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Αειφορικά χαρακτθριςτικά προγράμματοσ 

Σο ςχολείο 

Η περιβαλλοντικι 
 επιτροπι 

Σα ηθτιματα Θ ςτρατθγικι 
Σα πρόςωπα  

ςχζςεισ 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

ΣΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ:  

Ποιεσ είναι οι ανάγκεσ 
του ςχολείου;  

Σι αλλαγζσ χρειάηονται; 

 

 
Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ:  

ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΗ ΧΟΛΙΚΟΤ 
ΧΩΡΟΤ 

 
•  Περιβαλλοντικό ζλεγχοσ 

• χζδιο δράςθσ 
• υνεχισ παρακολοφκθςθ, 

ενθμζρωςθ  
• Εμπλοκι ςχολικισ και 

ευρφτερθσ κοινότθτασ 
 

ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑ:  

θ Δζςμευςθ 

 



Οι κεματικζσ ενότθτεσ 

 Ενζργεια 
 Νερό  
 Απορρίμματα  
 χολικι Αυλι  
 Ποιότθτα Ζωισ (Διατροφι, Τγιεινι, Άκλθςθ, Ελεφκεροσ χρόνοσ) 

 Τπεφκυνθ Κατανάλωςθ (πρότυπα, διαφιμιςθ, τθλεόραςθσ)  

Οριηόντια κζματα -άξονεσ: 
 

Ανκρώπινα Δικαιώματα 
Κλιματικι αλλαγι 

Σοπικά ηθτιματα 
Προςταςία τθσ φφςθσ και τθσ 

βιοποικιλότθτασ 



Επιδίωξθ 

Θ δομι του προγράμματοσ ενεργοποιεί διαδικαςίεσ 
αλλαγϊν ςτθ ςχολικι ηωι και κινθτοποιεί όλα τα μζλθ τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. 

Σο ςχολείο, οι εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ: 
 

αςχολοφνται με τα ηθτιματα τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ,  
χαράςςουν ςτρατθγικι,  

υλοποιοφν δράςεισ,  
αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ, 

ςυνεργατικι ςυνείδθςθ,  
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 



Περιβαλλοντικι Επιτροπι:  
ςυνδετικόσ κρίκοσ ςχολικισ - ευρφτερθσ κοινότθτασ 

 
Σο παράδειγμα του 16ου και 77ου Νθπιαγωγείου Ακθνϊν: 

το ςτοίχθμα τθσ ςυνεργαςίασ  

Κοινζσ δράςεισ 
ΜΠΕΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΣΑΟΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 



τόχοσ το  αειφόρο ςχολείο ςε παιδαγωγικό και πρακτικό επίπεδο 
Δθμιουργία εκπαιδότοπων (ενεργθτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ) 

χεδιαςμόσ Τλοποίθςθ 



Μζςα και ζξω από τισ αίκουςεσ… 



Δράςεισ  ςτο δθμόςιο χϊρο: ςθμεία αναφοράσ  τθσ 
ταυτότθτασ του ςχολείου 



8ο και 21ο Νθπιαγωγείο Ακθνών: 
 

Αειφόρα ςχολεία ςε κεωρθτικό, 
παιδαγωγικό και πρακτικό επίπεδο: 

παράγοντεσ επιτυχίασ 

• Σα παιδιά χρθςιμοποιοφν 
μεκόδουσ ζρευνασ, 
παρατιρθςθσ και 
ανακάλυψθσ ςτο φυςικό 
αλλά και το δομθμζνο 
αςτικό  περιβάλλον του 
ςχολείου  

• Διάκεςθ για δουλειά 

• Μεράκι για το ςχολείο 

• Αγάπθ για το περιβάλλον 

• υνεργαςία με 
ςυναδζλφουσ και γονείσ 

• Ζμπνευςθ από τα παιδιά 

Η ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ Ω 
ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Η ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 



 
 

Παίηω και ανακαλφπτω 
Εξερευνϊ και κατανοϊ 

Πειραματίηομαι και μακαίνω 
Προςτατεφω και 

Δραςτθριοποιοφμαι 

 
 

 



13ο Δθμοτικό ςχολείου Χαλανδρίου: 
Παίηω και ανακαλφπτω  

 



Δθμιουργικότθτα, γνϊςεισ, παιχνίδι, 
εμπζδωςθ και αξιολόγθςθ 



Ζρευνα ςτο πεδίο 



 
Πειραματίηομαι, μακαίνω,  

δραςτθριοποιοφμαι, αλλάηω  
ι από τθ κεωρία ςτθν πράξθ 

  
 

Οι μακθτζσ:  
• ενθμερϊνονται 

κεωρθτικά 
• ςυηθτοφν και 

αποφαςίηουν με ποιεσ 
μορφζσ ενζργειασ κα 
αςχολθκοφν 

• Εφαρμογι ςτθν πράξθ: 
Καταςκευάηουν θλιακό 
ανεμιςτθράκι, βαρκάκι, 
φωτιςτικό 
 
 
 



 
Παρζμβαςθ ςτθν τοπικι κοινωνία, 

αλλαγζσ ςτο ςχολείο 

 Παρουςίαςθ των εργαςιϊν 
ςτο διμαρχο,  ανάρτθςθ 
ςτον ιςτότοπο του Διμου 

• Αλλαγι όλων των 
λαμπτιρων  του ςχολείου 
μασ, με λαμπτιρεσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

• Αλλαγι των παλαιϊν 
αλουμινίων με 
καινοφργια, τα οποία 
φζρουν διπλό τηάμι 

 



Οι αλλαγζσ ςυνεχίηονται 

• Θ διαμόρφωςθ αφλειου 
χϊρου: μζροσ πρωτότυπθσ 
πρόταςθσ – μελζτθσ .  

• Μια ςυνεργαςία του  
ςχολείου, του ςυλλόγου 
γονζων και κθδεμόνων, φίλων 
από όλθ τθν Ελλάδα, που 
αγκάλιαςαν τθν πρόταςθ και 
τθν ςτιριξαν υλικά και 
τεχνικά. 

• Σο ζργο ζχει τεκεί υπό τθν 
τιμθτικι αιγίδα του Κζντρου 
Ανανεϊςιμων Πθγϊν 
Ενζργειασ  και θ ολοκλιρωςι 
του κα γίνει με τθ ςτιριξθ τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ. 
 



3ο Γυμνάςιο Βριλθςςίων: 
 



Ανακφκλωςθ ςτο ςχολείο!!! 



Ενθμερϊςεισ ςε μακθτζσ από μακθτζσ για τθ ςωςτι 
διαχείριςθ των απορριμμάτων. Ζμφαςθ ςτα οργανικά 

απορρίμματα και τθν κομποςτοποίθςθ ςτο ςχολείο 



Ανακφκλωςθ ςτθν κοινότθτα 
 
Ελζγχουμε τουσ καινοφριουσ 
κάδουσ τθσ γειτονιάσ για τθ 
ςωςτι χριςθ τουσ 
 

ε ςυνεργαςία με το διμο 
Βριλθςςίων ενθμερώνουμε τουσ 
μακθτζσ, γονείσ και κατοίκουσ για τθ 
ςωςτι χριςθ τουσ  



ΔΙAΜΟΡΦΩΗ ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 



Δθμοτικό χολείο ΑΔΑΜΑΝΣΑ 
ΜΗΛΟΤ 

• Με χρθςιμοποιθμζνεσ 
ξφλινεσ παλζτεσ 
καταςκεφαςαν ζπιπλα 
για υπαίκρια τάξθ ςτθ 
ςχολικι αυλι και μια 
ξφλινθ βιβλιοκικθ που 
τοποκετικθκε ςτθν 
αίκουςα αναμονισ 
επιβατϊν, ςτο λιμάνι 
τθσ Μιλου.  

 



Καλζσ πρακτικζσ και από το Litter less 
 
1ο Δ.. ΜΤΚΟΝΟΤ 
Καταςκεφαςαν φωλιζσ για πουλιά. 
 

 

Δ.. ΤΓΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΜΤΚΟΝΟ 

Καταςκεφαςαν παιχνίδια από 
ανακυκλώςιμα υλικά 

 



 
Δθμοτικό χολείο ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΤ 
 • το πλαίςιο τθσ μείωςθσ 

των απορριμμάτων  εντόσ 
του ςχολικοφ χϊρου, 
ζκαναν καταμζτρθςθ 
ποςότθτασ 
απορριμμάτων ανά τάξθ 
και ειδοποιοφςαν τουσ 
μακθτζσ τθσ τάξθσ με τθ 
μεγαλφτερθ ποςότθτα 
εβδομαδιαίωσ. 

 



70ο Δθμοτικό ςχολείο Ακθνϊν  

θμαιάκι ςτθν πιο κακαρι τάξθ Ομάδα ελζγχου 





Διερεφνθςθ του κζματοσ 
Παρουςίαςθ  του χάρτθ εννοιών κάκε 
ομάδασ και αξιολόγθςι του… 

 
Debate …και δραματοποίθςι του  
πάνω ςε ςενάριο των παιδιών 
 



υνεργαςία με τον Διμο Μετ/ςθσ  
και τον Νίκο Σουλιάτο… 

…ακτιβιςτικι δράςθ ςτο 
προαφλιο του ςχολείου για τα 
δικαιώματα των ςπόρων! 



υνεργαςία με το ΠΕΛΙΣΙ για δθμιουργία 
φυτωρίου και τθν υιοκεςία φυτϊν 



οργάνωςθ εκδιλωςθσ... με ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ για τθ  ςθμαςία  των 

παραδοςιακών ςπόρων 



χολικοί λαχανόκθποι 

Προετοιμαςία επί χάρτου… Φυτζματα…. 



Φροντίδα, ενθμζρωςθ, προφφλαξθ 

Καταμεριςμόσ εργαςιών: 
Πότιςμα… 

Ενθμζρωςθ των μικρότερων 
μακθτών 



13ο Δθμοτικό ςχολείο Χαλανδρίου: 
ζτοιμθ θ ςοδειά 

 



φνδεςθ με τθ Διατροφι! 

• κοπόσ είναι τα παιδιά να 
αποκτιςουν ςωςτζσ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ, 
να κάνουν ςωςτζσ 
επιλογζσ των προϊόντων 
που αγοράηουν, να 
ακολουκοφν μια 
ιςορροπθμζνθ διατροφι 
και να ςυμπεριφζρονται 
φιλικά προσ το 
περιβάλλον. 



τόχοι 

• Να γνωρίςουν τθ κρεπτικι αξία των 
τροφϊν και τθ ςθμαςία 

• Να αποκτιςουν ςωςτζσ διατροφικζσ 
ςυνικειεσ οι ίδιοι και οι οικογζνειζσ 
τουσ. 

• Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτα 
ςφγχρονα προβλιματα διατροφισ 
(fast food, παχυςαρκία) 

• Να αποκτιςουν κριτικι κεϊρθςθ 
κατά τθν επιλογι προϊόντων 

• Να εναρμονίηουν τισ επικυμίεσ τουσ 
με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ. 

• Να επιλζγουν ςυνειδθτά προϊόντα 
που δθμιουργοφν λιγότερα 
απορρίμματα  και επιβαρφνουν 
λιγότερο το περιβάλλον 

 



Φτιάχνουμε το ανάπτυγμα τθσ πυραμίδασ και το ςυμπλθρώνουμε με κολλάη 
φωτογραφιών ι ηωγραφιζσ από τισ ομάδεσ τροφίμων 



Δραςτθριότθτεσ  

• Καταγράφουμε για μια βδομάδα 

       τι τρϊμε κακθμερινά. 

• υηθτοφμε το διαιτολόγιό μασ με τα 
μζλθ τθσ ομάδασ μασ, ςυγκρίνουμε 
τα είδθ των τροφϊν και 
ομαδοποιοφμε τα δεδομζνα των 
θμερολογίων. 

•     Αποτυπϊνουμε τα ςυμπεράςματα 

       μασ για τισ πιο δθμοφιλείσ τροφζσ 

       με τθ μορφι ραβδογράμματοσ. 

•    Ανακοινϊνουμε τα αποτελζςμα- 

      τα ςτισ άλλεσ τάξεισ του ςχολείου. 



Μαγειρικι ανά εποχζσ! 



Δράςεισ για το νερό 
 

Πεηόδρομοσ Διονυςίου 
Αρεοπαγίτου, 70ο Δ Ακθνϊν  



Ανάδειξθ ενόσ νζου ρόλου για τουσ μακθτζσ, 
μακιτριεσ ςτθ ςχολικι ηωι:  

θ περίπτωςθ του 1ου Δθμοτικοφ χολείου Ακθνϊν  
• Από το 2007, θ περιβαλλοντικι 

ομάδα ςχθματίηεται κάκε χρόνο 
με εκλογι αντιπροςϊπων από 
όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου. 

• Κάκε χρόνο, με αφορμι ζνα 
κζμα, προβαίνει ςε δράςεισ 
εντόσ και εκτόσ του ςχολείου για 
τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
μακθτϊν και τθσ ευρφτερθσ 
κοινότθτασ. 

• Σα τελευταία 4 χρόνια, ςτα τζλθ 
τθσ ςχολικισ χρονιάσ 
διοργανϊνεται εικαςτικι ζκκεςθ 
ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλεσ οι 
τάξεισ και οι διδάςκοντεσ του 
ςχολείου. 
 



2012-2013:«Αχρθςτο-τεχνίεσ». 

• Σο κζμα τθσ 
περιβαλλοντικισ μασ 
ομάδασ για το ςχολικό ζτοσ 
2012-2013 ιταν «Η 
διαχείριςθ 
απορριμμάτων».  

• Σο ςχολείο εργάςτθκε 
χρθςιμοποιϊντασ άχρθςτα 
υλικά που ανακυκλϊνονται 
και ςτο τζλοσ παρουςίαςε 
τθν εικαςτικι ζκκεςθ με 
τίτλο «Αχρθςτο-τεχνίεσ»  

•   

 



 
2014-2015: «Αχ, κάλαςςά μου» 

 
 

 

• Κάκε τάξθ ζφτιαξε το δικό τθσ 
καράβι. Κάποιοι 
εμπνεφςτθκαν από το μάκθμα 
τθσ Ιςτορίασ, άλλοι ζφτιαξαν 
ζνα ολόκλθρο κυκλαδίτικο 
νθςί. 

• Ειδικό αφιζρωμα ςτουσ 
ςυνανκρϊπουσ μασ που ςτθν 
προςπάκεια τουσ να φφγουν 
από εμπόλεμεσ ηϊνεσ χάνουν 
τθ ηωι τουσ ςτθ Μεςόγειο. 

• υνεργαςία με το 2ο Ειδικό 
Δθμοτικοφ χολείου ΕΛΕΠΑΠ 
 



 
2015-2016: «Η πόλθ που 

ονειρεφομαι».  
 • Σο κάκε παιδί από τθν κάκε τάξθ ζφτιαξε το 

δικό του «ονειρεμζνο» ςπίτι, αλλά και  
τριαςδιάςτατα κτίρια 

• Ειδικό αφιζρωμα ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ 
που προςπακοφν να φφγουν από τον πόλεμο. 

• υνεργαςία με τα παιδιά του  2ου Ειδικοφ 
Δθμοτικοφ χολείου ΕΛΕΠΑΠ 

• Οι επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ γζμιςαν με 
πράγματα και αυτοί το δικό τουσ ςπίτι 
απαντϊντασ  γραπτϊσ ςτθν ερϊτθςθ «Εάν 
ζπρεπε να εγκαταλείψετε ξαφνικά το ςπίτι ςασ, 
ποιο είναι το πρϊτο πράγμα που κα παίρνατε 
μαηί ςασ;».  

• Οι απαντιςεισ τουσ μασ ςυγκίνθςαν: γάλα για 
το παιδί, νερό για το παιδί, διαβατιριο, 
οικογενειακό άλμπουμ με φωτογραφίεσ, το 
κλειδί του ςπιτιοφ… και άλλα πολλά… 



Για τουσ μακθτζσ 

 

 

 

 

αφξθςθ πρωτοβουλιϊν 

ςυμπλθρωματικότθτα και 
ςυλλογικότθτα ςτισ δράςεισ 

ςυνείδθςθ «ανικειν» 

αίςκθμα ευκφνθσ 

διαταξικζσ ςυνεργαςίεσ 



Για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

προκυμία και κινθτοποίθςθ 

αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε ςεμινάρια και 
επικυμία για ενδοςχολικι επιμόρφωςθ 

πολλαπλαςιαςτικι κινθτοποίθςθ και 
μεταφορά εμπειριϊν ςτο κακθμερινό 

πρόγραμμα 



Για το χολείο- Οντότθτα 

 

 «εξωςτρζφεια»  
(εντφπα, ανοικτζσ γιορτζσ, θμερίδεσ, 
δθμοςιεφςεισ, ανοικτζσ ςυλλογικζσ 

εκδθλϊςεισ) 

Νζα μοντζλα διοίκθςθσ: περιςςότερο δθμοκρατικά 


