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∆ηµοτικό Σχολείο Χιλιοµοδίου 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Φυσικοί πόροι, νερό, ενέργεια, απορρίµµατα, επαναχρησιµοποίηση, 
ανακύκλωση. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό Πρόγραµµα 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Είναι βέβαιο ότι η αναχαίτιση της οικολογικής κρίσης περνά µόνο µέσα από την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των νέων που µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση 
συνειδητοποιούν τις σχέσεις του ανθρώπου µε το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον.   Μπορούν 
οι µαθητές της Περιβαλλοντικής Οµάδας ενός σχολείου να  συνεργαστούν µε την τοπική κοινωνία 
και να αναπτύξουν κοινές δράσεις, ώστε οι στόχοι του σχολείου να εναρµονίζονται µε τους στο-
χους της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε περιβαλλοντικά ζητήµατα;  Ένα τέτοιο πρόγραµµα, µε θέµα 
«Η ΥΠΕΡκατανάλωση φυσικών πόρων στο δικό µας κόσµο», υλοποίησαν οι Γ΄ και ∆΄ τάξεις του 
∆ηµοτικού Σχολείου Χιλιοµοδίου.  Μας προβληµάτισε η λέξη οικοσύστηµα και πάνω σ’ αυτή 
στηριχτήκαµε για όλα τα υπόλοιπα: φυσικοί πόροι, τροφικές αλυσίδες, ενέργεια, απορρίµµατα και  
προσέγγισαν τα παιδιά την έννοια της αειφορίας. Επίσης υπήρχε µεγάλο ενδιαφέρον απ’ όλα τα 
µέλη της περιβαλλοντικής οµάδας για συµµετοχή στο σχεδιασµό και στη διαµόρφωση του αύλειου 
χώρου και οι µαθητές κατάφεραν να φτιάξουν το σχολείο ζεστό και φιλόξενο σαν το σπίτι τους.. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η δηµιουργία ευαισθητοποιηµένων και ενεργών πολιτών σε θέµατα διαχείρισης 
φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.    
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Οι µέθοδοι υλοποίησης του προγράµµατος ήταν η Μαθητοκεντρική-Οµαδοσυνεργατική- 
∆ιαθεµατική-∆ιεπιστηµονική καθώς και η µέθοδος project  Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες µε 
τη βοήθεια κοινωνιογράµµατος και ασχολήθηκαν µε διαφορετικό αντικείµενο και έρευνα 
εφαρµόζοντας την αρχή της οµαδοσυνεργατικότητας. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος 
εφαρµόστηκε η ολιστική µέθοδος ή αλλιώς µέθοδος της αράχνης, αναπτύσσοντας τα υποθέµατα  µε 
αφετηρία τα µαθητικά βιώµατα και ενδιαφέροντα, έτσι ώστε οι µαθητές να αισθάνονται 
πρωταγωνιστές κι ο δάσκαλος συντονιστής. Η µέθοδος καταιγισµού ιδεών χρησιµοποιήθηκε κατ’ 
εξοχήν στο σχεδιασµό δράσεων. Με την µέθοδο της καθοδηγούµενης ανακάλυψης  εφαρµόστηκαν 
δραστηριότητες αναµόχλευσης προηγούµενων γνώσεων, όπως επίσης επέκτασης και εµβάνθυνσής 
τους. Σε Εργασίες Πεδίου (Τάξη, αυλή του σχολείου, δάσος, χωριό) µέτρησαν, κατέγραψαν, 
ερεύνησαν, παρατήρησαν, πήραν συνεντεύξεις, συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια, έµαθαν να κάνουν 
πειράµατα, να φυτεύουν κ.τ.λ.  Σε περιβαλλοντικό µονοπάτι στο δάσος συµπλήρωσαν ηχοχάρτες 
και δραµατοποίησαν τη φωτοσύνθεση. Έκαναν  κατασκευές, κούκλες, γλυπτά και  µουσικά όργανα 
µε άχρηστα υλικά, σκηνικά, µακέτες. Έγραψαν παιχνίδι ρόλων, έκαναν βιβλιογραφική έρευνα και 
συµµετείχαν µε χαρά σε παιχνίδια γνώσεων. Οι  δραστηριότητες των µαθητών ήταν  οργανικά 
ενταγµένες στα µαθήµατα, ώστε να επιτυγχάνεται διαθεµατική και ολιστική προσέγγιση του 
θέµατος. Χρησιµοποιήθηκαν εκπαιδευτικά πακέτα Περ/κων Οργανώσεων που αφορούσαν το νερό, 
τα απορρίµµατα, την ενέργεια και ασχολήθηκαν µε βιβλιογραφική έρευνα (βιβλία, περιοδικά, 
διαδίκτυο). 



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το σηµαντικότερο αποτέλεσµα από την εφαρµογή του προγράµµατος ήταν οι δράσεις των 
µαθητών έξω απ’ την σχολική αίθουσα 

� Συµµετείχαν στην εκδήλωση «Ένα δέντρο µια φορά µες την πράσινη γωνιά», που 
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Το δέντρο που έφτιαξαν 
βραβεύτηκε ως το καλύτερο από την οργανωτική επιτροπή. 

� Ζωγράφισαν τους κάδους για την ανακύκλωση στο σχολείο µας. 
� Κόλλησαν τις αφίσες (για την ανακύκλωση χαρτιού, αλουµινίου, πλαστικών και 

µπαταρίας), σε κεντρικά σηµεία του ∆ήµου και ενηµέρωσαν τους κατοίκους για τον τρόπο 
συµµετοχής τους στο πρόγραµµα. 

� Ανάρτησαν ταµπλό στο ∆ηµαρχείο όπου ενηµέρωναν για το πρόγραµµά τους. 
� Συνεργάστηκαν µε την εταιρία ΑΦΗΣ για ανακύκλωση µπαταριών και την PLASTIKO 

ανακύκλωση πλαστικών και χαρτιού (τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι στο σχολείο µας). 
� Έφτιαχναν compost στο σχολείο µε οργανικά απορρίµµατα που έφερναν  απ’ το σπίτι. 
� ∆ιοργάνωσαν παζάρι µε χριστουγεννιάτικες κατασκευές, γιατί υποστηρίζουµε: 

«καταναλώνω λιγότερο, επαναχρησιµοποιώ, ανακυκλώνω». 
� Έγινε ενεργειακός έλεγχος κτιρίου από ειδικό. 
� Ζωγράφισαν µεγάλα επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια στις πλάκες της αυλής. 
� Μοίρασαν  εφηµερίδες στους µαθητές και στους κατοίκους του Χιλιοµοδίου. 
� Φύτεψαν µεσογειακά φυτά σε συνεργασία µε το ∆ήµο και το ∆ασαρχείο. 
� Ζωγράφισαν τους τοίχους και τα παρτέρια του σχολείου. 
� Έγραψαν οικοκώδικα, για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ανακύκλωση, 

σε ταµπλό 2Χ1 και το τοποθέτησαν πάνω από τις βρύσες του σχολείου. 
� Έφτιαξαν γλυπτά από ανακυκλώσιµα υλικά, στο σχολείο, στο ∆ηµαρχείο και σε άλλα 

σηµεία του ∆ήµου. 
Η Περιβαλλοντική µας Οµάδα: 
�  σε συνεργασία µε την ΕΕΠΦ διοργάνωσε την Ετήσια Εκδήλωση για τη Βράβευση των 

σχολείων που ανήκουν στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο Οικολογικών Σχολείων. Συµµετείχαν σχολεία 
απ’ όλη την Ελλάδα και η οµάδα µας βραβεύτηκε µε τη σηµαία των Οικολογικών. 

�  συµµετείχε  στο πανόραµα    Μαθητικού Πολιτισµού 2006 της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης 
Πειραιά σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, το ΚΠΕ Αργυρούπολης και τις ∆/νσεις Α/ θµιας Εκπ/σης Α΄ και ∆΄ Αθηνών. 

� έδωσε συνέντευξη στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθµό, όπου ενηµέρωσε για το πρόγραµµα 
ανακύκλωσης στο σχολείο.  

� Επίσης οι µαθητές έπαιξαν διαφηµίσεις, που έγραψαν και σκηνοθέτησαν οι ίδιοι, για τη 
σωστή χρήση του νερού και τη διαχείριση φυσικών πόρων.  

� Παρουσίασαν τα τελικά προϊόντα του προγράµµατός τους σε όλους τους συµµαθητές τους 
στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινωνία καλώντας τους στη γιορτή για το περιβάλλον, µε 
δρώµενα, αφηγήσεις δικών τους ιστοριών. 

Οι προτάσεις που διατύπωσαν οι µαθητές µε αποδέκτη το ∆ήµο Τενέας καταδεικνύουν ότι η  
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µπορεί να συµβάλει σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής και να δώσει µια 
άλλη δυναµική στην προώθηση ζητηµάτων της τοπικής κοινωνίας. Μέσα απ’ το πρόγραµµα    
ανέδειξαν το πρόβληµα νερού της περιοχής τους (νιτρικά) και κατάφεραν να σφραγιστεί η 
γεώτρηση. Επίσης κατά τη διάρκεια και στο τέλος του προγράµµατος έκαναν προτάσεις για τη 
σωστή διαχείριση του νερού, για την εξοικονόµηση φυσικών πόρων και για την ανακύκλωση.  
Αντιπροσωπεία µαθητών και µια εκπαιδευτικός συµµετέχουν στην επιτροπή του ∆ήµου Τενέας  µε 
σκοπό την επέκταση προγράµµατος ανακύκλωσης σε όλο το ∆ήµο. Επίσης συνεργαζόµαστε µε τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, µε το ∆ασαρχείο, µε εταιρίες ανακύκλωσης υλικών, µε 
τσιγγάνους και έχουµε καταφέρει να αλλάξουµε τα πράγµατα στη µικρή κοινωνία του σχολείου. 
Εφαρµόζουµε µε επιτυχία, πρόγραµµα ανακύκλωσης, µε συµµετοχή των κατοίκων και κατάφεραµε 
να φτιάξουµε το σχολείο σαν το σπίτι µας, ζεστό, φιλόξενο και πάνω απ’ όλα Οικολογικό που 
σέβεται το περιβάλλον!  



 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 

� Με ποιο τρόπο κατάφερε η περιβαλλοντική οµάδα να λύσει το πρόβληµα νερού της 
περιοχής;  

� Πώς µπορεί να υλοποιηθεί πρόγραµµα ανακύκλωσης σε ένα σχολείο; (∆υσκολίες, 
προβλήµατα, τρόποι αντιµετώπισης). 

� Οι µαθητές συµµετείχαν; Πώς αξιολογήσατε τη συµµετοχή;( µέθοδοι, διαδικασίες, κ.τ.λ.) 
� Πέτυχε το πρόγραµµά σας; Αν ναι µε ποια κριτήρια το αξιολογήσατε; 
� Ποιος είναι ο ρόλος σας στην αρµόδια επιτροπή του δήµου για την ανακύκλωση; 
� Πού βρίσκετε τα χρήµατα για την υλοποίηση των προγραµµάτων σας; 
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