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ΗΛΕΙΑ

Οι μαθητές δημιουργούν…
καταναλωτική συνείδηση
Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (21/05/2014 12:38)

Τα τοπικά προϊόντα και η σημασία της επιλογής και κατανάλωσής τους από όλους τους Ηλείους,
παρουσιάστηκαν χθες το πρωί, από τους  μαθητές και εκπαιδευτικούς 27 σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα
«Περιβάλλον - Τοπικά Προϊόντα - Διατροφή – Καταναλωτική Συνείδηση» που υλοποίησαν με τη
συνεργασία του Σωματείου «Καταναλωτική Συνείδηση».

Τα σχολεία (5 Νηπιαγωγεία, 13 Δημ. Σχολεία, 5 Γυμνάσια, 4 Λύκεια - ΕΠΑΛ) συνεργάστηκαν,
μέσω των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με την «Καταναλωτική
Συνείδηση» στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στους
πολίτες του Νομού Ηλείας», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Στόχος του προγράμματος 

Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση - ενημέρωση των μαθητών του νομού
Ηλείας, σχετικά με τα προϊόντα της τοπικής μας αγοράς, τα οφέλη για την υγεία μας, τον τρόπο με
τον οποία αυτά φτάνουν στο τραπέζι μας μέσω ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής και
μεταποίησης προϊόντων, την ανάγκη στήριξής τους, αλλά και τη διαμόρφωση σωστής
καταναλωτικής συνείδησης.

11Μου αρέσει!
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Επίσης, η ενημέρωση τους σε θέματα που αφορούν την προστασία της φύσης και των δασών, αλλά
και τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων.

 

Η παρουσίαση

Όλες αυτές οι γνώσεις και εμπειρίες που αποκόμισαν οι μαθητές, αποτυπώθηκαν σε εργασίες, με τη
μορφή βίντεο, παραμυθιών, κουκλοθέατρου, τραγουδιών και ποιημάτων, κατασκευών αλλά και
ζωγραφιών, με την υποστήριξη και παροχή υλικών από το Σωματείο «Καταναλωτική Συνείδηση»,
τα οποία παρουσιάστηκαν στην κεντρική εκδήλωση των σχολείων, χθες το πρωί, στοΛάτσειο
Δημοτικό Μέγαρο Πύργου.

Στο πρώτο μέρος έγινε η παρουσίαση από τους μαθητές των 18 Δημοτικών Σχολείων, παρουσία
της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζωής Βουρλούμη - που απηύθυνε χαιρετισμό - και
των Σχολικών Συμβούλων Κατερίνας Νικολακοπούλου, Νίκου Χολέβα και Μαρίας
Παπαστόικου (Προσχ. Αγωγής) με συντονισμό και παρουσίαση από την υπεύθυνη Σχολικών
Δραστηριοτήτων Χαρά Πίτσου και την αναπληρώτρια υπεύθυνη Ευγενία Ηλιοπούλου.

Στο δεύτερο μέρος, τις παρουσιάσεις τους έκαναν οι μαθητές των 9 Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ
της Ηλείας με συντονιστή τον υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Γιώργου Γοροζίδη, ενώ
σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας Κώστας Νικολούτσος, μιλώντας για την
ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση - εκμετάλλευση των τοπικών
προϊόντων της πλούσιας Ηλειακής γης.

Στην παρουσίαση ήταν πάντα παρόντες και οι εκπρόσωποι της «Καταναλωτικής Συνείδησης» που
είχαν ενεργό συμμετοχή στην ομαλή διεξαγωγή της παρουσίασης των εργασιών και έργων των
μαθητών.

Η έκθεση και οι νικητές

Στο ισόγειο του δημαρχείου λειτούργησε η έκθεση έργων και κατασκευών των μαθητών, στο
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή 25
Μαΐου (9:00-12:00 και 18:00-21:00).

Οι ζωγραφιές - δημιουργίες που ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (σ.σ
με δώρο ένα βιντεοπροτζέκτορα) ήταν αυτές του Νηπιαγωγείου Βαρβάσαινας,

του 2ου Δημ.Σχολείου Πύργου, του 1ου Γυμν. Πύργου και του ΓΕΛ Ανδραβίδας.

Να σημειωθεί τέλος ότι, εντός του Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί και αντίστοιχη εκδήλωση για το
κοινό, την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή του.
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