
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

1
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14 

 

ΘΕΜΑ: «Aπό την Παραδοσιακή  Aρχιτεκτονική στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική  

του αιώνα μας » 

 

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 η Περιβαλλοντική Ομάδα του 1
ου

 Γυμνασίου 

Ηλιούπολης υλοποίησε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής με θέμα « Από την 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική, στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική του αιώνα μας».                        

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 34 μαθητές. 

 Οι στόχοι του προγράμματος ήταν: 

 Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα 

και ιδιαίτερα σε προβλήματα που σχετίζονται με την ενέργεια. 

 Να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα παρέμβασης σε ζητήματα εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

 Να μάθουν να ερευνούν , να συνεργάζονται και να προτείνουν λύσεις σε 

ζητήματα αξιοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι και στο 

σχολείο. 

 Να μάθουν να σέβονται και να παραδειγματίζονται από τον παραδοσιακό 

τρόπο ζωής και να τον συσχετίσουν με τον σύγχρονο, μέσα από την 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

 Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση φύσης και ανθρώπου και την 

αλληλεξάρτηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

 Να αποκτήσουν εικόνα της διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ενέργειας 

από τη φύση μέσα από την παραδοσιακή δόμηση. 

 Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και δεξιότητες. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε τις εξής 

Διδακτικές Στρατηγικές - Δραστηριότητες:  

1. Καταιγισμός ιδεών  

2. Εφόρμηση και επιλογή θέματος  



3. Έρευνα – καταγραφή – παρατήρηση – συζήτηση – συνεντεύξεις και 

πειράματα 

4. Φύλλα εργασίας και ερωτηματολόγιο με σκοπό την μελέτη της 

βιοποικιλότητας στο περιβάλλον ενός παραδοσιακού οικισμού. 

5. Δράση πεδίου – Επισκέψεις σε παραδοσιακούς οικισμούς και 

ενεργειακά πάρκα.:  

Α. Σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κόνιτσας και το Δήμο Κόνιτσας 

πραγματοποιήθηκε βιωματική προσέγγιση παραδοσιακών οικισμών». Οι 

μαθητές είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τη χλωρίδα και τις φυσικές και 

γεωλογικές ομορφιές  του Εθνικού Δρυμού της Πίνδου, να παρατηρήσουν 

την πανίδα του προστατευόμενου περιβαλλοντικού πάρκου 

“Μπουραζανίου”, να παίξουν περιβαλλοντικά παιχνίδια τροφικής 

αλυσίδας, να κάνουν πεζοπορία στις όχθες του ποταμού Αώου και του 

φαραγγιού του Βίκου, να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν 

τόσο σε περιβαλλοντικά ζητήματα, όσο και σε θέματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 Β. Σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αργυρούπολης οι μαθητές υλοποίησαν 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής με θέμα ‘Σύγχρονη βιοκλιματική 

Αρχιτεκτονική και εξοικονόμηση ενέργειας στο Σχολείο.’’ 

6. Φωτογράφηση, συγγραφή θεατρικού κειμένου και παρουσίασή του 

στο πολιτιστικό διήμερο του σχολείου.  

7. Δημιουργία αφίσας, πίνακα με κολλάζ σε συνεργασία με αντίστοιχους 

φορείς: Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης και 

Κόνιτσας-Πραμάντων. 

8. Συνεργασία με τους δημοτικούς φορείς πάνω στο θέμα εξοικονομώ 

και σχολείο. 

9. Κάλεσμα του Αντιδημάρχου Ηλιούπολης Τεχνικών υπηρεσιών κυρίου 

10. Χατζηδάκη για ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες εξοικονόμησης 

ενέργειας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας στο 

πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονομώ”  

11. Σύνθεση και εκτέλεση έξι τραγουδιών σχετικών με το θέμα. 

12. Συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου Η 

Περιβαλλοντική Ομάδα συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα «Νέοι 

δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον». 



13. Συμμετοχή της περιβαλλοντικής μας ομάδας στο περιβαλλοντικό 

δίκτυο με θέμα “Ποδήλατο και Ενέργεια” 

14. Απόδοση αιτημάτων στον Αντιδήμαρχο τόσο για θέματα 

εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολείο, όσο και για δημιουργία δικτύου 

ποδηλατοδρόμων στην πόλη μας. 

15. Οι μαθητές δημιούργησαν μικρή ταινία κινούμενων σχεδίων με θέμα 

“εξοικονόμηση ενέργειας” 

16. Συνέντευξη από τον γυμναστή μας κύριο Μιχαλόπουλο με θέμα ‘Τα 

οφέλη της ποδηλασίας” 

17. Συμμετοχή στο δημιουργικό πρόγραμμα “trash art”με έργα από 

ανακυκλώσιμα υλικά που διοργάνωσε η Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε  τη φετινή σχολική χρονιά και παρουσιάστηκε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου κατά το διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων .  

Με τις δραστηριότητες αυτές του προγράμματος, οι μαθητές της Περιβαλλοντικής 

Ομάδας ευαισθητοποιήθηκαν σημαντικά απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, γνώρισαν ποικίλες πλευρές τους, καλλιέργησαν την κριτική τους 

ικανότητα και τη δημιουργικότητά τους, ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και δράσεις και 

συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους και με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα 

προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας υπεύθυνης περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 

 

Η υπεύθυνη του Προγράμματος  

Παπαευθυμίου Ευδοξία  

 

 

 

 


