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ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: νερό, περιβάλλον, πόλη, διαχείριση, διεθνής συνεργασία, σύµπραξη 
σχολείων 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 
εντάσσεται στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Χρυσοπράσινο Φύλλο» µε 
σύµπραξη του Μουσικού Σχολείου Καλαµάτας και του Γυµνασίου Αγλαντζιάς Κύπρου 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εστιάζεται σε θέµατα υδάτινων οικοσυστηµάτων και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σε σχέση µε την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των 
οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η διαχείριση του νερού, η ρύπανση της 
θάλασσας κ.ά. Προτεραιότητα δόθηκε στη γνωριµία µε το υδάτινο στοιχείο (πηγές, ποτάµια, 
λίµνες...) και στην πληροφόρηση από τους αρµόδιους φορείς (∆ήµος, Νοµαρχία) που έχουν 
την ευθύνη για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η εργασία της Περιβαλλοντικής Οµάδας 
συνέβαλλε και πρόσφερε τη δική της παρέµβαση µε προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση 
του νερού στην πόλη µας. Το πρόγραµµα βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ των δυο 
σχολείων Ελλάδας και Κύπρου  σε κοινού ενδιαφέροντος περιβαλλοντικά θέµατα, µέσω της 
ανταλλαγής εµπειριών και πληροφοριών, καθώς και της παραγωγής πληροφοριακού υλικού 
µε πολλαπλασιαστική χρησιµότητα. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Το Πρόγραµµα αποσκοπεί αφ’ ενός στην ευαισθητοποίηση των µαθητών µας σχετικά µε το 
πλέον πολύτιµο αγαθό του πλανήτη µας, το νερό και αφετέρου την ενδυνάµωση των φιλικών, 
ιστορικών και πολιτιστικών δεσµών µεταξύ των Ελλήνων και Κυπρίων µαθητών και 
εκπαιδευτικών.   
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• Μέθοδος project: επισήµανση του περιβαλλοντικού προβλήµατος σχετικά µε τη 

διαχείριση του νερού στην πόλη µας, έρευνα, προτάσεις και επεξεργασία πιθανών 
λύσεων, εµπλοκή µε το πρόβληµα, επισήµανση πιθανών στρατηγικών για κοινωνική 
δράση. 

• Συζήτηση µε τους µαθητές στην τάξη ύστερα από προβολή οπτικοακουστικής ταινίας και 
διαφανειών. 

• Συνεντεύξεις από κοινωνικούς φορείς: σύνταξη ερωτηµατολογίου.  



• Βιβλιογραφική έρευνα: συγκεκριµενοποίηση ερωτηµάτων, ηλεκτρονική αναζήτηση µε 
βάση λέξεις-κλειδιά, ανάκτηση υλικού, εύρεση περιεχοµένων, αποδελτίωση.   

• Παιχνίδια ρόλων και προσοµοίωσης: επιλογή θέµατος µε αµφισβητήσιµες και αντιφατικές 
καταστάσεις ή διλήµµατα, ανάγνωση φωτοτυπηµένου άρθρου, διαµοίραση σε ρόλους, 
ετοιµασία επιχειρηµάτων, αναζήτηση συναινετικών λύσεων.    

• Συναντήσεις µε ειδικούς στην τάξη ή στον τόπο εργασίας τους: ετοιµασία ερωτηµάτων 
από πριν για να λυθούν οι απορίες και οι προβληµατισµοί γύρω από ένα συγκεκριµένο 
θέµα. 

• Εργασία πεδίου: πρώτη επαφή µε το θέµα στο σχολείο, καλή οργάνωση του χρόνου και 
καταµερισµός των εργασιών της κάθε οµάδας, παρατήρηση και καταγραφή µε βάση 
αναλυτικό φύλλο εργασίας. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Ενεργή συµµετοχή της σχολικής κοινότητας στα κοινωνικά δρώµενα.   
∆ραστηριοποίηση των µαθητών στην επίλυση των άµεσων περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Ευαισθητοποίηση µέσω των ΜΜΕ της τοπικής κοινωνίας µε τη δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων της εργασίας και την εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε. 
Αποδοχή των προτάσεων από την τοπική κοινωνία και υιοθέτησή τους από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων σε Ελλάδα και Κύπρο µε τη συµµετοχή των αρµόδιων φορέων και 
µε προσκεκληµένους τους γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες.  
Παραγωγή θεατρικού έργου. 
Παραγωγή ψηφιακού µουσικού δίσκου (cd). 
Παραγωγή καλλιτεχνικού λευκώµατος.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  
Τεύχη περιοδικού της ΠΕΕΚΠΕ. 
Τεύχη περιοδικού ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. 
Φάκελος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ν. Μεσσηνίας) της Ελληνικής Εταιρίας 

Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευσης. 
Τοπικός τύπος. 
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/class/nero.html 
http://www.ekby.gr/ekby./el/greek-wetlands-main-el.html 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


