
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(σχολικό έτος 2013-14) 
     

1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Η ζωή στο δάσος» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους οι μαθητές του Α1 μαζί με τη 

δασκάλα τους κα Ρούλα Κυριακίδου υλοποίησαν Πρόγραμμα σε 

συνεργασία με το Γρ. Περιβαλλ. Εκπ/σης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. 

Θεσ/νίκης με θέμα: «Η ζωή στο δάσος» 
 

Υποθέματα: 

-Η ζωή στα δάση. 

- Η συνειδητοποίηση της σημασίας διαφύλαξης του φυσικού 

βιότοπου των ζώων για το μέλλον τους.  

- Η ανάδειξη και προβολή της χρησιμότητάς τους στο φυσικό 

περιβάλλον. 
 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν: 

Οι μαθητές/τριες: 

- Η μελέτη των ζώων στα δάση.  

- Η γνωριμία με τα ζώα μέσα από το παιχνίδι.  

- Προστασία ζώων και βιοτόπων.  

- Τα ζώα μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

- Συναντήσεις με φορείς και ενημέρωσής τους. 
 

Υλοποίηση δράσεων: 

Επαφή με διάφορα λογοτεχνικά κείμενα και παραμύθια και 

δραματοποίηση τους. 

Συζήτηση, παρουσίαση εικόνων ποιημάτων, παροιμιών για τα ζώα 

και το δάσος. 

Προετοιμασία κι οργάνωση για την επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο 

Θεσσαλονίκης 

Προετοιμασία κι οργάνωση για την επίσκεψη στο Μουσείο Άγριας 

Πανίδας 

Συνεργασία με το ΚΠΕ Ποροΐων.  

Αξιολόγηση του προγράμματος  

Το σχέδιο εργασίας διήρκησε πέντε μήνες περίπου. Στο διάστημα 

αυτό επιτεύχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών στόχων σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν από όλους τους μαθητές.  

Οι μαθητές καλλιέργησαν τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητά 

τους, την κριτική τους σκέψη και τη συνεργασία χρησιμοποιώντας 

δημιουργικά διάφορες πηγές γνώσης. Ανέπτυξαν τον προφορικό 

και γραπτό τους λόγο. Επίσης, μέσα απ’ όλη αυτή την 

εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά στο 

πρόγραμμα και στις διάφορες δραστηριότητες. Τέλος εργάστηκαν 

με ευχάριστη διάθεση και ενθουσιασμό, ειδικά στο δημιουργικό 

του και ψυχαγωγικό του μέρος και έγιναν περισσότερο ευαίσθητα  

και υπεύθυνα  σε περιβαλλοντικά  θέματα.  

 
 



2. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων στο «Πλατανόρεμα»  
 

 
 

 
 

 
 

 

Τα παιδιά της ΣΤ' τάξης μαζί με τους δασκάλους τους (Χρήστο 

Σαμέλη, Μακρίνα Καραγιαννίδου), το δάσκαλο της Τάξης 

Υποδοχής Γαβριήλ Μαυρομάτη, τη δασκάλα της Παράλληλης 

Στήριξης Ιωάννα Παπαγεωργίου, τη Γυμνάστρια μας Βάννα 

Χαλιαμάλια και το Νίκο Μανάφη, κοινωνικό λειτουργό του 

σχολείου μας, πραγματοποιήσανε 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, 

είχανε τη δυνατότητα να ζήσουνε, να αισθανθούνε και να 

γευτούνε 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 διασκεδάσουνε 

με υπαίθριες δραστηριότητες όπως: ιππασία, αναρρίχηση, 

τοξοβολία και στίβο περιπέτειας. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για 

όλους. 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 τον κ. Γιώργο 

Πολυζά και την ομάδα τους για τις πολύ ωραίες αυτές 

δραστηριότητες. 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.  

 

3. 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".  

 
 

 
 

 

 

 



4. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  

   «Ελάτε στον κύκλο της ανακύκλωσης» 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους οι μαθητές του Β2 μαζί με τη 

δασκάλα τους κα Άννα Ευσταθιάδου υλοποίησαν Πρόγραμμα σε 

συνεργασία με το Γρ. Περιβαλλ. Εκπ/σης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. 

Θεσ/νίκης με θέμα: «Ελάτε στον κύκλο της ανακύκλωσης» 
 

Υποθέματα: 

 Οι αιτίες και τα αποτελέσματα της  συσσώρευσης σκουπιδιών. 

 Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη. 

 Η ευαισθητοποίηση (ατομική και κοινωνική) για την 

αναγκαιότητα της ανακύκλωσης. 

 Η εικαστική απόδοση των προτάσεων τους. 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν: 
1. Να γνωρίσουν τις διαστάσεις του προβλήματος της 

διαχείρισης απορριμμάτων. 
2. Να ανιχνεύσουν τις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα. 
3. Να διαπιστώσουν ότι τα περισσότερα απορρίμματα δεν είναι 

άχρηστα υλικά. 
4. Να μάθουν όλη την παραγωγική διαδικασία, για τις κύριες 

κατηγορίες απορριμμάτων, και τις επιπτώσεις της στο 
περιβάλλον (ρύπανση νερού - αέρα, ενέργεια κ.λ.π.). 

5. Να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν, με κριτική 
διάθεση, απόψεις - προτάσεις και λύσεις για τη μείωση και τη 
σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. 

6. Ν' αποκτήσουν αρχές, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές 
«αειφορικές». 

7. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, 

ακρόασης, συζήτησης. 

8. Να εκφραστούν κινητικά, υποκριτικά, εικαστικά. 

9. Να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες,  να θέτουν 

ερωτήματα, ν’ αναζητούν απαντήσεις.  

Τέλος, να εκφράζονται δημιουργικά δημιουργώντας  τα δικά 

τους έργα στον γραπτό και προφορικό λόγο, στον εικαστικό, 

στον θεατρικό τομέα .  

Υλοποίηση δράσεων: 

 Με αφορμή (π.χ. σκουπίδια στην αυλή του σχολείου, άρθρο σε 

εφημερίδα) έγινε συζήτηση με βάση τις εμπειρίες των παιδιών 

και αποφασίστηκε έρευνα για το θέμα.  

 Συγκέντρωση βιβλίων σχετικών με την ανακύκλωση από τη 

Βιβλιοθήκη του σχολείου αλλά και από τις προσωπικές 

βιβλιοθήκες των μαθητών και ανάλογο φωτογραφικό υλικό 

από το ιντερνέτ.   

 Έγινε καταγραφή και κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων του 

σχολείου, του σπιτιού, της γειτονιάς (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, 

πλαστικό, οργανικά κ.λ.π 

 Αναζητήθηκαν τα αίτια και οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του 

προβλήματος των απορριμμάτων (Καταναλωτισμός- 

διαφήμιση-συσκευασίες, τρόπος ζωής, κέρδος - ανταγωνισμός, 

εξέλιξη ανθρώπινου πολιτισμού) 
 Έμαθαν την παραγωγική διαδικασία (π.χ. για το χαρτί, το 

αλουμίνιο κ.ά.) και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την 
οικονομία. 



 

 

 

 

 Οι μαθητές πρότειναν ενέργειες για τη μείωση της 
κατανάλωσης, για την επαναχρησιμοποίηση και τη συμμετοχή 
στην ανακύκλωση. 

 Εξέφρασαν τις προτάσεις τους φτιάχνοντας ενημερωτικό 

φυλλάδιο με τις προτάσεις τους για συμμετοχή στην 

ανακύκλωση. 

 Έφτιαξαν ζωγραφιές κι εικαστικές δημιουργίες με 

ανακυκλώσιμα υλικά. 

Αξιολόγηση του προγράμματος  

Το σχέδιο εργασίας διήρκησε πέντε μήνες περίπου. Στο διάστημα 

αυτό επιτεύχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών στόχων σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν από όλους τους μαθητές.  

Μέσα απ’ όλη αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα και στις διάφορες 

δραστηριότητες. Έγιναν περισσότερο ευαίσθητα  και υπεύθυνα  σε 

περιβαλλοντικά  θέματα και ειδικότερα σε θέματα ανακύκλωσης. 
 

5. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Ταξίδι στην Ελλάδα» 
 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους οι μαθητές του Δ2 μαζί με το 

δάσκαλό τους κ. Καρρά Ευθύμιο και τη δασκάλα του ολοημέρου 

Μπελίδου Χαρούλα, υλοποίησαν Πρόγραμμα σε συνεργασία με 

το Γρ. Περιβαλλ. Εκπ/σης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης με 

θέμα: «Ταξίδι στην Ελλάδα» 
 

Στόχοι του προγράμματος 

Οι μαθητές:  

 Να εντοπίζουν την Ελλάδα χρησιμοποιώντας χάρτες σε 

διαφορετικές κλίμακες και διαφορετικών ειδών 

(ευρωπαϊκός πολιτικός – φυσικός , παγκόσμιος πολιτικός – 

γεωφυσικός). 

 Να αναφέρουν και να προσδιορίζουν τα σύνορα της 

Ελλάδας. 

 Να ξέρουν τι είναι προσανατολισμός.  

 Να γνωρίζουν τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν την Ελλάδα 

στη διοικητική διαίρεσή της (Γεωγραφικά διαμερίσματα, 

Περιφέρειες, Νομοί). 

 Να διακρίνουν σε πολιτικό χάρτη και να μάθουν το όνομα 

κάθε Γεωγραφικού Διαμερίσματος και Νομού. 

 Να αντιλαμβάνονται τη διαφορά Γεωγραφικού 

Διαμερίσματος και Νομού. 

 Να γνωρίσουν όσες περισσότερες πρωτεύουσες μπορούν. 

 Να εντοπίζουν στον Πολιτικό χάρτη τις μεγαλύτερες 

πόλεις της Ελλάδας. 

 Να μάθουν τα μεγαλύτερα νησιά της χώρας μας και να τα 

εντοπίζουν στον χάρτη. 

 Να μάθουν τα μεγαλύτερα βουνά, ποτάμια και λίμνες της 

Ελλάδας και να τα εντοπίζουν  στο Γεωφυσικό χάρτη. 

 Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού-προφορικού λόγου. 

 Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία. 
 

Δραστηριότητες 

Συλλογή πληροφοριών για την Ελλάδα από εγκυκλοπαίδειες, 

εφημερίδες, περιοδικά και διαδίκτυο για τη δημιουργία κάρτα – 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Γεωγραφικού Διαμερίσματος και κάρτα - πόλης (επιλεκτικά). 

Συλλογή φωτογραφιών-εικόνων. 

Σχεδιασμός και χρωματισμού Πολιτικού και Γεωφυσικού χάρτη 

της Ελλάδας κάθε Γεωγραφικού Διαμερίσματος της ξεχωριστά. 

Δημιουργία της Ελλάδας και των Γεωγραφικών διαμερισμάτων 

από τους νομούς σε μορφή παζλ. 

Φύλλα εργασίας – ακροστοιχίδες – σταυρόλεξα.  

Τραγούδια από διάφορα μέρη της Ελλάδας , μύθοι και ιστορίες. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες κι από αυτό το 

πρόγραμμα, θεωρούμε ότι έγινε μια καλή γνωριμία των 

μαθητών με τη χώρα μας και την περιοχή όπου ζουν 

εξετάζοντας διάφορες πτυχές, όπως τη γεωγραφική, την 

περιβαλλοντική, την καλλιτεχνική.  

 
 

 

 

6.Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης: Η ενέργεια στις διάφορες μορφές της 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους οι μαθητές του Ε1 μαζί με τη 

δασκάλα τους κα Μπασλή Μαριάνθη υλοποίησαν Πρόγραμμα σε 

συνεργασία με το Γρ. Περιβαλλ. Εκπ/σης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. 

Θεσ/νίκης με θέμα: «Η ενέργεια στις διάφορες μορφές της» 
 

Υποθέματα: 

Ποιες μορφές ενέργειας υπάρχουν και οι μετατροπές της σε 

αυτές τις μορφές. 

Η ενέργεια στην καθημερινότητά μας. 

Οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. 

Εναλλακτικές μορφές ενέργειας κι εφαρμογή στην καθημερινότητα 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν: 

 Να εμπεδώσουν οι μαθητές ότι η ενέργεια μπορεί να έχει 

διάφορες μορφές. 

 Να εξηγήσουν οι μαθητές ότι η ενέργεια μπορεί να 

μετατρέπεται από μια μορφή σε μία άλλη. 

 Να αναφέρουν οι μαθητές πως πολλές φορές προκαλούμε 

εμείς οι ίδιοι τη μετατροπή της ενέργειας στη μορφή, που μας 

είναι κάθε φορά χρήσιμη. 

 Να εξηγήσουν οι μαθητές πως σε όλες τις ενεργειακές 

μετατροπές ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε 

θερμότητα, την οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. 

 Να χρησιμοποιούν την ενέργεια στην καθημερινότητά τους με 

σύνεση 

 Να γνωρίσουν τις εναλλακτικές της μορφές και να τις 

εφαρμόσουν μελλοντικά για ένα πιο υγιές περιβάλλον για τους 

ίδιους και τα παιδιά τους. 

Υλοποίηση δράσεων: 

Ανίχνευση προηγούμενων γνώσεων των μαθητών και  γνωριμία με 

τη θεματολογία μέσω προβολής σχετικής ταινίας (ντοκιμαντέρ). 

Συζήτηση, πειράματα, συνεργασία με το ΚΠΕ Κορδελιού. 

Πειράματα, συζήτηση, διάφορες μορφές ενέργειας που συναντάμε 

στην καθημερινότητά μας. Παρουσίαση από μαθητές στην τάξη. 

Συνεργασία με το ΚΠΕ Κορδελιού. 



 

 

 

 

Συζήτηση. Δημιουργία αφίσας για τη σωστή χρήση της ενέργειας. 

Επίσκεψη στο NOESIS. 

Εναλλακτικές μορφές ενέργειας: συζήτηση, πληροφορίες, 

κατασκευή αφίσας, επίσκεψη στο μουσείο ύδρευσης. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος  

Το σχέδιο εργασίας διήρκησε πέντε μήνες περίπου. Στο διάστημα 

αυτό επιτεύχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών στόχων σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν από όλους τους μαθητές.  

Μέσα απ’ όλη αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα και στις διάφορες 

δραστηριότητες.  
 

 

7. Πρόγραμμα Συλλογής Τηγανέλαιων & Μετατροπής σε Βιοντίζελ 

Ευαισθητοποιημένοι κι ενεργοί σε θέματα που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος, αποφασίσαμε δάσκαλοι, παιδιά και 

γονείς του σχολείου να συμμετέχουμε σε πρόγραμμα που 

συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης. Τα τηγανέλαια αποτελούν 

έναν ρύπο που αν διατεθεί στην αποχέτευση ή στα απορρίμματα 

προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αν όμως 

ανακυκλωθεί, μπορεί να παραχθεί βιοκαύσιμο το οποίο με τη 

σειρά του μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό ρυπογόνο 

καύσιμο όπως το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος του 

προγράμματος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

αλλά και η προαγωγή κι ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 

συνείδησης των μικρών παιδιών και των γονιών τους.  

Επομένως, στα πλαίσια αυτών των στόχων και προτεραιοτήτων 

που θέτουμε ως σχολείο, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με το 

Δήμο μας και να οργανώσουμε τη συλλογή των ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ, 

στο σπίτι του ο καθένας σε ειδικό δοχείο. Κατόπιν θα 

παραδίδονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους. 

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το ΤΕΙ  Δυτ. Μακεδονίας, θα 

γίνει η μετατροπή τους σε βιοκαύσιμο που θα διατεθεί για την 

κάλυψη των αναγκών θέρμανσης ορισμένων σχολείων του Δήμου.  

Παράλληλα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Ελ.-Κορδελιού 

& Βερτίσκου υποστηρίζει εκπαιδευτικά το πρόγραμμα.  

 

 

 

 


