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ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 

(ζςξλικό έηξπ 2010-11) 
     

1. Ποόγοαμμα Πεοιβαλλξμηικήπ Γκπαίδερζηπ:  

Σξ μεοό είμαι πξλύηιμξ, μημ ηξ ζπαηαλάπ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ μη μαζεηέξ ηςκ ημεμάηςκ 

Β1 θαη Β2 μαδί με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ ημκ θ. Ηαναγηάκκε 

Πακαγηώηε θαη ηεκ θα Ιπειίδμο Φανμύια, οιμπμίεζακ 

Πνόγναμμα Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζε ζοκενγαζία με ημ 

Γν. Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπ/ζεξ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ 

θαη ηεκ οπεύζοκμ θα Απακςμενηηάθε Όιγα με ζέμα:  

Σξ μεοό είμαι πξλύηιμξ, μημ ηξ ζπαηαλάπ 

Λόγξι επιλξγήπ ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

Τμ ζέμα πνμθάιεζε ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ γηαηί ζπεηηδόηακ 

άμεζα με ηεκ θαζεμενηκόηεηά ημοξ. Τμ πνόβιεμα έιιεηρεξ ημο 

κενμύ ζε πμιιέξ πενημπέξ ημο πιακήηε αιιά θαη ζε πμιιέξ 

πενημπέξ ηεξ παηνίδαξ μαξ ημ θαζηζημύζε επίθαηνμ.  

Πνμζθένεηαη γηα δηαζεμαηηθή - ζοκενγαηηθή πνμζέγγηζε θαη δίκεη 

εοθαηνίεξ γηα πνμβιεμαηηζμό, θνηηηθή ακάιοζε θαη αιιαγή ζηάζεξ 

θαη ζομπενηθμνάξ.  Σοκδέεηαη με ημ πενηεπόμεκμ εκμηήηςκ ηςκ 

ζπμιηθώκ μαζεμάηςκ. 

κξπξί και ζηόςξι ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

Οη μαζεηέξ: 

 Κα μάζμοκ γηα ημ κενό (θύθιμξ ημο κενμύ, θοζηθέξ 

θαηαζηάζεηξ, θιπ.) 

 Κα δηαπηζηώζμοκ όηη ημ κενό απμηειεί πεγή δςήξ γηα 

θάζε δςκηακό μνγακηζμό θαη κα θαηαγνάρμοκ ηηξ πνήζεηξ 

ημο από ημκ άκζνςπμ. 

 Κα πάνμοκ πνςημβμοιίεξ θαη κα πνμβμύκ ζε εκένγεηεξ 

εοαηζζεημπμίεζεξ ζομμαζεηώκ- γμκέςκ- ημπηθήξ 

θμηκςκίαξ γηα ελμηθμκόμεζε. 

 Κα γκςνίζμοκ ημ κενό μέζα από ηεκ πανάδμζε, ηε 

ζνεζθεία θαη ηεκ ηζημνία. 

 Κα ακαπηύλμοκ πνμηάζεηξ θαη κα πνμηείκμοκ ιύζεηξ γηα 

ηεκ μείςζε ηεξ ζπαηάιεξ θαη ηε ζςζηή πνήζε-δηαπείνηζε 

ημο κενμύ. 

Δοαζηηοιόηηηεπ 

 Σηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ πναγμαημπμηήζεθακ 

δηδαθηηθέξ επηζθέρεηξ, όπμο ζομμεηείπακε ζε 

εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα, ζημ Ηέκηνμ Πενηβαιιμκηηθήξ 

Γθπαίδεοζεξ (Η.Π.Γ.) Γιεοζενίμο-Ημνδειημύ, ζημ Ιμοζείμ 

Ύδνεοζεξ Θεζ/κίθεξ θαη ζηα Θμοηνά Θαγθαδά. 

Α) ηξ ΚΠΓ Γλερθεοίξρ–Κξοδελιξύ παναθμιμοζήζαμε ημ 

Πνόγναμμα: «Τμ κενό πζεξ, ζήμενα, αύνημ;».  

Τμ πνόγναμμα λεθίκεζε με ηε γκςνημία ηςκ παηδηώκ με 

ημοξ οπεύζοκμοξ ζημ ΗΠΓ. Ε γκςνημία έγηκε μέζα από 

πανηηςμέκα ζπόιηα γηα ημ θάζε παηδί, ώζηε μη μαζεηέξ κα 

αηζζακζμύκ άκεηα. Σηε ζοκέπεηα ημοξ δόζεθε ε 

δοκαηόηεηα κα εθθναζημύκ μέζα από παηπκίδηα θαη 
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ηναγμύδηα ζπεηηθά με ημ κενό. Πνμζέγγηζακ με 

δηαζεμαηηθό ηνόπμ, μέζα από μμαδηθέξ δναζηενηόηεηεξ, 

ζέμαηα, όπςξ: ε θύζε ημο κενμύ, ε δηαζεζημόηεηά ημο 

ζημκ πιακήηε, μ θύθιμξ ημο κενμύ, ε πνήζε ημο, ε 

επάνθεηά ημο, ε ύδνεοζε θαη ε απμπέηεοζε, εμείξ θαη ημ  

κενό, ημ κενό θαη μη άιιμη, θαζανό κενό γηα πάκηα. Ιέζα 

από ηεκ πνμβμιή εηθόκςκ, ηε ζοδήηεζε, ηεκ μμάδα ζε 

ενγαζίεξ θαζώξ θαη με μμαδηθό παηπκίδη γκώζεςκ γηα ημ 

κενό επηπεηνήζεθε μηα μιηζηηθή πνμζέγγηζε ημο ζέμαημξ, 

με ζθμπό ηεκ εοαηζζεημπμίεζε θαη ημκ πνμβιεμαηηζμό ηςκ 

μαζεηώκ/ηνηώκ γηα ηεκ μνζμιμγηθή θαζεμενηκή πνήζε ημο 

κενμύ θαη ηεκ πνμζηαζία ηςκ οδαηηθώκ πόνςκ. Ε 

ζομμεημπή ζημ πνόγναμμα ήηακ πμιύ εοπάνηζηε γηα ημοξ 

μαζεηέξ. Τμοξ δόζεθε ε εοθαηνία κα εθθναζημύκ γναπηά, 

πνμθμνηθά, κα παίλμοκ θαη κα ζοδεηήζμοκ ημ ζογθεθνημέκμ 

ζέμα, ημ μπμίμ έπεη ζπέζε με ηεκ θαζεμενηκόηεηά ημοξ θαη 

ζοκδέεηαη με πιήζμξ εμπεηνηώκ ημοξ. 
 

Β) ηξ Μξρζείξ Ύδοερζηπ επηζθεθηήθακε ημοξ 

παναθάης πώνμοξ:  

Σξ κεμηοικό κηίοιξ ηξρ αμηλιξζηαζίξρ: Γθεί βνίζθμκηαη ηα 

μεπακήμαηα θίκεζεξ θαη παναγςγήξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ, 

μη παιημί ειεθηνηθμί πίκαθεξ δηακμμήξ νεύμαημξ θαη ηα 

μεγάια ακηιεηηθά ζογθνμηήμαηα πμο ηνμθμδμημύζακ με 

κενό μιόθιενε ηεκ πόιε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ ςξ ημ 1978. 

Η αίθξρζα πξλλαπλώμ ςοήζετμ (παλιό λεβηηξζηάζιξ), 

πμο πενηιαμβάκεη θαη ημκ εκηοπςζηαθό, απμθαηεζηεμέκμ 

πώνμ ηςκ παιηώκ αημμιεβήηςκ.  

Σξ κηίοιξ διξίκηζηπ, όπμο ιεηημονγεί ελεηδηθεομέκε 

βηβιημζήθε γηα ημ κενό θαη ηα οδναοιηθά ένγα θαη 

δηαηίζεηαη έκα μμκαδηθό ανπείμ ηζημνηθώκ πανηώκ, 

ζπεδίςκ ένγςκ ύδνεοζεξ ημο 19μο & 20μο αη., θαζώξ θαη 

παιηέξ θςημγναθίεξ θαη ζπάκηα κημθμομέκηα από ημ 

πιμύζημ ανπεηαθό οιηθό ηεξ ΓΥΑΘ.  

Σξ Πάοκξ ηξρ Νεοξύ, όπμο εθηίζεκηαη ηζημνηθά 

ακηιεηηθά ζογθνμηήμαηα θαη αγςγμί κενμύ. Γθεί 

πςνίζηεθακ ζε ηέζζενηξ μμάδεξ θαη ημοξ δεηήζεθε κα 

δςγναθίζμοκ ό,ηη ήζειακ μεηά από όζα είπακ αθμύζεη γηα 

ημ κενό. Έπεηηα, ζημκ ελςηενηθό πώνμ ημο μμοζείμο μη 

δομ ηάλεηξ έπαηλακ δηάθμνα παηπκίδηα πμο είπακ κα θάκμοκ 

με ηνόπμοξ άκηιεζεξ κενμύ οπό ηεκ επίβιερε ηςκ 

οπεοζύκςκ. Ε εμπεηνία θάκεθε κα άνεζε ζημοξ μαζεηέξ 

θαζώξ  ήηακ θάηη δηαθμνεηηθό από ηηξ ζοκήζεηξ 

εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ.  
 

Γ) Γπηζθεθηήθακε ηα ιαμαηικά λξρηοά Λαγκαδά πμο 

βνίζθμκηαη 19 πιμ. από ηε Θεζζαιμκίθε, δίπια ζηεκ πόιε 

ημο Θαγθαδά θαη πμιύ θμκηά ζηεκ μμώκομε ιίμκε πμο 

μκμμάδεηαη θαη Ημνώκεηα. Ιαξ οπμδέπηεθε μ οπεύζοκμξ 

ημο Ηέκηνμο Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ Γιεοζενίμο-

Ημνδειημύ, θ. Δήζεξ Αγγειίδεξ, μ μπμίμξ πνμζέθενε 
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λεκάγεζε θαζώξ θαη επηζηεμμκηθή-ηζημνηθή πιενμθόνεζε 

γηα ημ πώνμ. Τα Θμοηνά ημο Θαγθαδά είκαη μηα 

θαηαπνάζηκε όαζε με έθηαζε πενηζζόηενε από 880 

ζηνέμμαηα. Οη ελςηενηθμί πώνμη είκαη δηαμμνθςμέκμη με 

πνάζηκμ, δέκηνα, θαιιςπηζηηθμύξ ζάμκμοξ θαη γθαδόκ. Τμ 

κενό ηςκ πεγώκ βνίζθεηαη ζηεκ ηδακηθή ζενμμθναζία ηςκ 

39.2 °C πμο ημ θαζηζηά ςξ έκα από ηα θαηαιιειόηενα 

ηόζμ γηα ιμοηνμζεναπεία όζμ θαη γηα πόζε. Ο ηόπμξ αοηόξ 

είκαη ζηεκά ζοκδεδεμέκμξ με ηεκ ηζημνία, ηεκ ηέπκε θαη 

ηεκ πανάδμζε ηεξ ηαμαηηθήξ οδνμζεναπείαξ, θαζώξ γηα 

1.100 πνόκηα θηιμλέκεζε γεκηέξ ακζνώπςκ, μη μπμίεξ 

θνόκηηζακ ηεκ πνμζςπηθή ημοξ ογεία θαη με εοπανίζηεζε 

εθάνμμζακ ογηεηκέξ ζοκήζεηεξ, ζομπενηθμνέξ θαη ζηάζεηξ 

δςήξ. Ζδηαίηενμ εκδηαθένμκ πανμοζηάδμοκ μη δύμ, ζπάκηαξ 

ανπαημιμγηθήξ ζεμαζίαξ, βοδακηηκμί ιμοηήνεξ πμο 

πνμκμιμγμύκηαη από ημ 900 θαη ημ 1400 μ.Φ. ακηίζημηπα. 

Τα παηδηά είπακ ηεκ εοθαηνία κα απμιαύζμοκ ηε θύζε θαη 

ημοξ ηενάζηημοξ θαηαπνάζηκμοξ πώνμοξ πμο 

πνμζθένμκηακ γηα παηπκίδη θαη ελενεύκεζε. 
 

 Σογθεκηνώζεθακ πιενμθμνίεξ από δηάθμνα βηβιία θαη 

άνζνα εθεμενίδςκ θη έγηκε επελενγαζία ηςκ πιενμθμνηώκ 

αοηώκ από ηα παηδηά, γηα κα θαηακμήζμοκ ηα πνμβιήμαηα 

πμο δεμημονγμύκ μη ακζνώπηκεξ δναζηενηόηεηεξ θαη μη 

ζοκέπεηεξ ζηε πιςνίδα θαη ηεκ πακίδα. 
 

 Ιέζα από ημκ δηάιμγμ θαη ηεκ ένεοκα ηα παηδηά 

θαηακόεζακ ηα αίηηα ηςκ πνμβιεμάηςκ ζημ πόζημμ κενό 

θαη πνόηεηκακ ιύζεηξ. 
 

 Τηξ ώνεξ ηεξ εοέιηθηεξ δώκεξ αζπμιεζήθακε με δηάθμνεξ 

δναζηενηόηεηεξ όπςξ ακάγκςζε μύζςκ θαη δηεγεμάηςκ, 

δςγναθηθή, ηναγμύδηα, πάκηα ζπεηηθά με ημ κενό. 
 

 Σημ πιαίζημ ηεξ δηαζεμαηηθήξ πνμζέγγηζεξ έγηκε ζύκδεζε 

με ακηηθείμεκα ημο Ακαιοηηθμύ Πνμγνάμμαημξ Σπμοδώκ 

(Γιώζζα, Ιειέηε Πενηβάιιμκημξ θαη Αηζζεηηθή Αγςγή). 

 

Ανιξλόγηζη 

Ύζηενα από ζοδεηήζεηξ ζηηξ ηάλεηξ, ζηε ιήλε θάζε θάζεξ 

ελέιηλεξ  θαη ζημ  ηέιμξ ημο πνμγνάμμαημξ, δηαπηζηώζεθε όηη μη 

ζηόπμη είπακ επηηεοπζεί ζε πμιύ ηθακμπμηεηηθό βαζμό ζπεδόκ 

από όιμοξ ημοξ μαζεηέξ. Σομμεηείπακ ζημ πνόγναμμα με 

εκζμοζηαζμό, εηδηθά ζημ δεμημονγηθό ημο θαη ροπαγςγηθό ημο 

μένμξ.  
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2. Ποόγοαμμα Πεοιβαλλξμηικήπ Γκπ/ζηπ: Σξ μεοό ζηημ καθημεοιμόηηηά μαπ 
 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπ. έημοξ μη μαζεηέξ ημο Δ1 μαδί με ημ 

δάζθαιό ημοξ θ. Ηαναηδίδε Σηνάημ, οιμπμίεζακ Πνόγναμμα ζε 

ζοκενγαζία με ημ Γν. Πενηβαιι. Γθπ/ζεξ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. 

Θεζ/κίθεξ θαη ηεκ οπεύζοκμ θα Απακςμενηηάθε Όιγα με ζέμα:  

Σξ μεοό ζηημ καθημεοιμόηηηά μαπ  
 

Σηα πιαίζηα ζογθεθνημέκεξ εκόηεηαξ ζημ μάζεμα ηεξ κεμειιεκηθήξ 

γιώζζαξ ζπεηηθά με ημ κενό ςξ πεγή δςήξ θαη δεμημονγίαξ θαη με 

αθμνμή ηε ζοδήηεζε θαη ημκ πνμβιεμαηηζμό πμο ακαπηύπζεθε 

ύζηενα θαη από πνμβμιή μηθνήξ δηάνθεηαξ ειεθηνμκηθήξ 

πανμοζίαζεξ γηα ηε μειιμκηηθή πνήζε ημο κενμύ,  μη μαζεηέξ ημο 

Δ1 απμθάζηζακ από θμηκμύ κα αζπμιεζμύκ με ηεκ ένεοκα 

ζογθεθνημέκςκ παναμέηνςκ ημο παναπάκς ζέμαημξ. Σε 

ζοκεκκόεζε με ημ δηδάζθμκηα απμθαζίζηεθακ κα μειεηήζμοκ ηα 

ελήξ επημένμοξ ζέμαηα: 

1. Ε πνμέιεοζε ημο πόζημμο κενμύ ζημ ζπμιηθό πενηβάιιμκ 

(Αλιάκμξμαπ-Φξοέαπ Διαςείοιζηπ Δέληα Ανιξύ-Λξρδία-

Αλιάκμξμα). 

2. Ε πμηόηεηα ημο πόζημμο κενμύ (Γηαιοία Ύδοερζηπ) ζημ 

ζπμιείμ θαζώξ θαη ε πνςημγεκήξ θαζανόηεηά ημο ζηηξ 

πεγέξ ηεξ ΓΥΔΑΠ. (πεηναμαηηθή ένεοκα, μειέηε πεδίμο). 

3. Ε δηαπείνηζή ημο πόζημμο κενμύ ηόζμ από ηε ζπμιηθή 

μμκάδα όζμ θαη από ημκ θαζέκα πςνηζηά ζημ ζπίηη. 

(πμζμηηθή ένεοκα, πεηναμαηηθή ένεοκα). 

4. Ιμνθέξ θαη ηνόπμη νύπακζεξ ημο πόζημμο κενμύ (παηπκίδη 

νόιςκ-δναμαημπμίεζε, μειέηε πεδίμο). 

5. Παγθόζμηεξ δηαζηάζεηξ ημο πνμβιήμαημξ ηεξ νύπακζεξ  ημο 

πόζημμο κενμύ (θαη ημο οδνμθόνμο μνίδμκηα). 

Γπηπιέμκ, όμςξ, θαη γηα ηηξ ακάγθεξ ημο πνμγνάμμαημξ «Eco-

Citizens of Common Europe 2009-2011», ζημ μπμίμ ζομμεηείπε ημ 

ζπμιείμ μαξ θη εκενγά ημ ημήμα, ε ένεοκά μαξ έιαβε ηζημνηθέξ 

πνμεθηάζεηξ μειεηώκηαξ ημ νόιμ ημο κενμύ ζηε θιαζηθή θαη 

πνμθιαζηθή ανπαία Γιιάδα ηδηαίηενα ζηεκ ηέπκε θαη ηηξ 

θαζεμενηκέξ ακάγθεξ ζίηηζεξ.  

ΣΟΥΟΙ ΓΡΓΤΝΑ 

Ανπηθόξ ζθμπόξ ημο ζπεδίμο ενγαζίαξ ήηακ  ε ακαγκώνηζε από 

πιεονάξ ηςκ μαζεηώκ ημο νόιμο ημο κενμύ γηα ηεκ ογεία θαη ηεκ 

πμηόηεηα δςήξ ηςκ ακζνώπςκ θαη ε θαηακόεζε ημο αεηθμνηθμύ 

ηνόπμο δηαπείνηζήξ ημο γηα ηηξ επόμεκεξ γεκηέξ. Οη επημένμοξ ζηόπμη 

ημο πνμγνάμμαημξ ήηακ, μη μαζεηέξ: 

1. Κα γκςνίζμοκ ηηξ πεγέξ πνμέιεοζεξ ημο πόζημμο κενμύ 

ηεξ ζπμιηθήξ ημοξ μμκάδαξ (πμηάμηα, ιίμκεξ πεγέξ, 

οδνμθόνμη μνίδμκηεξ). 

2. Κα   θαηακμήζμοκ ηα δηαθμνεηηθά ζηάδηα θαζανηζμμύ ημο 

κενμύ θαη ημοξ θμνείξ αοημύξ πμο θνμκηίδμοκ γηα ηε 

μεηαηνμπή ημο κενμύ ζε πόζημμ. 

3. Κα γκςνίζμοκ ημκ θύθιμ ημο κενμύ ζηε θύζε θαζώξ θαη ηηξ 

δηαθμνεηηθέξ θοζηθέξ θαηαζηάζεηξ ημο μέζα από 

πεηναμαηηθή θαη βηβιημγναθηθή ένεοκα. 
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4. Κα θαηακμήζμοκ ηηξ εκκμημιμγηθέξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηςκ 

όνςκ, πόζημμ-ηαμαηηθό κενό, ύδνεοζε-άνδεοζε, οδνμθόνμη 

μνίδμκηεξ, επηθακεηαθά κενά θ.α. 

5. Κα θαηακμήζμοκ ηεκ πνεζημόηεηα ηεξ μνζμιμγηθήξ 

δηαπείνηζεξ ημο πόζημμο κενμύ θαη ηε ζεμαζία ημο όνμο 

αεηθμνία. 

6. Κα ακηηιεθζμύκ ζε παγθόζμημ θαη ημπηθό επίπεδμ ημοξ 

ιόγμοξ θαη ηηξ μμνθέξ νύπακζεξ ηςκ οδάηςκ θαζώξ θαη ηηξ 

επηπηώζεηξ αοηώκ ζηεκ θαζεμενηκόηεηα ηςκ ακζνώπςκ. 

7. Κα ελμηθεηςζμύκ με πναθηηθέξ μείςζεξ ηεξ θαηακάιςζεξ 

κενμύ. 

8. Κα απμθηήζμοκ δεληόηεηεξ επηζηεμμκηθώκ μεηνήζεςκ. 

9. Κα αζθεζμύκ ζε δηαδηθαζίεξ ιήρεξ απμθάζεςκ. 

ΤΛΟΠΟΙΗΜΓΝΓ ΔΡΑΓΙ  

Σημ ανπηθό ζηάδημ ηεξ ένεοκαξ μη μαζεηέξ επηζθέθηεθακ ημ 

Ιμοζείμ Ύδνεοζεξ Θεζζαιμκίθεξ, όπμο εθεί είπακ ηεκ εοθαηνία κα 

ιύζμοκ πμιιέξ απμνίεξ ζπεηηθά με ηεκ πνμέιεοζε ημο πόζημμο 

κενμύ ηεξ πενημπήξ ημοξ αιιά θαη ηεκ θαηάζηαζε ημο οπάνπμκημξ 

δηθηύμο ύδνεοζεξ αιιά θαη ηεξ ζύκημμεξ αιιά εκδηαθένμοζαξ 

ηζημνίαξ ημο. Σημ ηέιμξ ηεξ λεκάγεζήξ ημοξ εθεί, έζεζακ 

ζογθεθνημέκεξ ενςηήζεηξ ζημκ  οπεύζοκμ ημο μμοζείμο θαη πνώεκ 

οπάιιειμ ηεξ ΓΥΑΘ. Ηαζ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζοκέκηεολεξ μμάδα 

μαζεηώκ έζεηε ηηξ ενςηήζεηξ εκώ θάπμηα άιιε μμάδα θαηέγναθε 

ηηξ απακηήζεηξ. Οη ηειεοηαίεξ ακαθμηκώζεθακ ζηε μιμμέιεηα ηεξ 

ηάλεξ ηεκ επμμέκε μένα, μπόηε θαη έγηκε γκςζηό όηη ε πνςηανπηθή 

πεγή οδνμδόηεζεξ ηεξ πόιεξ μαξ είκαη μη πεγέξ ηεξ Αναβοζζμύ θαη 

μ ηαμηεοηήναξ κενμύ ημο Αιηάθμμκα.  

Τμ ηειεοηαίμ έδςζε ηεκ εοθαηνία ζημοξ μαζεηέξ κα απμθαζίζμοκ 

όηη ημ επόμεκμ ζηάδημ ηεξ ένεοκαξ ζα έπνεπε κα είκαη μηα επίζθερε 

ζημ ημμέα δηαπείνηζεξ ημο πμηαμμύ Αιηάθμμκα όπμο θαη εθεί ζε μία 

μειέηε πεδίμο κα ζογθνίκμοκ ημ κενό ημο πμηαμμύ  με ημ θαζανό 

κενό ηεξ βνύζεξ. Γηα ημ ζθμπό αοηό ζηεκ ηάλε θαηαζθεοάζηεθακ 

θίιηνα κενμύ με ηεκ θαζμδήγεζε εηδηθμύ θύιιμο ενγαζίαξ θαη ηε 

πνήζε οιηθώκ θαζεμενηκήξ πνήζεξ (πιαζηηθά μπμοθάιηα, πέηνεξ 

θαη άμμμξ εκοδνείμο, βαμβάθη). Ε εθδνμμή ζημκ Αιηάθμμκα δεκ 

πναγμαημπμηήζεθε μηαξ θαη μη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ ηεξ επμπήξ (μέζα 

πεημώκα) δε ζα επέηνεπακ ηεκ απνόζθμπηε μειέηε ημο κενμύ. 

Πανόια αοηά έγηκε πνήζε ημο θίιηνμο πνεζημμπμηώκηαξ κενό 

πμηαμμύ πμο μαξ έθενε έκαξ μαζεηήξ από ημκ Αιηάθμμκα ζε 

θάπμηα ελόνμεζε εθεί με ημοξ γμκείξ ημο. Τα παηδηά είπακ ηεκ 

εοθαηνία κα ζογθνίκμοκ ημ κενό πνηκ ημκ θαζανηζμό θαη μεηά θαη κα 

θαηαγνάρμοκ ηηξ παναηενήζεηξ ημοξ θαη ηα ζομπενάζμαηά ημοξ ζε 

ζεμεηςμαηάνημ-εμενμιόγημ πμο πνεζημμπμημύζακ θαζ’ όιε ηε 

δηάνθεηα ηεξ ένεοκαξ.  

Ε επόμεκε επίζθερε ηεξ ενεοκεηηθήξ μμάδαξ  ήηακ ζημ ΗΠΓ Γι-

Ημνδειημύ όπμο θαη εκεμενώζεθακ γηα ηα πνμβιήμαηα πμο 

ζπεηίδμκηαη με ηε με αεηθμνηθή δηαπείνηζε ημο κενμύ ζηεκ 

θαζεμενηκόηεηα ηςκ ακζνώπςκ. Γθεί, επίζεξ, είπακ ηεκ εοθαηνία 

κα δεμημονγήζμοκ αθίζεξ ζηηξ μπμίεξ απμηύπςζακ ιύζεηξ 

ελμηθμκόμεζεξ κενμύ θαη ζςζηήξ δηαπείνηζεξ ημοξ. 
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Ε παναπάκς επίζθερε έγηκε αθμνμή γηα ηα παηδηά κα μειεηήζμοκ 

πενηζζόηενμ ηηξ ζομπενηθμνέξ ζημ μηθείμ πενηβάιιμκ ημοξ 

(ζπμιείμ, ζπίηη) γηα εκδεπόμεκε μνζμιμγηθή ή με δηαπείνηζε ημο 

πόζημμο κενμύ. Έηζη αθηενώζαμε δύμ δηδαθηηθέξ ώνεξ γηα κα 

δηαμμνθώζμομε έκα ενςηεμαημιόγημ δέθα ενςηήζεςκ ηηξ μπμίεξ 

ζηε ζοκέπεηα μία μμάδα μαζεηώκ ηηξ έγναρε ειεθηνμκηθά με ηε 

βμήζεηα θάπμημη πνμγνάμμαημξ επελενγαζηή θεημέκμο. Αθμύ ε 

ηειηθή μμνθή πανμοζηάζηεθε ζε όιε ηεκ ηάλε ζηε ζοκέπεηα δόζεθε 

ημ ενςηεμαημιόγημ ζε μαζεηέξ άιιςκ ηάλεςκ ημο ζπμιείμο 

πνμθεημέκμο κα ημ ζομπιενώζμοκ. Ιεηά από δύμ μένεξ αθμύ 

πήναμε ζομπιενςμέκα ηα ενςηεμαημιόγηα μη μμάδεξ ηςκ μαζεηώκ 

ηεξ ηάλεξ ηα απμδειηίςζακ θαη ζηε ζοκέπεηα με ηε βμήζεηα ημο 

δηδάζθμκηα θαη θαηάιιειμο θύιιμο ενγαζίαξ  ηα απμηειέζμαηα ηα 

πανάζηεζακ ζε ναβδμγνάμμαηα θαη πίκαθεξ ζημκ οπμιμγηζηή. 

Ταοηόπνμκα με ηεκ παναπάκς δναζηενηόηεηα μη μαζεηέξ ηεξ ηάλεξ 

είπακ ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζμοκ θαη μηα άιιε πηοπή ημο κενμύ 

πενηζζόηενε επηζηεμμκηθή. Σογθεθνημέκα δηεκήνγεζακ πεηνάμαηα 

ζηεκ ηάλε με οιηθά θαζεμενηκήξ πνήζεξ, μέζα από ηα μπμία 

ακηηιήθζεθακ ηηξ δηάθμνεξ θοζηθέξ θαηαζηάζεηξ ημο κενμύ, ημ 

γεγμκόξ όηη ζε αοηό οπάνπεη αέναξ αιιά θαη θάπμηα πνάγμαηα 

ζπεηηθά με ηεκ πίεζε πμο οπάνπεη ζε αοηό. 

Ε ηειεοηαία δνάζε πμο πναγμαημπμηήζεθε θέημξ ζημ ζογθεθνημέκμ 

πνόγναμμα ζπεηηδόηακ, όπςξ πνμακαθένζεθε με ημ εον. πνόγναμμα 

Πημ ζογθεθνημέκα μειεηήζακε ζηα πιαίζηα ηςκ μαζεμάηςκ ηεξ 

ηζημνίαξ ημ νόιμ ημο κενμύ ζε ζογθεθνημέκεξ ηζημνηθέξ πενηόδμοξ 

ζηε  ανπαία Γιιάδα. Οη μαζεηέξ γκώνηζακ μέζα θαη από ηεκ 

ακαδήηεζε ημοξ ζημ δηαδίθηομ πώξ μη πνόγμκμη ηςκ Γιιήκςκ 

θαηαζθεύαδακ με ηε βμήζεηα ηεξ ιάζπεξ (πειμύ) θαη ημο κενμύ 

πήιηκα αγγεία γηα ηεκ απμζήθεοζε μεηαλύ ηςκ άιιςκ θαη κενμύ. 

Γκώνηζακ δηαθμνεηηθμύξ ηύπμοξ αγγείςκ θαη επηπιέμκ έθπιεθημη 

εκεμενώζεθακ όηη με ημ κενό θαη ηε ιάζπε θηηάπκμκηακ θαη ανπαία 

πνμζςπεία πμο πνεζημμπμημύκηακ από ημοξ εζμπμημύξ ημο ανπαίμο 

ειιεκηθμύ ζεάηνμο. Βέβαηα, αοηή ε ζεςνεηηθή πνμζέγγηζε 

επεθηάζεθε θαη ζηε πναθηηθή. Έηζη με ηε βμήζεηα πειμύ θαη κενμύ 

θαηαζθεύαζακ πήιηκα αγγεία (όπη ηνηζδηάζηαηα) αιιά θαη ανπαία 

πνμζςπεία πνεζημμπμηώκηαξ θαηάιιεια εθμαγεία πμο 

δεμημονγήζεθακ από ζογθεθνημέκμ αγγεημπιάζηε ηεξ Θεζ/κίθεξ. 

Γπιπλέξμ μα ζημειώζξρμε όηι ξι δημιξρογίεπ ητμ μαθηηώμ 

παοξρζιάζηηκαμ ζηξ 16ξ Φεζηιβάλ Παιδείαπ ηξρ Δήμξρ 

Κξοδελιξύ-Γρόζμξρ. ήμεοα κξζμξύμ ηξρπ ηξίςξρπ ητμ 

διαδοόμτμ ηξρ ζςξλείξρ μαπ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Τμ ζπέδημ ενγαζίαξ δηήνθεζε ηέζζενηξ μήκεξ 

πενίπμο. Σημ δηάζηεμα αοηό δε οιμπμηήζεθακ όιμη μη ζηόπμη πμο 

είπακ ηεζεί ελ ανπήξ, αιιά ζίγμονα μ θύνημξ θμνμόξ ημοξ. Δεκ 

πναγμαημπμηήζεθακ όιεξ μη δνάζεηξ θαη μη επηζθέρεηξ ζε πώνμοξ 

πμο επηιέλαμε ιόγς μηθμκμμηθώκ δοζθμιηώκ πανά ηε ζεμακηηθή 

οιηθή βμήζεηα από πιεονάξ ηεξ δηεύζοκζεξ ημο ζπμιείμο θαη μόκμ 

από αοηήκ. Από ημ ζύκμιμ ημο πνμγνάμμαημξ μη μαζεηέξ ζίγμονα 

έγηκακ ζμθόηενμη γηα ζέμαηα ζπεηηθά με ημ κενό  αιιά ημ 

θονηόηενμ, έμαζακ κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα ιεηημονγμύκ ζε μμάδεξ. 
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3. Ποόγοαμμα Πεοιβαλλξμηικήπ Γκπαίδερζηπ:  

Σξ μεοό είμαι πξλύηιμξ, μημ ηξ ζπαηαλάπ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ μη μαζεηέξ ηςκ ημεμάηςκ 

Δ2 θαη ΣΤ2 μαδί με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ ημκ θ. Ηαννά Γοζύμημ 

θαη ηεκ θα Ηαναγηάκκε Έιζα, οιμπμίεζακ Πνόγναμμα 

Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζε ζοκενγαζία με ημ Γν. 

Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπ/ζεξ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. Θεζ/κίθεξ θαη 

ηεκ οπεύζοκμ θα Απακςμενηηάθε Όιγα με ζέμα:  

Σξ μεοό είμαι πξλύηιμξ, μημ ηξ ζπαηαλάπ 
 

Κοιηήοια επιλξγήπ ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

 Ε άμεζε ζπέζε ημο κενμύ με ηα παηδηά ζηεκ θαζεμενηκή 

δςή ημοξ. 

 Ε έιιεηρε ημο κενμύ ζε παγθόζμημ επίπεδμ. 

 Ε ακαγθαηόηεηα ηεξ γκώζεξ γηα ηε ζςζηή δηαπείνηζή ημο. 

 Αγαζό μηθείμ ζηα παηδηά άνα θαη εκδηαθένμκ. 

 Πνμζθένεηαη γηα βηςμαηηθή, δηαζεμαηηθή, ζοκενγαηηθή 

πνμζέγγηζε θαη δίκεη εοθαηνίεξ γηα πνμβιεμαηηζμό θαη 

αιιαγή ζηάζεξ θαη ζομπενηθμνάξ. 
 

ηόςξι και ζκξπξί ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

 Κα θαηακμήζμοκ ηε ζπμοδαηόηεηα ημο κενμύ γηα ηε δςή 

θαη ηεκ ςθειημόηεηά ημο μέζα ζημ πώνμ θαη ζημ πνόκμ. 

 Κα εοαηζζεημπμηεζμύκ θαη κα απμθηήζμοκ θνηηηθή ζηάζε 

γηα ηε ζςζηή δηαπείνηζε ημο κενμύ. 

 Κα ζοκενγαζημύκ μεηαλύ ημοξ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε 

πνμβιεμάηςκ. 

 Κα ένζμοκ ζε επαθή με ελςζπμιηθμύξ θμνείξ θαη 

πενηβαιιμκηηθέξ μνγακώζεηξ. 

 Κα μάζμοκ κα παναηενμύκ, κα ράπκμοκ θαη κα ακηιμύκ 

πιενμθμνίεξ από δηάθμνα μέζα, κα ζοζπεηίδμοκ ηα 

δεδμμέκα, κα ηα ζογθνίκμοκ, κα ηα ηαληκμμμύκ θαη ηέιμξ κα 

ηα εθθνάδμοκ με πμιιμύξ ηνόπμοξ 

Δοαζηηοιόηηηεπ 

 Δηαβάζακε θαη απμιαύζακε ιμγμηεπκηθά θείμεκα θαη 

πμηήμαηα ζπεηηθά με ημ κενό. 

 Γίδακ θαη παναηήνεζακ μέζα από πάνηεξ θαη απ’ ημ 

δηαδίθηομ ηεκ ακαιμγία κενμύ θαη λενάξ ζηε γε θαη πόζμ 

από αοηό πνεζημμπμηείηαη ςξ πόζημμ κενό γηα μηθηαθή 

πνήζε, ζηε γεςνγία θαη ςξ ροπαγςγία θαη ζηε βημμεπακία 

θαη πώξ νοπαίκεηαη απ’ ημκ άκζνςπμ. 

 Σοδεηήζακε γηα ηε ζπαηάιε κενμύ, ημοξ ηνόπμοξ 

απμιύμακζήξ ημο γηα κα γίκεη πόζημμ θαη πώξ οδνμδμηείηαη 

γηα κα θηάζεη ζημ ζπίηη μαξ 

 Ηάκακε πεηνάμαηα μέζα απ’ ηα μπμία παναηήνεζακ θαη 

εμπέδςζακ ηηξ ηνεηξ θοζηθέξ θαηαζηάζεηξ ημο κενμύ. 

 Ηαηαζθεοάζακε  πακό με δεμημονγίεξ ηςκ μαζεηώκ πμο 

είπε ζακ θεκηνηθό   ζέμα  ημ δεθάιμγμ ελμηθμκόμεζεξ ημο 

κενμύ ζηεκ θαζεμενηκόηεηα. 
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 Γπηζθεθζήθακε ημ Ιμοζείμ Ύδνεοζεξ Κενμύ, όπμο 

λεκαγεζήθακε ζηηξ δομ αίζμοζέξ ημο θαη 

παναθμιμοζήζακε ηηξ εκεμενώζεηξ πμο έγηκακ από ημκ 

οπεύζοκμ ημο μμοζείμο. Τέιμξ, ηα παηδηά ζομμεηείπακ ζε 

παηπκίδηα ζπεηηθά με ημ κενό πμο έγηκακ ζημκ ελςηενηθό 

πώνμ ημο μμοζείμο. 
 

Ανιξλόγηζη ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

Ε ζομμεημπή ηςκ παηδηώκ ζημ πνόγναμμα έγηκε με εοπάνηζημ 

ηνόπμ. Ηαιιηένγεζακ ηε θακηαζία ημοξ, ηε δεμημονγηθόηεηά ημοξ, 

ηεκ θνηηηθή ημοξ ζθέρε θαη ηε ζοκενγαζία πνεζημμπμηώκηαξ 

δεμημονγηθά δηάθμνεξ πεγέξ γκώζεξ π.π. δηαδίθηομ  Ακέπηολακ 

ημκ πνμθμνηθό θαη γναπηό ημοξ ιόγμ. Γπίζεξ, μέζα απ’ όιε αοηή 

ηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία ηα παηδηά ακηαπμθνίζεθακ ζεηηθά ζημ 

πνόγναμμα θαη ζηηξ δηάθμνεξ δναζηενηόηεηεξ. Τέιμξ ενγάζηεθακ 

με εοπάνηζηε δηάζεζε θαη έγηκακ πενηζζόηενμ εοαίζζεηα  θαη 

οπεύζοκα  ζε πενηβαιιμκηηθά  ζέμαηα. 

 

4. Πεοιβαλλξμηικό Ποόγοαμμα Δοαζηηοιξηήητμ ζηξ «Πλαηαμόοεμα»  
 

 
 

 
 

 
 

 

Οη μαζεηέξ ηεξ ΣΤ' ηάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ μαδί με ημοξ 

δαζθάιμοξ θ. Δώε Απόζημιμ (ΣΤ1), θα Ηαναγηάκκε Έιζα (ΣΤ2), 

ηεκ θα Φαιηαμάιηα Βάκκα (γομκάζηνηα), ηεκ θα Αζιακίδε Κάζηηα 

(δαζθάια Τ. Υ. Παιηκκμζημύκηςκ)  θαη ηεκ θα Γημύκηηζ Ιπόμαξ 

(Comenius Assistaship) ζομμεηείπακ ζε πενηβαιιμκηηθό 

πνόγναμμα εθπ/ζεξ πμο έγηκε ζημ Αγνόθηεμα Πιαηακόνεμα ζηε 

Ιεγάιε Πακαγηά Φαιθηδηθήξ, ηίηιμξ ημο: «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΓ ΣΗ 

ΦΤΗ». Σηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ ήηακ:  

1. Γκςνημία με ηηξ θοζηθέξ μμμνθηέξ ημο ηόπμο μαξ 

2. Αγάπε πνμξ ημ πενηβάιιμκ 

3. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ 

4. Γκςνημία με ηα δώα 

5. Υπαίζνηεξ δναζηενηόηεηεξ θαη ακαροπή 
 

Ήηακ έκα πνόγναμμα πμο ζοκδύαδε ηεκ πενηβ. εθπαίδεοζε, ηηξ 

οπαίζνηεξ δναζηενηόηεηεξ θαη ηεκ ακαροπή. Ιέζα ζ’ έκα πώνμ 

ηνηακηαπέκηε (35) ζηνεμμάηςκ, πμο μνημζεηείηαη από έκα θοζηθό 

οδάηηκμ μμκμπάηη με ημ αοημθοέξ πιαηακόδαζμξ, μη μαζεηέξ είπακ 

ηε δοκαηόηεηα κα δήζμοκ, κα αηζζακζμύκ θαη κα γεοημύκ ηεκ 

αιεζηκή εμπεηνία ηεξ θύζεξ πμο ζοκδοάδεη ημ βμοκό θαη ηε 

ζάιαζζα! Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μέναξ πενηεγήζεθακ ζημ 

αγνόθηεμα, ηε ιίμκε με ηηξ πάπηεξ, ηηξ γαιμπμύιεξ, ημοξ 

θαζηακμύξ, ηα παγώκηα, ηα αγνημγμύνμοκα, ηα θαηζηθάθηα θαη ηα 

πνόβαηα, ηα άιμγα, ηα γασδμύνηα αιιά θαη κα δηαζθεδάζμοκ με ηηξ 

οπαίζνηεξ δναζηενηόηεηεξ όπςξ: ακαννίπεζε, ημλμβμιία, ζηίβμ 

πενηπέηεηαξ θαη flying fox. Ζδηαίηενα μ ζηίβμξ πενηπέηεηαξ ήηακ 

μία ζεηνά από αζοκήζηζηεξ θαη εκηοπςζηαθέξ αζθήζεηξ, μη μπμίεξ 

πνόζθενακ ζηα παηδηά ηε πανά θαη ηεκ εοπάνηζηε έθπιελε από 

ηεκ ακαθάιορε ηθακμηήηςκ, πμο δεκ είπακ βνεη πηζακώξ πμηέ ημκ 

δνόμμ γηα κα εθθναζημύκ. Γπίζεξ μη μαζεηέξ είπακ ηε δοκαηόηεηα, 

κα θάκμοκ ηππαζία θαη κα κηώζμοκ έζης θαη ιίγμ ηε πανά κα έπμοκ 

ζηα πένηα ημοξ ηα γθέμηα εκόξ ηόζμ θηιηθμύ δώμο. 
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5. Υιξμξδοξμικό Κέμηοξ ελίξρ Βέοξιαπ - Γπαθή με ηξ άθλημα ηξρ ζκι  
 

 

Τα παηδηά ηεξ ΣΤ' ηάλεξ ζε ζοκενγαζία με ημ Δήμμ Γιεοζενίμο-

Ημνδειημύ ζομμεηείπακ ζε έκα εθπ/θό πνόγναμμα εθμάζεζεξ ζθη 

θη ακαροπήξ ζημ Φημκμδνμμηθό Ηέκηνμ Σειίμο Βένμηαξ, ημ μπμίμ 

είκαη ημ πνώημ μνγακςμέκμ πημκμδνμμηθό θέκηνμ ηεξ Γιιάδαξ, με 

ηε μεγαιύηενε ηζημνία, θαζώξ ιεηημονγεί από ημ 1934, πνμκηά 

πμο μνγακώζεθακ μη πνώημη Πακειιήκημη αγώκεξ πημκμδνμμίαξ. 

Βνίζθεηαη ζε ορόμεηνμ 1530 μέηνα. Δηαζέηεη δεθαηνείξ πίζηεξ 

θαηάβαζεξ θαη δύμ πίζηεξ δνόμςκ ακημπήξ, θαζώξ θαη ηέζζενα 

baby lifts γηα ημοξ ανπάνημοξ Ήηακ μηα μμκαδηθή εμπεηνία γηα ηα 

παηδηά μαξ, γηαηί έγηκε ε πνώηε ημοξ επαθή με ημ άζιεμα ημο ζθη.  

 
 

 

 

6. Γπίζκεση ζηξ Πεοιβαλλξμηικό Πάοκξ Δεοβεμίξρ  

Δεμ πεηάμε… αλλά αμακρκλώμξρμε 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Οη  μαζεηέξ ηςκ Γ,  Δ,  Γ  ηάλεςκ ημο  μιμήμενμο  πνμγνάμμαημξ 

ζομμεηείπακ ζε πενηβαιιμκηηθό πνόγναμμα ημο πενηβαιιμκηηθμύ 

Πάνθμο Δενβεκίμο. 

Τμ πνόγναμμα πναγμαημπμηήζεθε ζε δομ θάζεηξ. Σηεκ πνώηε 

παναθμιμύζεζακ  μηα  ακαιοηηθή  εκεμένςζε γηα ζέμαηα ζπεηηθά  

με ημ πενηβάιιμκ, ηεκ ακαθύθιςζε θαη ημοξ ΦΥΤΑ, από ηεκ 

οπεύζοκε ημο Πενηβαιιμκηηθμύ Πάνθμο Δενβεκίμο θα 

Παπαδμπμύιμο Ιανία ζηεκ αίζμοζα ημο Δ1, ζημ ζπμιείμ. 

Έγηκε πανμοζίαζε, μέζς power point, με ζέμα ηε μεηαμόνθςζε  

ηεξ πςμαηενήξ Δενβεκίμο ζε Πενηβαιιμκηηθό Πάνθμ, με ηε 

θύηεοζε δέκηνςκ θαη  θοηώκ, ηεκ θαηαζθεοή πώνςκ άζιεζεξ, 

παηδηθήξ πανάξ, γεπέδςκ πμδμζθαίνμο, μπάζθεη, βόιεσ θαη ηέκηξ. 

Ε θα Παπαδμπμύιμο μίιεζε ζημοξ  μαζεηέξ γηα ηε δεμημονγία 

πώνςκ ΦΥΤΑ θαη ημκ ηνόπμ θαηαζθεοήξ ημοξ. Ακαθένζεθε, 

επίζεξ, ζημ  ζέμα  ηεξ  ακαθύθιςζεξ  θαη  ζοδήηεζε  εθηεκώξ  με  

ηα  παηδηά  γηα  ηα  ακαθοθιώζημα  οιηθά  θαη  ημοξ  θάδμοξ  

ακαθύθιςζεξ. Σημ ηέιμξ, μη μαζεηέξ έπαηλακ έκα παηπκίδη 

ενςηήζεςκ, με απακηήζεηξ πμιιαπιώκ επηιμγώκ, πάκς ζηα 

ζέμαηα πμο  ζοδεηήζεθακ. Ιέζα  από  ηηξ  παναπάκς  

δναζηενηόηεηεξ, μη  μαζεηέξ  απέθηεζακ  γκώζεηξ  γηα  ηε  ζςζηή  

δηαπείνηζε  ηςκ  ζθμοπηδηώκ, ηεκ ελμηθμκόμεζε θοζηθώκ  θαη  

μηθμκμμηθώκ πόνςκ θαη ηε μείςζε ηςκ πενηβαιιμκηηθώκ 

επηπηώζεςκ από ηα ζθμοπίδηα. Υημζέηεζακ θαζεμενηκέξ 

πναθηηθέξ γηα ηεκ θαηεγμνημπμίεζε ηςκ απμννημμάηςκ θαη ηεκ 

παναπένα αλημπμίεζή ημοξ.  

Σηε δεύηενε θάζε, επηζθέθηεθακ από θμκηά ημ Πενηβαιιμκηηθό 

Πάνθμ Δενβεκίμο θαη λεκαγήζεθακ ζε όιμοξ ημοξ πώνμοξ ημο. 
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7. Γπίζκεση ζηξ Γθμικό Πάοκξ Λιμμώμ Κξοώμειαπ–Βόλβηπ & Μακεδ. Σεμπώμ 
 

Ο Φμνέαξ Δηαπείνηζεξ θαη ζογθεθνημέκα μη θ.θ. Αζηενίμο Ιάνημξ, 

Παπαδμπμύιμο Γεςνγία, Ημοιμγηάκκεξ Σςηήνεξ θαη Ηνάββα 

Ιανία οπμδέπηεθακ πμιύ ζενμά, ζημ πώνμ ημο Ηέκηνμο 

Πιενμθόνεζεξ ζηεκ Απμιιςκία, ηημ ξμάδα ητμ 58 νέμτμ 

εκπαιδερηικώμ και μαθηηώμ, καθώπ και 23 μαθηηέπ ηηπ Γ1’ 

ηάνηπ ηξρ ζςξλείξρ μαπ μαδί με ηε δαζθάια ημοξ ηεκ θα Ιάπε 

Ηεζθηιίδμο ζηα πιαίζηα ημο Γον. Πνμγνάμμαημξ «Eco-Citizens of 

Common Europe 2009-2011», ζημ μπμίμ ζομμεηείπε ημ ζπμιείμ.  

Οη ζομμεηέπμκηεξ ανπηθά λεκαγήζεθακ ζημκ εθζεζηαθό πώνμ ημο 

Ηέκηνμο θαη εκ ζοκεπεία παναθμιμύζεζακ 20ιεπημ κημθημακηέν. 

Γκηύπςζε ημοξ πνμθάιεζε ε πιμύζηα βημπμηθηιόηεηα ηεξ 

πενημπήξ αιιά θαη ε θαηάζηαζε ζηεκ μπμία έπεη πενηέιζεη ε ιίμκε 

Ημνώκεηα. Πμιιμί από αοημύξ εκδηαθένζεθακ κα μάζμοκ ηα αίηηα 

ηεξ οπμβάζμηζεξ ημο μηθμζοζηήμαημξ, θαζώξ επίζεξ θαη ηα μέηνα 

πμο παίνκμοκ μη ειιεκηθέξ ανπέξ γηα ηεκ απμθαηάζηαζή ημο. 

Ηαηόπηκ, ηα παηδηά επέδεηλακ ηηξ ηθακόηεηεξ ημοξ ζηε 

πεηνμηεπκία, θαηαζθεοάδμκηαξ μία μάζθα με πενηβαιιμκηηθό 

πενηεπόμεκμ. Οιμθιενώκμκηαξ ημ πνόγναμμα, ε μμάδα 

επηζθέθζεθε ημ πώνμ ηςκ ιμοηνώκ ηεξ Κέαξ Απμιιςκίαξ, όπμο 

έγηκε μνκηζμπαναηήνεζε ζηε ιίμκε Βόιβε με ηειεζθόπημ θαη 

θηάιηα. Πενπάηεζακ θαηά μήθμξ ηεξ ιίμκεξ θαη εκζμοζηάζηεθακ 

με ημ θοζηθό πενηβάιιμκ θαη ηεκ ενεμία ηεξ πενημπήξ, 

απμθμμίδμκηαξ ηηξ θαιύηενεξ εκηοπώζεηξ. Όπςξ μαξ μμμιόγεζακ 

θαη μη οπεύζοκμη ημο Φμνέα ήηακ θαη γηα αοημύξ μηα λεπςνηζηή 

εμπεηνία, πμο ζα ημοξ μείκεη αλέπαζηε.  

 
 

 
 

 
 

8. Γπίζκεση ζηξ Γθμικό Πάοκξ Γαλλικξύ-Ανιξύ-Λξρδία-Αλιάκμξμα 
 

 
 

 
 

 

Ο Φμνέαξ Δηαπείνηζεξ έπεη μνγακώζεη ηα ηνία ηειεοηαία πνόκηα 

μία εθπαηδεοηηθή δηαδνμμή γηα ημοξ μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ 

επηζθέπηεξ, μη μπμίμη μέζα από ημ ζαομαζηό θόζμμ ηςκ εκηόμςκ 

θαη ηςκ πμοιηώκ μπμνμύκ κα γκςνίζμοκ ηεκ μμμνθηά θαη ηηξ αλίεξ 

ημο ογνόημπμο. Ο θαηνόξ ήηακ θακηαζηηθόξ με απμηέιεζμα κα 

είκαη εύθμιε ε παναηήνεζε ηςκ πμοιηώκ με ημ ηειεζθόπημ θαη ηα 

θηάιηα θαη επηπιέμκ, μη μηθνμί μαζεηέξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα 

εθθνάζμοκ ηηξ θαιιηηεπκηθέξ ημοξ ηάζεηξ δςγναθίδμκηαξ πμοιηά 

θαη βάθμκηαξ πέηνεξ από ημ πμηάμη. Οι 58 νέμξι δάζκαλξι και 

μαθηηέπ, μεηά ηεκ οπμδμπή θαη ηεκ εκεμένςζε πμο ημοξ 

ελαζθάιηζακ μη ενγαδόμεκμη ημο Φμνέα Δηαπείνηζεξ θαη 

ζογθεθνημέκα μη θ.θ. Γύα Ηαηνάκα, Ημνίκα Ιπέμπε, Φνύζα 

Βμύιηζημο θαη Θεακώ Ηαραπείιε, απόιαοζακ ημκ ειηόιμοζημ 

θαηνό πενπαηώκηαξ, θαηά μήθμξ ηεξ πανάθηηαξ δώκεξ ημο 

Θενμασθμύ Ηόιπμο, ζημκ πμδειαηόδνμμμ πμο λεθηκάεη από ημ 

παναηενεηήνημ μέπνη ημ ιημακάθη ηεξ Κέαξ Αγαζμύπμιεξ. Οη 

ενγαδόμεκμη ημο Φ.Δ. εοπανίζηεζακ ηηξ δαζθάιεξ θαη ζοκενγάηεξ 

ημο ζπμιείμο, όπςξ θαη ημοξ λέκμοξ επηζθέπηεξ γηα ηεκ άρμγε 

ζοκενγαζία, επηθμηκςκία θαη γηα ημ αζηείνεοημ θέθη ημοξ. 

 


