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ΘΕΜΑ: Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Στα πλαίσια της καθιέρωσης Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη δεύτερη εβδομάδα του
Οκτωβρίου κατ’ έτος, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/βάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας
συνδιοργανώνει με το αντίστοιχο Γραφείο της Α/βάθμιας Εκπ/σης τις εξής δράσεις:
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Επίσκεψη του Υπευθύνου του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων σε
σχολικές μονάδες για την ενημέρωση-επιμόρφωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών σχετικά με την
πραγματοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
Ευαισθητοποίηση μαθητών/γονέων-κηδεμόνων: Προσφέρονται δραστηριότητες που αφορούν μαθητές
Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες τους:
- «Ανακύκλωση» (παρουσίαση των προγραμμάτων ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμάτας από τις κ. Κοκωνία
Γιαννοπούλου, Χημικό Μηχανικό και Ελένη Κοφτερού, Γεωπόνο) (προσφέρεται Τρίτη 8/10 και Τετάρτη
9/10 με διάρκεια: 1 διδακτική ώρα).
- «Τρισδιάστατο μοντέλο του ηλιακού συστήματος-εικονικό ταξίδι στο ηλιακό σύστημα» (παρουσίαση με δυνατότητα
ολιγοήμερης έκθεσης του σχετικού υλικού από τον κ. Γ. Κουτσουμπό, μαθηματικό των Εκπαιδευτηρίων
Μπουγά) (προσφέρεται Πέμπτη 10/10 για δύο παρουσιάσεις).
- «Ταξίδι από την οθόνη του υπολογιστή σας στα άκρα του σύμπαντος. Παρουσίαση του ελεύθερου λογισμικού
Stellarium» (παρουσίαση μέσω υπολογιστή του λογισμικού από τον κ. Γ. Κουτσουμπό, μαθηματικό των
Εκπαιδευτηρίων Μπουγά) (προσφέρεται Πέμπτη 10/10 για δύο παρουσιάσεις).
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- Προβολή επιμορφωτικών ντοκιμαντέρ σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (μπορείτε να επιλέξετε
από
το
ιστολόγιο
του
Γραφείου
και
να
δανειστείτε:
http://dide.mes.sch.gr/ypsd/downloads/DVDperivallon.pdf ).
Δραστηριότητες μαθητών: Προτείνεται στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με την ειδικότητά
τους, να αφιερώσουν μία διδακτική ώρα που να έχει σχέση με το περιβάλλον. Για παράδειγμα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ 01
ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝΧΗΜΙΚΩΝ κ.λπ.
ΠΕ05, 06, 07
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΕ 08
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕ 19-20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ
Οι απόψεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας για μια ολιστική αντιμετώπιση των
προβλημάτων του περιβάλλοντος.
Ανάλυση κειμένου με περιβαλλοντικά μηνύματα
ή βιβλιοπαρουσίαση, έκθεση για το θέμα κ.λπ.
Στο μάθημα της Αστρονομίας μελέτη περιβάλλοντος.
Επιπτώσεις από χημικές ενώσεις βλαπτικές για το περιβάλλον.
Ανάλυση ξενόγλωσσων κειμένων για το θέμα.
Δημιουργία φυλλαδίων με κολάζ, ζωγραφική με περιβαλλοντικό θέμα,
δημιουργία εικαστικών εργαστηρίων και έκθεσή τους στις οικείες σχολικές
μονάδες, συμμετοχή στον διαγωνισμό αφίσας που θα πραγματοποιηθεί.
Επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας από τη ρύπανση του
περιβάλλοντος-ανακύκλωση και οικονομία.
Μελέτη και προβληματισμός για τη διαλεκτική σχέση ανθρώπου-φύσης,
περιβαλλοντική κοινωνιολογία, περιβαλλοντικά κινήματα κ.ο.κ.
Επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων από τη ρύπανση του περιβάλλοντοςΘετικές συνέπειες της ζωής κοντά στη φύση.
Προτάσεις για εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία
του περιβάλλοντος σε κάθε σπίτι.
Μουσικά δρώμενα-Τραγούδια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.
Δημιουργία φυλλαδίων σχετικά με κάποιο περιβαλλοντικό θέμα,
αναρτήσεις σε διαδίκτυο και ιστοσελίδες σχολείων.

Διαγωνισμός περιβαλλοντικής αφίσας: Στα πλαίσια της εβδομάδας περιβάλλοντος, προκηρύσσεται
διαγωνισμός αφίσας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με το περιβάλλον. Τα έργα θα
συνεκτεθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου τ.έ. μαζί με τα
αντίστοιχα της Α/θμιας Εκπ/σης και δύο από αυτά (ένα από το Γυμνάσιο και ένα από το Λύκειο) θα
βραβευθούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αμφιθέατρο του ίδιου χώρου. Ως έπαθλο για τον καθένα
από τους δύο νικητές, το Γραφείο μας, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, έχει ορίσει το ποσό των
150 €. Ημέρα λήξεως του διαγωνισμού και παράδοσης των δημιουργιών των μαθητών, ορίζεται η Τετάρτη
9 Οκτωβρίου τ.έ.

Ο Διευθυντής
Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης
Μεσσηνίας

Ιω. Π. Πλατάρος
Μαθηματικός – Οικονομολόγος
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