
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(σχολικό έτος 2014-15) 
     

1. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων στο «Πλατανόρεμα»  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

Φιλιππίδη, Σάκη Παράσχο), την υποδιευθύντρια Αντωνία 

Τουτζιάρη & το δάσκαλο της Τάξης Υποδοχής Γαβριήλ 

Μαυρομάτη, 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.  

 

2. 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".  

 
 

 
 

 

 



3. Θαλάσσιο Περιβάλλον, Ναυτιλία & Επιστήμες - HELMEPA 
    

 
 

 

Οι μαθητές του Δ1 με τις δασκάλες Μάχη Κεσκιλίδου & 

Γαρυφαλλιά Φωκίδη, είχαν τη χαρά να επισκεφτούν την έκθεση 

της HELMEPA για το θαλάσσιο Περιβάλλον τη Ναυτιλία & τις 

Επιστήμες», μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης της εκπ/κής 

κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. Την Έκθεση που 

φιλοξενήθηκε για 16 ημέρες στη βιβλιοθήκη Bissell του Κολλεγίου 

Ανατόλια επισκέφθηκαν συνολικά 1.050 μαθητές από 24 

Δημοτικά & Γυμνάσια με δαπάνες της εκστρατείας, καθώς και 

330 μαθητές & σπουδαστές του Ανατόλια. Από τα 

ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές στο πλαίσιο 

έρευνας για την περιβαλλοντική ενημέρωση, προκύπτει ότι 90% 

αυτών συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης, ενώ το σχολείο 

αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησής τους για περιβαλλοντικά 

θέματα. Ένας στους δύο μαθητές Δημοτικού θεωρεί τα 

απορρίμματα σε δρόμους κι ακτές ως το σοβαρότερο πρόβλημα 

ρύπανσης στην περιοχή τους.  
 

4. «Integrated Green Cities»… Ελλάδα-Βουλγαρία 
 

Οι μαθητές του Ε1 μαζί με το δάσκαλό τους Ζώη Απόστολο και 

την πληροφορικό Ελένη Δελημπέη, επισκέφτηκαν το Δήμο 

Θεσ/νίκης σε εκδήλωση ευαισθητοποίησης, η οποία εντάσσεται 

στο πλαίσιο του Έργου «Integrated Green Cities», που αφορά 

την οικολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων, έργο το οποίο 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. Απευθυνόταν σε 

100 μαθητές και στόχευε στην πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση 

τους. Περιλάμβανε δραστηριότητες αναφορικά με το νερό και τη 

διαχείριση των όμβριων υδάτων στις πόλεις, δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών με θέμα το περιβάλλον, συμμετοχή στο 

ηλεκτρονικό εκπ/κό παιχνίδι, το οποίο έχει δημιουργηθεί για το 

σκοπό αυτό κι είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

Η επίσκεψη έγινε σε συνεργασία με την Υπ. Περιβαλλοντικής 

Εκπ/σης της Δ/νσης Π.Ε., κα Βασιλική Ιππέκη, την οποία 

ευχαριστούμε.  

 
 

 
 

5. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή… «Επίσκεψη στο αγρόκτημα» 
    

 
 

 

 

 

 

Οι μαθητές της Α τάξης μαζί με τις δασκάλες Άρτεμις Κεφαλίδου, 

Μαριάνθη Μπασλή, πήγαν εκδρομή στην Αμερικάνικη Γεωργική 

Σχολή και συμμετείχαν σε ένα εκπ/κό πρόγραμμα, που 

εξοικειώνει τα παιδιά με τη λειτουργία και την παραγωγή ενός 

σύγχρονου αγροκτήματος. Επισκέφτηκαν τις υποδομές του 

αγροκτήματος, ξεναγήθηκαν σε διάφορους χώρους όπως ο 

αμπελώνας, ο κήπος των μυρωδικών, ο ελαιώνας, ο οπωρώνας, 

το οινοποιείο, το βουστάσιο, το γαλακτοκομείο, τα θερμοκήπια, το 

παραδοσιακό κοτέτσι και η μαθητική βιβλιοθήκη. Ήταν μια πολύ 

μεγάλη εμπειρία για τους μικρούς μαθητές μας! 

 



6. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ …» 
 

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: «Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ …» 
 

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.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



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.  

 

 

 

 


