
Το     Big Green Week project    και το   μήνυμα του Γ4  :  

Οι μαθητές αρχικά ενημερώθηκαν για την ετήσια θεματική εβδομάδα της European

Commission που έχει ως στόχο να ενημερώνει πολίτες για ζητήματα που αφορούν

το περιβάλλον  και  δημιουργεί  μια  κοινότητα  ενεργών μελών που εμπλέκονται  σε

δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και εφαρμογή καλών πρακτικών. 

Το  project  ήταν  διαθεματικό καθώς  οι  δραστηριότητες  σχεδιάστηκαν  να

πραγματοποιηθούν  μια  ανά  ημέρα  σε  διαφορετικό  μάθημα  του  ωρολογίου

προγράμματος του σχολείου με βάση όμως την Αγγλική γλώσσα.

Στο μάθημα της  Ιστορίας, οι μαθητές συνδέθηκαν στην ιστοσελίδα της European

Commision και μελέτησαν το υλικό διαφορετικών ετήσιων θεματικών εβδομάδων (EU

Green Week editions). Επιπλέον χρησιμοποίησαν πλαστικά μπουκάλια και φύτευσαν

λουλούδια για την τάξη τους.  Δημιούργησαν έτσι a Green atmosphere με όλα τα

οφέλη που έχουν τα φυτά για έναν χώρο και εκμεταλλεύτηκαν τα χρησιμοποιημένα

μπουκάλια με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο.

Στο μάθημα της  Φυσικής, οι  μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο  με θέμα τη

σπατάλη  ενέργειας  στην  καθημερινότητα  τους  και  ενημερώθηκαν  για  έξυπνους

τρόπους εξοικονόμησης της (poster).  Επιπλέον για μια εβδομάδα κατέγραψαν την

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο σχολικό κτίριο.

Στο μάθημα των Μαθηματικών, ρωτήθηκαν όλοι οι μαθητές ανά τάξη και τμήμα ως

προς το τρόπο μετακίνησης τους στο σχολείο. Αφού συνέλεξαν αριθμητικά σύνολα,

με  τη  βοήθεια  της  εκπαιδευτικού  προχώρησαν  σε  ανάλυση  των  ποσοστών  και

δημιούργησαν διάγραμμα.

Στο Μάθημα των  Αγγλικών παρακολούθησαν videos για το project 'Transforming

school food' που διεξήχθη σε σχολεία της Αγγλίας και ενημερώθηκαν για συμβουλές

υγιεινής διατροφής σύμφωνα με το Αγγλικό μοντέλο.



Ακολούθησε Healthy breakfast με τρόφιμα που επέλεξαν οι μαθητές σε συνεργασία

με την εκπαιδευτικό.

Τέλος  στο  μάθημα  της  Γυμναστικής οι  μαθητές  αφού  είχαν  συζητήσει  για  τη

σημασία της σωματικής άσκησης (περπάτημα) τόσο στην ατομική υγεία όσο και στο

περιβάλλον, ακολούθησαν διαδρομή και κατέγραψαν απόσταση, χρόνο και βήματα

σύμφωνα με την ημερήσια σύσταση για σωματική άσκηση.

Οι  μαθητές  εξάσκησαν  και  ανέπτυξαν  την  Αγγλική  γλώσσα  σε  συγκεκριμένες

θεματικές ενότητες και με βιωματικές δραστηριότητες.

Υπεύθυνη  για  το  Big  Green Week project  στο  τμήμα  Γ4  ήταν  η  καθηγήτρια

Αγγλικών κ. Κωνσταντίνα Ζωγράφου.





Το   Big Green Week project    και το   μήνυμα του Γ4:  

When a school goes  Green, it supports global sustainability in every way.A
green school begins with the future in mind, designing a learning experience
for  students  that  will  prepare  them to  lead the  world  towards a healthier,
cleaner and more sustainable future.


