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Θέμα: Δράσεις Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γυμνασίου Αλιβερίου 2011-12
Στα πλαίσια του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπονήσαμε στο σχολείο μας το σχολικό
έτος 2011-12 με θέμα «Φάε, πιες, ανακύκλωσε» πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις:
1. Στις 08/12/12 καλέσαμε το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κ. Ντόβολη Βασίλειο, υπεύθυνο
για την εφαρμογή προγράμματος Ανακύκλωσης στο δήμο μας, να μας ενημερώσει για τις ενέργειες που είχαν
γίνει από το Δήμο μέχρι τότε.
2. Στις 23/02/12 επισκεφτήκαμε τη χωματερή Αλιβερίου και στη συνέχεια καλέσαμε στο σχολείο τον υπεύθυνο
καθαριότητας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κ. Παπά ο οποίος απάντησε στα ερωτήματά μας σχετικά με τη
διαχείριση απορριμμάτων στο δήμο μας.
3. Συγκεντρώσαμε εκατοντάδες πλαστικά καπάκια εμφιαλωμένων νερών και τα αποστείλαμε, με χορηγία του
Σωματείου Εργαζομένων ΒΙΟΜΕΚ, στο Σύλλογο Παραπληγικών & Κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας, που εδρεύει
στα Γιαννιτσά, με σκοπό την παράδοσή τους σε Εταιρεία Ανακύκλωσης, η οποία αντί για χρήματα τους αγοράζει
ηλεκτρονικά αμαξίδια και διάφορα άλλα ορθοπεδικά είδη για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Με την
συλλογή 10.000 πλαστικών καπακιών - περίπου τρεις με τέσσερις τόνοι καπάκια - ένα αναπηρικό καρότσι
εντελώς δωρεάν θα δοθεί σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
4. Τη Μ. Πέμπτη 12/04/12 στις 16:00-18:00 στη διασταύρωση κεντρικής και περιφερειακής οδού Αλιβερίου
πραγματοποιήσαμε δράση με θέμα: «ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΘΑΡΗ». Στόχος μας ήταν να σταματήσουμε να βλέπουμε
πεταμένα μπουκάλια νερού και άλλα απορρίμματα στις άκρες των δρόμων. Στα πλαίσια της δράσης μας
γράψαμε το σύνθημα: «στον κάδο, όχι στο δρόμο» σε 200 σακούλες απορριμμάτων και τις μοιράσαμε στα
διερχόμενα αυτοκίνητα προτρέποντας τους ταξιδιώτες που έρχονται στην περιοχή μας να περάσουν τις ημέρες
του Πάσχα, αλλά και πολλούς ντόπιους που έτυχε να περάσουν από το σημείο που στεκόμασταν, να μην
πετάνε τα σκουπίδια τους έξω από το αυτοκίνητο αλλά να τα τοποθετούν σε σακούλες και να τα ρίχνουν σε
κάδους απορριμμάτων.
5. Στις 16/05/2012 δεκαοκτώ μαθητές της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Γυμνασίου Αλιβερίου με τη
σύμφωνη γνώμη των γονέων τους συμμετείχαν στη δράση για τον καθαρισμό των ακτών του Αλιβερίου που
συντόνιζε ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου. Πιστοί στο σύνθημά μας «ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΘΑΡΗ» συγκεντρώσαμε όσα
απορρίμματα προλάβαμε στις δύο μόνο ώρες που μας διατέθηκαν από τη διεύθυνση του σχολείου για το
σκοπό αυτό. Παρατηρήσαμε ότι ο κύριος όγκος των απορριμμάτων αποτελούνταν από πλαστικά και γόπες
τσιγάρων.
Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν με το συντονισμό και την επίβλεψη των υπεύθυνων
καθηγητριών Γλάρου Κονδυλίας και Μακρίδου Χριστίνας.
Η Ομάδα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γυμνασίου Αλιβερίου και
οι συντονίστριες καθηγήτριες Γλάρου Κονδυλία και Μακρίδου Χριστίνα

