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ΘΕΜΑ: Δράσεις Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ τάξης 2ου Γενικού
Λυκείου Αλιβερίου
Η Α΄ τάξη με συντονίστρια την καθηγήτρια Γλάρου Κονδυλία εκπόνησε κατά
το σχολικό έτος 2007-08 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα:
«Διαχείριση Απορριμμάτων Σχολικού Περιβάλλοντος» και συμμετείχε στο εθνικό
δίκτυο «Απορρίμματα:Τα χρήσιμα…άχρηστα», που συντονίζει το ΚΠΕ Έδεσσας.
Ως μέλη του δικτύου αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στις Δράσεις Διαχείρισης
Απορριμμάτων Σχολικού Περιβάλλοντος «Αναλαμβάνω δράση φροντίΖΩ το
περιβάλλον μου», που υποστηρίζονται από το προαναφερόμενο Δίκτυο με
συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Έδεσσας.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω
δράσεις:
1. Συνεχίσαμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών στο σχολείο σε
συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ που είχαμε ξεκινήσει το σχολικό έτος 2005-06.
2. Από τις 18 Οκτωβρίου 2006 συνεργαζόμαστε με το Διευθυντή του
εργοστασίου ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ, Μηλακίου Αλιβερίου κ. Μπάμπο Αθανάσιο στην
ανακύκλωση χαρτιού και μελανιών/τόνερ. Κλιμάκιο της ΑΓΕΤ τοποθέτησε στο
σχολείο δυο κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και έναν κάδο ανακύκλωσης
μελανιών/τόνερ και ανέλαβε να αδειάζει τους κάδους όταν αυτοί γεμίζουν. Το χαρτί
προωθείται για ανακύκλωση στην εταιρεία Cinar Α.Ε. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε και
φέτος με επιτυχία.
3. Στις τάξεις τοποθετήσαμε κάδους για τη συλλογή κουτιών αλουμινίου. Τα
κουτάκια παραδώσαμε για ανακύκλωση στο Κέντρο Ανακύκλωσης Αλουμινίου στο
Μαρούσι το οποίο επισκεφτήκαμε στις 14 Μαρτίου 2008.

4. Την ίδια μέρα επισκεφτήκαμε το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
Αμαρουσίου. Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων μοίρασε στα παιδιά σακούλες,
μαγνητάκια και αφίσες ανακύκλωσης με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους.
5. Στις 8 Δεκεμβρίου 2007 οι μαθητές ανέλαβαν να βάψουν μόνοι τους τις
τάξεις τους με χρώματα της επιλογής τους.
6. Στις 9 Ιανουαρίου 2008 τοποθετήσαμε για πρώτη φορά κουρτίνες στις
τάξεις.
7. Στις 14 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήσαμε τριήμερη εκπαιδευτική
εκδρομή στο Κ.Π.Ε. Μελίτης με χορηγία της ΔΕΗ. Ενημερωθήκαμε για τον τρόπο
που λειτουργεί η νέα λιθανθρακική μονάδα της ΔΕΗ και για τους τρόπους
εξοικονόμησης ενέργειας.
8. Τον Απρίλιο βοηθήσαμε στην μετατροπή μιας άδειας αίθουσας του
σχολείου σε αίθουσα προβολών.
9. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας και
ερωτηματολόγια τα οποία στη συνέχεια αξιολογήσαμε.
10. Φτιάξαμε αφίσες και πόστερ στα Ελληνικά και Αγγλικά με τη συνεργασία
της καθηγήτριας Αγγλικής Γλώσσας κ. Ελαφρού Αναστασίας.
Η διαχείριση απορριμμάτων είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το σχολείο
μπορεί βεβαίως να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τα Προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι μια καλή αφορμή. Όμως μετά από εμπειρία έξι
χρόνων ενασχόλησης με Προγράμματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν
επαρκούν και δεν έχουν αποτελεσματικότητα στην αλλαγή νοοτροπίας του παιδιού
αν δε συνεργαστεί η οικογένεια και ο τοπικός Δήμος προς την ίδια κατεύθυνση.
Η υπεύθυνη καθηγήτρια
Γλάρου Κονδυλία

