλικό: Υπαίθριος Σχολικός Χώρος: Εργαλείο Αγωγής και Εκπαίδευσης
Γεωργία Λιαράκου, Μάρκος Ακύλλας, εκπαιδευτικά πακέτα, πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων

Δικτυογραφία
Δραστηριότητες μάθησης μέσω Υπολογιστή
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
Εγκαθιδρυμένη και κοινωνικά κατανεμημένη μάθηση μέσω Υπολογιστή
http://www.karagian.users.uth.gr/cscl/04-Zourou.pdf
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Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρούδας

Ταχ. Διεύθυνση: Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54500
Διευθυντής: Χρήστος Καγιάννης

Συνεργάστηκαν…
Εκπαιδευτικοί: Κυριακή Τρυφωνίδου, Βασιλεία Σπανίδου, Μαρία Καλαντζή,Κατερίνα Διαμαντοπούλου, Ελένη Παρασχίδου, Μαρία Καραπαναγιωτίδου, Βαρβάρα Νεοκοσμίδου, Τόλιου Μαριάνθη (ΠΕ06)
Μαθητές: Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων του σχολείου
Γονείς: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρούδας διευθύνεται από τον ίδιο Δ/ντή από το σχολικό έτος
2002-03 και μαζί του υπηρετεί, από έξι έως έντεκα έτη, με οργανική θέση, ένας αριθμός εκπαιδευτικών που αποτελεί το βασικό κορμό του
Συλλόγου Διδασκόντων. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που πλαισιώνουν κάθε χρόνο τον Σύλλογο Διδασκόντων στη συντριπτική τους πλειοψηφία συλλειτουργούν άψογα με τον πυρήνα
των εκπαιδευτικών κι εμπλέκονται ενεργά στις
δράσεις του σχολείου.
Είναι βαθιά η πεποίθηση των εκπαιδευτικών του
σχολείου για αναβάθμιση και ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως του βασικού συντελεστή στην εφαρμογή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών σχεδιασμών.
Το όραμα του σχολείου είναι ν’ αποτελέσει ως θεσμός το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της κοινότητας, όπου θα διαμορφώνεται μια νέα κουλτούρα, νέες αντιλήψεις και στάσεις με αξιακά χαρακτηριστικά, που θα επηρεάζει όχι μόνο τους μαθητές και τις μαθήτριες,
αλλά θα επιδρά στους γονείς τους και στους συμπολίτες τους στην τοπική και στην ευρύτερη κοινωνία.
Λειτουργώντας ως Ανοιχτό Σχολείο, συνεργάζεται με τους φορείς (γονείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι, επαγγελματίες της περιοχής, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Σχολικός Σύμβουλος, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικές
Μονάδες) για την υλοποίηση δράσεων αλλά και για τη διάχυση και δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων.
Στόχοι του σχολείου μας είναι:
-Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών με τις αρχές της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης,
της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της αποδοχής της διαφορετικότητας
-Η προετοιμασία τους ως αυριανών κριτικών και υπεύθυνων πολιτών με ενεργή συμμετοχή στα κοινά
-Η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής τους συνείδησης με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
για τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική
ανάπτυξη
-Η κυριαρχία στο σχολείο των παιδαγωγικών αρχών: βιωματική μάθηση και ενεργή συμμετοχή σε δράσεις
-Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ
Το σχολείο μας συμμετείχε για πρώτη
φορά στο Διαγωνισμό για το Βραβείο
Αειφόρου Σχολείου το σχολικό έτος
2012-13. Το κίνητρο της συμμετοχής
μας στο Β.Α.Σ. ήταν, όχι βέβαια η διάκρισή μας σε ένα διαγωνισμό, αλλά η
καθαυτού συμμετοχή στις δράσεις του.
Υπήρχε ένα πλαίσιο οριοθετημένο, με
συγκεκριμένες κατευθύνσεις και επιλεγμένους στόχους, που ανταποκρινόταν στη φιλοσοφία του σχολείου μας
και στο περιβάλλον που είχαμε δημιουργήσει τα προηγούμενα έτη.

Είχαν ήδη υλοποιηθεί αρκετά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και είχε διαμορφωθεί στους εκπαιδευτικούς του σχολείου η κουλτούρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών και της τοπικής κοινωνίας για θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία, ώστε η παρότρυνση του τότε Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
της Διεύθυνσής μας, σε μια επίσκεψή του στο σχολείο κατά το προηγούμενο της συμμετοχής μας έτος, αποτέλεσε απλά την αφορμή.
Η ίδρυση από το Φεβρουάριο του 2012 του Σχολικού Συνεταιρισμού «ΑΛΕΚΤΩΡ» ενίσχυσε
την πρόθεσή μας, αφού η λειτουργία του έχει συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών
με τις αρχές της συνεργασίας, της κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικοποιημένης σχολικής
ζωής.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Η συμμετοχή αποφασίστηκε ομόφωνα σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε
συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών
ήταν καθολική. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου και κατανεμήθηκαν οι δείκτες (Παιδαγωγικοί – Κοινωνικοί και Οργανωτικοί – Περιβαλλοντικοί) στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν τους δείκτες και σχεδίαζαν προγράμματα και δράσεις με
αντίστοιχες μαθητικές ομάδες. Η προσέγγιση των δράσεων έγινε διαθεματικά, βιωματικά
και ομαδοσυνεργατικά.

196

Για την καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των γονέων και της τοπικής κοινωνίας, εκδόθηκε
ένα ειδικό 8σέλιδο έντυπο «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘’ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ΄΄» το οποίο διανεμήθηκε ως
ένθετο με την εφημερίδα του σχολείου μας ‘’ΤΑ ΝΕΑχωρουδάκια’’ (Φύλλο 14 – Ιανουάριος
2013) και αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο του σχολείου (http://dimneoch.thess.sch.gr).
Επιπλέον, υπήρξε ειδική ενημέρωση
του Σχολικού Συμβούλου της Περιφέρειάς μας, της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης και του Γραφείου Παιδείας
του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τους
οποίους συνεργαστήκαμε στη συνέχεια.
Δημιουργήθηκε από τη δασκάλα και
από μαθητές και μαθήτριες της Δ΄
τάξης το ιστολόγιο ‘’Πράσινα Σποράκια’’
(http://prasinasporakia.blogspot.gr),
όπου παρουσιάζονται οι δράσεις του
σχολείου στα πλαίσια της συμμετοχής στο Β.Α.Σ.
Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
Διαμορφώθηκαν για τον κάθε εκπαιδευτικό ειδικά ατομικά έντυπα, όπου καταχωρούνταν
τα σχετικά με την αειφορία-αειφόρο ανάπτυξη θέματα που ενσωματώνονταν στα μαθήματα του σχολείου, οι διδακτικές ώρες που διεκπεραιώθηκαν με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή με εναλλακτικές προς τη διάλεξη τεχνικές και μεθόδους, καθώς και η χρήση στη διδασκαλία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
Το σχολείο, εκτός από το Εργαστήρι Η/Υ, διαθέτει σε κάθε τάξη Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέα. Επιπλέον στις τέσσερις από τις έξι αίθουσες έχουν τοποθετηθεί
διαδραστικοί πίνακες.
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Υλοποιήθηκαν τα προγράμματα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
«Ελιά: Από τον καρπό… στο πιάτο
μας», «Από το αμπέλι… στο τραπέζι μας», «Τα Σποράκια της Αειφορίας», το πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας «Σωστή διατροφή… καλή
υγεία», το πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων «Καλώς ήρθες βαφτιστήρι» με την αναδοχή των
μαθητών/τριών της Α΄ τάξης από
τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, το
Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Ταξίδι
στο χθες… βαθύτερη κατανόηση
του σήμερα» που συνδυάστηκε μα τη Λαογραφική Έκθεση που στήθηκε στο σχολείο με τη
συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» και των γονέων και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαμορφώθηκε ειδικά και παρουσιάστηκε από τους μαθητές της Ε΄
τάξης σε μαθητές άλλων σχολείων, τα οποία μας επισκέφτηκαν για το σκοπό αυτό.
Οι μαθητές της ίδιας τάξης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του λογισμικού ‘’Story
Book Weaver Deluxe’’ δημιούργησαν το ηλεκτρονικό βιβλίο «Η δύναμη της φιλίας». Την
εργασία τους παρουσίασαν στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κ. Μακεδονίας.
Β. Κοινωνικός και Οργανωσιακός τομέας – πεδίο
Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακινούνται από τη συμμετοχή στο
Πρόγραμμα – Διαγωνισμό Β.Α.Σ. και παρακολουθούν σεμινάρια για την αειφορία και τις
νέες διδακτικές προσεγγίσεις.
Οι μαθητές συμμετέχουν καθολικά και ενεργά στο Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης και στην
αισθητική αναβάθμιση του σχολείου. Δημιουργούν διάφορες γωνιές στους διαδρόμους του
σχολείου: Γωνιά κατασκευών, Γωνιά Ενημέρωσης και Πληροφόρησης, Περιβαλλοντική Γωνιά, Γωνιά ‘’Ο κόσμος μας’’, Γωνιά σκακιού και επιτραπέζιων παιχνιδιών, Παιχνιδούπολη,
Σχολικό Παντοπωλείο. Ζωγραφίζουν τα τζάμια του σχολείου με ζωηρά χρώματα, σχέδια και
συνθήματα για το περιβάλλον και την αειφορία.
Πραγματοποιούν καθαρισμό των πάρκων και εικαστική παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους της κοινότητας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου είχαν εντοπίσει και καταγράψει από καιρό τα σημεία των κοινόχρηστων χώρων, όπου υπήρχαν γραμμένα σε τοίχους
υβριστικά συνθήματα και χυδαίες εκφράσεις. Ο Δήμος ανέλαβε την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και οι μουντζουρωμένοι τοίχοι γεμίζουν με ζωηρά χρώματα, πολύχρωμα
λουλούδια και όμορφα σχέδια. Είναι το καλύτερο μάθημα, αφού κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα από την εμπειρία. Το μήνυμα έχει περάσει. Παρά την παρέλευση
κάποιων μηνών, οι εικαστικές παρεμβάσεις παραμένουν άθικτες!
Μια άλλη δράση που ανταποκρίνεται στο δείκτη των κοινωνικών δράσεων είναι η δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σχολικού Συνε198

ταιρισμού, για την ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους που χρήζουν βοήθεια
σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Συγκεντρώνονται στο σχολείο σε ειδικό χώρο που
έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό, συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας καθώς και
είδη ένδυσης-υπόδησης. Για τη συγκέντρωση των υλικών αγαθών τοποθετήθηκαν ειδικά
καλάθια (‘’κοινωνικό καλάθι’’) στο σχολείο και στα super market της κοινότητας και έγιναν
επαφές με επαγγελματίες της περιοχής για χορηγίες-δωρεές.
Στον ίδιο δείκτη των κοινωνικών δράσεων εντάσσεται και η λειτουργία της Κινηματογραφικής Λέσχης του σχολείου, με την προβολή
κινηματογραφικών ταινιών στο Πνευματικό Κέντρο Νεοχωρούδας, με ελεύθερη
είσοδο για μαθητές, γονείς και δημότες
της περιοχής. Οι ταινίες διατίθενται από
το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Όσον αφορά το δείκτη της διάθεσης βιολογικών προϊόντων, το Σχολικό μας Κυλικείο ‘’Κόκορας το χάραμα’’, το οποίο
διαχειρίζονται οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης
σε ομάδες, εκ περιτροπής, εκτός των αρτοσκευασμάτων, των φρούτων, των φυσικών χυμών διαθέτει και βιολογικά
προϊόντα (μπάρες δημητριακών, παστέλια).

Γ. Περιβαλλοντικός / τεχνικός / οικονομικός τομέας – πεδίο
Στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Τα Σποράκια της Αειφορίας» δίνεται έμφαση σε θέματα
διαχείρισης των απορριμμάτων και τη σημασία για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία μιας χώρας (κυρίαρχα συνθήματα ‘’Μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω’’), σε
θέματα ενέργειας και διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Άλλη μια γωνιά δημιουργείται μέσα στο σχολείο: Η Περιβαλλοντική Γωνιά και το Εργοτάξιο
Συγκέντρωσης και Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ‘’Τα φορτώσαμε στον κόκορα’’. Οι
μαθητές, εμπλέκοντας ενεργά και τους γονείς τους, μεταφέρουν από το σπίτι τους ανακυκλώσιμα υλικά και συσκευασίες. Μετά τη διαλογή, τα υλικά ζυγίζονται και καταγράφονται
από την υπεύθυνη ομάδα των μαθητών της Δ΄ τάξης. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μεταφράζονται σε πόντους που καταχωρούνται στους μαθητές, στους οποίους απονέμονται έπαινοι με
τη λήξη του έτους.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που δεν διαμένουν πλησίον του σχολείου, μετά τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που έγινε με ερωτηματολόγιο για τον τρόπο και το μέσο με το
οποίο προσέρχονται στο σχολείο, παρακινούνται να αποφεύγουν τη χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων και να χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων τοποθετούνται εντός του αύλειου χώρου του σχολείου θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων.
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Τοποθετείται υδρόμετρο για τη μέτρηση της κατανάλωσης νερού. Στις κοινόχρηστες βρύσες
της αυλής τοποθετούνται πλαστικά δοχεία για τη συλλογή κάποιας ποσότητας νερού, το
οποίο χρησιμοποιείται από τους μαθητές για το πότισμα των κήπων (ανθόκηπος, βραχόκηπος, λαχανόκηπος).
Χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός της χειροκίνητης αλλά και της αυτόματης με χρονόμετρο
και θερμοστάτη λειτουργίας του καυστήρα για την εξοικονόμηση πετρελαίου θέρμανσης.
Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την ευαισθητοποίηση των μαθητών, ορίζονται υπεύθυνοι μαθητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν το φωτισμό (ανάβουν και σβήνουν) στις
τάξεις και στους κοινόχρηστους χώρους.
Δημιουργείται ο λαχανόκηπος, περιφράσσεται και καλλιεργείται με ευθύνη των μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης, ενώ αγοράζεται κομποστοποιητής με χρήματα του Σχολικού Συνεταιρισμού. Δημιουργείται ο βραχόκηπος στην αυλή με μικρούς θάμνους και προγραμματίζεται δεντροφύτευση μεγάλων δέντρων με τη συνεργασία των γονέων. Πραγματοποιούνται
εικαστικές παρεμβάσεις στην αυλή με τη δημιουργία γλαστρών με λάστιχα αυτοκινήτων και
βαρέλια, κατάλληλα χρωματισμένα, όπου φυτεύονται θάμνοι.
Οι μαθητές του Ολοημέρου αναλαμβάνουν την παρασκευή βιολογικών απορρυπαντικών. Χρησιμοποιούν τριμμένο αγνό πράσινο
σαπούνι ελιάς διαλυμένο σε ζεστό νερό και προσθέτουν ξύδι και
αιθέριο έλαιο πασχαλιάς.
Το σχολείο συμμετέχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τέχνης με
θέμα «Δημιουργώ εκ του μηδενός» που προκήρυξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν
τρισδιάστατα έργα χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. ‘’Το Δέντρο-Σύμβολο της Αειφορίας’’, έργο των μαθητών της Δ΄ τάξης, ήταν ένα από τα δύο έργα που προκρίθηκαν για
το διαγωνισμό από τη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όλες οι κατασκευές εκτίθενται στο
χώρο του σχολείου.
Οι προαναφερόμενες δράσεις συνδέονται άμεσα με τους περιβαλλοντικούς δείκτες, ενώ
υπάρχει διαθεματική προσέγγιση με τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Εμείς κι ο Κόσμος, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Εικαστικά.
Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησε και ενεργοποίησε μαθητές και γονείς. Οι μαθητές προσέγγισαν καινούριες έννοιες και καλλιέργησαν μια σειρά βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Προβληματίστηκαν απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα, ανέπτυξαν την κριτική σκέψη
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και αναζήτησαν λύσεις. Απόλαυσαν τις δημιουργίες τους και ικανοποιήθηκαν από το γενικότερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Οι γονείς και η τοπική κοινωνία δραστηριοποιήθηκαν κι επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για την εν γένει λειτουργία του σχολείου.
Ο Δήμος ευαισθητοποιήθηκε και επιθυμεί να υιοθετήσει το θεσμό του Β.Α.Σ. ως θεσμό του
Δήμου για τις σχολικές μονάδες του κατά τα επόμενα έτη.
Το πρόγραμμα, έθεσε σε πιο στέρεη βάση ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κι
εξοικονόμησης πόρων. Επιπλέον, βελτίωσε τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ
των μαθητών αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αφού αναπτύχθηκε ομαδικό
πνεύμα και κλίμα συνεργασίας.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επιδιώχθηκε και υπήρξε συνεργασία με το Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, το Δήμο Ωραιοκάστρου, τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, τους Υπευθύνους των Σχολικών Δραστηριοτήτων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τους επαγγελματίες της περιοχής και με Σχολικές Μονάδες της οικείας Διεύθυνσης.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Η συμμετοχή μας στο Β.Α.Σ. ευαισθητοποίησε κυρίως τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, διεύρυνε τους ορίζοντές τους και έβαλε τις βάσεις για τη συνέχιση των δράσεων στην
κατεύθυνση του Αειφόρου Σχολείου και της αειφορικής ανάπτυξης. Θέματα και πρακτικές
της καθημερινότητας αντιμετωπίζονται πλέον με άλλη λογική και με άλλη οπτική ματιά.
Οι μαθητές νιώθουν περισσότερο οικείο το χώρο του σχολείου, επιδεικνύουν θετικότερη
στάση και μεγαλύτερη διάθεση για αυτενέργεια και εξωστρέφεια.
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Ελληνογαλλικό Κολέγιο "Ι.Μ.Δελασάλ"

Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 6 Πεύκα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010
Διευθύντρια: Λαπουρίδου Αλεξάνδρα

Υποδιευθύντρια: Βάνα Βενιάδου
Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Παπαδοπούλου Ι., Μελισσαρίδου Σ., Λυκοπούλου Σ.,
Αθανασιάδου Ν., Φωτιάδου Β., Δρούγκας Ι., Μπάρμπας Α., Μαυρίδης Χ., Σαρίσχουλης Σ.,
Νάστου Α., Τζέκου Κ., Προέδρου Ν., Σταμπουλή Ε., Μηλιάδου Α., Σταυρίδου Π.,
Χατζηγιάννης Α., Δήμου Α., Ζαρικάκη Μ., Μπαλακανάκη Μ., Τζώρτζη Ν.
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων: Καρυοφύλλης Κ., Καούρη Λ., Τσανταλίδου Ν., Στεργίου
Β., Μαυρομουστάκη Δ., Ρούσση Γ., Μπιζουργιάννης Β.
Βοηθητικό Προσωπικό: Μικροπούλου Α., Αλεκτορίδου Κ.(καθαρίστριες), Αντωνάρα Τ.
(νοσηλεύτρια), Μπαμίδου Β. (γραμματειακή υποστήριξη), Ζιάγκας Ν. (επιστάτης),
Στεργιώτη Αιμ. (κυλικείο)
300 μαθητές του Δημοτικού από όλες τις τάξεις (Α΄ έως Στ΄)
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το 2011 αποφασίσαμε, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, μαθητικό δυναμικό, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Διεύθυνση, και δεσμευτήκαμε ότι θα εργαστούμε αρμονικά
και με πνεύμα συνεργασίας, προκειμένου να κινητοποιηθεί το σχολείο και να υιοθετήσει
μια συνολικά αειφορική λειτουργία. Αυτός ήταν ο στόχος όλων. Τα τρία χρόνια που συμμετείχαμε στον διαγωνισμό, το κοινό μας σύνθημα ήταν «Αγαπάμε την αειφορία, αγκαλιάζουμε τη ζωή». Στο Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ» γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση είναι έργο κατεξοχήν συλλογικό. Όλα τα μέλη της σχολικής Λασαλιανής κοινότητας στρατεύτηκαν γύρω
από έναν κοινό στόχο: την υλοποίηση του «Εκπαιδευτικού Σχεδίου» του σχολείου, που ανανεώνεται κάθε χρόνο από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, για να ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες των παιδιών και αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ολική αγωγή και
εκπαίδευση των μαθητών μας. Η εκπαίδευση για τον Σύλλογό μας στοχεύει στην πλήρη
ανάπτυξη του ατόμου, στην ανάπτυξη του πνεύματος και του σώματος, της ευφυΐας, της
ευαισθησίας, της αισθητικής, της υπευθυνότητας και της πνευματικότητας. Στην πράξη,
οργανώνουμε την εκπαίδευση γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες, οι οποίοι θα συνοδεύουν το άτομο καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του και θα αποτελούν τους πυλώνες της γνώσης: να μάθουμε να μαθαίνουμε, να μάθουμε να ενεργούμε, να μάθουμε να συμβιώνουμε,
να μάθουμε να υπάρχουμε.
Το λασαλιανό σχολείο, με αδιάλειπτη λειτουργία 125 και πλέον χρόνων στα εκπαιδευτικά
δρώμενα της Θεσσαλονίκης, εξακολουθεί να πιστεύει στον σημαντικό ρόλο που παίζει η
εκπαίδευση για το μέλλον των ανθρώπων και της κοινωνίας. Όλη η Λασαλιανή κοινότητα,
δάσκαλοι και καθηγητές, έχουμε καθήκον να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους
μαθητές μας ως μελλοντικούς «πολίτες του κόσμου», με υγιή οικολογική συνείδηση, υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά και σεβασμό στην αειφόρο διαχείριση. Στο πλαίσιο της
προσπάθειας αυτής, αφιερώσαμε και θα αφιερώνουμε όλες τις δυνάμεις μας, ώστε, με τη
συνεργασία και των άλλων παραγόντων της σχολικής κοινότητας, αλλά και τη συμμετοχή
μας σε επιμορφωτικές συναντήσεις εντός και εκτός σχολικής μονάδας, το σχολείο μας να
γίνει ένα ακόμα καλύτερο αειφόρο σχολείο.
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Το Δημοτικό "Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ" αποφάσισε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό το 2011. Η
πρωτοβουλία αυτή κίνησε το ενδιαφέρον του διδακτικού προσωπικού, καθώς τέτοιες
καινοτόμες ιδέες και πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δράσεις ενισχύουν την ποιοτική
εκπαίδευση και παιδεία. Την πρώτη χρονιά, το Σχολείο μας κατέλαβε την 4η θέση. Μια
απίστευτα τιμητική διάκριση, που έκανε διδακτικό, μαθητικό και διοικητικό προσωπικό
περήφανο, τόσο για το αποτελεσματικό πρόγραμμα δράσης όσο και για τη θέληση και το
μεράκι των μαθητών.
Η συνεχής ανάγκη μας, για να δημιουργήσουμε ένα αληθινά "αειφόρο σχολείο", μας
οδήγησε στο να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ακόμα πιο
εμπλουτισμένο σχέδιο αειφόρου διαχείρισης, πρόσθετες δράσεις, ποικίλα εκπαιδευτικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα και μεγαλύτερη οργάνωση στον τρόπο ελέγχου των δράσεων. Το
αποτέλεσμα μάς δικαίωσε, καθώς κατακτήσαμε τη 2η θέση, ανάμεσα σε δυνατά "αειφόρα"
σχολεία. Οι μαθητές ένιωσαν πως πλέον ανήκουν σε ένα σχολείο του Μέλλοντος, ανοιχτό
σε αλλαγές, σεβόμενο το περιβάλλον και με τη θέληση να συνεργαστεί με όλους τους
φορείς που προάγουν την ουσιαστική εκπαίδευση.
Ένα πραγματικά "αειφόρο" σχολείο ποτέ δε σταματά να αξιολογεί τις δράσεις του και να
θέλει να επιβεβαιώνει τον τίτλο του. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πήραμε μέρος στο
διαγωνισμό, ¨τρέξαμε¨ ακόμα περισσότερα προγράμματα, παρουσιάσαμε ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, συνεργαστήκαμε με περισσότερους φορείς,
προσπαθήσαμε να καλύψουμε ατέλειες προηγούμενων ετών και καταλάβαμε την 6η θέση.
Η εμπειρία αυτή μάς οδήγησε στο να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών
μας και να εξελιχθούμε όλοι εκπαιδευτικά. Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου μάς άνοιξε τις
πόρτες και προς άλλες κατευθύνσεις, όπως τις δράσεις της UNESCO, καθώς ο
συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει ως μοναδικό στόχο να προάγει την παιδεία και να
ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση των Σχολείων μας. Ο διαγωνισμός είναι μια ευκαιρία.
Σιγουρα, όλους εμάς στο "ΔΕΛΑΣΑΛ" μάς έκανε καλύτερους και περισσότερο
δημιουργικούς.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Ο σκοπός του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης του σχολείου μας ήταν να πετύχουμε στόχους
αλλαγής σε τρεις τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό τομέα
1. Με Προγράμματα Πολιτιστικά και Αγωγής Υγείας
Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, που θέλουμε να διακρίνει το σχολείο μας και να βοηθήσει τους
μαθητές μας να εξοικειωθούν με το ευρωπαϊκό μας «σπίτι», είναι η συμμετοχή τόσο στα
παραπάνω προγράμματα όσο και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το e-twinning, το
Teachers 4 Europe, το Comenius και το πρόγραμμα των Ανταλλαγών με το Λασαλιανό
σχολείο της Avignon στη Γαλλία, με πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες:
μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και σχολείο. Συγκεκριμένα, οι αντικειμενικοί στόχοι των
καινοτόμων αυτών προγραμμάτων είναι:








Να ενημερωθούμε για τα ήθη και έθιμα, τη γλώσσα και παραδόσεις διαφορετικών
λαών.
Να ενθαρρύνουμε τους μαθητές-τριες να εργάζονται ομαδικά.
Να ενισχύσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης με τη μεταφορά γνώσης και δεξιοτήτων
μέσα από ποικίλα προγράμματα.
Να κατανοήσουμε, να εκφράσουμε και να αποδώσουμε τις σκέψεις μας στα αγγλικά,
μέσω γραπτού και προφορικού λόγου.
Να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας
(ΤΠΕ) και στη χρήση των πολυμέσων.
Να μάθουμε να συμμετέχουμε και να επικοινωνούμε μέσω του διαδικτύου.
Να νιώσουμε πραγματικοί ευρωπαίοι πολίτες.

Β. Τον κοινωνικό και οργανωσιακό τομέα:
1. Δράσεις με ανθρωπιστικό περιεχόμενο
Κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και αφύπνιση όλης της μαθητικής κοινότητας
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) σε θέματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και προσφοράς. Το
Δημοτικό μας σχολείο συνεχίζει αδιάλειπτα τις παρακάτω δράσεις: Υποστήριξη 10
προγραμμάτων υιοθεσίας της Action aid, υιοθέτηση ζώου, οργάνωση του
χριστουγεννιάτικου και πασχαλινού bazaar, συμμετοχή σε εράνους, φιλανθρωπικές
επισκέψεις σε γηροκομεία, ορφανοτροφεία, άσυλα, κ.α. ιδρύματα.
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2. Δημιουργία απογευματινών συναντήσεων συμβουλευτικής γονέων.
Το Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ», ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, αλλά
και στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής συνεργασίας σχολείου και γονέων, διοργάνωσε
«Απογευματινές ενημερωτικές συναντήσεις». Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν και
αναλύθηκαν θέματα καθημερινά που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν σε σχέση
με τον γνωστό – άγνωστο κόσμο των παιδιών μας.

Γ. Τον περιβαλλοντικό τομέα:
Μέσα από την εμπλοκή της εκπαιδευτικής μας κοινότητας σε συντονισμένες δράσεις,
ενημερώσεις από ειδικούς επιστήμονες και φορείς, θέλαμε να ενισχύσουμε την επαφή των
παιδιών με τη φύση και τη ζωή.
Σε όλο το σχολείο, επίσης, γίνεται ανακύκλωση μπαταριών και ανακύκλωση μεγάλων και
μικρών ηλεκτρικών συσκευών.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού είναι πολύ δραστήριος και έχει
σημαντικό βαθμό συμμετοχής στα δρώμενα του σχολείου. Πολλοί γονείς ασχολούνται με
θέματα περιβαλλοντικής (είτε από ενδιαφέρον είτε λόγω εργασίας) και ενισχύουν το έργο
του σχολείου μέσα από ομιλίες, προτεινόμενες επισκέψεις και σχετικές εκδηλώσεις.
Υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις που σχετίζονται με θέματα αγωγής υγείας, με πολιτιστικά
και ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ παράλληλα δεν έλλειψαν οι δράσεις ανθρωπιστικού
περιεχομένου, συμβουλευτικής γονέων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Δείκτες με τους οποίους συνδέονται οι δράσεις μας
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας συνδέονται με τους παρακάτω δείκτες:
1. Παιδαγωγικοί Δείκτες (Αναλυτικό Πρόγραμμα – Μεθοδολογίες)
-Υλοποιήθηκαν δράσεις με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς, ανθρώπινων δικαιωμάτων, πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτισμού.
-Σε πολλές τάξεις του σχολείου μας εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, αλλά και εναλλακτικές προς τη διάλεξη διδακτικές τεχνικές ή μέθοδοι, όπως το παιχνίδι ρόλων, η δραματοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι.
-Έγινε χρήση διαδραστικών πινάκων από τις μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου μας (Ε΄ και
ΣΤ΄).
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-Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές-διδακτικές επισκέψεις, με σκοπό την περιβαλλοντική,
κοινωνική, πολιτιστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ή προβληματισμό των μαθητών.
-Υλοποιήθηκαν ευρωπαϊκά προγράμματα (Teachers4Europe, Comenius, e-Twinning).
2. Κοινωνικοί και οργανωτικοί δείκτες (διοίκηση, μαθητικές κοινότητες, γονείς)
Υλοποιήθηκαν δράσεις με ανθρωπιστικό περιεχόμενο, καθώς και απογευματινές συναντήσεις συμβουλευτικής γονέων.
3. Περιβαλλοντικοί δείκτες
Πραγματοποιήθηκαν εκδρομές σε περιβαλλοντικά κέντρα, έγινε καθαρισμός δασών και παραλιών, συμμετείχαμε σε δράσεις δεντροφυτεύσεων, λειτούργησε club ορειβασίαs – χιονοδρομίας, συμμετείχαμε σε πρόγραμμα με τίτλο «Προστασία Απειλούμενων Ζώων», σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος», φροντίσαμε τους κήπους του
σχολείου μας και υλοποιήσαμε περιβαλλοντικά προγράμματα.
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Περιγραφή των δραστηριοτήτων
Α. Παιδαγωγικός τομέας – πεδίο
 Προγράμματα Αγωγής Υγείας
Έγιναν ποικίλες δράσεις με θέματα αγωγής υγείας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις τάξεις και τα προγράμματα που πήραν την έγκριση από τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας:
1. Τίτλος Προγράμματος: Πρώτες Βοήθειες
Τάξη: Στ΄
Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους και την καθηγήτρια
Φυσικής Αγωγής, υλοποίησαν το παραπάνω πρόγραμμα και ενημερώθηκαν για τη χρήση
των πρώτων βοηθειών. Επίσης, πήραν μέρος σε δραστηριότητες, όπως τα «παιχνίδια ρόλων» και «εργασία σε μικρές ομάδες», με σκοπό την ανάπτυξη της ομαδικότητας. Τέλος, σε
συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό έγινε παρουσίαση – επίδειξη όλων όσων έμαθαν σε άλλες ομάδες.
2. Τίτλος Προγράμματος: Κυκλοφοριακή Αγωγή: Οδική συμπεριφορά μαθητών, διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης
Τάξη: Β΄
Οι μαθητές της Β΄Δημοτικού, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους, υλοποίησαν το παραπάνω πρόγραμμα, με σκοπό να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση και σωστή οδική
συμπεριφορά. Επισκέφτηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, συνέλεξαν πληροφορίες
από το διαδίκτυο και βιβλιοθήκες, δημιούργησαν αφίσα και κολάζ για ασφαλή οδήγηση και
κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής και αποτέλεσαν τους πρεσβευτές του σχολείου μας.
3. Τίτλος Προγράμματος: Η Προσφορά είναι Ζωή
Τάξη: Α΄
Οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους και τους καθηγητές
Φυσικής Αγωγής, υλοποίησαν το παραπάνω πρόγραμμα, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν
τα παιδιά απέναντι στη διαφορετικότητα, να τα ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί γύρω τους και στους συνανθρώπους τους, να εκτιμήσουν την έννοια της προσφοράς
και να αποκτήσουν υπευθυνότητα μέσω της δράσης τους. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε
ότι οι μαθητές της Α΄ ασχολήθηκαν με όλες τις Παγκόσμιες Ημέρες του έτους και έκαναν
παράλληλες δράσεις π.χ. Ημέρα Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, όπου τα παιδιά έπαιξαν αντι-
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σφαίριση καθιστά ή ζωγράφισαν με το στόμα. Υιοθέτησαν και ένα σκυλάκι, το οποίο έμαθαν να φροντίζουν και να αγαπούν.
 Πολιτιστικά προγράμματα
1. Τίτλος Προγράμματος: Μαθητική Πένα
Τάξη: Στ΄
Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους και τις καθηγήτριες
Αγγλικών, υλοποίησαν το παραπάνω πρόγραμμα, με σκοπό να μάθουν οι μαθητές να χειρίζονται τον γραπτό και προφορικό τους λόγο, στα Ελληνικά και Αγγλικά. Οι μαθητές εξέδωσαν τη δική τους εφημερίδα, έκαναν ραδιοφωνική εκπομπή και γύρισαν ταινία αφιερωμένη
στον Χρίστο Τσολάκη.
2. Τίτλος Προγράμματος: Ταξίδι με το βιβλίο - Ο κόσμος των παραμυθιών
Τάξη: Οι τάξεις Β΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους, υλοποίησαν το παραπάνω πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, με σκοπό να αγαπήσουν οι μαθητές το
λογοτεχνικό βιβλίο (έλληνες και ξένους συγγραφείς, παραμύθια του Αισώπου κτλ.). Λειτούργησε αναγνωστήριο, δανειστική βιβλιοθήκη εντός και εκτός τάξης και πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από συγγραφείς.
3. Τίτλος Προγράμματος: Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία της Μακεδονίας
Τάξη: Δ΄
Οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους, υλοποίησαν το παραπάνω πρόγραμμα, με σκοπό την εκμάθηση της ελληνικής ιστορίας. Γνώρισαν τους αρχαιολογικούς χώρους, εξοικειώθηκαν με τα μνημεία του πολιτισμού μας και δημιούργησαν
το δικό τους υλικό, για να διδάξουν και τις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού.
4. Τίτλος Προγράμματος: Μαζί και από κοινού, στο σχολείο και παντού
Τάξη: Γ΄
Οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με τις δασκάλες τους, υλοποίησαν το παραπάνω πρόγραμμα, για να μπορέσουν να σεβαστούν την ελευθερία του άλλου, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαφορετικότητας και να βελτιώσουν τον χώρο στον οποίο ζουν. Καλλιέργησαν λαχανικά και έφτιαξαν αντικείμενα που πούλησαν, για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, ανέβασαν θεατρικά με θέμα τη σχολική βία και ενημέρωσαν, μέσα από ποικίλες
δραστηριότητες, όλο το Δημοτικό για τις δράσεις τους.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Στο φουαγιέ της Αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου μας βρίσκονται:
 Η Έκθεση Ζωγραφικής των μαθητών μας
 Η Λαογραφική έκθεση με παλιά αντικείμενα οικιακής χρήσεως του τόπου μας.
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 Γνωριμία με άλλους Πολιτισμούς - Καινοτόμες Διαθεματικές Διδακτικές στρατηγικές με
τη χρήση ΤΠΕ (για την Στ’ τάξη του δημοτικού)
Τα εγκεκριμένα προγράμματα που λειτούργησαν είναι:
1. E-twinning:
ΣΤ΄ Δημοτικού με τίτλο: «Young Scientists Discovering the World»
2. Ενημέρωση για ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο
Επειδή χρησιμοποιούμε με σταδιακά αυξανόμενο ρυθμό τις τεχνολογίες της πληροφορίας
και των επικοινωνιών στη διδασκαλία, δηλαδή το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, τους διαδραστικούς πίνακες
και τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», πρωτοπόρο στις εξελίξεις, πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του Ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Στην ημερίδα πήραν μέρος μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού, που
παρουσίασαν σχετικά θέματα, καθώς και επίσημοι ομιλητές.

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας
 Δράσεις με ανθρωπιστικό περιεχόμενο
Ο ρόλος του σχολείου είναι να λειτουργεί ως μοχλός κινητοποίησης της σχολικής κοινότητας! Έτσι οργανώσαμε επισκέψεις σε ιδρύματα, ενημερωτικές διαλέξεις με ανθρώπους ή
οργανώσεις που δρουν εθελοντικά και προσφέραμε βοήθεια σε ομάδες ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Πραγματοποιήσαμε, επίσης, πολυάριθμες επισκέψεις σε οργανώσεις και μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα (Άγιο Στυλιανό, Άγιο Παντελεήμονα, Αγία Κυριακή, Παιδικά χωριά
S.O.S. και Φιλύρου, Χαμόγελο του Παιδιού, Ενορία του Ρετζικίου, ΜΚΟ ΑΛΛΑΖΩ και
ΦΡΟΝΤΙΖΩ κ.ά.).

 Δημιουργία απογευματινών συναντήσεων συμβουλευτικής γονέων
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις οποίες συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα καθημερινά, που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν σε σχέση με τον γνωστό – άγνωστο
κόσμο των παιδιών μας:
1. «Πώς βιώνουν την κρίση τα παιδιά μας» με εμψυχώτρια την κ. Ιακώβου.
2. Ημερίδα για την Ασφάλεια των παιδιών με εμψυχώτριες την κ. Άλτα Πανέρα και την κ.
Παρασκευή Γιώτα (ψυχολόγους – ψυχοθεραπεύτριες)
3. “Πώς να διαβάζω το παιδί μου” με εμψυχώτρια την κ. Ιακώβου.
4. "Αλλεργίες και πώς να τις αντιμετωπίσω” με εμψυχωτή τον κ. Ιωάννη Σιδηρόπουλο,
Διευθυντή του Αλλεργιολογικού Τμήματος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.
5. «Πρώτες Βοήθειες» με εμψυχωτές τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Κολεγίου και
το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης.
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Γ. Περιβαλλοντικός τομέας
Στον τομέα αυτό θελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τη σχολική κοινότητα για ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, ώστε να μάθουμε να προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
Στόχος μας ήταν να διαμορφώσουμε προσωπικότητες πολύπλευρα αναπτυγμένες με στέρεες αξίες, στόχους και ιδανικά που απελευθερώνουν τη σκέψη και τη βούληση των νέων,
βοηθώντας τους να γίνουν υπεύθυνα άτομα και ενεργοί πολίτες, οι οποίοι με αγάπη και
πίστη θα χτίσουν το μέλλον τους και θα βελτιώσουν την κοινωνία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
A΄ Δημοτικού: «Τα δάση, Πηγή Ζωής» και «Μέλι το θαύμα της Φύσης»
Β΄ Δημοτικού: «Περιβάλλον και μνημεία, Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO» και περιποίηση κήπων
Γ΄ Δημοτικού: «Υιοθετώ ένα κομμάτι δάσους και το προστατεύω» και περιποίηση του λαχανόκηπου του σχολείου
Δ΄ Δημοτικού: «Τι τρέχει με το νερό» και ανακύκλωση
Ε΄ Δημοτικού: Υγροβιότοποι προστατευόμενοι από τη συνθήκη Ραμσάρ και Κομποστοποίηση, Περιποίηση κήπων
ΣΤ΄ Δημοτικού: Διαδραστικός περίπατος στο άλσος «ΔΕΛΑΣΑΛ».

Αποτελέσματα των δραστηριοτήτων – επίδραση του προγράμματος
Η συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια όλων μας είχε τα εξής αποτελέσματα:
1. Ανταπόκριση των προσκεκλημένων μας στις δράσεις και τις εκδηλώσεις του σχολείου
μας, που σχετίζονται με την αειφορία.
2. Ανάδειξη και προβολή του βοτανικού κήπου «ΔΕΛΑΣΑΛ».
3. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, e-twinning, Teachers 4 Europe, Ανταλλαγές).
4. Ενημέρωση και αφύπνιση των μαθητών για την ανακύκλωση συσκευασιών: «Δεν πετάω τίποτα».
5. Ενημέρωση μαθητικής κοινότητας για την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη.
6. Μείωση επιθετικών συμπεριφορών στον σχολικό χώρο ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης επιθετικών συμπεριφορών.
7. Οργάνωση απογευματινών συναντήσεων «Συμβουλευτικής Γονέων», με επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους γονείς και διακεκριμένους ομιλητές.
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8.

Συζήτηση και δημοσίευση σχετικής απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων, στο τέλος
της σχολικής χρονιάς.

9.

Συζήτηση και δημοσίευση σχετικής απόφασης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

10. Οργανώθηκαν χρονολογικά οι παρακάτω γιορτές, στις οποίες ήταν καλεσμένοι όλοι οι
παράγοντες της σχολικής ζωής (καθηγητές, γονείς, εκπρόσωποι του Δήμου, συνεργάτες, φίλοι και συμπαραστάτες, δημοσιογράφοι, σχολικοί σύμβουλοι, κλπ):
 Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών (Τετάρτη, 26 / 9 / 12)
 Γιορτή Α΄ Δημοτικού αφιερωμένη στην Τρίτη Ηλικία ((Δευτέρα, 1/10/12)
 Ημερήσια εκδρομή της Δ΄ στο Κτήμα Καζάκη – Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (Δευτέρα, 1/10/12)
 Σεμινάριο από την κ. Ξυδοπούλου Ελένη με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και διδασκαλία Αγγλικής»

 Ημερήσια εκδρομή της Α΄ στο Κτήμα Γεροβασιλείου – Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
(Δευτέρα, 29/10/12)
 Διαδραστικός περίπατος στο άλσος «ΔΕΛΑΣΑΛ» (Πέμπτη, 28/11/12)
 Χριστουγεννιάτικο bazaar Αγάπης και Αλληλεγγύης (Κυριακή, 9/12/12)
 Διάλεξη – Αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη: από τον κ. Στέλιο Παπαθανασίου, διδάκτορα Θεολογίας και Φιλολογίας (17/1/13)
 Ομιλία για Ασφαλές Διαδίκτυο στους μαθητές της Α΄ Δημοτικού από τον κ. Παπαδόπουλο (5/2/13)
 Συμμετοχή της ΣΤ΄ Δημοτικού στον 3ο Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ταινιών
μικρού μήκους με τίτλο «Ένας πλανήτης... μια ευκαιρία», ο οποίος συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, την ΕΡΤ3, το Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (28/2/13)
 Συμμετοχή Μαθητών στο 18ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών (9/3/13)
 Ραδιοφωνική εκπομπή μαθητών της ΣΤ΄ στον FM 100,6 (20 &27/3/13)
 Γιορτή Αποφοίτησης ΣΤ’ Δημοτικού «Το δικό μας Παραμύθι», με θέμα την παιδική
φιλία (Παρασκευή, 14/6/2013)
 Οργάνωση 4 απογευματινών συναντήσεων «Συμβουλευτικής Γονέων».
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Συνεργασίες με φορείς:
Φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων είναι οι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Φροντίζω»
WWF
ΕΤ3
Action Aid
Τροχαία Θεσσαλονίκης
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Ερυθρός Σταυρός
Συγγραφείς: κ. Φώτου, κ. Τσιαμπαλή – Κελεπούρη, κ. Κουκουμάκα, κ. Σακκά και Μαυροματίδου
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
Εφορείες αρχαιοτήτων – τοπικοί και επιμορφωτικοί σύλλογοι
Ψυχολόγοι: κ. Γιώτα και κ. Ιακώβου
Χαμόγελο του Παιδιού
ΜΚΟ «Αλλάζω»
Υλικό «Πυξίδα»
Εκδοτικός Οίκος «Ψυχογιός»
Θέατρα
Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου
Fr. Nicos
Δίκτυο Μεσόγειος SOS
WWF
Δήμος Νεάπολης – Συκεών
UNESCO
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΠΕ Βόλβης – Κορώνειας
«Οικοπεριηγητής» Κερκίνης
Εκπ. Οργανισμός «Μικροί Ήρωες»
Ιωάννης Καραγώγος, Υπεύθυνος Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. Βορείου Ελλάδος
Κ. Τιτόπουλος, Γεωπόνος
Καθ. ΑΠΘ Β. Μέλφος
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Ελληνική Δασολογική Εταιρία
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Εταιρεία Ανακύκλωσης Μπαταριών ΑΦΗΣ

214

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Τολμούμε να πούμε ότι μετά από τρία χρόνια συμμετοχής στο διαγωνισμό, το σχολείο μας
είναι ένας χώρος που εμπνέει το διδακτικό προσωπικό για περαιτέρω εκπαιδευτικές
δράσεις. Το Δημοτικό μας απέκτησε έναν ευρωπαικό χαρακτήρα, ανοίγοντας τις πόρτες
του στα σχολεία του κόσμου, όλο το ανθρώπινο δυναμικό έμαθε να συνεργάζεται και ¨μαζί
και από κοινού¨ μάθαμε να θέτουμε στόχους για ολική αγωγή και εκπαίδευση. Το πιο
σημαντικό που πετύχαμε όμως είναι ότι δημιουργήσαμε προσωπικότητες πολύπλευρα
αναπτυγμένες, με στέρεες αξίες, στόχους και ιδανικά που απελευθερώνουν τη σκέψη και τη
βούληση των νέων, κάνοντάς τους δρώντα άτομα και ενεργούς πολίτες, οι οποίοι με αγάπη
και πίστη θα χτίσουν το μέλλον τους και θα βελτιώσουν την κοινωνία.

215

Γυμνάσια

1ο Γυμνάσιο Χανίων

Ταχ. Διεύθυνση:Ελευθ. Βενιζέλου 1 Χανιά
ΤΚ 73100
Διευθύντρια: Πατσιά Ορφανουδάκη Αλεξάνδρα

Ονόματα Καθηγητών: Πατσιά Αλεξάνδρα και Κοκοτσάκη Ειρήνη
Ονόματα Μαθητών :
ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΖΕΛΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ

ΠΑΟΛΑ

ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΙΝΤΡΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΥΛΑΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ

ΙΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΥΤΣΙ ΤΖΟΥΛΙΟ
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Αρχικά το δικό μας όραμα ήταν να φτιάξουμε ένα σχολείο με σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων που μας παρέχει η φύση απλόχερα και να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο και
δημιουργικό περιβάλλον στο χώρο του σχολείου μας.
Θέλαμε οι μαθητές να μάθουν την ιδέα του Αειφόρου Σχολείου και γενικότερα στην έννοια
της αειφορίας στην ζωή μας αλλά και στο μέλλον μας. Σκοπός μας ήταν να μάθουν να σέβονται το κάθε τι που μας προσφέρει η φύση και να το εκμεταλλεύονται σωστά χωρίς να το
καταστρέφουν έτσι ώστε και οι επόμενες γενιές να μπορούν να το χαίρονται και να το διαχειρίζονται και αυτές σωστά.
Πρέπει να προσέχουμε την κληρονομιά της φύσης μας.
Ας αναλύσομε την λέξη αειφόρο ανάπτυξη για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την
έννοια της αειφορίας. Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς
να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Με άλλα λόγια η μέριμνα ώστε η σημερινή
μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών.
Θεμέλιο της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με στόχο την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών στο παρόν και στο μέλλον.Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες οικονομική κοινωνική και περιβαλλοντική που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση.
ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σημαίνει ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας και των αξιών της σε
κάθε πλευρά της ζωής του. Το ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ είναι ένα σχολείο που δημιουργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αυριανούς πολίτες, θωρακισμένους με αξίες σεβασμού
προς όλες τις συνιστώσες του περιβάλλοντος, προσωπικότητες απαλλαγμένες απο σύν218

δρομα με υψηλή αυτοεκτίμηση και υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης, προσανατολισμένες
στη μάθηση και την προώθηση του πολιτισμού.

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Φέτος στο σχολείο μας (1 Γυμνάσιο Xανίων) προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την κουλτούρα του σχολικού κλίματος διότι πιστέψαμε
ότι το κατάλληλο σχολικό κλίμα ευνοεί τη
μάθηση, όταν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε ένα υγιές και ευχάριστο
φυσικό περιβάλλον αλληλεπιδρώντας με
θετικά συναισθήματα.
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Καταρχήν προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τα επίπεδα του αειφόρου σχολείου.

Α. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
Εφαρμόσαμε ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. Είχαμε ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών. Χρησιμοποιήσαμε τεχνολογικές
καινοτομίες και αναπτύξαμε δεξιότητες και
ικανότητες των μαθητών.

Β. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ
Υιοθετήσαμε τη δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων του
σχολείου Η τοπική αυτοδιοίκηση και ποιο
συγκεκριμένα ο Δήμος Χανίων μας πρόσφερε λουλούδια και μας στήριξε σε διάφορες σχολικές δράσεις.
Είχαμε την βοήθεια του συλλόγου διδασκόντων και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Και τέλος μας σημαντική βοήθεια είχαμε από την καθαρίστρια του σχολείου μας την Κ.
Κυριακή Σπαθαράκη.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
Στο σχολείο μας προσπαθήσαμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα μας δηλ.
Μειώσαμε την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση χαρτιού, και την κατανάλωση νερού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Αρχικά δεντροφυτεύσαμε την αυλή του σχολείου μας σε συνεργασία των μαθητών μας
και του Δήμου Χανίων. Στο παρακάτω βίντεο
φαίνεται πως ήταν πριν την δεντροφύτευση το σχολείο μας και πως έγινε μετά. Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
http://www.youtube.com/watch?v=oDnPzavhDk&feature=youtu.be

Στις

27 Φεβρουαρίου 2013

ήρθαν 2

δασολόγοι από τον Δήμο Χανίων και ενημέρωσαν τα παιδιά για την σωστή εκμετάλλευση και ανάπτυξη της Αειφορίας. Τα παιδιά
είχαν πολλές ερωτήσεις και έμειναν πολύ ικανοποιημένα από αυτά που άκουσαν. Στις
9/4/2013 πήγαμε με τα παιδιά της ομάδας του προγράμματος στο φυτώριο του Δήμου
Χανίων όπου εκεί τους έδειξαν τον τρόπο φύτευσης των φυτών. Τα παιδιά έδειξαν πολύ
ενδιαφέρον και συμμετείχαν με πολύ ενθουσιασμό σε όλη την διαδικασία.
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.youtube.com/watch?v=aKNjwuC9qpE&feature=youtu.be
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Τέλος αυτό που καταφέραμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους μαθητές αλλά και τους
καθηγητές του 1ου Γυμνασίου Χανίων για τον απόλυτο σεβασμό στην φύση και στο περιβάλλον
και για μια καλύτερη ποιότητα της ζωής μας.
Όπου υπάρχει πράσινο - υπάρχει και ζωή.
Όπου υπάρχει φύση - υπάρχει αναπνοή.
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Γυμνάσιο Λεπενούς

Ταχ. Διεύθυνση: Λεπενού Δήμου Αγρινίου Αιτωλ/νίας
ΤΚ: 30100
Τηλέφωνο: 2641092125
Fax: 2641092577
Email: mail@gym-lepen.ait.sch.gr
Ιστότοπος: www.gymlep.gr
Διευθυντής: Θετάκης Χρήστος - Μαθηματικός

Κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 συνεργάστηκαν στις δράσεις του Αειφόρου Σχολείου: Οι
15 εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Καθηγητών, οι 110 μαθητές του σχολείου και ο σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, υπό την προεδρία του κ. Βασίλειου Αθανασάκη και
το βοηθητικό προσωπικό, Νικόλαος Σιατίτσας (ο υπεύθυνος κυλικείου) και η Γαλανού Μαρία (καθαρίστρια).
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Το Γυμνάσιο Λεπενούς έχει την έδρα του στο ομώνυμο χωριό, τη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας, που ανήκει στο Δήμο Αγρινίου. Απέχοντας 18 χιλιόμετρα από το αστικό κέντρο της περιοχής, το Αγρίνιο, το Γυμνάσιό μας υποδέχεται μαθητές από συνολικά 5 όμορα χωριά. Οι
κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Το
σχολείο διαθέτει μεγάλο αύλειο χώρο 15 στρεμμάτων περίπου. Τα τελευταία χρόνια, το Γυμνάσιό μας έχει σταθερά πάνω από 110 μαθητές και ο σύλλογος των καθηγητών αριθμεί με
μικρές αυξομειώσεις κάθε χρόνο, περί τους 15 καθηγητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι
με αρκετά χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο.
Τα τελευταία χρόνια το σχολείο έχει δείξει εμπράκτως την ευαισθησία του, τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά θέματα με μια σειρά δράσεων που εθελοντικά έχει αναλάβει. Ενδεικτικά αναφέρουμε:


Ανάληψη διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος Ευέλικτης Ζώνης



Συμμετοχή στο διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius με τίτλο "European Puzzle"
μαζί με άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες



Διενέργεια ποικίλων εθελοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Ισότητας, Κινητικότητας, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Σταδιοδρομίας, E-twinning)



Υιοθεσία παιδιών από την Τανζανία μέσω της Action Aid



Τριήμερη επίσκεψη στο ΕΚΠΑΖ (Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων) στην
Αίγινα και προσφορά εθελοντικής εργασίας σε αυτό. Απελευθέρωση άγριων ζώων
και πουλιών από το ΕΚΠΑΖ στην αυλή του σχολείου μας



Συμμετοχή σε μαθητικά Φεστιβάλ και Συνέδρια



Θεατρικές παραστάσεις



Δράσεις ανακύκλωσης



Δενδροφυτεύσεις (περίπου 150 δένδρα πρασίνισαν την μεγάλη αυλή του σχολείου)



Παραγωγή και συσκευασία ελιών και ελαιολάδου από τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται στην αυλή του σχολείου

Στα πλαίσια του ανοίγματος του σχολείου μας στην κοινωνία, αυτό διαθέτει τα τελευταία
χρόνια μια δυναμική παρουσία στον παγκόσμιο ιστό μέσω του βραβευμένου σε πανελλήνιο
επίπεδο ιστοτόπου του (gymlep.gr) και καινοτομεί έχοντας την πρώτη διαδικτυακή σχολική
τηλεόραση (WebTv) στην Ελλάδα.
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Επιπρόσθετα της αποδοχής και αναγνώρισης των δράσεων του σχολείου μας από την ευρύτερη τοπική κοινωνία, το σχολείο μας γνώρισε και μια σειρά τιμητικές διακρίσειςβραβεύσεις, μέσα από τη συμμετοχή του σε διάφορους διαγωνισμούς:


1ο Βραβείο για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο διαγωνισμό βίντεο "SMS of
Youth για το περιβάλλον"



1ο Βραβείο στους Περιφερειακούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες Χορού



1ο Βραβείο στο διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα "Περιβάλλον και Άνθρωπος"



1ο και 3ο Βραβείο σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς σχολικών ιστοσελίδων

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ
Μέσα στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε, η συμμετοχή
μας στο θεσμό του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου,
κατά το σχολικό έτος 2012-2013, έγινε με μεγάλη
χαρά και προθυμία αποδεκτή από όλη τη σχολική
κοινότητα του Γυμνασίου μας. Αξίζει να σημειωθεί
πως ήμαστε το μοναδικό δημόσιο σχολείο του
Νομού Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ των συνολικά
210 σχολείων που συμμετείχαν στο θεσμό.
Αν και ξεκινήσαμε αργά την επίσημη συμμετοχή μας (μέσα Νοέμβρη 2012), κάτι που πρακτικά μείωνε τις πιθανότητες διάκρισής μας στο
διαγωνιστικό κομμάτι του θεσμού, όλοι αγκαλιάσαμε τη δράση, αποβλέποντας όχι σε κάποιο υλικό βραβείο, αλλά στη συστηματοποίηση των δράσεών μας και στη χαρά της συμμετοχής.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Οι στόχοι που τέθηκαν στο Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης του σχολείου μας ήταν να πετύχουμε στόχους αλλαγής του σχολείου σε τρεις τομείς, όπως αυτοί ορίζονταν και από το
πλαίσιο που έθετε ο διαγωνισμός Βραβείου Αειφόρου Σχολείου:
Α. Τον παιδαγωγικό: Στον τομέα αυτό θέλαμε το σχολείο μας να υιοθετήσει φιλικές προς το
μαθητή διδακτικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, με κύρια την ομαδοσυνεργατική. Θέλαμε επίσης να εισαγάγουμε σε αυξανόμενο βαθμό τις τεχνολογίες της πληροφορίας
και των επικοινωνιών στη διδασκαλία, με τη χρήση – αξιοποίηση του διαδικτύου, εκπαιδευτικών λογισμικών, των διαδραστικών πινάκων κλπ.
Β. Τον κοινωνικό και οργανωσιακό: Στον τομέα αυτό θέσαμε ως στόχο να λειτουργήσει το
σχολείο μας πιο δημοκρατικά, να ακούγονται όλες οι φωνές, οι αποφάσεις να παίρνονται
με δημοκρατικές διαδικασίες, να λειτουργούν τα μαθητικά συμβούλια, να συμμετέχουν
υποστηρικτικά οι γονείς στη ζωή του σχολείου, να συμμετέχουν και τα παιδιά στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, παίρνοντας μέρος σε φιλοπεριβαλλοντικές
πρωτοβουλίες (δενδροφυτεύσεις, προστασία και περιποίηση πάρκων, συμμετοχή σε εράνους, κ.ά).
Γ. Τον περιβαλλοντικό: Στον τομέα αυτό θέλαμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα
του σχολείου μας. Δηλαδή, πιο απλά, να ξοδεύουμε λιγότερο ηλεκτρικό, λιγότερο νερό, λιγότερο χαρτί και όλα αυτά όχι με τη στέρηση, αλλά με την αποφυγή της σπατάλης. Για το
σκοπό αυτό βάλαμε ως στόχο να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη ζωή μας μέσα στο
σχολείο και ίσως και στο σπίτι με τρόπο, ώστε να προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους
και το περιβάλλον.
Για την επιδίωξη των παραπάνω σημαντικό βοηθητικό ρόλο έπαιξαν οι Δείκτες Αειφόρου
Σχολείου, τους οποίους προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε ως στόχους για τη σχολική χρονιά 2012-2013.
Η συμμετοχή του σχολείου μας οργανώθηκε σε τρία επίπεδα:
1. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας
Επισκέψεις, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Ομιλίες, Μαθητικοί – Σχολικοί Διαγωνισμοί,
Εκδηλώσεις, Συνελεύσεις κτλ.
2. Σε επίπεδο μαθήματος - τμήματος - καθηγητή
Παρεμβάσεις στην τάξη, με ομαδοσυνεργατική μάθηση, προβολές, χρήση νέων τεχνολογιών, παιχνίδια ρόλων κτλ.
3. Σε επίπεδο ομάδας δράσης
Ομαδικές δράσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 1 δίωρο ανά 2-3 εβδομάδες
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Κάθε ομάδα δράσης


Συγκροτήθηκε από 3-4 καθηγητές και από μαθητές, η επιλογή των οποίων έγινε κατόπιν σχετικής δήλωσης προτίμησής τους



Είχε το δικό της λογότυπο



Είχε το δικό της πίνακα ανακοινώσεων σε κοινόχρηστο χώρο του σχολείου



Κατέγραφε τις δράσεις της στο ημερολόγιό της



Μοίραζε ρόλους στα μέλη της



Προγραμμάτιζε τις δράσεις της

Ομάδες δράσης Γυμνασίου Λεπενούς για το Αειφόρο Σχολείο:
1. Συντονιστική Ομάδα
2. Ομάδα Τύπου και Υποστήριξης
3. Ομάδα Δημοκρατικών Διαδικασιών και Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης
4. Ομάδα Ανακύκλωσης και Μείωσης Αποβλήτων
5. Ομάδα Πρασίνου
6. Ομάδα Οικολογικού Αποτυπώματος – Εξοικονόμησης Ενέργειας
7. Ομάδα Αισθητικής Αναβάθμισης
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Ακολούθως παρουσιάζονται ανά ομάδα δράσης οι διάφορες πρωτοβουλίες - δραστηριότητες, που υλοποίησε το σχολείο μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012-2013,
που συμμετείχε στο διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.
Συντονιστική Ομάδα
Μέλη: Καθηγητές: Ο Διευθυντής Χρήστος Θετάκης - Μαθηματικός και οι Εκατομάτη Δήμητρα – Φιλόλογος, Ευθυμίου Νικόλαος - Πληροφορικής, Τσαρούχη Βασιλική - Μαθηματικός
Μαθητές: Το προεδρείο του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου: Ευάγγελος Καλλίμορφος,
Γεωργία Μπέλου, Ιουλία Κάβουρα

Η ομάδα αυτή είχε τη γενική εποπτεία των δράσεων. Επίσης
τηρούσε στατιστικά στοιχεία και κατέγραφε στοιχεία, τα οποία
εισήχθησαν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, ώστε να προκύψει η τελική και συνολική βαθμολογία (σκορ) του σχολείου.
Η λειτουργία της ομάδας αυτής αποσκοπούσε στο να διευκολύνει τη λειτουργία όλων των υπόλοιπων ομάδων και να συγκαλεί σε τακτά διαστήματα την Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου.

Ομάδα Τύπου και Υποστήριξης
Μέλη: Καθηγητές: Ο Διευθυντής Θετάκης Χρήστος και οι Ευθυμίου Νικόλαος – Πληροφορικής, Πατσέας Μιχάλης - Φιλόλογος
Μαθητές: Ζαφείρη
Σοφία, Ζενέλι Ντορίνα, Μανίκα Βασιλική, Μπασαγιάννη Φωτεινή, Πριοβόλου Βασιλική, Τσέπα Αρετή, Τσέπα Χριστίνα, Τσέπας Γεώργιος, Βαμβακά
Ευγενία, Βλαχοδήμου Ιωάννα του Γ, Βλαχοδήμου Ιωάννα του Χ., Ζαφείρη Ιωάννα,
Κάβουρα Ιουλία, Καλλίμορφος Ευάγγελος, Κανιώτης Δημήτριος, Ζιώγα Σταθούλα,
Πριοβόλου Ιωάννα, Στυλιαράς Παντελής, Τζαμαλή Αναστασία, Πατίλας Σωκράτης,
Σιώλος Ιάσονας, Νάττα Ευτυχία, Ζαραϊδώνη Γιαννούλα, Μπέλου Γεωργία
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Δημιουργία του "ζωντανού" λογότυπου του Αειφόρου Σχολείου

Στα πλαίσια των δράσεών μας για το "Αειφόρο Σχολείο", σχηματίσαμε ένα ξεχωριστό λογότυπο, με το οποίο υπογραμμίσαμε την πρόθεσή μας να συμμετέχουμε όλοι με χαρά και δημιουργικό τρόπο στην προσπάθεια για ένα καλύτερο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα 36 μαθητές
και μαθήτριες του σχολείου μας σχημάτισαν τη λέξη "ΑΕΙΦΟΡΙΑ" με τα σώματά τους στην
αυλή του σχολείου μας, δημιουργώντας έτσι ένα "ζωντανό" λογότυπο των δράσεων του Αειφόρου Σχολείου.
Δημιουργία και Ανάρτηση Πινάκων Ανακοινώσεων για τις ομάδες του Αειφόρου Σχολείου

Με πρωτοβουλία της ομάδας Συντονισμού και Τύπου του Αειφόρου Σχολείου και με τη βοήθεια του προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Αθανασάκη, κατασκευάστηκαν και αναρτήθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο του Σχολείου μας πίνακες ανακοινώσεων, ένας
για κάθε μια από τις ομάδες του Αειφόρου Σχολείου. Εκεί οι ομάδες μπορούν πιο εύκολα
να κοινοποιούν τις δράσεις τους σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Πάνω από τους
πίνακες ανακοινώσεων τοποθετήθηκε μεγάλος πίνακας με φωτογραφία του "ζωντανού λογότυπου" της Αειφορίας.
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Κάλυψη των δράσεων του Αειφόρου Σχολείου από τον δικτυακό τόπο και την δικτυακή
τηλεόραση (Web Tv ) του σχολείου μας.

Οι δράσεις του Αειφόρου σχολείου, όπως άλλωστε και όλες οι δράσεις – εκδηλώσεις του
σχολείου μας, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του σχολείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gymlep.gr και παρουσιάζονται με τη μορφή τηλεοπτικού δελτίου ανά τρίμηνο
από τη διαδικτυακή τηλεόραση Web Tv του σχολείου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://gymlep.gr/media/webtv. Φροντίζουμε ώστε να διατηρούμε ένα τεχνικά άρτιο και αισθητικά ελκυστικό δικτυακό τόπο, όπου υλοποιείται ένα ψηφιακό αρχείο των δράσεων
μας, άμεσα προσβάσιμο από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Έτσι οι δράσεις κάθε ομάδας
μπορούν να κοινοποιηθούν καλύτερα στα μέλη των υπολοίπων ομάδων. Επιπρόσθετα ανοίγεται το σχολείο στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, στους κηδεμόνες και στους υποστηρικτές των δράσεων μας. Η διεύθυνση των αειφόρων δράσεων είναι:
http://gymlep.gr/index.php/drastiriotites/draseis. Η κάλυψη των δράσεων του Αειφόρου
σχολείου έγινε και με τη συνεργασία των δύο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλους: «Web Tv του Γυμνασίου Λεπενούς. Γνωρίζουμε τις ειδικότητες που
σχετίζονται με τη διαδικτυακή τηλεόραση, παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του σχολείου μας» και «Κατασκευή ιστοσελίδων και ειδικότητες που αναπτύσσονται».

Συμμετοχή της Web Tv στο 3Ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και αναφορά
στις δράσεις του Αειφόρου Σχολείου

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 το σχολείο μας συμμετείχε στο 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, παρουσιάζοντας τη Διαδικτυακή του Τηλεόραση. Μέσω της παρουσίασης δόθηκε η
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ευκαιρία να γίνει αναφορά και στις αειφόρες δράσεις του σχολείου μας. Στο Φεστιβάλ που
εκτός από το Αγρίνιο διοργανώθηκε παράλληλα και σε άλλες 7 πόλεις της Ελλάδας (Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Λάρισα, Μυτιλήνη, Ρόδο, Χανιά) μαθητές από Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια της ευρύτερης περιοχής μας παρουσίασαν ψηφιακές εργασίες τους. Η
εμφάνιση της ομάδας Web Tv του σχολείου μας ήταν κατά γενική ομολογία επιτυχημένη,
τόσο στο περίπτερό της στον εκθεσιακό χώρο, όσο και στην παρουσίασή της στο αμφιθέατρο του Φεστιβάλ.

Ομάδα Δημοκρατίας & Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης
Μέλη: Καθηγητές: Ο Διευθυντής Θετάκης Χρήστος – Μαθηματικός και οι Δεληγιάννη Χαρά
- Φιλόλογος, Εκατομάτη Δήμητρα - Φιλόλογος, Τσέλιου Ευμορφία - Κοινωνιολόγος
Μαθητές: Αγγέλη Παναγιώτα, Βλάχου Θεοδώρα, Καρέλος Γεώργιος, Μουρτζιάπης Τηλέμαχος, Πριοβόλου Βασιλική, Τσέπα Αρετή, Τσέπα Χριστίνα, Φώτου Ζωή, Κάβουρα
Ιουλία, Καλλίμορος Ευάγγελος, Παπαευθυμίου Χαρίκλεια, Γκόγκα Σάρα, Ζαφείρη Ιωάννα, Ζιώγα Σταθούλα, Μπέλλου Γεωργία, Πετανίτης Βασίλειος, Πριοβόλου Ιωάννα,
Σιδέρη Γεωργία, Σιόλος Γεώργιος, Τζαμαλή Αναστασία, Τζαμαλής Σαρμάτ, Κανιώτης
Δημήτριος, Ζαφείρη Σοφία
Ενίσχυση δημοκρατικών διαδικασιών και συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Πρόληψη ενδοσχολικής βίας με διαμεσολάβηση ανηλίκων»

Ταμέλη της ομάδας «Δημοκρατίας και Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης» έπρεπε να μάθουν
αρχικά ποιες είναι οι βασικές αρχές της λειτουργίας μιας ομάδας, τη διαδικασία μιας παραγωγικής συζήτησης, τη διαδικασία μιας σωστής συνεδρίασης και συνέλευσης, τα σχετικά με
την πλειοψηφία αλλά και τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Για το σκοπό αυτό υπήρχε στενή
συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Πρόληψη ενδοσχολικής βίας
με διαμεσολάβηση ανηλίκων», που πραγματοποιούνταν στο σχολείο μας αυτή τη χρονιά.
«Κάλπες» ενθάρρυνσης ελεύθερης έκφρασης σε κάθε τμήμα του σχολείου
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Έπειτα από πρωτοβουλία της ομάδας «Δημοκρατικών Διαδικασιών και Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης» του Αειφόρου Σχολείου, τοποθετήθηκε σε κάθε τμήμα του σχολείου μας
για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα κουτί-αυτοσχέδια "κάλπη", όπου οι μαθητές
ενθαρρύνθηκαν να ρίχνουν εντός, όποτε το επιθυμούσαν, ανωνύμως, χαρτάκια που θα είχαν γράψει σκέψεις τους ξεκινώντας κάθε φορά με μια από τις παρακάτω φράσεις: Μακάρι
να μην..., Συγχαίρω..., Θα ήθελα... Σκοπός αυτής της δράσης να διαγνωστούν με ελεύθερο
και δημοκρατικό τρόπο επιθυμίες, να ενθαρρυνθούν καλές συμπεριφορές και να επισημανθούν συμπεριφορές που χρήζουν αλλαγής. Η ομάδα ακολούθως συγκέντρωσε τις κάλπες από όλα τα τμήματα και όλα τα μέλη της ομάδας διάβασαν και κατηγοριοποίησαν τα
χαρτάκια των μαθητών, προκειμένου να τα γνωστοποιήσουν σε μαθητές και καθηγητές.
Βιωματικό εργαστήριο στο σχολείο μας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Μια από τις συσκέψεις της ομάδας «Δημοκρατικών Διαδικασιών και Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης», είχε την τύχη να πραγματοποιηθεί με την παρουσία δύο ξεχωριστών προσκεκλημένων: του ψυχολόγου κ. Χαράλαμπου Λουκίδη και της κοινωνικής λειτουργού κ. Ιωάννας Σταθόπουλου, εκπροσώπων του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ΟΚΑΝΑ. Η επίσκεψή τους έγινε με σκοπό την πραγματοποίηση βιωματικού εργαστηρίου για την έκφραση των συναισθημάτων. Το εργαστήριο, που
πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των υπευθύνων καθηγητών, μεταξύ άλλων περιλάμβανε παρουσίαση των ίδιων των μαθητών, ενός χόμπι τους, υιοθέτηση διαφορετικών
τρόπων σκέψης και εκφράσεων, αποτύπωση μέσω ζωγραφικής των συναισθημάτων και
ανάλυσή τους.
Δωρεά τροφίμων σε άπορες οικογένειες, στο «Χαμόγελο του παιδιού» και στο συσσίτιο
της ενορίας του Αγίου Δημητρίου
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Μέλη της ομάδας «Δημοκρατικών Διαδικασιών και Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης» του
σχολείου μας, μοίρασε τρόφιμα, τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη συμβολή των μαθητών
και καθηγητών, αλλά και λάδι από τις ελιές του σχολείου μας, το οποίο βγήκε επίσης με κόπο των μαθητών και των καθηγητών, αρχικά σε άπορες οικογένειες της περιοχής μας και
ακολούθως στην ενορία του Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο, αλλά και στο «Χαμόγελο του
Παιδιού» στα Καλύβια. Μαθητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το
κοινωνικό έργο του «Χαμόγελου του Παιδιού» και της ενορίας, για τη στήριξη παιδιών και
οικογενειών και την οργάνωση συσσιτίων για τους απόρους συνανθρώπους μας αντίστοιχα.
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Συνήγορο του Παιδιού και στη Βουλή των Ελλήνων

Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013, η Γ' τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη αρχικά στο Συνήγορο του Παιδιού και έπειτα στη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα. Εκεί είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις του Συνηγόρου και να έχουν μια γόνιμη συζήτηση με αντικείμενο τα δικαιώματα του παιδιού και του εφήβου. Ακολούθως μετέβησαν στη Βουλή των Ελλήνων, όπου περιηγήθηκαν στους χώρους του Ναού της Δημοκρατίας και ξεναγήθηκαν στην έκθεση προς τιμή του Χαρίλαου Τρικούπη. Επιπλέον, έπειτα από
σχετικό ραντεβού που είχε κλείσει η ομάδα «Δημοκρατικών διαδικασιών» του Αειφόρου
Σχολείου, μαθητές της ομάδας είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το βουλευτή του νομού μας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή στο γραφείο του στη Βουλή.
Μαθήματα Α' Βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό

Έπειτα από πρόσκληση της ομάδας «Δημοκρατικών Διαδικασιών και Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης», επισκέφτηκε το σχολείο μας η κ. Τσούτσικου Αρετή, νοσηλεύτρια του Ερυθρού
Σταυρού, για να παραδώσει μαθήματα πρώτων βοηθειών στους μαθητές. Η κ. Τσούτσικου
πραγματοποίησε παρουσίαση με χρήση υπολογιστή, προβολή βίντεο, σε συνδυασμό με
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πρακτικές εφαρμογές της καθημερινής μας ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιστατικά που
αφορούν τη σχολική ζωή. Παράλληλα έγινε πρακτική εξάσκηση με μαθητές.

Επίσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου

Στα πλαίσια μιας πολιτικής πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας, η Β΄ και Γ΄ τάξη του
σχολείου μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου.
Εκεί η επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου κ. Ευτυχία Μανιάκη μας μίλησε για θέματα που αφορούν την κοινωνική αγωγή και παραβατικότητα των ανηλίκων. Η ομιλία της προβλημάτισε
και ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα.

Ενημέρωση για θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής από την Τροχαία Αγρινίου
Έπειτα από σχετική πρόσκληση και σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας «Πινακίδες της Ζωής», ο Υποδιοικητής της Τροχαίας Αγρινίου κ. Παπαευθυμίου Δη-

μήτριος ήρθε στο σχολείο μας και ομάδα μαθητών είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί πάνω σε
θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Η ενημέρωση αφορούσε θέματα σχετικά με την κυκλοφοριακή ασφάλεια και έγινε ειδική αναφορά σε παράγοντες που μπορεί να θέτουν αυτή την
ασφάλεια σε κίνδυνο. Η όλη ενημέρωση συνδυάστηκε με προβολή σχετικών βίντεο και κρίθηκε από όλους ιδιαιτέρως χρήσιμη.
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Ο Μητροπολίτης κ. Κοσμάς επισκέφθηκε το σχολείο μας και δώρισε από μία Αγία Γραφή
σε μαθητές του σχολείου μας

Το σχολείο μας τίμησε με την παρουσία του ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κκ.
Κοσμάς. Ο πρώτος τη τάξει θρησκευτικός ποιμένας της περιοχής μας ήρθε στο σχολείο μας
και μίλησε στους μαθητές, στο σύλλογο καθηγητών και το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Επιπλέον δώρισε στους μαθητές της Β΄ Τάξης του σχολείου μας από μια Αγία Γραφή, μια
κίνηση ουσιαστική αλλά και συμβολική, ιδίως τις μέρες που διανύουμε.

Ομάδα Ανακύκλωσης και Μείωσης Αποβλήτων
Μέλη: Καθηγητές: Γαρεφαλάκης Δημήτριος – Θεολόγος, Γερόλυμου Ειρήνη – Φυσικός, Εκατομάτη Δήμητρα - Φιλόλογος, Παππά Καλλιόπη - Τεχνολόγος
Μαθητές: Βλαχοθανάσης Νικόλαος, Βλάχου Γεωργία, Μουρκοβίτη Χαρά, Μπάλι Ντεσάρα,
Μπέλος Παντέλης, Πάπα Κωνσταντίνος, Πατίλας Σωκράτης, Πετανίτη Χρυσούλα, Τζαμαλή
Σοφία, Τσιαμάκη Ιωάννα, Μαυρέλης Παναγιώτης, Τσέπα Φρειδερίκη, Τζαμαλή Αναστασία,
Τζαμαλή Όλγα, Ζενέλι Ντορίνα, Θώδης Κωνσταντίνος, Κανιώτη Κωνσταντίνα του Ν. , Κανιώτη Κωνσταντίνα του Χ., Μηλιάς Παντελής, Μήλιος Γεώργιος του Ι., Μουρτζιάπης Χρήστος,
Παπαευθυμίου Δημήτριος

Δημιουργήσαμε το δικό μας πετρέλαιο ανακυκλώνοντας τηγανέλαιο

Την Πέμπτη 18 Απριλίου έγινε πράξη αυτό που στο πρώτο άκουσμά του πριν λίγο καιρό για
πολλούς έμοιαζε με αδύνατο ή και αστείο. Ανακυκλώσαμε 80 λίτρα χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο και δημιουργήσαμε τα πρώτα 80 λίτρα δικού μας πετρελαίου. Κι αυτό χάρη στην ε235

πιμονή καθηγητών, την αμέριστη συμπαράσταση του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και
φυσικά την προσφορά των μαθητών και των οικογενειών τους, του χρησιμοποιημένου λαδιού. Οι μαθητές, ιδίως της ομάδας «Ανακύκλωσης» στα πλαίσια των δράσεων του «Αειφόρου Σχολείου», είχαν την ευκαιρία να λάβουν ενεργά μέρος σε όλη τη διαδικασία. Για μήνες
ενημέρωσαν, ευαισθητοποίησαν, συνέλεξαν και αποθήκευσαν το καμένο λάδι. Όλοι οι μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν για τη
διαδικασία με την οποία το λάδι γίνεται πετρέλαιο. Στην όλη προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά του προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
μας κ. Βασίλειου Αθανασάκη, ο οποίος ήταν ένας από τους εμπνευστές της ιδέας και βοήθησε στην υλοποίηση της, φέρνοντας στο σχολείο μας το απαραίτητο μηχάνημα μετατροπής. Η αρχή έγινε! Δεν μένει παρά να συστηματοποιήσουμε την όλη προσπάθεια για να
παράγουμε το πετρέλαιο του σχολείου και να εξοικονομήσουμε χρήματα για τις υπόλοιπες
σχολικές ανάγκες.

Δημιουργήσαμε κάδο Κομποστοποίησης στην αυλή του σχολείου
Μέλη των ομάδων «Ανακύκλωσης» και «Πρασίνου» συνεργάστηκαν προκειμένου να δη-

μιουργήσουν ένα μεγάλο κάδο κομποστοποίησης, τον οποίο ακολούθως τοποθέτησαν στην
αυλή του σχολείου μας. Έπειτα από σχετική έρευνα και με την καθοδήγηση των υπευθύνων
καθηγητών, έγινε ενημέρωση σχετικά με τα υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν, καθώς και τα οφέλη της σχετικής διαδικασίας. Με την κομποστοποίηση ενισχύσαμε τις δράσεις ανακύκλωσης που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας στα πλαίσια του Αειφόρου
Σχολείου και ελπίζουμε με τα παραγόμενα υλικά να βοηθήσουμε άλλες παράλληλες δράσεις, όπως αυτές του «Πρασίνου».

Κατασκευές με θέμα τα Ολυμπιακά αθλήματα χρησιμοποιώντας καπάκια μπουκαλιών

236

Ένα πολύ ευρηματικό τρόπο βρήκαν μαθητές του σχολείου μας, σε συνεργασία με την Τεχνολόγο του σχολείου μας κ. Παππά Καλλιόπη, για να δημιουργήσουν κατασκευές με θέμα
τα ολυμπιακά αθλήματα. Χρησιμοποίησαν καπάκια από μπουκάλια, που είχε συλλέξει η
ομάδα «Ανακύκλωσης» του Αειφόρου Σχολείου, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως
με την κατάλληλη ευαισθητοποίηση και ομαδικό πνεύμα, η ανακύκλωση όχι μόνο δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο, αλλά μπορεί να γίνει αφετηρία δημιουργίας.

Ανακύκλωση Μπαταριών

Μια από τις δράσεις που ανέλαβε η ομάδα «Ανακύκλωσης» του Αειφόρου Σχολείου ήταν
να ενημερώνει - ευαισθητοποιεί για τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών, να διενεργεί την οργανωμένη συλλογή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και την επαφή με
την εταιρία που μας παρέχει το σχετικό κάδο, προκειμένου να παίρνει τις προς ανακύκλωση
μπαταρίες. Μέσα από τη σχετική δράση υπήρξαν μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα, όσον
αφορά την αύξηση της ποσότητας των μπαταριών που ανακυκλώνονται στο σχολείο μας.
Ανακύκλωση Χαρτιού

Μια από τις δράσεις που ανέλαβε η ομάδα «Ανακύκλωσης» ήταν και η Ανακύκλωση Χαρτιού. Έτσι μετά από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα οφέλη που προκύπτουν
από τη σχετική ανακύκλωση, συνέλεξε χαρτί (παλιές φωτοτυπίες, παλιά βιβλία, κλπ.) που
υπήρχε στο σχολείο μας και όχι μόνο. Στα πλαίσια του ανοίγματος των δράσεων μας στην
ευρύτερη κοινωνία μιας περιοχής, από την οποία απουσιάζει οργανωμένη ανακύκλωση, η
ομάδα ήρθε σε επαφή και με άλλους φορείς (σύλλογο γονέων, δημοτικά σχολεία, δήμο
κλπ.), οι οποίοι ευαισθητοποιούνται και συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη δράση. Σε τακτά
χρονικά διαστήματα, όταν ο όγκος του χαρτιού είναι ικανοποιητικός, η ομάδα μεταφέρει το
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χαρτί σε μονάδα ανακύκλωσης, έξω από το Αγρίνιο, όπου το παραδίδει και αποκομίζει οικονομικό αντάλλαγμα, αξιοποιήσιμο στις δραστηριότητες του σχολείου μας.

Το σχολείο μας συμμετείχε στην «Εβδομάδα Καθαριότητας» του Δήμου Αγρινίου

Το σχολείο μας, πάντα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο και ανοιχτό στις συνεργασίες με
τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, στα πλαίσια των δράσεών του για ένα «Αειφόρο Σχολείο», πήρε μέρος στην «Εβδομάδα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος», που διοργανώνει
κάθε χρόνο ο Δήμος Αγρινίου. Συγκεκριμένα το σχολείο μας συνεργαζόμενο με την τοπική
κοινότητα Λεπενούς, ανέλαβε εθελοντική δράση την Πέμπτη 18 Απριλίου. Μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας ξεκίνησαν από την αυλή του σχολείου μας και καθάρισαν από
απορρίμματα την ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει το σχολείο μας.

Ομάδα Πρασίνου
Μέλη: Καθηγητές: Παππά Καλλιόπη – Τεχνολόγος, Πατσέας Αναστάσιος – Φυσικής Αγωγής,
Ρέππας Βασίλειος - Γεωλόγος
Μαθητές: Βλάχου Θεοδώρα, Γιαννάκης Χρήστος, Ζαφείρη Σοφία, Κανιώτης Αθανάσιος,Κανιώτης Ιωάννης, Κανιώτης Αθανάσιος, Κανιώτης Χρήστος, Μουρκοβίτη Γεωργία, Ουζεράη Τατιάν, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Σταμάτης Γεώργιος, Τσέπας Γεώργιος,
Φλούδας Σπυρίδων, Χαλαστάνης Δημήτριος, Βλαχοδήμου Ιωάννα, Γεροδήμος Δημήτριος, Καλλίμορφος Ευάγγελος, Καπλάνης Κωνσταντίνος, Μουρτζιάπης Γεώργιος, Ντοξάνι Ούλμι, Ζαφείρη Ιωάννα, Μπέλου Γεωργία, Παπαευθυμίου Γεώργιος, Σάλτης Κωνσταντίνος, Στυλιαράς Παντελής
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Μαζέψαμε τις ελιές του σχολείου μας και βγάλαμε και συσκευάσαμε το δικό μας ελαιόλαδο

Μέλη της ομάδας «Πρασίνου» μετέφεραν τις ελιές, που κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο είχαν μαζέψει από την αυλή του σχολείου μας, σε ελαιοτριβείο στο χωριό Ματσούκι. Εκεί τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία
παραγωγής ελαιολάδου. Η ομάδα επέστρεψε με το «δικό μας» λάδι και ακολούθησε η συσκευασία του σε μπουκάλια με την ετικέτα του σχολείου μας.

Κλάδεμα δέντρων προαύλιου χώρου

Η oμάδα Πρασίνου ανέλαβε δράσεις στον εξωτερικό χώρο του σχολείου μας. Τα μέλη της
ομάδας, αφού ολοκλήρωσαν τη συγκομιδή των ελιών κατά τους χειμερινούς μήνες, ακολούθως κλάδεψαν τα δέντρα της αυλής του σχολείου μας και καθάρισαν την αυλή από τα
κλαδιά.
Όργωμα, σκάλισμα και καθάρισμα περιοχών προαύλιου χώρου
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Σε συνέχεια των δράσεων της ομάδας «Πρασίνου», μαθητές της ομάδας μαζί με τους υπευθύνους καθηγητές και με τη συνεργασία του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποίησαν εργασίες προετοιμασίας τμημάτων του αύλειου χώρου, όπως όργωμα, σκάλισμα,
καθάρισμα και επανεγκατάσταση του δικτύου άρδευσης, προκειμένου να προχωρήσουν σε
επόμενα στάδια των δράσεων, όπως η δενδροφύτευση και η δημιουργία λαχανόκηπου. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλά από τα υλικά που προέκυψαν από το σχετικό καθαρισμό, τοποθετήθηκαν στον κομποστοποιητή, που βρίσκεται στην αυλή του σχολείου μας.

Δενδροφύτευση στην αυλή του σχολείου μας

Η
ομάδα «Πρασίνου» του Αειφόρου Σχολείου πραγματοποίησε στα μέσα Μαρτίου στον αύλειο χώρο του σχολείου μας δενδροφύτευση με δέντρα που εξασφάλισε από το Δασαρχείο
Αγρινίου. Τα είδη των δέντρων ήταν πλατάνια, πλατύφυλλες μουριές, αριές και μιμόζες.
Επίσης έγινε φύτευση καλλωπιστικών φυτών. Γεράνια, γκαζάνιες και πετούνιες σε γλάστρες, τριανταφυλλιές και ρυγχόσπερμα έδωσαν επιπλέον χρώμα στην αυλή μας.

Δημιουργία Λαχανόκηπου στην αυλή του σχολείου μας

Στις αρχές Απριλίου η ομάδα «Πρασίνου» έσκαψε και εμπλούτισε με κοπριά ένα μέρος του
αύλειου χώρου, προκειμένου εκεί να δημιουργηθεί λαχανόκηπος, κάνοντας έτσι πράξη την
πρόθεση του σχολείου μας για δράσεις βιωματικής μάθησης στα πλαίσια του Αειφόρου
Σχολείου. Κατόπιν στο διαμορφωμένο χώρο φυτεύτηκαν κρεμμύδια, ντομάτες, πιπεριές και
μελιτζάνες. Οι μαθητές υπό την καθοδήγηση των καθηγητών της ομάδας έμαθαν να φροντίζουν το λαχανόκηπο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες των φυτών.
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Ομάδα Οικολογικού Αποτυπώματος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Μέλη: Καθηγητές: Γαρεφαλάκης Δημήτριος – Θεολόγος, Κολεντίνη Ευανθία – Αγγλικής
Γλώσσας, Παππά Καλλιόπη - Τεχνολόγος
Μαθητές: Ευτυχία Νάττα, Σιόλος Ιάσονας, Κανιώτη Κατερίνα, Ζαραϊδώνη Ιωάννα, Κανιώτης Δημήτρης, Σιόλος Γεώργιος, Βλαχοδήμου Ιωάννα, Κουτρουμάνου Χριστίνα,
Τζαμαλής Παναγιώτης, Τσαρτσίου Ιωάννης, Κρίθυμου Χριστίνα, Μήλιος Γεώργιος,
Μαυρέλης Ανδρέας, Κουμανάκου Ερμελίντα, Κονταλέξης Θωμάς, Ράπτης Άγγελος,
Τσαρτσίου Γεώργιος, Τζαμαλή Ρόζα, Κοντονάσιος Αθανάσιος, Βλαχοδήμος Βασίλειος,
Τσέπας Νικόλαος

Παίζοντας μάθαμε για το Οικολογικό Αποτύπωμα
Τα μέλη της ομάδας «Οικολογικού Αποτυπώματος και Εξοικονόμησης Ενέργειας» δοκίμασαν τις γνώσεις τους, όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα, παίζοντας σχετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή. Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα και άλλα παρόμοια παιχνίδια έγιναν αφορμή να χαραχθούν στο μυαλό όλων σημαντικές έννοιες διασκεδάζοντας.

Καταγραφή του Οικολογικού Αποτυπώματος του Σχολείου μας

Η ομάδα «Οικολογικού Αποτυπώματος και Εξοικονόμησης Ενέργειας» ερεύνησε και βρήκε
ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου μπορεί να καταγραφεί το οικολογικό αποτύπωμα του
σχολείου μας. Ακολούθως αυτό το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από ομάδες μαθητών
με τη βοήθεια των καθηγητών και του διευθυντή του σχολείου μας. Τα αποτελέσματα του
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σχετικού ερωτηματολογίου ήταν πολύ χρήσιμα, τόσο για να εστιάσουμε καλύτερα τις δράσεις μας, όσο και για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας,
μέσω της επανάληψης της καταγραφής του οικολογικού αποτυπώματος σε μελλοντικό χρόνο.

Τοποθετήσαμε καρτελάκια οικονομίας στους διακόπτες ρεύματος
Στα πλαίσια δράσεων της ομάδας και στην προσπάθειά μας για εξοικονόμηση ενέργειας,
τοποθετήσαμε ειδικά καρτελάκια στους διακόπτες των αιθουσών και των διαδρόμων, τα
οποία παραλάβαμε από τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων Αιτωλοακαρνανίας κ.
Παύλο Καλογερά. Με το σύνθημα «ΣΒΗΣΕ ΤΟ ΦΩΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», όπως αναγράφεται στα καρτελάκια, στοχεύουμε στην υπενθύμιση - ευαισθητοποίηση των μαθητών
και των καθηγητών σχετικά με το σβήσιμο των φώτων. Η ομάδα «Οικολογικού Αποτυπώματος και Εξοικονόμησης Ενέργειας» όρισε υποομάδες μαθητών με αρμοδιότητα να κλείνουν
τους διακόπτες των φώτων στους διαδρόμους αλλά και στις αίθουσες, όταν ο φωτισμός δεν
είναι απαραίτητος, καθώς και να μεριμνά έτσι, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, όπου αυτές υπάρχουν (π.χ. οθόνες, ηχεία, υπολογιστές κτλ.).

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον ΥΗΣ της ΔΕΗ στο Στράτο
Το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Υδροηλεκτρικό σταθμό της
ΔΕΗ, λίγο έξω από το χωριό Στράτος. Εκεί σε βάθος 40 μέτρων κάτω από την τεχνητή λίμνη,
είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στις εγκαταστάσεις και να δούμε τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και να ενημερωθούμε για την ενεργειακή πολιτική της ΔΕΗ.
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Εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση του Σχολείου μας

Μέλη της ομάδας «Οικολογικού Αποτυπώματος και Εξοικονόμησης Ενέργειας» ανέλαβαν
έρευνα για τη μετέπειτα τοποθέτηση ταινιών αεροπροστασίας (αεροστόπ) στις πόρτες του
σχολείου μας και πραγματοποίησαν εξαερισμό των καλοριφέρ.
Μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνουμε

Η ομάδα «Οικολογικού Αποτυπώματος και Εξοικονόμησης Ενέργειας» σε τακτά χρονικά
διαστήματα (π.χ. κάθε δεκαπέντε μέρες) έκανε μετρήσεις της ποσότητας φωτοτυπικού χαρτιού, του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και κατά τους χειμερινούς μήνες του πετρελαίου
που καταναλώνεται στο σχολείο μας. Μέσα από τις μετρήσεις αυτές μπορούμε και βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των δράσεων μας σχετικά με την
εξοικονόμηση ενέργειας.

Ομάδα Αισθητικής Αναβάθμισης
Μέλη: Καθηγητές: Γεωργίου Ιωάννα – Γαλλικής γλώσσας, Δελληγιάνη Χαρά - Φιλόλογος,
Τσαρούχη Βασιλική – Μαθηματικός, Χατζηγεωργίου Στυλιανή - Φιλόλογος
Μαθητές: Αγγέλης Γρηγόριος, Αθανασάκης Γεώργιος, Γιαννάκης Ευάγγελος, Γκάμπος Νικόλαος, Ζαφείρη Δήμητρα, Κοσμά Βασιλική, Μπεντάι Δέσποινα, Μήλιου Κλεοπάτρα, Μουρτζιάπη Μελίνα, Παπαευθυμίου Αντώνης, Παπαευθυμίου Αποστόλης, Παπαευθυμίου Γεώργιος, Παπευθυμίου Χρήστος, Τάκου Γεωργία, Τζαμαλή Ξένια, Φώτου Βάγια, Χαλαστάνη Α243

γλαΐα, Αγγέλη Όλγα, Κανιώτη Κωνσταντίνα του Α., Μανίκα βασιλική, Μπασαγιάννη Φωτεινή, Παπαευθυμίου Μαρία, Βαμβακά Ευγενία, Καρέλος Σωτήρης, Ζιώγα Σταθούλα, Ουζεϊράη
Ενέο

Αναδιάταξη των θρανίων αιθουσών σε σχήμα "Π"

Η
ομάδα Αισθητικής Αναβάθμισης του Αειφόρου Σχολείου, παράλληλα με τις αισθητικές τις
παρεμβάσεις που προσπάθησαν να δώσουν μια νέα πνοή στις εγκαταστάσεις του σχολείου
μας, εστίασε και στη λειτουργικότητα αυτών. Στα πλαίσια αυτά ανέλαβε την αναδιάταξη
των αιθουσών του σχολείου μας σε σχήμα «Π», με σκοπό να εξυπηρετηθούν έτσι καλύτερα
οι προσπάθειες για χρήση εναλλακτικών - ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας - μάθησης.

Μουσική στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου κατά τα διαλείμματα
Μια από τις παρεμβάσεις της ομάδας Αισθητικής Αναβάθμισης σε
συνεργασία με την ομάδα Συντονισμού του Αειφόρου Σχολείου,
ήταν η καθιέρωση της αναπαραγωγής μουσικής στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν
από μέλη των ομάδων κάποια μουσικά CD (θεματικά - επετειακά
και μη), που κάνουν τα διαλείμματά μας πιο ευχάριστα.

Συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου για το βάψιμο εσωτερικών χώρων του σχολείου
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Στα πλαίσια της πρόθεσής μας να βρούμε υποστηρικτές των δράσεων του Αειφόρου Σχολείου και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας, η ομάδα Αισθητικής Αναβάθμισης, ήρθε σε επαφή με το Δήμο Αγρινίου, προκειμένου να αναλάβει το βάψιμο των εσωτερικών χώρων
του σχολείου μας. Ο Δήμος, μέσω της Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Κατσαρή, ανταποκρίθηκε,
με αποτέλεσμα ένα συνεργείο ελαιοχρωματιστών σύντομα να φτάσει στο σχολείο μας. Ευχαριστούμε το Δήμο που συνέβαλε στο όραμα μας για ένα πιο όμορφο σχολείο.

Αναβάθμιση εσωτερικών χώρων του σχολείου μας

Η ομάδα «Αισθητικής Αναβάθμισης», ανέλαβε τον καθαρισμό και την τακτοποίηση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το σχολείο μας. Οι αποθήκες πλέον πιο καθαρές και τακτοποιημένες από ποτέ, φιλοξενούν υλικά που αποσυμφόρησαν τις αίθουσες
και τους κοινόχρηστους χώρους. Ο καθαρισμός και η τακτοποίηση στις καρέκλες και τα
θρανία, η διευθέτηση πινάκων ανακοινώσεων, κάδρων και ραφιών που βρίσκονται στις αίθουσες, κάνουν πράξη αυτό που το όνομα της ομάδας μαρτυρά: Αισθητική Αναβάθμιση!

Τοποθέτηση γλαστρών με λουλούδια στην είσοδο του σχολείου

Περισσότερο χρώμα έδωσε στην κεντρική είσοδο του κτηρίου του σχολείου μας, η ομάδα
Αισθητικής Αναβάθμισης, αφού με δική της παρέμβαση αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν,
σε δύο επίπεδα, τέσσερις γλάστρες με πολύχρωμα λουλούδια.
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Ονοματοδοσία και θεματική διακόσμηση των αιθουσών του σχολείου

Στα πλαίσια των δράσεων για το Αειφόρο σχολείο ξεκίνησε να υλοποιείται η ιδέα των θεματικών αιθουσών. Δηλαδή κάθε αίθουσα να πάρει το όνομα μια διακεκριμένης ελληνικής
προσωπικότητας και να είναι αφιερωμένη, στον τομέα (πολιτιστικό, κοινωνικό επιστημονικό, αθλητικό κλπ), στον οποίο διέπρεψε. Για το σκοπό αυτό έγινε έρευνα γύρω από τις προσωπικότητες και τους τομείς που θα επιλέγονταν. Με βάση αυτή την έρευνα ξεκίνησε από
το επόμενο σχολικό έτος η διακόσμηση των θεματικών αιθουσών με τη βοήθεια και της καθηγήτριας καλλιτεχνικών κ. Κοντούλη Αναστασίας, η οποία επιμελήθηκε τη ζωγραφική απεικόνιση εμβληματικών προσωπικοτήτων σε κάθε αίθουσα.

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2013, με αφορμή το τέλος των μαθημάτων και των δράσεων του Αειφόρου Σχολείου για
τη σχολική χρονιά 2012-2013, δημιουργήσαμε ξανά το "ζωντανό λογότυπο" του Αειφόρου Σχολείου, αυτή τη

246

φορά "ανθισμένο". Οι τριανταπέντε μαθητές που σχημάτισαν με τα σώματά τους τη λέξη ΑΕΙΦΟΡΙΑ, κρατούσαν λουλούδια, θέλοντας έτσι να δείξουν τη θετική επίδραση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν την χρονιά που πέρασε.

Αποτίμηση Δράσεων Αειφόρου Σχολείου
Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του θεσμού του Αειφόρου Σχολείου, παρά τις όποιες επιμέρους δυσκολίες μπορεί να παρουσιάστηκαν, είχε συγκεκριμένα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα, που αποτυπώθηκαν στους αντίστοιχους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου.
Χάρη και στη συμμετοχή μας στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου:


Εντάθηκε η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να δοκιμάσουν νέους – σύγχρονους
τρόπους διδασκαλίας και αυξήθηκε η διάθεσή τους να επιμορφωθούν σε θέματα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διδακτικής και παιδαγωγικής.



Οι σχέσεις επαφής – επικοινωνίας εκπαιδευτικών – μαθητών, αλλά και των ίδιων
των εκπαιδευτικών και των μαθητών μεταξύ τους, βελτιώθηκαν, καθώς συνεργαστήκαν και σε εξωδιδακτικές δράσεις.



Υπήρξε ενεργότερη συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων σε σχέση με το παρελθόν.



Παρουσιάστηκε συνολικά μικρότερη παραβατική συμπεριφορά από την πλευρά των
μαθητών.



Διευρύνθηκαν και συστηματοποιήθηκαν δράσεις κοινωνικές και φιλοπεριβαλλοντικές.



Συνεργαστήκαμε περισσότερο και καλύτερα με το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.



Συνεργαστήκαμε για τις δράσεις μας με φορείς εκτός σχολείου, όπως το Δασαρχείο
Αγρινίου, την Εκκλησία, Δημοτικά Σχολεία της περιοχής, το Δήμο Αγρινίου, κτλ.



Ανοίξαμε περισσότερο το σχολείο στην κοινωνία, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις,
καλώντας εξωσχολικούς ομιλητές και οργανώνοντας περισσότερες επιμορφωτικές
επισκέψεις.



Μετρήσαμε το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου, μετρήσαμε την ενεργειακή μας
κατανάλωση και υιοθετήσαμε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.



Διευρύναμε τις δράσεις ανακύκλωσης αλλά και τον όγκο των ανακυκλούμενων υλικών, μειώνοντας παράλληλα τον όγκο των απορριμμάτων μας.



Βελτιώσαμε την αισθητική των εγκαταστάσεων του σχολείου μας.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

…δεν αποτιμήθηκε απαραίτητα στους Δείκτες, αλλά αποτυπώθηκε στο πρόσωπο όλων
όσων συμμετείχαν και κυρίως των μαθητών. Ήταν η χαρά του να συμμετέχεις σε κάτι
έξω από τα αυστηρά πλαίσια, που συνήθως βάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα προγράμματα σπουδών του σχολείου, συνεργαζόμενος με άλλους, που σε συνδέουν κοινά
ενδιαφέροντα και όχι γιατί αυτό έτυχε με βάση την ηλικία ή το επώνυμό σου. Η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή σου, να ανιχνευθούν ταλέντα σου και να αναγνωριστεί η χρησιμότητά σου, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις σου σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Η συναίσθηση ότι δουλεύοντας ομαδικά και με κοινό όραμα μπορείς να πετύχεις
ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Να πετύχεις να αλλάξεις λίγο-λίγο τον τρόπο που
σκέφτεσαι, που δρας, να αλλάξεις λίγο-λίγο το περιβάλλον που ζεις, το μέλλον που οικοδομείς. Να αλλάξεις την αντίληψη σου για το ίδιο το σχολείο. Να αισθάνεσαι ότι φοιτάς ή εργάζεσαι σε ένα σχολείο διαφορετικό. Πιο χαρούμενο, δημοκρατικό και δημιουργικό. Αειφόρο!
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Γυμνάσιο Ομβριακής Φθιώτιδας

Ταχ. Δ/νση: Ομβριακή Φθιώτιδας
Τ.Κ.35100
Διευθυντής: Κυριόπουλος Δημήτριος

Ονόματα καθηγητων: Λούκα Κωνσταντίνα, Τσιλούλης Χρήστος
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το Γυμνάσιο Ομβριακής, ένα μικρό περιφερειακό σχολείο με μαθητές που προέρχονται
από κοινωνικά στρώματα ενδεικτικά της διπολικής κοινωνικής αντίθεσης σε μια τοπική
κοινωνία που έχει ανάγκη για πολιτιστική ενεργοποίηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (με την ευρύτερη έννοια του όρου). Ήταν μια πρόκληση αυτό το μικρό σχολείο να αποτελέσει ένα αειφόρο σχολείο, πυρήνα κριτικής ενεργοποίησης των μαθητών, ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και σύνδεσής του με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, ώστε να αποτελέσουν οι μαθητές ενεργούς πολίτες
και να αναπτυχθεί αφενός μια αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία, το άνοιγμα του
σχολείου στην κοινωνία και αφετέρου το σχολείο να αποτελέσει παραγωγική μονάδα που
να αποδίδει στη κοινωνία και να αποτελεί δείκτη περιβαλλοντικής προστασίας.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Έτσι αναπτύχτηκαν οι δράσεις μας στους εξής άξονες:
Α. Σχολείο και εκπαίδευση: Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθημάτων και εφαρμογή νέων ομαδοσυνεργατικών μεθόδων και διδακτικών μεθόδων (παιχνίδια ρόλων- δραματοποιήσεις , scafolding κοκ) με στόχο αφενός την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του μαθητή, τοποθετώντας τον σε ενεργό ρόλο στη διδακτική διαδικασία και
αφετέρου καλλιεργώντας τη ομαδική εργασία για να μπουν οι βάσεις για τη καλλιέργεια
της αλληλεγγύης και της προσφοράς.
Β. Σχολείο και κοινωνία: Υλοποιώντας τον πρώτο άξονα οι μαθητές εμπλέκονται σε
δραστηριότητες και εκπόνηση προγραμμάτων που αναδεικνύουν τις κοινωνικές ευαισθησίες των μαθητών, κατανοούν κοινωνικά προβλήματα και συμμετέχουν στην προσπάθεια
επίλυσης τοπικών κοινωνικών προβλημάτων. Συνεργασία με φορείς
Γ .Σχολείο και περιβάλλον : Καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και ομαδική
συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συνεργασία με φορείς
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μετά από την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο
Δήμο Δομοκού και τους εκπροσώπους της ελληνικής εταιρείας σε αντιπροσώπους εκπαιδευτικούς του σχολείου
μας, πραγματοποιήθηκε στο
σχολείο μας παιδαγωγική
συνεδρίαση όπου αποφασίστηκε συλλογικά η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του
αειφόρου σχολείου. Αφού
έγιναν γνωστοί οι Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, διανεμήθηκαν στους εκπαιδευτικούς οι δείκτες που αφορούσαν το παιδαγωγικό κομμάτι ( συμπληρώνεται ατομικά από κάθε εκπαιδευτικό) ενώ εκπαιδευτικοί
ανέλαβαν τον συντονισμό και την καταγραφή των δεκτών που αφορούσαν τον κοινωνικό
και περιβαλλοντικό τομέα (σε μηνιαία βάση). Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν οι μαθητές για
την υλοποίηση του προγράμματος και συγκροτήθηκαν ομάδες υποστήριξης των δράσεων.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

1) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Προσομοιώσεις φυσικών και χημικών φαινομένων, πειράματα, δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε , εκπόνηση διαθεματικών εργασιών (σύνδεση με τη γλωσσική διδασκαλία την γεωγραφία την ιστορία, την πληροφορική, τα καλλιτεχνικά), προβολή ταινιών για ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
μαθητών (Π2, Π3). Παιδαγωγική συνεδρίαση με την σύμβουλο παιδαγωγικής καθοδήγησης
(Κ6) για συντονισμό του διδακτικού έργου προς τη κατεύθυνση του αειφόρου σχολείου.
Ταυτόχρονη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο προς τις νέες διδακτικές πρακτικές όσο
και προς τη νέα φιλοσοφία του σχολείου.(Κ4)(Κ5)
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Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Έτσι, το σχολείο μας προχώρησε στις εξής δράσεις: που
αφορούν:
α)τη πολιτιστική προώθηση: (Π4)
Αρχιτεκτονική και πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας
Παρακολούθηση προγράμματος: "Το χώμα που πατώ" Επίσκεψη σε 2 μουσεία:
1. Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου χωριού Ευρυτανίας
2. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδες Ευρυτανίας
Επίσκεψη στη Τσέρνη ( Παλαιός οικισμός Ομβριακής) : Χώρος φυσικού κάλλους
Ξενάγηση στη λίμνη της Καστοριάς, επίσκεψη στο σπήλαιο του Δράκου ,επίσκεψη στην Παναγία
Μαυριώτισσα, Αγ. Γερμανός ,Αγ. Αχίλλειος Πρέσπες

β) Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία –κοινωνική ευαισθητοποίηση(Π5)
Ενημέρωση για αειφόρο σχολείο
Εορταστική εκδήλωση επετείου ΌΧΙ : θεατρική παράσταση - σκετς
Γιορτή πολυτεχνείου. Έκθεση φωτογραφίας
Έρανος ερυθρού Σταυρού από μαθητές Β' και Γ' τάξης
Εορταστική εκδήλωση Χριστουγέννων : Κοινωνικό ανταλλακτήριο
Γιορτή για 25 Μαρτίου Συνεργασία με νηπιαγωγείο και Δημοτικό / Παραδοσιακοί χοροί
:από μαθητές του σχολείου
Ημέρα για το σχολικό εκφοβισμό προβολή βίντεο
Βιβλιοπαρουσιάσεις Παγκόσμιας ημέρας βιβλίου
Συμμετοχή σε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (Κ7)
Παγκόσμια ημέρα του φυλετικού .ρατσισμού / προβολή ομαδική εργασίας
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Παρουσίαση προγραμμάτων σχολικής δράσης στην τοπική κοινωνία

γ) Εκπόνηση προγραμμάτων με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες διακρίσεις μαθητών μας
(Π6)
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα: <<Ταξιδιωτικός οδηγός της περιοχής μας Δομοκού /
Δ.Δ Ομβριακής>>.
Πολιτιστικό πρόγραμμα: <<Διαδρομή της τέχνης και Πολιτισμού'' από την Κων/πολη στη
Θεσσαλονίκη>>.
Πολιτιστικό πρόγραμμα δημιουργικής φωτογραφίας " ένα κλικ πιο κοντά στην τέχνη.."
Πρόγραμμα αγωγής υγείας: <<Πρόληψη τροχαίων Ατυχημάτων στην εφηβεία
20-10-12 μαθηματικός διαγωνισμός Θαλή
12-1-13

>>

>>

Ευκλείδης

δ) Κοινωνικές δράσεις (κ11) Κ12
Εκκλησιασμός στο Μοναστήρι του Αγ. Αθανασίου: συμμετοχή των μαθητών στη θεία λειτουργία
Έρανος Ερυθρού Σταυρού
Κοινωνικό ανταλλακτήριο: στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης
Εθελοντικά μαθήματα γαλλικών κάθε Κυριακή:
Χρήση βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΚ για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής
Υιοθέτηση παιδιού στο Ζαΐρ στο πλαίσιο ιεραποστολικού έργου
Σύνδεση με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
Επίσκεψη Ιεροκήρυκα Πάτερ Σεραφείμ: θέση της Εκκλησίας για την κρίση
Εβδομάδες δημοκρατίας φωτογραφίες σημείων της περιοχής (θετικά και αρνητικά σχόλια)
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Εβδομάδες δημοκρατίας προτάσεις των μαθητών προς το Δήμαρχο και Δ.Σ
Επίσκεψη Ψυχολόγου της Συμβουλευτικής νέων

Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :Αποψίλωση προαυλίου χώρου, δεντροφύτευση 90
δέντρων στο προαύλιο τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης. Συλλογή μπαταριών

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…
Αποτέλεσμα του προγράμματος που υλοποιήσαμε ήταν το σχολείο να αποτελεί ένα

κέντρο συνεχούς δραστηριοποίησης και συνεργασίας. Οι μαθητές ανέπτυξαν ενδιαφέρον
για τις δράσεις του σχολείου αλλά και φρόντιζαν το χώρο του σχολείου, εξέφραζαν τις απόψεις τους και σημειώθηκε βελτίωση στη επίδοσή τους. Επίσης, η ομαδικότητα και η συνεργασία περιόρισε στο ελάχιστο φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς και μαθητικής
διαρροής. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με πρακτικές προσέγγισης με τοπικούς φορείς. Οι
εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν συνεργασία μεταξύ τους και βελτιώθηκαν στην πρακτική θέσης
κοινών στόχων για τη λειτουργία του σχολείου. Αναπτύχτηκαν πιο προσωπικές σχέσεις με
τους μαθητές. Οι γονείς δέχτηκαν θετικά αυτό το νέο προσανατολισμό του σχολείου δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους στο σχολείο (οικονομική στήριξη). Σημειώθηκε σύσφιξη σχέσεων με τον Δήμο και την Εκκλησία.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ : Μετά τη κατάκτηση του Α΄ Βραβείου Αειφόρου Σχολείου που αθλοθέτησε ο Δήμος Δομοκού, το σχολείο πρόσφερε στους μαθητές από ένα στικάκι USB/
8GB. Έτσι πέρα από τη συμβολική αξία, πετύχαμε σημαντικότατη οικονομία χαρτιού (περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση) - που φάνηκε αμέσως στο δείκτη του φωτοτυπικού - και επιπλέον οι εργασίες τους μέχρι την τελική τους μορφή εκπονούνται και διορθώνονται στο
ηλεκτρονικό μέσο.
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4o Γυμνάσιο Πολίχνης

Ταχ. Διεύθυνση: Αρχή Κηφισίας, Πολίχνη,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 56532
Διευθντής: Αζάς Στέργιος

Ονόματα δασκάλων/καθηγητών/μαθητών-μαθητριών/βοηθητικού προσωπικού/γονέων
που συνεργάστηκαν:
Αζάς Στέργιος: διευθυντής
Τύπου Σοφία: υποδιευθύντρια
Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία: συντονίστρια
Εκπαιδευτικοί:
Σουλτανίδης Στέφανος
Παπαδοπούλου Κωνσταντία
Κούβαρης Χρήστος
Παπαθεοδώρου Μαρία
Τσιλίκα Ευαγγελία
Κοσσίδης Θεόδωρος
Σάντη Βασιλική
Σπυρίδης Αθανάσιος
Χριστοδούλου Ισίδωρος
Μαθητές: Το 47% του μαθητικού
δυναμικού(127 μαθητές/τριες)
Γονείς: Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων (Γρηγοριάδου Θεανώ, Κοροσίδου Ιωάννα )
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Να γίνει το σχολείο μας ένα εργαστήρι μάθησης.
Η πορεία του εκπαιδευτικού μαζί και δια μέσου των μαθητών για τη μάθηση να
αποσκοπεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη και στην κοινωνικοποίηση του μαθητή.
Ο μαθητής να αναπτύξει την πνευματική, κοινωνική, ηθική, ψυχική, αισθητική,
σωματική όψη της προσωπικότητάς του ώστε να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα δράσης του σχολείου καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου. Περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
•

Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους δράσεων

•

Διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών-δράσεων και κατανομή των
αρμοδιοτήτων στις ομάδες υλοποίησης του έργου

•

Παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε έργου-δράσης

•

Αξιολόγηση των επιτευγμάτων

•

Πανηγυρισμό και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους δράσεων
Η ομάδα δημιουργίας Ιστοσελίδας, Τύπου και Ενημέρωσης προτίθεται να κάνει τα εξής:
•

Να αναβαθμίσει την Ιστοσελίδα του σχολείου.

•

Δημιουργία μαθητικού εντύπου.

•

Να τροφοδοτεί τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα την ιστοσελίδα του σχολείου με
νέα και ενδιαφέρουσα ύλη.

•

Να εκδίδει τουλάχιστον μια φορά στις 20 μέρες ένα δελτίο τύπου σχετικά με την
πρόοδο του αειφόρου σχολείου.

•

Να υπενθυμίζει στους καθηγητές ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τον η/υ , τον προβολέα και τους διαδραστικούς πίνακες για να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα.

•

Να υπενθυμίζουν στους καθηγητές ότι η ομαδoσυνεργατική διδασκαλία είναι ο αγαπημένος τρόπος διδασκαλίας των περισσότερων παιδιών.

•

Να υπενθυμίζουν στους καθηγητέςότι θα πρέπει σε όλα τα μαθήματα να διδάσκονται και την έννοια της αειφορίας και πώς αυτή συνδέεται με το μάθημα που διδάσκει καθένας.

Η ομάδα οικολογικού αποτυπώματος προτίθεται να κάνει τα εξής:
•

Να τοποθετήσει σε πολλά σημεία του σχολείου και σε κάθε αίθουσα αφίσες με τις
οποίες θα υπενθυμίζει στους μαθητές να σβήνουν τα φώτα, να σβήνουν τις συσκευές (όχι standby).
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•

Να υπενθυμίζει με μια μικρή ανακοίνωση στην προσευχή μια φορά στις δύο βδομάδες, τις οδηγίες για τη μείωση της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας.

•

Να παρακολουθεί και να καταγράφει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

•

Να παρακολουθεί και να καταγράφει την κατανάλωση νερού.

•

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τη μετακίνηση των μαθητών.

•

Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του ΤΕΙ Σερρών για το ενεργειακό αποτύπωμα
του σχολείου.

Η ομάδα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προτίθεται να κάνει τα εξής:
•

Να αναβαθμίσει αισθητικά το σχολείο.

•

Να διοργανώσει διάφορες εκθέσεις στο σχολείο
(ζωγραφικής,τεχνολογίας,μουσικής,βιβλίου).

•

Να κινητοποιήσει τους μαθητές και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για ένα καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο.

•

Να οργανώσει κοινωνικές εκδηλώσεις.

•

Να οργανώσει θεατρικές παραστάσεις.

•

Να οργανώσει διάφορους διαγωνισμούς.

•

Να υιοθετήσει το αλσύλλιο των Μετεώρων.
Η ομάδα ανακύκλωσης υλικών και οργανικών λιπασμάτων προτίθεται να κάνει τα εξής:

•

Να έρθει σε επαφή με το αντίστοιχο τμήμα του δήμου Παύλου Μελά.

•

Να ανακυκλώνει καθημερινά ανακυκλώσιμα υλικά.

•

Να έρθει σε επαφή με την εταιρεία ΑΦΗΣ.

•

Να καθαρίζει εβδομαδιαία την αυλή του σχολείου.

•

Να συμμετέχει σε εκδηλώσεις αντίστοιχες του δήμο.

Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών-δράσεων και κατανομή των αρμοδιοτήτων στις ομάδες
υλοποίησης του έργου
Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών του
σχολείου σχετικά με τους δείκτες αειφόρου σχολείου και τις δράσεις και δραστηριότητες
που αυτοί υπονοούν, αποφασίστηκε να σχηματιστούν οι παρακάτω ομάδες, με τα αντίστοιχα καθήκοντα η καθεμιά.
Τα καθήκοντα των ομάδων είναι τα παρακάτω:

259

Ομάδα Δημιουργίας Ιστοσελίδας, Τύπου και Ενημέρωσης:




Η έκδοση εφημερίδας
Η ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.
Υποστήριξη όλων των προσπαθειών των ομάδων.

Ομάδα οικολογικού αποτυπώματος:
•

Η αποτύπωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου.

•

Η κατασκευή θερμοκηπίου και λαχανόκηπου.

•

Η δενδροφύτευση του αύλειου χώρου.

•

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

•

Βελτίωση στις μετακινήσεις των μαθητών.

Ομάδα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού:
•

Να αναλάβει όλο το κομμάτι του Πολιτισμού

Ομάδα ανακύκλωσης υλικών και οργανικών λιπασμάτων:
•

Η καθημερινή καταγραφή των ανακυκλώσιμων υλικών.

•

Η κατασκευή θερμοκηπίου και λαχανόκηπου.

•

Η ενημέρωση της κοινωνίας για τα οφέλη της ανακύκλωσης.

•

Η διαδικασία κομποστοποίησης.

•

Ο καθαρισμός του αύλειου χώρου.

•

Διαχείριση βρόχινου νερού.

Παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε έργου-δράσης
Για να παρακολουθούμε την εξέλιξη της εργασίας κάθε ομάδας, θα θεσμοθετήσουμε
ολομέλειες, μια φορά το μήνα, με διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. Στη διάρκεια αυτών
των ολομελειών κάθε ομάδα θα παρουσιάζει σε όλο το σχολείο τα παρακάτω:
•

Τι έκανε μέχρι σήμερα (τον τελευταίο μήνα)

•

Τι σκοπεύει να κάνει στον επόμενο μήνα ή περισσότερο

•

Τι βοήθεια ή ποια συμμετοχή περιμένει από κάθε μαθητή/μαθήτρια του σχολείου.

Η ομάδα που έχει αναλάβει να οργανώνει τις ολομέλειες τηρεί πρακτικά και μπορεί να
παρακολουθεί την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, κάνοντας υπενθυμίσεις και προσφέροντας βοήθεια σε όποια ομάδα το ζητήσει.
Αξιολόγηση των επιτευγμάτων
Για να αξιολογήσουμε τα επιτεύγματά μας στο πλαίσιο του διαγωνισμού Βραβείο Αειφόρου
Σχολείου οργανώσαμε δύο συστήματα. Το ένα αφορά μια ενδιάμεση αξιολόγηση που γίνεται στη διάρκεια της χρονιάς, μια φορά κάθε μήνα. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από την Επι260

τροπή Αειφόρου Σχολείου. Η επιτροπή συγκρίνει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών κάθε ομάδας, τις ανακοινώσεις της, την παρουσία της στις ολομέλειες, την εξέλιξη των δράσεων σε
σχέση με τους δείκτες που έχει αναλάβει να υλοποιήσει.
Η τελική αξιολόγηση θα γίνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς και θα έχει ως αντικείμενο το
ποσοστό επιτυχίας της ομάδας στην υλοποίηση των στόχων. Για την αξιολόγηση αυτή θα
χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο που θα φτιάξει και θα διανείμει η Επιτροπή Αειφόρου
Σχολείου. Για την αξιολόγηση αυτή θα ληφθεί υπόψη και το χρονοδιάγραμμα, οι προγραμματισμένες δράσεις, η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών κτλ.
Πανηγυρισμό και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του σχολείου θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση
που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πολίχνης «Έλλη Παπαπαναγιώτου» στις 6/11/2013 παρουσία των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και εκπροσώπων της
τοπικής κοινωνίας

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
ΤΟ 35% ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΙΟΥΡΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ(ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ,ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ)
21% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟ 17% ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.(Πρόγραμμα με φοιτητές της Αγγλικής φιλολογίας)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.
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ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.(ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΟΥΒΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ)
ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Συμμετοχή του σχολείου με μια αντιπροσωπεία 22 μαθητών στο διαγωνισμό της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε) "ΘΑΛΗΣ"
Συμμετοχή του σχολείου με μια αντιπροσωπεία 21 μαθητών στο διαγωνισμό έκθεσης με
θέμα "εορτασμός των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης"
Συμμετοχή τεσσάρων μαθητών σε λογοτεχνικό διαγωνισμό τουιδρύματος Λασκαρίδη
1.Ενημέρωση των μαθητών και καθηγητών του σχολείου από τον Ερυθρό Σταυρό για πρώτες βοήθειες
Οργάνωση: Αζάς Στέργιος.
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα πρώτων βοηθειών από γιατρούς και νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού.
2.Εκδήλωση - Παρουσίαση του πολύπλευρου φιλανθρωπικού έργου που πραγματοποιεί η
μη κερδοσκοπική φιλανθρωπική οργάνωση "Γιατροί της Καρδιάς"
(http://www.heartdoctors.gr) ανά τον κόσμο
Οργάνωση: Αζάς Στέργιος

3.Ημέρα Σταδιοδρομίας 2013
Οργάνωση Ημερίδας: Παπαδοπούλου Κωνσταντία

4.Ημερίδα: Πράσινα επαγγέλματα
Οργάνωση Ημερίδας: Παπαδοπούλου Κωνσταντία
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5.Οι μαθητές της Γ΄ γυμνασίου ενημερώθηκαν από κλιμάκιο της τροχαίας για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής
Οργάνωση Ημερίδας: Παπαδοπούλου Κωνσταντία

6.Ημερίδα: Δικτυώνομαι με ασφάλεια
Οργάνωση Ημερίδας: Παπαδοπούλου Κωνσταντία

263

7.Ημερίδα ένστολων επαγγελμάτων στο Πολεμικό Μουσείο
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Κωνσταντία

8.Χριστουγεννιάτικο Baazar στο χώρο του σχολείου
Διοργανώθηκε από το σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων και τα έσοδα δόθηκαν σε
φιλανθρωπικούς σκοπούς και στην ενίσχυση των
εκπαιδευτικών επισκέψεων της Γ΄γυμνασίου.
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9.Διδακτική επίσκεψη - δράση της Β' τάξης του σχολείου μας στον κινηματογράφο
ΟΛΥΜΠΙΟΝ για την παρακολούθηση διαδραστικού κινηματογράφου με θέμα "Αρχαία Ελλάδα"
Υπεύθυνοι καθηγητές:Τοτοκώτση Χρυσή και Τσιλίκα Ευαγγελία
10.Εκδήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα/Δικαιώματα του Παιδιού.
Προβολή ταινίας με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
11.Επίσκεψη μαθητών στο χωριό SOS του Φιλύρου.(Οργάνωση: Χατζή Παρασκευή)
12.Ενημέρωση της Περιβαλλοντικής ομάδας του δάσους από την Πυροσβεστική.(Οργάνωση:Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία)

13.Δράσεις κατά του εθισμού στο διαδίκτυο.

14.Διοργάνωση ενδοσχολικών αγώνων πιγκ-πόγκ,διαγωνισμού ζαχαροπλαστικής και διαγωνισμού χορού την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους.(Οργάνωση:Σουλτανίδης Στέφανος,Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων)
15.Επίσκεψη της Γ΄τάξης του γυμνασίου στη Βουλή των Ελλήνων,στην Ακρόπολη και στο
Μουσείο της Ακρόπολης .(Οργάνωση: Αζάς Στέργιος και Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία)
16.Επίσκεψη στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και ενημέρωση για την
αειφορία από τον κ. ΚαλαϊντζίδηΔημήτριο.(Οργάνωση:Αζάς Στέργιος και Τριανταφυλλίδου
Κωνσταντία)
17.Παρουσίαση των καινοτόμων δράσεων στο σχολείο( περιβαλλοντικά προγραμμάτα,
πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας)
18.Εκπαιδευτικές επισκέψεις περιβαλλοντικών ομάδων στα ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου και
Καρπενησίου. (Υπεύθυνοι καθηγητές:ΤύπουΣοφία,ΠαπαθεοδώρουΜαρία,Τσιλίκα Ευαγγελία, Σουλτανίδης Στέφανος, Κούβαρης Χρήστος και Σπυρίδης Αθανάσιος)
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19.Εκπαιδευτικές επισκέψεις των περιβαλλοντικών ομάδων της Γ΄τάξης στα Ζαγοροχώρια,
στο Σέλι, στην Έδεσσα, στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Άγρα.(Υπεύθυνοικαθηγητές:ΑζάςΣτέργιος,ΤριανταφυλλίδουΚωνσταντία,ΣάντηΒασιλική,Παπα
δοπούλουΚωνσταντία,ΣουλτανίδηςΣτέφανος,ΚούβαρηςΧρήστος,ΠαπαθεοδώρουΣοφία,Τύπου Σοφία)

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο
Η ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ ΣΥΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΤΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ.
ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.
Εννιά συνεδριάσεις του 15μελούς με θέματα σχετικά με την αειφορία
Τρείς μαθητικές γενικές συνελεύσεις με θέματα σχετικά με την αειφορία

Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο

Ο κ Κοσσίδης Θεόδωρος μαζί με τα παιδιά της περιβαλλοντικής του ομάδας και της
ομάδας πολιτισμού ανέλαβε την εικαστική αναβάθμιση του εξωτερικού χώρου
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Πολιτιστική επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ Τάξης και της περιβαλλοντικής ομάδας "Αειφόρο Σχολείο: Εικαστική παρέμβαση και διαμόρφωση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρο του σχολείου" στη συλλογή Κωστάκη στη Μονή Λαζαριστών.
Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Κοσσίδης Θεόδωρος.

Έκθεση έργων τεχνολογίας, καλλιτεχνικών και μουσικών οργάνων
Υπεύθυνοι καθηγητές: Παπαθεοδώρου Μαρία, Κοσσίδης Θεόδωρος, Σαρλαντζή Μαρί
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Η περιβαλλοντική ομάδα με υπεύθυνη την κα Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία υιοθέτησε
το αλσύλλιο των Μετεώρων.Σε συνεργασία με γονείς,με τους φίλους τους δάσους και
τους προσκόπους εντόπισαν το προβλήματα,συζήτησαν με το δήμαρχο και πρότειναν
τρόπους επίλυσηςτους, δενδροφύτευσαν,καθάρισαν και διοργάνωσαν εκδηλώσεις για
να χαρούν το άλσος.

Μία ομάδα μαθητών με την κα Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία και τον κ. Σουλτανίδη
Στέφανο ανέλαβε την δενδροφύτευση φυτών που δόθηκαν από το δασαρχείο της
Έδεσσας.
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Η ομάδα του οικολογικού αποτυπώματος με τον κ. Αζά Στέργιο και την κα Τριανταφυλλίδου
Κωνσταντία φρόντισαν για την συντήρηση του καυστήρα-λέβητα καθώς και για τη μείωση
κατάλωσης του πετρελαίου.Η ομάδα αυτή με τη βοήθεια του διευθυντή κ. Αζά Στέργιου και
της υποδιευθύντριας κα Τύπου Σοφίας κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση φωτοτυπικού
χαρτιού σε 89 σελίδες ανά μαθητή και εκπαιδευτικό. Με τη βοήθεια του ΤΕΙ Σερρών
υπολογίστηκε το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μας και γίνανε προσπάθειες για
περαιτέρω μείωση με ομάδες κρούσης(έκλειναν τα φώτα, τους υπολογιστές,τους
εκτυπωτές,τις καφετιέρες όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνταν, εβδομαδιαία φρόντιζαν για
την ενημέρωση των μαθητών για την μείωση των καταναλώσεων κ.τ.λ).Οι καταναλώσεις
ανά μαθητή και εκπαιδευτικό: είναι 11,66 λίτρα πετρελαίου,0,28 κυβικά μέτρα νερού και
3,84kwηλεκτρικού ρεύματος
Η ομάδα ανακύκλωσης με την κα Σάντη Βασιλική , την κα Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία και
την κα φρόντισαν για την καθημερινή ανακύλωση υλικών και την καταμέτρηση
τους.Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ανακυκλώσιμαυλικά 14,2 Kgκαι μπαταρίες 0,5 Kg
ενώ για τη χωματερή στάλθηκαν μόνο 2,1 Kg( το βάρος είναι ανά μαθητή και εκπαιδευτικό)

Μία ομάδα μαθητών μαζί με τον κ. Αζά και τον κ. Σουλτανίδη κατασκεύασαν ένα
θερμοκήπιο υψηλών προδιαγραφών. Το πότισμα γινόταν με βρόχινο νερό από το σύστημα
αποθήκευσης και
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αξιοποίησης του που κατασκεύασε η ίδια ομάδα.Το λίπασμα που χρησιμοποιήθηκε
ήταν το προϊόν της κομποστοποίησης που ετοίμασε η ομάδα της ανακύκλωσης υλικών
και οργανικών λιπασμάτων. Τα λαχανικά δόθηκαν στο συσσίτιο της Εκκλησίας.
Το σχολείο με τα επτά περιβαλλοντικά του προγράμματα,με την ομάδα χορού,με το
μουσικό συγκρότημα του ,με θεατρική παράσταση συμμετείχε στο Φεστιβάλ Παιδείας
του Δήμου Παύλου Μελά
(Υπεύθυνος
θεατρικού:Μπεκιάρης
Κωνσταντίνος)

Συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο, την Εκκλησία, το Δήμο Παύλου Μελά, γραφεία
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,δασαρχεία,διάφορους επιστημονικούς συνεργάτες,το
δίκτυο Άλφα,την Πυροσβεστική,την Αστυνομία κ.τ.λ
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Γίνανε σημαντικά βήματα για την αλλαγή κουλτούρας του σχολείου. Προσπαθήσαμε:
1. να καλλιεργήσουμε αξίες,να υιοθετήσουμε στάσεις και να επιδείξουμε
συμπεριφορές που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα.
2. να καλλιεργήσουμε κομβικές ιδιοτήτες, ικανοτήτες, δεξιοτήτες που απαιτούνται από
την κοινωνία του 21ου αιώνα – ικανότητες κλειδιά: δημιουργικότητα, κριτική σκέψη,
ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη, ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασμού,
ενσυναίσθηση, ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, δόκιμη και συνετή
χρήση τεχνολογίας.
3. να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα
4. να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα στους γονείς και την τοπική κοινωνία και να
τους πείσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για το καλό των παιδιών.
5. να αποδείξουμε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προσπάθησαν στις δύσκολες
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του τόπου να απαντήσουν με πράξεις και όχι
με λόγια
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Γυμνάσιο Κεφάλου

Ταχ. Δ/νση: Κέφαλος, -Κως, Τ.Κ. 853 01
Διευθυντής: Ιωάννης Τσολακίδης

Συνεργάστηκαν:
A. O Σύλλογος Καθηγητών του Γυμνασίου Κεφάλου που αποτελούνταν από τους καθηγητές/τριες: Διακοδημητρίου Κοκώνα, Αμοιρίδου Μαρία, Κοκαλάκη Χρυσή, Παταβάλη Μαρίζα, Μπαλασά Ελένη, Αρκούδη Ελένη, Ματσαμάκη Αρτεμισία, Παπαευθυμίου Βασιλική, Βαχάρογλου Ευστράτιος, Κακουλίδης Αγαμέμνων, Κωσταμένα Ελένη.

B. Οι μαθητές του Γυμνασίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και το Ξενοδοχείο Robinson.
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Το Γυμνάσιο Κεφάλου συμμετείχε κατά τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-13 στο Διαγωνισμό για το Αειφόρο Σχολείο.
Η συμμετοχή ήταν ένα ερέθισμα, κατ’ αρχήν για τους μαθητές/τριες και τους διδάσκοντες,
σε κάτι που φάνταζε καινούριο μα όχι και απόλυτα άγνωστο σ’ αυτό το μικρό μέρος της Κω,
την Κέφαλο. Συγχρόνως ήταν και μια πρόκληση να συναντήσουμε αυτό το νέο και να το
τολμήσουμε σαν μια νέα εκπαιδευτική εμπειρία, κυρίως, πέρα από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Στα δύο χρόνια εφαρμογής του προγράμματος το Γυμνάσιο Κεφάλου κατάφερε να δράσει
και να δραστηριοποιηθεί σε παιδαγωγικό, κοινωνικό, εργασιακό και περιβαλλοντικότεχνικοοικονομικό επίπεδο με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά ήταν:


Ανακύκλωση



Καθαρισμοί περιοχών εντός και εκτός Γυμνασίου



Πρόγραμμα διαλέξεων «Ποδηλατώ με ασφάλεια»



Επίσκεψη κλιμακίου Πυροσβεστικής



Θεατρική παράσταση του Γυμνασίου μας στον Παιδικό Σταθμό και στο Γυμνάσιο
Κεφάλου



Εκπαιδευτικά σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες, με συμμετοχή γονέων και θέμα
τη διατροφή, την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών/τριων μας



Συμμετοχή στον διαγωνισμό «ΝΕΡΟ ΕΙΣΑΙ ΘΗΣΑΥΡΟΣ» που διοργάνωσε το Μουσείο
Τέχνης στην Αθήνα



Συμμετοχή στο Συνέδριο Διδασκόντων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης που
διοργανώθηκε στην Κάλυμνο, με παρουσίαση, από το Σχολείο μας, διαθεματικής
δράσης για το έργο του Παπαδιαμάντη
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Τακτικές Συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής με συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων



Εκπόνηση πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «Η Κέφαλος στις γειτονιές του Κόσμου»



Εκπόνηση προγράμματος υγείας με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες σε αγροτικές και παραθαλάσσιες περιοχές»



Διοργάνωση σχολικών εορτών στο Πνευματικό Κέντρο Κεφάλου και παρακολούθησή
τους από όλους τους συντοπίτες μας



Έκδοση ημερολογίου του Γυμνασίου μας με θέμα την εκπαίδευση στην Κω των αρχών 19ου και του 20ου αιώνα



Προώθηση της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας εντός των τάξεων



Εξοπλισμός κάθε τάξης με διαδραστικούς πίνακες και προτζέκτορες για την εξοικονόμηση χαρτιού και τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών μεθόδων

Αυτές είναι οι πιο χαρακτηριστικές δράσεις που επιτεύχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια στο
Γυμνάσιο Κεφάλου με ερέθισμα τη συμμετοχή μας στο θεσμό-διαγωνισμό του αειφόρου
σχολείου.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Η αποτίμηση ήταν ασφαλώς θετικότατη. Η συμμετοχή των μαθητών/τριων απόλυτη. Τα οφέλη που προέκυψαν για τους μαθητές/τριες πολλά: έγιναν περισσότερο συνεργάσιμοι,
ανέπτυξαν περιβαλλοντική συνείδηση, έμαθαν και εφαρμόζουν την ανακύκλωση και την
εξοικονόμηση ενέργειας, φροντίζουν να διατηρούν καθαρό το σχολείο τους, αρχίζουν να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για δράσεις που φέρνουν το σχολείο τους σε επαφή με τον
έξω κόσμο.

Θετική ήταν σίγουρα η αποτίμηση και για τους εκπαιδευτικούς: απόλυτη η συμμετοχή τους
και πολλαπλές οι δραστηριότητες που ανέπτυξαν σε επίπεδο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό. Έτσι βελτιώθηκε και η σχέση των διδασκόντων με τους διδασκόμενους αλλά και με την
τοπική κοινωνία της Κεφάλου. Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια προσπάθειας τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Καθώς η διετής αυτή προσπάθεια του σχολείου μας συνοδεύτηκε από βραβεία και διακρίσεις, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε την Κοινότητα της Κεφάλου, τη Σχολική
Επιτροπή και την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κω, καθώς και το ξενοδοχείο «Δαίδαλος»
για την αμέριστη συμπαράστασή τους.

Κλείνοντας αυτό το σύντομο σημείωμα, τονίζουμε ότι τα οφέλη που προέκυψαν από την
παραπάνω προσπάθεια αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον. Προετοιμάζουν το έδαφος για ένα σχολείο σύγχρονο, πολυεπίπεδο, ανοιχτό προς την κοινωνία. Αυτό εξάλλου ήταν και ο αρχικός στόχος του « Αειφόρου Σχολείου».
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Εκπαιδευτήρια Πάνου - Γυμνάσιο

Ταχ. Διεύθυνση : Παλαιοπαναγιά,Ναύπακτος
ΤΚ : 30300
Διευθυντής: Δημήτρης Σιούτης

Συνεργάστηκαν: Το σύνολο των εκπαιδευτικών και μαθητών του Γυμνασίου
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το όραμα και οι στόχοι του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΝΟΥ για ένα καλύτερο σχολείο είναι ουσιαστικά το όραμα για ένα σχολείο αειφόρο στη λειτουργία του, στο πνεύμα
του και στη φιλοσοφία του. Στόχος μας είναι η απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη στάσεων
και συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν τους σύγχρονους δημοκρατικούς πολίτες. Όραμά
μας οι μαθητές και οι μαθήτριες μας να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, αγωνιστικότητα, κοινωνική υπευθυνότητα, να διαμορφώνουν συνθήκες ισότητας, να σέβονται και
να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και να θεμελιώνουν την προσωπική ψυχική και σωματική ευεξία. Ιδιαίτερος στόχος
μας η σχολική ζωή να είναι μια χαρούμενη και καρποφόρα εμπειρία, η οποία να διαμορφώνεται με τη βιωματική διδασκαλία και το παράδειγμα, τη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, το σεβασμό και την προσήλωση στην ελληνική παράδοση και στον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της κοινωνίας μας.
Μέσα από την συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα του Αειφόρου Σχολείου δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριές μας να συμμετέχουν στη διαδικασία αλλαγής του σχολείου μας προς την αειφορία και τους εξοπλίζουμε με γνώσεις, στάσεις και
συναισθήματα που θα τους βοηθήσουν και στην ενήλικη ζωή τους να είναι υπεύθυνοι πολίτες που σκέφτονται τους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη για σήμερα και για το μέλλον,
υιοθετώντας υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά και ζωή σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας.
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Το γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΝΟΥ συμμετείχε στο πρόγραμμα των Αειφόρων
Σχολείων κατά τις σχολικές χρονιές 2011-2012 (έτος ιδρύσεως) και 2012-2013. Η απόφαση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν ομόφωνη τόσο από το σύλλογο των καθηγητών όσο και από το σύνολο των μαθητών. Εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιηθούμε σε όλους τους τομείς της Αειφορίας και να πετύχουμε
τους πολύπλευρους στόχους μας.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Ο σκοπός του σχολείου μας ήταν να πετύχουμε αλλαγή σε τρεις τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό: Στον τομέα αυτό προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το σχολείο μας με
φιλικές προς το μαθητή διδακτικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, με κύρια την
ομαδοσυνεργατική. Στόχος ήταν επίσης να αυξήσουμε την χρήση των νέων τεχνολογιών της
πληροφορίας.
Β. Το κοινωνικό και οργανωσιακό: Στον τομέα αυτό προσπαθήσαμε να λειτουργήσει το
σχολείο μας δημοκρατικά, να ακούγονται όλες οι φωνές, οι αποφάσεις να παίρνονται με
δημοκρατικές διαδικασίες, να λειτουργούν τα μαθητικά συμβούλια, να συμμετέχουν και τα
παιδιά στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, παίρνοντας μέρος σε
φιλοπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός ακτών, προστασία και
περιποίηση πάρκων, συμμετοχή σε εράνους, κ.ά).
Γ. Το περιβαλλοντικό: Στον τομέα αυτό προσπαθήσαμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μας. Δηλαδή να ξοδεύουμε λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, λιγότερο
νερό, λιγότερο χαρτί και όλα αυτά όχι με τη στέρηση, αλλά με την αποφυγή της σπατάλης.

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ορίζοντας τους στόχους
και τον τρόπο επίτευξης αυτών. Οι στόχοι του προγράμματος χωρίστηκαν σε:
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1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ (Προετοιμασία προγραμμάτων Comenius, e-twinning, Αγωγή Υγείας,
Περιβαλλοντικό, Ενσωμάτωση θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης σε διάφορα μαθήματα, Αύξηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, Ενδοσχολική επιμόρφωση και παρακολούθηση σεμιναρίων, Ποινές με αντίστοιχη εργασία – προσφορά του μαθητή, Οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Συνδιδασκαλία και
διαθεματικότητα, Χρήση διδακτικών μορφών όπως παιχνίδι ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, Διάταξη θρανίων στο χώρο της αίθουσας)
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ (Καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς – Σχολή γονέων, Συμμετοχή σε
διαγωνισμούς, Συμμετοχή σε εράνους, Δημιουργία ιστοσελίδας, Οργάνωση εκδηλώσεων τα Χριστούγεννα και γιορτή λήξης σχολικού έτους)
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ (Λαχανόκηπος, κομποστοποίηση, φύτευση, αισθητική αναβάθμιση, Ενυδρείο, Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων, Οργάνωση ανακύκλωσης χαρτιού, λοιπών υλικών και μπαταριών, Κατασκευές μαθητών από ανακυκλώσιμα υλικά και έκθεση, Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση στις εναλλακτικές
μορφές ενέργειας).

Για να υλοποιηθούν οι δράσεις του αειφόρου σχολείου και να επιτευχθούν οι στόχοι μας
δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας με τα εξής θέματα:


ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ



ΟΜΑΔΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ



ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ



ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ



ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ



ΟΜΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στο τομέα αυτό ήταν οι παρακάτω:
o Προετοιμασία προγραμμάτων Comenius, e-twinning, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντικό (Δείκτης Α-6)
o Ενσωμάτωση θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης σε διάφορα μαθήματα (Δείκτης
Α-1)
o Αύξηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών (Δείκτης Α-3)
o Ποινές με αντίστοιχη εργασία – προσφορά του μαθητή (Δείκτης Α-7)
o Οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης
o Εκπαιδευτικές επισκέψεις (Δείκτης Α-4)
o Συνδιδασκαλία και διαθεματικότητα (Δείκτης Α-3)
o Χρήση διδακτικών μορφών όπως παιχνίδι ρόλων, θεατρικό παιχνίδι
o Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και εναλλαγές διάταξης θρανίων
στο χώρο της αίθουσας (Δείκτης Α-2)
Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στο τομέα αυτό ήταν οι παρακάτω:
o Καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς – Σχολή γονέων
o Ενδοσχολική επιμόρφωση και παρακολούθηση σεμιναρίων (Δείκτης Β-4)
o Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
o Συμμετοχή σε εράνους
o Δημιουργία ιστοσελίδας για τις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου (Δείκτης Β-15)
o Οργάνωση εκδηλώσεων τα Χριστούγεννα και γιορτή λήξης σχολικού έτους
o Συνδιοργάνωση δράσεων με το Δήμο Ναυπακτίας και τη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση Πράσινο Μπλέ.
o Δημοσίευση άρθρων σε τοπικά περιοδικά και εφημερίδες
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o Εθελοντική δενδροφύτευση σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Πατρών (Δείκτης Β-11 )
Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στο τομέα αυτό ήταν οι παρακάτω:
o Λαχανόκηπος, κομποστοποίηση, φύτευση, (Δείκτης Γ-14), (Δείκτης Γ-16)
o Ενυδρείο
o Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συλλογή βρόχινου νερού, χρήση οικονομικών λαμπτήρων. (Δείκτης Γ-6), (Δείκτης Γ-13)
o Οργάνωση ανακύκλωσης χαρτιού, λοιπών υλικών και μπαταριών (Δείκτης Γ2), (Δείκτης Γ-9)
o Ζύγιση και καταγραφή απορριμμάτων (Δείκτης Γ-3)
o Κατασκευές μαθητών από ανακυκλώσιμα υλικά και έκθεση
o Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το πιο σημαντικό που πετύχαμε…είναι η ευχάριστη ενασχόληση των μαθητών με ένα
πλήθος ενδιαφέροντων αντικειμένων που αποτυπώσαμε σε ένα φωτογραφικό λεύκωμα και
σας το επισυνάπτουμε..
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Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

Ταχ. Δ/νση: Πρώην Στρ. Στρεμπενιώτη, Θεσσαλονίκη
ΤΚ 56701
Διευθύντρια: Ελένη Μούζουρα

Συνεργάστηκαν: όλος ο σύλλογος των εκπαιδευτικών
όλη η μαθητική κοινότητα
ο επιστάτης και η καθαρίστρια.
ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Ο στόχος του σχολείου μας ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που
αφορούν την αειφορία, η ευαισθητοποίησή τους ως προς την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό
και την αυτενέργεια. Μέσα από τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής στόχος μας ήταν επίσης
να κινητοποιήσουμε τα παιδιά να συνεργαστούν μεταξύ τους, με τους καθηγητές τους, με
μαθητές από άλλα σχολεία, κάτι που θα βοηθούσε στην κοινωνικοποίησή τους και τη
διαπαιδαγώγησή τους ως ενεργών πολιτών. Και τέλος η βελτίωση της ζωής της σχολικής
κοινότητας, αλλά και η βελτίωση της προσωπικής ζωής των μαθητών και εκπαιδευτικών
υπήρξε βασικός στόχος.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης
Μετά την ομόφωνη απόφαση για τη συμμετοχή του σχολείου στο Β.Α.Σ. , σχεδιάσα-

με τη μεθοδολογία δράσης.
Αφού μελετήσαμε το βραβείο και τους δείκτες, αποφασίσαμε να δράσουμε ομαδοσυνεργατικά. Συγκεκριμένα θα συμμετείχαν στην πραγματοποίηση των στόχων:
1.Όλος ο σύλλογος των καθηγητών : Δημιουργήθηκε μια συντονιστική ομάδα καθηγητών : υπεύθυνος καθ. Παπαδημητρίου Δημοσθένης και οι κ. Χατζηγιώση Μαρία και
κ. Ζήκος Θωμάς για το συντονισμό των ομάδων των μαθητών και τη συλλογή των στοιχείων και των δικαιολογητικών για την τελική αξιολόγηση του σχολείου.
Οι υπόλοιποι καθηγητές, φυσικά με την αμέριστη συμπαράσταση και έμπνευση της
Διευθύντριας του σχολείου κ. Ελένης Μούζουρα συμμετείχαν στην υλοποίηση των δεικτών
που τους αφορούσαν π.χ. Συγκέντρωση δικαιολογητικών σεμιναρίων, παιδαγωγικές συνελεύσεις συλλόγου καθηγητών κ.α. (αρχείο σχολείου). Ακόμη η καθηγήτρια των καλλιτεχνι284

κών κ. Ε. Μοβσεσιάν συντόνιζε την ομάδα της αισθητικής αναβάθμισης του σχολείου με
τελικό αποτέλεσμα πανέμορφες τοιχογραφίες. Ο Γεωπόνος του σχολείου κ. Κ. Μάππα συντόνιζε τις ομάδες της δεντροφύτευσης και των λαχανόκηπων. Ο θεολόγος του σχολείου κ
Θωμάς Ζήκος συντόνισε και πραγματοποίησε όλες τις κοινωνικές δράσεις του σχολείου,
όπως για παράδειγμα συγκέντρωση τροφίμων για το ειδικό σχολείο Πεύκων, συλλογή
πλαστικών καπακιών για σύλλογο παραπληγικών Ν. Πέλλας, ΑctiοnΑid υιοθεσία παιδιού
από την Αφρική κ. α. Ο χημικός του σχολείου κ Ν. Γεωργολιός έφτιαξε με τους μαθητές του
σαπούνι από τα τηγανέλαια που συγκέντρωναν οι μαθητές και οι καθηγητές στα σπίτια
τους και τα παραδίναμε στο Δήμο Νεάπολης. Η καθηγήτρια των Γερμανικών κ. Χατζηγιώση
Μαρία υπεύθυνη του περιβαλλοντικού προγράμματος E-Twinning συνετέλεσε στην διάχυση των δράσεων με τους συνεργάτες από την Ευρώπη και οργάνωσε με τον κ. Παπαδημητρίου την εκπαιδευτική εκδρομή με τους μαθητές των δύο περιβαλλοντικών ομάδων στο
Freiburgτης Γερμανίας (την πιο πράσινη πόλη της Ευρώπης). Όλες οι ειδικότητες των καθηγητών με τις δράσεις τους, τις συμμετοχές σε μαθητικούς διαγωνισμούς, σε εκπαιδευτικές
επισκέψεις, σε μαθητικά συνέδρια βοήθησαν στην ανάπτυξη των δεικτών.
Τέλος η βοήθεια και η συμπαράσταση της Διευθύντριας όπως ανέφερα παραπάνω
ήταν καταλυτική. Δημιούργησε ένα σχολείο ανοιχτό σε συνεργασία με φορείς και ειδικούς: Όπως ο Δήμος Νεάπολης -ειδικούς επιστήμονες π.χ. σεισμολόγους για την ενημέρωση των καθηγητών -συνεργασία και επισκέψεις των υπευθύνων προγραμμάτων της Διεύθυνσης περιβαλλοντικής, αγωγής υγείας πολιτιστικών κ.α.(αρχείο σχολείου)- Πρόσκληση
και παράσταση του Κ.Θ.Β.Ε στο χώρο του σχολείου- συντονισμός παιδαγωγικού έργου με
ΔΕΠΣ. και πανεπιστήμιο Μακεδονίας- συντονισμός Comenius κ. α.
2.Όλοι οι μαθητές :Με τη συντονιστική ομάδα των καθηγητών αποφασίσαμε να
χωριστούν οι μαθητές σε ομάδες ανάλογα με τους δείκτες του Β.Α.Σ. Δώσαμε ονόματα σε
κάθε ομάδα π.χ. ομάδα κομποστοποίησης κα (αρχείο σχολείου).Στη συνέχεια σε μια σελίδα
Α3 ανακοινώσαμε τις ομάδες στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Εκεί κάθε μαθητής
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του συμμετείχε μέχρι σε δύο ομάδες συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμό του. Έτσι όλοι γνώριζαν με ποιους είναι σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Οι ομάδες είναι καταγραμμένες μαζί με τα ονόματα των μαθητών στο αρχείο του
αειφόρου στο σχολείο.
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Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο διαγωνισμό .Για παράδειγμα η ομάδα
της κομποστοποίησης με την καθοδήγηση του υπεύθυνου Β.Α.Σ. έφτιαξε ένα ειδικό πίνακα
ανακοινώσεων μόνο για κομποστοποίηση. Εκεί ενημέρωνε τους υπόλοιπους συμμαθητές τι
πρέπει να ρίχνουμε από τα οργανικά απορρίμματα στους δύο κάδους κομποστοποίησης
του σχολείου. Έκανε έλεγχο του κομπόστ και τους συντηρούσε.
Το δεκαπενταμελές του σχολείου συζητούσε και έδινε λύσεις σε θέματα περιβαλλοντικά και παιδαγωγικά. Με την ομάδα της διαμεσολάβησης περιορίστηκε πολύ η χρήση
ημερήσιων αποβολών. Παράλληλα κατέγραφε τα θέματα τα σχετικά με την αειφορία ώστε
να ανταποκριθούμε θετικά στο σχετικό δείκτη που αφορούσε τις συνεδριάσεις τους.
3. Οι καθαρίστριες (οικολογικά καθαριστικά κ.α.),
4.Ο επιστάτης (κατασκευή συστήματος αποχέτευσης νερού από τις υδρορροές με τη
χρήση βαρελιού και το γέμισμά του με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. (φωτογρ.
Αρχείο αειφόρου σχολείου.)
5.Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων (Θέματα σχετικά με την αειφορία στις συνελεύσεις τους αλλά και οικονομική βοήθεια όπου χρειάστηκε. )
6. Τέλος ζητήθηκε η συνδρομή του Δήμου Νεάπολης Συκεών από τον υπεύθυνο του
ΒΑΣ κ. Δημοσθένη Παπαδημητρίου.
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε συνεργασία με το Δήμο (τα γέμισαν με νέο
χώμα) δημιουργήσαμε λαχανόκηπο σε δύο παρτέρια.
Η συμμετοχή του υπεύθυνου ΒΑΣ σε σεμινάριο επιμόρφωσης του Δήμου για κομποστοποίηση ήταν προϋπόθεση για να προμηθεύσει ο Δήμος το σχολείο μας με δύο κάδους κομποστοποίησης.
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Στο σχολείο μας οι εκπαιδευτικοί ενσωμάτωσαν σε μεγάλο βαθμό θέματα σχετικά με την
αειφορία στα μαθήματα του σχολείου. Μέσα από τα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα Αγωγής Υγείας, μέσα από τα ευρωπαικά προγράμματα Comenius
και Etwinning που εκπονήθηκαν στο σχολείο μας, μέσα από σχέδια μαθήματος στα μαθήματα της Λογοτεχνίας, της Ξένης Γλώσσας , των Φυσικών Επιστημών, της Φυσικής Αγωγής
και των Καλλιτεχνικών έγιναν δράσεις με στόχο την ευαισθητοποιήση των μαθητών για ένα
αειφόρο σχολείο και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης.
Αρχικά όσο αφορά τον παιδαγωγικό τομέα οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο με στόχο να κινητροποιήσουν όλα τα παιδιά και να ασχοληθούν ενεργά στην
αειφόρο ανάπτυξη του σχολείου τους. Ακόμα μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ και του διαδραστικού πίνακα στην εκπαιδευτική διαδικασία το μάθημα εμπλουτίστηκε και οι μαθητές αναταποκρίνονταν πιο αποτελεσματικά στο μάθημα.
Σχετικά με την μέθοδο της ημιτυπικής και άτυπης μάθησης οι μαθητές συμμετείχαν σε πολλές πολιτιστικές και περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές/διδακτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των
μαθημάτων της Ιστορίας, των Θρησκευτικών , των Ξένων Γλωσσών, των Φυσικών επιστημών, της Τεχνολογίας, της Οικιακής Οικονομίας, της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών, των
ευρωπαικών προγραμμάτων Comenius και Etwinning ώστε ο μαθητής να εμπλουτίσει τις
γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητές του ως πολίτης αυτής της χώρας και όλου του κόσμου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Περιβαλλοντικές ομάδες του σχολείου μας ταξίδεψαν στο Φράιμπουργκ στη Γερμανία, την Πράσινη Πόλη της Ευρώπης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των
μαθητών ως προς εναλλακτικά μέσα κυκλοφορίας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
σχετίζονται με την πόλη τους και το σχολείο τους.
Οι δράσεις στο σχολείο μας επεκτάθηκαν διαθεματικά σε πολλά μαθήματα:
• Η δράση «Συλλέγω τα παλιά λάδια» για την δημιουργία σαπουνιού συνδέθηκε
διαθεματικά με το μάθημα της Χημείας.
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• Η δράση «Φτιάχνω δικό μου κομπόστ» επεκτάθηκε στην καλλιέργεια λαχανόκηπου σε συνεργασία με τον Γεωπόνο, καθηγητή Τεχνολογίας.
• Η δράση Etwinning-EU-RAD «Ευρωπαϊκό ποδήλατο» με στόχο την καλλιέργεια
συνείδησης του μαθητή ως προς τα οικολογικά μέσα κυκλοφορίας επεκτάθηκε διαθεματικά με την Ξένη Γλώσσα των Γερμανικών, η οποία αποτέλεσε γέφυρα επικοινωνίας με συνεργάτες από την Ευρώπη.
• Η δράση «Συλλέγω το βρόχινο νερό» επεκτάθηκε διαθεματικά με το μάθημα της
Φυσικής και της Τεχνολογίας.
• Η δράση «Κάνω δενδροφύτευση» συνδέθηκε διαθεματικά με το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και των περιβαλλοντικών ομάδων.
• Η δράση η «Καλλιτεχνική παρέμβαση στο χώρο του σχολείου» συνδέθηκε διαθεματικά με το μάθημα των Καλλιτεχνικών και τις περιβαλλοντικές ομάδες.
• Η δράση «Ανακυκλώνω χαρτί, πλαστικό , αλουμίνιο, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές» συνδέθηκε διαθεματικά με τις περιβαλλοντικές ομάδες
• Η «Κατασκευή στολιδιών για το Χριστουγεννιατικό παζάρι» συνδέεται με το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και των περιβαλλοντικών ομάδων.
• Συλλογή πλαστικού (καπάκια) με στόχο την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου από το
Σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες, η οποία δράση συνδέεται διαθεματικά με τις
περιβαλλοντικές ομάδες.
• Η δράση «Συλλέγω-χαρίζω τρόφιμα»συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα των
Θρησκευτικών.
• Η δράση «Επίσκεψη στη Συναγωγή και στο Εβραικό Μουσείο»συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα των Θρησκευτικών
• Η δράση «Ημέρα ευρωπαικών Γλωσσών»συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα
των Ξένων Γλωσσών
• Η δράση «Υιοθεσία παιδιού από χώρα του Τρίτου Κόσμου»συνδέεται διαθεματικά με το μάθημα των Θρησκευτικών

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων που εκπονήθηκαν είχαν μεγάλη επίδραση στη μαθητική κοινότητα, στο Σύλλογο των εκπαιδευτικών, στους γονείς και
στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα προωθήθηκε η ιδέα της αειφορίας και της αειφόρου ανά288

πτυξης, επομένως βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής του σχολικού περιβάλλοντος. Ακόμα επιτεύχθηκε συνεργασία με άλλα σχολεία και ανταλλαγή ιδεών και δράσεων, κάτι που συνέβαλε στην εξωστρέφεια και στην ιδέα της κοινωνικοποίησης. Σημαντικό επίσης είναι η γνωριμία των μαθητών με άλλους πολιτισμούς , θρησκείες και ιδέες και η ευαισθητοποίηση
τους σε κοινωνικά θέματα, κάτι που συμβάλει στην κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των
ανθρώπων. Τέλος με τη χρήση των εκπαιδευτικών και τεχνολογικών καινοτομιών καλλιεργήθηκε επικοδομητικά στους μαθητές η ενασχόληση τους με τις νέες τεχνολογίες με κριτικό
πνεύμα.
Συνεργασίες με φορείς: Συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, το Σύλλογο γονέων,
τους Σχολικούς Συμβούλους,Σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες, Συνεργασία με άλλα σχολεία της περιοχής, Συνεργασία με το Εβραικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Συνεργασία με τα
Ξενόγλωσσα Ινστιτούτα Γκαίτε (Γερμανικών) και Λυσε (Γαλλικών), ΜΚΟ ActionAid Ελλάδας,
Συνεργασία με τοΚ.Θ.Β.Ε, Συνεργασία με τη ΔΕΠΣ. και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το πιο σημαντικό που πετύχαμε είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς την
Αειφορία, η συνεργασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών με στόχο την επίτευξη των
εργασιών και δράσεων που εκπονήθηκαν, η καλλιέργεια της ιδέας του εθελοντισμού και
της αλληλλοβοήθειας.
Οι μαθητές αγκάλιασαν όλες τις δραστηριότητες που προωθήθηκαν από τους
εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα επιτεύθηκε η συμμετοχή και η ένταξη μαθητών χαμηλών
επιδόσεων στην τυπική μάθηση.
Με τη συνεργασία με τους φορείς και τις άλλες μαθητικές κοινότητες κατορθώθηκε η
διάχυση της έννοιας της Αειφορίας στην κοινωνία.
Σημαντικό τέλος επίτευγμα είναι η βελτίωση της ζωής της σχολικής κοινότητας, αλλά και η
βελτίωση της προσωπικής ζωής των μαθητών και εκπαιδευτικών.

290

Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Ταχ. Διεύθυνση: Καραίσκου 147, Πειραιάς
ΤΚ 185 35
Διευθυντές : Καλαϊτζίδης Δημήτριος (2010-2011)
Μαραγκόζογλου Θρασύβουλος (2011-2013)

Ονόματα καθηγητών/μαθητριών/ γονέων/ βοηθητικού προσωπικού:
Καθηγητές: Δημ. Καλαιτζίδης, Παν. Πεφάνης Δ. Γιουβάνογλου, Αικ. Αραθύμου, Χρ.
Δερμάτης, Ελ. Λαμπρινάκου, Ι. Τούρλος, Ειρ. Κατσαρά, Μαρ. Ζεγκίνη, Ά.
Χατζηαναστασίου,
Γ.
Καραμαλέγκος,
Μιχ.
Μιχαήλ,
Ευάγ.
Αναργύρου,
Στ.Αλευρομαγείρου, Ν. Αρφανάκος, Α. Παχούλη, Χρ. Τσολακίδου, Μ. Χατζηγεωργίου, Κ.
Μπελεσιώτη, Γ. Μπίας, Ελ. Καρανάσιου, Μ. Βεκρή, Δημ. Δημητρόπουλος, Βασ. Κύρου,
Αντ. Πατίκα, Μ. Κυρίτση, Μ. Ζήλου, Aικ. Τσιρτσίκου, Αικ. Βερόγκου, Μ. Μαυρογεώργη,
Ελ. Τσαγκαράκη, Στ. Βλαχοδημητροπούλου.
Μαθήτριες:το σύνολο των τμημάτων του σχολείου
Γονείς: Ευαγγελία Σιγάλα (πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων& Κηδεμόνων)
Βοηθητικό προσωπικό:Μοίρα Ντέρτζιο-Μ. Χελιώτου (καθαρίστριες), Κώστας
Γουναρίδης (κυλικειάρχης), Μαίρη Τσαλαμάγκου-Μ. Παπαδόπουλος (φύλακες).
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το σχολείο του 2010 είναι εντελώς διαφορετικό από κάθε προηγούμενο σχολείο.
Ριζικές αλλαγές έχουν ήδη γίνει και άλλες βρίσκονται στην αρχή της εφαρμογής τους.
Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το σύγχρονο σχολείο ζει στην εποχή της κλιματικής
αλλαγής και γι’ αυτό της αναγκαίας μετάβασης προς την αειφορία, προς την «πράσινη
ανάπτυξη».
Είναι το σχολείο που ζει σε μια κοινωνία η οποία υφίσταται βίαιη αλλαγή από το
ξέφρενο και αλόγιστο καταναλωτικό πρότυπο προς μια επανεξέταση των κυρίαρχων
κοινωνικών και ατομικών αξιών που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Είναι το
σχολείο που πρέπει να κατανοήσει την αλλαγή, να την μετουσιώσει σε εκπαιδευτικούςπαιδαγωγικούς όρους και να οδηγήσει τους μαθητές σε μια νέα συνειδητοποίηση του
ρόλου τους, του ρόλου του σχολείου, των ορίων της
ανάπτυξης, των εναλλακτικών κοινωνικοοικονομικών
προσεγγίσεων.
Είναι το σχολείο που πρέπει να ανταποκριθεί στην
πρόκληση της αειφορίας. Όμως, τότε μόνο θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση, όταν το
ίδιο το σχολείο, γρήγορα, συνειδητά, συλλογικά,
δημοκρατικά αλλάξει προς ένα οργανισμό μάθησης
σύμφωνο με τις αξίες, τις αρχές και τις κατευθύνσεις
της αειφορίας.
Οι στόχοι μας, κατανεμημένοι σε τρεις γενικούς
τομείς είναι οι παρακάτω:

I.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ
1. Να εμπλουτίσουμε τα μαθήματά μας με θέματα που αφορούν την αειφόρο
ανάπτυξη, για το περιβάλλον, για την ανθρώπινη υγεία, για την ισότητα των φύλων, για
το διάλογο των πολιτισμών, κ.ά.
2. Να εμπλουτίσουμε τις μεθόδους διδασκαλίας μας με περισσότερο μαθητοκεντρικές
μεθόδους, να δώσουμε περισσότερο χρόνο στη μαθήτρια (70% η μαθήτρια, 30% ο
καθηγητής).
3. Να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογικές καινοτομίες για να κάνουμε το μάθημά μας πιο
ενδιαφέρον, πιο ελκυστικό, πιο αποδοτικό, πιο ευχάριστο.
4. Να αυξήσουμε τις κοινωνικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι μαθήτριες και οι
καθηγητές του σχολείου μας.
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5. Να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε τον αριθμό των προαιρετικών προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, κτλ)
6. Να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στους γονείς σε σχέση με τη ζωή του σχολείου
(υποστήριξη προγραμμάτων, συμμετοχή στις ημερίδες του ΣΕΠ, κ.ά.
7. Να μειώσουμε μέχρι μηδενισμού τις ποινές που δίνονται σε μαθήτριες και να
αυξήσουμε στο 100% το ποσοστό των μαθητριών που συμμετέχουν στο Σχέδιο
Αειφόρου Διαχείρισης.

II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
Να θέσουμε το θέμα και την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε πλευρά της ζωής
του σχολείου, να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το πρίσμα της αειφόρου
ανάπτυξης.
2. Να συνεχίσουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών του σχολείου (φυσικά
και του διευθυντή) με την παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων σχετικά με
εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά θέματα,
με θέματα διαχείρισης της τάξης,
διαχείρισης
κρίσεων,
αποτελεσματικής ηγεσίας, κ.ά.
3. Να βελτιώσουμε τη λειτουργία
των
μαθητικών
συμβουλίων
(πενταμελών
και
δεκαπενταμελούς) ώστε αυτά να
ενεργοποιηθούν για την επίτευξη
των στόχων του Σχεδίου Αειφόρου
Διαχείρισης.
4. Να βελτιώσουμε τη συνεργασία του σχολείου με την τοπική κοινωνία, μέσω των
θεσμοθετημένων «Σχολικών Συμβουλίων».
5. Να βελτιώσουμε τη συνεργασία των καθηγητών του σχολείου σε θέματα
παιδαγωγικά, ενδοσχολικής επιμόρφωσης, διαμόρφωσης της στρατηγικής του
σχολείου, κα.
6. Να αυξήσουμε τον αριθμό των επιστημόνων συνεργατών που θα προσφέρουν στο
σχολείο γνώσεις, εμπειρία, υποστήριξη για μια ποικιλία θεμάτων, από την αειφόρο
ανάπτυξη μέχρι τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου.
7.Να κάνουμε το σχολείο μας πιο ελκυστικό με τη συνεργασία των μαθητριών μας
(ζωγραφική, διακόσμηση, αναδιάταξη επίπλων κτλ)
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8.Να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του σχολείου μας, κάνοντάς την
πιο ενδιαφέρουσα, πιο χρηστική, πιο ελκυστική.
9. Να συνεργαστούμε με το κυλικείο του σχολείου, ώστε να προσφέρονται στις
μαθήτριες και στους καθηγητές υγιεινά, οικολογικά γεύματα.
10.Να μειώσουμε το ποσοστό των παιδιών που έρχονται στο σχολείο με τα Ι.Χ
αυτοκίνητα των γονιών
τους και να αυξήσουμε το ποσοστό εκείνων που
χρησιμοποιούν το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας ή έρχονται με τα πόδια.

III. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
1. Να αποτυπώσουμε την παρούσα κατάσταση του σχολικού κτιρίου ως προς τα
ενεργειακά και άλλα χαρακτηριστικά του (οικολογική αποτύπωση), ώστε να μπορούμε
να δούμε και να εκτιμήσουμε όποιες αλλαγές θα επιφέρουμε με το Σχέδιο Αειφόρου
Διαχείρισης.
2. Να μειώσουμε το βάρος των απορριμμάτων που στέλνουμε στη χωματερή και
ταυτόχρονα να αυξήσουμε την ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, ηλεκτρονικών
συσκευών, μεταλλικών αντικειμένων κτλ.
3. Να μειώσουμε την κατανάλωση νερού, χαρτιού, ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου
θέρμανσης και να πάψουμε να χρησιμοποιούμε συσκευασίες μιας χρήσης.
4. Να χρησιμοποιούμε οικολογικά καθαριστικά για το σχολείο.
5. Να αυξήσουμε το πράσινο στο σχολείο μας (στο μέτρο του δυνατού στο
συγκεκριμένο κτίριο).

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Με βάση το όραμά μας για μια κοινωνία δίκαιη, για ένα περιβάλλον παραγωγικό και
υγιές, για ένα σχολείο χαράς, μάθησης και δημιουργίας, μπορέσαμε να προχωρήσουμε
στην κατεύθυνση του «αειφόρου σχολείου».
Σχέδιο «διακήρυξης» για το σχολείο: το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης είναι απαραίτητο
σε ένα σχολείο το οποίο στεγάζεται στο συγκεκριμένο κτίριο με τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά (παλαιότητα, έλλειψη μόνωσης, έλλειψη υπαίθριου χώρου,
πολυώροφο κτλ) και μπορεί να βοηθήσει να κάνουμε το σχολείο μας και το κτίριο που
μας φιλοξενεί αειφόρο, πιο λειτουργικό, πιο φιλικό, πιο ασφαλές.
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Για να προσεγγίσουμε τους στόχους αυτούς, οργανώσαμε τη σχολική μας κοινότητα σε
9 ομάδες δράσης. Μια επιπλέον ομάδα (η συντονιστική υπό τον διευθυντή) είχε
αναλάβει να συντονίζει τη λειτουργία όλων των ομάδων και να ασχοληθεί με τους
δείκτες που αφορούν στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του σχολείου.
Κάθε μία από τις 9 ομάδες δράσης ανέλαβε ένα τμήμα του συνολικού έργου που
έπρεπε να πραγματοποιηθεί στο σχολείο. Οι ομάδες αποτελούνταν από
εκπαιδευτικούς, από μαθήτριες, από μέλη του βοηθητικού προσωπικού, από μέλη του
Συλλόγου Γονέων και, κατά περίπτωση, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή την τοπική
κοινωνία.
Κάθε ομάδα, γνωρίζοντας τους στόχους της, οργάνωσε τη δράση της με ένα
χρονοδιάγραμμα το οποίο ολοκληρώθηκε με το πέρας του διδακτικού έτους στις αρχές
Μαΐου. Προετοίμασε τιςσυνεργασίες, δημιούργησε επαφές, παρήγαγε σχέδια
βελτίωσης, δημιούργησε φόρμες καταχώρισης στοιχείων, προμηθεύτηκε υλικά και
εργαλεία κατάλληλα για τις εργασίες που είχε αναλάβει, κατέγραψε την εξέλιξη των
εργασιών της, έδινε συχνές αναφορές για την ιστοσελίδα του σχολείου,
προετοιμάστηκε για την τελική παρουσίαση του σχεδίου της το Μάιο, καθώς και για τη
μέθοδο αξιολόγησης των επιτευγμάτων της. Η ομάδα επέλεξε το όνομά της, οργάνωσε
τον τρόπο επικοινωνίας των μελών της, τα καθήκοντα ενός εκάστου εξ αυτών, όρισε τις
ημέρες και ώρες των συνεδριάσεων και άλλα οργανωτικά ζητήματα.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο Σχολείο μας, οργανωμένες στο πλαίσιο των
τριών πεδίων του Αειφόρου Σχολείου :

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ανακύκλωση ηλεκτρικών μικροσυσκευών.
Επίσκεψη στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας για το θέμα της ανακύκλωσης των Δήμων.
Επίσκεψη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρούσι τη συμπίεση του χαρτιού και τη
διαλογή όλων των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, λαμπτήρων, μπαταριών και μικροηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και μικρότερων κάδων ανακύκλωσης σε όλες τις αίθουσες.
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Δημιουργία αφισών με σκοπό την ενημέρωση του σχολείου και διανομήενημερωτικών
φυλλαδίωνσχετικά με την ανακύκλωση σε όλες τις μαθήτριες.
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ + ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Συνεργασία με το κυλικείο και την αντίστοιχη επιτροπή καθηγητών, ώστε αυτό να διαθέτει βιολογικά και υγιεινά τρόφιμα, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της σχολικής
κοινότητας για την ανάγκη υγιεινής –μεσογειακής διατροφής
Πραγματοποίηση έρευνας, μέσω
συμπλήρωσης ερωτηματολογίου,
που αφορούσε τις διατροφικές
επιλογές των μαθητριών του σχολείου μας.
Επίσκεψη διατροφολόγου στο
σχολείο μας με θέμα «υγιεινή διατροφή & εφηβεία».
Εμπλουτισμός με φυτά κάθε διαθέσιμου χώρου του σχολείου μας
με ταυτόχρονη φροντίδα τους.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ + ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Προσκλήσεις επιστημόνων και επαγγελματιών για ενημέρωση των μαθητριών σχετικά
με θέματα αειφορίας, υγείας, καταναλωτικής συμπεριφοράς κ.λπ.
Υποβολή προτάσεων στο Σύλλογο Διδασκόντων για εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Συμμετοχή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης & διαμαρτυρίας στην πλατεία Δημαρχείου Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού (15 Οκτωβρίου).
Ενασχόληση με θέματα ευρύτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Λογοτεχνίας και της Ν.Ε. Γλώσσας, με στόχο τη συνειδητοποίηση της σημασίας της συνολικής προσπάθειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής
του περιβάλλοντος.
Διοργάνωση χριστουγεννιάτικου bazaar του Σχολείου μας με φιλανθρωπικό σκοπό.
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Οργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Η διατροφή των εφήβων και το σχολείο» που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας, ώστε να ενημερωθούμε εμείς και οι γονείς μας από ειδικούς για τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες κατά την εφηβική ηλικία.
Διανομή στις μαθήτριες όλων των τάξεων ερωτηματολογίου σχετικού με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων προς τους καθηγητές.

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Καταγραφή των συνελεύσεων του δεκαπενταμελούς και των πενταμελών
Επισημάνσεις για ζητήματα που αφορούν στην καθαριότητα των αιθουσών, των θρανίων και των ορόφων του σχολείου μας.
Καθαρισμός της γειτνιάζουσας με το σχολείο μας πλατείας Τερψιθέαςμε συμμετοχή της
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Πειραιά.
Οργάνωση της συμμετοχής του σχολείου στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό περιβαλλοντικού περιεχομένου «Υδάτινες Ιστορίες…» του Δικτύου «Μεσόγειος SOS»
Προσφορά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών και συμμετοχή αντιπροσωπείας μαθητριών σε εκδήλωση του τμήματος Πειραιά του Ερυθρού
Σταυρού.
Καταγραφή των εκδρομών του σχολείου(εκπαιδευτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα)

ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αντικατάσταση του λέβητα με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πετρελαίου.
Καταμέτρηση σε μηνιαία βάση της κατανάλωσης του πετρελαίου (λίτρα) και της ηλεκτρικής ενέργειας (kwh)
Οργάνωση διαγωνισμού εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε τάξη του σχολείου μας
Ευαισθητοποίηση των μαθητριών στο θέμα της εξοικονόμησης νερού.
Επίτευξη σημαντικήςμείωσηςτης κατανάλωσης νερού κατά την διάρκεια του σχολ. Έτους.
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ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δημιουργία μαθητικού blog και συνεργασία με άλλα blogs και Portalsμε σκοπό την έκφραση των απόψεων των μαθητριών, την ανακοίνωση σχολικών νέων, την ενημέρωση
και επικοινωνία
Συμμετοχή στον καθαρισμό της πλατείας Τερψιθέας με υποστήριξη και δημοσιογραφική
κάλυψη της δράσης για το blog.
Οργάνωση χριστουγεννιάτικου bazaar για φιλανθρωπικούς σκοπούς
Παράσταση στην πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων σχολείων στον διαγωνισμό Αειφόρου Σχολείου με παρουσίαση των πεπραγμένων των ομάδων.
Συμμετοχή στην εξόρμηση που πραγματοποιήθηκε εκτός σχολικού ωραρίου στο Εθνικό
Θέατρο, με σκοπό την καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας και τη σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

ΟΜΑΔΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ + ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Χωρισμός σε υποομάδες με σκοπό την αναβάθμιση διαφορετικών χώρων του σχολείου.
Συγκέντρωση επιτραπέζιων παιχνιδιών με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των
μαθητριών στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο εντός του σχολείου.
Διαμόρφωση και διακόσμηση
της αίθουσας εκδηλώσεων σε
κάθε γιορτή ή εκδήλωση.
Θέσπιση
διαγωνισμού
ανάδειξης της καθαρότερης
και
ωραιότερα
διακοσμημένης αίθουσας με
έπαθλο για το τμήμα –
νικητή.
Διακόσμηση
όλων
των
ορόφων με καλλιτεχνικές
δημιουργίες των μαθητριών.
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ΟΜΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η ομάδα αυτή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους κάλυψε δημοσιογραφικά όλες τις
δράσεις του σχολείου μέσω της ιστοσελίδας μας (http://gym-ralleion.att.sch.gr) και της
επικοινωνίας με, τοπικά κυρίως, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ηλεκτρονικά και έντυπα)
Επίσης ήταν υπεύθυνη για την έκδοση της ετήσιας εφημερίδας – περιοδικού του σχολείου.
Τέλος, συντόνισε όλες τις εκδηλώσεις με αποκορύφωμα τη μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης όλων των δράσεων στα πλαίσια του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου, στη λήξη του
σχολικού έτους.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το πιο σημαντικό που πετύχαμε είναι το γεγονός ότι το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου έγινε
αφορμή και κίνητρο συνεργασίας και συμπόρευσης. Η ταυτόχρονη ενασχόληση - για πρώτη
φορά - του συνόλου της σχολικής κοινότητας με ποικίλα ζητήματα και η σύμπλευσή της σε
ένα «ταξίδι» με κοινό προορισμό μέσα, όμως, από διαφορετικές διαδρομές, αποτέλεσε μια
ιδιαίτερη εμπειρία για όλους.
Η συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικών και διευθυντή-γονέων στο πλαίσιο υλοποίησης των
στόχων του ΒΑΣ έφερε κάποιες φορές στην επιφάνεια προβληματισμούς και ανησυχίες από
όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, προέβαλε στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο του σχολείου, τη διδασκαλία και τη μάθηση, προκάλεσε διαφωνίες… Κυρίως, όμως, στάθηκε η αφορμή ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, αλληλοσυμπλήρωσης και δημιουργίας, αλλά και
ανοίγματος του σχολείου προς την κοινωνία.
Ειδικά, σε ό,τι αφορά στις μαθήτριές μας, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, διαπιστώσαμε τη διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών και συνεργασίας, την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των ομάδων δράσης, τον ενθουσιασμό της δημιουργικότητας!
Συμπερασματικά, μέσα σε ένα ωρολόγιο πρόγραμμα αυστηρό και συχνά ασφυκτικό για
μαθητές και εκπαιδευτικούς, το ΒΑΣ αποτέλεσε πνοή δημιουργίας και έκφρασης, αφού, εντασσόμενο σε πολλές πτυχές της διδακτέας ύλης, αλλά και της σχολικής καθημερινότητας,
δίνει την απάντηση στα παιδιά - πολίτες του αύριο: «η συλλογικότητα είναι επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη της μετάβασης προς την αειφορία».
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Γενικά
Λύκεια

2o ΓΕΛ Πτολεμαΐδας

Ταχ. Διεύθυνση : Κωνσταντινουπόλεως 2, Πτολεμαΐδα
ΤΚ 50200.
Διευθυντής:

Διευθυντής: Αθανάσιος Παπαβασιλείου

Όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν συλλογικά και αρμονικά με τους μαθητές / τριες, τους
γονείς και κηδεμόνες της σχολικής κοινότητας και τους τοπικούς φορείς , στις διάφορες
δράσεις που έγιναν στα πλαίσια του διαγωνισμού του Αειφόρου Σχολείου. Αναλυτικά τα
ονόματα των καθηγητών είναι :
Νέδα Ευγενία, Ιορδανίδης Φώτιος , Μιχαηλίδης Ευστάθιος, Αγγελίδης Γεώργιος, Αθανασιάδης Αλέξανδρος, Μυλωνά Γεωργία, Στεφανίδου Κυριακή, Ζυρπιάδης Θεόδωρος, Αυλογιάρη
Αρετή, Βαιράμη Γεωργία, Κωστερίδου Ελπίδα, Μπισούκη Φωτεινή, Βαλσαμάρα Αναστασία,
Τυφόξυλος Περικλής, Κοκκινίδης Ευστάθιος, Διακουμής Επαμεινώνδας, Κοντογουλίδου Όλγα , Σιμόπουλος Κων/νος, Μανώλη Βασιλική, Καρατόσιου Γεωργία, Ιακώβουυ Βασιλική, Ραμπίδης Γεώργιος, Ζήσης Κωνσταντίνος, Φίλης Σπυρίδων, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Σαρβάνης
Κωνσταντίνος, Νικολαΐδου Νικολέτα.
Όλοι οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Πτολεμαίδας εργάστηκαν συλλογικά .
Επίσης βοήθησαν με την συνεργασία τους η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ουΓΕΛ Πτολεμαϊδας κ. Χρύσα Παπαδοπούλου και ο Επιστάτης του σχολείου
Αθανάσιος Τύπου.
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Θέλουμε ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, όπου οι μαθητές/τριες να χαίρονται να
φοιτούν, να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις δυνατότητες
τους, την κριτική σκέψη, να δίνει χρόνο για αναστοχασμό, να δείχνει κατανόηση για όλα τα
παιδιά ανεξάρτητα από την επίδοση τους στα μαθήματα, ένα σχολείο δηλαδή εργαστήρι
της ζωής και της χαράς. Ένα σχολείο που να προτείνει συλλογικές δράσεις της σχολικής
κοινότητας για ορθολογική διαχείριση των πόρων του σχολείου, αισθητική αναβάθμιση του
χώρου και βελτίωση της επικοινωνίας με την ευρύτερη κοινότητα μέσω κοινών δράσεων.
Θέλουμε ένα «Αειφόρο Σχολείο» , ένα εφικτό όραμα, μια εφικτή ουτοπία, που να ενσωματώνει την ιδέα και τις αξίες της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και
προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα.
Στους στόχους μας είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να αναγνωρίζουν και να
συνειδητοποιούν τη σχέση ανάμεσα στις ατομικές πράξεις ή συμπεριφορές και στις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, να αναδεικνύουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνεργατικότητας, της συμμετοχικότητας, και της δημοκρατικότητας, να ασκούνται στην διαδικασία
λήψης αποφάσεων ως ενεργοί πολίτες, να κοινωνικοποιούνται και να συνεργάζονται μέσω
κοινών δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος απορρίπτουν την παραβατική συμπεριφορά (ενδοσχολική βία, βανδαλισμοί κ.λπ.) και τον ρατσισμό, να σέβονται το "διαφορετικό" και να επιλύουν τα προβλήματα και τις αντιθέσεις με το διάλογο και τη συναίνεση. Θέλουμε ένα σχολείο που να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την διαμόρφωση της
κοινωνίας και του κόσμου που ονειρευόμαστε.

303

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Το σχολείο μας συμμετείχε για πρώτη φορά, το σχολ. έτος 2012 -13, στον διαγωνισμό για
το Βραβείο του Αειφόρου Σχολείου. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού μελετώντας τους
προτεινόμενους δείκτες, σχεδιάσαμε, οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε δράσεις που
στόχευαν α) στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην υιοθέτηση οικολογικών συμπεριφορών της σχολικής κοινότητας β) στο άνοιγμα του σχολείου και την αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινότητες γ) στην προώθηση της βιωματικής μάθησης με την
χρήση των νέων τεχνολογιών και τέλος δ) την ενθάρρυνση του περιβαλλοντικού, πολιτικού και πολιτιστικού «εγγραμματισμού» εκπαιδευτικών και μαθητών .
Έτσι, υιοθετήσαμε εκπαιδευτικές διαδικασίες για να κερδίσουν οι μαθητές δημιουργικό
χρόνο, δείχνοντας τους εμπιστοσύνη και δίνοντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας τους.
Έγινε δραστική παρέμβαση στον αύλειο χώρο και στο σχολικό κτίριο και έτσι πετύχαμε
σημαντική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του σχολείου:
α)με την υλοποίηση θεματικού κήπου 100 m2, με τίτλο «ΒΙΟ-τοπος – Η φύση στην αυλή
μας» από τον «Αρκτούρο» με την ευγενική δωρεά του ιδρύματος Σ. Νιάρχος και την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ σε συνεργασία με τον Δ/ντη κ. Αθανασιο Παπαβασιλειου, την καθηγήτρια
γεωπόνο κ. Γεωργία Μυλωνά και τους μαθητές του σχολείου μας.
β) με την δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου 40m2 σε συνεργασία με την καθηγήτρια γεωπόνο κ. Γεωργία Μυλωνά και τους μαθητές του σχολείου μας.
γ) με την τοποθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε συνεργασία με τον Δήμο Της Εορδαίας .
δ) με την χρωματική διαγράμμιση των γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ σε συνεργασία με τον
γυμναστή κ. Γεώργιο Αγγελίδη και τους μαθητές του σχολείου μας.
ε) με την συντήρηση και βάψιμο των εξωτερικών τοίχων και κιγκλιδωμάτων του σχολικού
κτιρίου σε συνεργασία με τον επιστάτη κ. Αθανάσιο Τύπου και τους μαθητές του σχολείου μας.

304

ζ) αισθητική αναβάθμιση (ζωγραφική τοίχων και κάδρων ) στις αίθουσες και τους διαδρόμους του σχολικού κτιρίου με την συνεργασία του καθηγητή καλλιτεχνικών κ. Θεόδωρου
Ζυρπιάδη και των μαθητών.

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13 καταφέραμε να ελαττώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού
και αυξήσαμε το βάρος των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού , γυαλιού, μετάλλων, πλαστικού, μπαταριών και λαμπτήρων) ανά μαθητή.
Εγκαταστήσαμε κομποστοποιητή στον αύλειο χώρο του σχολείου για την τροφοδότηση του
εδάφους με οργανικά στοιχεία (φυτικό λίπασμα).
Οι καθηγητές ενθαρρύνθηκαν στην παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων και στην
χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία.
Πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών – διδακτικών επισκέψεων με σκοπό
την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ή προβληματισμό των μαθητών (όχι περιπάτων εκδρομών).
Δημιουργήθηκε θεατρική ομάδα μαθητών και πραγματοποιήθηκε θεατρική παράσταση ανοιχτή στο κοινό της πόλης.
Οι σχολικές γιορτές πλαισιώθηκαν από την σχολική χορωδία που δημιουργήθηκε.
Επίσης οργανώθηκαν ημέρες δημιουργίας και έγινε σ΄ αυτό το πλαίσιο διαγωνισμός μαγειρικής από μαθητές.
Τέλος, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς, συγκεντρώθηκαν και διατέθηκαν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε απόρους της πόλης μας.
Στόχοι του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης

Ο σκοπός αυτού του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης του σχολείου μας, είναι να πετύχουμε
στόχους αλλαγής του σχολείου σε τρεις τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό: Στον τομέα αυτό θέλουμε να αλλάξει εντελώς το σχολείο μας και να
υιοθετήσει φιλικές προς το μαθητή διδακτικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, με
κύρια την ομαδοσυνεργατική. Θέλουμε επίσης να εισαγάγουμε σε αυξανόμενο βαθμό τις
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τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδασκαλία, δηλαδή το ΙΝΤΕΡΝΕΤ,
τους διαδραστικούς πίνακες και πιο απλά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Β. Το κοινωνικό και οργανωτικό: Στον τομέα αυτό θέλουμε να λειτουργεί το σχολείο μας
δημοκρατικά, να ακούγονται όλες οι φωνές, οι αποφάσεις να παίρνονται με δημοκρατικές
διαδικασίες, να λειτουργούν τα μαθητικά συμβούλια, να συμμετέχουν υποστηρικτικά οι
γονείς στη ζωή του σχολείου, να συμμετέχουν και τα παιδιά στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, παίρνοντας μέρος σε φιλοπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες
(δεδροφυτεύσεις, καθαρισμός ακτών, προστασία και περιποίηση πάρκων, συμμετοχή σε
εράνους, κ.ά).
Γ. Το περιβαλλοντικό: Στον τομέα αυτό θέλουμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα
του σχολείου μας. Δηλαδή, πιο απλά, θέλουμε να ξοδεύουμε λιγότερο ηλεκτρικό, λιγότερο
νερό, λιγότερο χαρτί και όλα αυτά όχι με τη στέρηση, αλλά με την αποφυγή της σπατάλης.
Για το σκοπό αυτό θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη ζωή μας μέσα στο σχολείο και
ίσως και στο σπίτι, με τρόπο ώστε να προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Στην προσπάθειά μας αυτή θα βοηθηθούμε από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου
τους οποίους θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ως στόχους για τη φετινή χρονιά.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο











Πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών – διδακτικών επισκέψεων με
σκοπό την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση ή
προβληματισμό των μαθητών (όχι περιπάτων εκδρομών).
Δημιουργία θεατρικής ομάδας και πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης ανοιχτής
στο κοινό της πόλης. (Στεφανίδου Κυριακή, Γεωργία Μυλωνά)
Δημιουργία σχολικής χορωδίας και πλαισίωσης σχολικών εκδηλώσεων ( Μιχαηλίδης
Ευστάθιος, Μυλωνά Γεωργία).
Δημιουργία λαχανόκηπου στον αύλειο χώρο του γυμναστηρίου και διανομή της σοδειάς σε άπορες οικογένειες (Μυλωνά Γεωργία, Αγγελίδης Γεώργιος).
Αισθητική αναβάθμιση σχολείου από μαθητές σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς , Δήμο κ,ά (ζωγραφική στους τοίχους του κτιρίου, καθαριότητα, αναδιάταξη επίπλων, κτλ.) (Ζυρπιάδης Θεόδωρος)
Συγκέντρωση τροφίμων για άπορες οικογένειες.
Σχολικός διαγωνισμός μαγειρικής.
Ημέρες δημιουργίας στην πόλη (Γκράφιτι).
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Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο

Πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός μαθητικών διαγωνισμών στους οποίους έλαβαν
μέρος μαθητές του σχολείου.











Διαγωνισμός μαθηματικής εταιρίας (Θαλής)
Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός φυσικής
Διαγωνισμός Euroscola
Συμμετοχή σε διαγωνισμό ζωγραφικής Teenage Angest
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μικρούς
οικισμούς
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα πρακτική εφαρμογή της αειφορικής ανάπτυξης
σε μικρούς οικισμούς
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα υπαίθρια διαβίωση παραδοσιακός τρόπος ζωής
και αειφορία
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα μαρτυρίες ενός μουσείου
Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας με θέμα συνεταιριστικά επαγγέλματα
Συνεργασίες με φορείς : Δήμος Εορδαίας, ΜΚΟ «Αρκτούρος», Ορειβατικός Σύλλογος
Εορδαίας.
Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο.

Κατασκευή θεματικού κήπου στην αυλή μας «Βιότοπος και φύση στην αυλή μας – Αρκτούρος» με την συμμετοχή των μαθητών του σχολείου στη φύτευση και στην μετέπειτα συντήρηση.
Η συνεργασία μας με τον «Αρκτούρο» για την υλοποίηση θεματικού κήπου και μας παρείχε επίσης, τριετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχέση με το
θεματικό κήπο.
Διάθεση και εγκατάσταση κομποστοποιητή από τον Δήμο Εορδαίας στον αύλειο χώρο του
σχολείου για την τροφοδότηση του εδάφους με οργανικά στοιχεία (φυτικό λίπασμα).
Δημιουργία λαχανόκηπου στον αύλειο χώρο του γυμναστηρίου.
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Ποιες δράσεις αναπτύχθηκαν


Πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών – διδακτικών επισκέψεων με
σκοπό την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
προβληματισμό των μαθητών
Δημιουργία θεατρικής ομάδας και πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης ανοιχτής
στο κοινό της πόλης.
Δημιουργία σχολικής χορωδίας και πλαισίωσης σχολικών εκδηλώσεων.
Δημιουργία λαχανόκηπου στον αύλειο χώρο του γυμναστηρίου και διανομή της σοδειάς σε άπορες οικογένειες.
Αισθητική αναβάθμιση σχολείου από μαθητές σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς , Δήμο κ,ά (ζωγραφική στους τοίχους του κτιρίου, καθαριότητα, αναδιάταξη επίπλων, κτλ.)
Συγκέντρωση τροφίμων για άπορες οικογένειες.
Σχολικός διαγωνισμός μαγειρικής.
Ημέρες δημιουργίας στην πόλη (γκράφιτι ).










Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους δράσεων
Η ομάδα Τύπου και Ενημέρωσης υλοποίησε τα εξής:
•

Δημιουργία μαθητικού εντύπου (έκδοση 3 τευχών)

•

Τροφοδότησε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα την ιστοσελίδα του σχολείου με
νέα και ενδιαφέρουσα ύλη

•

Εξέδωσε τουλάχιστον μια φορά στις 20 μέρες ένα δελτίο τύπου σχετικά με την πρόοδο του αειφόρου σχολείου.

Η ομάδα οικολογικού αποτυπώματος υλοποίησε τα εξής:
•

Τοποθέτησε σε πολλά σημεία του σχολείου και σε κάθε αίθουσα αφίσες με τις οποίες θα υπενθυμίζει στους μαθητές να σβήνουν τα φώτα, να σβήνουν τις συσκευές (όχι stand by)

•

Υπενθύμιζε με μια μικρή ανακοίνωση στην προσευχή μια φορά στις δύο βδομάδες,
τις οδηγίες για τη μείωση της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας

Η ομάδα ενδοσχολικής ανάπτυξης υλοποίησε τα εξής:
•

Υπενθύμιζε στους καθηγητές-δασκάλους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ και
τον προβολέα για να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα.

•

Υπενθύμιζε στους καθηγητές-δασκάλους ότι η ομαδική διδασκαλία είναι ο αγαπημένος τρόπος διδασκαλίας των περισσότερων παιδιών.
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•

Υπενθύμιζε στους καθηγητές-δασκάλους ότι θα πρέπει σε όλα τα μαθήματα να διδάσκονται και την έννοια της αειφορίας και πώς αυτή συνδέεται με το μάθημα που
διδάσκει καθένας.

Αριθμός κοινωνικών δράσεων και δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος εκτός σχολείου (π.χ. δενδροφυτεύσεις, συμμετοχή σε εράνους κ.ά.

1. Συγκέντρωση τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο χρημάτων και μεταφορά σε
αυτό στις 21.12.2012.
2. Συγκέντρωση χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση μαθήτριας από τους μαθητές
του σχολείου μας στις 20.12.2012.
3. Συμμετοχή στον Έρανο Αγάπης πέντε μαθητών του σχολείου, στις 17.12.2012.
4. Συγκέντρωση χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση μαθήτριας, από το σύλλογο διδασκόντων, τους μαθητές, εξωτερικούς συλλόγους και ιδιώτες. Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα του ποσού στις 29.03.2013.
5. Ανάληψη του κόστους συμμετοχής στην εκπαιδευτική τριήμερη εκδρομή της Α΄ λυκείου που έγινε στις 7-8-9/4/2013 μίας μαθήτριας με οικονομικά προβλήματα από
το σύλλογο διδασκόντων .
6. Διοργάνωση Θεατρικής παράστασης με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση μαθήτριας του σχολείου μας με σοβαρό πρόβλημα υγείας, στις
26/4/2013.
7. Συγκέντρωση 35.000 πλαστικών πωμάτων (καπάκια) και παράδοση στο Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Εορδαίας με στόχο την αγορά υποστηρικτικού εξοπλισμού
και αμαξιδίου ΑΜΕΑ.
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Καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Έργα που δημιουργήθηκαν, κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στο σχολείο μας:
1.Ταπετσαρία ζωγραφική με θέμα ‘’Ανθρωπομηχανή’’ σε τοίχο του σχολείου διαστάσεων
3m Χ 3,80m
2.Έργο μαθήτριας Γ΄ λυκείου με τίτλο ‘’Μαθητική κραυγή’’ διαστάσεων 2m X 1m.
3. Έργο μαθήτριας Β΄ λυκείου με τίτλο ‘Εσωτερική ακτινοβολία’’ διαστάσεων 2m X 1m.
4. Έργο μαθήτων Β΄ λυκείου με τίτλο ‘Η ταυτότητα μας’’ διαστάσεων 1m X 1m.
5. Έργο μαθήτων Β΄ λυκείου με τίτλο ‘ονειρεύομαι’’ διαστάσεων 1,5m X 1m.
6. Έργο μαθήτων Β΄ λυκείου με τίτλο ‘Τι έχουμε στο κεφάλι; ’’διαστάσεων 1m X 1m.
7. Έργο μαθήτων Β΄ λυκείου με τίτλο ‘graffiti’’ διαστάσεων 1,5m X 1m.
8. Έργο μαθήτων Α΄ λυκείου με τίτλο ‘Κοιτάζοντας μες τον καθρέπτη ’’ διαστάσεων 1,5m X
1m.
9.Έργο μαθήτων Α΄ λυκείου με τίτλο ‘Το αμπέλι και το ελάφι ’’ διαστάσεων 1,5m X 1m.
10. Δύο έργα μαθήτων Α΄ λυκείου με τίτλο ‘Ο μύθος του γιν και του γιαν ’’ διαστάσεων 1m
X 1m, και 70cm X 50cm.
11.Τετράπτυχο 50cm X 60cm με θέμα προτομές του Οδυσσέα και της Αφροδίτης.
12.Κατασκευή ‘’το καραβάκι των Χριστουγέννων ’’ διαστάσεων 3,5m X4m από παλιά μαθητικά θρανία.
13.Σκηνικό (μπερντές) του καραγκιόζη 2m X 1,2m από το θεατρικό ‘’Ο καραγκιόζης στην Κίνα.
14.Έργο ‘’Ο Κρόνος’’ από τα σκηνικά του θεατρικού ‘’το μεγάλο μας τσίρκο’’ διαστάσεων
1,2m X1m.

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής
 Χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μικρούς οικισμούς
 Πρακτική εφαρμογή της αειφορικής ανάπτυξης σε μικρούς οικισμούς
 Υπαίθρια διαβίωση, παραδοσιακός τρόπος ζωής και αειφορία
Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων
 Μαρτυρίες ενός μουσείου
Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας
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 Συνεταιριστικά επαγγέλματα
Ερευνητικές Εργασίες ( Πολιτιστικής κληρονομιάς & Πολιτισμού )
 Στους Χτύπους της καρδιάς μας
 Το μεγάλο μας Τσίρκο ( Ι. Καμπανέλης )
 Φως, Έμπνευση και Δημιουργία
 Το φως στην Παράδοση και στην Τέχνη
 Παραδοσιακό Τραγούδι
 Η Ποίηση στη Μουσική ( Ρωμιοσύνη του Γ. Ρίτσου )
 Τέχνης Λόγος
 Σύγχρονη Τέχνη και Δημόσιος Χώρος
 Η Αισθητοποίηση του λόγου
 Από την εποχή των σπηλαίων στην Ψηφιακή Τέχνη
 Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία
Ερευνητικές Εργασίες ( Θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)






Δάσος και Βιοποικιλότητα
Χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών για την κατασκευή Χρηστικών Αντικειμένων
Νερό – Προέλευση – Διαχείριση – Ποιοτικός Έλεγχος
Η καλλιέργεια της Αμπέλου
Μεσογειακή Διατροφή
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Με την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό για το βραβείο του "Αειφόρου Σχολείου" πετύχαμε την καθολική συμμετοχή καθηγητών-μαθητών και γενικά όλης της σχολικής κοινότητας
,γονείς, φορείς της τοπικής διοίκησης, τοπική κοινωνία και την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι
στο περιβάλλον και τα προβλήματά του. Έτσι καταφέραμε την εξοικείωσή τους με την έννοια της αειφορίας .
Διαπιστώσαμε την αλλαγή της σχέσης των μαθητών με το σχολείο, η οποία από απρόσωπη
μετατράπηκε σε πιο προσωπική και οικεία.
Στο τέλος οι μαθητές και οι καθηγητές άρχισαν να αντιλαμβάνονται το σχολείο σαν δικό
τους χώρο για τον οποίο είναι υπεύθυνοι.
Όσον αφορά το ενεργειακό-οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου κατορθώσαμε να το
μειώσουμε δραστικά.
…….Κι όμως τα σχολεία μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την διαμόρφωση της κοινωνίας και του κόσμου που ονειρευόμαστε
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Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων

Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 277, Άγιοι Ανάργυροι
ΤΚ 13562
Διευθυντής: Παναγιώτης Τσακρής

Ονόματα καθηγητών:
Ανδριανοπούλου Αθηνά ΠΕ19, υποδ/ντρια υπεύθυνη ομίλου «Πράσινο Σχολείο-Πράσινη
ταράτσα», Μπούρα Θεώνη ΠΕ01, υπεύθυνη περιβαλλοντικής ομάδας, Τσάγκαρη
Παναγιώτα ΠΕ04
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Όραμά μας είναι το σχολείο να γίνει ο βασικός πυρήνας ουσιαστικών αλλαγών προς την
κατέυθυνση της αειφορίας
με πρωταγωνιστές τους
μαθητές
μας,
που
αποτελούν το μέλλον του
κόσμου μας. Στο μέτρο
του δυνατού, στις συνθήκες της σύγχρονης ελληνικής σχολικής πραγματικότητας, υιοθετήσαμε την
ολιστική σχολική προσέγγιση. Υπό αυτή την έννοια
το σχολείο μας φιλοδοξεί
να αποτελέσει τη ζωντανή
βάση για τη διαμόρφωση
μιας γενικότερης στάσης
ζωής, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον.
Με γνώμονα τον αυτοσεβασμό, το σεβασμό προς τους συνανθρώπους μας και προς το
περιβάλλον, επιδιώκουμε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα με σκοπό να συνειδητοποιήσουν
την ευθύνη όλων μας και κατά συνέπεια και την προσωπική τους ευθύνη στη διαμόρφωση
των συνθηκών στο χώρο του σχολείο αρχικά και στο ευρύτερο περιβάλλον γενικότερα.
Στόχοι μας συνεπώς είναι οι μαθητές μας:
να αποκτήσουν καθολική αντίληψη του σύγχρονου κόσμου
με τη βοήθεια και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να γνωρίσουν τον εαυτό τους , να αποκτήσουν αυτοεπίγνωση και αυτογνωσία
να τολμούν την αυτοκριτική
να έχουν συναίσθηση της πραγματικότητας που βιώνουν χωρίς να την ωραιοποιούν
να κατανοούν τις έννοιες της οικολογίας, οικονομίας, δημοκρατίας
να συνειδητοποιήσουν την έννοια της αειφορίας σε όλο της το φάσμα
να αξιοποιούν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που προσλαμβάνουν
να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση
να εξοικειωθούν με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης
με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών να συνδιαμορφώνουν κανόνες
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
να αυτενεργούν
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να αναλαμβάνουν ρόλους, και ευθύνες
να αναπτύσσουν δεξιότητες για να μελετούν, ερμηνεύουν και να προτείνουν λύσεις σε
απλά, προβλήματα της καθημερινής ζωής με προσωπικό νόημα για τους ίδιους, ώστε από
παθητικοί δέκτες
να μετεξελιχτούν σε υπεύθυνους , ενεργούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες.

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Ξεκινήσαμε να μετέχουμε στο ΒΑΣ το 2011-2012 κάνοντας μετρήσεις σε κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, πετρελαίου και ζυγίζοντας τα υλικά για την ανακύκλωση.
Επίσης οργανώσαμε ομιλία για τα φωτοβολταϊκά με επίδειξη φωτοβολταϊκού πάνελ,
ομιλία-προβολή για τη φωτοκύκλωση και τοποθετήσαμε κάδο φωτοκύκλωσης. Ξεκινήσαμε
να φυτεύουμε στην ταράτσα και συνδέσαμε το σχολείο μας με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
“Leonardo Da Vinci” εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη δημιουργία πράσινης ταράτσας από
τον ειδικό κύριο Klemen. Φυτέψαμε στο σχολικό κήπο και κατασκευάσαμε κομποστοποιητή
για τη μείωση των οικιακών απορριμάτων. Δεν στείλαμε στοιχεία εκείνη τη χρονιά . Το
2012-2013 συνεχίσαμε τις μετρήσεις και τις δράσεις, εμπλουτίζοντάς τες και
συνεργαζόμενοι με τον όμιλο «πράσινη ταράτσα», την περιβαλλοντική ομάδα, τα
πολιτιστικά προγράμματα, το σύλλογο γονέων και ειδικούς επιστήμονες, καταφέραμε να
κατακτήσουμε την 4η θέση (τιμητική διάκριση) στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Στο σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης μετείχε ο όμιλος «Πράσινη Ταράτσα», η περιβαλλοντική
ομάδα, τα πολιτιστικά προγράμματα και όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, οι
μαθητές μας, ο σύλλογος γονέων και το βοηθητικό προσωπικό.
Η μεθοδολογία και η διαδικασία υλοποίησης βασίστηκε στους ακόλουθες κύριους άξονες:


Ενημέρωση, ανακάλυψη και ευαισθητοποίηση των μαθητών



Κατανόηση, συνειδητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών



Διαπιστώσεις και υλοποίηση στοχευμένων επεμβάσεων



Αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και σχεδιασμός των μελλοντικών δράσεων.

Ο όμιλος «Πράσινο Σχολείο- Πράσινη Ταράτσα» καθώς και η περιβαλλοντική ομάδα έχουν
σχεδιάσει τις δράσεις τους σύμφωνα με τους προηγούμενους άξονες και ενδεικτικά
αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Στα πλαίσια του ομίλου έγινε προβολή ενημερωτικού υλικού (βίντεο), συζήτηση και με τον
ειδικό Andrew Clements, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και σε βιβλιοθήκες.
Παρουσιάσεις από τους μαθητές των εννοιών αειφορία, οικολογία, βιοκλιματισμός, κλίμα,
μικροκλίμα, φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας ...Επέμβαση στη ταράτσα του σχολείου
με φύτευση εκτατικού τύπου (αρωματικά φυτά, λουλούδια, φρούτα και λαχανικά).
Διεξαγωγή μετρήσεων θερμοκρασίας και εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων.
Παρατηρήθηκε η δημιουργία μικρού οικοσυστήματος (πεταλούδες, πασχαλίτσες, μέλισσες
κτλ). Έγινε συλλογή της παραγωγής και πώληση μερικών προιόντων. Τέλος μετά από
αποτίμηση σχεδιάστηκαν τα μελλοντικά βήματα συντήρησης και επέκτασης της ταράτσας.
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ομάδας έγιναν μετρήσεις και δράσεις σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, φύτευσης κ.ά., συνεργασίες με
τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, σε επιμορφώσεις, σε
πολιτιστικές επισκέψεις, σε ομιλίες επιστημόνων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Το σχολείο μας υλοποίησε:
 Πολιτιστικά προγράμματα:
Έκδοση σχολικού περιοδικού, Η Κωνσταντινούπολη και ο Ελληνισμός, Στα ίχνη του
Ελληνισμού – Μνήμες Μ.Ασίας, Οι δρόμοι του Χορού.
 Περιβαλλοντικά προγράμματα:
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΕΓΩΝ΄΄/ ΄΄Green Roof training Europe Course΄΄, πρόγραμμα : Αγαπώ το περιβάλλον, ζω οικολογικά
 Ομιλίες:
«Ενημέρωση για την Σεξουαλική Αγωγή» (ομάδα του κ. Ασκητή), «Επαγγελματικός
προσανατολισμός» (ΚΕΣΥΠ ΙΛΙΟΥ), Ομιλία απο εκπροσώπους ΑΜΕΑ και από απεξαρτημένα
άτομα (ΚΕΘΕΑ), «Ηλιοκεντρικά-Γεωκεντρικά Συστήματα», «Εξέλιξη των εννοιών στη
Φυσική» (κ. Π.Παπασπύρου, Πανεπιστήμιο Αθηνών), «Το σωματίδιο του Θεού» (κ.
Διαμαντάκης), Οι αμφισβητήσεις στο πρόσωπο του Ιησού», (κ. Βαγδούτης) :
 Όμιλοι
«Πράσινο
ΣχολείοΠράσινη
Ταράτσα», «Η εξέλιξη της
έννοιας
των
αριθμών»,
«Σύχρονα θέματα Φυσικής»,
«Λογοτεχνικός Όμιλος»
 Πρόγραμμα
Unesco:
Δίκτυο
Συνεργαζόμενων
σχολείων.
 Επισκέψεις
Αρχαιολογικό
Μουσείο
Ακρόπολης,
Μουσείο
Ισλαμικής Τέχνης, Μουσείο
Ηρακλειδών
Εκπαιδευτικές
εκδρομές
(Κωνσταντινούπολη,
Cern)
θεατρικές
παραστάσεις
(Ρωμαίος,
Ιουλιέττα), ΧΥΤΑ,
Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης , Πλανητάριο, Κ.Π.Ε.
 Εκδηλώσεις:
«Το φάντασμα της Όπερας: Ο ρόλος της αρχής της αβεβαιότητας στο σύμπαν» (κ. Σ.
Τραχανάς), Τηλεδιάσκεψη «Ασφάλεια στο διαδίκτυο» (κ. Σφακιανάκης, καταπολέμηση
ηλεκτρονικού εγκλήματος), Αφιέρωμα στη Ροκ (μαθητική εκδήλωση), Παρουσίαση
ντοκιμαντέρ χορών και θεατρικού σχετικά με τον Ελληνισμό της Μ. Ασίας.
 Συμμετοχή μαθητών σε συνέδρια: 7 Επιστημονική συνάντηση νέων για το περιβάλλον
και την αειφόρο ανάπτυξη ( Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη)
 Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (για μαθητές Λυκείου), Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
 Μέθοδοι διδασκαλίας
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Τα μαθήματα διδάσκονται με τη βοήθεια Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, με χρήση
βιντεοπροβολέα κτλ.
Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και τεχνικές όπως η δραματοποίηση, το
παιχνίδι ρόλων κ.ά.
 Επιμορφώσεις-Ημερίδες
Διοργανώθηκαν επιμορφώσεις και ημερίδες στις οποίες οι εκπαιδευτικού μετείχαν είτε
ως επιμορφωτές είτε ως επιμορφούμενοι.
Διαγωνισμοί :
Α-Β : Κοινωνική ευασθητοποίηση, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, ευγενής άμιλλα, ανάληψη
προσωπικής και συλλογικής ευθύνης.
Γ: Ψηφιακός και επιστημονικός γραμματισμός.
Περιβαλλοντικά προγράμματα:
Α: Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων, εξοικείωση με τις δημοκρατικές διεργασίες, καλλιέργεια φιλικής στάσης
προς το φυσικό περιβάλλον, αναγνώριση της αμφίδρομης σχέσης του ανθρώπου με το
φυσικό του περιβάλλον.
Β: Δημιουργία ενεργών πολιτών.
Γ: Γνωριμία με τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, με τους τρόπους καλλιέργειας, την πώληση
προϊόντων.
Ομιλίες-

Επισκέψεις-

Προχωρημένα
Σωματιδίων

μαθήματα
(για

μαθητές

ΕκδηλώσειςΦυσικής
Λυκείου),

Πανεπιστήμιο Αθηνών::
Α: Οι μαθητές μαθαίνουν να ενδιαφέρονται
και να αγαπούν το σώμα τους. Μαθαίνουν
για τη σεξουαλικότητα, τη διαχείριση της
έλξης και των συναισθημάτων. Επίσης
ενημερώνονται για τους κινδύνους που
ελοχεύουν (AIDS, ναρκωτικά).
Β:

Δημιουργία

ευαισθητοποιημένης

κοινωνίας,

σεβασμός

της διαφορετικότητας,

καταπολέμηση του ρατσισμού.
Γ: Εξέλιξη της επιστήμης και νέα ερευνητικά πεδία
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Όμιλοι
Α: Ανάπτυξη θετικής στάσης προς τις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά, εκμάθησης
τρόπων μάθησης, εξοικείωση με την αφαιρετική σκέψη.
Β: Δημιουργία πολιτών που μετέχουν και αυτενεργούν.
Γ: Ψηφιακός και επιστημονικός γραμματισμός, Σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος και
κατανόηση της σχέσης αλληλεξάρτησης Άνθρωπος – Φυσικό Περιβάλλον.
Πολιτιστικά προγράμματα - Πρόγραμμα Unesco: Δίκτυο Συνεργαζόμενων σχολείων.
Α-Β: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Γνώση της Ιστορίας, πολιτιστική ταυτότητα.
Συμμετοχή μαθητών σε συνέδρια:


Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: Η δράση αυτή σχετίστηκε με τη Φυσική
(ενέργεια και εξοικονόμηση της ενέργειας, αστική θερμική νησίδα) την αρχιτεκτονική
(βιοκλιματικά κτίρια), τη Βιολογία (κλίμα, μικροκλίμα, διατροφή) την Οικονομία
(αειφορία) την Οικολογία (οικοσύστημα).



Όμιλοι : Οι δράσεις των ομίλων εστιάστηκαν στην ανάδειξη σχέσεων όπως :
Η σχέση των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) με την επιστήμη των Μαθηματικών, η σχέση
της Βασικής Έρευνας με την εξέλιξη και την ανάπτυξη (Η ανακάλυψη του διαδικύου –
Cern), η σχέση των Φ.Ε. με την Οικονομία, με την Αστρονομία, τα Θρησκευτικά και τη
Λογοτεχνία.



Πολιτιστικά προγράμματα: Τα πολιτιστικά προγράμματα εστιάστηκαν στην ανάδειξη
σχέσων με διάφορα διδακτικά αντικείμενα όπως Ιστορία, Θρησκευτικά, Λογοτεχνία και
συνδυάστηκαν με τις Καλές Τέχνες σε όλες τις εκφάνσεις τους.

Οι μαθητές μας ανέπτυξαν ικανότητες και δεξιότητες στην επικοινωνία, την οργάνωση, την
ομαδική εργασία. Έμαθαν να αυτενεργούν και ανέλαβαν πρωτοβουλίες. Έλαβαν βραβεία
και διακρίσεις, Α και Β βραβεία

στο διαγωνισμό Λυσία, διάκριση στο διαγωνισμό

Αστρονομίας, στο διαγωνισμό Μαθηματικών και Φυσικής, διάκριση στο διαγωνισμό
Βραβείο Αειφόρου Σχολείου. Με την ενασχόλησή τους με διάφορους τομείς απέκτησαν
σφαιρική αντίληψη της παραγματικότητας και συνειδητοποίησαν την προσωπική τους
ευθύνη για το μέλλον. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζοντας νέες μεθόδους διδασκαλίας
απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών- μαθητών, μαθητώνεκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών- εκπαιδευτικών είχε ως αποτέλεσμα την αμφίδρομη
ανταλλαγή γνώσεων και στάσεων. Οι γονείς παρακολούθησαν με αυξημένο ενδιαφέρον τις
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εκδηλώσεις των μαθητών, ενημερώθηκαν για τα επιτεύγματά τους και ανταποκρίθηκαν σε
προσκλήσεις των μαθητών για συμμετοχή και συνεισφορά. Παράλληλα μειώθηκε το
ενεργειακό κόστος για το σχολείο μας και το Δήμο. Η πράσινη ταράτσα συμβάλλει στη
βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής μας, στη μείωση των αναγκών θέρμανσης του
σχολείου το χειμώνα αλλά και στην αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του
περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μπαταριών και λαμπτήρων
συνετέλεσε στην ανάδειξης της σημασίας της ορθής διαχείρισης υλικών και κατ΄επέκταση
των φυσικών πόρων.
Η σχολική κοινότητα στο σύνολο της απέκτησε πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για την
αειφορία διαμόρφωσε νέες στάσεις και συμπεριφορές.
Συνεργασίες με φορείς :
Συνεργαστήκαμε με το Δήμο Αγ.Αναργύρων- Καματερού, το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το
Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας,

ΚΕΘΕΑ,

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τη WWF,
Κινηματογράφου Ολυμπίας,

ΚΕΣΥΠ

Ιλίου,

CERN,Υπηρεσία

την Unesco, με το

το Σύλλογο Γονέων,

Καταπολέμησης

Διεθνές μαθητικό Φεστιβάλ

την

Εταιρεία Ανταποδοτικής

Ανακύκλωσης, την Εταιρεία ΑΦΗΣ, την Εταιρεία Φωτοκύκλωσης.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το πιο σημαντικό που πετύχαμε είναι η δημιουργία πράσινης ταράτσας. Οι μαθητές μας
έγραψαν…
«Αισθάνομαι πολύ τυχερή. ... συνέβαλα κι εγώ ώστε να βγει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα
που βρίσκεται στην ταράτσα του σχολείου μας. Δεν πρόκειται να την ξεχάσω αυτή την
εμπειρία.»
Κατερίνα Μπαρμπίδη Β΄Λυκείου

«Καλλιεργήσαμε και γευτήκαμε … Βοηθήσαμε το μικροκλίμα της περιοχής μας και
αναβαθμίσαμε την οικολογική ταυτότητα του σχολείου μας. Ποτέ δεν αισθανθήκαμε
κούραση ή πίεση.»

Έλενα Νικολοπούλου

Γ΄Λυκείου

«΄΄Δημιουργούμε Φύση΄΄. Φτιάχνουμε ένα μικρό οικοσύστημα όχι έναν απλό κήπο, με
επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής. Στην ταράτσα μας κι εφέτος ΄΄καλλιεργούμε΄΄ την
αγάπη για το περιβάλλον. Τι καλύτερο;!»

Δήμητρα Μιχοπούλου

Β΄Λυκείου

«Στους μήνες που παρακολουθούσα τον όμιλο νιώθω πως βγήκα κερδισμένος. Άλλαξα
αντίληψη σχετικά με τη φύση και έμαθα πολλά που δε γνώριζα.»
Γιάννης Καραχάλιος Γ΄Λυκείου

«Αυτή η εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη, αφού πρώτη φορά συνεργάστηκα με άλλα μέλη
της ομάδας και δημιουργήσαμε όλοι μαζι τον ΄΄τίτλο΄΄ του ομίλου μας: μια πράσινη
ταράτσα»
Χριστίνα Μπουχώρη Β΄Λυκείου
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2ο ΓΕΛ Γέρακα

Ταχ. Διεύθυνση : Κέας & Ανάφης, Γέρακας
ΤΚ : 15344
Διευθύντρια : Γεωργάκη Ευαγγελία

Συντονιστική ομάδα: Αναστόπουλος Βασίλειος, Νερουτσόπουλος Ιωάννης
Συνεργασία με όλους τους καθηγητές/μαθητές-μαθήτριες/βοηθητικό
προσωπικό/γονείς/τοπικές αρχές
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα έχει ως όραμά του να είναι και να παραμείνει ένα αειφόρο σχολείο στη λειτουργία του, στο πνεύμα του και στη φιλοσοφία του. Αυτό για μας σημαίνει να
εργαζόμαστε σε πνεύμα αρμονικής συνεργασίας, σε ένα κλίμα δημοκρατίας και αποδοχής,
έχοντας στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας το μαθητή του σήμερα και του αύριο. Δίνουμε
την ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριές μας να συμμετέχουν στη διαδικασία αλλαγής του σχολείου μας προς το αειφόρο σχολείο. Αξιοποιούμε ό,τι έχουμε, χτίζουμε πάνω σε
ό,τι φτιάξαμε, σταδιακά το αναπτύσσουμε και το ενδυναμώνουμε. Όλα συνδέονται υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όλοι έχουν μια θέση
στο σχολείο.
Στόχος μας κάθε μαθητής να έχει την
αίσθηση ότι ανήκει στην ομάδα ως χρήσιμο και απαραίτητο μέλος, που προσφέρει με τη διαφορετικότητά του και
την προσωπικότητά του, απόλυτα σεβαστός γι’ αυτό που είναι και γι’ αυτό
που μπορεί να γίνει.
Στόχος μας η πρόληψη αρνητικών συμπεριφορών και η ανάπτυξη υγιών αντιστάσεων στις σειρήνες των καιρών. Η
καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στον εαυτό μας, στο σχολειό μας, την κοινωνία γενικότερα. Μια στάση ζωής θετική όχι μόνο για τώρα αλλά και για το μέλλον που θα βοηθήσει
τους μαθητές μας να αναλάβουν έναν υπεύθυνο ρόλο στην ενήλικη ζωή τους:
«Είμαι εδώ, νοιάζομαι, και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να γίνει η πραγματικότητα που βιώνω καλύτερη».
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ -

Το σχολείο μας, όταν αποφάσισε να συμμετάσχει στο θεσμό του Βραβείου Αειφόρου
Σχολείου (B.A.Σ.) το 2011, συστεγαζόταν με το 3ο Γυμνάσιο Γέρακα σε ασφυκτικές συνθήκες.
Ο συνωστισμός 600 μαθητών και καθηγητών σε ένα κτήριο με προδιαγραφές να στεγάζει
250 ανθρώπους, η τοποθέτηση 12 λυομένων αιθουσών στον προαύλιο χώρο και η παντελής
απουσία πρασίνου λειτουργούσαν επιβαρυντικά στην καθημερινότητά μας. Με τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις στα ζητήματα του σχολείου, να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και τους
αρμόδιους φορείς για την επίλυση του κτηριακού προβλήματος, να συνεργαστούμε με τα
γειτονικά σχολεία για την ανάληψη κοινών δράσεων για τα κοινά μας προβλήματα και τη
σύσφιξη των σχέσεων των μαθητών, να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε αρκετές καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της σχολικής μας ζωής.
Έτσι το σχολείο μας, ανταποκρινόμενο στην πρόκληση να υιοθετήσει τις αρχές της
αειφορίας, αποφάσισε την ενεργό εμπλοκή του στο θεσμό και την ένταξη των δράσεών του,
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο – την
ομπρέλα του Β.Α.Σ.
Την πρώτη χρονιά συμμετοχής του (2011-2012) απέσπασε το 6ο βραβείο και τη δεύτερη
χρονιά (2012-2013) τη 10η θέση πανελλαδικά στην κατηγορία Γυμνασίων – Λυκείων. Εφέτος
(2013-2014) είναι η πρώτη χρονιά που επιτέλους το 2ο ΓΕΛ Γέρακα στεγάζεται στο δικό του
κτήριο και συνεχίζει την πορεία του ως ένα αειφόρο σχολείο έχοντας ήδη δημιουργήσει μία
παράδοση.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Η εμπλοκή μας στο Θεσμό του Β.Α.Σ. ξεκίνησε με την ενημέρωση των συναδέλφων
καθηγητών και των μαθητών και τη λήψη απόφασης συμμετοχής από το Σύλλογο
Καθηγητών. Η συντονιστική ομάδα αποτελούμενη από τη Διευθύντρια κ. Γεωργάκη
Ευαγγελία, τον κ. Αναστόπουλο Βασίλειο, καθηγητή Πληροφορικής και υπεύθυνο της
Ιστοσελίδας του σχολείου και τον κ. Νερουτσόπουλο, καθηγητή Μαθηματικών και
υπεύθυνο των κτηριακών εγκαταστάσεων και της Περιβαλλοντικής Ομάδας, ανέλαβε τη
σύνταξη Σχολικού Προγράμματος Δράσης, την ένταξη καθηγητών και μαθητών σε ομάδες
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Δράσης στην
Ιστοσελίδα του σχολείου.
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Τα προγράμματα, οι δράσεις και οι συμπράξεις κινήθηκαν και υλοποιήθηκαν αυτόνομα,
σύμφωνα με τους επιμέρους στόχους που είχαν τεθεί από τους παιδαγωγικά υπεύθυνους
καθηγητές και τους συμμετέχοντες μαθητές. Ρόλος των συντονιστών ήταν να εντάξουν όλα
τα προγράμματα, δράσεις παρεμβάσεις στα πεδία του Β.Α.Σ., να αναδείξουν τις
δυνατότητες διαθεματικής προσέγγισης, τα πεδία επικάλυψης και συμπλήρωσης,
εμπλουτισμού και αλληλοϋποστήριξης του ενός προγράμματος από το άλλο, να προτείνουν
και να οργανώνουν συμπράξεις και συνεργασίες δημιουργώντας ένα σύνθετο σύστημα
αλληλεπιδράσεων μεταξύ καθηγητών- μαθητών-φορέων.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Θεωρούμε ότι η περίοδος συμμετοχής μας στο διαγωνισμό Β.Α.Σ., παρ’ όλες τις δυσκολίες
της, κλείνει με θετικό ισοζύγιο αποδεικνύοντας ότι όλοι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε
τους κοινούς στόχους μας. Επιδιώξαμε να οργανώσουμε τη σχολική μας ζωή πάνω σε 3 τομείς/ πεδία: τον παιδαγωγικό, τον εκπολιτιστικό/κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό.

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
Ο παιδαγωγικός μας ρόλος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του σχολείου. Η προετοιμασία των
μαθητών μας για υψηλές επιδόσεις μέσα σε θετικό παιδαγωγικό κλίμα, κρατώντας την παράδοση του σχολείου μας, είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Οι επιδόσεις των μαθητών μας
στις πανελλαδικές εξετάσεις ήταν αρκετά καλές, πολύ πάνω από τον πανελλαδικό μέσο
όρο σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου: το 2013 έγραψαν 7,5%
πάνω από 18 και 26% μεταξύ των 15-18. Πολλοί εκπαιδευτικοί μας παρακολούθησαν συνολικά
2200
ώρες
μετεκπαίδευσης/επιμόρφωσης (1700 ώρες το 2011-2012
και 500 ώρες 2012-2013) πάνω στις νέες τεχνολογίες, την εφαρμογή νέων διδακτικών
μεθόδων και τις εφάρμοσαν στις τάξεις τους
αποδεικνύοντας την αφοσίωση και δέσμευσή τους στο εκπαιδευτικό τους έργο. Η χρήση
πολυμέσων και των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδασκαλία, η
ερευνητική προσέγγιση, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελούν νέες προσεγγίσεις.
Πολλοί καθηγητές μας (1/4 του Συλλόγου Καθηγητών) ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των
μαθητών μας και συναισθανόμενοι τις οικονομικές και γενικότερες δυσκολίες των οικογενειών, οργάνωσαν τμήματα εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας για τη βελτίωση των επιδόσεων τους. Αυτά λειτούργησαν στο χώρο του σχολείου κατά τις απογευματινές ώρες και
παρακολούθησαν πάνω από 60 μαθητές (1/5 του μαθητικού δυναμικού του σχολείου).
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Μαθητές μας, με την παρότρυνση και υποστήριξη των καθηγητών τους, συμμετέχουν σε
διαγωνισμούς φυσικής, βιολογίας, χημείας, Φυσικών Επιστημών EUSO (2012, 2013, 2014),
μαθηματικών (Θαλής, Ευκλείδης), φιλοσοφικού δοκιμίου, Euroscola, αποσπώντας διακρίσεις.
Β. Εκπολιτιστικός / Κοινωνικός/ οργανωσιακός τομέας- πεδίο
Ο εκπολιτιστικός ρόλος του σχολείου υπηρετήθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο. Στα δύο (2)
χρόνια συμμετοχής στο διαγωνισμό Αειφόρου Σχολείου (2011-2012 και 2012-2013) υλοποιήθηκαν από 12 ερευνητικές εργασίες ανά χρονιά, 5 προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 3 προγράμματα Αγωγής Υγείας, 16 Πολιτιστικά και 1 Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας, που εξοικείωσαν τους μαθητές μας με άλλες μορφές έκφρασης και τέχνης: τη
μουσική, το χορό, παραδοσιακό και σύγχρονο, το θέατρο, τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική έκφραση, τη λογοτεχνία, τη διαφορετικότητα. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, θέατρα, Πανεπιστήμια, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εταιρείες, εργοστάσια, εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών με εναλλακτικές μορφές μάθησης. Κλήθηκαν ειδικοί στο χώρο του σχολείου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε πολιτιστικά, κοινωνικά, ψυχολογικά θέματα. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων διοργανώθηκαν ημερίδες
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη διαχείριση του άγχους. Οι αθλητικές μας
ομάδες συμμετείχαν σε μαθητικούς αγώνες.
Παράλληλα φροντίσαμε την καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας των μαθητών μας,
ενθαρρύναμε την ενεργοποίηση και συμμετοχή τους στην επίλυση των προβλημάτων με
την εθελοντική προσφορά, είτε ως κίνηση ενίσχυσης και ανατροφοδότησης της σχολικής
κοινότητας, είτε ως προσφορά στην κοινωνία.
Σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες όπως κατασκευή και πώληση
αντικειμένων με σκοπό την αγορά βιβλίων για τη σχολική βιβλιοθήκη, η οργάνωση της
δράσης «Τα βιβλία ταξιδεύουν ελεύθερα στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα», η κατασκευή και πώληση αντικειμένων από υλικά ανακύκλωσης, η οργάνωση της δράσης «Κοινωνικό Παντοπωλείο»
και οι παρεμβάσεις της ομάδας αισθητικής αναβάθμισης του σχολείου.
Η συμμετοχή των μαθητών μας σε δράσεις του Δήμου, όπως δενδροφυτεύσεις, λαμπαδηδρομία για την προώθηση της ιδέας της αιμοδοσίας, η σύμπραξη με τα γειτονικά μας σχολεία για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, η δενδροφύτευση του χώρου του σχολείου
είναι μερικά παραδείγματα προσφοράς στην κοινότητα.
Η σύμπραξη με ειδικά σχολεία, η συνεργασία με το Σύλλογο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά
και Νέους (ΣΚΕΠ) και την οργάνωση Special Olympics, η δημιουργία έργων ζωγραφικής στο
Μουσείο Βορρέ που τα έσοδα από την πώλησή τους ενίσχυσαν τα σχολεία ειδικής αγωγής,
οι επισκέψεις σε ορφανοτροφείο, στο παιδικό νοσοκομείο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης, η πραγματοποίηση της ευχής ενός παιδιού μέσω του MAKE A WISH έδωσαν στη δράση μας εθνική εμβέλεια.
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Τέλος, η υιοθέτηση για τρίτη συνεχή χρονιά 2 παιδιών μέσα από το πρόγραμμα ACTION
AID, η επίσκεψη μαθητών μας στα γραφεία της εν λόγω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και η
παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, η συμμετοχή του σχολείου μας στην “Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση" (20-28/4/2013) του εκπαιδευτικού τομέα
της Action Aid (Education for all) με δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσα στις τάξεις και τη
διοργάνωση εκθέσεως, έδωσαν μία οικουμενική διάσταση της ανθρωπιστικής ευαισθησίας
και των ιδεωδών του ανθρωπισμού.
Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, δόθηκε και θα δίνεται στην αγωγή των παιδιών μας και ιδιαίτερα στην αγωγή του ενεργού πολίτη. Από τα πιο απλά, τρόπους καλής συμπεριφοράς, που
προσδίδουν ποιότητα στην απλή καθημερινή συνύπαρξη, έως την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για τα πολιτικά πράγματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την ανάληψη της ευθύνης, τη συμμετοχή στα κοινά ως πολίτες του αύριο, ως πολίτες του κόσμου. Όχι με κραυγές
και οχλαγωγία, αλλά με κριτική σκέψη, ανάπτυξη επιχειρημάτων, πειθώ και συνεργασία.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας ενεργοποιήθηκαν για το κτηριακό, ένα ζήτημα που
χρόνιζε και ταλαιπωρούσε τρία σχολεία, με κοινές συναντήσεις με τα άλλα σχολεία, με σύνταξη επίσημου κειμένου, συνάντηση με το Δήμαρχο και προβολή των θέσεών τους. Στο
σχολείο μας υπάρχει δημοσιογραφική ομάδα που εξέδωσε δύο έντυπα περιοδικά το 20112012 και ένα ηλεκτρονικό περιοδικό το 2012-2013, επισκέφθηκε το ραδιοφωνικό σταθμό
του Δήμου Αθηναίων 9.84, συνάντησε και συνομίλησε με δημοσιογράφους. Άλλες ομάδες
διενήργησαν ενδοσχολικές έρευνες και επεξεργάσθηκαν τα αποτελέσματά τους, τα οποία
δημοσιοποίησαν στην σχολική κοινότητα με ενδοσχολικές παρουσιάσεις και διοργάνωση
ημερίδων προβολής του έργου του σχολείου και δημοσίευσαν στο σχολικό περιοδικό και
ανάρτησαν στην ιστοσελίδα.




Το σχολείο μας συμμετέχει στην Ελληνική Βουλή των Εφήβων. Τα δύο τελευταία χρόνια,
λόγω των πολλών δράσεων το σχολείο μας εξέλεξε Βουλευτή Επικρατείας (Σιτζίμη Σταυρούλα) και αναπληρωματικό Τακτικό Βουλευτή (Φουντουλάκη Άγγελο) στην ΙΗ΄ Σύνοδο
της Βουλής των Εφήβων.
Από το 2012 το σχολείο μας συμμετέχει συνεχώς στις Εθνικές Συνδιασκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (EKNE) για την επιλογή των εθνικών συνέδρων για τις
Συνόδους του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Θεσμού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
(European Youth Parliament- EYP). Η μαθήτριά μας, η Γεωργοπούλου Χ., εκπροσώπησε
τη χώρα μας στην 71η Σύνοδο EYP στο Άμστερνταμ το Νοέμβριο 2012 και στην 72η Σύνοδο EYP στη Ζυρίχη Ελβετίας και ο Παπαδέλης Απ. στην 73η Σύνοδο EYP στο Κίεβο Ουκρανίας (μετά από επιλογή ανάμεσα σε μαθητές κυρίως ιδιωτικών σχολείων από όλη
την Ελλάδα).

Συστήσαμε ομάδα MUN στο
σχολείο μας που έλαβε μέρος σε συνέδρια Μαθητικών Μοντέλων ΟΗΕ
(προσομοιώσεις των Συνεδρίων του
ΟΗΕ που τελούν υπό την αιγίδα του
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διεθνούς οργανισμού):
3 στην Αθήνα (15ο -16ο -17ο ΑΜUN στην Αθήνα) και 2 διεθνή (6th RIMUN στη Ρώμη και
3rd BIMUN στη Βουδαπέστη).
Μαθητές μας επιλέγονται σταθερά να παρακολουθήσουν ημερίδες στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με βάση την επίδοσή τους στον εθνικό διαγωνισμό
EUROSCOLA (Ο μαθητής μας Δαφέρμος Ελευθέριος και η μαθήτριά μας Αυγούστου Έλενα επιλέχθηκαν και παρακολούθησαν με το πρόγραμμα EUROSCOLA 2011 και 2012 αντίστοιχα) και νέα ομάδα λαμβάνει φέτος μέρος στο διαγωνισμό EUROSCOLA 2013-2014
(πρόγραμμα επιδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου μαθητές από όλες τις
χώρες –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούν ημερίδα στο Στρασβούργο και
συμμετέχουν σε μία συνεδρία).
Αναπτύξαμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Yale μέσω της συμμετοχής της μαθήτριας
μας Πρεζεράκου Αθηνάς στο συνέδριο στη Βουδαπέστη (Νοέμβριος 2013) με το πρόγραμμα Yale Model Government Europe.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με
τη συμμετοχή μας στα 4 προαναφερθέντα ευρωπαϊκά/διεθνή προγράμματα:


EUROSCOLA 2011, 2012, 2014:



EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT:



MUN INTERNATIONAL CONFERENCES:



ΥALE MODEL GOVERNMENT EUROPE Conferences

Και τη συμμετοχή μας σε ένα διετές πρόγραμμα COMENIUS- Regio στο οποίο συμμετείχαν
σχολεία της Ανατολικής Αττικής και της Φραγκφούρτης Γερμανίας


«VIDEOMUSEUMS: Αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας» με στόχο την δημιουργία μαθητικών ταινιών.

Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο
Στον τομέα αυτό επιχειρήσαμε αρχικά να καταγράψουμε το οικολογικό αποτύπωμα του
σχολείου μας και να αποκτήσουμε μία βάση δεδομένων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συγκρίσεις και άντληση στατιστικών στοιχείων. Δηλαδή, πιο απλά, θέλαμε να μάθουμε πόσο ηλεκτρικό, νερό και χαρτί ξοδεύουμε και όλα αυτά, με σκοπό να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη ζωή μας μέσα στο σχολείο, με τρόπο ώστε να ξοδεύουμε λιγότερο όχι με στέρηση, αλλά με την αποφυγή της σπατάλης και να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
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Εφαρμόσαμε συστηματικά την ανακύκλωση χαρτιού, ηλεκτρικών συσκευών, Η/Υ και μπαταριών. Ομάδα ερευνητικής εργασίας ασχολήθηκε με την κατασκευή και πώληση αντικειμένων από υλικά ανακύκλωσης (upcycling) και προσφορά των κερδών σε Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις.

Οργανώσαμε σύμπραξη με το 3ο Γυμνάσιο
(συστεγαζόμενο) στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Το Σχολειό μας». Ομάδες μαθητών φροντίζουν την επισκευή, βάψιμο, καθάρισμα των χώρων του σχολείου και τον
καθαρισμό του εξωτερικού χώρου του σχολείου, διαμόρφωση, φύτευση και κλάδεμα
του κήπου.
Οι μαθητές για τη μεταφορά τους δεν χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα. Μετά από
ενδοσχολική έρευνα προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μας έρχεται στο σχολείο με τα πόδια (74%), με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία) ή ποδήλατα (8%), και ένα ποσοστό 18% μεταφέρεται με το αυτοκίνητο των γονιών τους.


Αποτελέσματα της δραστηριότητας ή του προγράμματος-Επίδραση του
προγράμματος (στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη διεύθυνση, στους
γονείς, στην κοινωνία, στο περιβάλλον)
Η δουλειά μας έχει αξιολογηθεί με πολλούς τρόπους:
Α. Με τη δημόσια εικόνα του σχολείου και την εκτίμηση την οποία χαίρει στην τοπική
κοινωνία.
Β. Με την ανταπόκριση των προσκεκλημένων μας στις εκδηλώσεις του σχολείου μας,
κατά τη διάρκεια και στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Γ. Με δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα και στον τοπικό τύπο και προβολή των δράσεων
του σχολείου στην τοπική κοινωνία
Στα χρόνια αυτά το σχολείο ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών:


με την τοπική κοινωνία: το δήμο, το Δήμαρχο Παλλήνης κ. Ζούτσο, την αντιδήμαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, κ. Κουνενάκη, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Λιακόπουλο, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τους τοπικούς πολιτιστικούς
συλλόγους, την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

•

με εκπαιδευτικούς φορείς: τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ανατ. Αττικής, το Τμήμα
Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ/θμιας, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών-τμήμα Λαογραφίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου(ΕΚΕΒΙ), τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, την
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Ελληνογερμανική Αγωγή. Καλλιεργήσαμε καλές σχέσεις με τα γειτονικά σχολεία:
Καλλιτεχνικό, 3ο Γυμνάσιο με την ανάπτυξη κοινών δράσεων.
•

Με φορείς κοινωνικής πολιτικής: Συνήγορος του Πολίτη – Κύκλος δικαιωμάτων του
παιδιού (Γ. Μόσχος), ΚΕΘΕΑ, Τομέας Πρόληψης, Σ.Κ.Ε.Π. –Σύνδεσμος Κοινωνικής
Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, Συμπράξεις με ειδικά σχολεία, το Μουσείο Βορρέ και
το Σ.Κ.Ε.Π. για την ενίσχυση των παιδιών με ειδικές ανάγκες



Με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: ΚΠΕ Λαυρίου, ΚΠΕ Έδεσσας, ΚΠΕ Νάουσας, ΚΠΕ Mολάων, ΚΠΕ Μυστρά, ΚΠΕ Κόνιτσας
Με ανθρώπους του πνεύματος: Δ. Παντερμαλής (έφορος του νέου Μουσείου Ακρόπολης), Τ. Μαστοράκη, ποιήτρια, Ά. Μπερλής, μεταφραστής, κριτικός ποίησης, Χρ.
Αλεξοπούλου, ποιήτρια, σύμβουλος Φιλολόγων Ανατ. Αττικής
Συμμετοχή σε δίκτυα: Διεθνές δίκτυο σχολείων UNESCO-Αspnet (μέσω του εθνικού
συνδέσμου), Δίκτυο ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, Δίκτυο Π.Ε. «Βιομηχανική Κληρονομιά»
Νάουσας





Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις διακρίσεις που απέσπασε το σχολείο μας. Το σχολείο λόγω της συνολικής του δράσης κατά τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 απέσπασε τις εξής διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο:
1) Βραβείο για την ιστοσελίδα μας (4η συνεχή χρονιά),
2) Βραβείο για τη συμμετοχή μας στο δίκτυο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2011-2012(6ο ανάμεσα στα συμμετέχοντα Γυμνάσια – Λύκεια από όλη την Ελλάδα).
3)Βραβείο για τη συμμετοχή μας στο δίκτυο του ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2012-2013(10η θέση
πανελλαδικά στην κατηγορία Γυμνασίων – Λυκείων).
4) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για συμμετοχή στο δίκτυο των σχολείων UNESCO –
διεθνές δίκτυο Aspnet.
5) Εκλογή ενός εκ των τεσσάρων Βουλευτών Επικρατείας στην ΙΗ’ Σύνοδο της Βουλής των
Εφήβων
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

…ήταν η μεταστέγαση στο δικό μας κτήριο μετά από 10 χρόνια κωλυσιεργιών.
Κλείνουμε την παρουσίαση με θετικό απολογισμό και αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις
διακρίσεις που απέσπασε το σχολείο μας. Θεωρούμε ότι έχουμε βάλει τα θεμέλια για ένα
σχολείο που αγκαλιάζει και φροντίζει τα παιδιά του. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν
αν δεν υπήρχε σύμπνοια, συνολική προσφορά και συμμετοχή από όλους τους εμπλεκόμενους: πρόθυμοι καθηγητές να προσφέρουν πολύ παραπάνω από το στενά νοούμενο δημοσιοϋπαλληλικό τους καθήκον, μαθητές που ακολούθησαν πρόθυμοι και ενεπλάκησαν στο
καινούργιο, γονείς αρωγοί και ο Δήμος που στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο τις ενέργειές
μας. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η δουλειά των προηγούμενων χρόνων έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, να δημιουργεί μία κουλτούρα δημοκρατίας και συμμετοχής και
μία παράδοση συμμετοχής σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα. Τα θετικά στοιχεία
μας υποχρεώνουν να θέσουμε υψηλούς στόχους και για τις χρονιές που έρχονται.
Ευαγγελία Γεωργάκη
Διευθύντρια 2ου ΓΕΛ Γέρακα
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ΓΕΛ Καρύστου

Ταχ. Διεύθυνση Κατασκηνωσεις Καρυστου, Αετος,
Καρυστος ΤΚ 34001
Διευθυντής: Γεώργιος Πολυχρονίου

Καθηγητές: Αλεξανδρή Κυριακή, Αθανασοπούλου Ιωάννα, Αντωνίου Κατερίνα, Μπίθα
Αντωνία, Μήλας Νικόλαος, Ζάχος Ιωάννης, Μπρέγιαννη Ανθούλα, Παπαδοπούλου
Δήμητρα, Παπαβασιλοπούλου Μαρία
Μαθητές: οι περισσότεροι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου
Βοηθητικό προσωπικό: η καθαρίστρια του σχολείου, κα Τασούλα Λιαλιούτη
Γονείς: εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Διαγωνισμό για το Βραβείο του Αειφόρου Σχολείου
αποτέλεσε εφαλτήριο, για να επαναπροσδιορίσουμε τον χαρακτήρα και τους στόχους του
σχολείου μας.
Βασικός μας στόχος ήταν να ενδυναμώσουμε τους μαθητές μας με τα κατάλληλα εφόδια,
ώστε να μπορούν να δώσουν λύσεις στα πιθανά αυριανά προβλήματα. Σ’ αυτό το πλαίσιο,
προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τη λειτουργία του σχολείου μας στην ομαδική εργασία, τη
δημιουργικότητα, την αυθεντική μάθηση, τη μάθηση τη βασισμένη στον «χώρο», στην
κριτική σκέψη, στη συστημική θεώρηση, στη διαπολιτισμική κατανόηση, στη συμμετοχή
στις διαδικασίες λήψης απόφασης και στην ανάληψη δράσης, στη μετατροπή των
εκπαιδευτικών σε ερευνητές και φορείς εκπαιδευτικής και κοινωνικής αλλαγής. Ο
απώτερος στόχος είναι να προσδιορίσουμε όλα τα δομικά και οργανωτικά στοιχεία του
σχολείου, όλες τις λειτουργίες του και όλες τις σχέσεις, για να εξασφαλίζουν την ευημερία
της εκπαιδευτικής και της τοπικής κοινότητας. Το σχολείο, στο σύνολό του, οραματίζεται
να εξυπηρετήσει τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την οικονομία των φυσικών πόρων.

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Η συμμετοχή μας ξεκίνησε στα μέσα της σχολικής χρονιάς 2011-12 και συνεχίστηκε και
κατά το σχολικό έτος 2012-13.
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης και το Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης βασίστηκε στη
δέσμευση του Διευθυντή, του Συλλόγου, του βοηθητικού προσωπικού, των γονέων και
των μαθητών ότι θα ενεργήσουν στο εξής μέσα στο πλαίσιο ενός σχεδιασμένου
χρονοδιαγράμματος ενεργειών οι οποίες θα έχουν ως στόχο την σταδιακή κατεύθυνση
του σχολείου προς την αειφορία. Συνεπώς, τέθηκαν στόχοι σύμφωνα με τα τρία
επίπεδα: το παιδαγωγικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό. Ομάδες εκπαιδευτικών
και μαθητών αναλαμβάνουν να θέσουν στόχους και να πραγματοποιήσουν δράσεις
σύμφωνα με τους δείκτες των παραπάνω επιπέδων.

Α. Παιδαγωγικός τομέας:
1. Ενσωμάτωση των θεμάτων αειφορίας στα μαθήματα του σχολείου και χρήση
καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και Η/Υ.
2. Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων ύστερα από προτάσεις των παιδιών.
3. Εκδηλώσεις με συνεργασία μαθητών με ακροατήριο γονείς, φορείς και την τοπική
κοινωνία.
4. Συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς.
5. Πραγματοποίηση προγραμμάτων καινοτόμων δραστηριοτήτων.
6. Προτάσεις από τους μαθητές για εναλλακτικές ποινές.
Β. Κοινωνικός τομέας
1. Ενημέρωση των συναδέλφων και του Διευθυντή σχετικά με διεξαγωγή σεμιναρίων.
Επισήμανση της αναγκαιότητας της δια βίου μάθησης και της διαρκούς κατάρτισης.
2. Πραγματοποίηση τακτών παιδαγωγικών συνεδριάσεων με θέμα την πρόοδο του
Αειφόρου Σχολείου.
3. Πραγματοποίση τακτών μαθητικών συμβουλίων με θέματα την περιβαλλοντική
διαχείριση του σχολείου, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις συνθήκες μάθησης.
4. Αισθητική αναβάθμιση του σχολείου, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής
κοινωνίας.
5. Ανάληψη δράσεων κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
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6.

Συνεργασία του σχολείου μας με ειδικούς, στα πλαίσια των προγραμμάτων

καινοτόμων δράσεων.
7. Προώθηση βιολογικών προϊόντων στο κυλικείο.

Γ. Περιβαλλοντικοί δείκτες
1. Προώθηση της οικολογικής μετακίνησης στο σχολείο.
2. Εκστρατεία ενημέρωσης για την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση νερού, ρεύματος,
πετρελαίου και καταγραφή των ανακυκλώσιμων και της κατανάλωσης.
3. Ενημέρωση για την κομποστοποίηση.
4. Δημιουργία λαχανόκηπου και ανθόκηπου. Δεντροφύτευση.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
1. Θέματα που εντάσσονται στην ευρύτερη θεματολογία της αειφορίας, όπως η φτώχια
στον κόσμο, η πολιτιστική κληρονομιά, η κλιματική αλλαγή, η οικονομική κρίση, ο
ρατσισμός, τα ναρκωτικά, η βία κ.ά. ενσωματώθηκαν στη διδασκαλία των μαθημάτων της
Νεοελληνικής Γλώσσας, της Βιολογίας, της Φυσικής και των Μαθηματικών, πέρα από το
αναλυτικό πρόγραμμα. (Δείκτης Π1)
2. Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας της Α’ Λυκείου, με θέμα «Το αειφόρο σχολείο», οι
μαθητές πραγματοποίησαν εργασίες με θέμα τη συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ώστε να παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς
να χρησιμοποιήσουν τις παραπάνω πρακτικές. (Δείκτες Π2,3) Η συγκεκριμένη ερευνητική
εργασία, δομημένη στους δείκτες του Αειφόρου Σχολείου, βασίστηκε κατεξοχήν στην
ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη διαθεματική προσέγγιση.
3. Οι μαθητές, σε συνεργασία με τους καθηγητές και την τοπική κοινωνία,
πραγματοποίησαν εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή Κ.Π.Καβάφη, καθώς το έτος 2013
είχε ανακηρυχθεί έτος αφιερωμένο στον ποιητή. Η δράση αυτή, συνδέθηκε με τα γνωστικά
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αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας και εντάσσεται στις δράσεις
του Δείκτη Π5.
4. Στο σχολείο πραγματοποιήθηκαν προγράμματα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής
εκπαίδευσης, προγράμματα αγωγής υγείας και αγωγής σταδιοδρομίας, ενώ κατατέθηκε και
αίτηση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Comenius το οποίο ξεκίνησε το έτος 2013. (Δείκτες
Π6)
5. Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων, διοργανώθηκαν εκδρομές στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και στο ΚΠΕ Καρπενησίου και Άμφισσας, με στόχο την περιβαλλοντική και
πολιτιστική ενημέρωση των μαθητών (Δείκτης Π4)
6. Οι μαθητές μας συμμετείχαν σε διάφορους διαγωνισμούς (ποίησης, διηγήματος,
βιολογίας, φυσικής, ταινιών μικρού μήκους). (Δείκτες Π6)
7. Το σχολειο μας εντάχθηκε στο δίκτυο ASPnet. (Δείκτες Π6)

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο
1. Με τη συμμετοχή του σχολείου μας στο Διαγωνισμό, καταρτίστηκε Σχέδιο Αειφόρου
Διαχείρισης και Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης (Δείκτης Κ1).
2.

Εκπαιδευτικοί

και

μαθητές

πραγματοποιούσαν

συναντήσεις

για

τον

επαναπροσανατολισμό των στόχων και την αξιολόγηση της πορείας του σχολείου προς την
Αειφορία. (Δείκτης Κ6,7). Αξίζει να αναφέρουμε ότι τη δεύτερη χρονιά της συμμετοχής μας
σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, τόσο από τα παιδιά, όσο και από
καθηγητές (Δείκτης Κ2,3). Σχεδόν όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές συμμετείχαν ενεργά στο
Διαγωνισμό.
3. Αυξήθηκε ακόμη και το σύνολο των ωρών των σεμιναρίων που παρακολούθησαν
εκπαιδευτικοί και Διευθυντής, με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης.
(Δείκτης Κ4,5)
4. Το σχολείο συνεργάστηκε με

συλλόγους και τοπικούς φορείς (Δείκτης Κ12): Το

Μελισσοκομικό Σύλλογο Καρύστου, το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος, τη HELMEPA,
το ΣΚΕΠ, το σύλλογο ΑμεΑ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ, το Σύλλογο Δασοπυροσβεστών Καρύστου, το δίκτυο
336

Μεσόγειος SOS, την ActionAid, το «Κάνε μια Ευχή», το ΚΕΘΕΑ, το Ινστιτούτο Δασικών
Ερευνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το 15 ο Δημοτικό Σχολείο
Ρεθύμνου. Εκπρόσωποί τους επισκέφτηκαν το σχολείο μας ή παραχώρησαν συνέντευξη
στους μαθητές μας μέσω skype.
5. Συνεργασία του σχολείου μας με ειδικούς επιστήμονες (Δείκτης Κ12):
Το σχολείο παρακολούθησε ομιλία του αρχιτέκτονα Τσίπηρα Κώστα σχετικά με τη
βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Επίσης, το σχολείο μας επισκέφτηκε ο καθηγητής του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου, κ. Χαρουτουνιάν και η αρχιτέκτονας κ. Ζέτα Χρυσαφάκη. Ο
καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, κ. Καραμπουρνιώτης, ενημέρωσε τους μαθητές
σχετικά με την κατάσταση του Καστανόλογγου. Συνεργαστήκαμε με διατροφολόγο,
προπονητή και γιατρούς του νοσοκομείου, στο πλαίσιο της αγωγής υγείας. Ακόμη, οι
μαθητές μας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το MIT, κατασκεύασαν ένα
υδρορομπότ.
6. Το σχολείο συμμετείχε σε ποικίλες κοινωνικές δράσεις (Δείκτης Κ11):
- Εκστρατεία ενημέρωσης για τα αδέσποτα σκυλιά της περιοχής μας.
- Περιβαλλοντικό πρόγραμμα σχετικά με τον Καστανόλογγο και εκστρατείας ενημέρωσης
των πολιτών για την προστασία του δάσους.
- Συμμετοχή στη δράση Let’ s do it.
- Καθαρισμός ακτών της πόλης μας, σε συνεργασία με τη HELMEPA.
- Έρανοι.
- Ραδιοφωνική εκπομπή στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και στο Flash, στην εκπομπή του
Άργ. Δεμερτζή «Πόλη και Περιβάλλον» από την Περιβαλλοντική μας ομάδα.
- Ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ευρωπαϊκό μαθητικό ραδιόφωνο.
- Καθαρισμός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων και συμμετοχή στην
προσπάθεια λειτουργίας του.
7. Σημαντική για την αλλαγή της εικόνας του σχολείου μας ήταν και η αισθητική
αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε. Διακοσμήσαμε τις τάξεις και οι μαθητές ζωγράφισαν
στους τοίχους. (Δείκτης Κ9)
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8. Το σχολείο οργάνωσε σεμινάριο φυσικής δόμησης, στη διάρκεια του οποίου οι μαθητές,
σε συνεργασία με ειδικό επιστήμονα, έφτιαξαν μία παγκάδα και διάφορες άλλες
κατασκευές από φυσικά υλικά. Η συγκεκριμένη δράση συνδύασε τα γνωστικά αντικείμενα
της Βιολογίας, της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Διαχείρισης
φυσικών πόρων. (Δείκτες Κ9,12)
9. Υπήρξε ακόμη τακτική επικοινωνία και πολύ καλή συνεργασία με τον υπεύθυνο
καινομότων δράσεων, κύριο Καντανολέοντα, ο οποίος και υποστήριξε την προσπάθειά μας.
(Δείκτης Κ13)

Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο
1. Οι μαθητές, αφού ενημέρωσαν τους τη σχολική κοινότητα για το θέμα της ανακύκλωσης
και της κομποστοποιήσης (Δείκτης Ο16), έκαναν εβδομαδιαία καταγραφή των
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων με στόχο τη μείωσή τους. (Δείκτης Ο2,3). Να
σημειωθεί ότι εταιρεία ανακύκλωσης δεν υπήρχε στην περιοχή μας. Συνεπώς, τοπικοί
σύλλογοι,

όπως

ο

Μελισσοκομικός,

έκαναν

δωρεά

κάδους

ανακύκλωσης

και

κομποστοποίησης στο σχολείο μας. Τα ανακυκλώσιμα μεταφέρονταν από τα ιδιωτικά
αυτοκίνητα των εκπαιδευτικών στην Αθήνα.
2. Πραγματοποίηθηκε ενημέρωση σχετικά με την μείωση των φυσικών πόρων και την
εξοικονόμηση αυτών. Καταγραφή των μετρήσεων και αξιολόγηση της σχετικής εκστρατείας
εξοικονόμησης πόρων. (Δείκτης Ο5,7)
3. Φυτεύσαμε λαχανόκηπο και ανθόκηπο και πραγματοποιήσαμε δεντροφύτευση σε
συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Καρύστου. (Δείκτης Ο14,15)

Συνολικά, οι δράσεις που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με
μαθητές, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινότητα, συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία
καλύτερου κλίματος στο σχολείο και στη πιο ενεργή συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Το
σχολείο μας έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την αειφορία και βελτιώθηκε ως οργανισμός
μάθησης και κοινωνικοποίησης. Η διαθεματικότητα, η συμμετοχική, μαθητοκεντρική και
βιωματική προσέγγιση, αλλά και η δημοκρατική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων και η
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δράση που ανέλαβαν οι μαθητές μας θα συνεισφέρει στη καλλιέργεια ενεργών πολιτών. Το
σχολείο αποτέλεσε φορέα αλλαγής, πρωτοπορίας, διαρκούς δράσης και δια βίου μάθησης.

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

«Το σχολείο μάς αρέσει πια, γιατί είναι δημιουργικό»
Σοφία Καράβολα
μαθήτρια Β’ Λυκείου ΓΕΛ Καρύστου
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Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ταχ. Διεύθυνση: Ερμού 1, Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Διευθύντρια: Σκαλοχωρίτου Γεωργία

Το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας, καθώς και μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων πλαισίωσαν τις δράσεις του σχολείου, γεγονός που απορρέει από την όλη φιλοσοφία του σχολείου και τη θέληση μας να
δημιουργήσουμε ένα ανοικτό σχολείο προς την κοινωνία.
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Όραμα όλων στο σχολείο μας είναι η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
Το σχολείο είναι προσανατολισμένο στην υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και στην ανάδειξη,
προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα
αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης στην πειραματική εφαρμογή ιδίως: α) προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και
μεθόδων διδασκαλίας, β) εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, γ) καινοτόμων
διδακτικών πρακτικών, δ) καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, ε) προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής
των σχολικών μονάδων και στ) νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.
Επιπρόσθετα, συμμετέχουμε στην εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών
και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι.
και το Ι.Ε.Π.
Τέλος, μεγάλο μέρος των δράσεων μας στοχεύει στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία της πόλης και του νησιού μας.
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Η σχέση μας με το βραβείο Αειφόρου σχολείου ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 2012 όταν ο
Σύλλογος των καθηγητών του Σχολείου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από
πρόσκληση της διευθύντριας του σχολείου κ. Σκαλοχωρίτου Γ. με θέμα: «Συμμετοχή του
Σχολείου στο διαγωνισμό - Βραβείο Αειφόρου Σχολείου – για το σχολικό έτος 20122013».Ο σύλλογος των καθηγητών, αφού έλαβε υπόψη του και τη σχετική προκήρυξη,
υποστήριξε τη συμμετοχή του σχολείου στο διαγωνισμό για το σχολικό έτος 20122013.Για το σκοπό αυτό συστάθηκε «Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου» (Ε.Α.Σ.). Στην Ε.Α.Σ.
συμμετείχαν:
1. Η διευθύντρια Σκαλοχωρίτου Γ.
2. Οι εκπαιδευτικοί Κακαρίδου Μ., Νείρος Α. και Μουτζουρέλλη Ε. ως εκπρόσωποι του
εκπαιδευτικού προσωπικού
3.

Οι Καπιωτάς Ε., Πάντας Ε. και Ματαρέλλης Ε. ως εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων

4. Η κ. Θεοφυλάτου Κ. και Φίκιας Π. ως εκπρόσωποι των γονέων
5. Ο κ. Ταραμάς Χ. ως εκπρόσωπος του βοηθητικού προσωπικού
6. Οι εκπαιδευτικοί Καλαμάτας Α. και Αντωνάκης Γ. ως υπεύθυνοι του σχολικού κυλικείου.
Η Ε.Α.Σ στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια (δείκτες) του «Βραβείου Αειφόρου Σχολείου», κατάρτισε το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.) για το σχολείο. Πρότεινετην κατανομή των δεικτών στις ομάδες, για την υλοποίηση του Σχολικού Προγράμματος Δράσης (Σ.Π.Δ.). Κάθε ομάδα αποτελούσανεκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργαζόμενοι με τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η κ. Κακαρίδου Μ. ανέλαβε, ως υπεύθυνη του προγράμματος εκ μέρους του σχολείου, να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του
«Βραβείου» και να εισάγει αρχικά τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς Νείρο Α. και Διγιδίκη Γ., εισήγαγαν τις τιμές των δεικτών στην αντίστοιχη θέση της ιστοσελίδας του «Βραβείου Αειφόρου Σχολείου».
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Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Η Ε.Α.Σ. ως υπεύθυνη για την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των επιμέρους δράσεων, φρόντιζε να καταγράφει τις δράσεις που πραγματοποιούνταν στο σχολείο
και να τηρεί το Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν οι προγραμματισμένες δράσεις των εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου. Η καταγραφή των
παιδαγωγικών δεικτών έγινε με τη συμπλήρωση πινάκων από τους εκπαιδευτικούς που
συμμετείχαν και μεγάλο μέρος της προσπάθειας καταγραφής των περιβαλλοντικών δεικτών
έγινε με τη βοήθεια του εκπροσώπου του βοηθητικού προσωπικού κ Ταραμά.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ορισμένες μόνο από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν,
ιδιαίτερα αυτές που είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών ή/και που
σχετίζονταν με το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία.

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας δύο περιβαλλοντικά
και δύο πολιτιστικά προγράμματα με τη συμμετοχή δώδεκα εκπαιδευτικών και μεγάλη
συμμετοχή μαθητών/μαθητριών (δείκτης Π6). Με τη σύμπραξη των προγραμμάτων οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και στη λίμνη Κερκίνη και πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα (δείκτης Π4).

20 Δεκεμβρίου 2012: Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Σχολείου μας η θεατρική παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», για τον εορτασμό των 200 χρόνων από
τη γέννηση του Καρόλου Ντίκενς, από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου που συμμετείχαν στον θεατρικό Όμιλο με υπεύθυνη την κ. Μουτζουρέλλη Ε. (δείκτης Π5).
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26 Ιανουαρίου 2013: Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Σχολείου εκδήλωση
στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων της Απελευθέρωσης της Λέσβου (1912-2012) από
τους Τούρκους, αλλά και του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών. Την εκδήλωση διοργάνωσε
το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς Διγιδίκη Γ., Καλαμάτα Α. και Ζαφειρίου Μ. (δείκτης Π5).

25 Φεβρουαρίου 2013: Δύο εκπομπές, "PPLM Time" και "OldiesbutGoodies", του σχολείου
μας διακρίνονται στα πρώτα ραδιοφωνικά βραβεία Ελλάδας-Κύπρου. Συγκεκριμένα η εκπομπή "PPLM Time" βραβεύθηκε ως η καλύτερη εκπομπή στην κατηγορία «Μαθητικό Ραδιόφωνο - Τοπικής Πληροφόρησης» και η εκπομπή "OldiesbutGoodies" βραβεύθηκε ως η
καλύτερη στην κατηγορία «Μαθητικό Ραδιόφωνο - Φωνή σε διαδικτυακό ραδιόφωνο»
(δείκτης Π6).

28 έως 30 Μαρτίου 2013:Συμμετείχαμε στο 2ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας το οποίο οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τρεις εργασίες:
α) «Αξιοποίηση των Φυκών σε Ανθρώπινες Δραστηριότητες», με συντονιστή εκπαιδευτικό
τον κ. Αΐβαλιώτη Δ., και συμμετέχουσα την κ. Κακαρίδου Μ. Η εργασία συμμετείχε με παρουσίαση (ppt) από μαθητές και αφίσα.
β) «Υιοθεσία, Καθαρισμός και Ανάδειξη Ακτής», με συντονίστρια εκπαιδευτικό την κ. Κακαρίδου Μ. και συμμετέχοντα τον κ. Αΐβαλιώτη Δ. Η εργασία συμμετείχε με παρουσίαση
(ppt)από μαθητές, ανηρτημένη εργασία (poster) και αφίσα.
γ) «Συνεισφορά των φυκών στην επιβράδυνση της όξυνσης του φαινομένου του θερμοκηπίου λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων», με συντονιστή εκπαιδευτικό τον κ. Ταμβακέρα Β., και συμμετέχοντα τον κ. Αΐβαλιώτη Δ. Η εργασία συμμετείχε με παρουσίαση (ppt)από
μαθητές.
Η εργασία «Υιοθεσία, Καθαρισμός και Ανάδειξη Ακτής» απέσπασε το βραβείο «καλύτερης
παρουσίασης» (δείκτης Π6).

344

8 έως 26 Απριλίου 2013: Οργανώθηκε και λειτούργησε εικαστική έκθεση σε κατάλληλα
διαμορφωμένη αίθουσα του σχολείου. Στην έκθεση συμμετείχαν καταξιωμένοι Λέσβιοι ζωγράφοι με πάνω από εξήντα έργα. Επίσης οι μαθητές/μαθήτριες παρουσίασαν δικά τους
έργα ζωγραφικής και φωτογραφίας, καθώς και κατασκευές, είτε χρηστικές στην τέχνη της
ζωγραφικής, είτε καλλιτεχνικές. Η έκθεση οργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας με ευθύνη των εκπαιδευτικών Μουτζουρέλλη Ε. και Κακαρίδου Μ. και
πραγματοποιήθηκε με την αμέριστη συμπαράσταση της διευθύντριας κ. Σκαλοχωρίτου Γ.
Την έκθεση επισκέφτηκαν πλήθος συμπολιτών μας και μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (δείκτης Π1 και Π5).

15 έως 21 Απριλίου 2013: Διοργανώθηκε εβδομάδα αφιερωμένη στον Κ.Π. Καβάφη, στο
πλαίσιο της συμπλήρωσης 150 χρόνων από τη γέννηση, 80 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου ποιητή, αλλά και της ανακήρυξης του 2013 ως Έτους Καβάφη από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Υπεύθυνοι της εκδήλωσης ήταν οι εκπαιδευτικοί Διγιδίκης Γ., Καλαμάτας Α. και Κουκάρα Μ.
(δείκτης Π5).

19 και 20 Απριλίου 2013: Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, το 3ο Μαθητικό
Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πρότυπου Πειραματικού
ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Παν/μίου Αιγαίου. Συμμετείχαν 17 Σχολεία από την Λέσβο και Χίο και
με ζωντανή σύνδεση Σχολεία από 8 πόλεις της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το φεστιβάλ
διεξήχθη παράλληλα στις πόλεις: Ηράκλειο, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Λάρισα,
Μυτιλήνη, Ρόδο και Χανιά. Συμμετείχε και το Σχολείο μας με μία εργασία των μαθητών της
Β' Λυκείου με θέμα το "Ραδιόφωνο" που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της
Ερευνητικής Εργασίας (δείκτης Π1 και Π5).

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο
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6 Μαρτίου 2013: Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Σχολείου μας ενημέρωση
για τον Σχολικό Εκφοβισμό. Εισηγητής ήταν ο κ. Π. Τσουκαρέλλης, Υπεύθυνος
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων & Αγωγής Υγείας, Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (δείκτης
Κ12).

14 Μαρτίου 2013: Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Σχολείου μας ενημέρωση
των Γονέων και Κηδεμόνων του μαθητών της Γ' τάξης των γυμνασίων Λέσβου, για την
εγγραφή μαθητών στην Α' τάξη του Σχολείου μας (δείκτης Κ20).

18 Μαρτίου 2013: Πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός και η ανάδειξη ακτής κοντά στην
πόλη. Η δράση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από ιδρυτικά και απλά μέλη της
Περιβαλλοντικής Ομάδας το Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.Συνολικά συμμετείχαν18 μαθητές της Β΄τάξης, 25 μαθητές της Α΄τάξης, η
διευθύντρια του σχολείου Σκαλοχωρίτου Γ., ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του σχολείου κ. Φίκιας Π. και οι καθηγητές:

Κακαρίδου Μ., Κουκούτα

Β.,Αϊβαλιώτης Δ. και Μουζτουρέλλη Ε. Η δράση υποστηρίχθηκε ηθικά και υλικά από το
Δήμο Λέσβου, με εκπρόσωπό του τον κ. Ι.Τσακίρη.

21 Μαρτίου 2013: Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα "Δικαιώματα του παιδιού σε
περίοδο κρίσης. Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους" στην
Αίθουσα Τελετών του Σχολείου μας. Εισηγητές ήταν οι: Γ. Μόσχος, Βοηθός του Συνηγόρου
του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Π. Τσουκαρέλλης, Υπεύθυνος του
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Β/μιας Εκπ/σης Λέσβου. Συντονιστής: Π. Ελευθερίου,
Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Β.
Αιγαίου(δείκτης Κ20).

19 Ιουνίου 2013: Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης στον αείμνηστο Γυμνασιάρχη
Σταύρο Παρασκευαΐδη και τιμής στους γιους του, Ευστράτιο και Παναγιώτη Παρασκευαΐδη,
Φιλολόγους Καθηγητές στην Αίθουσα Τελετών του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού
346

Λυκείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εκδήλωση έγινε επ’ ευκαιρία της Δωρεάς Σπάνιων
Βιβλίων, τόσο και κυρίως του πατέρα τους Σταύρου Παρασκευαΐδη, όσο και αυτών των
ιδίων αδελφών Ευστράτιου και Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, στη Βιβλιοθήκη του Πρότυπου
Πειραματικού Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης (δείκτης Κ19).

22 Ιουνίου 2013:Η ιστοσελίδα του σχολείου μας απέσπασε το 1ο βραβείο στον 6ο
διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων.Δημιουργήθηκε και συντηρείται από
τον κ. Αντώνη Νείρο(δείκτης Κ23).

Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο

Δημιουργήθηκε με απόφαση ομάδας μαθητών και καθηγητών και επικυρώθηκε με Πράξη
Συλλόγου

Διδασκόντων

με

αριθμό:

26/24-1-2013

η

Περιβαλλοντική

Ομάδα

του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης. Σκοπός της ίδρυσής της ήταν η
ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μελών της σχολικής μας κοινότητας και η
οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων με στόχο τον προσανατολισμό του σχολείου μας
προς την αειφορία.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το σύνολο των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας, κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής μας στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου, βοήθησε το σχολείο μας να αναπτύξει
μια ξεχωριστή προσωπικότητα, να καταφέρουμε πράγματα πολύ σημαντικά σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα, να βελτιώσουμε συνολικά το κλίμα του σχολείου, να επιτύχουμε
διακρίσεις σε διάφορους τομείς. Θεωρούμε ότι πετύχαμε σημαντική βελτίωση α) της
εικόνας και της αυτοεικόνας του σχολείου, β) της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της
υιοθέτησης μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων και γ) του
επαγγελματικού επιπέδου των εκπαιδευτικών μέσω της ενδοσχολικής συνεργασίας και
επιμόρφωσης.
Ενδυναμώσαμε τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους
φορείς

της

κοινωνίας

και

εστιάσαμε

τις

προσπάθειες

μας στην

καλλιέργεια

ευαισθητοποιημένων, ενημερωμένων, δραστήριων, πληροφορημένων, υπεύθυνων και
ενεργών μαθητών-πολιτών.
Επίσης έγιναν προσπάθειες μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου και
μείωση του κόστους συντήρησης από τη μείωση ή εξαφάνιση των βανδαλισμών.
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Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά

Ταχ. Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 26, Πειραιάς
Τ.Κ. 18535,
Τηλ. 2104117027
Φαξ. 2104117028
Ε-mail: mail@lyk-ralleion.att.sch.gr
Διευθντής: Δημήτριος Καλαϊτζίδης

349

Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το σχολείο του 2014 είναι εντελώς διαφορετικό από το σχολείο του 1855, του 1950, του
1975, του 1990 και του 2000. Ριζικές αλλαγές έχουν ήδη γίνει και άλλες βρίσκονται στην αρχή της εφαρμογής τους. Το σχολείο του 2014 ζει στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, του νεοφιλελευθερισμού, της βαθύτατης οικονομικής κρίσης της χώρας μας και
βέβαια, της κλιματικής αλλαγής. Είναι το σχολείο που ζει σε μια κοινωνία η οποία έχει υποστεί μια βίαιη αλλαγή από το ξέφρενο και αλόγιστο καταναλωτικό πρότυπο προς μια επανεξέταση των κυρίαρχων κοινωνικών και ατομικών αξιών που οδήγησαν στη σημερινή
κατάσταση. Είναι το σχολείο που πρέπει να κατανοήσει την αλλαγή, να την μεταφράσει σε
εκπαιδευτικούς-παιδαγωγικούς όρους και να οδηγήσει τα παιδιά σε μια νέα συνειδητοποίηση του ρόλου τους, του ρόλου του σχολείου, των ορίων της ανάπτυξης, των εναλλακτικών
κοινωνικοοικονομικών προσεγγίσεων. Είναι το σχολείο που πρέπει να ανταποκριθεί στην
πρόκληση της αειφορίας. Όμως, τότε μόνο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση,
όταν το ίδιο συνειδητά, σχεδιασμένα, συμμετοχικά, δημοκρατικά αλλάξει προς ένα οργανισμό μάθησης σύμφωνο με τις αξίες, τις αρχές και τις κατευθύνσεις της αειφορίας.
Ποιες είναι αυτές οι αρχές; Ας αναφέρουμε εν συντομία μερικές:
1. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη είναι δύο από τις πιο σημαντικές αξίες
της αειφορίας.
2. Ισότητα ανάμεσα στις γενιές. Οι σημερινές γενιές έχουν δικαίωμα να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή που επιτρέπει την ικανοποίηση βασικών επιδιώξεων και στόχων, όμως
το ίδιο δικαίωμα πρέπει να έχουν και οι μελλοντικές γενιές.
3. Διατήρηση και προστασία των συστημάτων υποστήριξης της ζωής στον πλανήτη. Το
1 μπορεί να γίνει κατορθωτό μόνο αν το έδαφος, οι ωκεανοί, οι λίμνες, τα ποτάμια
εξακολουθήσουν να είναι παραγωγικά. Όταν καταστρέφουμε ένα τέτοιο οικοσύστημα θέτουμε σε κίνδυνο και τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.
4. Ολιγάρκεια. Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής (με τις αντίστοιχες αξίες που επιβλήθηκαν στους ανθρώπους) είναι υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή, για την καταστροφή των οικοσυστημάτων, για την κατάρρευση των κοινωνικών σχέσεων.
5. Οι άνθρωποι θα πρέπει να στηρίζονται (και να στηρίζουν) την τοπική παραγωγή, τα
προϊόντα εποχής και εκείνα των οποίων η παραγωγή δεν επιβαρύνει το περιβάλλον,
τα οικοσυστήματα και τη ζωή άλλων ανθρώπων.
Αειφορία είναι επίσης η προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων, των μειονοτήτων,
των φύλων, των φυλών, των ζώων και όλων των οργανισμών, σήμερα και στο μέλλον.
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Το σχολείο πάνω απ΄ όλα πρέπει να κάνει αυτά που διδάσκει. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να συνδέει τη θεωρία με την πράξη, να
βελτιώνει τον κοινωνικοποιητικό του ρόλο,
οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν το πλήρες
δυναμικό τους μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, η αλληλεπίδραση κοινωνίας-σχολείου να λάβει συγκεκριμένες, διευρυμένες και κυρίως σύγχρονες μορφές. Ένα
πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η
υιοθέτηση της «Ολιστικής Σχολικής Προσέγγισης» ως μεθόδου για την στροφή του σχολείου προς την αειφορία. Στο σχολείο μας
αυτό μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα διότι:
 Υπάρχει μεγάλη πείρα από προαιρετικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικών, Ευρωπαϊκών, κτλ)
 Υπάρχει μια συμπαγής ομάδα εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν τη δέσμευση, την επιθυμία, την ικανότητα να καθοδηγήσουν όλες τις μαθήτριες του σχολείου προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 Υπάρχει γενικά καλή σχέση και επικοινωνία με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων.
 Υπάρχει αρκετά μεγάλη επιθυμία συμμετοχής των μαθητριών του σχολείου στα προαιρετικά προγράμματα, παρά το γεγονός ότι είμαστε λύκειο.

351

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Μεθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης
Το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης (ΣΑΔ) είναι απαραίτητο σε ένα σχολείο το οποίο στεγάζεται στο συγκεκριμένο κτίριο, με αυτά τα χαρακτηριστικά (παλαιότητα, έλλειψη μόνωσης,
πολυόροφο, κτλ).
Για το λόγο αυτό ένα Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε το
σχολείο μας και το κτίριο που μας φιλοξενεί πιο αειφόρο, πιο λειτουργικό, πιο φιλικό, πιο
ασφαλές.
Οι στόχοι μας, κατανεμημένοι σε τρεις γενικούς τομείς είναι οι παρακάτω:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Να εμπλουτίσουμε τα μαθήματά μας με θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη,
για το περιβάλλον, για την ανθρώπινη υγεία, για την ισότητα των φύλων, για το διάλογο
των πολιτισμών, την οικονομική κρίση, την κοινωνική και οικονομική ανισότητα κ.ά.
2. Να εμπλουτίσουμε τις μεθόδους διδασκαλίας μας με περισσότερο μαθητοκεντρικές μεθόδους, να δώσουμε περισσότερο χρόνο στη μαθήτρια (70% η μαθήτρια, 30% ο καθηγητής) και να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογικές καινοτομίες για να κάνουμε το μάθημά
μας πιο ενδιαφέρον, πιο ελκυστικό, πιο αποδοτικό, πιο ευχάριστο.
3. Να αυξήσουμε τις κοινωνικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι μαθήτριες και οι καθηγητές του σχολείου μας.
4. Να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε τον αριθμό των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, κτλ) και των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχουν οι μαθήτριές μας
5. Να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στους γονείς σε σχέση με τη ζωή του σχολείου (υποστήριξη προγραμμάτων, συμμετοχή στις ημερίδες του ΣΕΠ, κ.ά.)
6. Να μειώσουμε μέχρι μηδενισμού τις ποινές που δίνονται σε μαθήτριες, να εισαγάγουμε
εναλλακτικές ποινές για όσες κάνουν παραπτώματα και να φτάσουμε στο 100% το ποσοστό των μαθητριών που συμμετέχουν στο Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ και ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Να θέσουμε το θέμα και την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε πλευρά της ζωής
του σχολείου, να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης.
2. Να συνεχίσουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών του σχολείου (και του
διευθυντή) με την παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων σχετικά με εκπαιδευτικάπαιδαγωγικά θέματα, με θέματα διαχείρισης της τάξης, διαχείρισης κρίσεων, αποτελεσματικής ηγεσίας, κ.ά. και με τη συνεργασία μεταξύ τους για τα ίδια θέματα.
3. Να βελτιώσουμε τη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων (πενταμελών και δεκαπενταμελούς) ώστε αυτά να ενεργοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης.
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4. Να βελτιώσουμε τη συνεργασία του σχολείου με την τοπική κοινωνία, μέσω των θεσμοθετημένων «Σχολικών Συμβουλίων».
5. Να αυξήσουμε τον αριθμό
των επιστημόνων συνεργατών
που θα προσφέρουν στο σχολείο γνώσεις, εμπειρία, υποστήριξη για μια ποικιλία θεμάτων, από την αειφόρο ανάπτυξη μέχρι τη μείωση του
οικολογικού αποτυπώματος
του σχολείου.
6. Να κάνουμε το σχολείο
μας πιο ωραίο και πιο ελκυστικό με τη συνεργασία των
μαθητριών μας (ζωγραφική,
αναδιάταξη επίπλων, κτλ)
7. Να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας
του σχολείου μας, κάνοντάς την πιο ενδιαφέρουσα, πιο πλούσια, πιο ελκυστική ώστε να
επικοινωνούμε με περισσότερους ανθρώπους.
8. Να συνεργαστούμε με το κυλικείο του σχολείου, ώστε να προσφέρονται στις μαθήτριες
και στους καθηγητές υγιεινά, οικολογικά γεύματα.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ .
1. Να αποτυπώσουμε την σημερινή κατάσταση του σχολικού κτιρίου ως προς τα ενεργειακά και άλλα χαρακτηριστικά του (οικολογική αποτύπωση), ώστε να μπορούμε να δούμε
και να εκτιμήσουμε όποιες αλλαγές θα επιφέρουμε με το Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης.
9. Να μειώσουμε το βάρος των απορριμμάτων που στέλνουμε στη χωματερή και ταυτόχρονα να αυξήσουμε την ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, ηλεκτρονικών συσκευών,
μεταλλικών αντικειμένων, κτλ.
10. Να μειώσουμε το ποσοστό των παιδιών που έρχονται στο σχολείο με τα ΙΧ των γονιών
τους και να αυξήσουμε το ποσοστό εκείνων που χρησιμοποιούν τα πόδια, το ποδήλατο
και τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας.
2. Να μειώσουμε την κατανάλωση νερού, χαρτιού, ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου θέρμανσης και να πάψουμε να χρησιμοποιούμε συσκευασίες μιας χρήσης.
3. Να χρησιμοποιούμε οικολογικά καθαριστικά για το σχολείο.
Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου, ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαμε, ήταν ένα κίνητρο
να ασχοληθούμε ταυτόχρονα με πολλά και διαφορετικά ζητήματα, κάτι που ποτέ δεν γινόταν στο σχολείο, αφού δεν συμμετείχε όλο το σχολείο στις δράσεις. Για το λόγο αυτό θεωρούμε το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου μια εξαιρετική πρωτοβουλία.
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Σχολικό Έτος 2011-12
Από το σχολικό έτος 2011-12, το σχολείο μας έλαβε σαφή προσανατολισμό προς την Αειφορία εντάσσοντας όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του
«Αειφόρου Σχολείου».
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η ενσωμάτωση θεμάτων της αειφορίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου, όπως είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητριών σε προβλήματα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, αλλά και γενικότερα θέματα ισότητας
των δύο φύλων, αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνειδητοποίησης της
αξίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ήταν από τις βασικές επιδιώξεις των καθηγητών
του σχολείου. Η χρήση της «ομαδοσυνεργατικής» μεθόδου διδασκαλίας, ως τρόπου που
ενισχύει τη συλλογικότητα και αναπροσαρμόζει το ρόλο του δασκάλου σε διαμεσολαβητή
ήταν μέσα στους στόχους της διδακτικής πράξης. Η ανακαλυπτική μάθηση ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με τη συχνή χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, μια που
το σχολείο διέθετε δυο εργαστήρια υπολογιστών.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Κατ’ αρχάς στο δείκτη Π1, ο οποίος αναφέρεται στο ποσοστό ενσωμάτωσης θεμάτων της
αειφορίας στα μαθήματα του σχολείου, εντάσσονται τα θέματα στο μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών της Α΄ Τάξης, τα οποία έχουν άμεση συνάφεια με τις αξίες της αειφορίας(αγωγή υγείας, πολιτιστικής κληρονομιάς, γνωριμία με άλλους πολιτισμούς, σχέσεις των
δύο φύλων κ.ά). Παρακάτω τα παραθέτουμε αναλυτικά:
Η σοκολάτα. Τάξη Α΄. Διδάσκοντες: Δρ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης (Γεωλόγος), Πηνελόπη Καπελαρή (Φιλόλογος).
Η τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα. Τάξη Α΄. Διδάσκοντες: Χρήστος Παπακωνσταντίνου (Οικονομολόγος), Σοφία Παυλίδου (Φιλόλογος).
Μόδα και Αισθητική. Τάξη Α΄. Διδάσκοντες: Δημήτριος Αγγελιδάκης (Πληροφορικής), αικατερινη Χριστοδούλου (Αγγλικής γλώσσας).
Ποδόσφαιρο. Από το άθλημα στο πρωτάθλημα. Τάξη Α΄. Διδάσκοντες: Δρ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης (Γεωλόγος), Πηνελόπη Καπελαρή (φιλόλογος).
Πώς γράφεται η ιστορία με νότες. Τάξη Α΄. Διδάσκοντες: Χρήστος Παπακωνσταντίνου (Οικονομολόγος), Γενοβέφα Χουστουλάκη (φιλόλογος).
Το κινητό τηλέφωνο απ’ έξω και από μέσα. Τάξη Α΄. Διδάσκοντες: Δημήτριος Αγγελιδάκης
(Πληροφορικής), Αικατερίνη Χριστοδούλου (Αγγλικής γλώσσας).
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Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου, μετά την
ευαισθητοποίηση των μαθητριών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Μαραθώνιο Γραμμάτων, που
διοργάνωσε η Διεθνής Αμνηστία για το 2011. Ο Μαραθώνιος κορυφώθηκε, όπως κάθε χρόνο, στις 10 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τις 3 έως τις
17 Δεκεμβρίου 2011, με πρωτοβουλία της φιλολόγου, Αναστασίας Κεσκεσιάδου, εκπαιδευτικοί και μαθήτριες του σχολείου μας έγραψαν γράμματα και υπέγραψαν εκκλήσεις στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.amnesty.org.gr, για να δείξουν την αλληλεγγύη τους σε ανθρώπους που κινδυνεύουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας, ώστε να φέρουν ανακούφιση και δικαίωση στις ζωές τους.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Με γνώμονα τις αξίες της Αειφορίας οργανώθηκαν 12 εκπαιδευτικές εκδρομές. Τις παραθέτουμε με σύντομη περιγραφή ανά μάθημα:
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Αειφορίας
Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, οι μαθήτριες των τμημάτων Α2 και Α3, επισκέφτηκαν το Ίδρυμα Καίτης Λασκαρίδη και παρακολούθησαν διάλεξη με τίτλο «Το βαθύ μπλε της ανοιχτής θάλασσας» από το Γεωλόγο και Περιβαλλοντολόγο Δημήτριο Κούνδουρο. Η δράση
οργανώθηκε από το Γιάννη Παγιαυλά (Μαθηματικό). Εντάσσεται στο δείκτη Π4, ο οποίος
σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της Αειφορίας και ειδικότερα του «Βραβείου Αειφόρου Σχολείου», την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012, οργανώθηκε για τις μαθήτριες της Α και Β τάξης, στην αίθουσα εκδηλώσεων προβολή της ταινίας με τίτλο ««Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» της Annie
Leonard, που δείχνει πώς πορεύεται ο άνθρωπος επάνω σε αυτόν τον μοναδικό πλανήτη. Η
μεταγλώττιση της ταινίας στα Ελληνικά έγινε από τη μαθήτρια της Β' τάξης Παναγιώτα
Κούβαρη υπό την εποπτεία του συντονιστή της Ομάδας Περιβάλλοντος εκπαιδευτικού Τάκη
Μαρκόπουλου (Βιολόγου).
Διαθεματικά
Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, οι μαθήτριες της Β' τάξης παρακολούθησαν διάλεξη του
γλύπτη και Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κώστα Βαρώτσου με τίτλο «Μια
Περιπέτεια μέσα από την Τέχνη». Οι μαθήτριες ανακάλυψαν τον κόσμο των παραστατικών
τεχνών μέσα από την εμπειρία και τη γνώση ενός γλύπτη που κόσμησε την Αθήνα με το
γνωστό σε όλους γυάλινο «δρομέα» του. Η δραστηριότητα οργανώθηκε από το Γιάννη Παγιαυλά (Μαθηματικό). Στις 23/2/2012 η Β΄ τάξη επισκέφθηκε το Μουσείο της Τραπέζης της
Ελλάδος, στο οποίο ξεναγήθηκε από υπαλλήλους του Μουσείου. Παρακολούθησε επίσης
βίντεο μα θέμα τη δημιουργία του πληθωρισμού στην οικονομία. Τη δράση οργάνωσε η
Χαραλαμπία Κανελετοπούλου (Φιλόλογος), στο πλαίσιο της διαθεματικότητας.
Τη Δευτέρα, 24-10-2011, δύο τμήματα της Γ΄ Λυκείου επισκέφθηκαν το Ίδρυμα «Αικατερίνη
Λασκαρίδη» και παρακολούθησαν την ομιλία του ακαδημαϊκού Βασιλείου Μαρκεζίνη με
θέμα «Βλέποντας με το μυαλό και όχι μόνο με τα μάτια». Την οργάνωση της δραστηριότητας είχε η Σοφία Παυλίδου (Φιλόλογος).
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Ερευνητικές Εργασίες
Στις 23/2/1012, οι μαθήτριες της Α΄ τάξης, στο πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών, επισκέφθηκαν το ιστορικό κτήριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στο
οποίο, αφού ξεναγήθηκαν, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας. Η εκδήλωση οργανώθηκε από
το διδάσκοντα και Διευθυντή του σχολείου, Δρ. Δημήτριο Καλαϊτζίδη.
Ιστορία
Στις 29 Μαρτίου 2012 οι μαθήτριες της Α' τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορία Α΄
Λυκείου, ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά από τη φιλόλογο Αναστασία
Κεσκεσιάδου.
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 οι μαθήτριες της Α' τάξης επισκέφθηκαν την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λασκαρίδη όπου παρακολούθησαν διάλεξη του Πάνου Κυπαρίση με θέμα «Εισαγωγή στο Θέατρο». Η επίσκεψη οργανώθηκε από τη Μαρία Παναγιωτοπούλου
(Φιλόλογο). Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012 οι μαθήτριες των τμημάτων Α1 και Α3 συναντήθηκαν με τη συγγραφέα Γαλάτεια Σουρέλη στο χώρο του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά. Η δράση οργανώθηκε από τις καθηγήτριες που διδάσκουν το μάθημα: Αναστασία Κεσκεσιάδου (Φιλόλογος) και Μαρία Παναγιωτοπούλου (Φιλόλογος).
Στις 26 Μαρτίου 2012, οι μαθήτριες των τμημάτων Β1 και Β3, στο πλαίσιο του μαθήματος
της Λογοτεχνίας, παρακολούθησαν διάλεξη με θέμα το έργο του συγγραφέα Στρατή Μυριβήλη. Ομιλήτρια ήταν η Τζίνα Καλογήρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογοτεχνίας στο
Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία κατά τη διάλεξη επικεντρώθηκε
στο μυθιστόρημα «Η ζωή εν τάφω» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο « Η Μυστική Παπαρούνα». Τη δράση οργάνωσε ο Γεώργιος Χρυσοβέργης (Φιλόλογος).
Μαθηματικά
Στις 2 Νοεμβρίου 2011, οι μαθήτριες των τμημάτων Γ2 και Γ3 επισκέφθηκαν το Ίδρυμα Λασκαρίδη και παρακολούθησαν διάλεξη με τίτλο «Η Πρόγνωση του Καιρού από την Αρχαιότητα έως Σήμερα» από τον Μαθηματικό και Μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο. Τη δραστηριότητα οργάνωσε ο Γιάννης Παγιαυλάς (Μαθηματικός).
Βιολογία
Στις 23/2/12, οι μαθήτριες της Γ΄ Τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας, επισκέφθηκαν το Ευγενίδειο Ίδρυμα όπου συμμετείχαν σε Διαδραστική Έκθεση και είχαν την
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν και οι ίδιες πειράματα. Η δραστηριότητα οργανώθηκε από
τους διδάσκοντες του μαθήματος, Γεώργιο Κατωπόδη (Βιολόγο) και Παναγιώτη Μαρκόπουλο (Βιολόγο).
Αστρονομία
Στις 2 Νοεμβρίου 2011, οι μαθήτριες των τμημάτων Β1, Β2 και Β4 επισκέφθηκαν το Ίδρυμα
Καίτης Λασκαρίδη και παρακολούθησαν διάλεξη του Επίτιμου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γ. Γραμματικάκη με τίτλο «Το τραγούδι των άστρων». Ο κ.
Γραμματικάκης μίλησε για τη σύνδεση Επιστήμης και Μουσικής, για το φως, τη γλώσσα των
άστρων που λειτουργεί ως εργαλείο αλλά και αγγελιαφόρος για την αποκρυπτογράφησή
τους. Ο πλούσιος λόγος και τα οπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση
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συμπληρώθηκαν αρμονικότατα με ζωντανή μουσική από τους μουσικούς, Σπύρο Γκικόντες
και Οδυσσέα Γραμματικάκη. Η δραστηριότητα οργανώθηκε από το Γεώργιο Χρυσοβέργη
(Φιλόλογο).
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εκτός από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις το σχολείο παροτρύνει τις μαθήτριες να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμούς, που οργανώνονται από ειδικούς εγκεκριμένους φορείς, για να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σ’ ένα ευρύτερο επίπεδο εκτός σχολείου στον τομέα πάντα που
τους ενδιαφέρει. Εντάσσονται στο δείκτη Π6. Παραθέτουμε τους Διαγωνισμούς, στους οποίους έλαβαν μέρος μαθήτριές μας, αλλά και τις βραβεύσεις που έτυχαν:
Οι μαθήτριες Μαριάννα Ζουμπλιού (Γ' τάξη), Ευαγγελία Χιονή (Β' τάξη) και Βασιλική Κανναβού-Σουγκλάκου (Α' τάξη), έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό
για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας και το Κέντρο Πολιτισμού και Βιβλίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του «ΚΒ΄ Πνευματικού Μαΐου - Η πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης». Η Μαριάννα Ζουμπλιού έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό με τρία ποιήματα και απέσπασε τον 1ο Έπαινο για τους μαθητές Λυκείου. Οι τίτλοι των ποιημάτων είναι «Είδωλο», «Το ταξίδι» και «Αγάλματα που αναπνέουν». Τις μαθήτριες υποστήριξαν οι φιλόλογοι , Χαραλαμπία Κανελετοπούλου και Μαρία
Παναγιωτοπούλου.
Οι μαθήτριες, Βάϊα Κοντοπούλου του Β2 τμήματος, Κωνσταντίνα Φουντούλη του Β5 τμήματος και Ναταλία Φαλιδέα του Α3 τμήματος συμμετείχαν στην Α΄ φάση του 72ού Πανελλήνιου Διαγωνισμού στα Μαθηματικά, ο «Θαλής», που διοργανώνεται από την Ελληνική
Μαθηματική Εταιρία. Το αποτέλεσμα ήταν να διακριθούν για την επίδοσή τους και να προκριθούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, τον «Ευκλείδη». Τις μαθήτριες υποστήριξε ο
Γιάννης Παγιαυλάς (Μαθηματικός).
Η μαθήτρια της Β' τάξης Ευτυχία Παπαθανάση συμμετείχε στο Διαγωνισμό της Ελληνικής
Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες «Παιδιά, ρωτήστε τον Νευροεπιστήμονα» στον οποίο
και διακρίθηκε. Η Ευτυχία Παπαθανάση ήταν μια από τους 25 μαθητές από όλη την Ελλάδα που προκρίθηκαν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012
στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Τη μαθήτρια υποστήριξε ο Γεώργιος Κατωπόδης (Βιολόγος).
Πέντε μαθήτριες, Ζουμπλιού Μαριάννα, Λίλα Ρομαλιάνα, Σταθούλια Αικατερίνη, Κοντοπούλου Βάγια και Κουβουτσάκη Γεωργία, με υπεύθυνο τον καθηγητή Φυσικής, Παναγιώτη Χαρατζόπουλο, συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα προχωρημένων μαθημάτων Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων Master Classes 2012. Το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, το
οποίο υλοποιείται κάθε χρόνο από το 2005, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε φέτος γα
την Ελλάδα, από τα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, το ΕΜΠ και το ΕΚΕΦΕ
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και συμμετείχαν σ' αυτό συνολικά 400 μαθητές και μαθήτριες Β' και Γ' Λυκείου απ' όλη την Ελλάδα. Η ομάδα του Λυκείου μας συμμετείχε στο πρόγραμμα το οποίο
πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
του Ε.Μ.Π. στις 21 Μαρτίου.
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Η μαθήτρια Κοντοπούλου Βαΐα του Β2 Τμήματος, συμμετείχε και διακρίθηκε στην Α΄ φάση
του 17ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής
«ΕΥΔΟΞΟΣ», που διοργανώνεται από την Εταιρία Αστρονομίας και Διαστήματος. Συγκεκριμένα κατέλαβε την 73η θέση στους 118 διακριθέντες. Τη μαθήτρια υποστήριξε ο Γιάννης
Παγιαυλάς (Μαθηματικός).
Οι μαθήτριες της Β τάξης του σχολείου μας, Ε. Σταματάκη, Ε. Χιονή, Κ. Φουντούλη, Β. Κοντοπούλου και Α. Γκιτάκου της Γ΄ τάξης επελέγησαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του
17ου Θερινού Σχολείου του Αστεροσκοπείου Αθηνών που έγιναν από τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης. Η επιλογή τους έγινε από τη βαθμολογία τους στα
Μαθηματικά, τη Φυσική, την Αστρονομία και την Πληροφορική. Τις μαθήτριες υποστήριξε ο
Γιάννης Παγιαυλάς (Μαθηματικός).
Οι μαθήτριες Άρτεμις Γκιτάκου, Παναγιώτα Ρέπα και Αικατερίνη Θωμαίδη πήραν μέρος
στον 10ο Διεθνή Διαγωνισμό «Επιστήμονας του Cassini για μια μέρα!» (Cassini Scientist
for a day!). Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού συνέταξαν έκθεση στην οποία πρότειναν
τους επόμενους ερευνητικούς στόχους του διαστημικού αεροσκάφους Cassini, επιχειρηματολογώντας για την επιστημονική τους αξία. Οι εργασίες τους διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν με έπαινο. Τις μαθήτριες υποστήριξε ο Γιάννης Παγιαυλάς (Μαθηματικός).
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Διημερίδα Βιολογίας
ΤΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, των Σχολικών Συμβούλων Πειραιά του κλάδου ΠΕ4 και του ΕΚΦΕ Πειραιά διοργάνωσαν στις 2-3 Μαρτίου 2012 την 6η Διημερίδα Βιολογίας με τίτλο: «Η κοινωνία συναντά τη
σύγχρονη Βιολογία» στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Παύλος». Θέματα της διημερίδας απετέλεσαν σημαντικά ζητήματα της Βιολογίας, όπως τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και το AIDS, ο Νεογνικός Έλεγχος για τα Μεταβολικά
Νοσήματα, η Συμβολή της Βιολογίας στην πρόληψη των αιμοσφαιρινοπαθειών και της κυστικής ίνωσης, η Συμβολή των Βιοεπιστημών στην πρόληψη των γενετικών νοσημάτων, Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Βιολογικών μαθημάτων του Λυκείου, Ποιότητα Τροφίμων και Δημόσια Υγεία, Γενετικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Μακροβιότητας ή Γήρανσης των Κυττάρων και, τέλος, η Βιοπληροφορική.
Ημερίδα για Ερευνητικές Εργασίες
Στο πλαίσιο της διάχυσης της πληροφορίας στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθήτριες, γονείς), το σχολείο μας (και ειδικότερα ο Διευθυντής κ. Δ. Καλαϊτζίδης, ως πιστοποιημένος επιμορφωτής των Ερευνητικών Εργασιών) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λασκαρίδη διοργάνωσε στις 20/12/2011 «Ημερίδα για τις Ερευνητικές Εργασίες:
Ανατροφοδοτική Συνάντηση», στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος (Πραξιτέλους και Μπουμπουλίνας, Πειραιάς. Συμμετείχαν περίπου 100 εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι, τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας των Ερευνητικών Εργασιών (Θ. Πετρέσκου, Κ. Σχίζα, Αικ. Μπαζίγου), ο πρόεδρος του ΟΕΠΕΚ καθηγητής Γεώργιος Μπαγάκης, και
ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, καθηγητής Ηλίας Ματσαγγούρας. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι
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προτάσεις που διατυπώθηκαν απ’ όλους όσοι συμμετείχαν για τη βελτίωση του μαθήματος
των Ερευνητικών Εργασιών. Η Ημερίδα έκλεισε με τη συμφωνία όλων ότι πρέπει να υποστηριχθεί ο θεσμός για να έχει μακροχρόνια αποτελέσματα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι μαθήτριες του σχολείου μας έλαβαν μέρος σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σ’ άλλα
από επίσημους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραθέτουμε παρακάτω όλα τα
προγράμματα αναλυτικά:
Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- Αειφορία
Το σχολικό έτος 2011-12 το σχολείο μας στο πλαίσιο του «Βραβείου Αειφόρου Σχολείου»,
πραγματοποίησε 3 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προωθώντας τις αρχές της
αειφορίας. Τα θέματα των προγραμμάτων ήταν:
A. Μαθαίνουμε για την αειφορία και την εφαρμόζουμε στη ζωή μας (2012)
Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθήτριες, στο πλαίσιο του προγράμματος, ήταν τα
εξής:







Δημιουργία 6 αφισών σχετικών με το συγκεκριμένο πρόγραμμα
Καταγραφή δεικτών σχετικών με
α. τη συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς,
β. την αξιοποίηση και εφαρμογή στην τάξη ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας,
γ. τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και
δ. τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια

3. Διεξαγωγή 3 ερευνών για τη μελέτη:
α. του βαθμού ενδιαφέροντος και συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητριών του σχολείου σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου,
β. της συνήθειας του καπνίσματος των μαθητριών εντός και εκτός σχολείου και
γ. του βαθμού χρήσης του κινητού τηλεφώνου από τις μαθήτριες
4. Δημιουργία διαδικτυακής συνεργατικής πλατφόρμας (wiki) με σκοπό την ανάρτηση
του προαναφερθέντος υλικού και τη συνεργασία των μαθητριών μεταξύ τους κατά τη
διεξαγωγή του προγράμματος (ralleiosinschooldevelopment.wikispaces.com)
5. Δημιουργία της ηλεκτρονικής παρουσίασης του προγράμματος
Υπεύθυνος-Συντονιστής: Παναγιώτης Μπλίτσας (Πληροφορικής)
Β. Κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας στο σχολείο
Οι μαθήτριες κατέγραψαν τα εξής:
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1. Αριθμός συνεδριάσεων του 15-μελούς μαθητικού συμβουλίου και μαθητικών γενικών συνελεύσεων με θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση του σχολικού κτιρίου, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις γενικότερες συνθήκες μάθησης και ασφάλειας, κτλ.
2. Απόπειρες αισθητικής αναβάθμισης του σχολείου σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμο, κ.ά (ζωγραφική, καθαριότητα, αναδιάταξη επίπλων, κτλ)
3. Ποσοστό των μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που ψήφισαν κατά την
τελευταία εκλογή ή την τελευταία γενική συνέλευση του Συλλόγου.
4. Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του σχολείου κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς.
Υπεύθυνος-Συντονιστής: Δημήτρης Αγγελιδάκης (Πληροφορικής)
Γ. Μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα
Οι σκοποί του προγράμματος ήταν η διάπλαση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών και η
ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και οικολογικής σκέψης των μαθητριών. Οι στόχοι
διαμορφώνονται ως εξής: ευαισθητοποίηση των μαθητριών του σχολείου για τη μείωση
του οικολογικού αποτυπώματος καθεμιάς και την ανάπτυξη θετικής στάσης για τις προσπάθειες μείωσής του, ευαισθητοποίηση της ευρύτερης σχολικής κοινότητας για την ανάγκη προστασίας των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, ευαισθητοποίηση των μαθητριών
και εφαρμογή στην πράξη ενεργειών που μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου, βελτίωση των ικανοτήτων συνεργασίας των μαθητριών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τέλος, άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, μέσα από
δράσεις συνεργασίας.
Η ομάδα δημιούργησε δύο ηλεκτρονικές παρουσιάσεις στις οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις των μελών της ομάδας του προγράμματος.
Υπεύθυνος-Συντονιστής: Παναγιώτης Μαρκόπουλος (Βιολόγος)
Πολιτιστικά Προγράμματα
Α. El Greco: Από την Κρήτη στο Τολέδο
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθήτριες της Β΄ Τάξης, οι οποίες ασχολήθηκαν με τον El
Greco και ειδικότερα με τα θέματα: Ποιος είναι, όμως, ο αληθινός El Greco και ποια η ζωή
του, η καλλιτεχνική του πορεία, ο μετασχηματισμός του έργου του; Ποιες ήταν οι επιδράσεις του έργου του σε καλλιτέχνες του 19ου και 20ου αιώνα, ιδίως στον Πικάσο; Συντονίστρια εκπαιδευτικός ήταν η φιλόλογος Σοφία Παυλίδου.
Β. Ο Μετασχηματισμός του κόσμου μας
Είκοσι (20) μαθήτριες από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, ασχολήθηκαν με τους τρόπους,
τις αιτίες και τις κατευθύνσεις του μετασχηματισμού του κόσμου μας. Οι συντονίστριες εκπαιδευτικοί δημιούργησαν διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα (wiki) στην οποία όλη η
ομάδα μπορούσε να αναρτήσει σχετικό υλικό (άρθρα, φωτογραφικό υλικό, εικόνες, καλλιτεχνικά έργα (ralleiosunesco.wikispaces.com). Οι εργασίες των μαθητριών αποτυπώθηκαν
συμβολικά με εικόνες ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν ο σχεδιασμός της αφίσας, που απο360

τέλεσε την καλλιτεχνική συμμετοχή του σχολείου μας στο ΙΒ Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPNET) UNESCO.
Διδάσκουσες: Πηνελόπη Καπελαρή (Φιλόλογος), Αικατερίνη Χριστοδούλου (Αγγλικής Γλώσσας)
Ελληνικά Προγράμματα
Βουλή των Εφήβων
Το σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο από τότε που άρχισε ο θεσμός (1995), έλαβε μέρος και
αυτή τη χρονιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Βουλή των Εφήβων”, το οποίο οργανώνεται
από τη Βουλή των Ελλήνων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ελλάδας και Κύπρου. Για τη
χρονιά 2011-12 επελέγη η μαθήτρια της Γ’ τάξης Κυριακίδη Ειρήνη να εκπροσωπήσει το
σχολείο μας και την Α’ Περιφέρεια Πειραιά στην ΙΓ' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων στην
Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας με θέμα τη Στρατολογία των Ελλήνων. Για τη διοργάνωση της δράσης υπεύθυνος ήταν ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος (Κοινωνιολόγος). Η δράση εντάσσεται στο δείκτη Π6 αφού αποτελεί πρόγραμμα της Βουλής των
Ελλήνων και παράλληλα διαγωνισμό.
Προγράμματα-Δίκτυα
UNESCO ASPnet
Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα στη Βάρη Αττικής
το ΙΒ' Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζομένων Σχολείων (ASPnet) UNESCO με θέμα « Ο Μετασχηματισμός του Κόσμου μας, Συνέπειες και Ευθύνη».
Το σχολείο μας συμμετείχε για πρώτη φορά με δεκαμελή αποστολή αποτελούμενη από τις
μαθήτριες της Γ Τάξης Γαλάνη Άννα-Μαρία, Ρέπα Φωτεινή και Σίνα Ελόνα και από τις μαθήτριες της Β Τάξης Ελευθεριάδη Σιμέλα, Κυριακίδη Ειρήνη, Μπαρμπαγιάννη Σοφία, Ξενάριου
Δανάη, Παπαθανάση Ευτυχία, Τυρή Ραφαέλα και Χιονή Ευαγγελία. Τον συντονισμό, την
προετοιμασία και τη συνοδεία των μαθητριών ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας
Πηνελόπη Καπελαρή (Φιλόλογος) και Αικατερίνη Χριστοδούλου (Αγγλικής Γλώσσας). Το
σχολείο μας συμμετείχε στο Πρόγραμμα των Συνεργαζόμενων Σχολείων με την εξής ομάδα
εκπαιδευτικών: Δρ. Δημήτριο Καλαϊτζίδη (Διευθυντή Ραλλείου Λυκείου), Αικατερίνη Χριστοδούλου (Αγγλικής Γλώσσας), Χαραλαμπία Κανελετοπούλου (Φιλόλογο), Πηνελόπη Καπελαρή (Φιλόλογο), και Δημήτριο Αγγελιδάκη (Πληροφορικής).
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Α. Euroscola
Με το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται η δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους. Η καθιερωμένη ημερίδα EUROSCOLA έλαβε
χώρα στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 6 Φεβρουαρίου 2012
με τη συμμετοχή μαθητικών αποστολών από 17 ευρωπαϊκές χώρες. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν 24 μαθητές από σχολεία τριών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Περιφέρειας Αττικής (Α' και Δ' Αθηνών και Πειραιά) συνοδευόμενοι από δύο εκπαιδευ361

τικούς. Οι εξετάσεις για τους μαθητές από σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά διεξήχθησαν στο σχολείο μας στις 20 Δεκεμβρίου 2011. Υπεύθυνοι για τη
διεξαγωγή των εξετάσεων και τη συλλογή των αποδεικτικών ήταν ο υποδιευθυντής, Δημήτριος Τσιλαλής και οι εκπαιδευτικοί, Παναγιώτης Μαρκόπουλος και Αικατερίνη Χριστοδούλου. Από το σχολείο μας ταξίδεψαν για να λάβουν μέρος 5 μαθήτριες σε σύνολο 8 μαθητών/τριών που αρίστευσαν και επελέγησαν από την περιφέρεια του Πειραιά. Πρόκειται
για τις μαθήτριες Φωτεινή Πετρολέκα, Αννίτα Κατωπόδη, Μαρίνα Μπίτα, Παναγιώτα Κούβαρη, Άννα-Μαρία Γαλάνη ενώ η μαθήτρια Δήμητρα-Εμμανουέλα Βικελή επελέγη ως η
πρώτη αναπληρωματική.
Β. European Youth Parliament
Οι μαθήτριες της Β' τάξης Ειρήνη Κυριακίδη και Θεοδώρα Ρόμπα έλαβαν μέρος στην 25η
Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας για την επιλογή της Εθνικής
Αποστολής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 71η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας στην Αγία Παρασκευή
στις 7 και 8 Απριλίου και στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 9 Απριλίου 2012. Οι συμμετέχοντες μαθητές χωρίστηκαν σε 10 επιτροπές και συζήτησαν επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής
ενώ βίωσαν μια εμπειρία άτυπης μάθησης με έμφαση στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Η γλώσσα εργασίας ήταν η Αγγλική. Το συντονισμό των μαθητριών ανέλαβε η εκπαιδευτικός Αικατερίνη Χριστοδούλου (Αγγλικής Γλώσσας).
2012-2014: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius: “Sustainable School Indicators”-"Δείκτες Αειφόρου Σχολείου". Κράτη-Μέλη: Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Ισπανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ισλανδία.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius “Δείκτες Αειφόρου Σχολείου" έχει ως στόχο να εισαγάγει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στο σχολείο, πράγμα που σημαίνει, να αναπροσανατολιστεί το σχολείο προς την αειφορία, μέσα από συγκεκριμένες αλλαγές στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό-οργανωσιακό και περιβαλλοντικό γίγνεσθαι της σχολικής ζωής. Αυτή η σταδιακή αλλαγή, καθοδηγείται με την εισαγωγή μιας σειράς "Δεικτών Αειφόρου Σχολείου" και
ένα ειδικό σχολικό πρόγραμμα. Οι εταίροι του έργου με τη χρήση των "Δεικτών Αειφόρου
Σχολείου" και το προτεινόμενο πρόγραμμα, θα εφαρμόσουν πλήρως τις προτεινόμενες από
τους δείκτες δράσεις για ένα σχολικό έτος, το οποίο θα είναι το δεύτερο σχολικό έτος του
προγράμματος. Το πρώτο έτος θα αφιερωθεί στην προετοιμασία των συνεργαζόμενων σχολείων (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, γονείς, τοπική κοινωνία) σε σχέση με
την υλοποίηση όσων υπονοούνται και προτείνονται από τους δείκτες, προκειμένου, από
την αρχή του δεύτερου έτους του προγράμματος, να ξεκινήσει αμέσως η πλήρης εφαρμογή
των δεικτών. Το έργο θα αξιολογηθεί με ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, στο
τέλος του πρώτου (διαμορφωτική) και στο τέλος του δεύτερου έτους (τελική αξιολόγηση).
Αυτό το πρόγραμμα είναι καινοτόμο διότι, πουθενά στην Ευρώπη ή αλλού, δεν έχει υλοποιηθεί παρόμοιο έργο με τη χρήση των δεικτών αειφόρου σχολείου, που επιτρέπει την καλά σχεδιασμένη, οργανωμένη, με γνώμονα την επιστήμη δράση του σχολείου για να θέσει
σε εφαρμογή τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
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Εταιρικά σχολεία:
1. Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά (Συντονιστικό Σχολείο)
2. Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” (Ρουμανία)
3. Fatih Ilkogretim Okulu (Tουρκία)
4. Secondary School “Maxim Gorgy” (Βουλγαρία)
5. Osnovnosonvna Sola Ivana Cankarja Vrhnika (Σλοβενία)
6. Fjolbrautaskolinn vid Armula (Ισλανδία)
7. IES Profesor Antonio Cabrera Perez (Ισπανία)
Για την υλοποίηση του προγράμματος το σχολείο μας έλαβε μέρος σε 4 συναντήσεις με τα
σχολεία-εταίρους:
1η Συνάντηση. Κραϊόβα, Ρουμανία. 3-8 Νοεμβρίου 2012.
2η Συνάντηση. Λας Πάλμας Ντε Γκραν Κανάρια, Ισπανία. 4-8 Φεβρουαρίου 2013.
3η Συνάντηση. Βρίχνικα Σλοβενία. 15-21 Απριλίου 2013.
4η Συνάντηση. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. 24-31 Οκτωβρίου 2013.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μετά τη λήξη του πρώτου και πιλοτικού τετραμήνου των Ερευνητικών Εργασιών, οι συντονιστές καθηγητές, διαπιστώνοντας τις ελλείψεις και επιθυμώντας να εξοπλίσουν τις μαθήτριες του σχολείου με δεξιότητες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση εμπεριστατωμένων
Ερευνητικών Εργασιών, διοργάνωσαν ενδοσχολικό σεμινάριο επιμόρφωσης για τους καθηγητές του σχολείου και τις μαθήτριες της Α’ Λυκείου. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο
σεμινάριο ήταν: «Πώς δημιουργούμε σωστές, ακριβείς, κατανοητές και αισθητικά άρτιες
παρουσιάσεις με το Power Point Presentation;» Οι καθηγητές Αικατερίνη Χριστοδούλου
(Αγγλικής Γλώσσας) και Δημήτρης Αγγελιδάκης (Πληροφορικής)παρουσίασαν με κατάλληλο
τρόπο το παραπάνω θέμα και στη συνέχεια επακολούθησε συζήτηση για να επιλυθούν τυχόν απορίες. «Πώς αξιοποιούμε και πώς αποτυπώνουμε τη βιβλιογραφία;» Οι καθηγητές,
Δρ. Πόπη Καπελαρή (Φιλόλογος) και Δρ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης (Γεωλόγος), χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρότυπα αποτύπωσης της βιβλιογραφίας, μέσα από υποδείγματα που
μοίρασαν στις μαθήτριες, αποσαφήνισαν ένα προβληματικό σημείο των ερευνητικών εργασιών που παράγουν οι μαθητές/μαθήτριες. Στην ίδια παρουσίαση συζητήθηκε και η σημασία της αναφοράς των βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. «Πώς δημιουργούμε ερευνητικά εργαλεία;». Οι καθηγητές Πόπη Καπελαρή (Φιλόλογος) και Δημήτρης Καλαϊτζίδης (Γεωλόγος), συντόνισαν τις ομάδες των μαθητριών στην κατασκευή ερευνητικών εργαλείων (συγκεκριμένα ερωτηματολογίου και ερωτήσεων για συνέντευξη).
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το τοπικό τμήμα Μυτιλήνης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, στα πλαίσια του Πανελλήνιου Συνθήματος «Δράση τώρα… για το περιβάλλον, για τον τόπο μου, για μένα», προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, που είναι αυριανοί πολίτες, πραγματοποίησε δράση
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ευρύτερου ενδιαφέροντος που αφορούσε στη συγκέντρωση πλαστικών καπακιών. Στόχος
της δράσης αυτής ήταν η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και σκοπός η αγορά ενός
αναπηρικού αμαξιδίου με τα έσοδα από την ανακύκλωση. Το σχολείο μας ανταποκρίθηκε
σε αυτό το κάλεσμα, μάζεψε καπάκια για τον ίδιο στόχο δηλώνοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή προσφοράς για ένα καλύτερο περιβάλλον. Το τοπικό τμήμα του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού απένειμε βραβείο στις μαθήτριες και με ευχαριστήρια επιστολή προς το Διευθυντή του σχολείου, συνεχάρη τις μαθήτριες και την καθηγήτρια που συντόνισε τη δράση,
Κανελετοπούλου Χαραλαμπία (Φιλόλογο). Η δραστηριότητα αναφέρεται στο δείκτη Κ11,
αφού πρόκειται για κοινωνική –εθελοντική δράση.

Σχολικό έτος 2012-13
Κατά το σχολικό έτος 2012-2013, υπαγάγαμε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου μας
κάτω από την «ομπρέλα» του ΒΑΣ συνδέοντας τις εκδηλώσεις μας, τις εκπαιδευτικές μας
εκδρομές και επισκέψεις, τα προαιρετικά και τα Ευρωπαϊκά μας προγράμματα, με λίγα λόγια, όλη μας την καθημερινή δράση. Παραθέτουμε τις δραστηριότητες του σχολείου μας
χωρισμένες στους τρεις τομείς:
1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Οι περισσότεροι καθηγητές του σχολείου μας ενσωμάτωσαν θέματα σχετικά με την αειφορία στα μαθήματά τους. Ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού αριθμού των διδακτικών ωρών
διεκπεραιώθηκαν με εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές όπως δραματοποίηση ή προσομοίωση ενώ χρησιμοποιήθηκαν ευρέως και οι ΤΠΕ για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.
Εκτός από την ενσωμάτωση θεμάτων σχετικών με την αειφορία στα μαθήματα, η επιλογή
της θεματολογίας του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών κατά το σχολικό έτος 20122013 έγινε στο ίδιο πνεύμα. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που επεξεργάστηκαν οι μαθήτριες της Α και Β τάξης είναι τα εξής:
 «Το Αειφόρο Σχολείο», Διδάσκων: Δρ Δημήτριος Καλαιτζίδης, (ΠΕ04), Τάξη Α και Β
 «Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας», Διδάσκων: Πέτρος Ζουμπλιός, (ΠΕ04), Τάξη Α
 «Τα Δικαιώματα του Παιδιού», Διδάσκων: Νίκος Παναγιωτόπουλος, (ΠΕ10), Τάξη Α
 «Το θέατρο των τελευταίων δεκαετιών (1960-2013) μέσα από τα μάτια των ηθοποιών»,
Διδάσκουσα: Αμαλία Κότσιφα, (ΠΕ06), Τάξη Α
 «Βία κι Εγκληματικότητα», Διδάσκων: Μάριος Κονδάκης, (ΠΕ03), Τάξη Β
 «Είμαστε ό,τι τρώμε;», Διδάσκοντες: Αικατερίνη Χριστοδούλου (ΠΕ06) και Δημήτριος
Αγγελιδάκης (ΠΕ20), Τάξη Β σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών).
Επίσης, πραγματοποιήσαμε 18 διδακτικές επισκέψεις στο πλαίσιο όλων σχεδόν των μαθημάτων ή επισκέψεις διαθεματικού χαρακτήρα. Παραθέτουμε κατάλογο των διδακτικών επισκέψεων ανά μάθημα του αναλυτικού προγράμματος
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
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Παρακολούθηση του 3ο Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος
«Μαθαίνω να μην καπνίζω»

H εξόρμηση οργανώθηκε από το Διευθυντή του σχολείου Δρ Δημήτριο Καλαϊτζίδη και τον
εκπαιδευτικό Γ. Κατωπόδη (ΠΕ4) στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας και της Ερευνητικής Εργασίας «To Αειφόρο Σχολείο».


Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών

Το σχολείο μας συμμετείχε με είκοσι επτά μαθήτριες σε πρόγραμμα του Μουσείου Ηρακλειδών με τίτλο «Από την αισθητική της τέχνης στη Λογική των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας» στις 27/7/2012. Η επίσκεψη οργανώθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας. Την επίσκεψη οργάνωσε και πραγματοποίησε ο καθηγητής
Σταύρος Δροσάκης (ΠΕ3).
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.


Εκπαιδευτική επίσκεψη στo ΚΠΕ Δραπετσώνας

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας με
θέμα «To Αειφόρο Σχολείο», οι μαθήτριες των τμημάτων Α3 και Β3 επισκέφτηκαν το Κ.Π.Ε
Δραπετσώνας προκειμένου να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση
απορριμμάτων». Η δραστηριότητα οργανώθηκε από το Διδάσκοντα του μαθήματος και
Διευθυντή του σχολείου Δρ Δημήτριο Καλαϊτζίδη


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εθνικό Θέατρο

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, οι μαθήτριες, στο πλαίσιο του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών με θέμα «Το θέατρο των τελευταίων δεκαετιών (1960-2013) μέσα από τα
μάτια των ηθοποιών» επισκέφτηκαν το Εθνικό Θέατρο. Τη δραστηριότητα οργάνωσε η διδάσκουσα του μαθήματος Αμαλία Κότσιφα, (ΠΕ06).


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, μαθήτριες της Α και Β τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος
των Ερευνητικών Εργασιών με θέμα «Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας», επισκέφτηκαν το
Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου όπου ξεναγήθηκαν στο H2SusBuild, το οποίο όχι μόνο διαθέτει ενεργειακή επάρκεια βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και αποθηκεύει την περίσσεια της παραγόμενης από τον ήλιο και τον αέρα ενέργειας υπό μορφή
υδρογόνου κατόπιν ηλεκτρόλυσης. Η δραστηριότητα οργανώθηκε από το Διδάσκοντα του
μαθήματος Πέτρο Ζουμπλιό (ΠΕ04).


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Βιβλιοθήκη Λασκαρίδου

Οι μαθήτριες της Β τάξης παρακολούθησαν το πρόγραμμα με τίτλο «Το θέατρο στην παραβατική κοινωνία», από τη φιλόλογο-Δρ Θεατρολογίας, Παναγιώτα Πεζοπούλου. Η δραστηριότητα οργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών με θέμα «Βία
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κι Εγκληματικότητα» από το διδάσκοντα Μάριο Κονδάκη (ΠΕ3) και τη φιλόλογο και υποψήφια διδάκτορα Θεατρολογίας Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΠΕ2).
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: Παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας με θέμα το σχολικό εκφοβισμό.
Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013, όλες οι μαθήτριες του Σχολείου μας, τις δυο τελευταίες ώρες
του διδακτικού ωραρίου, παρακολούθησαν στον κινηματογράφο ΣΙΝΕΑΚ Πειραιά την πολύ
ενδιαφέρουσα ταινία «Μετά τη Λουτσία» (Después de Lucía) σε σενάριο και σκηνοθεσία
του μεξικανού Michel Franco.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Παρακολούθηση Προγράμματος» Μουσικά Μονοπάτια στα λιμάνια της Μεσογείου»
Την Τρίτη, 23 Απριλίου 2013, οι μαθήτριες της Β΄ τάξης παρακολούθησαν πρόγραμμα της
Βιβλιοθήκης Λασκαρίδου με θέμα «Μουσικά μονοπάτια στα λιμάνια της Μεσογείου» στο
πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και πιο συγκεκριμένα σε συνδυασμό με
την ενότητα «Παρουσίαση και κριτική τέχνης: Μουσική». Την επίσκεψη οργάνωσε η διδάσκουσα Π. Κολέντζου (ΠΕ2).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Επίσκεψη μαθητριών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά
Στις 18/2/2013 οι μαθήτριες του Α2 στο πλαίσιο του μαθήματος «Νεοελληνική Λογοτεχνία»
επισκέφτηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Εκεί ο συγγραφέας και δημοσιογράφος
Χρήστος Οικονόμου, ο οποίος κέρδισε το κρατικό βραβείο διηγήματος (2011) για το βιβλίο
του «Κάτι θα γίνει, θα δεις», μεταξύ άλλων, συνέστησε να διαβάζουν οι νέοι λογοτεχνικά
έργα, γιατί η Τέχνη - και ειδικότερα η λογοτεχνία - συμβάλλει στην αυτογνωσία, στην επαφή με τους άλλους, στην πνευματική και συναισθηματική απόλαυση, στη διαφυγή από τον
καθημερινό μας μικρόκοσμο και στην αυτοβελτίωση. Την επίσκεψη οργάνωσε η διδάσκουσα Α. Κεσκεσιάδου (ΠΕ2).
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ΙΣΤΟΡΙΑ


Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, στις 28 Νοεμβρίου 2012, οι μαθήτριες της Γ’ τάξης πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά. Την επίσκεψη οργάνωσε η διδάσκουσα Α. Γαρυφαλάκη (ΠΕ2).


Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, οι μαθήτριες της Γ’ τάξης επισκέφθηκαν το Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο όπου ξεναγήθηκαν από ειδικούς επιστήμονες. Την επίσκεψη οργάνωσε η
διδάσκουσα Α. Γαρυφαλάκη (ΠΕ2).

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία "Ελαϊς"

Την Τρίτη 19/2/2013 στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» οι μαθήτριες του
τμήματος Α3 επισκέφθηκαν την εταιρία «ΕΛΑΪΣ», στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχές Οικονομίας. Ευχαριστούμε τα στελέχη της εταιρίας για την υπέροχη φιλοξενία τους. Τη δραστηριότητα οργάνωσε η διδάσκουσα του μαθήματος Αργυρώ Μαντέλου (ΠΕ18).


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» οι μαθήτριες της Α τάξης επισκέφθηκαν το
Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου ειδικοί επιστήμονες τις ξενάγησαν στα εκθέματα
του Μουσείου, κάνοντας αναφορές στους κυριότερους σταθμούς της ιστορίας των ελληνικών κυρίως νομισμάτων, από την αρχαιότητα μέχρι και την καθιέρωση του ευρώ. Η δραστηριότητα οργανώθηκε από το Διδάσκοντα του μαθήματος Νίκο Παναγιωτόπουλο (ΠΕ10).
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της ομάδας Φυσικών Επιστημών, οι μαθήτριες επισκέφτηκαν
τη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η δραστηριότητα οργανώθηκε από τους Διδάσκοντες του μαθήματος Γιώργο Κατωπόδη (ΠΕ04) και Παναγιώτη Μαρκόπουλο (ΠΕ04).


Ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου 2013, οι μαθήτριες της Γ
τάξης παρακολούθησαν ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού που πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Κινηματογράφο του Πειραιά σε συνεργασία με τον «Όμιλο Εθελοντών κατά του
καρκίνου-Αγκαλιάζω» και με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά».
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Στο ίδιο πνεύμα, οι εκπαιδευτικές εκδρομές και των τριών τάξεων σχεδιάστηκαν με γνώμονα την διαθεματικότητα και με σκοπό την πολιτιστική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητριών, συνδυάζοντας τους Παιδαγωγικούς δείκτες 1 και
4. Πραγματοποιήσαμε λοιπόν τις ακόλουθες τρεις εκδρομές.
1. Δελφοί-ΚΠΕ Άμφισσας (Α τάξη)
ΟΙ μαθήτριες της Α τάξης είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και να
γνωρίσουν από κοντά τα εκθέματα του Μουσείου των Δελφών. Ξεναγήθηκαν επίσης στο
μοναστήρι του Αγίου Λουκά στους πρόποδες του Ελικώνα και επισκέφθηκαν το φράγμα του
Μόρνου και το ΚΠΕ Άμφισσας, οι υπεύθυνοι του οποίου τις πληροφόρησαν για την ποικιλία των φυτών αλλά και την ιστορία του τόπου. Την επίσκεψη οργάνωσε και συνόδεψε ο
διευθυντής κ. Δ. Καλαϊτζίδης.
2. Θεσσαλονίκη (Β τάξη)
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και των Ερευνητικών Εργασιών με θέμα «Το Αειφόρο Σχολείο», οι μαθήτριες της Β τάξης ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη όπου ξεναγήθηκαν
στο Επταπύργιο και την ιστορική εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Στο τετραήμερο αυτό επισκέφθηκαν ακόμα το οχυρό Ρούπελ και τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.
3. ΚΠΕ Άμφισσας (Γ Λυκείου)
Στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Εκπαίδευση για την Αειφορία», οι μαθήτριες της Γ τάξης επισκέφθηκαν το ΚΠΕ Άμφισσας όπου και φιλοξενήθηκαν για τρείς μέρες.
Κατά την παραμονή τους ενημερώθηκαν για τα προγράμματα του ΚΠΕ, για τα παγκόσμια
προβλήματα (κλιματική αλλαγή, μείωση της βιοποικιλότητας, προβλήματα των πόλεων,
κτλ), επισκέφθηκαν ελαιώνες, ένα ελαιοτριβείο, όπου και δοκίμασαν διάφορους τύπους
ελαιόλαδου, και ένα μικρό μουσείο. Διοργάνωση και συνοδεία Δ. Καλαϊτζίδης.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η σχολική χρονιά 2012-2013 ήταν πλούσια σε εκδηλώσεις που διοργανώσαμε εντός και εκτός σχολείου, μόνοι μας ή σε συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Συνδυάζοντας τους Παιδαγωγικούς δείκτες 1,4 και 5 εστιάσαμε στο διαθεματικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων, τις συνδυάσαμε με τα ευρωπαϊκά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά μας προγράμματα δίνοντας στις μαθήτριες τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, ενώ στη διοργάνωση των
περισσοτέρων από αυτές η συμμετοχή των μαθητριών ήταν ενεργή και κατά τη φάση της
διοργάνωσης και κατά τη φάση της διεξαγωγής. Κάποιες από αυτές συνδέονται και με κοινωνικούς και με περιβαλλοντικούς δείκτες όπως φαίνεται στην αναλυτική παρουσίασή τους
που ακολουθεί.
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7η Διημερίδα Βιολογίας: "Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"
15 - 16 Φεβρουαρίου 2013,
ΠΑΥΛΟΣ"

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ "ΑΓ.

Για έβδομη συνεχή χρονιά, το Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά και η Πανελλήνια
‘Ένωση Βιοεπιστημόνων με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειραιά, των Σχολικών Συμβούλων Πειραιά του κλάδου ΠΕ4 και του ΕΚΦΕ Πειραιά διοργάνωσαν την 7η Διημερίδα Βιολογίας με τίτλο: «Η κοινωνία συναντά τη σύγχρονη Βιολογία»
συνεχίζοντας την μακρόχρονη παράδοση του σχολείου μας που βασίζεται στην ιδέα των
Βιολόγων του σχολείου Γ. Κατωπόδη και Π. Μαρκόπουλου. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά ο «Άγιος Παύλος». Τις εργασίες της Διημερίδας παρακολούθησαν πλήθος καθηγητών και μαθητών από δημόσια και ιδιωτικά λύκεια της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά διατυπώνοντας πλήθος ερωτήσεων
στο τέλος κάθε εισήγησης. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην Οργανωτική Επιτροπή της
εκδήλωσης συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του Ραλλείου Λυκείου:
Καλαϊτζίδης Δημήτριος, Δρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Γεωγραφίας, Διευθυντής
Κατωπόδης Γεώργιος, Βιολόγος , Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΠΕΒ, Πρόεδρος της Επιτροπής
Αγγελιδάκης Δημήτριος, καθηγητής Πληροφορικής
Μάμαλη Λαμπρινή, Θεολόγος
Μαρκόπουλος Παναγιώτης, Βιολόγος,
Παναγιωτοπούλου Μαρία, Φιλόλογος,
Χριστοδούλου Κατερίνα, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας
ΙΓ’ Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων
(ASPnet) της UNESCO
Το σχολείο μας, ως μέλος του Δικτύου Λυκείων Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) της UNESCO διοργάνωσε το ΙΓ’ Συμπόσιο του Δικτύου με κεντρικό
θέμα: ‘’Πολίτες της Ευρώπης- Πολίτες του Κόσμου’’ την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23
Φεβρουαρίου 2013. Στο συμπόσιο συμμετείχαν 18 λύκεια της Αττικής (δημόσια και ιδιωτικά) και 4 προσκεκλημένα λύκεια από την Κύπρο.
Το ΙΓ Συμπόσιο ξεκίνησε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσίασαν μαθητές από τα
συμμετέχοντα σχολεία, ενώ έκθεση εικαστικών έργων μαθητών από τα ίδια σχολεία λειτούργησε καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συμποσίου. Μέρος του υλικού της προετοιμασίας ήταν
στην Αγγλική γλώσσα.
Οι 187 μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο ΙΓ Συμπόσιο, μοιρασμένοι σε 15 ομάδες εργασίας συζήτησαν για την διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας, για το διάλογο μεταξύ των πολιτών και των λαών, για τη διαλε-
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κτική και την επικοινωνία, για τις τέχνες ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και λαών,
καθώς επίσης για την επικοινωνία και συνεννόηση των πολιτών.
Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
Η Οργανωτική Επιτροπή του ΙΓ Συμποσίου αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας:
Δρ Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Διευθυντής, Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτρης Αγγελιδάκης, MSc, Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων, Εκπαιδευτικός
Μπία Κανελετοπούλου, Φιλόλογος Ελληνικής Γλώσσας, Εκπαιδευτικός
Δρ Πηνελόπη Καπελαρή, Φιλόλογος Ελληνικής Γλώσσας, Εκπαιδευτικός
Παναγιώτης Μαρκόπουλος, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός
Κατερίνα Χριστοδούλου, DipTrans, Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας, Εκπαιδευτικός
« The NO Project: Σύγχρονες μορφές δουλείας»
Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 επισκέφτηκε το σχολείο μας η εκπαιδευτικός, συγγραφέας
διδακτικών εγχειριδίων της Αγγλικής και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα κ. Judy
Boyle η οποία μίλησε στην Αγγλική γλώσσα στις μαθήτριες όλων των τάξεων για τις Σύγχρονες Μορφές Δουλείας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την καθηγήτρια Αγγλικής του σχολείου μας κ. Κατερίνα Χριστοδούλου σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής
Γλώσσας κ. Δήμητρα Μπεχλικούδη. Η εκδήλωση είχε διαθεματικό χαρακτήρα και οργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας και του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών της Α τάξης με θέμα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού» και της Β τάξης με θέμα
«Η Εγκληματικότητα» (καθηγητές κκ. Κ. Χριστοδούλου και Δ. Αγγελιδάκης).
Επίσκεψη του συγγραφέα Γ. Ξανθούλη στο σχολείο μας
Στις 13 Φεβρουαρίου 2013 οι μαθήτριες της Α΄ τάξης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά το συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη στο πλαίσιο του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Μετά από μια μικρή εισήγηση του Δ/ντή του Σχολείου, κ. Δημήτρη Καλαϊτζίδη, ο
οποίος προσκάλεσε το συγγραφέα, αφού κατάγονται και οι δύο από την Αλεξανδρούπολη,
ο συγγραφέας έκανε μια σύντομη αναδρομή στο έργο του αλλά και τις συγγραφικές του
ιδέες, με το γνωστό χειμαρρώδη λόγο του, ο οποίος έχει την ικανότητα να περνά γρήγορα
από το ένα θέμα στο άλλο με εντελώς προσωπικό συναρπαστικό τρόπο. Η μαθήτρια Δανάη
Μπάτζουα έκανε μια μικρή αναδρομή του βίου και του έργου του συγγραφέα. Ακολούθησαν ερωτήσεις των μαθητριών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί καθηγητές του
Σχολείου και η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Πειραιά, κυρία Χρυσάνθη Κουμπάρου. Την
εκδήλωση οργάνωσαν οι φιλόλογοι Χαραλαμπία Κανελετοπούλου και Μαρία Παναγιωτοπούλου ενώ υπεύθυνος της τεχνικής υποστήριξης ήταν ο καθηγητής Πληροφορικής Δημήτρης Αγγελιδάκης.
Ομιλία του πολιτικού Δημήτρη Χατζησωκράτη για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Στις 16 Νοέμβρη 2012 και στο πλαίσιο της σχολικής γιορτής για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου 1973, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής
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της εξέγερσης, παρουσίασε τις συνθήκες στη διάρκεια της δικτατορίας και το κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της εξέγερσης. Ήταν μια ζεστή εκδήλωση για μιαν επέτειο που επισημαίνει ότι τα αιτήματα για ψωμί, παιδεία και ελευθερία παραμένουν και σήμερα επίκαιρα. Την εκδήλωση οργάνωσε η φιλόλογος Αναστασία Κεσκεσιάδου.
Ομιλία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι μαθήτριες της Α τάξης του σχολείου μας παρακολούθησαν την Τρίτη 2 Απριλίου 2013 την
ομιλία της μόνιμης αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
κυρίας Ειρήνης Πάρη. Η κυρία Πάρη επισκέφτηκε το σχολείο μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Your Europe, Your Say” και μίλησε στις μαθήτριες για την ιστορία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την σύνθεση των κέντρων λήψης αποφάσεων, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την διαρκώς μεταβαλλόμενη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Την εκδήλωση οργάνωσε η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Κατερίνα Χριστοδούλου.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013 στο Ράλλειο Λύκειο συντονίσαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius εισάγοντας τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου στα 6 ευρωπαϊκά σχολεία με τα οποία συνεργαστήκαμε ενώ υλοποιήσαμε ένα πολιτιστικό και ένα
περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS:
«ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- SUSTAINABLE SCHOOL INDICATORS»
Συνεχίστηκε και φέτος το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius “Δείκτες Αειφόρου Σχολείου”“Sustainable School Indicators”. Στο διετές πρόγραμμα συμμετέχουν ο Διευθυντής Δρ Δημήτρης Καλαιτζίδης, ο οποίος είναι
και ο διεθνής συντονιστής, οι
φιλόλογοι Δρ Πηνελόπη Καπελαρή, Πανωραία Κολέντζου, Χαραλαμπία Κανελετοπούλου, Αναστασία Κεσκεσιάδου, Μαρία
Παναγιωτοπούλου και οι εκπαιδευτικοί Κατερίνα Χριστοδούλου, Αγγλικής Γλώσσας και Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κοινωνιολόγος καθώς και 40 μαθήτριες από όλες τις τάξεις του
σχολείου.

371

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2012-2013 κινήθηκε σε
τρεις θεματικούς άξονες: Διαφορετικότητα και Συνύπαρξη, Πολίτες-Διάλογος-Διαλεκτική, οι
Τέχνες ως μέσο επικοινωνίας και η Επικοινωνία των πολιτών. Οι παιδαγωγικοί μας στόχοι
ήταν να αναπτύξουν οι μαθήτριες πνεύμα ομαδικότητας, αποδοχής και συνεργασίας μεταξύ τους και με τους καθηγητές, να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη, να σχεδιάζουν και
να οργανώνουν διαδικασίες, να αναπτύξουν πνεύμα διαλόγου και επικοινωνίας και να
συμμετέχουν ενεργά στις φάσεις της διοργάνωσης και της διεξαγωγής διήμερου συμποσίου
αναπτύσσοντας πρακτικές δεξιότητες. Το Πρόγραμμα συντόνισε η καθηγήτρια Αγγλικής
Γλώσσας Κατερίνα Χριστοδούλου με τους καθηγητές Πληροφορικής Δημήτρη Αγγελιδάκη
και τις φιλολόγους Χαραλαμπία Κανελετοπούλου και Δρ Πηνελόπη Καπελαρή. Στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα έλαβαν μέρος 30 μαθήτριες απ’ όλες τις τάξεις του σχολείου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τη φετινή σχολική χρονιά (2012-13), στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Αειφόρο Σχολείο, οι μαθήτριες πραγματοποίησαν τα εξής:
1. Δημιούργησαν φυλλάδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητριών και εκπαιδευτικών.
2. Παρακολούθησαν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, χαρτιού φωτοτυπίας,
πετρελαίου θέρμανσης.
3. Συμμετείχαν σε μαθητικούς διαγωνισμούς, όπως το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.
4. Διεξήγαγαν 2 έρευνες για τη μελέτη: Μελέτησαν τον τρόπο μετακίνησης των μαθητριών
από το σπίτι τους προς το σχολείο και το αντίθετο, με στόχο να μειωθεί το οικολογικό
τους αποτύπωμα, και τις διατροφικές συνήθειες των μαθητριών του σχολείου.
5. Πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Άμφισσας με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα και προβλήματα του περιβάλλοντος. Η επίσκεψη διάρκεσε τρεις μέρες
(16-18 Δεκεμβρίου 2012).
6. Τύπωσαν μικρά χαρτιά με υπενθυμίσεις σχετικά με την εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού. Τα χαρτιά αυτά τοποθετήθηκαν στους καθρέφτες των αποχωρητηρίων και πάνω από τους διακόπτες του ηλεκτρικού.
7. Συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαχωρισμού των απορριμμάτων που παράγει το σχολείο,
τα οποία διαχωρίστηκαν σε ανακυκλώσιμα και μη, ενώ καθημερινά οι μαθήτριες ή η
καθαρίστρια ζύγιζαν και κατέγραφαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
Το Πρόγραμμα συντόνισε ο Διευθυντής Δρ Δημήτρης Καλαϊτζίδης και συμμετείχαν οι φιλόλογοι Πανωραία Κολέντζου και Αναστασία Κεσκεσιάδου. Η ομάδα εργασίας αποτελείτο από
30 μαθήτριες.
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Όπως κάθε χρόνο συμμετείχαμε σε πολλούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς
στο πλαίσιο πολλών μαθημάτων αλλά και διαθεματικού χαρακτήρα συνδυάζοντας τον
δείκτη Π6 με τους δείκτες Π1 και Π3. Πιο συγκεκριμένα, μαθήτριές μας συμμετείχαν και
διακρίθηκαν στους παρακάτω διαγωνισμούς:
1. ΗΜΕΡΙΔΑ EUROSCOLA, Στρασβούργο 14 Φεβρουαρίου 2013, γλώσσες εργασίας: Αγγλικά και Γαλλικά (Θεοδώρα Ρόμπα, Γ’ τάξη).
2. ΙΓ’ Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων- Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας (Ειρήνη Κυριακίδη, Γ’ τάξη).
3. 27η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας/European Youth Parliament, γλώσσα εργασίας: Αγγλικά: (Κατερίνα Θωμαΐδου και Μαγδαληνή Ιωαννίδου, Β’ τάξη).
4. 73ος Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ο Θαλής»: (Βαΐα Κοντοπούλου Γ’τάξη).
5. 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2013: (Δελαβίνια Χριστίνα, Κουγιουμτζή
Χρυσή, Τζεφέρη Ειρήνη και Παναγιωτοπούλου Ευθαλία, Α’ τάξη).
6. 31ος Πανελλήνιος και 57ος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γραπτών και Καλλιτεχνικών
Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών: (Κατωπόδη Αννίτα και Κοντοπούλου Βαΐα, Γ’ τάξη).
7. 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΚΓ’
Πνευματικού Μαΐου 2013 «Η Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης»
8. 1ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός εφηβικού Διηγήματος και ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης».
9. 5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης.
10. Διαγωνισμός «Ένα ποίημα για τον ύπνο», που προκήρυξε η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας
του Ύπνου.
11. 32ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός γραπτών και καλλιτεχνικών εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημερίδας Σχολείων. (Ε.Η.Σ.)
12. Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ιδρύματος «Καίτη Λασκαρίδη».
Επίσης, το σχολείο μας διοργάνωσε εσωτερικούς διαγωνισμούς για τη δημιουργία:
1. Αφίσας για το ΙΓ’ Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζομένων Σχολείων (ASPNET) της UNESCO το οποίο διοργάνωσε το σχολείο μας εφέτος.
Η αφίσα της μαθήτριας της Α' τάξης Χρύσας Κουγιουμτζή κέρδισε και έγινε η αφίσα
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του Συμποσίου ενώ οι άλλες συμμετοχές και τα προσχέδια εκτέθηκαν στην παράλληλη
εικαστική έκθεση του Συμποσίου.
2. Λογοτύπου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius Δείκτες Αειφόρου Σχολείου Sustainable School Indicators. Το λογότυπο της μαθήτριας της Β' τάξης Κατερίνας Θωμαΐδη έλαβε τις περισσότερες ψήφους στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που διεξήχθη ανάμεσα στα 7 σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και καθιερώθηκε ως το επίσημο λογότυπο του Προγράμματος. Για τη δημιουργία της αφίσας συνεργάστηκαν οι
μαθήτριες Κατερίνα Θωμαΐδου και Παναγιώτα Ρέππα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μια από τις βασικές αρχές του σχολείου μας είναι η καλλιέργεια κουλτούρας επικοινωνίας, συλλογικότητας, συνεργασίας και δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Μέλημά μας είναι
η εκπαιδευτική διαδικασία να χαρακτηρίζεται από κλίμα ενσυναίσθησης, αμοιβαίας αναγνώρισης και σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Τα κριτήρια ποιότητας προσανατολίζουν
προς την επιλογή μαθησιακών δραστηριοτήτων που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών στην
ομάδα, την ενεργό συμμετοχή των μαθητριών στη διαπραγμάτευση των συνθηκών μάθησης, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις μαθήτριες και την απόκτηση εμπειρίας από συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε
στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, άσκησης βίας (λεκτικής, σωματικής) και στην
ανάπτυξη της μαθητικής αλληλεγγύης.
Κατά τη σχολική χρονιά 2012-13, το σχολείο μας είχε πλούσια δράση στο πλαίσιο του δείκτη Κ11 με κοινωνικές και εθελοντικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, Το σχολείο μας, ανοικτό
πάντα στην κοινωνία, με ιδιαίτερες ευαισθησίες για το συνάνθρωπο, ανέλαβε και εφέτος
πολλές πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης. Οι μαθήτριες συμμετείχαν
 στον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο,
 στη λαμπαδηδρομία «Φλόγα Αγάπης»,
 στη συλλογή πλαστικών πωμάτων για αγορά αναπηρικών αμαξιδίων,
 στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου στο ΣΕΦ,
 στη συγκέντρωση και παράδοση τροφίμων στο Χαμόγελο του Παιδιού κ.ά.
Επίσης, οι καθηγητές του σχολείου, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποίησαν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας αμισθί για μαθήτριες ή απόφοιτες του σχολείου.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Επιδιώξαμε να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους χώρους και πόρους με ποικίλους και περιβαλλοντικά αποδεκτούς τρόπους. Επιδιώξαμε δηλαδή τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολικού κτηρίου (φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, απορριμμάτων, χρήσης
χαρτιού φωτοτυπίας κτλ) αλλά εξίσου και του οικολογικού αποτυπώματος καθηγητών και
μαθητριών. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συμμετοχή και δράση των μαθητριών, προσπαθήσαμε να εξωραΐσουμε το κτήριο μέσα στο οποίο περνάμε πολλές ώρες κάθε μέρα. Φέτος, όπως και πέρσι, συμμετείχαμε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου».
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Στην προσπάθεια του σχολείου συμμετείχαν όλες οι μαθήτριες και όλοι οι καθηγητές, η καθεμιά και ο καθένας με όποιον τρόπο έκρινε κατάλληλο και αποδοτικό. Ωστόσο, την κεντρική καθοδήγηση είχε η Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου (ΕΑΣ), που απαρτίζεται από τον διευθυντή, καθηγητές, μαθήτριες, την καθαρίστρια, την υπεύθυνη του κυλικείου και εκπρόσωπο των γονέων.
Πέρα όμως από την καθοδήγηση, την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το
Σχολικό Σχέδιο Δράσης ανέλαβαν δύο ομάδες μαθητριών, μια της Α’ Τάξης και μια της Β’
Τάξης. Τρεις ομάδες από τις 4 των Ερευνητικών Εργασιών είχαν θέμα σχετικό με το περιβάλλον και την αειφορία (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αειφόρο σχολείο), ενώ υλοποιήθηκε και ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με το ίδιο θέμα.
Οι προσπάθειες των μαθητριών και των καθηγητών έπιασαν τόπο σε διαφορετικά πεδία:
Α. Στο πεδίο της ευαισθητοποίησης: καθώς όλες οι μαθήτριες παρακολούθησαν ενημερωτικές ομιλίες και προβολές, συμμετείχαν σε μαθητικές έρευνες, πραγματοποίησαν σχετικές
εργασίες. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης δύο ομάδες μαθητριών επισκέφτηκαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας και Άμφισσας, όπου συμμετείχαν σε
δράσεις ευαισθητοποίησης, ενώ μια ακόμη ομάδα επισκέφτηκε το Τεχνολογικό Πάρκο
Λαυρίου.
Β. Στο πεδίο των γνώσεων: το θέμα της έκθεσης στις πανελλήνιες εξετάσεις αναφερόταν
στη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Οι μαθήτριες του σχολείου μας είχαν πολλές φορές παρακολουθήσει ομιλίες, πραγματοποίησαν έρευνες, εργασίες, συμμετείχαν σε συζητήσεις, εμπλουτίζοντας με όλους αυτούς τους τρόπους τις περιβαλλοντικές τους γνώσεις.
Γ. Στο πεδίο της συμπεριφοράς: Παρά το γεγονός ότι πρακτικά στο σχολείο μας στεγάζονται
δύο σχολεία, ένα πρωινό κανονικό και ένα απογευματινό φροντιστηριακό του Δήμου Πειραιά, οι μαθήτριες, με την προσπάθειά τους για εξοικονόμηση πόρων, κράτησαν χαμηλά
την κατανάλωση ενέργειας, νερού και πετρελαίου θέρμανσης, ενώ μείωσαν θεαματικά τη
χρήση χαρτιού φωτοτυπίας.
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΜΕΙΩΣΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το Γενικό Λύκειο είναι ένα πολύ σκληρό «σχολείο» για τους μαθητές/μαθήτριες, αλλά και
για τους καθηγητές. Η εντατικοποίηση των σπουδών έχει στερήσει από τα παιδιά το χρόνο
και τη διάθεση να κάνουν δραστηριότητες που ξεφεύγουν από το τυπικό του σχολείου, δηλ. διάβασμα, ασκήσεις, φροντιστήριο και ξανά τα ίδια.
Στο σχολείο μας, αυτά τα δύο χρόνια, με μεγάλη επιμονή από τους καθηγητές, κατορθώσαμε να εμπλέξουμε ένα σημαντικό αριθμό μαθητριών στις δράσεις του αειφόρου σχολείου,
αξιοποιώντας χρόνο που βρίσκεται στο περιθώριο και στις «χαραμάδες» του ωρολογίου
προγράμματος.
Όπως σημείωναν καθηγητές και καθηγήτριες του σχολείου, όλα άλλαξαν στο σχολείο μας
τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίως το κλίμα του σχολείου: έγινε πιο ζεστό, πιο φιλικό, πιο
συνεργατικό, πιο ανοικτό, πιο ανεκτικό, πιο ήρεμο. Όλα τ’ άλλα ακολούθησαν.
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Ειδικά
Σχολεία

1o TEE Ειδικής Αγωγής Λάρισας

Ταχ. Διεύθυνση: 4ο χιλ. Λάρισας - Αμπελώνα
Λάρισα ΤΚ 41500
Διευθύντρια: Λίταινα Σύρμω

Ονόματα εκπαιδετικών:

Βασιλοπούλου Βασιλική, ΠΕ19
Λιάπης Ευθύμιος , ΠΕ18.30
Παρλάντζας Ηλίας, ΠΕ19
Νιβολιανίτου Ζωή, ΠΕ30

Μαθητές/Μαθήτριες: Ολοι οι μαθητές του Σχολείου (80 μαθητές)
Ονόματα Γονέων που συνεργάστηκαν: Γελλαλής Δημήτρης, Κυπαρίσσης Αντώνιος, Μέμτσα Χάιδω
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Στο 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Λάρισας φοιτούν μαθητές απόφοιτοι της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Α’ Βαθμίδας) οι οποίοι εκδηλώνουν Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική
Καθυστέρηση, Σύνδρομο Down, Αυτισμό κ.λ.π.
Στη Β’ Βαθμίδα φοιτούν μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α’ Βαθμίδα ή μαθητές
Γενικών Λυκείων που εκδηλώνουν
κάποιες από τις παραπάνω
ιδιαιτερότητες.
Βασικός

στόχος

του

Σχολείου είναι η αντιμετώπιση
των Μαθησιακών Δυσκολιών
εφαρμόζοντας

ειδικά

εκπαιδευτικά

προγράμματα

από

Εξειδικευμένο

Εκπαιδευτικό Προσωπικό και η
ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Ένας άλλος στόχος του Σχολείου είναι η ανάπτυξη προσωπικοτήτων που ενεργούν με βάση
όχι το ΕΓΩ αλλά το ΕΜΕΙΣ του γνήσιου Έλληνα Αγωνιστή Μακρυγιάννη εφαρμόζοντας αξίες
διαχρονικές του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού μας που δίδαξε σε όλη την οικουμένη το
σεβασμό στον άνθρωπο, το μέτρο, τη σύνεση και την αγάπη στην πατρίδα.
Το Σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και στη συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλους τοπικούς
φορείς έτσι ώστε να γίνει συνείδηση η ιδέα της Αειφορείας σε κάθε πλευρά της ζωής του
Σχολείου σχετικά με την Ηγεσία, τη Διοίκηση και την Οργάνωση του Σχολείου, τις
Εκπαιδευτικές Διαδικασίες, τη διαχείριση του κτιρίου, τα Μέσα, τους πόρους, το Ανθρώπινο
Δυναμικό, τις λειτουργικές δαπάνες, το κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ Διεύθυνσης –
Εκπαιδευτικών, Γονέων και μαθητών κ.λ.π.
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Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ
Το σχολείο ενημερώθηκε για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου

Σχολείου» από έγγραφο του τμήματος Β’ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Στη συνέχεια μετά από συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων
ορίστηκαν οι υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αναλάβουν τη Διαδικασία Συμμετοχής
στο Διαγωνισμό. Αρωγός και ακούραστος συμπαραστάτης στην διαδικασία συμμετοχής στο
ΒΑΣ ήταν ο συντονιστής του Διαγωνισμού κ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης χωρίς τη συμβολή του
οποίου δεν γνωρίζουμε αν θα είχε υλοποιηθεί η συμμετοχή μας
Η προκήρυξη σχετικά με το ΒΑΣ ήταν ένα συμβάν που μάς χαροποίησε ιδιαίτερα
λόγω του ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να καταγράψουμε δράσεις που με πολύ ζήλο και
ενδιαφέρον υλοποιούν Εκπαιδευτικοί – Μαθητές – Γονείς στο 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
Λάρισας.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. Παιδαγωγικός τομέας – πεδίο
 Ημερίδα με θέμα: «Όρια στη συμπεριφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες», με εισηγητές τον ψυχολόγο Τζήμκα Ηλία και την ψυχολόγο Ξηρομερήσιου Αποστολία. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των γονέων και οι εισηγητές με την επιστημονική τους κατάρτιση και ευαισθησία ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του ακροατηρίου.
 Eπίσκεψη στο Αστεροσκοπείο και ενημέρωση σχετικά με τον εξοπλισμό και τα μέσα
που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση και μελέτη ουρανίων σωμάτων και φαινομένων.
 Πρακτική άσκηση του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων
με ειδικές ανάγκες του ΙΕΚ Λάρισας. Η Δράση αυτή ήταν πολύ σημαντική για τους
σπουδαστές και τους μαθητές μας.
 Επίσκεψη σε έκθεση Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. στην οποία συμμετείχαν με έργα ζωγραφικής μαθητές του σχολείου, γεγονός που μας συγκίνησε όλους .
 Θεατρική παράσταση «Ο Πλούτος» του Αριστοφάνη, που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα του Λαρισαϊκού κοινού.
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Επίσκεψη στην Αθήνα και στο μουσείο Βορρέ για συμμετοχή στην έκθεση με θέμα
«Αποτυπώματα» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι εντυπώσεις των μαθητών
απερίγραπτες.
Συμμετοχή στην εβδομάδα Μαθητικού Θεάτρου στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας κατά την
οποία παρουσιάστηκε η
θεατρική παράσταση «Ο
Πλούτος» και χειροκροτήθηκε για δεύτερη φορά.
Συμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και παρουσίαση του ψηφιακού έργου των μαθητών με θέμα
«Πολιτικοί και κόμικς» στο Χώρο του Φεστιβάλ (Μουσικό Σχολείο Λάρισας),
Ενημέρωση σε όλους του μαθητές για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των
προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο,
Επίσκεψη της τοπικής αθλητικής ομάδας μπάσκετ ΑΕΛ,
Επίσκεψη μαθητών στην Πολεμική Αεροπορία την ημέρα της εορτής προς τιμήν των
προστατών Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ.
Κοπή Βασιλόπιτας στην 110 Πτέρυγα Μάχης σε μια φιλόξενη-ζεστή ατμόσφαιρα όπου οι μαθητές έκαναν ιστορική αναδρομή στο έθιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας
και ακολούθησε γλέντι και χορός.
Ενημέρωση σε όλους του μαθητές για θέματα που αφορούν στην Σχολική Βία (Bullying) και τον τρόπο αντιμετώπισης.
Ημερίδα με θέμα: «Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων», με εισηγήτρια την ψυχολόγο κα Μπατάλα. Η ανταπόκριση των γονέων ήταν μεγάλη.
Ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη λόγου Στη Νοητική Υστέρηση» σε συνεργασία με το
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με στόχο την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών.
Εκδήλωση για τη διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού. Έγινε προβολή σχετικών ντοκιμαντέρ και project.
Συμμετοχή στο διαγωνισμό τοπικών προϊόντων που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση και το Εμπορικό Επιμελητήριο.
Επίσκεψη στην Ελάτη Τρικάλων και στο Αθλητικό Μουσείο Τρικάλων,
Συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Εκπ/σης «Αλυ¨οι¨κολογία»,
Θέατρο Σκιών έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Σχολείου και πρόσφερε ψυχαγωγία
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
381



Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στα πλαίσια των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος και των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας – πεδίο.



Συμμετοχή των μαθητών στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου.



Σχολικές Γιορτές προκαλούν μεγάλη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.



Επίσκεψη Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη ενόψει των εορτών του Πάσχα με
σκοπό την έκφραση συγχαρητηρίων για το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.



Αίθουσα -αποθήκη που διαμορφώθηκε σε Γυμναστήριο με την συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων συνέβαλε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου.



Μαθητές στο μάθημα των Εικαστικών αναβαθμίζουν αισθητικά τους χώρους του
Σχολείου.
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Γ. Περιβαλλοντικός τομέας – πεδίο.


Οι μαθητές συμμετέχουν σε πρόγραμμα σχετικά με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού και μπαταριών



Έγινε συντήρηση καυστήρα – λέβητα του καλοριφέρ



Υπήρξε μέριμνα στην κατανάλωση φυσικού αερίου



Οι μαθητές φροντίζουν για το λαχανόκηπο και το θερμοκήπιο του σχολείου



Οι μαθητές πήραν μέρος σε δενδροφυτεύσεις στην πλατεία της Γιάννουλης,



Οι μαθητές φτιάχνουν δικό τους φυτικό λίπασμα (κομποστοποίηση).

Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Το πιο σημαντικό που πετύχαμε είναι ότι το Σχολείο προβλήθηκε στην τοπική κοινωνία από τον Τοπικό και Αθηναϊκό Τύπο και αυτό είχε ως συνέπεια όλο και περισσότεροι γονείς να εμπιστεύονται το Σχολείο. Μαθητές με τη συνοδεία εκπαιδευτικών επισκέφτηκαν το
Υπουργείο Παιδείας όπου παραβρέθηκαν στην απονομή του ΒΑΣ (με έξοδα του Βραβείου),
γεγονός πολύ σημαντικό για τα παιδιά.

Επίσης εκπρόσωποι φορέων – επιζητούν συ-

νεργασία με το Σχολείο στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων,
δωρεών και φιλανθρωπικών πράξεων. Το πρόγραμμα «”Αειφόρο Σχολείο” μάς έδωσε πολύ
μεγάλη χαρά, μάς βοήθησε να γίνουμε περισσότερο φίλοι μεταξύ μας» εξέφρασαν οι μαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν εποικοδομητικά μεταξύ τους, απόλαυσαν τις δημιουργίες των μαθητών και ήρθαν σε ουσιαστική επικοινωνία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, το Δήμο Λαρισαίων, την Ένωση Συντακτών Εφημερίδων Θεσσαλίας, και Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τοπικές Αθλητικές
Ενώσεις – Σωματεία, το Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.
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Οι μαθητές του σχολείου δέχτηκαν θερμά συγχαρητήρια από την Περιφερειακή
Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για το 1ο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.
Θερμά συγχαρητήρια στο τμήμα Β Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τον συντονιστή του Διαγωνισμού ΒΑΣ κ. Δημήτριο Καλαϊτζίδη

για την έμπνευση και την επιτυχή

υλοποίηση του ΒΑΣ.
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Επαγγελματικά
Λύκεια
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1Ο ΕΠΑΛ Άρτας

Ταχ. Διεύθυνση: Πάροδος Π. Αθηναγόρα,
Άρτα, ΤΚ:47100
Διευθυντής: Θεόδωρος Ψωμάς

Υπεύθυνη και Συντονίστρια: Θεοδοσία Μπακόλα
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το 1ο ΕΠΑΛ Άρτας αντιπροσωπεύει την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, που φέρει
κοινωνικά το στίγμα της κατωτερότητας και της οποίας ο χώρος ταλανίζεται από την επικρατούσα κοινωνική αντίληψη, που τη θέτει σε δεύτερη μοίρα, έναντι της Γενικής Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα.
Η σχολική του κοινότητα σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης
επικεντρώθηκε σε αειφορικές δράσεις αναφορικά με θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και στην ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους φορείς της.
Κύριος στόχος μας ήταν η ενδυνάμωση και περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης όχι μόνο της σχολικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας με την συνεργασία του σχολείου μας με τοπικούς φορείς προκειμένου να επιτευχθούν δράσεις προς όφελος της ενεργειακής αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής του σχολικού μας συγκροτήματος.
Ως εκ τούτου η συμμετοχή του σχολείου μας σε διαγωνισμό που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ως οργανισμού μάθησης, στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής, στη σημαντικότατη βελτίωση της εικόνας και της αυτοεικόνας του και τέλος στην «παραγωγή» ευαισθητοποιημένων, ενημερωμένων, δραστήριων, πληροφορημένων, υπεύθυνων και ενεργών
μαθητών-πολιτών ήταν μια πραγματική πρόκληση.
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Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο:
Η έννοια της αειφορίας ενσωματώθηκε κατά το δυνατό στα μαθήματα των τομέων και ειδικοτήτων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας (Δομικών Έργων, Μηχανολόγων,
Οχημάτων, Ηλεκτρολόγων, Γεωπονίας Τροφίμων &.Περιβάλλοντος κλπ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας όπως Νεοελληνική Γλώσσα, Ερευνητική Εργασία κλπ εμπλουτίστηκαν με θέματα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη, στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην ισότητα των φύλων, στη διαπολυτισμικότητα στα
Οι μεθόδοι διδασκαλίας εμπλουτίστηκαν με περισσότερο μαθητοκεντρικές και γενικότερα με εναλλακτικές προς τη διάλεξη διδακτικές τεχνικές (παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση,
προσομοίωση, θεατρικό παιχνίδι κα). Σε αυτό συντελεί ο τύπος της σχολικής μονάδας (Επαγγελματικό Λύκειο) και το μεγαλύτερο ποσοστό των Εργαστηριακών Μαθημάτων που
αποτελούν το 50% επί των συνολικών ωρών (σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών)στη Β΄ τάξη των Τομέων και στη Γ΄ τάξη των ειδικοτήτων, διεκπεραιώνεται με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. Επιπρόσθετα το μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών
(Project) στην Α’ τάξη αλλά και της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στην Β΄ τάξη, δεν
μπορούν να υποστηριχθούν αν δεν ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδο
διδασκαλίας.
Αυξήθηκε η χρήση των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ), προκειμένου να γίνεται το μάθημα πιο ενδιαφέρον, ελκυστικό και
αποδοτικό, όπως η χρήση του βιντεοπροβολέα για προβολή DVD, του
Η/Υ για διεξαγωγή έρευνας κλπ.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20
εκπαιδευτικές-διδακτικές επισκέψεις,
το σχολικό έτος 2011-12 και 38 αντίστοιχα το σχολικό έτος 2012-13, όπως
στην Ιταλία και Γερμανία στα πλαίσια του Προγράμματος Κινητικότητας « Leonardo da
Vinci», σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε φορείς όπως Νοσοκομεία, Επιμελητήριο, Παιδικοί Σταθμοί, Μουσεία, κλπ σε
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
συναφή αντικείμενα με τις ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο, στο πλαίσιο των διδακτικών επισκέψεων.
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Υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών
Θεμάτων, καθώς επίσης προγράμματα κινητικότητας Leonardo da Vinci και ευρωπαϊκής
δράσης eTwinning, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συμμετοχή σε εθνικά θεματικά δίκτυα Π.Ε.
«Αειφορική Τεχνολογία», «Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση», «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Υδρο-Οικολογικά σχολεία, Μεσόγειος SOS», «Ελιά».
Κινητοποιήθηκε η δημιουργικότητα των μαθητών και το σχολείο συμμετείχε σε μαθητικούς
διαγωνισμούς όπως το Energy Bits, «Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας»
με Video: «Αειφόρο σχολείο», στο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας με Video: «Το νερό είναι ζωή», στο 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους –
CAMERA ZIZANIO, με Video: «Ο ζωικός κόσμος σας συμβουλεύει», στο 15 ο Διαγωνισμό
Ποίησης και Διηγήματος, με ποίημα με τίτλο "ΖΩΗ", στο διαγωνισμό φωτογραφίας
10ACTION:«ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» με θέμα τις νεροτριβές Αγίου Γεωργίου, στον Πανευρωπαϊκό U4ENERGY με θέμα Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τη διαχείριση αναλώσιμων
πόρων» (με βράβευση σε εθνικό επίπεδο) κλπ.

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο
Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιτευχθεί το άνοιγμα του σχολείου προς
την τοπική κοινωνία. Η μαθητική κοινότητα αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενημερώθηκαν
για τη συμμετοχή του σχολείου μας στους διαγωνισμούς και τους στόχους τους και δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν ο καθένας με το δικό του τρόπο για την υλοποίηση των στόχων που
τέθηκαν.
Στα δύο χρόνια συμμετοχής στο Διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου,
πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά οι
παρακάτω δράσεις:
Υλοποίηση στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας , project με θέμα: Διερεύνηση συνθηκών άνεσης σχολικής
αυλής – Επανασχεδιασμός και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και
με τη συμβολή και συνεργασία του
τμήματος Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις με
βιοκλιματικές παραμέτρους σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των
μαθητών.
Ενημέρωση των μαθητών για την «Εξοι-
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κονόμηση νερού στα σχολεία» από την κα Στελλίνα Κουλουζάκη, Υπεύθυνη δικτύου "Μεσόγειος SOS".
Παρουσίαση του μυθιστορήματος «Ουρανόπετρα» του συγγραφέα Ιωάννη Καλπούζου, σε
ειδική εκδήλωση στο σχολείο .
Αποτύπωση σε t-shirts μηνυμάτων σχετικών του Διαγωνισμού, την αειφορία και την εξοικονόμηση ενέργειας με μαρκαδόρους.
Φροντίδα αδέσποτου ζώου μέχρι να υιοθετηθεί μέσω του αντίστοιχου συλλόγου.
Πρόταση αδελφοποίησης μεταξύ Αειφόρων Σχολείων η οποία πραγματοποίηθηκε με το
ΕΠΑΛ Ηρακλείου και το 1ο ΣΕΚ Αλεξανδρούπολης.
Οργάνωση, με την συνδρομή του Δήμου Αρταίων, πολιτιστικής βραδυάς με τον Σύλλογο
Ηπειρωτών Καβάλας με θέμα το Αειφόρο Σχολείο.
Πρόσκληση συνεργασίας για προώθηση της Αειφορίας στα σχολεία Περιφέρειας Ηπείρου.
Πρόσκληση στον Δήμο Αρταίων για ενεργοποίηση του Προγράμματος εθελοντικής Δράσης
για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και δημιουργία πιλοτικού τμήματος μόνο για μαθητές του σχολείου.
Πρόσκληση στην ανταποδοτική Ανακύκλωση μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οργάνωση «Μεγάλης γιορτής Ανακύκλωσης» στην Άρτα και την προμήθεια εξειδικευμένων μηχανημάτων διαχωρισμού των Ανακυκλώσιμων συσκευασιών.
Παραγωγή αφίσας με τον Λογότυπο του σχολείου που χρησιμοποιήθηκε ως διαφημιστικό
spot στο τοπικό κανάλι ART TV, με το
παρακάτω μήνυμα για την παρότρυνση του κοινού να συμμετέχει στην ανακύκλωση:
«Επειδή Ανακύκλωση σημαίνει
εξοικονόμηση πόρων, άρα εξοικονόμηση ενέργειας,
το 1ο ΕΠΑΛ Άρτας προτείνει:
Πείτε ΝΑΙ στην Ανακύκλωση
Ναι στο σεβασμό απέναντι στο
περιβάλλον.
Ανακυκλώστε τις άδειες μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες, όπως επίσης και χαρτί, για να συμβάλλετε ενεργά
στη μείωση των απορριμμάτων και στη προστασία του περιβάλλοντος.
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Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν σαν απώτερο στόχο την καλλιέργεια του πνεύματος της αειφορίας και της βιωσιμότητας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, την
εξοικονόμηση των αναλώσιμων πόρων μέσω τεχνολογιών και προτύπων συμπεριφοράς,
την εφαρμογή καλών πρακτικών για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και κατ΄ επέκταση
στα σχολικά κτίρια:
Κατασκευή «οικολογικής γλάστρας» από άχρηστα λάστιχα
Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων στολιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά.
Κατασκευή κάδου κομποστοποίησης με την συνδρομή τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου
Συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ και προμήθεια ειδικού κάδου ανακυκλώσιμων μπαταριών (φορητές ηλεκτρικές στήλες).
Πρόσκληση στις επιχειρήσεις της
τοπικής αγοράς μέσω του Επιμελητηρίου Άρτας για ενημέρωση
και ευαισθητοποίησή τους σε ότι
αφορά στην ορθολογικότερη
διαχείριση της ενέργειας από την
ανακύκλωση και συλλογή ανακυκλώσιμων συσκευασιών από
επιτροπή με το σύστημα «πόρτα
– πόρτα».
Συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου
για εκπόνηση μελέτης για αξιοποίηση του βρόχινου νερού για
άρδευση του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου και επιπλέον την χρήση του ως «γκρίζο νερό» στα WC, την αναβάθμιση
του πρασίνου και τέλος την υιοθέτηση της κομποστοποίησης ως μέθοδο ανακύκλωσης των
οργανικών απορριμμάτων.
Συμμετοχή του σχολείου σε πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων από Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), που αναλαμβάνουν το κόστος των
παρεμβάσεων που απαιτούνται και αποπληρώνονται από το ποσό που εξοικονομείται από
τους μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας.
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ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…

Η απόκτηση γνώσεων σε θέματα περιβάλλοντος, η αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς, η
ενεργοποίηση σε δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας, η δημιουργία καλών πρακτικών αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας στην καθημερινή ζωή στο σπίτι , στο σχολείο
και τέλος η προώθηση της ανακύκλωσης μέσω έξυπνων και πρωτότυπων δράσεων μας χάρισε κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2011-2012 την 9η (ένατη) θέση και του σχ. έτους 20122013 την 4η (τέταρτη) θέση, αναφορικά με την συμμετοχή μας στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου, ενώ στον Πανευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό «U4ENERGY» κατά το σχ. έτος 20112012, το σχολείο μας κατέλαβε την 1η (πρώτη) θέση σε εθνικό επίπεδο στην κατηγορία
«Βέλτιστα μέτρα υπέρ της ενεργειακής αποδοτικότητας», αποδεικνύοντας ότι τελικά είναι
εφικτή η δυνατότητα αναβάθμισης , αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της ελκυστικότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης .
Η βελτίωση της εικόνας του σχολείου και η αναβάθμισή του ως προς το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης που παρέχει είχε διττό αποτέλεσμα, αφού αφενός καταξιώθηκε στην τοπική
κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα, αφετέρου έδωσε μια συνειδητή επιλογή στους
νέους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και όχι μια επιλογή ανάγκης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Ευελπιστούμε ότι η προσπάθειά μας αυτή θα έχει απήχηση αφενός στην τοπική κοινωνία
και θα κινητοποιήσει περισσότερα σχολεία προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής
ευαισθησίας αφετέρου.
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4ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Ταχ. Διεύθυνση: Ρως 3 Άνω Πατήσια
11144
Διευθυντής: Πρίντεζης Γιάννης:

393

Η

ιστορία, το παρόν και το μέλλον του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας στο Β.Α.Σ.

Συγγραφείς (με αλφαβητική σειρά):
Πάσχου Κωνσταντίνα1, Πρίντεζης Ιωάννης2, Τενεκίδου Ερμιόνη3 &
Χριστακόπουλος Ιωάννης4
1 Εκπαιδευτικός, 4ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας, Φυσικός, Πληροφορικής & Ε-MBA, pimou@otenet.gr
2 Διευθυντής, 4ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας, Ηλεκτρολόγος , printj50@hotmail.com
3 Εκπαιδευτικός, 4ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας, Φιλόλογος, eryten@gmail.com
4 Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας, Φυσικός, christakopoulos@gmail.com

Περίληψη

Οι επιστήμες ως πηγή τεχνολογικών και ιστορικών αλλαγών, ερευνητικών και φιλοσοφικών
προκλήσεων, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού
πολιτισμού. Ωστόσο, ο τρόπος διαχείρισής τους από τον ανθρώπινο παράγοντα συνετέλεσε
στη δημιουργία του μεγαλύτερου ανθρώπινου αποτυπώματος στον πλανήτη Γη που έχει
διπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Οι επιστήμες στο σχολείο παρουσιάζονται συνήθως
σε θεωρητικό επίπεδο, με υποβαθμισμένο το ρόλο που διαδραματίζουν για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον του, αποκομμένες από την καθημερινή πραγματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογικές αλλαγές και χωρίς να προωθείται η δυναμική τους ως επαγγελματική προοπτική. Το παρόν άρθρο έχει στόχο να αναδείξει προϋποθέσεις και πρακτικές που έχουν τη
δυναμική να αντιστρέψουν τα παραπάνω φαινόμενα στα σχολεία και το μακροπεριβάλλον.
Οι πρακτικές αυτές υποστηριζόμενες οργανωτικά από τους δείκτες του Βραβείου Αειφόρου
Σχολείου καθίστανται πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας, προσφέρουν εναλλακτικές
επαγγελματικής προοπτικής στους μαθητές και μαθήτριες και αλλάζουν το μακροπεριβάλλον.
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ο 4ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας και το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Οι πρωτεργάτες
Πρίντεζης Γιάννης: από το 2011 Διευθυντής, Ηλεκτρολόγος, στο 4ο Επαγγελματικό Λύκειο
της Αθήνας στα Πατήσια που λειτουργεί εδώ και 30 περίπου χρόνια. Πάσχου Κωνσταντίνα:
Φυσικός, Πληροφορικής και απόφοιτος Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δύο
διαφορετικοί άνθρωποι, ρόλοι και ειδικότητες αλλά ένα όραμα: το Αειφόρο Σχολείο. Όλα
ξεκίνησαν από ένα email για το Β.Α.Σ. που έφτασε σχολείο μας τον Οκτώβρη του 2011. Όταν
έχουμε όραμα, το σύμπαν συνωμοτεί για να το πραγματοποιήσουμε…

Το σχολείο μας, το σύνθημα, το όραμα, ο σκοπός και τα μέσα
Τα τελευταία 3 χρόνια, το 4ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας αριθμεί περίπου 150 μαθητές και μαθήτριες
από 10 διαφορετικές χώρες που συμβιώνουν αρμονικά σε ένα διαπολιτισμικό κλίμα που
ευνοεί τη δημιουργικότητα. Το σύνθημά μας είναι: «Είμαστε διαφορετικοί αλλά δημιουργούμε μαζί» (όπως θα δείτε και στην ιστοσελίδα μας: 4epal-athin.att.sch.gr). Λειτουργούμε
3 ειδικότητες: Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών και Γραφιστικής και
με τη νέα χρονιά περιμένουμε την έγκριση λειτουργίας των τομέων: α) Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων και β) Δομικών Έργων σε αντικατάσταση της ειδικότητας Γραφιστικής που
καταργήθηκε τον Ιούλιο 2013. Ως Επαγγελματικό Λύκειο, όραμα μας είναι να διασφαλίσουμε στους μαθητές και μαθήτριές μας επαγγελματική καταξίωση σε διεθνές επίπεδο που να
διαπνέεται από τις ηθικές αρχές της Αειφορίας. Το μήνυμα του μέντορά μας καθηγητή Διεθνών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γιάννη Θανόπουλου: «ΣκέψουΔημιούργησε-Μπορείς-Χαμογέλα», στο τετράγλωσσο γκράφιτι στους τοίχους του σχολείου
και στην ιστοσελίδα μας (4epal-athin.att.sch.gr) αποτυπώνει τόσο το σκοπό μας (Δημιουργικότητα) όσο και τα μέσα για την επίτευξή του: Σκέψη, Αυτοπεποίθηση και Αυτογνωστικότητα και προπαντός Χαμόγελο για κάθε μέλος της σχολικής μας κοινότητας: εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
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εθοδολογία, Δείκτες, Δράσεις και Αποτελέσματα

Για να προσεγγίσουμε το όραμά μας, διερευνούμε συστηματικά τις δυνάμεις και τις ιδιαιτερότητές μας σαν σχολική κοινότητα. Επιδιώκουμε να μετατρέπουμε σε ευκαιρία κάθε
πρόκληση που προκύπτει στο εξωτερικό μας περιβάλλον (π.χ. κοινωνικοοικονομική ύφεση,
αλλαγές στην παιδεία, περιβαλλοντικές προκλήσεις, πολιτισμικές συγκρούσεις κ.λπ.). Φροντίζουμε λοιπόν, να αξιοποιούμε και κάθε ευκαιρία που εντοπίζουμε στο περιβάλλον αυτό
(π.χ. συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και διεθνείς διαγωνισμούς, συμπράξεις με άλλες σχολικές βαθμίδες, συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς,
διαπολιτισμικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις και προγράμματα,
τεχνολογικές καινοτομίες, διοργανώσεις διαδραστικών παρουσιάσεων με επαγγελματίες
και ακαδημαϊκούς, συνεντεύξεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης -όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, κ.ά.).
Ωστόσο, αυτή η επιθυμία μας για συνεχή βελτίωση θα μπορούσε να εκπληρωθεί μόνο θέτοντας επιμέρους στόχους με μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης. Ένα σεβαστό ποσοστό αυτών των μετρήσιμων κριτηρίων περιλαμβανόταν και στους δείκτες του Βραβείου Αειφόρου
Σχολείου. Γι’ αυτό σκεφθήκαμε ότι ήταν σημαντικό να συμμετέχουμε ώστε να μπορούμε να
συγκρίνουμε τις δυνάμεις μας με άλλα σχολεία της βαθμίδας μας και να μην περιοριστούμε
στην αυτοαξιολόγησή μας. Οι οικονομικοί δείκτες που είναι σημαντικοί για το σχολείο μας
μπορεί να μη συμπεριλαμβάνονταν στο Β.Α.Σ. αλλά παρόλα αυτά τους παρακολουθούμε
και τους καταγράφουμε συστηματικά στο εμπλουτισμένο μας ημερολόγιο Β.Α.Σ.
Στην ουσία, η πρωτοβουλία μας για συμμετοχή στο «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» αποτελεί
ένα μέσο συγκριτικής αξιολόγησης ενός μέρους των προσπαθειών μας για τη δημιουργία
ενός ΣΧΟΛΕΙΟΥ που ΜΑΘΑΙΝΕΙ διαρκώς από το Κοινωνικό, Πολιτισμικό, Φυσικό, Τεχνολογικό, Οικονομικό και Πολιτικονομικό περιβάλλον. Με τη Νέα Γνώση του, παράγει
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ για τα μέλη του και ταυτόχρονα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη
βελτίωση κάθε συνιστώσας του περιβάλλοντός του.
Εν κατακλείδι, η κουλτούρα της αειφορίας προϋπήρχε στο επαγγελματικό μας λύκειο από
την αρχή της συνεργασίας μας με τον καθηγητή Διεθνών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς κύριο Γιάννη Θανόπουλο, και γι’ αυτό ήμασταν σε θέση να συνδυάσουμε τους
δείκτες με τις υπάρχουσες διαδικασίες που ταίριαζαν στο προφίλ του σχολείου μας. Για παράδειγμα, στον παιδαγωγικό άξονα, η χρήση του ημερολογίου αντικαταστάθηκε με κατάλληλη γραμμογράφηση όλων των βιβλίων ύλης με αναλυτικές πληροφορίες στο εξώφυλλο.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι αντικατάσταση της υπογραφής του ημερολογίου από τους συνεργάτες μας (ως τεκμήριο για την επίσκεψή τους στο σχολείο μας) με τη συμπλήρωση ενός
μηνύματος στο βιβλίο επισκεπτών ή με φωτογραφίες της συνάντησης και ανάρτηση στη
σχολική ιστοσελίδα.
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υκαιρίες, Προκλήσεις και Οφέλη από τη συμμετοχή στο Β.Α.Σ.

Κάποιες φορές μας ρωτούν: «Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε;». Η λέξη «δυσκολίες» προτιμούμε να μην υπάρχει στο λεξιλόγιό μας γιατί μοιάζει σαν άρνηση στις προκλήσεις βελτίωσης που για εμάς είναι μελλοντικές ευκαιρίες: «Πίσω από το πιο σκοτεινό σημείο συνήθως βρίσκεται η πιο φωτεινή λύση» μας συμβούλευσε ο μέντοράς μας καθηγητής κ. Γιάννης Θανόπουλος.

Αλλά τι αποκόμισαν τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας με τη συμμετοχή μας στο Βραβείο
Αειφόρου Σχολείου;
1. Περισσότερη αυτοπεποίθηση με τις βραβεύσεις 2 συνεχόμενες χρονιές (2 η και 4η θέση)
που διευκόλυνε τη διάδοση του οράματός μας και ενίσχυσε την «ταυτότητα» του σχολείου μας.
2. Μια καλύτερη εικόνα για τα Επαγγελματικά Λύκεια (την εικόνα που πραγματικά αξίζει
να έχουν).
3. Περισσότερη δημοσιότητα που διευκόλυνε την επίδραση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών μας δράσεων.
4. Μεγαλύτερο κύρος για την προσέλκυση μαθητών και μαθητριών με θέληση για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
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5. Διάχυση καλών πρακτικών που ιδιαίτερα σε κάποια προγράμματα, ξεπέρασαν τα όρια
της σχολικής μας μονάδας και του Δήμου της Αθήνας.
6. Πολύτιμους συνεργάτες και συνοδοιπόρους από άλλα σχολεία που συμμετείχαν στο
Β.Α.Σ.
7. Τέλος, τα «φώτα» της αγοράς και της κοινωνίας στράφηκαν στη σχολική μας μονάδα
και μας στήριξαν υλικά, οικονομικά και ηθικά τόσο ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι
οργανισμοί όσο και μέλη της ευρύτερης κοινωνίας πέρα από τα γεωγραφικά όρια του
δήμου μας.
Εμπειρίες: Οι δράσεις που ξεχώρισαν…
Επειδή τα παραπάνω φαίνονται κάπως θεωρητικά για τις σύγχρονες βιωματικές μεθόδους
που αξιοποιούμε στη μάθηση, στις επόμενες ενότητες θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις εμπειρίες μας –όσο επιτρέπει η δύναμη του λόγου, με τρεις από τις πολυάριθμες εξίσου σημαντικές δραστηριότητές μας που ξεχώρισαν για διαφορετικούς λόγους και
αποτέλεσαν σταθμό στην ιστορική εξέλιξη του σχολείου μας τα τρία τελευταία χρόνια:
Ι) Η Διαπολιτισμική Δημιουργικότητα Ενώνει τους Ανθρώπους,
ΙΙ) Το τηγανόλαδο που έγινε χρυσάφι – Βιοντίζελ 2ης Γενιάς και
ΙΙΙ) Θέατρο και κινηματογράφος – Telitsas Production

Ι) Η Διαπολιτισμική Δημιουργικότητα Ενώνει τους Ανθρώπους

Υφιστάμενη κατάσταση και Διαπολιτισμικές Δράσεις
«Η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση στο σχολικό εκφοβισμό» ακούσαμε πρόσφατα στις ειδή-

σεις. Και όμως στο 4ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας αυτή η είδηση φαντάζει παράξενη! Πώς γίνεται να
μην υπάρχουν ούτε καν πολιτισμικές συγκρούσεις σε ένα σχολείο με εφήβους από 10 διαφορετικές χώρες; Πώς αυτή η μικρογραφία παγκόσμιου χωριού καταφέρνει να συμβιώνει
αρμονικά και δημιουργικά σε μια χώρα στην οποία στατιστικά συμβαίνει το αντίθετο; Αυτή
η θετική κατάσταση δεν διαμορφώθηκε τυχαία αλλά ήταν αποτέλεσμα σκέψης, σχεδια398

σμού και υλοποίησης συντονισμένων δράσεων των οποίων τα αποτελέσματα αξιολογούμε
συστηματικά. Με τη σκέψη ότι οι άνθρωποι συνήθως έχουν την ανάγκη της κοινωνικής
αποδοχής και αναγνωρισιμότητας δεν ήταν δύσκολο να συμπεράνουμε ότι σε ένα πολυπολιτισμικό μαθητικό περιβάλλον υπήρχαν τα εξής κρίσιμα σημεία: α) η ενδυνάμωση της μητρικής πολιτισμικής ταυτότητας, β) η ανάδειξη της διαφορετικότητας ως πηγής δημιουργικότητας και γ) η σπουδαιότητα της πολλαπλής πολιτισμικής ταυτότητας για τη μελλοντική
επαγγελματική αποκατάσταση.
Γύρω από τα τρία αυτά σημεία, το 2011-12 σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τις εξής δραστηριότητες:
1. Ελληνομάθεια γονέων & κηδεμόνων που ήταν μετανάστες 1ης γενιάς, ώστε να διευκολύνουμε τόσο την επικοινωνία τους με το σχολείο και την κοινωνία όσο και τα ίδια τους
τα παιδιά που είχαν γίνει οι προσωπικοί τους «μεταφραστές».
2. Ελληνομάθεια μαθητών/τριών που ήταν μετανάστες 1ης και 2ης γενιάς ώστε να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στα μαθήματα του σχολείου και να βοηθούν και τους γονείς
τους με την επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα.
3. Διαπολιτισμική εκπαίδευση του διευθυντή και 6 εκπαιδευτικών ώστε να γίνει ανταλλαγή εμπειριών με άλλα πολυπολιτισμικά σχολεία.
4. Ενίσχυση της μητρικής πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών/τριών με τη δημιουργία
του «Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή», δηλαδή μαθητή/τριας ή γονέα/κηδεμόνα που
διευκόλυνε την γραπτή ή / και προφορική επικοινωνία των μελών της σχολικής μας:
κοινότητας στη μητρική του γλώσσα.
Το τελευταίο ίσως ήταν και ένα από τα σπουδαιότερα σημεία καθότι από το 2011 είχαμε
το έγγραφο λειτουργίας του σχολείου μας σε 9 γλώσσες, αναρτημένο σε 2 πίνακες ανακοινώσεων καθώς και στη σχολική ιστοσελίδα. Το 2012, προστέθηκε και ένα τετράγλωσσο
γκράφιτι με το μήνυμα του μέντορά μας καθηγητή Διεθνών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γιάννη Θανόπουλου: «Σκέψου-Δημιούργησε-Μπορείς-Χαμογέλα», στους
τοίχους του σχολείου μας και στην ιστοσελίδα μας. Στους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

μας απονέμαμε επίσημα σχετικό «Δίπλωμα» στην τελετή αποφοίτησης στο οποίο τους ευχαριστούσαμε για τη σημαντική συνεισφορά τους.
Με τις παραπάνω ενέργειες, οι μαθητές έμαθαν βιωματικά ότι η πολιτισμική τους διαφορετικότητα είναι πλούτος
δημιουργικότητας για το
σχολείο μας και ότι θα πρέπει να είναι υπερήφανοι
για τη διπλή τους πολιτι399

σμική ταυτότητα που στο μέλλον θα αποτελέσει και για τους ίδιους ένα ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα.

Προκλήσεις στην υλοποίηση των διαπολιτισμικών δράσεων
Ωστόσο, κάθε νέα πρωτοβουλία δεν είναι απαλλαγμένη από προκλήσεις που αρχικά μπορεί να τη δυσκολεύουν αλλά όταν πιστεύουμε σε αυτή βρίσκουμε εναλλακτικές που την ενδυναμώνουν και
την κάνουν πιο βιώσιμη. Οι πρώτες
δύο διαπολιτισμικές δράσεις που
διοργανώνονταν ετήσια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν εγκρίθηκαν για το 2012-13 γιατί οι ιθύνοντες έκριναν ως «μικρό» το ποσοστό των 80% αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο
μας και δεν μας διέθεσαν φιλόλογο για τα υποστηρικτικά μαθήματα!!! Εκεί χρειάστηκε να
αλλάξουμε το σχεδιασμό μας και έτσι η κ. Κωνσταντίνα Πάσχου δημιούργησε μια mlearning (mobile learning) πλατφόρμα σε moodle, συνδεμένη με τη σχολική ιστοσελίδα, με
διαδραστικές ερωτήσεις αυτόματης ανατροφοδότησης στη φυσική, τη χημεία και τη διαχείριση φυσικών πόρων ώστε οι μαθητές/τριες να εξοικειώνονται με την αντίστοιχη ορολογία στην ελληνική γλώσσα. Η ανάγκη ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. κινητό πρόσφατης τεχνολογίας ή υπολογιστής) δεν αποτέλεσε στοιχείο αποκλεισμού για τους οικονομικά αδύναμους μαθητές γιατί είχαν στη διάθεσή τους τα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής που
λειτουργούσαν και πέραν του σχολικού ωραρίου για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών άλλων
σχολείων (Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου).
Πέρα όμως από την ψηφιακή παρέμβαση, που είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης των περισσότερων μαθητών/τριών, το πιο σημαντικό ήταν να τονίζουμε συστηματικά τη φιλοσοφία του σχολείου μας: «Η διαφορετικότητά σας είναι πλούτος για το σχολείο
μας και εφόδιο για το μέλλον σας. Χάρη σε εσάς το σχολείο μας γίνεται κάθε χρόνο καλύτερο!».

Σημειώνεται ότι το 2013-14 το Α.Π.Θ.
μας ενέκρινε, μετά από ένα χρόνο,
φιλόλογο για την ελληνομάθεια μαθητών/τριών ως μάθημα υποστήριξης
και παράλληλα ξεκίνησε η δράση του
«Μαθητή-μεσολαβητή για την επίλυση διαφωνιών» με υπεύθυνο το φυσικό μας Γιάννη Γκουλιώνη.
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Ωστόσο, ο παραπάνω συνδυασμός διαπολιτισμικών δράσεων ή προγραμμάτων δεν θα
μπορούσε να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν πλαισιωνόταν από δραστηριότητες που απαιτούν τη συνεργασία πολυπολιτισμικών ομάδων σε έργα κοινού οφέλους ή ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας με στόχο τη δημιουργικότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
δύο από αυτά.

ΙΙ) Το τηγανόλαδο που έγινε χρυσάφι

Εισαγωγή
Ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στα σχολεία σχετίζεται με την όχι και τόσο θετική
στάση των μαθητών/τριών προς τις Φυσικές Επιστήμες και την επακόλουθη χαμηλή αξιολόγησή
τους
που
ανατροφοδοτεί
αυτή τη
στάση. Κύρια αιτία φαίνεται πως είναι η έλλειψη τόσο της σύνδεσης των φυσικών επιστημών με την πρακτική εφαρμογή στο σχολείο, όσο και της δημιουργίας επαγγελματικής προοπτικής για τους μαθητές/τριες. Σε μια
προσπάθεια αντιστροφής του φαινομένου αυτού - που στα Επαγγελματικά Λύκεια είναι ιδιαίτερα έντονο, σχεδιάσαμε
και υλοποιούμε ένα έργο που καθιστά τις
φυσικές επιστήμες προσφιλείς και ανταποδοτικές για τους μαθητές/τριες: «Το
τηγανόλαδο που έγινε χρυσάφι - βιοντίζελ 2ης Γενιάς». Μέσα από αυτό το έργο,
σε συνδυασμό με τους κατάλληλους «ενεργοποιητές» (enablers), προκαλούμε
αλλαγές στο μακροπεριβάλλον μας, δηλαδή το φυσικό, κοινωνικοπολιτισμικό,
οικονομικό και πολιτικονομικό περιβάλλον.
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Η εξελικτική πορεία του έργου Βιοντίζελ 2ης γενιάς και τα χαρακτηριστικά της
Η ιδέα του έργου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 από ένα μαθητή της Β’ ΕΠΑ.Λ., εγκρίθηκε
ως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από τη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς
και παρουσιάστηκε στο
1ο Μαθητικό Συνέδριο
στην Αθήνα. Με τη συνεχή υποστήριξη του φυσικού κ. Ιωάννη Χριστακόπουλου, υπεύθυνου του
Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακού
Κέντρου Φυσικών Επιστημών) Νέας Φιλαδέλφειας, λειτούργησε και
λειτουργεί ως μέρος του
αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Χημεία Α’
και Β’ ΕΠΑ.Λ.). Στη συνέχεια,
εγκρίθηκε ως πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (εκτός σχολικού ωραρίου) για το
2013-14 με υπεύθυνους το Διευθυντή του σχολείου κ. Ιωάννη Πρίντεζη και την εκπαιδευτικό κ. Κωνσταντίνα Πάσχου που το πρότεινε. Το πρόγραμμα κέντρισε το ενδιαφέρον νέων
συνεργατών και το Δεκέμβριο του 2013 έτυχε χορηγίας (Angelopoulos Fellowship Clinton
Global Initiative University μέσω της συνεργάτιδός μας κ. Παντελίας Εμμανουήλ) ενός μηχανήματος παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς (αξίας 5.500€). Το έργο υποστηρίχθηκε ένθερμα
από τους μαθητές/τριες του τομέα Διοικητικών Υπηρεσιών που το επέλεξαν ως θέμα του
μαθήματος «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα», το εμπλούτισαν και το προωθούν συνεχώς
με παρουσιάσεις του πειράματος σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.) εντός και εκτός σχολικού ωραρίου.

Η εξελικτική πορεία του έργου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Οι μαθητές εκφράζουν τις επιθυμίες τους σχετικά με τον τρόπο που θέλουν να ασχοληθούν με τις φυσικές επιστήμες.
2. Η εκπαιδευτικός «ακούει» τις επιθυμίες των μαθητών, συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ και το διευθυντή του σχολείου.
3. Ο διευθυντής «ακούει» την εκπαιδευτικό, προσφέρει οργανωτική υποστήριξη και
συμμετέχει στο έργο.
4. Οι μαθητές/τριες ανταποκρίνονται θετικά στη συνέχιση του έργου και αποκτούν θετική στάση προς τις φυσικές επιστήμες. Στη συνέχεια, ενεργοποιούν το κοινωνικό
τους περιβάλλον για συλλογή τηγανελαίου.
5. Το έργο κινεί το ενδιαφέρον νέων στενών συνεργατών και χορηγών προσφέροντας
επαγγελματική προοπτική στους μαθητές/τριες που εκδηλώνουν θετική συμπεριφορά προς τις φυσικές επιστήμες.
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6. Οι μαθητές/τριες επιθυμούν να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα με παρουσιάσεις πειραμάτων και την εντάσσουν σε ερευνητικές εργασίες του Α.Π.Σ. (Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών).
Εν κατακλείδι: Όραμα, Επικοινωνία, Πρωτοβουλία, Ανοιχτότητα, Συνέργεια και Δημιουργικότητα σε κάθε επίπεδο, εντός και εκτός σχολικής μονάδας, προσέφεραν μια νέα οπτική: α)
στους μαθητές/τριες για τις φυσικές επιστήμες, β) στους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της
εκπαίδευσης για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και των σχολικών μονάδων, γ)
στην κοινωνία και δ) στην κοινωνική υπευθυνότητα ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών.

Οι Φυσικές Επιστήμες αλλάζουν το μακροπεριβάλλον:
Το υπόδειγμα πολυπλοκότητας-βιωσιμότητας του έργου Βιοντίζελ 2ης γενιάς
Με το σκεπτικό ότι η μάθηση είναι συνυφασμένη με την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς
και άρα κουλτούρας1, αναζητήθηκαν οι προϋποθέσεις που θα αύξαναν τη ροπή προς την
αλλαγή (propensity to change) σε κάθε περιβάλλον. Έτσι προέκυψε το ερευνητικό υπόδειγμα πολυπλοκότητας-βιωσιμότητας του έργου το οποίο βασίστηκε στο σχετικό συλλογισμό
του καθηγητή Θανόπουλου Γ. (2013, σελ. 76) που αφορά στην απεικόνιση των πολιτισμικών
αλλαγών που προκαλούν οι αλλαγές στο τεχνολογικό περιβάλλον το οποίο ακολουθεί την
εξέλιξη των φυσικών επιστημών. Το υπόδειγμα αυτό διερευνά την ικανότητα ενός οργανισμού: α) να επηρεάζει το μακροπεριβάλλον, β) να διαχειρίζεται την αλλαγή στο εσωτερικό
του, γ) να προσαρμόζεται στις αλλαγές του μακροπεριβάλλοντος και δ) να αποκομίζει οφέλη από την εναρμόνιση των δυνάμεων του άμεσου περιβάλλοντός του2.

Το παραπάνω υπόδειγμα συμπληρωνόταν παράλληλα με την πορεία του έργου και μέχρι
στιγμής έχει προκύψει ότι όταν οι Φυσικές Επιστήμες αξιοποιούνται δημιουργικά στα Σχολεία:

Α. Προστατεύουν το φυσικό και αστικό περιβάλλον:
1. Εξοικονομούν φυσικούς πόρους (παράγουν βιοκαύσιμα από υγρά απορρίμματα).
2. Βελτιώνουν το φυσικό περιβάλλον (ατμόσφαιρα, υδροφόρος ορίζοντας και βιοποικιλότητα)3.
3. Βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον (βελτίωση λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου και
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, μείωση δυσοσμίας, αποφυγή πλημμυρών από
φραγμένες αποχετεύσεις και ατυχημάτων από απόληψη ελαίων σε δρόμους & πεζοδρόμια κ.ά.).

1

Θανόπουλος 2006, σελ. 73, Thanopoulos 2007, σελ. 43.

3

Βλ. Παράρτημα 1
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Β. Βελτιώνουν το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον:
1. Αυξάνουν την απασχολησιμότητα (employability) προσφέροντας καινοτόμες επαγγελματικές δεξιότητες στους μαθητές/τριες.
2. Ευαισθητοποιούν το κοινωνικό σύνολο σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων (αλλαγή
κουλτούρας).
3. Ενεργοποιούν τον εθελοντισμό σε δράσεις κοινού οφέλους.
4. Προστατεύουν την υγεία αποτρέποντας την επανείσοδο των τηγανελαίων στη διατροφική αλυσίδα.
5. Εξασφαλίζουν τη θέρμανση σχολείων και δημόσιων κοινωφελών ιδρυμάτων με βιοκαύσιμο.
6. Προσφέρουν υλικά καθαρισμού (σαπούνι) από υποπροϊόντα της χημικής διεργασίας
(γλυκερίνη) σε σχολεία και δημόσια κοινωφελή ιδρύματα.

Πολιτικονομικό
Περιβάλλον
Δημοσιονομικό &
Οικονομικό Περιβάλλον

Κοινωνικοπολιτισμικό

Φυσικές Επιστήμες
Τεχνολογικό Περιβάλλον

Φυσικό Περιβάλ-

Περιβάλλον

λον

Εικόνα 3: Υπόδειγμα Πολυπλοκότητας-Βιωσιμότητας του έργου: «Biodiesel 2nd Generation: Το τηγανόλαδο
που έγινε χρυσάφι», Κεντρική Ιδέα-Πηγή: Θανόπουλος, Γιάννης, Ν, 2013, «Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις», σελ. 76.

Γ. Βελτιώνουν το δημοσιονομικό & οικονομικό περιβάλλον:
1. Εξισορροπούν το ενεργειακό και εμπορικό ισοζύγιο της χώρας καθότι μειώνεται η
ποσότητα των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών.
2. Σε συνδυασμό με μια μελλοντική μείωση του ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης)
για βιοκαύσιμα, εφόσον αυτός μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή, θα μπορούσε
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να αυξηθεί η ζήτηση και άρα η παραγωγή και ο τζίρος των εταιρειών βιοκαυσίμων
και κατά συνέπεια τα φορολογικά έσοδα.
3. Ενισχύουν τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων του κλάδου βιοκαυσίμων (σε περίπτωση
διακοπής των επιδοτήσεων από την Ε.Ε.) και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
4. Μειώνουν την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων από την Ε.Ε. για μη συμμόρφωση
στο ελάχιστο ποσοστό χρήσης βιοκαυσίμων στη χώρα μας.
Δ. Επιδρούν στο εγχώριο πολιτικονομικό περιβάλλον:
1. Οι παραπάνω θετικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, π.χ. να οδηγήσουν σε επανεξέταση σχετικών νομικών αγκυλώσεων ή
παραλείψεων και να ευνοήσουν την εναρμόνιση του εγχώριου πολιτικονομικού περιβάλλοντος με τις «κοινωνικές επιταγές» και το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εισροές στα Σχολεία που εμπνέονται από τις Φυσικές Επιστήμες

Οι εισροές στη σχολική μονάδα προέρχονται από το:

Α. Κοινωνικό περιβάλλον:
1. Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια (τηγανέλαιο) και υπολείμματα ελαίων.
2. Εθελοντές για την προώθηση της ανακύκλωσης τηγανελαίων.
3. Εθελοντές εκπαιδευτικοί & μαθητές/τριες για την πειραματική επίδειξη σε σχολεία
και για την παραγωγή βιοντίζελ & γλυκερίνης.
Β. Οικονομικό περιβάλλον (Δημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς):
1. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας)
2. Πάγιος εξοπλισμός επίδειξης και παραγωγής βιοντίζελ & γλυκερίνης (Angelopoulos
Fellowship Clinton Global Initiative University).
3. Πρώτες Ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ & γλυκερίνης (5η ΣΕΔΕ Αθηνών, επιχειρήσεις-χορηγοί στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας).
4. Υλικό προώθησης (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς-Πρόγραμμα ΕΣΠΑ).
Γ. Φυσικό & αστικό περιβάλλον:
Έμμεση εισροή από τα οφέλη του καθαρότερου περιβάλλοντος.
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Άλλες επιπτώσεις σε Σχολεία που αξιοποιούν δημιουργικά τις Φυσικές Επιστήμες

1. Στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας
•
•
•
•
•
•

Αξιοποίηση της διαφορετικότητας των μαθητών/τριών σε έργο κοινής ωφέλειας και δυνητικά μεγάλης εμβέλειας.
Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν θετική στάση προς τις Φυσικές Επιστήμες.
Βελτίωση του σχολικού κλίματος: συνέργεια εκπαιδευτικών-μαθητών/τριώνκηδεμόνων.
Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου
Μείωση ενεργειακού κόστους και αξιοποίηση του στη βελτίωση σχολικών υποδομών
(π.χ. εργαστήρια) και σε πρώτες ύλες για το έργο.
Επαγγελματική ανάπτυξη μαθητών/τριών & εκπαιδευτικών.

2. Ανάπτυξη συνεργασιών με:
•
•
•
•
•
•

Ε.Κ.Φ.Ε.
Επιχειρήσεις που στοχεύουν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Σχολεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης που παρακολουθούν παρουσιάσεις μαθητών/τριών μας και συλλέγουν τηγανέλαιο στο σχολείο.
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Δημόσιους Οργανισμούς (5η ΣΕΔΕ Αθήνας, κ.ά.)
Χορηγούς (Angelopoulos Fellowship Clinton Global Initiative University, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).

Προκλήσεις για τα Σχολεία που αξιοποιούν δημιουργικά τις Φυσικές Επιστήμες
•
•

Το θεσμικό πλαίσιο συνήθως έπεται των καινοτόμων προσπαθειών, δηλ. αρχικά
μπορεί να τις εμποδίζει ή απλώς να μην προβλέπει την υποστήριξή τους.
Ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων που θεωρούν ότι θίγονται από τις προτεινόμενες
αλλαγές.

Επίλογος
Η ανάγκη αντιστρεψιμότητας των αρνητικών επιπτώσεων από την πλημμελή διαχείριση των
φυσικών επιστημών στα σχολεία και στο
περιβάλλον έχει γίνει επιτακτική και απαιτεί τον αναπροσανατολισμό των
αξιών, στάσεων και συμπεριφορών σε
μία συστημική προσέγγιση που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια
για το μέγιστο πλήθος των έμβιων και
μη έμβιων όντων. Στο βαθμό που η αλλαγή είναι συνυφασμένη με τη μάθηση, ο ρόλος του σχολείου αποκτά ιδιαί407

τερη βαρύτητα και περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ο πλήρης ανασχηματισμός του σε ένα
αειφόρο οργανισμό μάθησης με χαρούμενους μαθητές/τριες που να αναζητούν παιδεία σε
βάθος4. Το υπόδειγμα και η μελέτη περίπτωσης του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας με το έργο Βιοντίζελ
2ης γενιάς αποσκοπούν να αποτυπώσουν το εύρος των αλλαγών και τη μόχλευση που μπορεί να προσδώσει ένα “σχολείο - οργανισμός μάθησης” μέσα από τη δημιουργική αξιοποίηση των φυσικών επιστημών με επίκεντρο τον άνθρωπο, για μια χαρούμενη και δημιουργική κοινωνία και ένα καθαρότερο φυσικό περιβάλλον.

ΙΙΙ) Θέατρο και κινηματογράφος – Telitsas Production
Πολιτιστικό Πρόγραμμα - Υπεύθυνη: Έρη Τενεκίδου

Το πολιτιστικό πρόγραμμα με την ονομασία «Θέατρο ή Κινηματογράφος, Ποιος ξέρει;»
λειτουργεί στο 4ο ΕΠΑΛ Αθήνας από τη σχολική χρονιά 2009- 2010.
Ξεκίνησε από την ανάγκη μαθητών και μαθητριών του σχολείου να συμμετάσχουν σε θεατρική παράσταση και δημιούργησε ένα «προηγούμενο», με ...«δείκτες αειφορίας» 1) να
συμμετέχουν κάθε χρονιά όποιοι μαθητές και μαθήτριες θέλουν να εκφραστούν με αυτόν
τον τρόπο και 2) να επιλέγουμε μαζί τη μορφή, αν θα είναι θεατρικό ή μικρού μήκους ταινία.

Τα θεατρικά που κάναμε ήταν:
α) Θεατρική παράσταση βασισμένη στο έργο του Σάκη Σερέφα «Μαμ».

«…οι δάσκαλοι έχουμε υποχρέωση να ξανασχεδιάσουμε τα προγράμματα σπουδών, από το δημοτικό μέχρι το
τέλος της ζωής του ανθρώπου, με ευελιξία, προσαρμοστικότητα στις τάσεις και στις αλλαγές, τελευταία τεχνογνωσία, παιδεία βάθους, συνδυασμό άλλων επιθυμητών εκπαιδευτικών στόχων και δυνατότητα επαναπροσδιορισμού κατευθύνσεων. Ας ακούσουμε τους μαθητές μας και τον κοινωνικό μας περίβολο.» (Θανόπουλος, 2013,
σελ. 368).
4
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β) «Η ζωή σαν τσίρκο και η ζωή σαν θέατρο», θεατρική παράσταση βασισμένη στα έργα
«Ο κλόουν» του Αντριέγεφ και «Η νύχτα της κυρίας Λυσιέν» του Copi.*

γ) «Αλήθεια και Ψέμα», θεατρική παράσταση βασισμένη στα έργα «Το Μάθημα» του Ε.
Ιονέσκο και «Το Βόδι στη στέγη» - «Ο Ψεύτης» του Ζαν Κοκτώ.

Τη σχολική χρονιά 2012-2013 σχηματίσαμε
μια μικρή «Κινηματογραφική Λέσχη» και,
παράλληλα με την παρακολούθηση κάποιων κλασικών ταινιών, δημιουργήσαμε
μια μικρού μήκους ταινία με τον τίτλο
«Τ.Α.Κ.Σ.Σ.Η.» και θέμα διάφορες πιθανές
και απίθανες καταστάσεις που αντιμετωπίζει ένας μαθητής στο σχολείο. Με τον ίδιο
τρόπο συνεχίζουμε και τη χρονιά 20132014.

Ο σκοπός αυτού του προγράμματος από την αρχή ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες





να ασχολούνται δημιουργικά με το θέατρο ή τον κινηματογράφο,
να αποκομίζουν καλλιτεχνική γνώση και εμπειρία,
να δοκιμάζονται ως προς τα ενδιαφέροντά τους και να τα αναπτύσσουν,
και, ακόμη, να τους δίνεται η δυνατότητα μιας όσο γίνεται ουσιαστικής απασχόλησης μέσα από κάτι που τους ευχαριστεί και τους γεμίζει.
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Πέρα από τις παραστάσεις, πέρα από την επαφή με
τα έργα και την απόκτηση εμπειρίας ευχάριστης ή
χρήσιμης, αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι όταν
την «επόμενη» χρονιά μου λένε τα παιδιά ότι έχουν
να θυμούνται μια ουσιαστική εμπειρία.

Σημειώνεται ότι για τη θεατρική αυτή παράσταση η
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας είχε
χορηγήσει στο σχολείο το ποσό των 120 ευρώ, το
οποίο διατέθηκε για αγορά υλικών για τους μαθητές
του Τομέα Γραφικών Τεχνών.

Ε

πίλογος

Το Β.Α.Σ. για το σχολείο μας αποτέλεσε μια ουσιαστική εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια του
σχολείου μας, αγκάλιασε πολλά σχολεία και την κοινωνία -η οποία ανταποκρίθηκε και ανταπέδωσε σε μεγάλο βαθμό, και βρήκε συνεργάτες και χορηγούς από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς καθώς και ιδιώτες που διευκόλυναν υλικά, οικονομικά και ηθικά τη
βελτίωση του σχολείου μας και την επαγγελματική προοπτική των μαθητών και μαθητριών
μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε τη σχολική χρονιά 2013-2014 με την
τυπική απουσία του Β.Α.Σ. –γιατί επί της ουσίας έχει ήδη ενσωματωθεί στη σχολική μας
καθημερινότητα και αποτελεί πλέον μέρος της κουλτούρας μας, είναι να συμβάλλουμε
στην επάνοδό του με τον ίδιο άνθρωπο που το εμπνεύστηκε και το υλοποίησε για τρεις
συνεχόμενες χρονιές (2010-2013) και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και πιο αειφόρο από
ποτέ. Αγαπητέ κύριε Καλαϊτζίδη Δημήτρη μπορείτε να βασιστείτε στο 4 ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας!

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Θανόπουλος, Γ. Ν. (2013). Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις, 3η έκδοση, Φαίδημος.
Θανόπουλος, Γ. Ν. (2013b). Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της εταιρικής διακυβέρνησης, 3η έκδοση, Φαίδημος.
Θανόπουλος, Ι., Πάσχου, Κ., Μάλλιαρης Π., (2014). Η στάση των στελεχών απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και τις συγκρούσεις ως παράγοντας βιωσιμότητας του οργανισμού. Τιμητικός Τόμος του
Πανεπιστημίου Πειραιώς για τον Καθηγητή κ. Γ. Κονδύλη (υπό έκδοση).
Thanopoulos, J. (2007). Global Business: Environment, Structure & Challenges, Interbooks.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Η Χημεία του βιοντίζελ 2ης Γενιάς
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της τιτλοδότησης
Κάθε 1 mL stock διαλύματος (δηλαδή υδατικού διαλύματος NaOH) που απαιτείται αντιστοιχεί σε 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ g/L NaOH που θα πρέπει να προστεθεί ως καταλύτης κατά την παραγωγή του βιοντίζελ για να εξουδετερωθούν τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA ή Free Fatty Acids)
του τηγανόλαδου.

Υλικά για την Τιτλοδότηση

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 βαθμονομημένο ογκομετρικό (πλαστικό) σκεύος 1L
1L αποσταγμένο νερό
Ένα ζυγό ακριβείας 0.1 - 0.01gr (έως 200g min)
1g NaOH
1 γυάλινο χωνί
1 γυάλινο μπουκάλι με βιδωτό πώμα 1,5L
1 ποτήρι ζέσεως 20-50mL
1 λύχνο Bunsen με τρίποδα και πλέγμα θέρμανσης
1 αναπτήρα
1mL τηγανέλαιο
1 βαθμονομημένη σύριγγα 3-5mL
1 βαθμονομημένο ογκομετρικό κύλινδρο των 20 ή 50 mL
10mL Ισοπροπυλική αλκοόλη
1 ποτήρι ζέσεως 100mL
Διάλυμα φαινολoφθαλεΐνης

Διαδικασία τιτλοδότησης - Δημιουργία Stock Διαλύματος NaOH

1) Διαλύουμε 1g NaOH ακριβώς σε 1L απεσταγμένο νερό.
Επειδή το στερεό ΝaOΗ διαλύεται δύσκολα στο νερό, βάζουμε 50-100 mL νερό σε ένα γυάλινο μπουκάλι. Προσθέτουμε το 1g NaOH και το ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθούν οι
κόκκοι. Μετά μεταφέρουμε αυτό το διάλυμα στο υπόλοιπο αποσταγμένο νερό και το κουνάμε για λίγο ώστε το διάλυμα να γίνει ομογενές. Αυτό είναι το stock διάλυμα.
2) Μετράμε 10 mL ισοπροπυλικής αλκοόλης με τον ογκομετρικό κύλινδρο (π.χ. των 20-50
mL) και τη ρίχνουμε σε ένα ποτήρι ζέσεως (π.χ. των 100 mL) .
3) Ζεσταίνουμε περίπου 10 mL του τηγανόλαδου που θα μετρήσουμε στους 55°C.
4) Παίρνουμε ακριβώς 1mL τηγανόλαδου με τη σύριγγα των 3mL και το ρίχνουμε στο ποτήρι ζέσεως που περιέχει την ισοπροπυλική αλκοόλη. Αναδεύουμε το μίγμα μέχρι να πάρει
ένα κιτρινωπό χρώμα.
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5) Προσθέτουμε 3-4 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης στο προηγούμενο μίγμα.
6) Προσθέτουμε με τη σύριγγα stock διάλυμα σιγά-σιγά, ενώ ανακινούμε κυκλικά το γυάλινο δοχείο.
Το υγρό θα γίνει ανοιχτό φούξια και όσο το ανακινούμε θα ξαναγίνει κίτρινο. Ξαναπροσθέτουμε σιγά-σιγά (σταγόνα-σταγόνα) από το stock διάλυμα, και σταματάμε όταν το χρώμα
παραμένει φούξια για 30s.
Σημειώνουμε πόσα mL του stock διαλύματος χρησιμοποιήσαμε.

Επαναλαμβάνουμε όλη την παραπάνω διαδικασία τουλάχιστον 3 φορές και υπολογίζουμε
το Μέσο Όρο των μετρήσεων για να μειώσουμε το σφάλμα.

Αποτέλεσμα Τιτλοδότησης και καταλληλότητα τηγανόλαδου για Βιοντίζελ 2G

Εάν από την τιτλοδότηση προκύψουν:
1) μέχρι 3mL stock διάλυμα, το τηγανόλαδο είναι κατάλληλο για παραγωγή βιοντίζελ.
2) 3 - 6mL stock διάλυμα, το τηγανόλαδο είναι σχετικά κατάλληλο για παραγωγή βιοντίζελ.
3) πάνω από 6mL stock διάλυμα, το τηγανόλαδο είναι οριακά κατάλληλο έως ακατάλληλο
για παραγωγή βιοντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι το τηγανόλαδο έχει πυρολυθεί από υπερβολικό
τηγάνισμα και ίσως η ποιότητα του βιοντίζελ να μην είναι στα όρια των προδιαγραφών ποιότητας.
4) πάνω από 10mL stock διάλυμα το τηγανόλαδο είναι εντελώς ακατάλληλο για παρασκευή βιοντίζελ με καταλύτη NaOH.

Διαδικασία Παρασκευής Βιοντίζελ 2G

•
•
•
•
•

Λάβετε όλα τα μέτρα προστασίας.
Μετρήστε τη μεθανόλη με τον ογκομετρικό κύλινδρο, ρίξτε τη σε γυάλινο δοχείο και
βιδώστε καλά το πώμα.
Μετρήστε το NaOH. Χρησιμοποιήστε μια ύαλο ωρολογίου ή γυάλινο σκεύος πάνω
στη ζυγαριά για να ζυγίσετε το NaΟH.
Ανοίξτε το σφραγισμένο δοχείο της μεθανόλης και ρίξτε μέσα προσεκτικά το NaOH.
Ξανακλείστε καλά το δοχείο.
Ανακινήστε προσεκτικά το δοχείο ώστε να διαλυθεί το NaOH στη μεθανόλη.
Το δοχείο θα θερμανθεί ελαφρά και θα δημιουργηθεί μικρή πίεση μέσα στο δοχείο.
Ανοίξτε απαλά και προσεκτικό το πώμα του δοχείου χωρίς να αναπνεύσετε τους
ατμούς.
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•
•
•
•
•

Θερμάνετε 1L τηγανελαίου στους 55o C.
Ρίξτε το θερμό λάδι με το χωνί στο μεγάλο γυάλινο δοχείο με το βιδωτό πώμα.
Ρίξτε το methoxide στο λάδι και ξανακλείστε το δοχείο.
Αφού βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι εντελώς σφραγισμένο, ανακινήστε το μείγμα
δυνατά για 10 min περίπου.
Τοποθετήστε το δοχείο σε μια καλά φωτισμένη περιοχή και παρακολουθήστε τη μαγεία της μετεστεροποίησης…

Παρασκευή 1 λίτρου στερεού σαπουνιού από το υποπροϊόν γλυκερίνη

Για κάθε 1L γλυκερίνης που θα προκύψουν σαν υποπροϊόν από την παρασκευή του βιοντίζελ απαιτούνται 40g καυστικής σόδας (ΝΑΟΗ) για τη μετατροπή της γλυκερίνης σε σαπούνι.

1) Βράζουμε τη γλυκερίνη στους 78-80°C για εξάτμιση της μεθανόλης που περιέχεται μέσα στο υποπροϊόν έτσι ώστε να μείνει μόνο η γλυκερίνη και να μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε.
Αν δεν αφαιρέσουμε τη μεθανόλη, το σαπούνι που θα παραχθεί θα είναι επικίνδυνο για το δέρμα.
2) Φιλτράρουμε τη γλυκερίνη από τυχόν υπολείμματα που παρέμειναν από τη παραγωγή βιοντίζελ,
με μία ψηλή σήτα (σουρωτήρι) κουζίνας.
3) Μετράμε 1L ζεστής γλυκερίνης και το κρατάμε ζεστό.
4) Παίρνουμε 100mL νερού (και προαιρετικά αρωματική ουσία) και προσθέτουμε 40g NaOH.
5) Τοποθετούμε τη αναλογία (νερό + καυστικό νάτριο) σε ένα σκεύος ΙΝΟΧ και ρίχνουμε τη ζεστή
γλυκερίνη. Ανακατεύουμε μέχρι να σιγουρευτούμε ότι τα δύο υγρά έχουν ενωθεί πλήρως και η αντίδραση έχει ολοκληρωθεί.
6) Ρίχνουμε το μίγμα μέσα σε ανακυκλώσιμα δοχεία (π.χ. πάτους μπουκαλιών νερού) και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου να κρυώσει.
7) Μετά από 24 ώρες το αφαιρούμε από τα δοχεία και τα τοποθετούμε σε ξηρό κρύο περιβάλλον
για 2 εβδομάδες έτσι ώστε η καυστική σόδα να έχει αντιδράσει πλήρως για να μην είναι «σκληρό»
το σαπούνι για το δέρμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Κόστος μετατροπής τηγανέλαιου σε βιοντίζελ και γλυκερίνη

Α. Λειτουργικό Κόστος Υλικών Πόρων
Κόστος πρώτων υλών:
Τιμή βιομηχανικής Μεθανόλης: 2€/L και Καυστικής Σόδας (NaOH): 2€/Kg. Για κάθε λίτρο απαιτούνται 7-11g NaOH (ανάλογα με την οξύτητα του τηγανέλαιου) και 200mL μεθανόλης
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Κόστος χειροκίνητης μετατροπής 1L τηγανελαίου (απόδοση 90%) = 0,46 €/L5.
Κόστος 1L τηγανελαίου με χρήση μηχανήματος και φίλτρου ρητίνης (απόδοση 98% και χρόνος μετατροπής 2,5 ώρες / 100L):

Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος

0,0065

Κόστος φίλτρου ρητίνης

0,077

Κόστος πρώτων υλών

0,43

Συνολικό Λειτουργικό Κόστος

0,5135 €/L

Β. Κόστος Επένδυσης Μηχανήματος και απόσβεση

Αν το κόστος αγοράς του συστήματος παραγωγής βιοντίζελ από τηγανέλαιο είναι 5.500€, και η αξία
του μειώνεται σταθερά 20% ανά έτος (μέθοδος σταθερής απόσβεσης), με τιμή συμβατικού πετρελαίου θέρμανσης 1.29€/L απαιτείται παραγωγή 1496 λίτρων βιοντίζελ ανά έτος για 5 έτη για τη
θέρμανση του σχολείου ώστε να αντισταθμίζεται το κόστος απόσβεσης του μηχανήματος.

Αν το σχολείο καταναλώνει 3.000L πετρελαίου θέρμανσης ανά έτος το τεκμαρτό κέρδος από τη χρήση του παραγόμενου βιοντίζελ θα ήταν 2205 €/έτος. Αυτό το ποσό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
στην αγορά εξοπλισμού για τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, ενισχύοντας άλλους οικονομικούς κλάδους (εκτός του κλάδου συμβατικών καυσίμων). Επιπλέον, η δωρεά μέρους των πρώτων υλών από επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους
ευθύνης θα ενίσχυε θετικά την επιχειρηματική τους εικόνα σε μια ευαισθητοποιημένη κοινωνία.

Κόστος Επένδυσης:

5500€

Απόσβεση μηχανήματος 20%:

1100€/έτος

Τιμή πετρελαίου θέρμανσης

1,29€/L

Συνολικό Κόστος παραγωγής βιοντίζελ με μηχάνημα:

0,5548

Καθαρό κέρδος ανά L από τη χρήση του παραγόμενου βιοντίζελ:

0,7352

Break Even: minimum ποσότητα βιοντίζελ που θα πρέπει να παραχθεί

1496

Σημειώνεται ότι για την τιτλοδότηση απαιτούνται πολύ μικρές ποσότητες από: Ισοπροπυλική Αλκοόλη,
NaOH, Φαινολοφθαλεΐνη και ελάχιστο κόστος θέρμανσης (λύχνος Bunsen ή μικρή ηλεκτρική εστία). Το λειτουργικό κόστος θα θεωρηθεί αμελητέο σχετικά με αυτό της μετατροπής 1L.
5
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Καθαρό κέρδος για 3000 L ανά έτος από τη χρήση του παραγόμενου
βιοντίζελ:

2205

Γ. Λειτουργικό Κόστος Ανθρώπινων Πόρων

Αν η εθελοντική απασχόληση αποτιμηθεί με ωρομίσθιο 16,9 €/ώρα6 και απασχολείται 1 εξειδικευμένο άτομο για 3 ώρες σε κάθε μετατροπή 100L, το τεκμαρτό κέρδος ή ζημιά: α) του δημοσίου, β)
του ασφαλιστικού φορέα, γ) του ΟΑΕΔ και δ) του εθελοντή για κάθε μετατροπή θα έχουν ως εξής:

Ωρομίσθιο

Ασφαλιστική Εισφορά
Εργοδότη

Γενικό
Σύνολο
Αποδοχών

27,46%
16,9

4,64

21,54

Ασφαλιστική Εισφορά
Εργαζομένου

Εισφορά
υπερ
ΟΑΕΔ

Φόρος

16,50%

1%

5%

2,79

0,17

0,94

Σύνολο
Ασφαλιστικών
Εισφορών

Καθαρά στο
δικαιούχο

7,43

13,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Μακροπεριβάλλον: Ενδεικτικοί ορισμοί & Μεγατάσεις

1. Πολιτικές & Νομικές Δυνάμεις: κατανέμουν την εξουσία-δύναμη και εκδίδουν περιοριστικούς και
προστατευτικούς νόμους και κανονισμούς.
2. Οικονομικές Δυνάμεις: ρυθμίζουν την ανταλλαγή υλικών, χρημάτων, ενέργειας και πληροφοριών.
3. Κοινωνικές Δυνάμεις: προσδιορίζουν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς που διευκολύνουν τη συνεργασία και τη συλλογική δράση των ανθρώπων, με στόχο το γενικό συμφέρον.
4. Τεχνολογικές Δυνάμεις: επινοούν λύσεις σε προβλήματα (καινοτομία).

6

http://www.pde.gr/index.php?topic=29704.0
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(Γεωργόπουλος, 2006, σελ 54, Coleman, 1988a).

ΜΑΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ή ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ή PEST

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

/ ΝΟΜΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ή ΑΜΕΣΟ ή ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
Μέτοχοι
Κυβερνήσεις

Ομάδες Ενδιαφέροντος
Πελάτες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προμηθευτές
Σωματεία
Εργαζομένων

Δομή
Κουλτούρα
Τοπικές ΚοινωΠόροι
νίες

Ανταγωνιστές
Πιστωτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΣΧΗΜΑ 1 Μεταβλητές του περιβάλλοντος. Πηγή: Γεωργόπουλος, Νικόλαος, Β, 2006, «Στρατηγικό
Μάνατζμεντ.», Εκδόσεις Γ. Μπένου, σελ. 8.

Μεγατάσεις
1) Αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού στα 9 δις έως το 2050.
2) Αύξηση των ενεργειακών αναγκών των αναδυόμενων οικονομιών. Eάν κάθε άνθρωπος στον
πλανήτη ακολουθήσει τα δυτικά καταναλωτικά πρότυπα η ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το
2050 θα αυξηθεί 500% σε σχέση με το 2008.
3) Μέχρι το 2100, αναμένεται ότι το 70% των ανθρώπων θα ζουν σε πόλεις7. Μέχρι το 2025 εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 27 υπερπόλεις στον πλανήτη, καθεμία με πληθυσμό πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους8.
Σχετικά με τις στοιχειώδεις –κατά το δυτικό πρότυπο, ανάγκες διατροφής και υγιεινής, οι προηγούμενες τάσεις αναμένεται να οδηγήσουν παγκόσμια σε έλλειψη πρώτων υλών σημαντικών για την
τροφή και την ενέργεια καθώς και μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων9 από τις ενεργοβόρες κοινωνίες.

Θανόπουλος, Γιάννης, Ν, 2012, «Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις.», Εκδόσεις
Interbooks, σελίδα 127. Eric Meade, “Slums: A Catalyst Bed for Poverty Eradication,” Sep-Oct 2012, σελίδες
43-44.
8
P. H. Liotta and James F. Miskel. —Books in Brief [review of The Real Population Bomb by P. H. Liotta and
James F. Miskel], July-Aug 2012, σελίδα 55.
7

9

βιομηχανικών και αστικών, στερεών και υγρών αποβλήτων, αερίων του θερμοκηπίου, επικίνδυνων υλικών κ.ά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όταν τα μαγειρικά λίπη και έλαια δεν ανακυκλώνονται και απορρίπτονται στο δίκτυο όμβριων υδάτων, στο αποχετευτικό δίκτυο ή στους κάδους απορριμμάτων αυτά καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα,
μέσω της επιφανειακής και υπόγειας απορροής στους υδάτινους αποδέκτες (παράκτια ύδατα, λίμνες, ποτάμια). Τα λίπη και έλαια είναι ελαφρύτερα από το νερό κι έτσι εμποδίζουν το ατμοσφαιρικό οξυγόνο να διεισδύσει στο υδατικό ρεύμα και να συμβάλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων μικροοργανισμών όπως π.χ. του πλαγκτόν. Αυτό έχει τα παρακάτω αποτελέσματα:
1. Να προκαλείται ασφυξία στους μικροοργανισμούς των υδάτινων αποδεκτών που με τη σειρά
τους αποτελούν τροφή άλλων ανώτερων οργανισμών.
2. Να προκαλείται αποξυγόνωση των θαλάσσιων αποδεκτών και σταδιακή υποβάθμιση και καταστροφή του θαλάσσιου, παράκτιου ή λιμναίου οικοσυστήματος.
3. Τα πολυμερισμένα έλαια δημιουργούν αδιαπέραστα για το νερό και τον αέρα στρώματα τόσο
στις ακτές όσο και στον πυθμένα λιμνών, ποταμών και θαλασσών στα οποία δεν αναπτύσσεται κανένας φυτικός η ζωικός οργανισμός.
4. Κατά την αποσύνθεση των μαγειρικών λιπών και ελαίων παράγεται ισχυρή δυσοσμία σε έδαφος
και ύδατα.
5. Τα μαγειρικά λίπη και έλαια που απορρίπτονται στην αποχέτευση επικολλούνται στους αγωγούς
του δικτύου αποχέτευσης και τους φράζουν με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμύρας σε
περιόδους ισχυρών βροχοπτώσεων. Επιπλέον, καταστρέφουν τους λιποσυλλέκτες του βιολογικού
καθαρισμού με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος συντήρησης των δικτύων και τα δημοτικά τέλη.
6. Τα μαγειρικά λίπη και έλαια που απορρίπτονται στους κάδους των απορριμμάτων, ρέουν προς
τους δρόμους και τα πεζοδρόμια, αυξάνουν την ολισθηρότητα και διακυβεύουν την οδική ασφάλεια
πεζών και οχημάτων
7. Μέρος των μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων μετατρέπεται σε ζωοτροφή, κάτι που απαγορεύεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό EC 1774/2002 (ABPR) για τη διασφάλιση της υγιεινής των ζώων
και της διατροφικής αλυσίδας

Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια (τηγανέλαια) είναι μια μορφή υπολειμματικής βιομάζας και αν
απορριφθούν στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή υποβάθμιση στο έδαφος ή/και στα
νερά. Αν απορριφθούν στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο
σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στον οποίο θα καταλήξουν. Αν απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα, αυξάνεται ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α. και άρα αυξάνεται η
πιθανότητα μόλυνσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Με απλά λόγια, αρκεί η απόληψη
ενός λίτρου τηγανέλαιου για να μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού, δηλαδή την ποσότητα που χρησιμοποιεί ο μέσος άνθρωπος σε 14 χρόνια! Η συλλογή του τηγανελαίου αποτελεί επομένως ένα
περιβαλλοντικό κίνητρο από μόνη της, πόσο μάλλον αν αυτή συνδυαστεί και με τη μετατροπή του
σε υψηλής προστιθέμενης αξίας καύσιμο όπως ένα υποκατάστατο του ντίζελ κίνησης.
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Εκπομπές

Β100

Β20

CO

-48%

-12%

Άκαυστοι CxHy

-67%

-20%

Σωματίδια

-47%

-12%

SOx

-100%

-20%

Τοξικά αέρια

-60% έως
-90%

-12% έως -20%

NOx

+10%

+2%
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1ο Εργαστηρικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης

Ταχ. Διεύθυνση Κατακουζηνού 16
Αλεξανδρούπολη, ΤΚ 68100
Διευθύντρια Σοφία Χατζηλεοντιάδου

Ονόματα δασκάλων/καθηγητών/μαθητών-μαθητριών/βοηθητικού προσωπικού/γονέων
που συνεργάστηκαν. Μετά από απόφαση του συλλόγου του Ε.Κ. στο πρόγραμμα
συμμετείχαν όλοι οι καθηγητές με την ισχύουσα δομή του Ε.Κ. Ειδικότερα, την Επιτροπή
Αειφόρου Σχολείου, αποτέλεσαν η Σοφία Χατζηλεοντιάδου Δντρια, Δουλάμη Εύη
Υποδιευθύντρια, Αποστολούδια Μυρσίνη, Ζαμπαράκης Θέμης, Ζώης Σταύρος, Καρδαμήλα
Ευδοκία και, Κολοσέντας Παναγιώτης, Τομεάρχες.
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Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το 1ο Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης έχει λειτουργική διασπορά: α) στο χώρο, λόγω της διασποράς
των εγκαταστάσεων στην πόλη, β) στο χρόνο, λόγω της εξυπηρέτησης σχολικών μονάδων
πρωινής και εσπερινής λειτουργίας και γ) στην ηλικία των εκπαιδευόμενων, λόγω της
εξυπηρέτησης σχολικών μονάδων με ανηλίκους (ΕΠΑΛ) και σχολικών μονάδων με ενηλίκους
εκπαιδευόμενους (εσπερινό ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναδεικνύουν την
ανάγκη ενίσχυσης της συνοχής του Ε.Κ. και ανάδειξης της ταυτότητάς του ως αυτόνομης
σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτής της αναγκαιότητας διατυπώνεται το όραμα του Ε.Κ.
που είναι η αναβάθμιση του εργαστηρικού έργου που παρέχει στους ανηλίκους και
ενηλίκους μαθητές του μέσα από την αύξηση της συνοχής του και με όρους συστημικής
προσέγγισης της λειτουργίας του προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Η προσπάθεια αυτή
αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα από τη κοινή εννοιολογική αντίληψη χαρακτηριστικών του
αειφόρου σχολείου από όλους του συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η
αντίληψη αυτή προδιορίζει και τους επιμέρους στόχους που αφορούν στο μετασχηματισμό
της σε πράξη, μέσα από δράσεις που αφορούν στην προώθηση της αειφορίας στο «έσω»
και από και προς το «έξω» περιβάλλον του.

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

Το 1ο Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης στις 21-11-2011 και 25-10-2012 συνεδριάσεις της ολομέλειας
του συλλόγου καθηγητών (όπως προκύπτει από τα πρακτικά στου σχολείου), αποφάσισε
την συμμετοχή του στο ΒΑΣ κατά τα έτη 2011-2012 και 2012-2013, αντίστοιχα. Ακολούθως,
κάθε χρονιά συντάχθηκε το Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης (ΣΠΔ) και το Σχέδιο Αειφόρου
Διαχείρισης (ΣΑΔ), στη βάση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του Ε.Κ. Ως Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου όρισε το διοικητικό σχήμα
Δντρια, Υποδιευθύντρια και Τομεάρχες του 1ου Ε.Κ. Λόγω της παραπάνω διασποράς του
Ε.Κ. η επιτροπή αυτή θέσπισε της σύγκλισή της σε εβδομαδιαία βάση. Το ΣΑΔ προσδιόρισε
ανά χρονιά τη στοχοθεσία των δράσεων. Στις ενδιάμεσες συνεδριάσεις της ολομέλειας του
συλλόγου του Ε.Κ. γινόταν ενημέρωση για την εξέλιξη του ΣΑΔ. Εντός των προθεσμιών που
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τέθηκαν, η Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου, μετά από συνεδρίαση, συγκέντωνε όλα τα
τεκμήρια και συμπήρωνε στη βάση δεδομένων τα στοιχεία ανά δείκτη προκειμένου να
εξαχθούν οι αντίστοιχες τιμές. Στον τελευταίο σύλλογο της ολομέλειας του Ε.Κ. έγινε η
ενημέρωση για τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή του Ε.Κ. στο ΒΑΣ (κατηγορία Λυκείων),
δηλαδή, 1ο Βραβείο για το έτος 2011-2012 και 3ο Βραβείο για το έτος 2012-2013.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Το ΣΑΔ αποτύπωνε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ε.Κ. Πιο συγκεκριμένα, η βασική
φυσιογνωμία του Ε.Κ. διαμορφώνεται από τον εργαστηριακό χαρακτήρα των μαθημάτων
που υποστηρίζει. Τα εργαστήρια αποτελούν χώρους με πολύ σημαντική την παρουσία του
εξοπλισμού-αναλωσίμων και την ανάγκη σύνδεσης με την επαγγελματική και τεχνική
πρακτική. Έχει ανάγκη από αυξημένη εποπτεία και εκπαιδευτικό περιβάλλον που επιχειρεί
να προσομοιώσει το επαγγελματικό περιβάλλον της ειδικότητας αναφοράς. Το ευρύ φάσμα
των ειδικοτήτων του Ε.Κ. δημιουργεί επίσης συνθήκες διεπιστημονικής και διαθεματικής
προσέγγισης κατά το σχεδιαμσό και υλοποίηση απλών έως και σύνθετων μαθητικών έργων.
Η διάχυση της περιβαλλοντικής διάστασης σε διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του
Ε.Κ. στο «έσω» περιβάλλον του καθώς και στις δυνατότητες σύνδεσης της προσομοίωσης
με αυθεντικές συνθήκες μάθησης, μέσω της σύνδεσης του Ε.Κ. με το «έξω» περιβάλλον του,
διαμόρφωσαν και τη στοχοθεσία του ΣΑΔ στους τρεις τομείς που όριζε το πρόγραμμα, στον
Παιδαγωγικό, στον Κοινωνικό/οργανωσιακό και στον περιβαλλοντικό/τεχνικό/οικονομικό
τομέα. Τέλος, μέσα στο ΣΑΔ προβλέφθηκε ότι ως μέσα τεκμηρίωσης θα χρησιμοποιηθούν
ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, βίντεο, παρουσιάσεις και στοιχεία μετρήσεων εισροώνεκροών με ενεργοποίηση του αντίστοιχου τομέα και εργαστηριακής ειδικότητας κάθε φορά
(π.χ., μέτρηση καυσίμου από τους μηχανολόγους, ηλεκτρικής κατανάλωσης από τους
ηλεκτρολόγους κλπ.). Τέλος, στο ΣΑΔ προσδιορίστηκαν θέματα που αφορούν στον
εορτασμό των επιτευγμάτων επίσης στα δύο περιβάλλοντα όπως ορίστηκαν παραπάνω. Το
ΣΠΔ προσδιόρισε τον τρόπο παρακολούθησης, συντονισμού και υλοποίησης του
προγράμματος και επιμέρισε αρμοδιότητες στην Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου. Ειδικότερα,
η Δντρια και η Υποδιευθύντρια ορίστηκαν υπεύθυνες για τη συλλογή των στοιχείων που
αφορούσαν κυρίως στους περιβαλλοντικούς δείκτες και είχαν σχέση με τις καταναλώσεις
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στο επίπεδο της Σχολικής Κοινότητας, όπως επίσης με την επεξεργασία των
ερωτηματολογίων. Επίσης, όρισε κάθε τομεάρχη υπεύθυνο για δράσεις που αφορούσαν
στα γνωστικά αντικείμενα των εργαστηρίων τους και επιμέρους ομάδες εργασίας ανά
τομέα και εργαστήριο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εμπλοκή κάθε φορά του αντίστοιχου
τομέα και την ενεργοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών των αντίστοιχων εργαστηρίων
σύμφωνα με τη δράση που προγραμματιζόταν. Η προσέγγιση αυτή, όπως αναμενόταν,
ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε τομέα, αποδείχθηκε δε σε
σημαντικό βαθμό ευέλικτη στο πλαίσιο της διασποράς του Ε.Κ. σε όλα τα προαναφερθέντα
επίπεδα.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Παρακάτω συνοψίζονται ανά πεδίο μερικές από τις δράσεις του 1ου Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης
κατά τη διετή συμμετοχή του στο υπόψη πρόγραμμα:

Α. Παιδαγωγικός τομέας-πεδίο
-ενσωμάτωση θεμάτων σχετικών με την αειφόρο ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των
εργαστηριακών μαθημάτων: α) ενημέρωση για μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των
εργαστηριακών ασκήσεων, β) ελαχιστοποίηση κατανάλωσης υλικών και προαγωγή της
διαδικασίας της επαναχρησιμοποίησης κατά την κατασκευή έργων, γ) ενημέρωση για
τις πρώτες βοήθειες και γ) καθαριότητα και συλλογή απορριμμάτων, καθώς και διαλογή
υλικών με το τέλος του εργαστηριακού μαθήματος. Για την υποστήριξη των παραπάνω,
έγινε κατασκευή εργαλείου επισκόπησης όλων των εργαστηρίων, από την άποψη της
υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας. Μέσω αυτού του εργαλείου διαπιστώθηκε η
ανάγκη εκτεταμένων παρεμβάσεων σε όλους του εργαστηριακούς χώρους του Ε.Κ., οι
οποίες υλοποιήθηκαν σε διάστημα ενός μηνός και κατέληξαν στην απομάκρυνση τόνων
υλικού για ανακύκλωση.
-προώθηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και κατά το σχεδιασμό αλλά και κατά
την υλοποίηση των μαθητικών έργων
-ανάπτυξη και χρήση του εργαλείου «ετικέτας» του έργου. Το εργαλείο αυτό είχε ως
στόχο, α) να οργανώσει όλα τα μεταδεδομένα που αφορούσαν το έργο (τίτλος,
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συντελεστές, φωτογραφίες του έργου, περιεχόμενο), ώστε να είναι εύκολα
επαναχρησιμοποιήσιμο και, β) να καθοδηγήσει την κατασκευή του έργου με βάση το
πλαίσιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλλε στην
εξοικείωση των ομάδων εργασίας με τις έννοιες ελαχιστοποίηση, ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση, καθώς και με τα σύμβολα των συσκευασιών όλων των υλικών
που οι ομάδες διαχειρίζονται για την κατασκευή των έργων.

- εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο και τοποθέτηση σε όλα τα εργαστήρια
προβολικών για την υποστήριξη της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία
-

προώθηση

της

δυνατότητας

εκπαιδευτικών

επισκέψεων

προς

διάφορους

επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ειδικότητας, για τη
δημιουργία ευκαιριών αυθεντικής μάθησης
-

διενέργεια εκδηλώσεων όπως ενημέρωση για το AIDS (ΚΕΕΛΠΝΟ), ενημέρωση από
την Πυροσβεστική (και άσκηση εκκένωσης του σχολείου), υποδοχή όλων των
Γυμνασίων της πόλης στους εργαστηριακούς χώρους του Ε.Κ., εθελοντική
αιμοδοσία, ενημέρωση για την ασφαλή οδήγηση με δίκυκλα, εκδήλωση των
τμημάτων αισθητικής - κομμωτικής (με θέμα Νύφες (2011) και Εικόνες της γυναίκας
από το 30 μέχρι σήμερα (2012)), συμμετοχή σε διαγωνισμούς (φωτογραφίας, στον
πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των
γενεών 2012, συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα, eTwinning και Leonadro
VETPRO)), εβδομαδιαία έκθεση μαθητικών έργων από όλα τα εργαστήρια στο τέλος
του σχολικού έτους.

Β. Κοινωνικός και οργανωσιακός τομέας-πεδίο
- σύμφωνα με το ΣΠΔ, και ανάλογα με τον τομέα στον οποίο αφορούσε κάθε δράση,
εμπλέχθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
- οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων του Ε.Κ., σε πλήρη σύνθεση αλλά στο
επίπεδο της Επιτροπής Αειφόρου Σχολείου σε εβδομαδιάια βάση, αποδείχθηκαν
αποτελεσματικές για την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης και των δυο ετών
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- η επιμορφωτική δράση αφορούσε σεμινάρια ειδικοτήτων π.χ., για την εκμάθηση του
Autocad αλλά και οριζόντιας θεματολογίας σχετικά με την ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία, τις συγκρούσεις και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης και
σεμινάρια σε συνεργασία με το παράρτημα Έβρου Ροδόπης της Πανελλήνιας Ένωσης
Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ)
- η κοινωνική δράση αφορούσε την υποστήριξη του Γηροκομείου της πόλης μας από τα
τμήματα αισθητικής κομμωτικής, συμμετοχή του Ε.Κ. στις καρναβαλικές εκδηλώσεις για
παροχή έργου (μακιγιάζ και κομμωτικής), στη συμμεροχή στο εθελοντικό έργο του
Δήμου, σε δενδροφύτευση, σε συνεργασία με ειδικούς από διάφορες ειδικότητες (όπως
ηλεκτρολόγων από τη ΔΕΗ), σε συνεργασία και διαρκή παρουσία στο Ε.Κ. εκπροσώπου
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Καινοτόμων Δράσεων, με
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, με το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Καβάλας και την ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών
- αναβάθμιση και επέκταση της ιστοσελίδας του σχολείου για τη διάχυση του
ευρύτερου έργου του Ε.Κ.

Γ. Περιβαλλοντικός/τεχνικός/οικονομικός τομέας-πεδίο
- οργανωμένη ανακύκλωση μετάλλων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και
απορριμάτων
κομποστοποίηση και αναβάθμιση του θερμοκηπίου
- ενεργειακή εξοικονόμιση με συντήρηση και αναβάθμιση της λειτουργίας του
λεβητοστασίου (με εγκατάσταση ηλεκτροβανών και διάταξης αντιστάθμισης) και
κατάλληλη προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με τη χρήση των
εργαστηρίων
- σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για την παρακολούθηση και διαχείριση
των οικονομικών και του εξοπλισμού του Ε.Κ.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η κατά την προσπάθεια υλοποίησης του ΣΠΔ, το Ε.Κ.
ενεπλάκη σε πολυεπίπεδες δράσεις μέσω των οποίων συνδέθηκαν δραστηριότητες από
διαφορετικές ειδικότητες. Για παράδειγμα και μόνο η διοργάνωση της έκθεσης των
μαθητικών έργων, για πρώτη φορά σε χώρο εκτός του σχολείου, απαίτησε την
προετοιμασία αυτού του χώρου. Έτσι, ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της ειδικότητας των
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ηλεκτρολόγων

και

των

ηλεκτρονικών

(για

την

προετοιμασία-επέκταση

της

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τη σύνδεση στο διαδίκτυο των περιπτέρων της
έκθεσης), της ειδικότητας των γραφικών τεχνών για την αισθητική επιμέλεια του χώρου
και του υλικού διάχυσης της ενημέρωσης (αφίσες, προσκλήσεις κλπ.), της ειδικότητας
της πληροφορικής για την ψηφιοποίηση όλου του ενημερωτικού υλικού. Επίσης, πολλά
μαθητικά έργα αποτελούσαν προϊόντα διαθεματικής προσέγγισης όπως για παράδειγμα
η παρέμβαση στο λεβητοστάσιο (ειδικότητες μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων). Γενικά
δημιουργήθηκαν συνθήκες και αναλήφθηκαν δράσεις στο «έσω» περιβάλλον του Σ.Ε.Κ.
κατά μήκος όλων των λειτουργιών του. Επίσης, οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν
και υλοποιήθηκαν προς το «έξω» περιβάλλον δημιούργησαν αυθεντικές μαθησιακές
ευκαιρίες. Οι εκδηλώσεις με συνέργειες του «έσω» και «έξω» περιβάλλοντος (π.χ.,
έκθεση έργων) επίσης συνέβαλλαν στη συνοχή και την ενίσχυση της ταυτότητας του
Ε.Κ., καθώς και στην ενίσχυση της προσπάθειας εξωστρέφειάς του και σύνδεσής του με
την τοπική κοινωνία. Η ενδυνάμωση της ταυτότητας του Σ.Ε.Κ. επιχειρήθηκε και με τη
δημιουργία λογοτύπου και ενσωμάτωση σε αυτόν ενός συμβόλου που απεικονίζει την
αειφορία (βλ. στο επάνω μέρος της σελίδας). Το λογότυπο αυτό προέκυψε από
παραγωγές μαθητών του τομέα Εφαρμοσμένων τεχνών, αφού εμβάθυναν στην έννοια
της αειφορίας και χρησιμοποιήθηκε κατά τα έτη συμμετοχής στο ΒΑΣ, και
επανασχεδιάστηκε μετά την αλλαγή της επωνυμίας του Σ.Ε.Κ. σε Ε.Κ.). Προς την ίδια
κατεύθυνση έγινε και η κατασκευή μακέτας από τον τομέα των Δομικών, η οποία και
συνέβαλλε στην αντίληψη της οργάνωσης του χώρου και των κυρίως εγκαταστάσεων
του Ε.Κ. Η διεπιστημονική προσέγγιση συνέβαλλε στη συνεργασία εκπαιδευτικών και
μαθητών αναδεικνύοντας πολύ ενδιαφέρουσες συνέργειες που προσδίδουν στο
εκπαιδευτικό

έργο

χαρακτηριστικά

αυθεντικής

εμπειρίας

(σύνδεση

με

την

πραγματικότητα). Η ανάγκη σύνδεσης των δράσεων με τα γνωστικά αντικείμενα
εκδηλώθηκε σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων, είτε μεταξύ των μαθητών, είτε μεταξύ των
μελών της Επιτροπής Αειφόρου Σχολείου, καθώς η κινητήρια κατεύθυνση όλης της
δραστηριότητας ήταν η επίλυση των δομικών προβλημάτων, που διαπιστώθηκαν μέσα
από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και όχι αυτό καθαυτό το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού.
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Η συμμετοχή του Ε.Κ. στο ΒΑΣ, προσδιορίστηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του. Έτσι, αποτέλεσε μια νέα εμπειρία η οποία εισήγαγε στη μέχρι τότε λειτουργία του,
μέσα από την κατηγοριοποίηση των δεικτών, την ανάγκη συστηματοποίησης του
σχεδιασμού των δράσεών του με στόχο την ανάπτυξή τους και στις τρεις κατηγορίες.
Επιπλέον, ανέδειξε τη σημασία της τεκμηρίωσης, γεγονός που συνέβαλλε στον
αναστοχασμό επάνω σε καθεμία από αυτές. Επιπλέον, η ποσοτικοποίηση των δεικτών
συνέβαλλε στην συγκριτική τοποθέτηση της προσπάθειας του σχολείου σε μια κλίμακα
αναφοράς, γεγονός επίσης που συμβάλλει στην ανατροφοδότηση σχετικά με το
παραχθέν έργο. Πέρα από τη συμβολή του προγράμματος στο οργανωσιακό μέρος,
θετική συμβολή καταγράφεται και στο θέμα της λειτουργίας του Ε.Κ. με την
ενσωμάτωση δράσεων με μόνιμο χαρακτήρα μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, η
προσφορά έργου στο Γηροκομείο παγιώθηκε και παρέχεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, οι τομείς παράγουν κοινά έργα σε μεγαλύτερο ποσοστό, παρέμειναν και
χρησιμοποιούνται εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΒΑΣ (έντυπα
επισκέψεων, συνεργασιών, λογιστηρίου κλπ.), συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο το
συντονιστικό έργο της "Επιτροπής Αειφόρου Σχολείου" παρά την αλλαγή μελών του,
αξιοποιούνται οι συνεργασίες με τους φορείς. Επίσης, στο επίπεδο της συνοχής,
καταγράφεται η κοινή αντίληψη περί της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλη τη
λειτουργία του Ε.Κ, στον χαρακτήρα των εργαστηριακών έργων, στη χρήση λογότυπου,
στη συνεργασία για την παραγωγή έργων ακόμη και στην αλληλοδιδασκαλία μαθητών
διαφορετικών τμημάτων. Τέλος, η επανάληψη της έκθεσης των μαθητικών έργων στο
κέντρο της πόλης, συνέβαλλε στην διάχυση των αποτελεσμάτων της συλλογικής
δραστηριότητας στην κοινωνία και διατηρείται ως πρακτική μέχρι σήμερα. Οι
παραπάνω 'επιπτώσεις' στη λειτουργία του Ε.Κ. χαρακτηρίζονται παραμένουσες, παρά
τις δυσκολίες που καταγράφηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στο χώρο της Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…
Η διετής συμμετοχή μας στον διαγωνισμό ΒΑΣ, συνέβαλλε στο να πετύχουμε σημαντικά
πράγματα για το σχολείο μας. Το πιο σημαντικό όμως από όλα, ήταν το γεγονός ότι μας
ώθησε να συζητήσουμε, να ενθουσιαστούμε, να σχεδιάσουμε να υλοποιήσουμε, να
κουραστούμε, να χαρούμε, να μάθουμε, να κάνουμε λάθη και παραλείψεις, να
αναστοχαζόμαστε, να κρίνουμε, να παίρνουμε αποφάσεις, να δημιουργούμε το μικρό ή
το μεγάλο, να συμμετέχουμε λίγο ή περισσότερο, δηλαδή να έχουμε σχέσεις, στο χρόνο
(αεί). Όταν αυτές δε λειτουργούν (είτε εξαιτίας μας, είτε λόγω εξωγενών παραγόντων)
τότε η βιωσιμότητα (-φορία) τίθεται υπό αμφισβήτιση.
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2Ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης

Ταχυδρομική Διεύθυνση:.: Πάροδος Διλβόη,
Νέα Αλάτσατα, Ηρακλειο, ΤΚ71305
Διευθυντής: Σκλαβούνος Διονύσιος

Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1) Σκλαβούνος Διονύσιος
2) Λίβα Άννα
3) Μανούσακα Ελένη
Συμμετεχοντες Μαθητες:
ΤΑΞΗ Α΄: Γκουτ Μελίνα, Καπνιστός Εμμανουήλ, Καραπουλάκης Στυλιανός και Μεγγενίδης Ιωάννης.
ΤΑΞΗ Β΄ : Γοραντωνάκης Κων/νος, Γρηγορίου Δημήτριος, Κρητσωτάκης Νικόλαος, Μανουσάκης Αντώνιος, Μαρνέλλος Κων/νος, Μηναδάκη Πελαγία, Μίρζα Κων/νος, Μοσχολάκης Εμμανουήλ, Μπαλούρδου Μαρία, Ουστομανωλάκη Ευαγγελία, Παπαδάκη
Μαρία, Πολλάκης Γεώργιος, Πολυχρονάκης Εμμανουήλ , Σηφάκης Σταύρος, Σουρανάκης Ιωάννης και Χατζηκυριακίδης Θεόδωρος.
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ΤΑΞΗ Γ΄ : Αναπολιωτάκης Βασίλειος, Αποστολάκης Γεώργιος, Βακαλουνάκης Ιωάννης,
Βάμβουκας Ιωάννης, Δασκαλάκης Δημήτριος, Δεληγιάννη Εύη, Ιατράκη Μαρία Καλλέργης Πέτρος, Καπέλα Μαρία, Καράλη Μαρία, Κατσαρός Βασίλειος, Μουλακάκης
Κων/νος, Μπαρμπαδάκης Πέτρος, Παπαδάκης Ανδρέας, Σηφάκης Σταύρος, Φαρσαράκης Ιωάννης, Φιλιππίδης Άγγελος και Χριστοδουλάκη Κων/να.

Ό

ραμα και στόχοι του σχολείου

Το ¨Αειφόρο Σχολείο¨, καινοτομία για τα Ελληνικά δεδομένα, στοχεύει να ενεργοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στο δρόμο της εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη. Σκοπός της συμμετοχής
του σχολείου μας στο διαγωνισμό του
Αειφόρου Σχολείου ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα
προστασίας

του

περιβάλλοντος

,εθελοντισμού, κοινωνικού αποκλεισμού, ισότητας, διαφορετικότητας,
πολιτισμού και τέχνης, σωματικής και
ψυχικής υγείας. Στόχος των δράσεων
ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, την κριτική σκέψη, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την ηγετική τους ικανότητα, αλλά και την αποδοχή και την άσκηση κριτικής. Βασική επίσης,
επιδίωξη του σχολείου μας ήταν να αναπτυχθούν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία,
τους κρατικούς φορείς, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και να ενδυναμωθεί η
συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου, ώστε να δημιουργηθεί θετικό κλίμα σε
όλη τη σχολική κοινότητα. Τέλος, άλλοι στόχοι ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση υλικών, αφού είναι
βασικές διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν όλοι οι μαθητές και φυσικά οι μελλοντικοί υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες αυτού του τόπου.
429

Μ

ικρό ιστορικό της συμμετοχής στο ΒΑΣ

2010-2011: Τίτλος Προγράμματος: « Διεκδικώντας Το Βραβείο Του Αειφόρου Σχολείου»
Συμμετείχαν στο διαγωνισμό 60 μαθητές του σχολείου μας από την Α’ , Β΄ και Γ’ Τάξη
αλλά και όλη η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας.
Δημιουργήθηκαν οι ομάδες.
Συμπεράσματα: Η αειφορία αφορά
στη διαθεσιμότητα των περιβαλλοντικών πόρων και την ορθολογική
χρήση τους. Χρησιμοποιείται για να
περιγράψει δράσεις, ενέργειες ή
στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη
τις συνέπειες στους φυσικούς αλλά
και ανθρώπινους πόρους.
Κερδίσαμε το 2ο Πανελλήνιο Βραβείο
Αειφόρου Σχολείου.
2011-2012: Τίτλος Προγράμματος: «ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΕΙΦΕΡΟΥΜΕ» Περιβάλλον και Τέχνη»
Συμμετείχαν στο διαγωνισμό 60 μαθητές του σχολείου μας από την Α’ , Β΄ και Γ’ Τάξη
αλλά και όλη η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας. Στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιηθούν

οι

μαθητές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος από την
επαφή τους με
το

θέμα της αειφο-

430

ρίας, να ευαισθητοποιηθούν σε εικαστικά θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον,
να μάθουν να σχεδιάζουν και να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου του σχολείου αλλά και να γνωρίσουν και να φωτογραφίσουν τη φυσική Τέχνη.
Συμπεράσματα: Η φύση χωρίς την ανθρώπινη κακοποίηση είναι έργο τέχνης. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την παράδοση μιας περιοχής.
Κερδίσαμε για 2η χρονιά το 2ο Πανελλήνιο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.
2012-2013: Τίτλος Προγράμματος:
«Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ –ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ

ΣΕΙΣΜΟ»
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 37 μαθητές από την Α’ , Β΄ και Γ’ Τάξη αλλά και όλη η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας. Στόχος μας ήταν η εξοικονόμηση
ενέργειας, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η ανακύκλωση, το άνοιγμα του σχολείου
προς την κοινωνία και η προστασία από τους σεισμούς.
Αποτελέσματα: Διαμορφώθηκαν αισθητικά οι χώροι του σχολείου, εξοικονομήθηκε ενέργεια και ενισχύθηκε η διαθεματικότητα.
Κερδίσαμε το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.

Μ

εθοδολογία-διαδικασία υλοποίησης

Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο βρίσκεται στην νότια πλευρά του Ηρακλείου σε αστική περιοχή, καλύπτει 2050 τ.μ. (Ισόγειο και Α΄ όροφος) και βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο έκτασης
3.600 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις του
σχολείου είναι σχετικά νέες,
γιατί εγκαινιάστηκε το 2005. Το
σχολικό έτος 2010-11 το μαθητικό δυναμικό ήταν 340 μαθητές
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και υπηρετούσαν σε αυτό 60 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Τα τελευταία χρόνια, έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον απ’ όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας του
2ου ΕΠΑΛ για καινοτομίες. Η τιμητική διάκριση στο διαγωνισμό Αειφόρου Σχολείου δεν
ήταν αυτοσκοπός, αλλά ένα κίνητρο για περισσότερη δράση και βελτίωση για σωστή
περιβαλλοντική συμπεριφορά και συνείδηση των μαθητών. Ειδικότερα, ο σκοπός της
συμμετοχής του σχολείου στον διαγωνισμό Αειφόρου Σχολείου ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, εθελοντισμού, κοινωνικού
αποκλεισμού, ισότητας, διαφορετικότητας, πολιτισμού και τέχνης, σωματικής και ψυχικής υγείας. Στόχος των δράσεων ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, την κριτική σκέψη, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την ηγετική τους ικανότητα αλλά και την αποδοχή και την άσκηση κριτικής. Βασική επιδίωξη του σχολείου
μας ήταν να αναπτυχθούν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία, τους κρατικούς φορείς,
το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων αλλά και να ενδυναμωθεί η συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου, ώστε να δημιουργηθεί θετικό κλίμα σε όλη την σχολική κοινότητα. Τέλος, άλλοι στόχοι ήταν, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιοποίηση των φυσικών
πόρων, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση υλικών, αφού είναι βασικές διαδικασίες
που πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν όλοι οι μαθητές και φυσικά οι μελλοντικοί υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες αυτού του τόπου.

Δ

ράσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες

Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης και προβολή ταινιών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, κάθε 2η Παρασκευή του μήνα.
- Συμμετοχή στην εικονική έκθεση εικαστικών μαθητικών έργων που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 2ου Πανελλήνιου συμποσίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΕΕΠΟΘΕ). Συναντήσεις με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.
- Έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας.
- Το σχολείο συμμετείχε σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις με την επωνυμία
«Τυλίσσια» που οργάνωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου, όπως και σε περιβαλλοντικά, α-
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θλητικά και πολιτιστικά δρώμενα του δήμου. Οι μαθητές συνεργάστηκαν με μαθητές δημοτικού σχολείου.
- Συνάντηση με τον κ. Μόσχο, συνήγορο για τα δικαιώματα του παιδιού μαζί με μια
ομάδα μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου.
- Θεατρική παράσταση «Το ασχημόπαπο» σε διασκευή των μαθητών.
- Δημιουργία εθελοντικής ομάδας και συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πόλις Αμφιτρύων»
που οργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Το πρόγραμμα « Πόλις Αμφιτρύων» ή ‘‘Host
Town’’ που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου 2011, ήταν αναπόσπαστο μέρος των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011
- Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Ζορμπά μάθε με να χορεύω» σε σκηνοθεσία του Μάνου Μανιά στην αίθουσα τέχνης ΚΡΗΤΕΛΕΙΟ της Θεατρικής Σκηνής
Ηρακλείου.
- Συμμετοχή στην υποδοχή της φλόγας της ελπίδας των Παγκόσμιων Αγώνων Special
Olympics, στις προπονήσεις των αθλητών και στην τελετή υποδοχής των αθλητών
των Special Olympics στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου.
- Συμμετοχή σε ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΚΕΠ) στην Πλατεία Ελευθερίας.
- Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Γερμανόφωνου κινηματογράφου.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
-

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας και Ρούβα

-

Συμμετοχή σε διαγωνισμό

-

Συμμετοχή ομάδας μαθητών στον μονοήμερο διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων

European Creativty &

Innovation Challenge –leonardo da vinci στην Αθήνα. Ομάδα μαθητών στην οποία συμμετείχε μαθήτρια του σχολείου, κατέλαβε την 3η πανελλήνια θέση στο
διαγωνισμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
-

Στο Επαγγελματικό Λύκειο Ειδικής Αγωγής με συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις των μαθητών.
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Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
-

Οργάνωση ημερίδας παρουσίασης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
για όλα τα σχολεία του νομού, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ρούβα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου και είχε στόχο το άνοιγμα του σχολείου προς την
κοινωνία.

-

Αναζήτηση πληροφοριών για την ανακύκλωση υλικών και τους τρόπους ανακύκλωσης. Η ομάδα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, δημιούργησε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook).

-

Προβολή video για τα άτομα με διανοητική αναπηρία και προβολή της ταινίας
«ντοκιμαντέρ και αναπηρία». Ακολούθησε συζήτηση και οι μαθητές κατέθεσαν τις
απόψεις τους και περιέγραψαν τα συναισθήματα τους. Προβολή της ταινίας του
Taare Zameen Par «Κάθε παιδί είναι διαφορετικό», στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σε όλους τους μαθητές του σχολείου.

-

Σχεδιασμός ειδικής μπλούζας της εθελοντικής ομάδας, για τη συμμετοχή στις δράσεις του Δήμου Ηρακλείου για τους αθλητές των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics.

-

Εθελοντική αιμοδοσία από καθηγητές και μαθητές του τομέα Υγείας και Πρόνοιας
σε συνεργασία με το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

-

Οργάνωση ομιλίας-συζήτησης με γυναικολόγο και ασθενείς, για τον καρκίνο του
μαστού.

-

Συλλογή πληροφοριών και ενημέρωση για την διανοητική αναπηρία και για τους
Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics.

-

Οργάνωση ομιλίας και συζήτηση με εργαζομένους, για την αγορά εργασίας της πόλης του Ηρακλείου.

-

Συμμετοχή σε ενημερωτική εκπομπή του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού TV Creta,
με θέμα τη συμμετοχή μας στις δράσεις του Δήμου, «Πόλις Αμφιτρύων» και τον
εθελοντισμό.

-

Συνεντεύξεις: α) στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό TV Creta, για την συμμετοχή του
σχολείου μας και τη βράβευση μαθήτριας στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας
του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων και β) στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμός
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TV Creta, για τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής σαπουνιού από την περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας.

Γ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
-

Διαμόρφωση της αυλής του σχολείου και του κήπου από την ομάδα εξωτερικών παρεμβάσεων και τοποθέτηση οργανικών υλικών στον οργανικό αποικοδομητή (μια
αχρησιμοποίητη δεξαμενή, διαμορφώθηκε για τη συλλογή του νερού της βροχής)

-

Από την ομάδα εσωτερικών παρεμβάσεων έγινε καθαριότητα και αισθητική διαμόρφωση στις αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου.

-

Παρασκευή παραδοσιακού σαπουνιού με χρησιμοποιημένο λάδι, κατασκευή ετικέτας και συσκευασίας σαπουνιού.

-

Συλλογή υλικού για ανακύκλωση από το χώρο του σχολείου και συμμετοχή στην
ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών που οργάνωσε ο ραδιοσταθμός ΣΚΑΙ στην πόλη
μας.

-

Συμμετοχή σε δενδροφύτευση στο δάσος της Κέρης και συμμετοχή καθηγητών στον
καθαρισμό της παραλίας του Λίντο που οργάνωσε ο ραδιοσταθμός ΣΚΑΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τις δράσεις που πραγματοποίησαν οι μαθητές, ανέπτυξαν το πνεύμα της συνεργασίας
και της ομαδικότητας. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η αυτενέργεια των μαθητών και η
ανάληψη πρωτοβουλιών σε κάθε δράση της συμμετοχής του σχολείου στο βραβείο Αειφόρου Σχολείου. Άλλαξαν τρόπους συμπεριφοράς προς το περιβάλλον και υιοθέτησαν νέες
στάσεις και αξίες. Έμαθαν πώς να ανακυκλώνουν και να επαναχρησιμοποιούν τα υλικά,
αλλά και πώς να εξοικονομούν ενέργεια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που βρίσκονται στο αρχείο του σχολείου, διαπιστώθηκε μείωση κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρικού
και πετρελαίου). Επίσης κατά τη διάρκεια καταγραφής των δεικτών στο βραβείο αειφόρου
σχολείου, η τιμή του δείκτη κατανάλωσης χαρτιού ήταν μειωμένη. Οι μαθητές είχαν μια
μοναδική εμπειρία να βιώσουν τον εθελοντισμό και την διαφορετικότητα κατά την συνεργασία που είχαν με τους μαθητές του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής, γιατί όπως είπαν και οι ίδιοι,
«εκείνες τις ώρες ένιωθαν οι ίδιοι να είναι διαφορετικοί». Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος οι μαθητές ανέφεραν μεταξύ άλλων: «Η ανθρώπινη αξία είναι πάνω από την
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δυσαρέσκεια, το μίσος, την ζήλεια και έργο όλων πρέπει να είναι η ένωση των ανθρώπων.
Έργο μας επίσης πρέπει να είναι η πίστη, η ελπίδα, η φιλανθρωπία που ορίζονται από την
αγάπη. Μια αγάπη ανιδιοτελή χωρίς προσμονή ανταλλάγματος. Εθελοντική προσφορά.
Μόνο έτσι ο κόσμος μας θα γίνει πιο ανθρώπινος και ο άνθρωπος πιο κόσμιος». Η προβολή
ταινιών για την διαφορετικότητα, προκάλεσε συγκίνηση και αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα στους μαθητές. Επίσης όταν συμμετείχαν στις δράσεις του δήμου με τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας εξέφρασαν διάφορα συναισθήματα που προσέγγισαν από κοντά
την ιδέα του εθελοντισμού, τον θρίαμβο της θέλησης και την δύναμη της προσπάθειας, που
είναι οι βασικές αρχές των Αγώνων.
Στον Πίνακα 2 φαίνεται επίσης η θετική στάση που ανάπτυξαν οι μαθητές προς το σχολείο
και η ενίσχυση των σχέσεων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Οι μαθητές επίσης συνεργάστηκαν με τοπικούς φορείς και έμαθαν να παρουσιάζουν το έργο τους, με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας
για συμμετοχή όλων. Τα σχόλια των γονέων επίσης ήταν θετικά όσον αφορά την συμμετοχή
των παιδιών τους στις δράσεις του σχολείου και για την ευκαιρία που είχαν να μάθουν για την προστασία του περιβάλλοντος, τον εθελοντισμό, την παράδοση, την
ισότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη.
Διαπιστώθηκε, τέλος, η θετική στάση των
εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε δράσεις του σχολείου και να προωθούν τη
διαθεματικότητα στα μαθήματά τους. Επίσης πιστεύουν πως οι μαθητές τους
βελτίωσαν την μεταξύ τους επικοινωνία και
με τους συμμαθητές τους και στο σχολείο μειώθηκε η παραβατικότητα.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
-

Το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες

-

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και μετά (το 2ο χρόνο) με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

-

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας και Ρούβα

-

Το Επαγγελματικό Λύκειο Ειδικής Αγωγής, το 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Γυμνάσιο Αλικαρνασσού

-

Την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Παράρτημα Κρήτης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε) και την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών
Θεμάτων

-

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων European Creativty & Innovation Challenge

-

Το Συνήγορο του Παιδιού, το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

-

Τον Δήμο Ηρακλείου, τον Δήμο Μαλεβιζίου

-

Τον τηλεοπτικό σταθμό TV Greta και τον ραδιοσταθμό ΣΚΑΙ και τη Θεατρική Σκηνή
Ηρακλείου

-

Επαγγελματίες και ιδιώτες της πόλης του Ηρακλείου
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Τ

ο πιο σημαντικό που πετύχαμε…
Η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία μαθητών, καθηγητών, γονέων διαμόρφωσε θετικό κλίμα, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των μαθητών. Με τη
συμμετοχική διαδικασία, βελτιώθηκαν οι σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και αναπτύχθηκε η σχέση εμπιστοσύνης. Βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ των
καθηγητών και ενισχύθηκε η διαθεματικότητα στα σχολικά μαθήματα. Ταυτόχρονα οι
μαθητές διερεύνησαν τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων, πέραν του αναλυτικού
προγράμματος.

Αναπτύχθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την διαφορετικότητα, την ισότητα, και την φτώχεια τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο. Ενισχύθηκε η προσωπικότητα και η αυτενέργεια των μαθητών, με αποτέλεσμα την μείωση της
παραβατικότητας. Οι μαθητές έμαθαν να αγωνίζονται και να διεκδικούν μέσα από την
γνώση, ανέπτυξαν την ικανότητα ηγεσίας και το πνεύμα ανταγωνιστικότητας. Απέκτησαν
δεξιότητες επικοινωνίας και προβολής του έργου τους. Η θετική στάση που ανέπτυξαν οι
μαθητές προς το σχολείο, λειτούργησε ενισχυτικά, έτσι, ώστε να συμβάλει στην εκμηδένιση της μαθητικής διαρροής.
Υ.Γ. Η παρούσα παρουσίαση της συμβολής του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στον τόμο για το Αειφόρο Σχολείο, είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στην αγαπημένη μας συνάδελφο και πρωτεργάτρια του προγράμματος του Αειφόρου Σχολείου ΛΙΒΑ ΑΝΝΑ, που τόσο άδικα, αυθαίρετα
και καταχρηστικά απομακρύνθηκε από το σχολείο μας, μετά την κατάργηση του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας και ρίχτηκε μαζί με άλλους είκοσι τέσσερις συναδέλφους στον Καιάδα
των απολυμένων εκπαιδευτικών.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
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6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πιτσουλάκη 24
Κηπούπολη Ηράκλειο
Διευθυντής: Αρχοντάκης Κωνσταντίνος

“Κομποστοποίηση” Οργανικού Κλάσματος οικιακών απορριμμάτων»
Εργασία στo πλαίσιo του Περιβαλλοντικού Προγράμματος
6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2013-2014
«Αειφόρο Σχολείο – Δείκτες»
Υπεύθυνοι Καθηγητές
Καγιαλής Κωνσταντίνος ΠΕ14-Γεωπόνων
Μιχαηλίδη Αφροδίτη ΠΕ19-Πληροφορικής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014
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Στόχοι της εργασίας μας
Ως μέρος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Αειφόρο Σχολείο – Μέτρηση Δεικτών»,
η ομάδα αυτή των μαθητών ασχολήθηκε με την κομποστοποίηση.
Οι στόχοι του Περιβαλλοντικού αυτού Προγράμματος για τους μαθητές είναι οι εξής:
1) Να εξασκηθούν στην εξεύρεση πηγών και πληροφοριακού υλικού
2) Να γνωρίσουν τη παραγωγή και χρήση του κομπόστ
3) Να αναφέρουν τους παράγοντες κομποστοποίησης
4) Να συλλέξουν υλικά για κομποστοποίηση από τον κήπο του σχολείου καθώς και από
τα σπίτια τους .
5) Να εξοικειωθούν με την διαδικασία παραγωγής κομπόστ
6) Να μετρήσουν
την θερμοκρασία,
pH, και αγωγιμότητα του κομπόστ κατά την διάρκεια ζύμωσης
7) Να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πειραματική
εφαρμογή
καθώς και τα οφέλη
της παραγωγής του
κομπόστ.

1. Ιστορικά στοιχεία
Το composting (χουμοποίηση) είναι μια από τις πιο παλιές γεωργικές τεχνικές. Η ίδια η
φύση το εφαρμόζει από την εμφάνιση της ζωής, σαν τη βάση για την ύπαρξή της. Πραγματικά, με την αποδόμηση των οργανικών υλικών (φυτικοί – ζωικοί οργανισμοί), ολοκληρώνεται και ξαναρχίζει ο αέναος κύκλος της ζωής. Οι οργανικές ουσίες, με την αποδόμηση τους,
μετατρέπονται σε θρεπτικά συστατικά που θα δημιουργήσουν νέους οργανισμούς που με
τη σειρά τους θα δημιουργήσουν άλλους, έτσι ώστε να συνεχίζεται το θαύμα της ζωής που
ξεκίνησε πρίν εκατομμύρια χρόνια.
Μόλις στις αρχές του 1900 άρχισαν να συστηματοποιούνται οι κανόνες του composting
(χουμοποίησης), που παραδοσιακά εφαρμόζονταν μέχρι τότε. Εκείνος που ξεκίνησε κάτι
τέτοιο ήταν ο Sir Albert Howard με τους συνεργάτες του στο Indore της Ινδίας απ’ όπου πήρε και τ’ όνομά του το πρώτο σύστημα (χουμοποίησης), το Indore System. Στα πρώτα αυτά
χρόνια εφαρμογής του, το composting χρησιμοποιήθηκε σαν μέτρο υγιεινής (επεξεργασία
αποβλήτων και υγρών των υπονόμων).
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Στα χρόνια που ακολούθησαν, η επανάσταση στην τεχνολογία της χουμοποίησης και οι
πραγματικά μεγάλες δυνατότητες της στη διαχείριση των απορριμμάτων, σε συνδυασμό με
τον αυξανόμενο όγκο αυτών, προσέδωσαν κερδοσκοπική χροιά στην εφαρμογή του, χωρίς
βέβαια τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις.
Απ’ τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και μέχρι σήμερα, εγκαταλείπεται σταδιακά η στενή
επιχειρηματική άποψη, ενώ η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του
κόσμου, προσδίδουν περισσότερο περιβαλλοντική χροιά στην εφαρμογή του.
Τι πετυχαίνουμε με τη χρήση του κομπόστ;

Αξιοποιούμε πολύτιμη οργανική ύλη για την μακροπρόθεσμη αύξηση της γονιμότητας των εδαφών.

Επειδή αποφεύγεται η καύση των υπολειμμάτων, μειώνεται ο κίνδυνος των πυρκαγιών που στη χώρα μας ως γνωστόν είναι μεγάλος.


Για τον ίδιο λόγο συντελούμε στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.


Αποδεσμεύεται το κλάδεμα των δέντρων από την επικίνδυνη περίοδο για τις
πυρκαγιές (απαγόρευση καύσης από Μάιο μέχρι Οκτώβριο).

ντοχή).

Πετυχαίνουμε ανώτερη ποιότητα προϊόντων (θρεπτική αξία, γεύση, άρωμα, α-


Εξοικονομούμε ενέργεια, χρήμα και εργασία (ενεργειακές εισροές), γιατί με τη
σωστή εφαρμογή του κομπόστ διευκολύνονται ή περιορίζονται ορισμένες καλλιεργητικές
επεμβάσεις όπως βοτανίσματα, σκαλίσματα, άρδευση.


Εξοικονομούμε πολύτιμο νερό.


Πετυχαίνουμε την προστασία των υπόγειων νερών, των υδάτινων αποδεκτών και
της θάλασσας από τον ευτροφισμό.

Συντελούμε στην εξυγίανση της φύσης μέσα από την προστασία των εδαφών (αναδημιουργία χούμου/φυσικής οργανικής ουσίας) και τις λιγότερες αρρώστιες στις καλλιέργειες.


Περιορίζουμε το πρόβλημα της διάθεσης των οργανικών απορριμμάτων.

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης 70-80% των
οργανικών της κουζίνας (υπολείμματα τροφών, οικιακά κλαδέματα κ.α.).Έτσι μειώνονται
τα σκουπίδια που καταλήγουν στις χωματερές και στους ΧΥΤΑ και άρα αυξάνεται ο μέσος
χρόνος ζωής τους και μειώνεται το συνολικό κόστος δημιουργίας νέων ΧΥΤΑ. Εκτιμάται ότι
ένα νοικοκυριό 4 ατόμων, που κάνει συστηματικά οικιακή κομποστοποίηση, εκτρέπει από
τα σκουπίδια κάθε χρόνο περίπου 450-650 κιλά οργανικά απορρίμματα και τα μετατρέπει
σε κομπόστ. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο περίπου 30-35% των συνολικών ετήσιων
απορριμμάτων του νοικοκυριού.

441

2. Κατάταξη συστημάτων χουμοποίησης
Η γενική κατάταξη των συστημάτων του composting (χουμοποίηση) είναι η εξής:


Ανάλογα με τη χρησιμοποίηση O2 σε αερόβια και αναερόβια συστήματα.

Στα αερόβια συστήματα απαιτείται η παρουσία οξυγόνου, επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, αναπτύσσονται αερόβιοι μικροοργανισμοί, η διαδικασία χουμοποίησης είναι γρηγορότερη ενώ το παραγόμενο προϊόν είναι ποιοτικά καλύτερο.
Στα αναερόβια συστήματα δεν απαιτείται οξυγόνο, οι θερμοκρασίες δεν ανέρχονται σε
υψηλά επίπεδα, αναπτύσσονται αναερόβιοι μικροοργανισμοί ενώ το παραγόμενο προϊόν
είναι χαμηλής ποιότητας και αναφέρεται ότι ίσως είναι επικίνδυνο για καλλιέργειες.


Ανάλογα με τη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται

Διακρίνονται δυο συστήματα composting. Τα μεσόφιλα συστήματα ( 15 - 40 0C) και τα
θερμόφιλα συστήματα ( 45 - 60 0C). Στην πράξη η χουμοποίηση εμπεριέχει, ως επί το πλείστον, και τις δύο φάσεις θερμοκρασιών.
 Ανάλογα με την εφαρμογή
τους από τεχνολογική σκοπιά, διακρίνονται σε ανοιχτά και κλειστά
συστήματα.
Στα ανοιχτά συστήματα το προς
χουμοποίηση υλικό σχηματίζεται
σε σωρούς οι οποίοι είναι είτε εκτεθειμένοι στο περιβάλλον, είτε
καλύπτονται με στέγαστρο, είτε
καλύπτονται με στέγαστρο και
πλευρικά τοιχώματα ανάλογα με
τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.
Στα κλειστά συστήματα η χώνευση πραγματοποιείται στο εσωτερικό εγκαταστάσεων μονάδων χουμοποίησης. Τα συστήματα αυτά διακρίνονται σε:
1. Στατικά, όπως βιοαντιδραστήρες και βιοθάλαμοι και
2. Δυναμικά, όπως τύμπανα αποσύνθεσης, περιστρεφόμενοι πύργοι, κινητοί θάλαμοι κ.ά
Δυνατός είναι επίσης και ο συνδυασμός των δύο αυτών συστημάτων. Συνήθως χρησιμοποιείται κλειστό σύστημα, για επιτάχυνση της χώνευσης στην αρχή, και μετά η ζύμωση
συνεχίζεται, με βραδύτερους ρυθμούς, με το σύστημα των σωρών.
3. Υλικά κομποστοποίησης
Υλικά κατάλληλα για κομποστοποίηση:
 Οργανικά υπολείμματα κουζίνας από τα νοικοκυριά: φλούδες, φύλλα, κοτσάνια, χαλασμένοι καρποί, υπολείμματα από σαλάτες, τσόφλια αυγών. Τα κατακάθια του καφέ και
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των αφεψημάτων, εκχυλισμάτων κλπ. από αρωματικά και θεραπευτικά βότανα. Στάχτη από
ξύλα.


Φυτικά υπολείμματα λαχανικών (φύλλα και στελέχη).



Φυτική ύλη από πάρκα, κήπους δέντρων και θάμνων, υπολείμματα καλλιεργειών
(κλαδέματα), κομμένη χλόη (γκαζόν), αγριόχορτα πριν σχηματίσουν σπόρους, φύλλα από
δέντρα.
 Ροκανίδια και πριονίδια και φλοιός από κατεργασία ξυλείας (όχι εμποτισμένης ξυλείας εμπορίου).


Οργανικά υλικά από στάβλους.

Υλικά ακατάλληλα για κομποστοποίηση:


Aνόργανα υλικά (πέτρες, μεταλλικά αντικείμενα, πλαστικά, γυαλί)



τυπωμένο χαρτί



υπολείμματα φαγητών που περιέχουν κρέας, λίπη, κόκκαλα, λάδια



υλικά καθαρισμού, απορρυπαντικά κλπ.

 οι φλούδες των εσπεριδοειδών σε μεγάλες ποσότητες (αυξάνουν την οξύτητα και
εμποδίζουν μερικούς οργανισμούς της χώνεψης όπως τους γαιοσκώληκες)

4. Βασικοί Παράγοντες του composting (χουμοποίησης)
Θα αναφερθούν η τεχνική και οι βασικοί παράγοντες της πιο απλής και ίσως περισσότερο χρησιμοποιούμενης μεθόδου
χουμοποίησης, της μεθόδου δηλαδή των σωρών. Η μέθοδος συνίσταται στο σχηματισμό του
προς χουμοποίηση υλικού σε
σωρούς, τραπεζοειδούς διατομής. Οι διαστάσεις των σωρών
πρέπει να είναι: Πλάτος βάσης 23 m, ύψος γύρω στο 1.5 m και
μήκος απεριόριστο. Πριν τη διαμόρφωση των σωρών, απαραίτητη είναι μια προετοιμασία των
προς χώνευση υλικών, για την
εξασφάλιση κατά το δυνατόν άριστων συνθηκών για την ανάπτυξη της μικροβιακής δραστηριότητας.
Μικροχλωρίδα. Η επιπλέον προσθήκη μικροβιακού μολύσματος δεν είναι απαραίτητη,
γιατί οι μικροοργανισμοί (κυρίως βακτήρια, μύκητες και ακτινομύκητες) που πραγματοποιούν την αερόβια χώνευση, είναι παρόντες στα υπολείμματα σε μεγάλη αφθονία.
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Μέγεθος τεμαχιδίων. Το μέγεθος των τεμαχιδίων του υλικού επηρεάζει σημαντικά το
ρυθμό αποδόμησης, αλλά και την κοκκομετρική σύσταση του τελικού compost. Κατά γενικό
κανόνα το μέγεθος των τεμαχιδίων των υπολειμμάτων θα πρέπει να είναι από λίγα χιλιοστά
μέχρι και μερικά εκατοστά.
Υγρασία. Το άριστο επίπεδο υγρασίας είναι διαφορετικό για κάθε τύπο υλικού. Η άριστη υγρασία κυμαίνεται από 45% για τα λεπτόκοκκα υλικά μέχρι 60% για τα χονδρόκοκκα
υλικά.Η άριστη υγρασία κυμαίνεται από 45% για τα λεπτόκοκκα υλικά μέχρι 60% για τα
χονδρόκοκκα υλικά.
Σχέση C/N. Η άριστη τιμή της σχέσης C/N, στο προς χώνευση υλικό, είναι εκείνη του
30/1. Στις περιπτώσεις που η σχέση αυτή είναι μεγαλύτερη του 30/1, είναι απαραίτητη η
προσθήκη αζώτου για την επίσπευση της αποδόμησης. Η πηγή αζώτου που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι η νιτρική αμμωνία ή η ουρία. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα
υπολείμματα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, όπως κοπριά (ορνίθων) και χωνεμένη λάσπη βιολογικού καθαρισμού. Στον Πίνακα 1 φαίνεται η σχέση C/N για ορισμένα οργανικά
υπολείμματα.
α/α

Οργανικά υπολείμματα

Σχέση C/N

1

Εκχυλισμένη Ελαιοπυρήνα

53

2

Ελαιοπυρήνα φυγοκεντρικών Ελαιουργεί-

64

3

Κληματίδες Αμπέλου

62

4

Κοπριά Βοδιών

22

5

Κοπριά Ορνίθων

7

6

Στέμφυλα Οινοποιείων

24

7

Φύκια Θαλάσσης

52

8

Φύλλα Ελιάς από Ελαιουργεία

33

9

Άχυρα από Όσπρια

15

10

Κομμένη Χλόη

12

11

Φρέσκο Πριονίδι

208

12

Φύλλα Οπωροφόρων Δένδρων

50

ων

Πίνακας 1: Σχέση C/N ορισμένων οργανικών υπολειμμάτων
pH. Η τιμή του pH ασκεί καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Τα
βέλτιστα επίπεδα pH είναι για τους μύκητες 5.5 – 8.0 και για τα βακτήρια 6.0 – 7.5. Το άριστο pH είναι εκείνο της ελαφρώς αλκαλικής περιοχής. Δεν είναι όμως απαραίτητη η διόρθωση του pH του υλικού πριν από την έναρξη εφαρμογής του composting, (χουμοποίησης)
γιατί με την έναρξη της χώνευσης αυτό ανεβαίνει στην ελαφρώς αλκαλική περιοχή, εξ’ αιτίας κυρίως της απελευθέρωσης αμμωνίας.
Θερμοκρασία. Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά την χώνευση είναι το αποτέλεσμα της
δράσης του μικροβιακού πληθυσμού. Ως άριστη θερμοκρασία για τη μικροβιακή δραστηριότητα θεωρείται αυτή που κυμαίνεται μεταξύ 50 – 60 0C, ενώ θερμοκρασίες μεγαλυτέρων των 65 0C έχουν σαν αποτέλεσμα την αεριοποίηση και τη διαφυγή αζώτου.
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Αερισμός. Το επίπεδο του οξυγόνου στον αέρα, στο εσωτερικό του σωρού, πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 5% για να εξασφαλίζονται οι αερόβιες συνθήκες χώνευσης. Ο αερισμός
γίνεται είτε με γυρίσματα, είτε με τη διοχέτευση αέρα, μέσω ειδικών κατασκευών στη βάση
του σωρού, είτε με την αναρρόφηση αέρα απ’ το εσωτερικό του σωρού.
Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα, κατά τη χουμοποίηση, αυξάνει σαν
το αποτέλεσμα της ανοργανοποίησης των υλικών και της συσσώρευσης αλάτων σε μικρότερο όγκο. Ο ρυθμός αύξησης ποικίλει για κάθε υλικό.
5. Πειραματικό Μέρος
Εγκατάσταση Κάδου Κομποστοποίησης
Ο κάδος κομποστοποίησης (220 λίτρων) εγκαταστάθηκε στις 9/11/13. Τα υλικά που αποτέλεσαν το σωρό ήταν χόρτα από τον κήπο του σχολείου, Φυτικά υπολείμματα λαχανικών, και φύλλα ελιάς. Έγινε τεμαχισμός των υπολειμμάτων και η ρίψη τους στο κάδο.
Εκτίμηση πορείας χώνευσης και ωρίμανσης Compost
Κατά την διάρκεια της ζύμωσης μετρούσαμε την θερμοκρασία , το pH και την αγωγιμότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, pH και αγωγιμότητας φαίνονται στον πίνακα 2.


Η μέτρηση της θερμοκρασίας γινόταν με θερμόμετρο χειρός.

 Η μέτρηση pH και ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ΕC) στο εκχύλισμα με τη μέθοδο 1:1
1/2 (v/v), αμέσως μετά τη λήψη κάθε δείγματος.
Οι μετρήσεις έγιναν στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης.
Οι μέσες τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ικανοποιητικές σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα:
Θερμοκρασία: ξεπέρασε πολλές φορές τους 650 C αλλά μετά από γυρίσματα η θερμοκρασία ήταν μεταξύ 55-650 C.
pΗ: Με την έναρξη του composting εμφάνισε μια μικρή πτώση που οφείλεται στο σχηματισμό αρχικά οξικού οξέος και λίγο αργότερα γαλακτικού, βουτυρικού οξέος με την άνοδο στη συνέχεια της θερμοκρασίας, άρχισε μία άνοδος του ΡΗ που αποδίδεται στην μικροβιακή αποδόμηση, και ταυτόχρονα στην ελευθέρωση αμμωνίας ακολούθησε μια πτώση μεταξύ 7-9.
Ε.C.: Είχαμε αύξηση της αγωγιμότητας (6ms) που απεδόθη στον υψηλό βαθμό αποδόμησης Στην περίπτωση του πειραματικού σωρού η υπέρμετρη αύξησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας οφείλεται κυρίως στον υψηλό βαθμό αποδόμησης αλλά και στην μεγάλη ποικιλομορφία των υπολειμμάτων.
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To τελικό προϊόν ήταν “έτοιμο” τον Μάρτιο 2014, όμως δεν το χρησιμοποιήσαμε, αφού
θα έπρεπε να ελεγθεί πρώτα η φυτοτοξικότητα του. Ο τελικός έλεγχος έγινε με το «τεστ του
Μαρουλιού».
Ο σπόρος του Μαρουλιού έχει υψηλή βλαστικότητα και γρήγορη βλάστηση (5-6μέρες)
ενώ είναι ευαίσθητος στην φυτοτοξικότητα.
Η σπορά έδειξε ότι το τελικό προϊόν δεν ήταν ακόμα έτοιμο αφού οι σπόροι που φύτρωσαν ήταν ελάχιστοι , άρα το κομπόστ θέλει μια περίοδο εξυγίανσης που ίσως διαρκέσει μερικούς
μήνες.
Το πρόβλημα της υψηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας του κομπόστ – πολύ σοβαρό για την ανάπτυξη φυτών - αντιμετωπίζεται
με δύο τρόπους. Είτε με τη χρήση
του κομπόστ σε μίγματα με άλλα
υποστρώματα, είτε με το ξέπλυμά
του με νερό καλής ποιότητας ή
βρόχινο. Η δεύτερη λύση είναι
επιζήμια για τα χρήσιμα θρεπτικά
άλατα που περιέχει το κομπόστ.

6. Βασικές Αρχές
Λάθη που συμβαίνουν
Άσχημη μυρωδιά από κακό αερισμό

Άσπρη μούχλα, στεγνά υλικά

Διόρθωση
Αναποδογύρισμα του σωρού και
προσοχή για καλό αερισμό (όχι πολύ νερό, αρκετό χοντρό υλικό)
Πότισμα, αναποδογύρισμα

Κομπόστ δε θερμαίνεται, έχει όμως
Αναποδογύρισμα και προσθήκη υλιτη σωστή υγρασία
κού με περισσότερο άζωτο (π.χ. πράσινο
υλικό)
7. Συμπεράσματα
Ο βασικός σκοπός αυτής της πειραματικής εργασίας ήταν να δώσει την δυνατότητα
στους μαθητές να παρασκευάσουν μόνοι τους κομπόστ, και από την εμπειρία που θα αποκτήσουν από αυτή την διαδικασία να λάβουν το μήνυμα ότι η συλλογή των προς χουμοποίηση υλικών δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, η διαδικασία της παραγωγής κομπόστ
είναι σχετικά απλή, είναι μια φυσική διεργασία που απαιτεί ελάχιστη φροντίδα, το παραγόμενο κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους κήπους, βελτιώνοντας τα φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά του εδάφους.
446

Η διαδικασία μετατροπής των υπολειμμάτων σε χρήσιμο υλικό είναι πολύ ενδιαφέρουσα και προσφέρει πλούσιες εμπειρίες και ικανοποίηση σ’ εκείνον που θα ασχοληθεί μ’ αυτή.
Η προσωπική ενασχόληση του μαθητή με τα απορρίμματα τον καθιστά περισσότερο υπεύθυνο για τα προβλήματα που αυτά δημιουργούν, με γενικότερα θετικά αποτελέσματα
στην ποιότητα ζωής του ίδιου αλλά και του κοινωνικού συνόλου που ζει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Eurostat: Στις χωματερές το 82% των στερεών αποβλήτων
25 Μαρ 2014
EUROSTAT, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στις χωματερές συνεχίζει να καταλήγει το 82% των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων
το 2012 στην ΕΕ τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Παράλληλα, υπολογίζεται ότι αναλογούν περίπου 503 κιλά σκουπιδιών ανά κάτοικο, ετησίως.
Στίς χώρες της ΕΕ, το 42% των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων είτε ανακυκλώθηκε,
είτε κομποστοποιήθηκε (27% και 15% αντιστοίχως), το 34% ενταφιάστηκε και το 24% αποτεφρώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία.
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα ανακυκλώθηκε το 16%, κομποστοποιήθηκε το 2% και ενταφιάστηκε το 82% των αστικών αποβλήτων.
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Η Ελλάδα καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ, όσον αφορά την ταφή των απορριμμάτων, μετά τη Ρουμανία (99%), τη Μάλτα (87%), την Κροατία (85%) και τη Λετονία (84%).
Τα υψηλότερα ποσοστά επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην ΕΕ (ανακύκλωση ή κομποστοποίηση) καταγράφονται στη Γερμανία (65%), στην Αυστρία (62%), στο Βέλγιο (57%)
και στην Ολλανδία (50%). Όσο αφορά στην αποτέφρωση αποβλήτων, τα μεγαλύτερα ποσοστά, σημειώνονται στη Δανία και τη Σουηδία (52%), στην Ολλανδία (49%), στο Βέλγιο (42%)
και στο Λουξεμβούργο (36%).
Η Eurostat, υπολογίζει ότι κάθε κάτοικος στην ΕΕ παράγει περίπου 492 κιλά σκουπιδιών
το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα αναλογούν περίπου 503 κιλά σκουπιδιών, ανά κάτοικο. Το μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών παράγουν ετησίως οι Δανοί (668 κιλά ανά κάτοικο), οι Κύπριοι
(663 κιλά), οι Λουξεμβούργιοι (662 κιλά) και οι Γερμανοί (611 κιλά).
Σημειώνεται ότι η Eurostat ορίζει ως «αστικά απόβλητα» αυτά που δημιουργούν τα νοικοκυριά, αλλά και όσα παρόμοια απορρίμματα παράγονται από μικρές επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς. Τα στοιχεία της Eurostat δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητα που παράγονται από την αγροτική και τη βιομηχανική δραστηριότητα.
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