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Στόχος Βελτίωσης: 

 Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στον σχεδιασμό οικολογικών δράσεων 

εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος μέσα από την 

προαγωγή δημοκρατικών διαδικασιών. Οι μαθητές έρχονται 

αντιμέτωποι με την επίλυση προβλημάτων σχετικά με το περιβάλλον 

και βιώνουν τον δημοκρατικό πολιτισμό. Κατανοούν τη σημασία της 

ενεργούς πολιτειότητας στο σχολικό περιβάλλον, της ισότιμης 

συμπερίληψης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της προάσπισης των 

δικαιωμάτων, της κοινωνικής διάδρασης για την επίλυση 

προβλημάτων του 21ου αιώνα, όπως είναι το περιβαλλοντικό ζήτημα. 

 Το Σχέδιο Δράσης βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων και λειτουργεί υποστηρικτικά στον γενικότερο στόχο 

 εκσυγχρονισμού του Σχολείου. 

  

  

ΣΤΑΔΙΑ 

 Δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής 

 Έρευνα του σχολικού χώρου σε σχέση με τα θέματα: Ενέργεια, 

Απορρίμματα, Σχολική Αυλή, κ.ά. 

 Διαμόρφωση σχεδίου δράσης με βάση την έρευνα 

 Παρακολούθηση Εφαρμογής Σχεδίου Δράσης – Αξιολόγηση - 

Επανεξέταση στόχων 

  

Τομείς Δραστηριοποίησης 

 Απορρίμματα/Απόβλητα 

 Υπεύθυνη κατανάλωση 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

 Καλή υγεία – Ευημερία 

 Δράσεις για την κλιματική αλλαγή 

 Μεταφορικά μέσα 

 



Σχέδιο Δράσης: Προς ένα οικολογικό σχολείο μέσα από δημοκρατικές 

διαδικασίες 

Άξονας: Σχολείο και κοινότητα 

Συντονιστής Δράσης: ΣΛΗΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ  

  

Α. Σχεδιασμός της Δράσης 

  

Αναγκαιότητα - Στόχοι 

Επεξεργασία τεκμηρίωσης 

Είναι αναγκαίο οι μαθητές να αντιληφθούν πόσο παραγωγική μπορεί να 

είναι η καθολική συμμετοχή τους σε δημοκρατικές διαδικασίες για τον 

προσδιορισμό των κοινών τους προβληματισμών σχετικά με σύγχρονα 

θέματα (συγκεκριμένα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή).  Οι 

γενικότεροι στόχοι είναι να μάθουν οι μαθητές να "ακούνε" με σεβασμό 

όλες τις απόψεις και δημοκρατικά να επιλέγουν τις κατευθύνσεις προς τις 

οποίες θα κινηθούν ομαδικά για την επιτευξη των στόχων τους.  Σχετικά με 

τον αντικείμενο των δράσεων τους (περιβάλλον και αειφορία), επιθυμητό 

είναι να συνειδητοποιήσουν ότι οι προσωπικές ενέργειες έχουν επιπτώσεις, 

οσο ασήμαντες κι αν τους φαίνονται αυτές, αλλά και ότι μπορούν να γίνουν 

το πρώτο βήμα για την αφύπνιση -αρχικά των συμμαθητών τους και στη 

συνέχεια του κοινωνικού τους περιβάλλοντος- και αντιμετώπιση όσων 

προλημάτων υπάρχουν και στο πώς μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν, 

ειδικά με απλές, καθημερινές πρακτικές ... 

 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Επεξεργασία τεκμηρίωσης 

Δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής με την συμμετοχή -με διάφορες 

αρμοδιότητες- όλων των μαθητών του σχολείου (κάτι που είναι εφικτό 

γιατί το σχολείο είναι μικρό), της οποίας ο ρόλος είναι συντονιστικός, ώστε 

να εξασφαλίζει την εκπροσώπιση αλλά και την ενημέρωση όλων των 

μαθητών σχετικά με την εξέλιξη του σχεδίου δράσης και να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση του, να παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και 

να έχει τον πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχή διεκπεραίωρη των βημάτων-

σταδίων του. (το στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2021) 

Διρεύνηση του σχολικού χώρου σε σχέση με θέματα: νερό, ενέργεια, 

απορρίματα, σχολική αυλή,  ώστε να διαπιστώσουν οι μαθητές την 

πραγματική "κατάσταση" του σχολείου σε θέματα περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος και να κρίνουν οι ίδιοι ποιες αλλαγές/παρεμβάσεις είναι 

απαραίτητες, ποιες είναι βρχυπρόθεσμες/μακροπρόθεσμες και ποιες από 

αυτές μπορούν οι ίδιοι να πραγματοποιήσουν (θέτοντας "ρεαλιστικούς 

στόχους). (Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Δεκεμβριο 2021) Στη δεύτερη 



συνέλευση της Π.Ε. θα γίνει η ανάλυση των ευρημάτων των μαθητών και 

θα  επιλογούν τα "προβλήματα" που θέλουν να αντιμετωπίσουν, τον τρόπο 

με τον οποίο θα τα διαχειριστούν και θα γινει καταμερισμός καθηκόντων 

(Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2022) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των 

αποφάσεων της δεύτερης συνέλευσης της Επιτροπής και η αξιολόγησή της 

θα γίνει στην τρίτη συνέλευση της Επιτροπής (Απρίλιο 2022). Η αναδραση 

από αυτήν την συνέλευση θα καθορίσει και τις ενέργειες που θα 

πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του σχολικού έτους Στο τέλος του 

σχολικού έτους, θα γίνει εκ νέου διερεύνηση του σχολικού χώρου ώστε οι 

μαθητές να μπορέσουν να "μετρήσουν" την πρόοδο στην απόδοσή τους να 

αξιολογήσουν τη συλλογική τους δουλειά  και να εχουν πια την εμπειρία να 

σχεδιάζουν καλύτερα όποια μελλοντική τους δουλειά Παράλληλα με τις 

ενέργειες αυτές, θα εντάσσονται στο σχέδιο δράσης και τα μέρη των 

Εργαστηρίων Δραστηριοτήτων που έχουν περιβαλλοντικά θέματα (η 

υλοποίησή τους προβλέπεται να διαρκεέσει από τον Ιανουάριο 2022 ως τον 

Απρίλιο 2022), καθώς και περιβαλλοντικά προγράμματα που θα 

υλοποιηθούν από συναδέλφους εκπαιδευτικους. Τέλος, ένας πολύ 

δημιουργικός τρόπος να εκφράσουν οι μαθητές τις ανησυχίες και τις 

επιθυμίες τους είναι με καλλιτεχνικά μέσα. Η δημιουργία και ανάρτηση 

αφισών ή άλλων έργων εντός του σχολικού χώρου αλλά και σε 

κοινόχρηστους χώρους της τοπικής κοινότητας, είναι ένας επιπλέον τρόπος 

"να ακουστούν" οι μαθητές... 

 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία 

Επεξεργασία τεκμηρίωσης 

Τα ερευνητικά εγραλεία των μαθητών θα είναι κυρίως Παρατήρηση 

Φωτογράφηση Διαδίκτυο Ερωτηματολόγιο ή και συνέντευξη Πόροι -Μέσα 

Λόγω του θέματος της δράσης, τα μέσα θα είναι κυρίως υλικά/αντικείμενα 

που μπορούν να ανακυκλωθούν ή αναδιατεθούν/επαναχρησιμοποιηθούν, 

τα οποία θα τα φέρουν οι μαθητές από τα σπίτια τους ή θα διατεθούν από 

την τοπική κοινότητα. Τέλος, όπου δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες 

της δράσης με αυτόν τον τρόπο, θα απευθυνθεί η Π.Ε. σε τοπικούς φορές 

για την συνδρομή τους Το ανθρώπινο δυναμικό, όπως έχει τονιστεί στο 

πρακτικό της Περιβαλλοντικής Επιτροπής, θα είναι πρωτιστα οι μαθητές και 

ο σύλλογος διδασκόντων, με προοπτική να συμμετάσχουν ο Σύλλογος 

γονέων και κηδεμόνων και -εφόσον είναι εφικτό- τοπικοί φορείς (Τοπική 

Κοινότητα, Δήμος, κτλ)... 

 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης 

Επεξεργασία τεκμηρίωσης 

Στο τέλος του σχολικού έτους (λήξη της Δράσης) αναμένεται Οι μαθητές να 

δείχνούν πλέον τη προτίμησή τους στον διάλογο και να επιζητούν την 

συμμετοχή τους σε σχολικά , αλλά και κοινωνικά θέματα Να αναγνωρίζουν 



ότι μπορούν να έχουν έναν νέο, ενεργό ρόλο στη σχολική ζωή Να μπορούν 

να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους Να αποκτήσουν νέες συνήθειες, 

καθημερινές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων που όχι μόνο 

να μην βλάπτουν το περιβάλλον, αλλά και να το βελτιώνουν ... 

 

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης 

Επεξεργασία τεκμηρίωσης 

Πέρα από την παρατήρηση του τρόπου που συμμετέχουν οι μαθητές στη 

δράση, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 

έχουν αναλάβει στα πλαίσια της δράσης, τα πρακτικά των συνελεύσεων της 

Π.Ε είναι ένας δεύτερος τρόπος αξιολόγησης της προόδου των μαθητών. 

Επίσης, θα τηρηθούν φόρμες καταγραφής υλικών και εξοπλισμού και θα 

χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια εκπ/τικών και μαθητών για τον έλγχο 

των αποτελεσμάτων... 
 


