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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Είναι σχολικό σχέδιο, στα πλαίσια του προγράµµατος 
COMENIUS 1 - Σχολικές συµπράξεις, διάρκειας 3 ετών. Συνεργαζόµαστε µε τα 
σχολεία της Ισπανίας, Ιταλίας και Τουρκίας. 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αναγνωρίζουµε ότι η εκπαίδευση είναι ένα ουσιώδες εργαλείο για την 
επίτευξη της βιωσιµότητας, στην πράξη, βελτιώνοντας τη βασική εκπαίδευση είναι 
µια από τις πρώτες προτεραιότητες. 

Το σχέδιό µας προσπαθεί να εµφυσήσει στους µαθητές µας συµπεριφορές και 
συνήθειες σύµφωνα µε τις αρχές  της Παγκόσµιας Περιβαλλοντικής Χάρτας ώστε να 
εργαστούν για µία βιώσιµη κοινωνία. 

Σχεδιάζουµε να µελετήσουµε και να διαδώσουµε την Παγκόσµια 
Περιβαλλοντική Χάρτα, να τη µελετήσουµε και να τη διαδώσουµε όσο το δυνατόν 
περισσότερο.  Νοµίζουµε ότι µία οµάδα από Ευρωπαϊκά σχολεία (Ισπανίας, Ελλάδας, 
Ιταλίας και Τουρκίας) είναι το καλύτερο πεδίο για να αρχίσει κανείς έναν εκ νέου 
προσανατολισµό της Εκπαίδευσης προς µία βιώσιµη ανάπτυξη.  
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που συναντά τις ανάγκες του παρόντος 
χωρίς να συµβιβάζει τις δυνατότητες των µελλοντικών γενεών να συναντήσουν τις 
ανάγκες τους.  

Ο κύριος µας σκοπός είναι να χρησιµοποιήσουµε ποικίλες στρατηγικές για 
την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να  προσανατολίσουν εκ νέου την Εκπαίδευση 
προς την Αειφορία µια ευρύτερη διαδικασία οικοδόµησης ενός βιώσιµου µέλλοντος. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
  Να πληροφορήσουµε, να εξηγήσουµε και να διαδώσουµε τη Παγκόσµια 
Χάρτα του Περιβάλλοντος στους συναδέλφους µας, στους µαθητές µας και σε άλλα 
µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήµα για µια βασική 
κατανόηση της βιώσιµης (αειφόρου) ανάπτυξης. 
 

• Να χρησιµοποιήσουµε τις αρχές της Παγκόσµιας Χάρτας του Περιβάλλοντος 
ως θεµατικούς και διδακτικούς χάρτες µε σκοπό να διερευνήσουµε 
περιπτώσεις σχετικές µε τη βιώσιµη ανάπτυξη σύµφωνα µε την ηλικία των 
µαθητών µας.  Θέτουµε τους ακόλουθους στόχους: - Σεβασµός και φροντίδα 
της κοινότητας της ζωής. - Σεβασµός για τα πιστεύω και τις γνώµες των 
άλλων. - Ανάπτυξη του πνεύµατος της ανοχής, αποδοχής και συµµετοχής. 



 
• Να αναπτύξουµε τις ικανότητες των µαθητών στην ανάγνωση και τη γραφή 

της κυρίας γλώσσας επικοινωνίας που χρησιµοποιείται στη σύµπραξη µας 
(των σχολείων από τις τέσσερις χώρες), που είναι η αγγλική. 

 
• Να προχωρήσουµε στην επεξεργασία ενός ευπροσάρµοστου συλλογικού 

σχολικού θεµατικού καταλόγου («Agenda») που θα ενοποιήσει περιπτώσεις 
περιβαλλοντικά βιώσιµης ανάπτυξης. 

 
• Να ενισχύσουµε τη γνώση και το αίσθηµα  του µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µέσω ενός ευρύ πεδίου σχολικών δραστηριοτήτων λ.χ. φιλολογία, 
γεωγραφία, φυσικές επιστήµες, µουσική, τέχνες. 

 
• Να χρησιµοποιήσουµε στο σχέδιό µας όσο το δυνατόν περισσότερο τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα δε για τη διάδοση 
των αποτελεσµάτων του σχεδίου µας. 

 
• Να ενισχύσουµε και να ενθαρρύνουµε στα παιδιά την ευχαρίστηση του 

διαβάσµατος µέσω όλων των ειδών των δραστηριοτήτων ανάγνωσης.  
 

• Μαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα διευκολυνθούν παίρνοντας 
µέρος σε όλες τις δραστηριότητες που µπορούν. Ο δάσκαλός τους θα 
συµµετέχει µε ενεργό τρόπο προτείνοντας δραστηριότητες που αρµόζουν για 
όλα τα παιδιά ώστε να εργάζονται πάντα µαζί και να µοιράζονται τις εµπειρίες 
του σχεδίου. 

 
• Όλο το σχέδιο και η φιλοσοφία του προάγει την διαπολιτισµική εκπαίδευση 

και συµβάλλει στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 
 
Ο ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Γνωρίζουµε ότι η αλλαγή για µία βιώσιµη κοινωνία απαιτεί µία αλλαγή 
στη γνώση και στη συνείδηση των ανθρώπων και ότι η Εκπαίδευση παίζει ένα 
σπουδαίο ρόλο επηρεάζοντας µία τέτοια αλλαγή. Επειδή η εκπαιδευτική 
κοινότητα (εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικά πολιτικά ιδρύµατα) 
είναι µία  ζωτική οµάδα, αναµένουµε ότι το σχέδιό µας θα είναι ένα αρχικό 
σηµείο ώστε να έχουµε την επιθυµητή αλλαγή στις ανθρώπινες συνήθειες και 
συµπεριφορές, όχι µόνο ως άτοµα (π.χ. παραγωγοί και καταναλωτές) αλλά 
επίσης, στην ανάπτυξη των  συλλογικών καθηκόντων και υποχρεώσεών τους  ως 
ενεργοί πολίτες, το οποίο είναι απαραίτητο για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
• Ένας θεµατικός Χάρτης για τις 1ες 3ες και 4ες αρχές της Παγκόσµιας Χάρτας 

του Περιβάλλοντος θα ετοιµαστεί και κάθε σχολείο θα επιλέξει τα θέµατα που 
το ενδιαφέρουν περισσότερο. Όλα τα είδη διδακτικών δραστηριοτήτων σ’ 
αυτή τη Χάρτα θα προγραµµατιστούν και θα πραγµατοποιηθούν από τους 
µαθητές: σχέδια, video comics, ιστορίες γραµµένες από παιδιά, προϊόντα 
τέχνης, τραγούδια, θεατρικά παιχνίδια, εκθέσεις… Κάθε συντονιστής του 
συνεργαζόµενου φορέα θα στείλει µία συλλογή προϊόντων στο συντονιστή 
του σχεδίου. 

 



• Η πρώτη συνάντηση του Comenius έγινε στην πόλη La Solana της Ισπανίας 
από 26 έως 30 Οκτωβρίου 2006. Ανταλλάξαµε ενδιαφέρουσες απόψεις µε 
τους Ευρωπαίους συναδέλφους και προγραµµατίσαµε το Σχολικό Σχέδιο.  

• Οι αρχές της Περιβαλλοντικής χάρτας ενσωµατώθηκαν σε διδακτικές 
ενότητες διαφορετικών µαθηµάτων: Γλώσσα, Τεχνικά, Αγγλικά και Μουσική. 
Οι µαθητές ήρθαν σε επαφή ανταλλάσσοντας γράµµατα, φωτογραφίες, e- 
mails, στην αγγλική γλώσσα για τη ζωή στο σχολείο, τους πολιτισµούς τους 
και τις παραδόσεις τους 

• Το Νοέµβριο κάθε σχολείο οργάνωσε διαφορετικές δραστηριότητες ούτως 
ώστε να επιβεβαιώσουν ισότητα και δικαιοσύνη του φύλου σαν προϋποθέσεις 
στη βιώσιµη ανάπτυξη και να δώσει επίγνωση στα παιδιά για το τέλος όλων 
των ειδών βίας ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια (αρχή 11): ποιήµατα, 
παραµύθια, σχέδια, τοιχογραφίες, συνεντεύξεις από σπουδαίες γυναίκες, φιλµ, 
εκθέσεις… Μερικές από τις δραστηριότητες οργανώθηκαν από το σχολείο και 
άλλα ιδρύµατα. 

• ∆ραστηριότητες για διαφορετικές οµάδες αναπτύχθηκαν, όπως: διαβάζοντας 
παραδοσιακά παραµύθια από διαφορετικές χώρες, έρευνα για τους ιθαγενείς 
της βόρειας Αµερικής, ακούγοντας παραδοσιακή µουσική, έκθεση µε έργα 
των παιδιών και παρέλαση καρναβαλιού…Το ελληνικό παραµύθι του Γιάννη 
Ρίτσου: «Το Γαϊτανάκι διαβάστηκε από όλους τους µαθητές». 

 
• Μελέτη της 2ης αρχής  της Παγκόσµιας Χάρτας του Περιβάλλοντος: 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Αυτή η δραστηριότητα θα οργανωθεί µε τη 
συνεργασία των σχολείων και τη βοήθεια τοπικών αναπτυξιακών γραφείων, 
καθώς περισσότερα από αυτά προγραµµατίζουν την τοπική agenda 21. 

 
• Ειδικές γωνίες στη Σχολική Βιβλιοθήκη  αντικαταστάθηκαν µε µία συλλογή 

από βιβλία και βίντεο για: Φύση, διαπολιτισµικότητα, ανθρώπινα δικαιώµατα 
και δικαιώµατα των παιδιών, πολιτικά δικαιώµατα, συνεργασία, 
υπευθυνότητα … σύµφωνα µε την ηλικία τους. 
 

• Μία αποτελεσµατική εκστρατεία χρησιµοποιώντας τα 3 r (reduce, reuse, 
recycle) περιορίζω, ξαναχρησιµοποιώ, ανακυκλώνω, οργανώθηκε: µε 
συνθήµατα (slogan), τοιχογραφίες, σελιδοδείκτες, θεατρικό παιχνίδι, 
εργαστήρια… 

 
• Επισκέψεις σε εναλλακτικά ενεργειακά πάρκα, περιοχές ανακύκλωσης, 

προστατευόµενα φυσικά πάρκα… 
 

• Εργαστήρια για καθαρές και εναλλακτικές µορφές ενέργειας και πώς να τις 
χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή. 

 
• Μερικές διαλέξεις για την Agenda 21 και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη θα 

οργανωθούν από το σχολείο από την Τοπική Αντιπροσωπεία Ανάπτυξης 
ούτως ώστε να πληροφορήσουν την Εκπαιδευτική Κοινότητα για Βιώσιµες 
(αειφόρες) δράσεις και περιβαλλοντικές αναφορές.  



• Μάρτιος: Όλα τα σχολεία εργάσθηκαν µε την αρχή 15: Να συµπεριφερόµαστε 
σε όλα τα ζωντανά µε σεβασµό και σύνεση. α) Να προστατέψουµε τα άγρια 
ζώα από µεθόδους κυνηγιού, παγίδων και ψαρέµατος που δηµιουργούν 
ακραίο ή αναπόφευκτο πόνο. γ) Να αποφύγουµε ή να καταργήσουµε όσο 
γίνεται την καταστροφή των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειράµατα.  
Αναπτύχθηκαν διάφορες δραστηριότητες: ανάγνωση παραµυθιών για τα ζώα, 
ντοσιέ για σκληρές ενέργειες εναντίον των ζώων και φυτών, φιλµ εκθέσεις. 

• Απρίλιος: Οργάνωση Ευρωπαϊκής εβδοµάδας.  Πολλαπλές δραστηριότητες  
οργανώθηκαν για ολόκληρη την εβδοµάδα: έρευνα στο διαδίκτυο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µελέτη γεωγραφικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
των χωρών που συµµετέχουν στο σχέδιο εργασίας, σύγκριση εθίµων και 
παραδόσεων των συµµετεχόντων στο σχέδιο. Ανάγνωση θρύλων, παραµυθιών 
και ποιηµάτων Τούρκων, Ελλήνων Ιταλών και Ισπανών συγγραφέων. 

 
• Εορτή της Ευρωπαϊκής εβδοµάδας (7-11 Μαΐου 2007) σύµφωνα µε τις 

δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί. 

 
• ∆εύτερη συνάντηση στην Τουρκία (Isparta) τέλος Μαΐου 2007. Έγινε η 

ανάλυση της προόδου του σχεδίου και σχεδιάστηκε ένα ηµερολόγιο 
δραστηριοτήτων για το επόµενο σχολικό έτος. 

 
• Θα ετοιµάσουµε ένα έγγραφο που ονοµάζεται Σχολική Agenda 21 που θα µας 

αφήσει να σκεφθούµε για τις καλές κακές χρήσεις και τη κατανάλωση  
φυσικών πηγών, παραγωγή, µόλυνση του περιβάλλοντος, σχέσεις µεταξύ των 
ανθρώπων στη σχολική περιοχή και την οργάνωση του χώρου του σχολείου. 

 
Μ’ αυτό τον τρόπο, θα είµαστε ικανοί  να εντοπίσουµε πιθανά λάθη, να 

αποφασίσουµε και κάνουµε αποδοτικές πράξεις για να βελτιώσουµε την ποιότητα 
του περιβάλλοντος στο σχολείο και της γύρω περιοχής.  

Σε αυτό το µέρος του σχεδίου χρειαζόµαστε τη συνεργασία των ειδικών της 
Τοπικής Αντιπροσωπείας ανάπτυξης (υπάρχει περίπτωση µερικά από τα σχολεία 
να µην έχουν αυτή την ειδική βοήθεια, τα υπόλοιπα σχολεία θα κάνουν ότι 
µπορούν για να τα βοηθήσουν. 

 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

� Το τελικό προϊόν είναι ένας διδακτικός οδηγός δραστηριοτήτων για τη 
Παγκόσµια Χάρτα του Περιβάλλοντος σχεδιασµένος για τα παιδιά του 
δηµοτικού. Αυτός ο οδηγός θα περιέχει τις προγραµµατισµένες 
δραστηριότητες σύµφωνα µε τους θεµατικούς χάρτες της Παγκόσµιας 
Χάρτας του Περιβάλλοντος.  Όλες οι δραστηριότητες θα εµφανίζονται στη 
γλώσσα της κάθε συµµετέχουσας χώρας και στα αγγλικά. Αυτός ο οδηγός 
θα µας θυµίσει  επίσης την πραγµατοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. 

 
� Το συντονιστικό σχολείο σχεδιάζει να έχει ένα δίκτυο µε πληροφορίες για 

όλες τις δραστηριότητες του σχεδίου. 
 



� Μία βασική και πρακτική Σχολική Agenda 21 αναµένεται να 
δηµιουργηθεί από την προσπάθεια όλων των σχολείων να συµµετέχουν 
στο σχέδιο και από τη βοήθεια άλλων τοπικών ιδρυµάτων. 

    
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

� Ερωτηµατολόγια για την πρόοδο του σχεδίου ετοιµάστηκαν από τους 
συντονιστές του σχεδίου για παιδιά και δασκάλους στο τέλος του 
σχολικού έτους. 

 
� Ερωτηµατολόγια και άλλες πηγές  χρησιµοποιήθηκαν ώστε να γνωρίζουµε 

το βαθµό συµµετοχής των παιδιών, γονέων, δασκάλων, τοπικών 
ιδρυµάτων. 

 
� Ερωτηµατολόγια για τις δυνατές αλλαγές στις συνήθειες και τις 

συµπεριφορές των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τη διάρκεια 
και µετά το σχέδιο. 

 
∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σκοπεύουµε να διαδώσουµε τα αποτελέσµατα, την εµπειρία και τα τελικά 
προϊόντα µέσω του δικτυακού τόπου του σχολείου, µε δηµοσίευση άρθρων σε 
τοπικές εφηµερίδες, τοπικό ραδιόφωνο και τηλεόραση και βεβαίως σε έντυπα  του 
σχολείου. 

Επιπλέον, στο τέλος της σχολικής χρονιάς λειτούργησε  έκθεση µε όλες τις 
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, 
µαζί µε χορευτικά και θεατρικά δρώµενα σχετικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

 Επίσης, εφαρµόσαµε στο σχολείο µας το πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ, που 
προωθεί την Ισότητα στην κοινωνία, όπως και στο πρόγραµµα COMENIUS, πάνω 
στην 3η και 4η αρχή, οι οποίες  υπερασπίζονται τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

∆όθηκε µία παράσταση στο Θεατράκι της πόλης µας « Το κλαδί της αγριελιάς 
–Καλλιπάτειρα» που είναι ενταγµένη στα δύο αυτά Προγράµµατα. και έχει σαφείς 
αναφορές στην πολυπολιτισµικότητα, τον αντιρατσισµό, την ισότητα των φύλων, την 
ισότητα σε µία δηµοκρατική κοινωνία, την ειρηνική συµβίωση µε αλληλοκατανόηση, 
αλληλοσεβασµό και αλληλεγγύη. 
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