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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(σχολικό έτος 2011-12) 

     

1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Ύδωρ Φιλάνθρωπον» 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές της Γ' τάξης 
μαζί με τους δασκάλους τους Καραγιάννη Παναγιώτη (Γ1), Καρά 
Ευθύμιο (Γ2) και Κοσμά Κατερίνα (ολοήμερο), υλοποίησαν 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το 
Γρ. Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης 
και τον υπεύθυνο κ. Βουδούρη με θέμα: Ύδωρ Φιλάνθρωπον  
 

Περιγραφή του προγράμματος  
Το νερό αποτελεί βασική πηγή ζωής στον πλανήτη. Το 
συγκεκριμένο θέμα προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί 
συνδέεται με την καθημερινότητά τους. Προσφέρεται για 
βιωματική–διαθεματική προσέγγιση και δίνει ευκαιρίες για 
προβληματισμό και κριτική ανάλυση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για 
τα παιδιά είναι η προσέγγιση του θέματος για τη χρηστικότητα του 
νερού από την αρχαιότητα ως σήμερα και για την ιαματική 
ιδιότητά του.  
 

Σκοποί και στόχοι του προγράμματος ήταν: 
 Να μάθουν για το νερό (κύκλος του νερού, φυσικές 

καταστάσεις, κλπ) 
 Να γνωρίσουν το νερό μέσα από την παράδοση, τη θρησκεία 

και την ιστορία. 
 Να διαπιστώσουν ότι το νερό αποτελεί πηγή ζωής και να 

καταγράψουν τις χρήσεις του από τον άνθρωπο. 
 Να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις αιτίες και τους 

υπεύθυνους που δημιουργούν τα προβλήματα σε θέματα 
νερού. 

 Να αποκτήσουν αρχές, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές 
«αειφορικές».  

 

Δραστηριότητες: 
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διδακτική 
επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του 
Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. Τις ώρες της ευέλικτης ζώνης 
ασχοληθήκανε με διάφορες δραστηριότητες όπως λογοπαίγνια, 
ακροστιχίδες, ανάγνωση αινιγμάτων και παροιμιών, παραγωγή 
σύνθετων λέξεων με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη «νερό» 
κ.α. Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης έγινε σύνδεση με 
διάφορα αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
(Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά κι 
Αισθητική Αγωγή).  
 

Αξιολόγηση του προγράμματος 
Μέσα από συζητήσεις στις τάξεις, στη λήξη κάθε φάσης εξέλιξης 
και στο τέλος του προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι 
είχαν επιτευχθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό από όλους σχεδόν 
τους μαθητές. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα με ενθουσιασμό, 
ειδικά στο  δημιουργικό του και ψυχαγωγικό του μέρος 
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2. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Μέλισσα, ένα κοινωνικό έντομο 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές του Ε1 μαζί με 
το δάσκαλό τους κ. Κων/νο Μιχαήλ, υλοποίησαν Πρόγραμμα 
Περιβαλλ. Εκπ/σης σε συνεργασία με το Γρ. Περιβαλλοντικής 
Εκπ/σης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης και τον υπεύθυνο κ. 
Βουδούρη με θέμα: Μέλισσα, ένα κοινωνικό έντομο 
 

Επιλογή  του προγράμματος 
Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε η 4η Οκτωβρίου που 
είναι η παγκόσμια μέρα των ζώων. Μέσα από συζήτηση οι 
μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να γνωρίσουν περισσότερα 
πράγματα για τη μέλισσα, τη σημασία της για τον άνθρωπο και 
γενικά για τον πλανήτη.   
Προβλεπόμενη συνεργασία με φορείς ή πρόσωπα 

1. Επίσκεψη σε μελισσοκομείο 
2. Μουσείο Άγριας Πανίδας   

Στόχοι και σκοποί 
Οι μαθητές:  
• Να εκτιμήσουν πόσο μοναδικά και πολύπλοκα έντομα είναι οι 

μέλισσες, με το να γνωρίσουν μερικά από τα χαρακτηριστικά 
και τις ικανότητες που έχουν. 

• Να καταλάβουν ότι οι μέλισσες έχουν πολλά κοινά στοιχεία 
με εμάς, ότι είναι πλάσματα που ζουν και νιώθουν και πρέπει 
να τα φερόμαστε με σεβασμό και συμπόνια άσχετα από το 
πόσο μικρά ή περίεργα φαίνονται. 

• Να αποκτήσουν γνώσεις για τη μέλισσα που κινδυνεύει να 
εξαφανιστεί και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις σε κάθε 
προσπάθεια για την προστασία της. 

• Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των εντόμων, τα οποία 
προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα ομαδικής εργασίας. 
• Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη. 
• Να εκφραστούν μέσα από το τραγούδι, τη ζωγραφική και τη 

χειροτεχνία. 
Θεματικές ενότητες  
Οι θεματικές ενότητες, όπως παρουσιάστηκαν και ερευνήθηκαν 
στη διάρκεια του προγράμματος ήταν οι εξής: 

1. Το έντομο μέλισσα 
2. Μορφολογία της μέλισσας 
3. Κατοικία της μέλισσας 
4. Μέλισσα και άνθρωπος 

Δραστηριότητες 
1. Συγκέντρωση πληροφοριών από βιβλία, περιοδικά, 

εφημερίδες και από το internet 
2. Καταγραφή παροιμιών, παιχνιδιών, πληροφοριών 
3. Επίσκεψη σε μελισσοκομείο 
4.  Παρακολούθηση βίντεο 
5. Ζωγραφική και χειροτεχνία, «Σκέφτομαι και γράφω», 

επιστολές στην εφημερίδα του σχολείου μας 
6. Φωτογράφηση των δραστηριοτήτων μας 
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Αξιολόγηση του προγράμματος  
Το πρόγραμμα έγινε αποδεκτό από τα παιδιά με ευχαρίστηση. Τα 
παιδιά έμαθαν να δουλεύουν σε ομάδες και αποκόμισαν γνώσεις 
σχετικά με την κοινωνία της μέλισσας. 
Οι δραστηριότητες άρεσαν στα παιδιά, δήλωσαν απόλυτα 
ικανοποιημένα από την υλοποίηση του προγράμματος. Κατανόησαν 
τόσο την όλη διαδικασία όσο και τη χρησιμότητα του. Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος εντόπισαν αρκετές λανθασμένες 
γνώσεις που είχαν σχετικά με το έντομο μέλισσα και τη μεγάλη 
σημασία του τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το περιβάλλον. Το 
μεγάλο κέρδος ήταν ότι ήρθαν σε επαφή με τη μέλισσα και το 
φυσικό της περιβάλλον κι εκτίμησανότι οι γνώσεις που απέκτησαν 
θα τους επηρεάζουν θετικά, άμεσα και έμμεσα, στο μέλλον.  

 

 

3. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 
Περιβάλλον - απορρίμματα - ανακύκλωση 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους οι μαθητές του ΣΤ1 μαζί με τη 
δασκάλα τους κα Γεωργούση Ευαγγελία, υλοποίησαν Πρόγραμμα 
Περιβαλλ. Εκπ/σης σε συνεργασία με το Γρ. Περιβαλλοντικής 
Εκπ/σης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης και τον υπεύθυνο κ. 
Βουδούρη με θέμα: Περιβάλλον - απορρίμματα - ανακύκλωση 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
• Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων στην 

προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. 
• Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σπατάλες που γίνονται 

πετώντας υλικά ανακύκλωσης στα σκουπίδια. 
• Η συνειδητοποίηση της ποσότητας των σκουπιδιών που 

παράγει ένα σπίτι καθημερινά. 
• Εξοικείωση με την ιδέα της ανακύκλωσης και της 

επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
• Συζητήσανε για τα ανακυκλώσιμα υλικά. 
• Γράψανε σε χαρτόνια συνθήματα για το περιβάλλον. 
• Γράψανε μια μικρή ιστοριούλα με μορφή κόμικ σχετική με την 

ανακύκλωση. 
• Ζωγραφίσανε πάνω σε άσπρα φανελάκια που έφεραν τα 

παιδιά από το σπίτι τους το σήμα της ανακύκλωσης ή διάφορα 
άλλα συνθήματα. 

• Πραγματοποιήσανε μια μικρή θεατρική παράσταση με θέμα 
την ανακύκλωση. 

• Έκαναν μια έρευνα στην περιοχή μας για το αν οι άνθρωποι 
ανακυκλώνουν και κατόπιν βγάλαμε κάποια συμπεράσματα με 
μορφή ποσοστών. 

• Κατασκευή χαρτιού. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα έγινε με ευχάριστο 
τρόπο. Οι μαθητές κατάλαβαν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να 
προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον που στην ουσία είναι το 
σπίτι μας και ότι πρέπει να παλέψουμε και να προσπαθήσουμε 
πολύ για να μπορούμε να ζούμε σε καθαρό περιβάλλον. 
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4. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων στο «Πλατανόρεμα»  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Τα παιδιά της ΣΤ' τάξης μαζί με τους δασκάλους τους (Ευαγγελία 
Γεωργούση & Αντώνη Φιλιππίδη), τους δασκάλους των Τάξεων 
Υποδοχής (Στέλα Μωυσή, Νάστια Ασλανίδη, Γαβριήλ Μαυρομάτη) 
και τη Γυμνάστρια Βάννα Χαλιαμάλια, πραγματοποιήσανε το Μάιο 
την καθιερωμένη ετήσια εκδρομή των αποφοίτων, συμμετέχοντας 
σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα εκπ/σης, που έγινε στο 
Αγρόκτημα Πλατανόρεμα στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής. Ήταν 
ένα πρόγραμμα που συνδύαζε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις 
υπαίθριες δραστηριότητες και την αναψυχή. Μέσα σ’ ένα χώρο 35 
στρεμμ., που οριοθετείται από ένα φυσικό υδάτινο μονοπάτι με το 
αυτοφυές πλατανόδασος, είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν, να 
αισθανθούν και να γευτούν την αληθινή εμπειρία της φύσης που 
συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα! Κατά τη διάρκεια της μέρας 
περιηγηθήκανε στο αγρόκτημα, κι είχανε την ευκαιρία και τη χαρά 
να διασκεδάσουν με υπαίθριες δραστηριότητες όπως: ιππασία, 
αναρρίχηση, τοξοβολία, στίβο περιπέτειας και flying fox. Ήταν 
μια αξέχαστη εμπειρία για όλους. Θα το θυμούνται για πολλά 
χρόνια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία 
«Οικοπεριηγήσεων και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ALMA», (το 
τωρινό της όνομα ΙΣΤΟΣ) από τις πρώτες εταιρείες 
εναλλακτικού τουρισμού, που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα και 
προσωπικά τον κ. Θόδωρο Πετρόπουλο και την ομάδα του. Να 
τονίσουμε ότι το κόστος όλης αυτής της εκδρομής για όλα τα 
παιδιά (μετακίνηση, δραστηριότητες, φαγητό το μεσημέρι) 
πληρώθηκαν από τα χρήματα που μαζέψαμε όλη τη χρονιά από 
την πώληση της σχολικής μαθητικής μας εφημερίδας.  

 

5. Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Βέροιας - Επαφή με το άθλημα του σκι  
 

Τα παιδιά της ΣΤ' τάξης σε συνεργασία με το Δήμο Κορδελιού-
Ευόσμου και το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου συμμετείχαν 
σ’ ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης σκι κι αναψυχής στο 
Σέλι Ημαθίας. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά μας, γιατί 
έγινε η πρώτη τους επαφή με το άθλημα του σκι.  
Είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο για τους απόφοιτους της ΣΤ. 
Το κόστος συμμετοχής για κάθε μαθητή  (μεταφορά-ενοικίαση του 
αθλητικού εξοπλισμού, έκδοση κάρτας lift και το μάθημα του σκι) 
πληρώθηκε από τα χρήματα που μάζεψαν οι μαθητές, από την 
πώληση της σχολ. εφημερίδας «Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών» 
Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, είναι το πρώτο 
οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο της Χώρας. Λειτουργεί από το 
1934, χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες 
χιονοδρομίας. Το 1955 τοποθετήθηκε ο πρώτος αναβατήρας της 
χώρας (εναέρια καρέκλα μήκους 750μ.) που έφτανε σε υψόμετρο 
1600μ ενώ το έτος 1968 επεκτάθηκε κατά 500μ. φτάνοντας σε 
υψόμετρο 1730μ. Στις 4/2/1972 χαρακτηρίζεται εθνικό στάδιο 
με την ονομασία "Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου".  
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6. Ο θησαυρός των λιμνών - Οι λίμνες είναι ο κόσμος μας! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων οι μαθητές/τριες 
της Γ' τάξης, μαζί με τους δασκάλους τους κ. Καραγιάννη 
Παναγιώτη και κ. Καρρά Ευθύμιο, επισκέφτηκαν το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Eκπ/σης Ελευθερίου Κορδελιού-Βερτίσκου στη 
Θεσ/νίκη, όπου φιλοξενείτο ειδική κινητή θεματική έκθεση που 
διοργάνωσε η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ για το 
θησαυρό του υγρότοπου των Πρεσπών, έναν από τους δέκα πιο 
σημαντικούς υγρότοπους της Μεσογείου, εξαιτίας της 
ενδημικότητας των ψαριών που ζουν στις λίμνες τους.  
Συγκεκριμένα  ζουν 23 διαφορετικά είδη ψαριών από τα οποία τα 
εννιά (9) είναι ενδημικά, δηλαδή ζουν μόνο στις Πρέσπες και 
πουθενά αλλού στον κόσμο.  
Ένα από τα ενδημικά είδη είναι η Πέστροφα των Πρεσπών, 
που εντοπίζεται στο ποτάμι του Αγίου Γερμανού, είναι είδος 
που κινδυνεύει και για αυτό η αλιεία της έχει απαγορευτεί από 
τον Ιούλιο του 2009. Τα υπόλοιπα ψάρια που ζουν μόνο στις 
Πρέσπες είναι ο Κέφαλος, η Μπράνα, το Σκουμπούζι, η 
Πλατίκα, το Τσιρόνι, το Τσιρονάκι, η Βρυγοβελονίτσα και η 
Τσίμα.  
Υπάρχουν επίσης 2 αυτόχθονα είδη: το Χέλι και το Γριβάδι ή 
Κυπρίνος (το ψάρι-σύμβολο της Πρέσπας, είναι το μεγαλύτερο 
ψάρι που ζει στις λίμνες και έχει μεγάλη εμπορική αξία για τους  
ψαράδες.  
Τέλος υπάρχουν 12 ξενικά είδη. Πρόκειται για είδη ψαριών που 
προέρχονται από άλλα μέρη της γης και «εισέβαλαν» στις 
Πρέσπες κυρίως μέσω των εμπλουτισμών. Μερικά από τα είδη 
αυτά δεν αναπαράγονται και σιγά σιγά εξαφανίζονται, ενώ κάποια 
άλλα πολλαπλασιάζονται με αποτέλεσμα να απειλούν τα ενδημικά 
είδη. 
Στις λίμνες των Πρεσπών έχουν παρατηρηθεί 12 ξενικά είδη: 
Πεταλούδα, Χορτοφάγος Κυπρίνος, Κουνουπόψαρο, 
Ασημοκυπρίνος, Ηλιόψαρο, Αμερικάνικη πέστροφα, Κινέζικη 
Λεστιά, Ψευτορασμπόρα, Αμούρι, Πέστροφα της Αχρίδας, 
Γουλιανός και Γλύνι. 
Οι δράσεις για τα παιδιά περιλάμβαναν «παιδική» ξενάγηση στην 
θεματική έκθεση για τα ψάρια και την αλιεία των Πρεσπών, 
παραμύθια, παζλ, παιχνιδοψαρέματα και πολλές άλλες 
δραστηριότητες. Στόχος του όλου προγράμματος και της έκθεσης, 
η ευαισθητοποίηση των παιδιών στη σπάνια ιχθυοπανίδα της 
περιοχής και στη λήψη μέτρων για την προστασία της. Στον 
παρακάτω υπερσύνδεσμο (της ιστοσελίδας του Αθηναϊκού-
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων) μπορείτε να 
παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την επίσκεψη: 
http://www.amna.gr/webtv.php?id=7806 
 

 

http://www.amna.gr/webtv.php?id=7806
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