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Τν πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ

 Γηδαθηηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από:
 Γηεπζπληή
 2 Β/Γηεπζπληέο 
 2 Μόληκνπο δαζθάινπο
 5 Σπκβαζηνύρνπο

 Αγνξά Υπεξεζηώλ
 δ/ια Αγγιηθώλ
 δ/ια ρνξνύ
 δ/ιν TAE KWO DO

Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο

 Σην ζρνιείν καο 
θνηηνύλ ζπλνιηθά 52 
καζεηέο.

 Πην αλαιπηηθά νη 
καζεηέο αλά ηάμε 
είλαη:
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Οη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (1)

Οη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (2)
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Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (3) 

Αίζνπζα Τειεηώλ

Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (4)

Αίζνπζα Τερλνινγίαο
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Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (5)

Αίζνπζα Ζ/Υ

Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (6)

Αίζνπζα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο
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Παξεκβαηηθό πξόγξακκα

Φάζε Α΄ (1)

 Δληνπηζκόο πξνβιήκαηνο:
 Με αλαπηπγκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε.

 Αλαγθαηόηεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο:
 Δπηζηήκνλεο θξνύνπλ ζπλερώο ηνλ θώδσλα ηνπ 

θηλδύλνπ γηα ηα ηόζα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ 
καζηίδνπλ ηνλ πιαλήηε καο. Γηαπίζησζε όισλ είλαη 
ε άκεζε εκπινθή θαη επζύλε ηνπ αλζξώπνπ ζ’ απηό. 

 Η επνρή ζηελ νπνία δνύκε, επνκέλσο, έρεη αλάγθε 
από άηνκα ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλα ζε 
νηθνινγηθά ζέκαηα. Άηνκα ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε, 
κε ηηο πξάμεηο ηνπο, λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζην όιν 
πξόβιεκα.

Παξεκβαηηθό πξόγξακκα

Φάζε Α΄ (2)

 Σεκεία πνπ έθαλαλ ην πξόβιεκα εκθαλέο:
 Τα παηδηά πεηνύζαλ ραξηηά θ.ά. ζθνππίδηα ζηηο αίζνπζεο, 

ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά αδηαθνξνύζαλ γηα ηελ 
θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ.

 Άθελαλ πνιιέο θνξέο ηηο βξύζεο αλνηθηέο.
 Έθνβαλ ηα ινπινύδηα θαη ηα θπηά από ηα παξηέξηα, είηε 

εθνύζηα, είηε αθνύζηα παίδνληαο.
 Άθελαλ πάληνηε ηα θώηα αλακκέλα, ελώ έθεπγαλ από ηηο 

ηάμεηο.
 Άθελαλ ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα αλνηθηά, ελώ 

ιεηηνπξγνύζε ε ζέξκαλζε.
 Σπαηαινύζαλ απεξίζθεπηα όια ηα είδε ραξηηνύ πνπ είραλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο (ραξηνπεηζέηεο, θόιιεο, ραξηνλάθηα, θά).
 Μέζα από ζπδεηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθώλ καζεκάησλ 

θαηλόηαλ ε έιιεηςε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ νθεηιόηαλ  
θάπνηεο θνξέο ζε άγλνηα θαη θάπνηεο άιιεο ζε αδηαθνξία θαη 
θαθέο ζπλήζεηεο.
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Παξεκβαηηθό πξόγξακκα

Φάζε Α΄ (3)

 Καζνξηζκόο ζηόρσλ:
 Οη καζεηέο καο λα απνθηήζνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε:
 Να απνθηήζνπλ γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.
 Να γλσξίζνπλ ηξόπνπο πξνζηαζίαο ηνπο πεξηβάιινληνο.
 Να εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα.
 Να δηαθξίλνπλ θαη λα δηαρσξίδνπλ ηα αλαθπθιώζηκα 

πιηθά.
 Να αλαθπθιώλνπλ.
 Να κε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ζθνππίδηα θαη λα 

δηαηεξνύλ ην ρώξν, ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, θαζαξό.
 Να κε ζπαηαινύλ ην λεξό.
 Να ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο 

θπηεύνληαο δέληξα θαη ινπινύδηα.

Παξεκβαηηθό πξόγξακκα

Φάζε Β΄

 Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ & 
δξαζηεξηνηήησλ κέζα από ηηο νπνίεο ζα 
επηηπγράλακε ηνπο ζηόρνπο:
 Σύζηαζε ζπληνληζηηθήο νκάδαο (παξαθνινύζεζε, 

αλαηξνθνδόηεζε & ζηήξημε ηνπ παξεκβαηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο)

 Καζνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ.
 Καζνξηζκόο κέζσλ/πιηθώλ επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ.
 Αμηνπνίεζε ηόζν ελδνζρνιηθώλ  όζν θαη 

εμσζρνιηθώλ θνξέσλ (πξνζσπηθνύ, καζεηώλ, 
καζεηηθώλ ζπκβνπιίσλ, γνληώλ, θνηλόηεηαο, άιινη 
θνξείο).
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Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηόρνπ (1)

 Δλληνικά: αλάγλσζε θαη ζπγγξαθή παξακπζηώλ, 
άξζξσλ, πνηεκάησλ, αθηζώλ,
πξνζθιήζεσλ θαη άιισλ ρξεζηηθώλ θεηκέλσλ.

 Μαθημαηικά: επίιπζε θαη δεκηνπξγία νηθνινγηθώλ 
πξνβιεκάησλ, γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ, πηλάθσλ, 
θά. 

 Δπιζηήμη: αιπζίδα δσήο, σθέιεηεο από ηα θπηά/ 
δέληξα, ειεθηξηζκόο, πεγέο ελέξγεηαο, θά.

 Γεωγραθία: θιηκαηηθέο αιιαγέο, ην νηθνινγηθό 
πξόβιεκα είλαη παγθόζκην θαηλόκελν.

 Οικιακή Οικονομία: ζπληαγέο κε βηνινγηθά 
πξντόληα, θά.
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Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηόρνπ (2)

 Αγωγή Εωής: ην πεξηβάιινλ θη εγώ, εμνηθνλνκώ 
ελέξγεηα θαη θπζηθνύο πόξνπο, θά.

 Ιζηορία: Η αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ κέζα από ηνπο αηώλεο 
(λενιηζηθή επνρή, επνρή ραιθνύ, ζηδήξνπ, θά)

 Τέτνη: δσγξαθίδσ ηε θύζε, αμηνπνηώ άρξεζηα 
πιηθά, θά

 Στεδιαζμός και Τετνολογία: αμηνπνίεζε 
άρξεζησλ πιηθώλ, νηθνινγηθό ζέκα.

 Μοσζική: κεινπνίεζε ζηίρσλ πνπ έγξαςαλ ηα 
ίδηα ηα παηδηά, εθκάζεζε ζρεηηθώλ ηξαγνπδηώλ, 
κνπζηθή θαη θίλεζε, θά.

Δθδειώζεηο γηα ην πξάζηλν (1)

 Γξακαηνπνίεζε 
ζεαηξηθνύ έξγνπ πνπ 
έγξαςαλ ηα ίδηα ηα 
παηδηά.

 Γεκηνπξγία νηθνινγηθνύ 
θώδηθα ζρεηηθνύ κε ηε 
θξνληίδα θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ θπηώλ 
θαη ησλ δέληξσλ ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ 
εμνηθνλόκεζε λεξνύ.

 Δξεπλνύκε θαη 
καζαίλνπκε γηα ηα θπηά 
πνπ καο πεξηβάιινπλ.
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Δθδειώζεηο γηα ην πξάζηλν (2)

 Γεληξνθύηεπζε ζην 
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 
θαη ζηελ θνηλόηεηα.

 Έθζεζε βηβιίνπ κε 
νηθνινγηθό 
πεξηερόκελν

 Τξαγνύδηα θαη 
πνηήκαηα.

 Σπλεξγαζία κε 
εθπξόζσπν 
νηθνινγηθήο θίλεζεο 
θ. Δπγέλην Νενθύηνπ

Αλαθύθισζε
 Γεκηνπξγήζεθαλ 

θάδνη αλαθύθισζεο 
ζηηο ηάμεηο.

 Γηεπζεηήζεθε 
ζπλάληεζε ηνπ 
Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ κε ην 
Κνηλνηηθό Σπκβνύιην 
κε ζέκα ηελ 
πξνκήζεηα θάδσλ 
αλαθύθισζεο ζηελ 
Κνηλόηεηα

 Καηαζθεπέο κε 
αλαθπθιώζηκα πιηθά



31/5/2010

11

Μαγεηξεύνπκε κε βηνινγηθά 

πξντόληα

Εσγξαθίδνπκε 

κε κε ηνμηθέο κπνγηέο … 
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… θαη ην ραηξόκαζηε!

Μειεηνύκε ην πεξηβάιινλ ηεο 

Κνηλόηεηάο καο

 Παξαηήξεζε θαη 
θαηαγξαθή 
νηθνινγηθώλ 
πξνβιεκάησλ ηεο 
Κνηλόηεηαο
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Δπηζθέςεηο ζε ρώξνπο νηθνινγηθήο 

ζεκαζίαο

 Βηόηνπνο ηεο 
Κξίηνπ Τέξα.

 Μνπζείν Φπζηθήο 
Ιζηνξίαο Πσκνύ

Γηαιέμεηο θαη ζπλεληεύμεηο (1)

 Γηάιεμε από ππάιιειν 
ηνπ Υποσργείοσ 
Δμπορίοσ & 
Βιομητανίας θ. Γώξα 
Αλησλίνπ γηα ηελ 
Δλέξγεηα

 Γηάιεμε από ππάιιειν 
ηνπ Τμήμαηος 
Υδάηων γηα ην λεξό, 
θ. Ναηάζα Λεσλίδνπ
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Γηαιέμεηο θαη ζπλεληεύμεηο (2)

 Γηάιεμε από 
ππαιιήινπο ηνπ 
Τμήμαηος Γαζών, θ. 
Δπζηξάηην Δπζηξαηίνπ 
θαη θ. Γεκήηξε Ψαιηά

 Σπλέληεπμε από 
Κηλέδα εθπαηδεπηηθό 
όπνπ δηαθάλεθε ε 
παγθνζκηόηεηα ηνπ 
νηθνινγηθνύ 
πξνβιήκαηνο

Αμηνπνίεζε ησλ 

Κνηλώλ Σπγθεληξώζεσλ

 Αλαθνηλώζεθαλ απνθάζεηο ηνπ Κεληξηθνύ 
Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (π.ρ. θαζνξηζκόο 
ππεύζπλνπ αηόκνπ γηα θώηα θαη Η/Υ).

 Παξνπζηάζηεθαλ νηθνινγηθά ζέκαηα (π.ρ. 
Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γεο, Κώδηθαο θαιήο 
ζπκπεξηθνξάο ζε ρώξνπο επίζθεςεο) από 
νκάδεο παηδηώλ.

 Έγηλαλ εηζεγήζεηο ηάμεσλ ζρεηηθέο κε 
νηθνινγηθά ζέκαηα.
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Αμηνιόγεζε ηνπ Παξεκβαηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο

 Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 
ζπληξέρνπζα.

 Θεηηθά απνηειέζκαηα άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη 
από ηνλ πξώην θηόιαο θαηξό:
 Δκθαλή ηα απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ θαζαξηόηεηα 

ρώξσλ θαη γεληθόηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο θαιαηζζεζίαο 
(αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, απιή/ θήπνο, ηνπαιέηεο, θιπ).

 Γελ αθήλνπλ θώηα αλακκέλα.
 Φξνληίδνπλ λα θιείλνπλ πόξηεο θαη παξάζπξα όηαλ ε 

ζέξκαλζε είλαη ζε ιεηηνπξγία.
 Αμηνπνηνύλ ηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο. 
 Αλαθνηλώλνπλ ζηηο ηάμεηο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγία, 

γηα ηα νπνία δηάβαζαλ, είδαλ ή άθνπζαλ εθηόο ζρνιείνπ.
 Αλαθπθιώλνπλ.
 Δλεξγνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξν ηα ζπκβνύιηα θαη νη επηηξνπέο 

ηνπο ζε ζρεηηθά ζέκαηα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία.


