
ΔΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

3ΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οι μαθητές των Δημοτικών 
σχολείων της 3ης ΠΕ 

Χαλκιδικής μελετούν, 
μαθαίνουν και υλοποιούν 

βιωματικές δράσεις για την 
ανακύκλωση υλικών 



Ο Σχολικός Σύμβουλος, 3ης Περιφέρειας Χαλκιδικής σε συνεργασία με:

1. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας (ΚΠΕ Αρναίας)

2. Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής

3. Ο Δήμος Αριστοτέλη

4. Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο

Ποιοι σχεδίασαν και ποιοι υποστήριξαν το πρόγραμμα…...



Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η
εμπλοκή μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών καθώς και γονέων
με τη διαδικασία ανακύκλωσης υλικών καθημερινής χρήσης
μέσα από την επιμόρφωση, μελέτη και υλοποίηση βιωματικών
δράσεων.

Σκοπός του προγράμματος



Συμμετέχουν εννέα (9) Δημοτικά σχολεία της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Χαλκιδικής…..

ΔΣ ΣΤΑΝΟΣ
ΔΣ ΝΕΑ ΡΟΔΑ

ΔΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΔΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΔΣ Α ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΔΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΔΣ ΝΕΟΧΩΡΙ

ΔΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΔΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ



Να μάθουν ποια 
είναι

Τα 
ανακυκλωμένα 

υλικά

Να υιοθετήσουν 
τρόπους 

ανακύκλωσης στα 
σπίτια τους

Να ασκηθούν μέσω 
βιωματικών 

δράσεων στη 
συλλογή 

καθημερινών υλικών 
και τρόπων 

ανακύκλωσης

Να 
ευαισθητοποιηθούν 
για την προστασία 
του περιβάλλοντος

Να 
ευαισθητοποιηθούν 

στη μείωση 
κατανάλωσης 

προϊόντων με μη 
ανακυκλωμένες 

συσκευασίες

Επιμέρους στόχοι για τους μαθητές:



Επιμέρους στόχοι για τους εκπαιδευτικούς:

Να επιμορφωθούν από ειδικούς για τους τρόπους ανακύκλωσης

Να υλοποιήσουν, μέσω βιωματικών δράσεων, ανακύκλωση υλικών 
καθημερινής χρήσης

Να μεταφέρουν τις γνώσεις σε μαθητές αλλά και σε γονείς

Να υιοθετήσουν και οι ίδιο την ανακύκλωση στον καθημερινό τρόπο ζωής

Να αναδείξουν τη σημασία της ανακύκλωσης στην καθημερινή διδακτική 
πρακτική στο σχολείο



Σύνδεση και υλοποίηση του προγράμματος με το σχολικό 
πρόγραμμα

Το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προαιρετικό, θα 
συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής μετά 
από συζήτηση του προγράμματος σε σύλλογο διδασκόντων, 

και θα υλοποιηθεί τις ώρες του μαθήματος της Ευέλικτης ζώνης (για 
τις τάξεις Α,Β, Γ, Δ) και στις μεγαλύτερες τάξεις Ε κ ΣΤ θα δουλευτεί 
διαθεματικά μέσα από τα μαθήματα των αντίστοιχων τάξεων.



Σεπτέμβριος 2017 Σχεδιασμός και περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος
Υποβολή μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας κ θρησκευμάτων
και το ΙΕΠ

Οκτώβριος έως
Δεκέμβριος 2017

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από ειδικούς

Ιανουάριος 2018 έως
Απρίλιος 2018

Εργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους και υλοποίηση δράσεων

Μάιος 2018 Οργάνωση των παραδοτέων, υλοποίηση ανοικτής εκδήλωσης-παρουσίασης
του προγράμματος

Ιούνιος 2018 Παροχή βεβαιώσεων, υλοποίηση εκδηλώσεων διάχυσης, αξιολόγηση
προγράμματος, αποτίμηση προγράμματος και αποστολή εκθέσεων στο Υπουργείο
Παιδείας Έρευνας κ θρησκευμάτων και το ΙΕΠ

Φάσεις του προγράμματος…



1. "Παζάρι διακοσμητικών και δώρων από ανακυκλώσιμα υλικά και 

συσκευασίες". 

2. Θα γίνει πριν τις διακοπές του Πάσχα. Οι μαθητές θα συλλέξουν 

ανακυκλώσιμη ύλη και συσκευασίες από το σπίτι και το σχολείο 

τους και θα κατασκευάσουν την ώρα των εικαστικών δώρα και 

διακοσμητικά τα οποία θα διαθέσουν στο παζάρι.

Ενδεικτικές δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων…..



2. Δράση "Καθαρίζω τον τόπο μου και ανακυκλώνω". Θα γίνει σε ημερομηνία 

κοινή για τα σχολεία που συμμετέχουν.

Θα επιλέξει κάθε σχολείο ένα σημείο του τόπου τους (αρχαιολογικό χώρο, 

πάρκο, δασικό δρόμο ή δασική περιοχή κ.τ.λ.) θα συλλέξουν οι μαθητές (μαζί με 

τους γονείς αν συμφωνεί ο σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων) τα απορρίμματα, 

θα τα διαχωρίσουν σε ανακυκλώσιμα ανά υλικό και θα τα ρίξουν σε κάδο 

ανακύκλωσης. 

Στην περιοχή μας δεν υπάρχουν χωριστοί κάδοι για κάθε ανακυκλώσιμο υλικό 

αλλά είναι σημαντικό να μάθουν τη σημασία του αρχικού διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων αφού αυτό είναι το μέλλον της ανακύκλωσης και στη χώρα 

μας.

Ενδεικτικές δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων…..



3. Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη μείωση της κατανάλωσης σε 
συσκευασίες προϊόντων
Οι μαθητές θα συλλέξουν διάφορες συσκευασίες προϊόντων που 
καταναλώνονται στα σπίτια τους και θα υλοποιήσουν βιωματικές 
δράσεις για να ξεχωρίσουν ποιες είναι καλό, από ανακυκλώσιμη 
άποψη, να χρησιμοποιούνται περισσότερο και ποιες όχι.

Ενδεικτικές δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων…..



1. Παρουσιάσεις της δουλειάς των εκπαιδευτικών με τους
μαθητές τους σε ανοικτή εκδήλωση

2. Συγγραφή κειμένων με τις δράσεις που θα υλοποιήσουν κατά
τη διάρκεια της χρονιάς προκειμένου να εκδοθεί βιβλίο με ISBN

Παραδοτέα του προγράμματος



Με τη δημιουργία έντυπου υλικού και διανομή από τα συμμετέχοντα 
σχολεία σε γονείς και φορείς της εκπαίδευσης

Την χρήση του παραγόμενου υλικού σαν βάση για τη συνεργασία σχολείων 
μέσα από προγράμματα συνεργασίας eTwinning.

Την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών σε δια ζώσης εκδηλώσεις στην 
τοπική κοινωνία

Τη ανάρτηση των δράσεων των μαθητών σε  σχολικές ιστοσελίδες και  σε 
τοπικό τύπο.

Διάχυση του προγράμματος



Η αξιολόγηση του προγράμματος θα υλοποιηθεί είτε με δικτυακά
ερωτηματολόγια είτε με ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις σε
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Για την αποτίμηση του διεπιστημονικού προγράμματος θα υποβληθεί
έκθεση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες φορείς.

Αξιολόγηση του προγράμματος Αποτίμηση του προγράμματος



Ένα ευχαριστώ από καρδιάς για τους υπευθύνους του ΚΠΕ Αρναίας για την άψογη 
συνεργασία και υποστήριξη



Ένα ευχαριστώ από καρδιάς για τους υπευθύνους του ΚΠΕ Αρναίας για την άψογη συνεργασία και 
υποστήριξη



Ένα ευχαριστώ από καρδιάς για τους υπευθύνους του ΚΠΕ Αρναίας για την άψογη 
συνεργασία και υποστήριξη



ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


