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1. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 

Α. Περίληψη Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας 

 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα επιδίωξε την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση 

των μαθητών μέσω της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών απαραίτητων 

για να αλλάξουν το πρόσωπο του σχολείου τους και να διεκδικήσουν ένα βιώσιμο- 

αειφορικό μέλλον.  

Με αφετηρία τα «απομεινάρια ενός σχολείου», δηλαδή τα απορρίμματα που σω-

ρεύονται στο εύρος μιας ημέρας στους σχολικούς μας χώρους, επιδιώξαμε την 

ανάδειξη του ζητήματος της ανακύκλωσης στη βάση της αρχής «σκέφτομαι τοπι-

κά, δρω τοπικά- σκέφτομαι οικουμενικά». Μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές, το πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη συναρθρώθηκεί με τα περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά δεδομένα της πόλης του Αλιβερίου και του δημόσιου λόγου (dis-

course) που αφορούσε τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης. 

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας περιλάμβαναν επισκέψεις πεδίου, κατα-

σκευές, παιχνίδια, δραστηριότητες ενημέρωσης και διαχύθηκαν μέσω της δημόσι-

ας παρουσίασής τους, της κατασκευής ιστολογίου ενημέρωσης και δράσεων 

προβολής του προγράμματος στην τοπική κοινωνία.  

 

 

The educational activity (programme) pursued the awareness and the 

empowerment of students through the acquisition of knowledge of skills and 

values that are necessary to change the face of their school and to claim a 

livable and sustainable future. 

Having as a starting point „the remains of a school‟, that is the litter that is accu-

mulated throughout a day in our school, we tried to show the recycling issue on 

the base of the principle “think locally- act locally- think worldwide”. Throughout  

current  educational  procedures and teaching technics, the area of environ-

mental education and the education of sustainable development, has been ar-

ticulated to the environmental and sociable issues and also to the discourse of 

the town of Aliveri, referring to the way of management of the rubbish of the 

town. 

The results of the programme included visits to specific areas, constructions, 

games, public information and the creation of an informative blog of the activi-

ties of the programme to the local society. 

 

Β. Επωνυμία σχολικής μονάδας 

2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου 

 

Γ. Εκπαιδευτικός/οι που συμμετείχαν στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα και ιδιότη-

τά τους 

 

Αντωνιάδη Παγώνα- δασκάλα Γ Τάξης 

Αρβανίτης Νίκος- Διευθυντής του σχολείου, διδάσκων στην Ε τάξη 
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Δ. Αριθμός, τάξη/τάξεις μαθητών που συμμετείχαν 

Τάξη Γ: 24 Μαθητές 

Τάξη Ε: 28 Μαθητές 

 

 

2. Γενικές Πληροφορίες 

Α. Περιγράψτε συνοπτικά τη σχολική μονάδα και το προφίλ της (αριθμός εκ-

παιδευτικών,μόνιμοι/αναπληρωτές/ειδικότητες,, εξωσχολικές δραστηριότητες, 

σύνολο μαθητών κ.α.) 

 

Το 2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου είναι, με βάση το μαθητικό δυναμι-

κό, η μεγαλύτερη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή 

του δήμου Κύμης- Αλιβερίου. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο δύο ορόφων επί οι-

κοπέδου επιφάνειας 4,5 στρεμμάτων στο ΒΑ άκρο της πόλης του Αλιβερίου. 

Κατά τη χρονιά υλοποίησης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας απασχολήθη-

καν στο ωρολόγιο πρόγραμμα 26 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς 13 δάσκαλοι, 2 

εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, 2 αγγλικής γλώσσας, 2 εικαστικών, 1 μουσικός, 

1 θεατρικής αγωγής, 2 πληροφορικής, 2 ειδικής αγωγής, 1 γερμανικής γλώσ-

σας. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών 16 είναι μόνιμοι και οργανικά τοποθε-

τημένοι στο σχολείο, ενώ οι υπόλοιποι 9 είναι αναπληρωτές. 

Στο σχολείο φοιτούσαν 193 μαθητές, κατανεμημένοι σε 11 τμήματα, ενώ λει-

τουργούσε ολοήμερο τμήμα και τμήμα ένταξης. 

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αλλά και τις προηγούμενες, στο σχολείο 

υλοποιήθηκαν διάφορα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων με έμφαση 

σε περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα αγωγής υγείας και δράσεις φιλαναγνω-

σίας. Σημαντικές από τις δράσεις αυτές έλαβαν τη μορφή θεατρικού δρώμενου 

και παρουσιάστηκαν δημόσια σε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας. 

Επίσης σε συνεργασία με τα άλλα δύο δημοτικά σχολεία της πόλης του Αλιβε-

ρίου το σχολείο υλοποίησε πρόγραμμα διευκόλυνσης της μετάβασης από τη 

δημοτικό στο γυμνάσιο καθώς και σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε θέματα 

συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών, σχέσεων παιδιών-οικογένειας κ.λπ. 

 

Β. Περιγραφή του εκπαιδευτικού και κοινωνικού τους προφίλ. 

 

Εκπαιδευτικό προφίλ των εκπαιδευτικών του σχολείου: Η πλειοψηφία των εκπαι-

δευτικών ειδικότητας δασκάλων (ΠΕ70) είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδη-

μιών που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα επαγγελματικής αναβάθμι-

σης του Παν/μίου Αθηνών και έχουν λάβει το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήμα-

τος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αυτοί βρίσκονται στη φάση επαγγελματικής ωρι-

μότητας, με εκπαιδευτική προϋπηρεσία 20-30 έτη. Οι υπολειπόμενοι εκπαιδευτι-

κοί της αυτής ειδικότητας είναι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων με χρόνο 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ 10-20 ετών. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (φυσι-

κής αγωγής & αγγλικής γλώσσας) βρίσκονται στην ίδια φάση επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν το σχολείο έχουν 

διέλθει τη φάση ένταξης και σταθεροποίησης στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

βρίσκονται στη φάση πειραματισμού, προκλήσεων και ανάδειξης των ανησυ-

χιών τους ως προς την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και της συναισθη-

ματικής νοημοσύνης που είναι απαραίτητες για τν άρθρωση της επαγγελματι-

κής τους σκέψης, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων με τους 

μαθητές και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Σχεδόν το σύνολο 
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αυτών έχει εκπαιδευτική προϋπηρεσία μεταξύ 5-10 ετών. Μεταξύ των εκπαιδευτι-

κών υπάρχουν κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων ή άλλων τίτλων τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης, κάτοχοι πιστοποιημένων γνώσεων αγγλικής γλώσσας και 

χρήσης νέων τεχνολογιών. Ορισμένοι έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στην 

ιδιωτική εκπαίδευση  

 

Κοινωνικό προφίλ μαθητών: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών είναι 

σύμφωνα του γενικού πληθυσμού της πόλης του Αλιβερίου, η οποία συνιστά 

εργατική περιοχή με μεγάλη συγκέντρωση ατόμων που εργάζονται στον τομέα 

των υπηρεσιών και περιορισμένοι στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Χωρίς να 

αποκλείονται οι περιορισμένες περιπτώσεις πόλωσης των κοινωνικοοικονομι-

κών χαρακτηριστικών των μαθητών, μεταξύ αυτών που προέρχονται από 

προνομιούχες και μειονεκτούσες οικογένειες, η πλειοψηφία αυτών προέρχεται 

από οικογένειες με επαρκές οικονομικό, μορφωτικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Το 

10% περίπου των μαθητών είναι αλλοδαποί, στο σύνολό τους προερχόμενοι 

από την Αλβανία, στην πλειοψηφία τους γεννημένοι στην Ελλάδα από γονείς 

που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα επί σειρά ετών. 

 

 

Γ. Περιγράψτε τα ερεθίσματα βάσει των οποίων προέκυψε η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα. 

 

Το σχολείο κατά τα τελευταία έτη συμμετείχε σε μια σειρά από εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και θεματικά περιβαλλοντικά δίκτυα. Η ολοκληρωμένη αντιμε-

τώπιση των δραστηριοτήτων αυτών μας οδήγησε τη φετινή χρονιά στη συνερ-

γασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το Διεθνές Θεματικό 

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» στη θεματική ενότη-

τα «Απορρίμματα». Παράλληλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετείχαμε 

στο διεθνές πρόγραμμα «Litter less-Λιγότερα σκουπίδια», πραγματοποιώντας 

δραστηριότητες για να μειωθούν τα απορρίμματα του σχολείου με την προώ-

θηση στη σχολική κοινότητα της ιδέας της μείωσης των απορριμμάτων, συμ-

βάλλοντας έτσι στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς όλων απέναντι στα 

σκουπίδια. Επίσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 

Φύσης, συμμετείχαμε στη δράση με τίτλο «Στέλνω μήνυμα- αναλαμβάνω δρά-

ση» η οποία είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς τη δι-

αχείριση, τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων καθώς 

και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε σχολικό και τοπικό επίπεδο. Η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα επεδίωξε να συναρθρώσει όλες τις προηγηθείσες δράσεις σε 

μια ενιαία παρέμβαση εντός και εκτός του σχολείου, φιλοδοξώντας με τους δυ-

νητικά διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους να μεγιστοποιήσει 

τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητες των μαθητών, αλλά και να αναδείξει 

καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές.  

 

 

3. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 

Α. Περιγράψτε αναλυτικά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

 

Αρχικά συστήσαμε στο σχολείο μας Περιβαλλοντική Επιτροπή,  η οποία αποτε-
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λείται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των Γ΄ και Ε΄ τάξεων, τον διευ-

θυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο του δήμου μας στα θέματα 

καθαριότητας και τον πρόεδρο του συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων.  Στη συ-

νέχεια οι μαθητές έκαναν έρευνα στο χώρο του σχολείου και εντόπισαν ότι 

πολλά από τα υλικά που πετούσαν μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή να επα-

ναχρησιμοποιηθούν και έτσι να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών που οι ίδιοι 

δημιουργούσαν. 

Αφού εντόπισαν το πρόβλημα ετοιμάσαμε το σχέδιο δράσης, συνδέοντας το 

με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και συγκεκριμένα με τα γνωστικά α-

ντικείμενα της γλώσσας, της μελέτης περιβάλλοντος, της θεατρικής αγωγής 

,των εικαστικών και της πληροφορικής. 

Ακολούθησε η επιλογή των δράσεων που αναπτύξαμε. Συγκεκριμένα τα παιδιά: 

 Έφτιαξαν πανώ με περιβαλλοντικά μηνύματα , τα οποία παρουσίασαν 

τοποθετώντας τα σε εμφανές σημείο(απέναντι από την είσοδο του σχο-

λείου) δημιουργώντας τη γωνιά της ανακύκλωσης, με στόχο την ενημέ-

ρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών των άλλων τάξεων 

 Κατασκεύασαν και τοποθέτησαν στη γωνιά της ανακύκλωσης  το δικό 

τους "Μπλε κάδο- Ανακύκλωσης", για να συγκεντρώνουν συσκευασίες 

από χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Στον ίδιο χώρο τοπο-

θέτησαν έναν κάδο για τη συλλογή καπακιών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου καθώς και ένα δοχείο συλλογής 

τηγανέλαιων, ενώ προωθήσαμε την ιδέα της συλλογής τηγανελαίου στη 

σχολική μας κοινότητα μέσω αφισών που έφτιαξαν οι μαθητές και ενη-

μερωτικών σημειωμάτων προς τους γονείς. 

 Πραγματοποίησαν συνάντηση με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο σε θέμα-

τα καθαριότητας και τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής του Δήμου 

μας. Οι υπεύθυνοι του Δήμου συνομίλησαν με τους μικρούς μαθητές 

σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο μας, εστιάζοντας 

κυρίως στο θέμα της ανακύκλωσης και της μείωσης των απορριμμά-

των. Επαναλάβαμε τη συνάντηση αυτή κατά την ημέρα που το σχολείο 

φιλοξένησε τις δραστηριότητες του ¨Λούνα παρκ της ανακύκλωσης» σε 

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. 

 Δημιούργησαν ενημερωτικά φυλλάδια και κατασκεύασαν αφίσες με 

στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών καθώς και της ευρύτε-

ρης κοινότητας σχετικά με την ανακύκλωση.  

 Αξιοποίησαν όσα «άχρηστα» υλικά συγκέντρωσαν, δημιουργώντας 

διάφορες κατασκευές. 

 Έκαναν επισκέψεις με στόχο τη σωστότερη ενημέρωση τους.  

 

Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν: 

 Το  Οικολογικό πάρκο του Δήμου Ψυχικού  όπου ενημερώθηκαν 

για την ορθή χρήση των φυσικών πόρων και κυρίως του νερού.  

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου  όπου οι μαθη-

τές παρακολουθώντας το πρόγραμμα: «Το δάσος έχει τη δική του 

ιστορία», είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον 

του εθνικού δρυμού Σουνίου, να συνειδητοποιήσουν τις ωφέλειες 

του δάσους, να προβληματιστούν σχετικά με τους κινδύνους που 

απειλούν τον εθνικό δρυμό και τους τρόπους προστασίας του 

 και το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Δραπετσώνας ό-

που  παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα : «Δεν πετά-

ω…ανακυκλώνω» με βασικούς άξονες ευαισθητοποίησης των 
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παιδιών τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλω-

ση των σκουπιδιών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θίχτη-

καν τομείς όπως η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, οι συσκευασίες με 

σκοπό την υιοθέτηση ενός ορθότερου καταναλωτικού προτύπου 

από τους μικρούς μαθητές. 

  

 Δημιούργησαν Οικοκώδικα για τα απορρίμματα ο οποίος αναρτήθηκε 

ευκρινώς  στους κοινόχρηστους χώρους. 

 Είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλα σχολεία και να ανταλλά-

ξουν έργα από ανακυκλώσιμα υλικά. 

 Φρόντισαν να καλλωπίσουν τον κήπο του σχολείου μας φυτεύοντας 

λουλούδια.  

 Αξιοποιήσαμε υλικά προς ανακύκλωση για να παίξουμε τα δικά μας 

«περιβαλλοντικά παιχνίδια» στην αυλή του σχολείου. 

 Παρουσίασαν τη δράση τους στους γονείς τους, στους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές του σχολείου τους και την ευρύτερη  τοπική κοινωνία 

με θεατρικό δρώμενο, μουσική και παρουσίαση με υπολογιστή. 

 

Β. Ποιοι ήταν οι αρχικοί εκπαιδευτικοί στόχοι; 

 

Οι μαθητές να: 

 

 Εντοπίσουν και να κατηγοριοποιήσουν διάφορα είδη απορριμμάτων και να 

τα διακρίνουν σε ανακυκλώσιμα και μη. 

 Γνωρίσουν διαδικασίες περισυλλογής απορριμμάτων και τη λειτουργία των 

χώρων απόρριψής τους.  

 Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα καθαριότητας κοινών χώρων τόσο στο 

σχολείο όσο και στη γειτονιά και την πόλη τους. 

 Συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που ο καθένας φέρει στο πρόβλημα της 

αύξησης των απορριμμάτων μέσα από την εξέταση των δικών τους κατανα-

λωτικών συνηθειών. 

 Συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι η αλόγιστη ρίψη απορριμμάτων στο πε-

ριβάλλον επηρεάζει άλλους οργανισμούς.  

 Συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για επιλογή προϊόντων με συσκευασίες φι-

λικές στο περιβάλλον.  

 Συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση των απορριμμά-

των για δημιουργία πιο υγιεινού τρόπου ζωή. 

  Να συνειδητοποιήσουν την περιβαλλοντική και οικονοµική αξία της ανακύ-

κλωσης. 

 Εντοπίσουν ανθρώπινες ενέργειες που δημιουργούν απορρίμματα. 

 Αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης. 

 Αναπτύξουν δεξιότητες μελέτης πεδίου. 

 Αναπτύξουν δεξιότητες διαλόγου και συνεργασίας. 

 Αναπτύξουν δεξιότητες υποβολής ερωτήσεων για άντληση πληροφοριών. 

 Αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις καταναλωτικές συνήθειες και τον 

τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων.  

 Εισηγηθούν και να υιοθετήσουν μέτρα τα οποία να συμβάλλουν στην μεί-

ωση των απορριμμάτων στην κοινότητα και στο σχολείο. 

 Προτείνουν και να υιοθετήσουν τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων.  

 Επαναχρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά και να τα αξιοποιήσουν με ποικί-

λους τρόπους. 



7 
 

 Βοηθήσουν στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος μέσα από εκ-

στρατείες καθαριότητας και φύτευσης   

 Μεταφέρουν τις αξίες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν υγιεινό τρόπο 

ζωής στις οικογένειές τους και στην κοινότητα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί να: 

 Υιοθετήσουν παιδαγωγικές προσεγγίσεις βασισμένες στην ενεργή, συνερ-

γατική και βιωματική μάθηση. 

 Αξιοποιήσουν τις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις των παιδιών καθώς 

και το οικείο περιβάλλον τους, να λάβουν υπόψη τις μαθησιακές τους επιθυμίες 

καθώς και τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε μαθητή. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να τους 

δίνουν τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής και διαπραγμάτευσης στη διαδι-

κασία λήψης αποφάσεων τόσο σχετικά με τις συνθήκες και διαδικασίες μάθη-

σης όσο και με δράσεις στο σχολείο και στην κοινότητα.  

 Δημιουργήσουν προϋποθέσεις και να αναπτύξουν δίκτυα συνεργασίας με 

φορείς και οργανισμούς κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς για την προώ-

θηση και εφαρμογή δράσεων που μπορούν να στηρίξουν την εξέλιξη του σχο-

λείου τους σε αειφόρο καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. 

 

Το σχολείο να: 

 Καταστεί χώρος συνεύρεσης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης όλων των 

παραγόντων του σχολείου αλλά και φορέων πέρα από αυτό, οι οποίοι θα συ-

νεργαστούν για την αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου και την εξέλιξη του 

σε αειφόρο.   

 Αναπτύξει λειτουργικές και ουσιαστικές σχέσεις με την κοινότητα. 

 Δημιουργήσει μαθησιακές εμπειρίες ενδιαφέρουσες και σημαντικές για τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και για την κοινότητα μέσα στην οποία λει-

τουργεί. 

 Καταστεί παράδειγμα περιβαλλοντικής διαχείρισης πόρων αλλά και πεδίο 

μαθησιακό για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διατήρηση των αλλαγών 

που θα επιτευχθούν.  

 

Γ. Ποια γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος σχετίζονται με τη 

δραστηριότητα; 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για συνδέσεις με περι-

βαλλοντικά ζητήματα. Για αυτό φροντίσαμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα 

που έχουμε για να ενσωματώνουμε συνδέσεις με μαθήματα όπως η Γλώσσα, η 

Μελέτη Περιβάλλοντος, η Πληροφορική, τα Εικαστικά και η Θεατρική Αγωγή. 

Εντοπίσαμε τα κεφάλαια που εξυπηρετούν και συνάδουν με τους στόχους του 

προγράμματος –δραστηριότητας μας και κάναμε τις απαραίτητες συνδέσεις. 

Έτσι η μάθηση απέκτησε ουσιαστικότερα κίνητρα που συνδέθηκαν με την κα-

θημερινή ζωή των μαθητών. 

 

Τάξη Γ΄ 

Γλώσσα, ενότητα «Ο κόσμος γύρω μας»,  

Κεφάλαια: 1) «Πως υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γη» 

                  2) « Τα χαρτιά ανακυκλώνονται» 

                  3) « Το τετράδιο ζωγραφικής» 
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Μελέτη περιβάλλοντος, Eνότητα 1 

Κεφάλαιο:3. «Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα» 

Ενότητα 2 

Κεφάλαιο:4. « Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον» 

Ενότητα 6 

Κεφάλαιo 4. «Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;» 

Κεφάλαιo 5. «Διαφημίσεις παντού»,  

Κεφάλαιo 6. «Οι συσκευασίες μας πληροφορούν» 

 

Πληροφορική, με τη βοήθεια του Η/Υ οι μαθητές αφού συγκέντρωσαν πληρο-

φορίες δημιούργησαν ενημερωτικά φυλλάδια για την ανακύκλωση 

Εικαστικά, δημιουργώντας κατασκευές από «άχρηστα» υλικά, αφίσες, κολάζ 

κλπ 

Θεατρική αγωγή, παίζοντας παιχνίδια ρόλων- θεατρικά δρώμενα 

 

Τάξη Ε΄ 

Γλώσσα, Ενότητα 1 «Ο φίλος μας το περιβάλλον» 

Εικαστικά, Ενότητα 2 «Χαρτιά- Χαρτόνια- Ξύλα», 

                  Ενότητα 3 «Περιβάλλον» 

 

Δ. Περιγράψτε τυχόν δυσκολίες κατά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δρα-

στηριότητας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίσατε. 

 

Σε ό, τι αφορούσε τη δασκάλα της Γ τάξης και την υλοποίηση της δραστηριό-

τητας με τους μαθητές της τάξης της, αυτό που δυσχέραινε τις προγραμματι-

σμένες δράσεις ήταν ο μεγάλος αριθμός των μαθητών της τάξης.Η εκπαιδευτι-

κή τεχνική που βοήθησε να αντιμετωπιστεί η δυσκολία αυτή ήταν η εργασία σε 

ομάδες. Η εργασία σε ομάδες, που είναι μια τεχνική διδασκαλίας που έχει βιω-

ματικό χαρακτήρα και συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, συ-

νέβαλε στην προώθηση της έννοιας της συνεργασίας και στην ανάπτυξη της 

εμπειρικής μάθησης. Η εργασία στις ολιγομελείς ομάδες( των τεσσάρων μαθη-

τών) βοήθησε επίσης στον έλεγχο τόσο των συναισθηματικών όσο και των εκ-

παιδευτικών αναγκών των μαθητών. 

Για την περίπτωση των μαθητών της Ε τάξης όπου την υλοποίηση των δρα-

στηριοτήτων είχε αναλάβει ο Διευθυντής του σχολείου, στο πλαίσιο της Ευέλι-

κτης Ζώνης, η δυσκολία προέκυπτε από τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο για 

την υλοποίησή τους, που βάσει του ωρολογίου προγράμματος ήταν μια φορά 

κάθε εβδομάδα. Με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του ωρολογίου προγράμμα-

τος σε συνεργασία με τις δασκάλες των τμημάτων της Ε τάξης, εξασφαλίστηκε 

ο απαιτούμενος χρόνος, διασυνδέοντας τις δραστηριότητες με τις ώρες των 

μαθημάτων των Εικαστικών ή τις Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής (ΚΠΑ), ανά-

λογα με τους τιθέμενους κατά περίπτωση στόχους (π.χ. κατασκευές στο μάθη-

μα των Εικαστικών, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο μάθημα 

της ΚΠΑ) 

 

Ε. Περιγράψτε τον ρόλο του εκπαιδευτικού/-ών στην υλοποίηση της εκπαιδευ-

τικής δραστηριότητας. 

 

Ο βασικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής δρα-

στηριότητας ήταν: 

 να μεριμνούν και να αγωνίζονται για την ανάπτυξη κατάλληλου παιδα-
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γωγικού κλίματος στην τάξη τους, 

 να χειρίζονται αποτελεσματικά ζητήματα διαφορετικότητας, μαθησιακών 

προβλημάτων και κοινωνικότητας,  

 να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

 

Οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν τις δραστηριότητες του προγράμματος έτσι ώστε 

να ανταποκρίνονται: 

 στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

  στους μαθησιακούς στόχους και  

 στην ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών όπως είναι: η 

δημιουργικότητα, η συνεργατικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η 

κοινωνική ικανότητα που συνδέεται με την έννοια του πολίτη. 

 

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί φρόντισαν οι δραστηριότητες να είναι ελκυστικές για 

όλους τους μαθητές και να τηρούνται τα χρονικά περιθώρια που είχαν αρχικά 

ορίσει για την υλοποίηση του προγράμματος. Επέλεξαν εκπαιδευτικές τεχνικές 

που είχαν βιωματικό χαρακτήρα, συνάδουν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές α-

ντιλήψεις και υποστήριζαν τις δραστηριότητες. Αυτές είναι: εργασίες σε ομάδες, 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, επίσκεψη στο πεδίο, καταιγισμός ιδεών, ασκήσεις που 

προάγουν τη δημιουργικότητα. 

 

Στ. Περιγράψτε τον ρόλο του εκπαιδευτικού/-ών στην υλοποίηση της εκπαιδευ-

τικής δραστηριότητας (έως 250 λέξεις) 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ζ. Περιγράψτε, εφόσον υπήρξε, τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ή των 

γονέων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

 

Από το ξεκίνημα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είχαμε ως στόχο την ενη-

μέρωση - πληροφόρηση της τοπικής κοινότητας για τις δράσεις μας. Οι τρό-

ποι εμπλοκής ήταν ποικίλοι: 

 Δημοσίευση των δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα του σχολείου 

 Ενθάρρυνση των μαθητών για αξιοποίηση ποικίλων μεθόδων παρου-

σίασης (θέατρο, παρουσίαση με υπολογιστή, κατασκευή και προώθη-

ση αφισών και ενημερωτικού φυλλαδίου) 

 

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας  των γονέων στην εκπαιδευτική δραστηριό-

τητα: 

 

 Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν ενερ-

γή. Βοήθησαν σε ό,τι τους ζητήθηκε καθ‟ όλη τη διάρκεια του προγράμ-

ματος, Παρευρέθηκαν στην παρουσίαση της δραστηριότητας, χειρο-

κρότησαν με μεγάλο ενθουσιασμό το θεατρικό των παιδιών. 

 Και η συμμετοχή της  τοπικής κοινωνίας ήταν αρκετά ενθαρρυντική. Με 

χαρά πήραν τα ενημερωτικά φυλλάδια για την ανακύκλωση άνθρωποι 

που μένουν στη γειτονιά του σχολείου μας. Με ενδιαφέρον επίσης δέ-

χτηκαν, οι καταστηματάρχες της πόλης μας, να τοποθετήσουν στις βι-

τρίνες των καταστημάτων τους, τις αφίσες που κατασκεύασαν τα παι-

διά. 

 Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης είχε ενδιαφέρον. Ανταποκρίθη-

καν άμεσα στην πρόσκληση μας και ήρθαν και μίλησαν στο σχολείο ο 
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υπεύθυνος αντιδήμαρχος σε θέματα καθαριότητας και ο πρόεδρος της 

σχολικής επιτροπής. Επίσης λόγω της εμπλοκής του σχολείου μας στο 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα και των σχετικών δραστηριοτήτων που ε-

κτελούσαμε, αποφασίστηκε η φιλοξενία στους χώρους μας των δρα-

στηριοτήτων του «Λούνα παρκ της ανακύκλωσης» σε συνεργασία του 

δήμου Κύμης-Αλιβερίου και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύ-

κλωσης, όπου συμμετείχαν οι μαθητές και των τριών δημοτικών σχολεί-

ων του Αλιβερίου, Η ημέρα αυτή ήταν μια ακόμη ευκαιρία διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος σε όλη τη σχολική κοινότητα της 

πόλης. 

 

4. Αξιολόγηση Δραστηριότητας 

Α. Περιγράψτε αναλυτικά τη μεθοδολογία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. 

 

Η αξιολόγηση αποτέλεσε αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής μας δρα-

στηριότητας με στόχο: 

 τη βελτίωση και την ανανέωση της, 

 τη διερεύνηση των στόχων που είχαμε θέσει και των μεθόδων μας 

 

Αρχικά  χρησιμοποιήσαμε  τη διαγνωστική αξιολόγηση με στόχο να αναγνωρί-

σουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών στο υπό δι-

απραγμάτευση αντικείμενο, που ήταν τα απορρίμματα. 

 Η διαγνωστική αξιολόγηση έγινε μέσα από: 

 Ερωτήσεις- απαντήσεις 

 Καταιγισμό ιδεών 

 Συζήτηση 

 

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας χρησιμοποιήσαμε τη δια-

μορφωτική αξιολόγηση με στόχο τη συνεχή πληροφόρηση των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών για την πορεία της δραστηριότητας. Η διαμορφωτική αξιολό-

γηση πραγματοποιήθηκε με συζητήσεις, με ομαδικές και ατομικές εργασίες- 

κατασκευές, με την παρουσίαση της δραστηριότητας. 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση μας έδωσε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και να 

βελτιώσουμε οποιαδήποτε πτυχή της δραστηριότητας τη στιγμή που αυτή εξε-

λισσόταν.  

Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού είχαν διαρκώς την ευκαιρία να αξι-

ολογούν οι ίδιοι την πρόοδό τους, εντοπίζοντας τις ικανότητές και τις αδυναμί-

ες τους, απαντώντας σε ερωτήματα, όπως: 

 Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μάθατε; 

 Τι κάνατε με ευκολία; 

 Τι σας δυσκόλεψε; 

 Πού μπορείτε να εφαρμόσετε αυτό που μάθατε σήμερα; κλπ. 

 

Μία άλλη, επίσης, μορφή που εφαρμόσαμε ήταν η αξιολόγηση από τους 

συμμαθητές (ετεροαξιολόγηση), μέθοδος που πραγματοποιήθηκε κυρίως στις 

ομάδες όπου οι μαθητές συζητούσαν τη συμβολή του καθενός στην υλοποίη-

ση των κοινών εργασιών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές έβλεπαν 

και έκριναν τις εργασίες των άλλων, συζητούσαν για τα κριτήρια αξιολόγησης 

και είχαν την ευκαιρία μέσα στην τάξη να παρουσιάσουν την εργασία τους 

στηρίζοντας την άποψή τους σε συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.  
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Στο τέλος κάναμε την τελική αξιολόγηση εκτιμώντας το βαθμό επιτυχίας και την 

αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τη συμπλήρωση 

ενός ερωτηματολογίου και με συζήτηση. 

 

Β. Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί εκπαιδευτικοί στόχοι; 

 

Η βασική αρχή γύρω από την οποία δομήθηκε η δραστηριότητα είναι ««σκέ-

φτομαι τοπικά, δρω τοπικά- σκέφτομαι οικουμενικά». Στο πλαίσιο αυτό επιδιώ-

χθηκε η ζεύξη μίκρο & μάκρο-επιπέδου από τη σχολική τάξη, στο σχολείο, στη 

σχολική κοινότητα έως την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Η βασική αυτή αρχή ε-

ξειδικεύτηκε ως ακολούθως: 

 Καλλιέργεια και ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης ενεργού πολίτη σε 

θέματα που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων, κατανοώντας 

ότι βιώσιμη λύση για τη μείωση των σκουπιδιών είναι η ατομική ευθύνη 

του καθενός. 

 Υλοποίηση δράσεων για τη μείωση των απορριμμάτων του σχολείου και 

την προώθηση στη σχολική κοινότητα την ιδέα της μείωσης των απορ-

ριμμάτων, συμβάλλοντας στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς ό-

λων απέναντι στα σκουπίδια. 

 Η ανάληψη πρωτοβουλιών εντός & εκτός του σχολείου. 

 Η λειτουργική διασύνδεση σχολείου και τοπικής κοινωνίας (ιδιώτες επαγ-

γελματίες, υπηρεσίες, ΟΤΑ κ.λπ.) με την ενεργό εμπλοκή και δέσμευση 

της δεύτερης σε συγκεκριμένες δράσεις. 

 

Η εκπαιδευτική αξία της δραστηριότητας έγκειται στους στόχους της και αποτι-

μάται ανάλογα με το επίπεδο επίτευξης αυτών. 

 

Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος: 

 Έμαθαν πως  το περιβάλλον κινδυνεύει από την αύξηση των σκουπιδιών 

και για αυτό πρέπει άμεσα να μειώσουμε τα σκουπίδια μας . 

 

 Κατανόησαν ότι οφείλουμε να βοηθήσουμε στη μείωση της ποσότητας 

του όγκου των σκουπιδιών αλλάζοντας συμπεριφορά και συνήθειες. 

Συγκεκριμένα πρέπει : 

           Να αγοράζουμε  μόνο όσα πραγματικά χρειαζόμαστε 

           Να επαναχρησιμοποιούμε τα παλιά μας αντικείμενα 

           Να κάνουμε ανακύκλωση, αφού πρώτα σκεφτόμαστε προσεκτικά 

«πότε πετάμε» ένα αντικείμενο και «γιατί» το πετάμε. 

 

 Κατάλαβαν πως η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων οδηγεί στην 

καλή οικονομία, την καλή ποιότητα ζωής, στο σεβασμό στο περιβάλλον 

και την αειφορία για τις επόμενες γενιές.. 

 Υιοθέτησαν θετική στάση ως προς την ανακύκλωση: 

           Συμμετέχοντας ενεργά στις προσπάθειες ανακύκλωσης της πόλης μας 

           Παροτρύνοντας, με τις δράσεις μας, άλλα άτομα να συμμετέχουν στην 

ανακύκλωση 

 

 

 Μέσα από διάφορες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες οι μαθητές 

καλλιέργησαν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ανέπτυξαν πνεύμα συ-
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νεργασίας, αμοιβαίας αποδοχής και εμπιστοσύνης. 

 Συνειδητοποίησαν ότι το πρόβλημα έχει λύση και σε αυτή τη λύση οι ίδιοι 

μπορούν να είναι πρωταγωνιστές, να χαράξουν στρατηγική 

 

Γ. Περιγράψτε τα καινοτόμα στοιχεία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (νέες 

προσεγγίσεις, νέες γνώσεις, νέες εκπαιδευτικές πρακτικές στη μονάδα κ.λπ.). 

 

Η εκπαιδευτική μας δραστηριότητα υλοποιήθηκε στα πλαίσια των προαιρετικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι καινοτόμες δράσεις και προσφέρουν 

μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης και προάγουν το γενικό σκοπό της 

εκπαίδευσης  που κινείται στο σχήμα: 

 

Γνώσεις- Δεξιότητες- Στάσεις- Αξίες- Συμπεριφορές 

 

 Εξασφαλίσαμε χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραμμα μέσω της Ευέλικτης Ζώνης. 

 

 Έχοντας ως βασική αρχή ότι «οι μαθητές δε μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο» 

και πρέπει να είναι «παραγωγοί» και όχι «καταναλωτές» της γνώσης, η εκπαι-

δευτική δραστηριότητα υλοποιήθηκε με ποικίλες εναλλακτικές διδακτικές μεθό-

δους και στρατηγικές. Οι πιο συχνόχρηστες ήταν : η εργασία σε ομάδες, η βι-

ωματική προσέγγιση με αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών, η διαθεματική 

και διεπιστημονική προσέγγιση, η επιτόπια έρευνα, η λογοτεχνική έκφραση, οι 

επισκέψεις, οι κατασκευές, το θεατρικό παιχνίδι, η μάθηση με χρήση των νέων 

τεχνολογιών. 

πως όλα τα καινοτόμα προγράμματα έτσι και τα περιβαλλοντικά, μέσω της 

διαθεματικότητας ενιαιοποιούν τη γνώση συνδέοντας τα διάφορα σχολικά μα-

θήματα του αναλυτικού προγράμματος και στοχεύοντας στην οικοδόμηση της 

γνώσης από τους μαθητές. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δραστηριότητας αναπτύχθηκαν δράσεις που α-

φορούν στους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

 Θεατρικό εργαστήρι: ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των μαθη-

τών, προετοιμασία θεατρικής παράστασης. 

 Εικαστικό εργαστήρι: δημιουργία εργαστηρίου  κατασκευών από άχρη-

στα υλικά, συγκρότηση ομάδας αισθητικής παρέμβασης στο χώρο του 

σχολείου. 

 

Δ. Πώς συνέβαλε η δραστηριότητα στη βελτίωση της διδακτικής πράξης; 

 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητά μας βοήθησε στην απόκτηση των επιδιωκόμε-

νων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων προκαλώντας το ενδιαφέρον και την 

ενεργοποίηση των μαθητών, καθώς σχετίζεται οργανικά με τις εκπαιδευτικές και 

τις προσωπικές ανάγκες τους. 

Επιπλέον συνέβαλε στο όλο επικοινωνιακό κλίμα που διαμορφώθηκε μεταξύ 

μαθητών και δασκάλων και στη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος 

στην τάξη. 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα μας βοήθησε κυρίως να αναπτύξουμε ευαισθη-

σία και περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα σχετικά με το θέμα των απορριμμάτων 

καθώς και να αναπτύξουμε δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση 

του σχολικού περιβάλλοντος, της γειτονιάς μας και της πόλης μας. 
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Ε. Ποια είναι η παιδαγωγική αξία της δραστηριότητας και  πώς συνέβαλε στη 

βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας;  

 

Μέσα από τη δραστηριότητα τα παιδιά ενίσχυσαν την κοινωνική αλληλεπίδρα-

ση, έκφραση και επικοινωνία τους. Η δραστηριότητα τους προσέφερε ερεθί-

σματα για παρατήρηση,  διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδιασμό, ερμηνεία, παρα-

γωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση προβλημάτων. 

λες αυτές οι επιδράσεις της ενασχόλησης με ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα  

λειτουργούν  σαν ένας ολιστικός μηχανισμός μάθησης και ανάπτυξης αφού 

ως δραστηριότητα:  

 ενσωματώνει γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα. 

 παρέχει το νόημα για την πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων με-

ταξύ ιδεών, εμπειριών, ικανοτήτων και γνώσεων. 

 διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, δραστη-

ριότητες και ιδέες. 

 επιτρέπει στα παιδιά να δομούν νοήματα από τις εμπειρίες τους  

 

Η ενασχόλησή μας με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μας προσέφερε ένα 

ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον το οποίο ενίσχυσε τη φυσική 

και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των μικρών παιδιών και αποτέλεσε 

μια ουσιώδη συνιστώσα  αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών.  

Η δραστηριότητα  συνέβαλε στη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας κα-

θώς βοήθησε στην επιτυχή κοινωνικοποίηση των παιδιών. Μαθητές και εκπαι-

δευτικοί είμαστε  ευτυχισμένοι  που βρεθήκαμε σε μια διαρκή διαδικασία μάθη-

σης όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα  προώθησε την ισότητα και τις ίσες 

ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. 

 

 

Στ. Περιγράψτε τα αποτελέσματα-παραδοτέα της εκπαιδευτικής δραστηριότη-

τας και επισυνάψτε σχετικό υλικό στο τέλος του εγγράφου (ενδεικτικά: εκπαι-

δευτικό υλικό που παράχθηκε, φωτογραφίες από την υλοποίηση της δραστη-

ριότητας κ.ά.) 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι μαθητές: 

 Έφτιαξαν πανό με περιβαλλοντικά μηνύματα , τα οποία παρουσίασαν 

τοποθετώντας τα σε εμφανές σημείο (απέναντι από την είσοδο του 

σχολείου) δημιουργώντας τη γωνιά της ανακύκλωσης, με στόχο την ε-

νημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών των άλλων τάξεων 

 Κατασκεύασαν και τοποθέτησαν στη γωνιά της ανακύκλωσης  το δικό 

τους "Μπλε κάδο- Ανακύκλωσης", για να συγκεντρώνουν συσκευασίες 

από χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Στον ίδιο χώρο τοπο-

θέτησαν έναν κάδο για τη συλλογή καπακιών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου καθώς και ένα δοχείο συλλογής 

τηγανέλαιων.      

 Πραγματοποίησαν συνάντηση με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο σε θέμα-

τα καθαριότητας και τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής του Δήμου 

μας. Οι υπεύθυνοι του Δήμου συνομίλησαν με τους μικρούς μαθητές 

σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο μας, εστιάζοντας 

κυρίως στο θέμα της ανακύκλωσης και της μείωσης των απορριμμά-

των. 

 Δημιούργησαν  ενημερωτικά φυλλάδια και κατασκεύασαν αφίσες με 
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στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών καθώς και της ευρύτε-

ρης κοινότητας σχετικά με την ανακύκλωση.  

 Αξιοποίησαν όσα «άχρηστα» υλικά συγκέντρωσαν δημιουργώντας διά-

φορες κατασκευές. 

 Έκαναν επισκέψεις με στόχο τη σωστότερη ενημέρωση τους.  Συγκεκρι-

μένα επισκέφτηκαν: 

 Το  Οικολογικό πάρκο του Δήμου Ψυχικού  όπου ενημε-

ρώθηκαν για την ορθή χρήση των φυσικών πόρων και κυρίως του 

νερού.  

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου  όπου οι 

μαθητές παρακολουθώντας το πρόγραμμα: «Το δάσος έχει τη δική 

του ιστορία», είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλ-

λον του εθνικού δρυμού Σουνίου, να συνειδητοποιήσουν τις ωφέ-

λειες του δάσους, να προβληματιστούν σχετικά με τους κινδύνους 

που απειλούν τον εθνικό δρυμό και τους τρόπους προστασίας του 

 Το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Δραπετσώνας 

όπου  παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα : «Δεν πετά-

ω… ανακυκλώνω» με βασικούς άξονες ευαισθητοποίησης των 

παιδιών τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

των σκουπιδιών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θίχτηκαν 

τομείς όπως η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, οι συσκευασίες με σκοπό 

την υιοθέτηση ενός ορθότερου καταναλωτικού προτύπου από 

τους μικρούς μαθητές. 

  

 Δημιούργησαν Οικοκώδικα για τα απορρίμματα ο οποίος αναρτήθηκε 

ευκρινώς  στους κοινόχρηστους χώρους. 

 Είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλα σχολεία και να ανταλλά-

ξουν έργα από ανακυκλώσιμα υλικά. (Δημ. Σχ. Περτιστερώνας Κύπρου, 

2ο Δημ. Σχ.Πόλεως Καλύμνου). 

 Φρόντισαν να καλλωπίσουν τον κήπο του σχολείου  φυτεύοντας λου-

λούδια.  

 Παρουσίασαν τη δράση τους στους γονείς τους, στους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές του σχολείου τους και την ευρύτερη  τοπική κοινωνία 

με θεατρικό δρώμενο, μουσική και παρουσίαση με υπολογιστή. 

 Ενδεικτική περιγραφή των δραστηριοτήτων αποτυπώθηκε σε ιστολόγιο 

που δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες προβολής του προγράμμα-

τος στη διεύθυνση  http://blogs.sch.gr/mikroianakyklotes/ 

 

Ζ. Γράψτε γενικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν. 

 

Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος: 

 Μάθαμε πως  το περιβάλλον κινδυνεύει από την αύξηση των σκουπι-

διών και για αυτό πρέπει άμεσα να μειώσουμε τα σκουπίδια μας . 

 Κατανοήσαμε ότι οφείλουμε να βοηθήσουμε στη μείωση της ποσότητας 

του όγκου των σκουπιδιών αλλάζοντας συμπεριφορά και συνήθειες. 

Συγκεκριμένα πρέπει : 

                Να αγοράζουμε  μόνο όσα πραγματικά χρειαζόμαστε 

               Να επαναχρησιμοποιούμε τα παλιά μας αντικείμενα 

               Να κάνουμε ανακύκλωση, αφού πρώτα σκεφτόμαστε προσεκτικά 

«πότε πετάμε» ένα αντικείμενο και «γιατί» το πετάμε. 
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 Καταλάβαμε πως η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων οδηγεί στην 

καλή οικονομία, την καλή ποιότητα ζωής, στο σεβασμό στο περιβάλλον 

και την αειφορία για τις επόμενες γενιές. 

 Υιοθετήσαμε θετική στάση ως προς την ανακύκλωση: 

                Συμμετέχοντας ενεργά στις προσπάθειες ανακύκλωσης της πόλης 

μας 

                Παροτρύνοντας, με τις δράσεις μας, άλλα άτομα να συμμετέχουν 

στην ανακύκλωση 

 Μέσα από διάφορες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες οι μαθητές 

καλλιέργησαν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ανέπτυξαν πνεύμα συ-

νεργασίας, αμοιβαίας αποδοχής και εμπιστοσύνης. 

 

Η. Βιβλιογραφικές αναφορές. 

 

Ασλανίδης, Α., Ζαφειρακίδης, Γ., (2003). Το οικολογικό αλφαβητάρι, Αθήνα: Πα-

τάκης 

Col, M. A.- Gainer, S., (1995). Τα παιδιά δημιουργούν με υλικά από το περιβάλ-

λον. Αθήνα: Πατάκης 

Frey, K., (1986).  Η Μέθοδος project, Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο 

σχολείο ως θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη  

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., (2003). Η μέθοδος Project στη θεωρία και στην 

πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί  Κυριακίδη 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, (2001). Οδηγός για την εφαρ-

μογή της Ευέλικτης Ζώνης- Βιβλίο για το Δάσκαλο. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ 

 

 

 

 

5. Αξιολόγηση Προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα» 

Α. Περιγράψτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη σχολική σας καθημερι-

νότητα. 

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο στην καθημερινότητά του είναι 

κυρίως δομικού τύπου, χωρίς να αποκλείονται και λειτουργικά προβλήματα 

που προκύπτουν από την έλλειψη κοινών σημείων αναφοράς μεταξύ όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας.  

Το πρωταρχικό δομικό πρόβλημα σχετίζεται με το περιεχόμενο του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο ως προς τους 

γνωστικούς στόχους που θέτει, οι οποίοι σε συνδυασμό με ορισμένες ατυχείς ή 

και αναποτελεσματικές υλοποιήσεις στο επίπεδο των σχολικών εγχειριδίων κα-

θιστούν τη διδασκαλία μονόπλευρα προσανατολισμένη στην ανάπτυξη γνω-

στικών στόχων εις βάρος άλλων (π.χ.  κοινωνικοσυναισθηματικών). Έτσι ακό-

μη και όταν περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα δραστηριότητες 

συμμετοχικές που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη εμπλοκή των μαθη-

τών, αυτές είναι δύσκολο να υλοποιηθούν, αφού ο διατιθέμενος χρόνος είναι 

περιορισμένος. Ευκαιρία για άρση αυτών των δυσκολιών προσφέρει το διδα-

κτικό αντικείμενο της Ευέλικτης Ζώνης, παρέχοντας τόσο το χρόνο όσο και την 

παιδαγωγική ελευθερία να εισάγουν οι εκπαιδευτικοί τέτοιες δραστηριότητες. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος των τελούμενων δραστηριοτή-

των του προγράμματος που υλοποιήθηκε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 

έγινε εντός των ωρών της Ευέλικτης Ζώνης. Σημαντικό είναι επίσης πως ενώ σε 
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επίπεδο παιδαγωγικών διακηρύξεων το αρμόδιο Υπουργείο προτείνει συνεχώς 

την εκτέλεση συναφών δραστηριοτήτων με σκοπό το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία και την πραγματική ζωή, δεν προβαίνει ταυτόχρονα σε εξορθο-

λογισμό της διδακτέας ύλης που να επιτρέπει την εκτέλεση αυτών των δραστη-

ριοτήτων. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα του σχολείου, αλλά και της πλειοψηφίας των 

σχολείων αυτού του τύπου (ΕΑΕΠ) είναι η καθυστερημένη ή και ελλιπής στελέ-

χωσή τους με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι ενδεικτικό πως κα-

τά την τρέχουσα σχολική χρονιά ο τελευταίος εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε 

για την διδασκαλία ενός διδακτικού αντικειμένου ήρθε στα τέλη Ιανουαρίου. Ως 

αποτέλεσμα γίνονται διαρκείς αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος, οι ο-

ποίες ακολουθούν τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ενώ υπάρχει 

σαφής απώλεια διδακτικών ωρών. Χαρακτηριστικά για το τρέχον σχολικό έτος 

οι πρώτοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (θεατρικής αγωγής, αγγλικών, ΤΠΕ & μου-

σικής) τοποθετήθηκαν στο σχολείο αφού είχαν παρέλθει τρεις και πλέον εβδο-

μάδες από την έναρξη των μαθημάτων, η πρώτη τοποθέτηση εκπαιδευτικού 

εικαστικών πραγματοποιήθηκε έξι εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων, 

ενώ παρήλθε και ένας ακόμη μήνας μέχρι να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες 

του συγκεκριμένου μαθήματος με την τοποθέτηση και δεύτερης εκπαιδευτικού. 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά δεν τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία 

της Β Ξένης Γλώσσας, παρά μόνο της γερμανικής και αυτό στα μέσα του β‟ 

τριμήνου. 

Παραμένοντας στο δομικό επίπεδο, σημαντικά είναι τα προβλήματα λόγω της 

υποχρηματοδότησης του σχολείου. Ως αποτέλεσμα των περιορισμένων επιχο-

ρηγήσεων που δίδονται στη Σχολική Επιτροπή για τις λειτουργικές ανάγκες των 

σχολείων, τα χρήματα που αναλογούν σε κάθε σχολική μονάδα είναι εξαιρετικά 

περιορισμένα και διατίθενται κατά το μεγαλύτερό τους μέρος στην κάλυψη των 

αναγκών θέρμανσης και προμήθειας υλικών καθαριότητας. Τα διατιθέμενα 

ποσά για αγορά γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών (π.χ. τόνερ συσκευών 

εκτύπωσης) είναι λιγοστά, αναγκάζοντας το σχολείο να μετακυλήσει ένα μέρος 

του κόστους αυτού στις οικογένειες των μαθητών (π.χ. προμήθεια φωτοαντι-

γραφικού χαρτιού) ή να αναζητήσει τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων & Κη-

δεμόνων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Ο περιορισμός των χρηματοδο-

τήσεων έχει σημαντικές συνέπειες στη συντήρηση του εξοπλισμού γραφείου 

(υπολογιστές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα), ενώ δεν επιτρέπει ούτε στο ελά-

χιστο την ανανέωση διδακτικών μέσων, την αγορά βιβλίων προς ενημέρωση 

και εκσυγχρονισμό της σχολικής βιβλιοθήκης, ακόμη και τη συντήρηση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Σημαντικότατο είναι επίσης και το πρόβλημα της ανεπαρκούς επιμόρφωσης 

και στήριξης των εκπαιδευτικών στην εκτέλεση του έργου τους. Εκτός από τα 

διδακτικά καθήκοντα, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκασμένοι καθημερινά να αντι-

μετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση ψυχολογι-

κών και κοινωνικών ζητημάτων των μαθητών και των γονέων τους, να ασκούν 

συμβουλευτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο, χωρίς ωστόσο να έχουν τις απαι-

τούμενες γνώσεις και δεξιότητες και χωρίς να υπάρχουν δομές στις οποίες να 

μπορούν να παραπεμφθούν οι ενδιαφερόμενοι προς υποστήριξη ή παρέμβα-

ση. Ακόμη και οι λιγοστές επιμορφωτικές δράσεις που γίνονται από τις υπηρε-

σιακές δομές πραγματοποιούνται στη Χαλκίδα, δυσχεραίνοντας λόγω κόστους 

και απαιτούμενου χρόνου την παρακολούθησή τους από τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου. Απομένει έτσι ως μοναδικός τρόπος επικαιροποίησης γνώσεων 

και δεξιοτήτων η προσωπική αναζήτηση του κάθε εκπαιδευτικού και η ενδεχό-
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μενη πρόθεσή του να εμπλακεί κατ‟ ιδίαν σε νέα μορφωσιογόνα περιβάλλοντα. 

Τα δομικού τύπου προβλήματα ολοκληρώνονται με την ελλιπή ανταπόκριση 

των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών για την επίλυση καθημερινών προβλημά-

των συντήρησης, άρσης επικινδυνοτήτων και εξασφάλισης της λειτουργικότη-

τας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα οι περιορισμένοι 

ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που μπορεί να ενεργοποιήσει το σχολείο να κα-

τευθύνονται στην κάλυψη αυτών των αναγκών και όχι στην προώθηση άλλων 

στόχων. 

Ως βασικό λειτουργικό πρόβλημα εντοπίζεται η ανεπαρκής επικοινωνία όλων 

των μελών της σχολικής μας κοινότητας, που ως αποτέλεσμα έχει την απουσία 

κοινών τόπων αναφοράς και προτυποποίησης συμπεριφορών. Το σχολείο, 

θέτοντας ως κυρίαρχο το ζήτημα της επικοινωνίας, διατηρεί απόλυτα ενημε-

ρωμένο ιστολόγιο ενημέρωσης, ενώ για κάθε σημαντικό θέμα αποστέλλονται 

στους γονείς έντυπα σημειώματα και αναρτώνται ανακοινώσεις σε πίνακα πα-

ραπλεύρως της κεντρικής εισόδου. Παρόλα αυτά είναι συχνότατο το φαινόμε-

νο γονέων που είναι απληροφόρητοι για τις δραστηριότητες του σχολείου ή 

για τις αλλαγές προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται συχνά η κα-

θημερινή λειτουργία. 

 

Β. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας όταν υποβάλατε την αίτηση σε και ποιο βαθ-

μό ικανοποιήθηκαν. 

 

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή αίτησης εκ μέρους των σχο-

λείων συνέπεσε με την περίοδο που το σχολείο είχε δρομολογήσει τα προ-

γράμματα σχολικών δραστηριοτήτων του τρέχοντος σχολικού έτους ως προς 

το αντικείμενό τους και προσδιόριζε τους στόχους αλλά και τις δραστηριότητες 

που θα ενέτασσε σε αυτά. Με βάση την προτεραία εμπειρία από την εκτέλεση 

και άλλων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ο βασικός προβληματι-

σμός των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης ήταν η ένταξη δρα-

στηριοτήτων που αφενός θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εντός των δεδομέ-

νων του ωρολογίου προγράμματος, κυρίως όμως να μπορούν να υποστηρι-

χτούν οικονομικά από τους οικονομικούς πόρους του σχολείου ή των οικογε-

νειών των μαθητών. 

Η δυνατότητα χρηματοδότησης που προσέφερε το πρόγραμμα παρουσίαζε 

μια σημαντική ευκαιρία για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων και την προ-

μήθεια των απαιτούμενων υλικών, Σε ανάλογες δράσεις κατά το παρελθόν ση-

μαντικό μέρος του κόστους των υλικών (π.χ. χρώματα, χαρτόνια, κόλλες κ.λπ.) 

τα επιβαρύνονταν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, αφού οι περιορισμένοι πόροι του 

σχολείου δεν επαρκούσαν ούτε για αυτό. Επίσης σε μεγάλο βαθμό αξιοποιού-

νταν τεχνολογικά μέσα των ίδιων των εκπαιδευτικών (π.χ. φωτογραφικές μηχα-

νές, φορητοί υπολογιστές) αφού το σχολείο δεν τα διέθετε. Τέλος σημαντικό 

ήταν το πρόβλημα της εκτέλεσης επισκέψεων πεδίου, καθώς λόγω της από-

στασης του σχολείου από την Αθήνα ή τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-

σης (ΚΠΕ), απαιτείτο η καταβολή σημαντικού ποσού για κάθε συμμετέχοντα 

μαθητή, καθιστώντας έτσι την επιλεγόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα άτυπα 

εκλεκτική, αφού περιόριζε τη συμμετοχή μαθητών που οι οικογένειές τους δεν 

μπορούσαν π.χ. να καταβάλουν το κόστος του εισιτηρίου μετάβασης σε ένα 

ΚΠΕ. 

Υπό αυτούς τους όρους η διαφαινόμενη χρηματοδότηση των δράσεων της 

εκπαιδευτικής μας δραστηριότητας μάς επέτρεπε αφενός την έκτασή της σε 

περισσότερους εκπαιδευτικούς τομείς (π.χ. κατασκευές, παρεμβάσεις στους 
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σχολικούς χώρους, εξασφάλιση αναγκαίου εξοπλισμού), κυρίως όμως επέ-

τρεπε καταρχήν τη συμπερίληψη όλων των μαθητών στις επισκέψεις πεδίου, 

εξασφαλίζοντας έτσι την καθολικότητα της συμμετοχής και της παρέμβασης 

χωρίς αποκλεισμούς. 

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων έγκρισης της αίτησης, οι υπεύθυνοι εκπαιδευ-

τικοί προχώρησαν σε μια συντηρητική εφαρμογή του προγράμματος, προ-

τάσσοντας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών εντός 

του σχολικού ή του εγγύτερου χώρου. Η αποδοχή της αίτησης επέτρεψε την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη προβολή τους 

στην τοπική κοινότητα. 

Ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό πως με τη χρηματοδότηση του προγράμματος 

κατορθώσαμε για πρώτη φορά να επιτύχουμε τη σχεδόν καθολική συμμετοχή 

των μαθητών στις επισκέψεις πεδίου. Κατανέμοντας το προϋπολογισμένο πο-

σό στις τρεις προγραμματισμένες επισκέψεις, εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή 

σχεδόν όλων των μαθητών μας με ένα πολύ μικρό ποσό ανά επίσκεψη. Επίσης 

για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων δεν υπήρχε επιβάρυνση 

των εκπαιδευτικών ή των μαθητών για την εξασφάλιση αναλώσιμων ή άλλων 

υλικών (π.χ. χαρτόνια, χρώματα κ.λπ). Τέλος το σχολείο εξασφάλισε εξοπλισμό 

(π.χ. φωτογραφική μηχανή, κάδους ανακύκλωσης, κάδους κομποστοποίησης, 

εργαλεία για τον κήπο και τα παρτέρια) που αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος, θα παραμείνει όμως ως πάγιος εξοπλι-

σμός και για τα επόμενα σχολικά έτη. 

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας οι αρχικές μας προσ-

δοκίες υπερκαλύφθηκαν, καθώς ήταν η πρώτη φορά επί σειράς ετών που ε-

κτελούνται τέτοιες δραστηριότητες που το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ανα-

λώθηκε περισσότερο στον παιδαγωγικό εμπλουτισμό και την υλοποίηση των 

προγραμματισμένων δράσεων, παρά στην αέναη προσπάθεια για την κάλυψη 

έστω και των ελάχιστων απαιτούμενων οικονομικών πόρων ή μέσων για την 

εκτέλεσή τους. 

 

 

Γ.  Περιγράψτε την εμπειρία σας από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και 

την επικοινωνία με το Ίδρυμα. Τι σας δυσκόλεψε, κάποιο σχόλιο ή παρατήρη-

ση σχετικά με τις διαδικασίες του προγράμματος από την έναρξη του με την 

υποβολή της αίτησης έως την ολοκλήρωση.  

 

Η εμπειρία από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν απόλυτα θετική, όχι μόνο 

λαμβάνοντας υπόψη τη θετική έκβαση της αίτησής μας, αλλά κρίνοντας τις 

διαδικασίες από την αρχή ακόμα της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. Η ύ-

παρξη του ιστοχώρου και η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επέτρεψε την 

άμεση διεκπεραίωση του σταδίου αυτού, χωρίς την παρεμβολή της υπηρεσια-

κής γραφειοκρατίας. Η επικοινωνία στο β στάδιο της προεπιλογής μέσω βιντε-

οκλήσης πραγματοποιήθηκε σε καθορισμένο χρόνο, δείχνοντας τη συνέπεια 

των υπεύθυνων υλοποίησης του προγράμματος, συνέπεια που τηρήθηκε και 

κατά τις υπόλοιπες φάσης του προγράμματος (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

επιλογής, αρχική ενημέρωση, υπογραφή συμφωνητικού, διεκπεραίωση χρημα-

τοδότησης, ενδιάμεση φάση περιγραφής των δραστηριοτήτων, τελικός απο-

λογισμός). Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα οργανωτικά στοιχεία προβολής, υποδοχής 

αιτημάτων, έγκρισης και ενημέρωσης για την πορεία του προγράμματος δεν 

υπήρξε κάποιο στοιχείο που να δυσχέρανε το σχολείο μας. 

Επίσης η επικοινωνία με τον υπεύθυνο του προγράμματος ήταν αποτελεσματι-
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κή, όταν αυτή απαιτήθηκε, και επιλύθηκαν άμεσα οι απορίες που διατυπώσαμε. 

Η όλη διαδικασία αποπνέει ισχυρό επαγγελματισμό, αντάξια της δομής και του 

κύρους του Ιδρύματος. 

Μια επισήμανση που θεωρούμε πως θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαδικασία 

αυτή: 

 Η αναλυτικότερη παρουσίαση δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί 

κατά το παρελθόν από τα επιλεγόμενα σχολεία στα πλαίσια του προ-

γράμματος εκτιμούμε πως θα βοηθούσε τα σχολεία αφενός να προ-

σεγγίσουν το είδος και τις απαιτήσεις των προς επιλογή δραστηριοτή-

των, αφετέρου θα παρείχε ένα χώρο συγκέντρωσης «καλών πρακτι-

κών» που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πεδίο έμπνευσης για την 

εκτέλεση ανάλογων δράσεων, ανεξαρτήτως του πλαισίου χρηματοδό-

τησής τους. 

 

Δ. Πως πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί το πρόγραμμα. 

 

Σε άμεση συνάφεια με την τελευταία επισήμανση του ανωτέρω πεδίου, εκτιμού-

με πως στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ή στις αρχές της ερχόμενης και ενό-

ψει της νέας πρόσκλησης για χρηματοδότηση ανάλογων δράσεων, θα μπο-

ρούσε να γίνει μια συνολική παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν 

από τα σχολεία. Εναλλακτικά κάθε σχολείο θα μπορούσε να στείλει ένα βίντεο 

που θα περιέγραφε τις δραστηριότητές του, το οποίο αναρτημένο στους εξυ-

πηρετητές του Ιδρύματος θα παρέμενε ως παρακαταθήκη και τεκμήριο της υ-

λοποίησής τους. 

 

 

Ε. Πως θεωρείτε ότι θα μπορούσε να συμβάλει το Ίδρυμα με τη χρηματοδοτική 

του δυνατότητα γενικότερα στον τομέα της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 

Το υφιστάμενο πλαίσιο αιτημάτων προς χρηματοδότηση που εφαρμόζει το Ί-

δρυμα θεωρούμε πως είναι απόλυτα επαρκές και για τον τομέα της Εκπαίδευ-

σης. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να γίνουν περιορισμένες τροποποιήσεις 

στο έντυπο της αίτησης χρηματοδότησης, κυρίως στο πεδίο των Εσόδων-

Εξόδων και της αναφοράς των έργων περασμένων ετών, καθώς για το μεγα-

λύτερο μέρος των εκπαιδευτικών μονάδων μοναδικός χρηματοδότης είναι οι 

Σχολικές Επιτροπές και η εκτέλεση των όποιων έργων γίνονται δεν ενέχει στοι-

χεία προϋπολογισμού, αφού κατά κανόνα αντιμετωπίζονται πάγια έξοδα λει-

τουργίας. 

Σημαντική θεωρούμε την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των χρηματοδοτούμε-

νων έργων, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού 

που απαξιώνεται γρήγορα ή έχει υψηλό κόστος συντήρησης (π.χ. φορητοί υ-

πολογιστές) και η προστιθέμενη αξία του στη λειτουργία των εκπαιδευτικών μο-

νάδων συναρτάται άμεσα από τα χαρακτηριστικά του υπηρετούντος προσω-

πικού. Δεν είναι ασύνηθες στο χώρο της εκπαίδευσης να υπάρχουν εξοπλισμέ-

να σχολεία με τεχνολογικό εξοπλισμό που δεν αξιοποιείται επαρκώς ή που το 

κόστος επένδυσης είναι δυσανάλογο των εκπαιδευτικών του αποτελεσμάτων 

(π.χ. διαδραστικοί πίνακες με «κλειστό» λογισμικό που καταλήγουν να αξιο-

ποιούνται μόνο ως οθόνες προβολής). Επίσης λόγω των συχνών μετακινήσε-

ων του εκπαιδευτικού προσωπικού συμβαίνει συχνά εξοπλισμός που τη μια 

σχολική χρονιά αξιοποιείται από κάποιον ή κάποιους εκπαιδευτικούς, όταν αυ-

τοί μετακινηθούν από το σχολείο ο εξοπλισμός να παραμένει αναξιοποίητος.  
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Υπό αυτό το πλαίσιο χρήσιμη είναι η χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού με 

μεγάλο προσδοκώμενο κύκλο ζωής ή συχνή χρήση (π.χ. φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα) ή παρεμβάσεων που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

και το πάγιο κόστος λειτουργίας των σχολείων (αντικατάσταση λαμπτήρων). 

Θετική θα μπορούσε να είναι και η χρηματοδότηση εκπαιδευτικών ή και ομά-

δων εκπαιδευτικών από το ίδιο σχολείο για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα,  υπό τη μορφή υποτροφίας χωρίς την καταβολή χρημάτων 

στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά την κάλυψη από το Ίδρυμα του κό-

στους συμμετοχής ενός αριθμού εκπαιδευτικών σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμ-

μα που θα διοργανώνει κατ‟ ανάθεσή του ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα (π.χ. το 

ΚΕΚ ενός Πανεπιστημίου) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (π.χ. 

προγράμματα e-learning Πανεπιστημίου Αθηνών - 

https://elearn.elke.uoa.gr/). Στην περίπτωση αυτή το Ίδρυμα θα μπορούσε να 

πετύχει εξοικονόμηση κλίμακας, οι συμμετέχοντες θα δεσμεύονταν για την πα-

ρακολούθηση του προγράμματος, ενώ τα αποτελέσματά του θα ήταν εξαρχής 

πιστοποιημένα, ανάλογα με το κύρος του φορέα υλοποίησής του.  

 

 

 

https://elearn.elke.uoa.gr/

