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• Να κατανοιςουν και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθ 
διαδικαςία τθσ  μείωςθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και 
ανακφκλωςθσ  ωσ μζςο μετριαςμοφ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ 
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• Να υλοποιιςουν τθν ανακφκλωςθ υλικϊν  ςτο 
ςχολείο  
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• Να κατανοιςουν τθν αξία των βιολογικϊν προϊόντων 

• Να εμπλακοφν ςτθν δθμιουργία ςχολικοφ κιπου με 
βιολογικι καλλιζργεια 
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• Να κάνουν διάχυςθ των καλϊν πρακτικϊν ςε όλθ τθ 
ςχολικι και τοπικι κοινότθτα 

• Να χρθςιμοποιιςουν τα εργαλεία τθσ ζρευνασ και 
τθσ  ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ 

τόχοι: Οι μακθτζσ 



Αλλαγζσ 
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•Δθμιουργία Οικολογικισ 
Επιτροπισ 1 
• Περιβαλλοντικι Ζρευνα 

και Αποτφπωςθ 2 

• Σχζδιο Δράςθσ 3 

Προςζγγιςθ  
7 βιματα Οικολογικοφ χολείου 



•Καταγραφι και αξιολόγθςθ 4 

• Σφνδεςθ με το Αναλυτικό 
πρόγραμμα 
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• Ενθμζρωςθ και εμπλοκι 6 

Οικοκώδικασ 7 

Προςζγγιςθ  
7 βιματα Οικολογικοφ χολείου 



• Μόνιμοι 
Εκπαιδευτικοί 

1 

• Μακθτζσ – 15μελζσ 2 

• ΣΓΚ 3 

• Διμοσ Παλλινθσ 4 

• Προςωπικό 5 

Οικολογικι Επιτροπι 



https://docs.google.com/forms/d/1st4A_3J0L
Y72AfEYHDicnqoLl05E_9Nj0-GrzdNEblM/edit 
 

Περιβαλλοντικι Ζρευνα και 
Αποτφπωςθ 
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Περιβαλλοντικι Ζρευνα και Αποτφπωςθ 
 

https://docs.google.com/forms/d/1st4A_3J0LY72AfEYHDicnqoLl05E_9Nj0-GrzdNEblM/viewanalytics 
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Αποτφπωςθ τθσ ςχολικισ αυλισ 



Φφλλα εργαςίασ  

 



χζδιο Δράςθσ 

Ανακφκλωςθ 

Διαμόρφωςθ ςχολικοφ κιπου 

Μείωςθ τθσ πλαςτικισ 
ςακοφλασ 

Μείωςθ τθσ ςπατάλθσ  
τροφισ / επαναξιοποίθςθ 



Ομιλία  για τθ βιολογικι καλλιζργεια και 
τθν αειφορία 

Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο 



Ομιλία  για τθ  μείωςθ τθσ πλαςτικισ 
ςακοφλασ 

Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ -SOS 



Σ ςπατάλθσ  

Ομιλία  για  τθ μείωςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων  
Μποροφμε 



Ομιλία  για τθ  ςπατάλθ τροφισ 
Save food - WWF 



Ενθμζρωςθ για τθν ανακφκλωςθ χαρτιοφ 
Διμοσ Παλλινθσ - ΕΔΝΑ 





Λαχανόκθποσ 



Λαχανόκθποσ 

Μαροφλια Αγγιναράκι Σινου 

Κρεμμυδάκια Πατάτεσ  

Λάχανα (άςπρα και κόκκινα) Ντομάτεσ 

Παντηάρια Αγγοφρια 

Μπρόκολα Κολοκφκι 

Άνικοσ Πεπόνι 

Μαϊντανόσ Φράουλεσ 



Αρωματικά φυτά 



Αρωματικά φυτά 

Αρμπαρόριηα Ρίγανι 

Βαςιλικόσ Φαςκομθλιά 

Δάφνθ Μελιςςόχορτο 

Δενδρολίβανο Θροφμπι 

Δίκταμοσ Λεμονοκφμαρο 

Θυμάρι Ματηουράνα 

Λεβάντα Δυόςμοσ 

Λουίηα 



Μάηεμα ελιάσ 



Κομπόςτ 



Κομπόστ 



Ανακύκλωση πλαστικού 

και καπακίων 



Ανακύκλωση αλουμινίου 



Ανακύκλωση χαρτιού 



Ανακύκλωση χαρτιού 



Κάδοσ ανακφκλωςθσ θλεκτρικϊν και 
θλεκτρονικϊν μικροςυςκευϊν 



Ανακύκλωση 

τηγανελαίου 



Ανακύκλωση μπαταριών 



Εργαςτιρι δθμιουργίασ 
πάνινθσ τςάντασ 

https://www.youtube.com/watch?v=fyhVaHHileQ&t=10s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fyhVaHHileQ&t=10s
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Δθμιουργία δικισ μασ πάνινθσ τςάντασ με το 
Λογότυπο του προγράμματοσ 



ποτ για πάνινθ τςάντα 

https://www.youtube.com/watch?v=9DsWg-JlY7Y 
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Εργαςτιρι επαναξιοποίθςθσ τροφισ 



Απολαμβάνουμε βιολογικά 



Δθμιουργία e-book με ςυνταγζσ από 
επαναχρθςιμοποιοφμενα υλικά 



Εναλλακτικό Χριςτουγεννιάτικο Δζντρο 



Επίςκεψθ ςτθν 
Ανακφκλωςθ Αλουμινίου 



Ζνταξθ ςε δίκτυα 



Παρακολοφκθςθ προγράμματοσ 
«Η Μπάντα   των Απορριμματοφόρων» 

ςτο ΚΠΕ Ζδεςςασ – Γιαννιτςϊν 



Παρακολοφκθςθ προγράμματοσ 
«Η Μπάντα   των Απορριμματοφόρων» 

ςτο ΚΠΕ Ζδεςςασ – Γιαννιτςϊν 

https://www.youtube.com/watch?v=HgRe5wDSxQY 
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Παράδοςθ καπακιϊν ςτον 
 φλλογο Παραπλθγικϊν Πζλλασ 



Let’s do it Greece 



Ημζρα τθσ Γθσ 



Κακαρίςτε τθ Μεςόγειο 
Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ- SOS 

 



χολεία εν Δράςει – Διμοσ Παλλινθσ 
 



χολεία εν Δράςει – Διμοσ Παλλινθσ 
 



Καταγραφι και αξιολόγθςθ 
Δθμιουργία ερωτθματολογίου ςε google forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0m-
jUk9flTX_RWP0MXKUxqzl1x_kFNokuGhvY9jexdXqVLQ/viewform 
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Καταγραφι και αξιολόγθςθ 
Δθμιουργία ερωτθματολογίου ςε google forms 

https://docs.google.com/forms/d/11HPZEgcqyJIWiKdw9vWFX0nKG
lQ7r6VPjElN5A0QPYs/edit#responses 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/11HPZEgcqyJIWiKdw9vWFX0nKGlQ7r6VPjElN5A0QPYs/edit
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Δθμιουργία ερωτθματολογίου ςε google forms 
https://docs.google.com/forms/d/1IMK-

8Ee3J1GGtLcfN1Ch5ZtiLXHW79YSv0XZ_lAfo1I/edit 

 

Καταγραφι και αξιολόγθςθ 

https://docs.google.com/forms/d/1IMK-8Ee3J1GGtLcfN1Ch5ZtiLXHW79YSv0XZ_lAfo1I/edit
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Απαντιςεισ ερωτθματολογίου 
https://docs.google.com/forms/d/1IMK-

8Ee3J1GGtLcfN1Ch5ZtiLXHW79YSv0XZ_lAfo1I/viewanalytics 
 

Καταγραφι και αξιολόγθςθ 
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Καταγραφι και αξιολόγθςθ 
 

• Ηλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ: 1307 κιλά 

• Καπάκια: 80 κιλά 

• Αλουμίνια: 10 κιλά 

• Σθγανζλαιο: 30lt 



φνδεςθ με το αναλυτικό πρόγραμμα 

• Νεοελλθνικι Γλώςςα Α’  και Γ’ Γ/ςίου 

• Νεοελλθνικι Λογοτεχνία Α’ και Β’ Γ/ςίου 

• Θρθςκευτικά Α’ Γ/ςίου 

• Οικιακι Οικονομία Α’ Γ/ςίου 

• Γερμανικά Α’ και Γ’ Γυμναςίου 

• Χθμεία Β’ Γυμναςίου 

 



Ιςτοςελίδα ςχολείου 

Κοινωνικά Δίκτυα 
Facebook-youtube 

Newsletter - Επίδοςη 
εντύπου ςτουσ γονείσ και 
ςτον ΣΓΚ 

Ταμπλό ςτην είςοδο του ςχολείου 
με γραπτό ενθμερωτικό και 
φωτογραφικό υλικό των δράςεϊν 
μασ. 
 

Ενημέρωςη και εμπλοκή 



υνάντθςθ των υπεφκυνων 
κακθγθτϊν με 
εκπρόςωπουσ του Διμου 

Ενθμζρωςθ όλων των 
μακθτϊν και των 
διδαςκόντων 

Ενημέρωςη δράςεων των 
μαθητών των Δημοτικών 
ςχολείων – Παρουςίαςη των 
δράςεων ςτουσ Teachers4Europe 
 

Ενημέρωςη και εμπλοκή 

υνεργαςία με φορείσ 



Δημιουργία οικοκώδικα 



Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ! 



Παιδαγωγικι Ομάδα 
 

Περτςινίδου Κορίννα 
Πριτςιοφλθ Γεωργίασ  

Αλβζρτθσ Νίκοσ 



Βίντεο με τισ δράςεισ μασ! 

https://www.youtube.com/watch?v=zt8U_6Li-IE 
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