
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΔΕΣΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ - 4053010
Στόχος Βελτίωσης:

Το σχολείο διαθέτει άχρηστο υλικό (Ηλεκτρονικές συσκευές ) που δεν επιδέχονται επισκευή ή αναβάθμιση .
Αποφασίστηκε λοιπόν η συγκεκριμένη δράση για τους παρακάτω λόγους:

1. Καθαρισμός των χώρων του σχολείου από τα άχρηστα υλικά ,τα οποία
δημιουργούν εστίες μόλυνσης.

2. Εμπλοκή των μαθητών στην διαδικασία ώστε να έλθουν σε επαφή με την 
ανακύκλωση και έτσι να δυναμωθεί η οικολογική τους συνείδηση.

3. Συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου .
4. Δημοσιοποίηση στην κοινωνία της συγκεκριμένης δράσης ώστε να δοθεί ένα

έναυσμα και στους πολίτες ώστε και αυτοί με την σειρά τους να υιοθετήσουν
την ανακύκλωση.

Σχέδιο Δράσης: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Συντονιστής Δράσης: ΝΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Στις μέρες μας η έννοια της ανακύκλωσης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και πρέπει όλοι να συνηδειτοποιήσουμε
πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπισή μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κυριότερος σκοπός της ανακύκλωσης είναι η μείωση των βλαβών που υφίσταται η υγεία όλων των ζωντανών
οργανισμών από την αλόγιστη και μη οργανωμένη ρίψη επικίνδυνων αποβλήτων. Η ανακύκλωση δεν είναι μια
εφήμερη τάση της εποχής, αλλά υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και κάθε πολίτη που σέβεται και
εκτιμά τον εαυτό του και έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Στόχοι της δράσης είναι :

1. Ευαισθητοποίηση στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος (φυσικού και
ανθρωπογενούς)

2. Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης .
3. Ευαισθητοποίηση γύρω από τα προβλήματα που δημιουργεί η υπερκατανάλωση.
4. Ευαισθητοποίηση στο θέμα της Ανακύκλωσης



Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Οι μαθητές θα ενημερωθούν γενικά για το θέμα της ανακύκλωσης και ειδικά για την ανακύκλωση των
ηλεκτρονικών συσκευών .

Θα ανατεθούν εργασίες στους μαθητές με σκοπό την συγκέντρωση πληροφοριών για την σημαντικότητα της
ανακύκλωσης .

Θα γίνει συγκέντρωση των ,προς ανακύκλωση ,ηλεκτρονικών συσκευών του σχολείου σε συγκεκριμένο χώρο .

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου με την βοήθεια μαθητών και εκπαιδευτικών θα γίνει η αποκομιδή των
συσκευών και η μεταφορά τους σε εγκαταστασεις ανακύκλωσης.

Όλα τα στάδια της δράσης θα δημοσιεύονται στο διαδύκτιο με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Θα γίνει αξιολόγηση της δράσης από την σχολική κοινότητα.

Συγκεκριμένα :

Σεπτέμβριος 2021 ,

Αίτημα πρός την σχολική επιτροπή β/θμιας για ανακύκλωση των παλαιών
ηλεκτρονικών συσκευών του σχολείου.
Επιτόπιος έλεγχος εκπροσώπων της επιτροπής
Έγκριση της ανακλυκλωσης από το δημοτικό συμβούλιο.

Οκτώβριος 2021

Ακριβής καταγραφή των συσκευών προς ανακύκλωση.

Νοέμβριος 2021

Πρώτη αποκομιδή από τις υπηρεσίες του δήμου από την αποθήκη του σχολείου.

Φεβρουάριος 2022

Μεταφορά των υπόλοιπων συσκευών στην αποθήκη
Ενημέρωση των μαθητών για την σημασία της ανακύκλωσης
Ανάθεση εργασιών στους μαθητές

Μάρτιος 2022

Δεύτερη αποκομιδή από τις υπηρεσίες του δήμου από την αποθήκη του σχολείου.

Απρίλιος 2022

Διανομή ερωτηματολογίου στους μαθητές σχετικά με την αξιολόγησησ της
δράσης.

Μαίος 2022



Ανάρτηση της δράσης στο blog του σχολείου.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Οχήματα του Δήμου
Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (Η/Υ, Βιντεοπροβολές, Σύνδεση στο
διαδίκτυο )
Υπάλληλοι του δήμου ,Καθηγητές ,Μαθητές.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Επιτυχής ανακύκλωση των ηλεκτρονικών συσκευών του σχολείου.
Ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές και τους καθηγητές σε πνεύμα
συνεργασίας.
Εμπέδωση της σημασίας της ανακύκλωσης στους μαθητές .
Συνεργασία με την δημοτική αρχή.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Συζήτηση με τους εμπλεκόμενους και διανομή  ερωτηματολογίου στους μαθητές σχετικά με την επίτευξη των
στόχων και την αξιολόγηση της δράσης.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ


