ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
«Σα τοπικά προϊόντα ςε μια κοινωνία αειφορίασ»
Α. Ειςαγωγι:
Τίτλοσ Προγράμματοσ - κζμα: «Γίνομαι Ενεργός Πολίτης – Ανακσκλώνω τα οργανικά
σπολείμματα της διατροφής μοσ»

Θεματικό πεδίο: (Αγωγι Υγείασ/Περιβαλλοντικισ/Πολιτιςτικϊν): Περιβαλλοντικισ
Υπεφκυνοσ/οι Εκπαιδευτικόσ/οι: Αβραμίδου Βαρβάρα
Τάξθ/τμιμα: Εϋ & Σϋ τάξεισ
Αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν που ςυμμετείχαν: 33
Σχολείο: 5ο Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο Νάουςασ
Σχολικό Ζτοσ: 2014-2015

Β. Δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ:
Αναφερκείτε ςτισ πιο ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ που περιγράφουν τθν εξζλιξθ τθσ
υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων
Διάρκεια υλοποίθςθσ προγράμματοσ – 4 μινεσ
1οσ-2οσ μινασ, Νοζμβριοσ-Δεκζμβριοσ
Δραςτθριότθτα ι ςειρά δραςτθριοτιτων
Αναηιτθςθ και καταγραφι πλθροφοριϊν ςχετικά με το κζμα του προγράμματοσ
Τίτλοσ – Στόχοσ: «Αποςαφινιςθ και οριοκζτθςθ του όρου “Ενεργόσ Πολίτθσ” και
διερεφνθςθ του όρου κομποςτοποίθςθ»,
με ςτόχο:
1. Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηαρείξηζεο ησλ
ππνιεηκκάησλ ηεο δηαηξνθήο (νηθηαθώλ θαη γεσξγηθώλ απνβιήησλ)
2. Να απνζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «ελεξγνύ πνιίηε»
3. Να κάζνπλ λα εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά

Περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ:
1θ Εβδομάδα και 2θ Εβδομάδα: Δθμιουργία ομάδων εργαςίασ. Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο και ςε βιβλία, ςχετικά με τισ ζννοιεσ «Ενεργόσ Πολίτθσ»
και κομποςτοποίθςθ. Συηιτθςθ και αποςαφινιςθ των όρων. Επεξιγθςθ του
ςχεδίου του περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ που κα υλοποιθκεί, διατφπωςθ
προτάςεων, κατάκεςθ εμπειριϊν.

3θ Εβδομάδα και 4θ Εβδομάδα: Ανάλυςθ τθσ τεχνικισ τθσ κομποςτοποίθςθσ, ωσ
μεκόδου ανακφκλωςθσ των οργανικϊν υπολειμμάτων τθσ διατροφισ μασ.
Παρουςίαςθ ppt ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ, από το ΚΠΕ τθσ
Νάουςασ ςτθν τάξθ και ςυηιτθςθ-επεξιγθςθ αποριϊν.
3οσ μινασ, Ιανουάριοσ
Δραςτθριότθτα ι ςειρά δραςτθριοτιτων
Εμπζδωςθ του κζματοσ & αξιολόγθςθ των νεοαποκτθκειςϊν γνϊςεων
Τίτλοσ – Στόχοσ: «Αξιολόγθςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν ςχετικά με τθ
διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ», με ςτόχο:
1. Να κάζνπλ λα εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά
2. Να αλαπηύμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ αίζζεκα
ζπκκεηνρήο θαη ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο
3. Να επηθνηλσλήζνπλ θαη, κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα
Περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ:
2θ Εβδομάδα:
Μετά τθν επίςκεψθ ςτο Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Νάουςασ, δίνεται
ςτα παιδιά ζνα φφλλο εργαςίασ, όπου, ςε ομάδεσ, αφοφ ςυηθτιςουν, κα πρζπει να
γράψουν ποια υλικά μπαίνουν και ποια δεν μπαίνουν ςτον κάδο ανακφκλωςθσ.
3θ Εβδομάδα-4θ Εβδομάδα:
Ακολουκεί ανατροφοδότθςθ, μζςα από ζνα ppt που δείχνει τισ απαντιςεισ ςτισ
ερωτιςεισ που τζκθκαν, ϊςτε οι μακθτζσ να αξιολογιςουν ςε ποιο βακμό
κατζκτθςαν τθ νζα γνϊςθ.
4οσ μινασ, Απρίλιοσ
Δραςτθριότθτα ι ςειρά δραςτθριοτιτων
υμμετοχι ςε δράςεισ που διαμορφϊνουν τθν ταυτότθτα του Ενεργοφ πολίτθ
Τίτλοσ – Στόχοσ: «Δθμιουργϊντασ τον ενεργό πολίτθ- ςυμμετοχι ςε δράςεισ
εκελοντιςμοφ», με ςτόχο:
1. Οη καζεηέο λα δξάζνπλ πξνο όθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
2. Να πηνζεηήζνπλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
3. Να ελζαξξπλζνύλ, γεληθά, πξνο ηελ πηνζέηεζε θηινπεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ θαη
αεηθνξηθώλ πξαθηηθώλ

Περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ:
Σπκκεηνρή ζηελ Εβδνκάδα Εζεινληηζκνύ “Let’s do it Greece 2015”, κηαο
εβδνκάδαο δξάζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, κε ηε ζπκκεηνρή όιεο ηεο ζρνιηθήο
θνηλόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί ν ζρνιηθόο ρώξνο σο πεδίν δξάζεο
θαζαξηζκνύ θαη βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, από ηηο 20-26 Απξηιίνπ, κε ηηο
παξαθάησ δξάζεηο:
 Οξγάλσζε θαζαξηζκνύ ηεο απιήο θαη ησλ ηάμεσλ.
 Αηζζεηηθή βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ κε βάςηκν ή/θαη δσγξαθηθή
εμσηεξηθώλ/εζσηεξηθώλ ηνίρσλ ή/θαη ηάμεσλ.
ν
 Σπλεξγαζία κε ην όκνξν 5 Νεπηαγσγείν Νάνπζαο.
 Δηαινγή απνξξηκκάησλ ζε αλαθπθιώζηκα θαη κε, κεηαθνξά ησλ
αλαθπθιώζηκσλ ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν αλαθύθισζεο, έξεπλα ζρεηηθά κε ηε
κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ.
 Οξγάλσζε νκάδαο «δεκνζηνγξάθσλ» από καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα
αλαιάβνπλ λα θαιύςνπλ ηηο δξάζεηο γηα ηελ Εβδνκάδα Εζεινληηζκνύ.
 Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ θαη δξάζεσλ. Καηαγξαθή εκπεηξηώλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ.

Γ. Επιςκζψεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ:
Σόποσ επίςκεψθσ:
Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Νάουςασ (18/12/2014)
Δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν κατά τθν επίςκεψθ:
Οι μακθτζσ επιςκζφτθκαν το ΚΠΕ Νάουςασ και παρακολοφκθςαν το πρόγραμμα:
«Νόςτιμα, υγιεινά προϊόντα από τθ μάνα γθ». Τα μζλθ τθσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ
του ΚΠΕ Νάουςασ ςυηιτθςαν με τουσ μακθτζσ ςχετικά με τθ μζκοδο και τα ςτάδια
τθσ κομποςτοποίθςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, ζδειξαν πϊσ πραγματοποιείται θ
κομποςτοποίθςθ ςτθν πράξθ, τι απαιτείται για να επιτφχει και τι αναςτζλλει τθ
διαδικαςία τθσ. Μασ εξιγθςαν ποια υλικά επιτρζπεται και ποια δεν επιτρζπεται να
ρίξουμε μζςα ςτον κάδο τθσ κομποςτοποίθςθσ, ποια πρζπει να είναι θ αναλογία
πράςινων και καφζ υλικϊν, πϊσ μποροφμε να καταςκευάςουμε ζναν κάδο
κομποςτοποίθςθσ και πϊσ καταλαβαλινουμε ζνα είναι το κομπόςτ μασ ζτοιμο.
Στθν ςυνζχεια, δόκθκε ςτα παιδιά ζνα παηλ και αυτά ζπρεπε να βρουν ποια υλικά
μπαίνουν

και

ποια

όχι

ςτον

κάδο

κομποςτοποίθςθσ,

δραςτθριότθτα

ανατροφοδότθςθσ και εμπζδωςθσ των καινοφριων γνϊςεων που αποκτικθκαν.

Αξιολόγθςθ τθσ επίςκεψθσ – Θα τθν προτείνατε ςε άλλα ςχολεία;
Τα παιδιά ενκουςιάςτθκαν από τθν επίςκεψθ ςτο ΚΠΕ Νάουςασ και τθν εφαρμογι
ςτθν πράξθ όςων είχαν μάκει κεωρθτικά ςτο ςχολείο, μζςα από τθν αναηιτθςθ με
τθν ομάδα τουσ, τθ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ και τθν παρακολοφκθςθ ςχετικοφ ppt. Θ
βιωματικι προςζγγιςθ που προςφζρουν τα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
αποτελεί προςτικζμενθ αξία ςτο ςχεδιαςμό των προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ που υλοποιοφνται ςτα ςχολεία και ανεκτίμθτθ βοικεια ςτθν επιτυχι
ζκβαςι τουσ.

Δ. Φορείσ, υπθρεςίεσ, ςφλλογοι, φυςικά πρόςωπα κ.λ.π. με τουσ οποίουσ
ςυνεργαςτικατε για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ:
Φορζασ: ΚΠΕ Νάουςασ, ΚΠΕ Κρεςτζνων, δάςκαλοσ Βϋ τάξθσ του ςχολείου που
υλοποιεί πρόγραμμα ςχετικό με τθν ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ ςτο
πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ, Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Π.Ε. Ημακίασ
κα Αντωνιάδου Ζφθ.
Είδοσ Συνεργαςίασ: ΚΠΕ Νάουςασ (ενθμζρωςθ και επίδειξθ ςχετικά με τθ
διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ, ζνταξθ ςτο Δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον»),
ΚΠΕ Κρεςτζνων (ζνταξθ ςτο Δίκτυο «Τα τοπικά προϊόντα ςε μια κοινωνία
αειφορίασ»), δάςκαλοσ Βϋ τάξθσ του ςχολείου (ςυηιτθςθ και ανταλλαγι εμπειριϊν
και προτάςεων), Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Π.Ε. Ημακίασ κα
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προγράμματοσ).
Αξιολόγθςθ ςυνεργαςίασ: Η ςυνεργαςία με τουσ φορείσ και τα φυςικά πρόςωπα
ιταν άριςτθ και ςυνζβαλε ςτθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.

Ε. Σελικι παρουςίαςθ του προγράμματοσ
Θ τελικι παρουςίαςθ του προγράμματοσ ζγινε με τον εξισ τρόπο:
 Διάχυςθ του προγράμματοσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου, όπου
περιγράφονταν όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ με ενδεικτικζσ
φωτογραφίεσ: http://5dim-naous.ima.sch.gr/
 Παρουςίαςθ του προγράμματοσ ςτουσ γονείσ των μακθτϊν του ςχολείου

τ. Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ
Η αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ζγινε με τον εξισ τρόπο:
Αρχικά, με αξιολόγθςθ των γνϊςεων και εμπειριϊν των παιδιϊν ςχετικά με το κζμα,
μζςα από προφορικζσ ερωτιςεισ.
Μετά από κάκε δραςτθριότθτα, με ςυηιτθςθ και καταγραφι των εντυπϊςεων των
μακθτϊν.
Στο τζλοσ του προγράμματοσ, με φφλλα εργαςίασ που δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ
προκειμζνου να ανιχνευτεί θ κατάκτθςθ των νζων γνϊςεων.
Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ:
Οι μακθτζσ ενκουςιάςτθκαν από τθν εμπλοκι τουσ ςε βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ
και από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δράςεισ εκελοντιςμοφ με κετικό αντίκτυπο για το
περιβάλλον, που υιοκετικθκαν ςε πανελλινια κλίμακα από ζνα ςφνολο φορζων με
κοινό ςτόχο: τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντα χϊρου μασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ μασ.

Z. Ενδεικτικζσ Φωτογραφίεσ ι Βίντεο από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ:

Η ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ ΣΗΝ ΣΑΞΗ

Η ΕΡΓΑΙΑ Ε ΟΜΑΔΕ

Η ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟ ΚΠΕ ΝΑΟΤΑ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ «Let’s Do it Greece 2015»

