
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑΕΝΕΡΓΑ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ!!!!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2009 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2009 -- 20122012
ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 5ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 5ουου ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΙΛΚΙΣ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΝΤΙΝΟΥΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΝΤΙΝΟΥ



ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ:ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ:
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•• ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ, ∆ΙΟΧΕΤΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ, ∆ΙΟΧΕΤΕΥΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

•• Η Ι∆ΕΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ Η Ι∆ΕΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΠΛΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΚΑΙ Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Θέλεις να προσφέρεις, να βοηθήσεις όσους έχουν ανάγκη, αλλά δεΘέλεις να προσφέρεις, να βοηθήσεις όσους έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρειςν ξέρεις
πώς; Γίνε κι εσύ εθελοντής! πώς; Γίνε κι εσύ εθελοντής! 

Τι είναι ο εθελοντής;Τι είναι ο εθελοντής;

Εθελοντής είναι όποιος προσφέρει χρόνο, ενέργεια, γνώσεις και δεΕθελοντής είναι όποιος προσφέρει χρόνο, ενέργεια, γνώσεις και δεξιότητες σε ξιότητες σε 
κάποιο άτοµο ή σε µια οµάδα ή σε µια οργάνωση χωρίς να πληρώνετακάποιο άτοµο ή σε µια οµάδα ή σε µια οργάνωση χωρίς να πληρώνεται.ι.

Γιατί να γίνω εθελοντής;Γιατί να γίνω εθελοντής;

•• Θέλω να προσφέρω στην κοινωνίαΘέλω να προσφέρω στην κοινωνία

•• Θέλω να είµαι µαζί µε ανθρώπους που µοιράζονται τις ίδιες αξίεςΘέλω να είµαι µαζί µε ανθρώπους που µοιράζονται τις ίδιες αξίες

•• Θέλω να αισθανθώ χρήσιµος και απαραίτητος καιΘέλω να αισθανθώ χρήσιµος και απαραίτητος και,, γιατί όχιγιατί όχι,, να διασκεδάσωνα διασκεδάσω

•• Θέλω να αξιοποιήσω τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίεςΘέλω να αξιοποιήσω τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες µου µου 

•• Θέλω να αποκτήσω νέες δεξιότητες και εµπειρίες που θα µου φανούνΘέλω να αποκτήσω νέες δεξιότητες και εµπειρίες που θα µου φανούν
χρήσιµες στη ζωή µου.χρήσιµες στη ζωή µου.



ΣΚΟΠΟΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

•• ΣεβασµόςΣεβασµός στο Περιβάλλονστο Περιβάλλον
•• Προσφορά βοήθειας, όπου υπάρχει ανάγκηΠροσφορά βοήθειας, όπου υπάρχει ανάγκη



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ  ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ  
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ--ΕΘΕΛΟΝΤΕΣΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

•• ΝαΝα βιώσουν τη χαρά του να είναι χρήσιµοι και βιώσουν τη χαρά του να είναι χρήσιµοι και 
αποδοτικοίαποδοτικοί

•• Να συνειδητοποιήσουν ότι το Περιβάλλον έχει την Να συνειδητοποιήσουν ότι το Περιβάλλον έχει την 
Ανάγκη µαςΑνάγκη µας

•• Να πληροφορηθούν όσο περισσότερους τρόπους Να πληροφορηθούν όσο περισσότερους τρόπους 
Ανακύκλωσης γίνεται, σε πρακτική κι εφαρµόσιµη βάση.Ανακύκλωσης γίνεται, σε πρακτική κι εφαρµόσιµη βάση.

•• Να κατευθυνθεί η ενέργειά τους σε ευγενείς και Να κατευθυνθεί η ενέργειά τους σε ευγενείς και 
χρήσιµους σκοπούςχρήσιµους σκοπούς

•• Να µάθουν να διεκδικούν το δίκιο τους µε νόµιµο κι Να µάθουν να διεκδικούν το δίκιο τους µε νόµιµο κι 
ολοκληρωµένο τρόπο, καθώς συνεργάζονται µε τους ολοκληρωµένο τρόπο, καθώς συνεργάζονται µε τους 
φορείς (δήµος κλπ)φορείς (δήµος κλπ)



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ -- ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•• ΧΩΡΙΣΜΟΣΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

•• ΣΥΝΤΑΞΗ 4ΦΥΛΛΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 4ΦΥΛΛΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΕ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

•• ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
•• ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΤΑΞΗΣ»∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΤΑΞΗΣ»
•• ΦΥΤΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΕ ΦΥΤΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΤΕΡΙΑΠΑΡΤΕΡΙΑ

•• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

•• ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

•• ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

•• ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΛΩΝΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΛΩΝ



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
•• Φροντίζουν Φροντίζουν να βγαίνουν όλοι έξωνα βγαίνουν όλοι έξω στα διαλείµµατα και να στα διαλείµµατα και να 

µην κυκλοφορούν άσκοπα µέσα στο κτίριο του σχολείου. µην κυκλοφορούν άσκοπα µέσα στο κτίριο του σχολείου. 
(µε ευγενικό τρόπο, αλλά επίµονα)(µε ευγενικό τρόπο, αλλά επίµονα)

•• Είναι υπεύθυνοι για την Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα της αυλήςκαθαριότητα της αυλής και των και των 
διαδρόµων. Καθαρίζουµε την αυλή πάντα στο 2ο διάλειµµα διαδρόµων. Καθαρίζουµε την αυλή πάντα στο 2ο διάλειµµα 
(µε γάντια κι όσοι το επιθυµούν)(µε γάντια κι όσοι το επιθυµούν)

•• Είναι υπεύθυνοι Είναι υπεύθυνοι να επιστρέφεται το αθλητικό υλικόνα επιστρέφεται το αθλητικό υλικό στη στη 
θέση του, είτε έχουν εφηµερία εκείνη τη µέρα είτε όχι.θέση του, είτε έχουν εφηµερία εκείνη τη µέρα είτε όχι.

•• ΣυνεργάζονταιΣυνεργάζονται ΠΑΝΤΑ µε την υπεύθυνη του ΠΑΝΤΑ µε την υπεύθυνη του 
προγράµµατος και τους δασκάλους του σχολείου και δεν προγράµµατος και τους δασκάλους του σχολείου και δεν 
παίρνουν αυθαίρετες αποφάσεις.παίρνουν αυθαίρετες αποφάσεις.

•• Είναι υπεύθυνοι ώστε να Είναι υπεύθυνοι ώστε να αδειάζονταιαδειάζονται οι οι κάδοι ανακύκλωσηςκάδοι ανακύκλωσης
στο τέλος της σχολικής µέρας (6η ώρα)στο τέλος της σχολικής µέρας (6η ώρα)



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
Ο Ο Υπεύθυνος συντονιστήςΥπεύθυνος συντονιστής κάθε µέρας έχει τα εξής καθήκοντα:κάθε µέρας έχει τα εξής καθήκοντα:

1.1. ΒάζειΒάζει σε θέσεις εργασίας τους εθελοντές ως εξής: 2 στον σε θέσεις εργασίας τους εθελοντές ως εξής: 2 στον 
κήπο, 2 στη µεγάλη αυλή, 1 σε κάθε πόρτα (σύνολο 3), 1κήπο, 2 στη µεγάλη αυλή, 1 σε κάθε πόρτα (σύνολο 3), 1--
2 στην πίσω αυλή (προσέχουν τα πιο ζωηρά παιδιά), 22 στην πίσω αυλή (προσέχουν τα πιο ζωηρά παιδιά), 2--4 4 
υπεύθυνοι ανακύκλωσης (αδειάζουν τους κάδους στο υπεύθυνοι ανακύκλωσης (αδειάζουν τους κάδους στο 
τέλος της ηµέρας)τέλος της ηµέρας)

2.2. Φροντίζει να τηρείται η εφηµερία και τα συγκεκριµένα Φροντίζει να τηρείται η εφηµερία και τα συγκεκριµένα 
καθήκοντα.καθήκοντα.

3.3. Κανονίζει για τον καθαρισµό της αυλής στο 2ο Κανονίζει για τον καθαρισµό της αυλής στο 2ο 
διάλειµµα, επιλέγοντας τους εθελοντές, που θα διάλειµµα, επιλέγοντας τους εθελοντές, που θα 
προσφερθούν να το κάνουν (ως 4 το πολύ).προσφερθούν να το κάνουν (ως 4 το πολύ).



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
4.4. ΚαταγράφειΚαταγράφει τη λειτουργία των εργασιών και τυχόν παρατυπίες τη λειτουργία των εργασιών και τυχόν παρατυπίες 

και προβλήµατα και συγκεντρώνει τα µπλουζάκια στο τέλος και προβλήµατα και συγκεντρώνει τα µπλουζάκια στο τέλος 
της ηµέρας, διπλωµένα στο γραφείο µου.της ηµέρας, διπλωµένα στο γραφείο µου.

5.5. Οδηγεί τους τραυµατίες στις Α’ Βοήθειες και καλεί κάποιον Οδηγεί τους τραυµατίες στις Α’ Βοήθειες και καλεί κάποιον 
δάσκαλο, αν είναι απαραίτητο.δάσκαλο, αν είναι απαραίτητο.

6.6. Ποτίζει τα λουλούδια µε έναν βοηθό.Ποτίζει τα λουλούδια µε έναν βοηθό.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβληµα µη διστάσετε ναΓια οποιαδήποτε απορία ή πρόβληµα µη διστάσετε να
απευθυνθείτε σε µένα. Ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή, πουαπευθυνθείτε σε µένα. Ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή, που
είναι είναι µόνο δυοµόνο δυο οι εφηµερεύοντες δάσκαλοι. οι εφηµερεύοντες δάσκαλοι. 



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20092009
ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΚΙ ΜΑΣΣΥΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΚΙ ΜΑΣ

«ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΖΗΤΑΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ»«ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΖΗΤΑΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ»

•• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

•• ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•• ΝΕΡΟ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣΝΕΡΟ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

•• ΟΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙΟΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ 4ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ 4
ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΚΑΙΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΚΑΙ
ΜΟΙΡΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΟΙΡΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20102010

•• ΦΥΤΕΨΑΜΕΦΥΤΕΨΑΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑΒΟΤΑΝΑ ΣΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

•• ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣΦΤΙΑΞΑΜΕ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΒΟΤΑΝΟ .ΚΑΘΕ ΒΟΤΑΝΟ .

•• ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΝΕΛΑΒΑΝΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΝΕΛΑΒΑΝ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥΣ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20102010

•• ΚαθαρίζουµεΚαθαρίζουµε
συστηµατικά τον συστηµατικά τον αύλειοαύλειο
χώρο και το χώρο έξω χώρο και το χώρο έξω 
από το σχολείοαπό το σχολείο

•• Προτείνουµε επισκευές Προτείνουµε επισκευές 
και βελτιώσεις τις οποίες και βελτιώσεις τις οποίες 
φρόντισε να υλοποιήσει φρόντισε να υλοποιήσει 
ο ∆ιευθυντής του ο ∆ιευθυντής του 
σχολείου µαςσχολείου µας



ΜΑΡΤΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ 2010 2010 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΤΟΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑΑ
ΓΙΑΓΙΑ 1 ΩΡΑ1 ΩΡΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ 20:30 ΩΣ ΤΙΑΠΟ ΤΙΣ 20:30 ΩΣ ΤΙΣ 21:30Σ 21:30

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!!ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!!

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΦΤΙΑΞΑΜΕΦΤΙΑΞΑΜΕ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ



ΑΠΡΙΛΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ –– ΜΑΪΟΣ 2010ΜΑΪΟΣ 2010
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος Εθελοντισµού κιΣτα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος Εθελοντισµού κι
Ανακύκλωσης, που υλοποιούµε στο σχολείο µας, αναλαµβάνουµε ναΑνακύκλωσης, που υλοποιούµε στο σχολείο µας, αναλαµβάνουµε να
συγκεντρώσουµε και να προωθήσουµε προς ανακύκλωση οποιεσδήποτεσυγκεντρώσουµε και να προωθήσουµε προς ανακύκλωση οποιεσδήποτε
ηλεκτρικές συσκευές έχετε για πέταµα (τοστιέρες, καφετιέρες,ηλεκτρικές συσκευές έχετε για πέταµα (τοστιέρες, καφετιέρες,
πιστολάκια κλπ, επίσης κινητά, διάφορους φορτιστές και συσσωρευτπιστολάκια κλπ, επίσης κινητά, διάφορους φορτιστές και συσσωρευτέςές
κλπ, καθώς και λάµπες οικονοµίας καµένες, αλλά και µπαταρίεςκλπ, καθώς και λάµπες οικονοµίας καµένες, αλλά και µπαταρίες
τελειωµένες). τελειωµένες). 
Φέρτε τις στο σχολείο µέχρι το τέλος Μαΐου 2010 κι εµείς θαΦέρτε τις στο σχολείο µέχρι το τέλος Μαΐου 2010 κι εµείς θα
αναλάβουµε την προώθησή τους προς ανακύκλωση, σε συνεργασία µεαναλάβουµε την προώθησή τους προς ανακύκλωση, σε συνεργασία µε
την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Κιλκίς.την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Κιλκίς.



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝΣΥΣΚΕΥΩΝ



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΣυγκεντρώσαµεΣυγκεντρώσαµε και στείλαµε για ανακύκλωση περίκαι στείλαµε για ανακύκλωση περί
τις 100 ηλεκτρικές συσκευές!!τις 100 ηλεκτρικές συσκευές!!



ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ



∆ΙΝΟΥΜΕ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ --
-- ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ



∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» 
ΤΑΞΗΣΤΑΞΗΣ

ΣυµµετείχανΣυµµετείχαν όλα τα τµήµατα του σχολείου µας µεόλα τα τµήµατα του σχολείου µας µε
δραστηριότητες ανακύκλωσης, κατασκευές από υλικά ανακύκλωσης,δραστηριότητες ανακύκλωσης, κατασκευές από υλικά ανακύκλωσης,
καλλιέργεια φυτών κλπκαλλιέργεια φυτών κλπ
Η νικήτρια τάξη ήταν η Β1 της Η νικήτρια τάξη ήταν η Β1 της καςκας Νίκης ΠαυλίδουΝίκης Παυλίδου



ΗΜΕΡΙ∆ΑΗΜΕΡΙ∆Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΟΦΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΟΦΟΥ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜεΜε µία συµβολική κίνηση, για την µία συµβολική κίνηση, για την Παγκόσµια Ηµέρα ΠεριβάλλοντοςΠαγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος,,
οι φορείς οι φορείς «Κοινωνία Πολιτών Ν. Κιλκίς»«Κοινωνία Πολιτών Ν. Κιλκίς», ο , ο «Πολιτιστικός Σύλλογος«Πολιτιστικός Σύλλογος
Εργαζοµένων ΟΤΕ»Εργαζοµένων ΟΤΕ», και ο , και ο «Ορειβατικός Σύλλογος Κιλκίς»«Ορειβατικός Σύλλογος Κιλκίς», , 
σας καλούµε να πάρετε µέρος στον καθαρισµό του λόφου «Αγίου Γεωρσας καλούµε να πάρετε µέρος στον καθαρισµό του λόφου «Αγίου Γεωργίου»γίου»
στην πόλη του Κιλκίς.στην πόλη του Κιλκίς.
Οι κοινωνικές ευαισθησίες και οι συλλογικές δράσεις των πολιτών Οι κοινωνικές ευαισθησίες και οι συλλογικές δράσεις των πολιτών µπορούνµπορούν
να δώσουν λύσεις στα αδιέξοδα του ατοµικισµού και του καιροσκοπινα δώσουν λύσεις στα αδιέξοδα του ατοµικισµού και του καιροσκοπισµού.σµού.

Οι µικρές αυτές κοινωνικές δραστηριότητες σφυρηλατούν τηνΟι µικρές αυτές κοινωνικές δραστηριότητες σφυρηλατούν την
κοινωνική συνοχή και δίνουν περιεχόµενο στη ζωή µας.κοινωνική συνοχή και δίνουν περιεχόµενο στη ζωή µας.

Ελάτε λοιπόν εσείς µαζί µε τα παιδιά σας Ελάτε λοιπόν εσείς µαζί µε τα παιδιά σας το Σάββατο 5 Ιουνίου 2010 καιτο Σάββατο 5 Ιουνίου 2010 και
ώρα 10:00 π.µ. ώρα 10:00 π.µ. στην είσοδο του θεάτρου στον λόφο του Αγίου Γεωργίου.στην είσοδο του θεάτρου στον λόφο του Αγίου Γεωργίου.



ΤΟΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20112011

Το σχολείο µας Το σχολείο µας 
επιλέχθηκε από τα επιλέχθηκε από τα Eco Eco 
SchoolsSchools, λόγω της , λόγω της 
οικολογικής δράσης του, οικολογικής δράσης του, 
να συµµετέχει στο διεθνές να συµµετέχει στο διεθνές 
πρόγραµµα των πρόγραµµα των Eco Eco 
Schools Schools και της και της WringleyWringley
Litter LessLitter Less, µαζί µε 70 , µαζί µε 70 
σχολεία από 11 χώρες.σχολεία από 11 χώρες.



ΟΜΑ∆ΙΚΗΟΜΑ∆ΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Για να κοινοποιήσουµε την έναρξη της δράσης Για να κοινοποιήσουµε την έναρξη της δράσης Litter Litter 
LessLess οργανώσαµε ένα δίωρο οµαδικής ζωγραφικής, οργανώσαµε ένα δίωρο οµαδικής ζωγραφικής, 
όπου πήραν µέρος όλα τα τµήµατα του σχολείου µαςόπου πήραν µέρος όλα τα τµήµατα του σχολείου µας



ΟΙΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΣ 



ΛΙΓΟΤΕΡΑΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 
στο πάρκο της γειτονιάς, στην αυλή και στον στο πάρκο της γειτονιάς, στην αυλή και στον 

γύρω χώρογύρω χώρο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011



ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΜάθαµεΜάθαµε για τηνγια την
κοµποστοποίησηκοµποστοποίηση στηνστην
πράξη, προσφέροντας κιπράξη, προσφέροντας κι
εθελοντική εργασία σ’εθελοντική εργασία σ’
έναν κήπο στο έναν κήπο στο ΚαµπάνηΚαµπάνη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011



ΧΑΡΙΣΤΙΚΟΧΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙΠΑΖΑΡΙ
ΟργανώσαµεΟργανώσαµε ένα χαριστικόένα χαριστικό
–– ανταλλακτικό παζάρι ταανταλλακτικό παζάρι τα
Χριστούγεννα, µε ρούχα,Χριστούγεννα, µε ρούχα,
παπούτσια, βιβλία, παπούτσια, βιβλία, cdcd, , dvddvd,,
που λειτούργησε στοπου λειτούργησε στο
σχολείο για τρεις µέρες καισχολείο για τρεις µέρες και
µετά προσφέραµε πράγµαταµετά προσφέραµε πράγµατα
και στην εκκλησία τηςκαι στην εκκλησία της
ενορίας µαςενορίας µας

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011



ΕναλλακτικήΕναλλακτική επίδειξη µόδαςεπίδειξη µόδας

ΟργανώσαµεΟργανώσαµε ένα ένα 
…αλλιώτικο σόου µόδας …αλλιώτικο σόου µόδας 
για να διασκεδάσουµε την για να διασκεδάσουµε την 
τελευταία εβδοµάδα της τελευταία εβδοµάδα της 
Αποκριάς. Αποκριάς. 

Φτιάξαµε ρούχα από Φτιάξαµε ρούχα από 
σακούλες κι υλικά προς σακούλες κι υλικά προς 
ανακύκλωσηανακύκλωση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012



ΓνωρίσαµεΓνωρίσαµε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που 
βασίζονται στον εθελοντισµό για τις δράσεις τους βασίζονται στον εθελοντισµό για τις δράσεις τους 

και µελετήσαµε τις µεθόδους τουςκαι µελετήσαµε τις µεθόδους τους



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•• ΗΗ συµµετοχή ήταν παραπάνω από ικανοποιητική, συµµετοχή ήταν παραπάνω από ικανοποιητική, 
πράγµα που σηµαίνει ότι το θέµα τους άγγιξε.πράγµα που σηµαίνει ότι το θέµα τους άγγιξε.

•• Ο εθελοντισµός στο σχολικό περιβάλλον κάνει τα Ο εθελοντισµός στο σχολικό περιβάλλον κάνει τα 
παιδιά να νιώθουν σηµαντικά, τα µαθαίνει να παιδιά να νιώθουν σηµαντικά, τα µαθαίνει να 
παίρνουν πρωτοβουλίες, αλλά και να παίρνουν πρωτοβουλίες, αλλά και να 
συνεργάζονται.συνεργάζονται.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•• ΠεριφρουρούνΠεριφρουρούν από µόνοι τους από µόνοι τους τουςτους κανόνες.κανόνες.

•• Νιώθουν χρήσιµοι και προστατεύουν τη σχολική Νιώθουν χρήσιµοι και προστατεύουν τη σχολική 
περιουσία και τους µικρότερους µαθητέςπεριουσία και τους µικρότερους µαθητές

•• Το θέµα της οικολογικής συνείδησης έγινε κτήµα τουςΤο θέµα της οικολογικής συνείδησης έγινε κτήµα τους

•• ∆είχνουν προθυµία και παίρνουν πρωτοβουλίες για να ∆είχνουν προθυµία και παίρνουν πρωτοβουλίες για να 
βοηθήσουνβοηθήσουν



ΟΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ


