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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Θα παποςζιάζοςμε ηην επγαζία πος εκπονήθηκε ζηα πλαίζια Ππογπάμμαηορ
Πεπιβαλλονηικήρ Αγυγήρ και Δκπαίδεςζηρ ζηο ζσολείο μαρ, 3ο Γςμνάζιο Δςόζμος
Θεζζαλονίκηρ. Η ομάδα μαρ ζσημαηίζηηκε από 41 μαθηηέρ ηηρ Β’ Γςμναζίος και ηπειρ
εκπαιδεςηικούρ διαθοπεηικών ειδικοηήηυν. Η ομάδα ππαγμαηοποίηζε εκπαιδεςηικέρ
επιζκέτειρ ζηην πεπιοσή ηυν λιμνών Κοπώνειαρ-Βόλβηρ και ζηο Κένηπο
Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ (ΚΠΔ) Καζηοπιάρ. Οι μαθηηέρ μαρ αξιοποίηζαν
ζηοισεία από ηην επγαζία ζηο πεδίο και από ηην άηςπη ζςνένηεςξη με ηην ςπεύθςνη ηος
Φοπέα Γιασείπιζηρ Κοπώνειαρ-Βόλβηρ για να εηοιμάζοςν ένα μέπορ από ηο ηελικό
πποφόν ηηρ επγαζίαρ ηηρ ομάδαρ μαρ. Το ηελικό πποφόν αθοπούζε ζηιρ ππακηικέρ
εξοικονόμηζηρ νεπού και ζηην πποζηαζία ηηρ ποιόηηηάρ ηος. Τα παιδιά διαιζθάνθηκαν
ηην ύπαπξη ηηρ ανθεκηικόηηηαρ ζηιρ ανθπώπινερ κοινόηηηερ, μέζα από ηην διαπίζηυζη
όηι αςηέρ επιβιώνοςν παπά ηα πποβλήμαηα πος δημιοςπγούν οι άνθπυποι με ηην
κακοδιασείπιζη ηυν θςζικών πόπυν, μεηαξύ ηυν οποίυν είναι και ηο νεπό.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σσολικό Ππόγπαμμα Πεπιβαλλονηικήρ Αγυγήρ.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καλλιέπγειερ, λίμνερ, διασείπιζη νεπού
ΔΗΑΓΩΓΖ
Σα ζρνιηθά έηε ηεο δεθαεηίαο 2005-2014 έρνπλ νξηζηεί σο ε Γεθαεηία ηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ,κε ζηόρν ηε δηακόξθσζε, κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο, ησλ ελεξγώλ πνιηηώλ, δειαδή ησλ πνιηηώλ εθείλσλ νη νπνίνη ζα έρνπλ
νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηε δηακόξθσζε ηνπ θνηλσληθνύ/πεξηβαιινληηθνύ γίγλεζζαη
(Φέξκειε θ.α., 2009). Η έλλνηα ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηείηαη ζην ίδην
πιαίζην κε ηελ έλλνηα ηεο «Αεηθνξίαο», ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά
ζηε γεξκαλόθσλε δαζηθή βηβιηνγξαθία ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα σο
«Nachhaltigkeit». Ωο δαζηθόο όξνο θαζηεξώζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα από ηνπο
Hartig, Karsthofer, θ.ιπ. θαη είρε ηελ επηδίσμε κηαο δηελεθνύο κέγηζηεο πξνζθνξάο

πιηθώλ θαη κε πιηθώλ αγαζώλ από ην δάζνο. ηα ειιεληθά απνδόζεθε ν όξνο σο
«δηελέθεηα ησλ θαξπώζεσλ» ή σο «αεηθνξία» ή «αεηθνξηθή θάξπσζε».
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε ιέμε αεηθνξία έραζε ηελ έλλνηα ηνπ εηδηθνύ
επηζηεκνληθνύ όξνπ, κεηαηξάπεθε ζε αξρή δηαρείξηζεο θαη βξήθε εθαξκνγή όρη κόλν
ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, αιιά θαη ζε όια ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηνπο
αλαλεώζηκνπο θπζηθνύο πόξνπο.
ηε ζύγρξνλε επνρή ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο έρεη μεθύγεη από ηα πιαίζηα ηεο
θαζαξά δαζνπνληθήο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη έρεη κεηαβιεζεί ζε ιέμε-θιεηδί ηεο
θίλεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελώ παξάιιεια βξίζθεη ρξήζε ζηελ
νηθνλνκία, αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή (αεηθνξηθόο ζρεδηαζκόο θ.ιπ.). Δπίζεο, ν όξνο
εθθξάδεη θαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο. ε απηό ζπληέιεζε
θαη ε ρξήζε ηνπ αγγινζαμσληθνύ όξνπ Sustainable use, όπσο έρεη κεηαθξαζηεί ζηα
αγγιηθά ν γεξκαληθόο όξνο Nachhaltigkeit (Καηζαθηώξε θ.α. 1994). Η αξρή ηεο
Αεηθνξίαο ινηπόλ είλαη όηη ην θπζηθό θεθάιαην ηνπ πιαλήηε, δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ή λα αλαιώλεηαη ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα κελ επηηξέπεηαη ε κεζνκαθξνπξόζεζκε θπζηθή αλαλέσζε ή αλαπαξαγσγή ηνπ. Πξέπεη δειαδή λα
δηαθπιάζζνληαη νη θπζηθνί πόξνη θαη ε βηνπνηθηιόηεηα ζην δηελεθέο.
θνπόο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πξνζέγγηζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ
λεξνύ ζηηο θνηλόηεηεο ησλ αλζξώπσλ. Οη επηκέξνπο ζηόρνη ησλ νκάδσλ ήηαλ λα
αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηνπ λεξνύ ζηηο θαιιηέξγεηεο, ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ Διιήλσλ, ζε ηακαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο
αλαςπρήο. Οη καζεηέο κειέηεζαλ επίζεο ηνπο ηξόπνπο ξύπαλζεο ησλ πδάησλ θαη
πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνηόηεηαο ηνπ
λεξνύ θαη ηεο δηαθύιαμεο ησλ απνζεκάησλ ηνπ. Έλαο αθόκα ζηόρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ
λα αμηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηηο γλώζεηο ηνπο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ), πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Σν
πξόγξακκα, κε ηηο επηκέξνπο ελόηεηέο ηνπ, απνηέιεζε κηα πξόθιεζε γηα λα γίλεη
εληαία ζεώξεζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο κε ηε βνήζεηα ηεο Υεκείαο, ηεο Φπζηθήο, ηεο
Γεσγξαθίαο θαη ηεο Βηνινγίαο. Έηζη, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ θαη κε ηελ έλλνηα ηεο
δηαζύλδεζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, θαζώο θαη ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο
(Παλαγησηίδνπ, 2010). Όζν αθνξά ζηηο ζηάζεηο δσήο, ν ζθνπόο ηεο ελαζρόιεζεο ησλ
καζεηώλ καο κε ηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνύ ήηαλ λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο πνπ ζα
λνηάδνληαη γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Αθόκα, επηδηώρζεθε λα εμαζθεζνύλ νη καζεηέο ζηε ζπλεξγαζία ζε
επίπεδν νκάδαο θαη λα γίλνπλ ηθαλνί ζην λα δηαρένπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ηηο
εκπεηξίεο ηνπο ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο ησλ
ππννκάδσλ ζηελ νινκέιεηα θαη ζην ζύλνιν ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Οη καζεηέο επέιεμαλ λα εληαρζνύλ ζηελ νκάδα Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο θαη ζηελ πνξεία ζπκθσλήζεθε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο (ην λεξό) θαη
νη ππνελόηεηεο ηηο νπνίεο επέιεμαλ νη νκάδεο γηα λα εξγαζηνύλ νκαδηθά, ζε κηθξά
project. Οη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαιάβακε αξρηθά από θνηλνύ ην ζπληνληζκό ησλ
εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ θαη ζηελ πνξεία επηκεξίζακε ηηο αξκνδηόηεηεο καο γηα
δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ. Οη αξκνδηόηεηεο
αθνξνύζαλ νξγαλσηηθά θαη πξαθηηθά ζέκαηα, όπσο ηαθηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
επηζθέςεσλ ηεο νκάδαο ζε θνξείο θαη ΚΠΔ, ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ από ηηο

εξγαζίεο ησλ νκάδσλ θαη ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ,
πξνεηνηκαζία ηνπ ρνξεπηηθνύ πνπ παξνπζίαζαλ νη καζήηξηεο ζην ηέινο ησλ
εξγαζηώλ, «Υνξόο ηεο βξνρήο», κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο γπκλάζηξηαο από ηελ
παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θ.ό.θ.
Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο παξαθνινπζήζακε εκεξίδεο θαη ζεκηλάξην επηκόξθσζεο
ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.). Η πξώηε δηνξγαλώζεθε από ην Γξαθείν
Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ηεο Γηεύζπλζήο καο ζην ρώξν ηεο Γηεύζπλζεο. Η δεύηεξε
δηνξγαλώζεθε από ην ίδην γξαθείν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο
Ληκλώλ Κνξώλεηαο-Βόιβεο, ζηα Λνπηξά Λαγθαδά, κε ζέκα: «Μπγδνλία: ε Γπλακηθή
ηεο Φύζεο ζην Υζεο θαη ζην ήκεξα ηεο πεξηνρήο». Σέινο, ζπκκεηείρακε ζε δηήκεξν
επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα «Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. Μηα εθαξκνγή ζε
αζηηθά θαη θπζηθά ζπζηήκαηα», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κε επζύλε ηνπ ΚΠΔ
Κνξδειηνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΠΔ ζην Βεξηίζθν.
Σν αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζεγγίζηεθε νιηζηηθά,
ζηνρεύνληαο ζηελ ελεξγνπνίεζε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξσλ πιεπξώλ ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ, θαζώο επίζεο θαη δηαζεκαηηθά ζηελ πξνζπάζεηα λα
εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε απηή ηε ζεώξεζε ηεο εξγαζίαο ζην ζρνιείν (Φέξκειε
θ.α., 2009). Η εξγαζία ζε νκάδεο ελζάξξπλε ηε ζπκκεηνρή, ηελ αλάδεημε ηθαλνηήησλ
θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ (Μαξδίξεο θ.α., 2006). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ
επηζθέςεηο ζην πεδίν γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, γηα παξαηήξεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ
ρξήζεσλ ηνπ λεξνύ θαη γηα ιήςε θσηνγξαθηώλ. Δπίζεο, έγηλε ρξήζε θαη ηεο ηερληθήο
ηεο ζπλέληεπμεο από εηδηθό. Έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πνπ
εληζρύνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, όπσο: Δξγαζία ζε
νκάδεο, Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε, πλέληεπμε από εηδηθό (Κόθθνο, ρ.ρ.)

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Αξρηθά έγηλε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ήηαλ ζρεηηθή κε ην θάζε
ππνζέκα. ηελ πνξεία ζπκθσλήζεθε λα αμηνπνηεζνύλ νη επηζθέςεηο ηεο νκάδαο ζηηο
ιίκλεο Κνξώλεηα-Βόιβε θαη ζην ΚΠΔ Καζηνξηάο γηα λα ζπιιερζνύλ ζηνηρεία γηα ηηο
επηκέξνπο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ. Δπίζεο, ε νκάδα αλαξηνύζε αθίζα κε θσηνγξαθίεο
θαη ζρόιηα κεηά από θάζε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ή δξάζε ηεο, ζηελ είζνδν ηνπ
ζρνιείνπ.
Σν ηειηθό πξντόλ από θάζε ππννκάδα ζπκθσλήζεθε λα πεξηνξηζηεί ζε έλα ή
κεξηθά από ηα παξαθάησ (ιόγσ ηεο πίεζεο ηνπ ρξόλνπ):
1. Οη καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ αηλίγκαηα κε ην λεξό.
2. Να γξάςνπλ έλα δηθό ηνπο παξακύζη, ζρεηηθό κε ην ζέκα ηεο νκάδαο ηνπο.
3. Να εηνηκάζνπλ έλα παηρλίδη εξσηήζεσλ, κε ηηο απαληήζεηο ζηελ ίδηα θάξηα.
Πξνηάζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πιεξνθνξίεο ζηε ζύληαμε ησλ εξσηήζεσλ
από ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο.
4. Να εηνηκάζνπλ έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη κλήκεο (memory), κε εηθόλεο από
ηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνύ.
5. Να εηνηκάζνπλ αθξνζηηρίδεο κε εξσηήζεηο από ηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνύ.
6. Να αλαθέξνπλ πξνηάζεηο κε ην λεξό ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ, από ηηο νπνίεο
νη δύν λα έρνπλ ιάζνο ρξήζε ηεο ιέμεο θαη ε κηα λα έρεη ηε ζσζηή ρξήζε
(δόθηκε ρξήζε ιέμεσλ).
7. Να εηνηκάζνπλ έλα ζεαηξηθό όπνπ λα δείμνπλ πώο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη
ζηε δσή ηεο θνηλόηεηάο ηνπο όηαλ έρνπλ άθζνλν λεξό ή όηαλ ην ζηεξνύληαη.

Οη επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ησλ ιηκλώλ Κνξώλεηαο θαη Βόιβεο, θαζώο
θαη ζην ΚΠΔ Καζηνξηάο ήηαλ παξά πνιύ ρξήζηκεο γηαηί ζπλέβαιαλ ζηνλ
πξνβιεκαηηζκό ησλ παηδηώλ γύξσ από ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπ λεξνύ θαη ηελ
πξνζηαζία ηεο πνηόηεηάο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη πνηόηεηα ε δσή ησλ αλζξώπσλ
πνπ εμαξηώληαη από απηό, θαζώο θαη λα είλαη βηώζηκεο νη θνηλόηεηεο ησλ αλζξώπσλ
ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ (κε ηελ έλλνηα ηεο αλζεθηηθόηεηαο).
Σα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ έλα Φνξέα θαη ηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπ.
Ο ζπγθεθξηκέλνο Φνξέαο εκπιέθεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ιηκλώλ Κνξώλεηαο-Βόιβεο.
Δπίζεο, νη καζεηέο εμνηθεηώζεθαλ κε ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο κε
ηελ εθπξόζσπν ηνπ Φνξέα, ε νπνία είρε αλαιάβεη ηελ μελάγεζή καο. Όζν αθνξά ζηε
ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ Καζηνξηάο κε ηίηιν: «Οη Γξόκνη ηνπ λεξνύ-Η
Λίκλε ηεο Καζηνξηάο», απηή ήηαλ πνιύ ππνζηεξηθηηθή γηα ηελ νινθιήξσζε θάπνησλ
εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ καο. Πέξα από ηελ ππνζηήξημε πνπ δερζήθακε γηα ηελ
πεξάησζε ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ καο, ε επίζθεςε ζε έλα νξγαλσκέλν ρώξν
όπνπ ηα παηδηά επαηζζεηνπνηνύληαη γύξσ από ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηε βηώζηκε αλάπηπμε (όπσο ζην ΚΠΔ Καζηνξηάο), δηεπθόιπλε καζεηέο καο λα
γλσξίζνπλ ηελ εξγαζία ζην πεδίν γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη ηε
δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ ζε θύιια εξγαζίαο. Δπίζεο, νη
καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο εληππώζεηο ηνπο θαη λα θάλνπλ ηελ
αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο νκαδηθά, κέζα από παηρλίδη. Πηζηεύνπκε όηη ηα παηδηά
θαη νη εθπαηδεπηηθνί δερζήθακε ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε κέζα από απηή ηε
ζπλεξγαζία καο.

ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Έγηλε πξνζπάζεηα λα αμηνινγείηαη ε πνξεία ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν βαζηθό πξόβιεκα πνπ
πξνέθπςε ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ, ν νπνίνο ήηαλ ιίγνο, ιόγσ ηνπ
ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηώλ. Όπσο
έρεη παξαηεξεζεί ε αλαδήηεζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ γηα εζεινληηθή εξγαζία ηόζν από
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη από ηνπο καζεηέο, ζπρλά απνηειεί ζεκαληηθό εκπόδην
γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (Παλαγησηίδνπ, 2010).
Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ήηαλ έλα θίλεηξν γηα λα αληαπνθξηζνύλ νη καζεηέο
ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ είραλ αλαιάβεη νκαδηθώο θαη ήηαλ απηέο πνπ άθεζαλ ηηο
θαιύηεξεο εληππώζεηο ζηα παηδηά, από ηελ όιε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο. Οη καζεηέο επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζπλεηή
δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη ε αλάξηεζε θσηνγξαθηώλ κε
ζρόιηα, από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο καο, ζε κηα ζύλζεζε ηύπνπ αθίζαο ζηελ είζνδν
ηνπ ζρνιείνπ, έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο
καο ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο, ηόζν ηνπ δηθνύ καο ζρνιείνπ,
όζν θαη απηνύ κε ην νπνίν ζπζηεγαδόκαζηε.
Σέινο, ζα ζέιακε λα ζεκεηώζνπκε όηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ καζεηώλ ηεο Β’
γπκλαζίνπ, (πνζνζηό 40%), σθειήζεθε από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα
Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ
πξνθαινύζε δπζθνιίεο ζηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ καο, αιιά είρε ην ζεηηθό όηη
πεξηζζόηεξα παηδηά γλσξίζηεθαλ θαιύηεξα κεηαμύ ηνπο θαη κνηξάζηεθαλ πην
νηθνλνκηθά ηα έμνδα ησλ κεηαθηλήζεώλ ηνπο. Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ

πξνγξάκκαηόο καο, ηνλίδνπκε θαη πάιη όηη ηα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί δερζήθακε
ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε κέζα από απηή ηε ζπλεξγαζία καο.

ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οθείινπκε επραξηζηίεο ζε όινπο όζνπο καο ππνζηήξημαλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηά
καο: ην Γηεπζπληή θαη ζην ύιινγν εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζηνπο
ππεύζπλνπο ηνπ Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζην ΚΠΔ Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνύ & Βεξηίζθνπ,
ζην ΚΠΔ Καζηνξηάο, ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλώλ Κνξώλεηαο-Βόιβεο, ζηελ
Παλειιήληα Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ. ΔΚ.
Π.Δ.) θαη ηέινο ζην ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θάιπςε
κέξνπο ησλ εμόδσλ κεηαθίλεζεο θαηά ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καο.
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