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Η σχολική χρονιά 2014- 2015 είναι η 2η σχολική χρονιά κατά την οποία το Σχολείο μας, το
2ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, συμμετείχε στο θεματικό δίκτυο «Οικολογικά
Σχολεία».
Έχοντας την περσινή εμπειρία, φέτος προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε κάποια βήματα
παραπέρα, αφενός συντηρώντας το περσινό μας έργο κι αφετέρου επεκτείνοντας τη δράση
μας στους τομείς ενδιαφερόντων μας.

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: "ΕΡΕΥΝΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ"
Ακολουθώντας και φέτος τη μεθοδολογία του προγράμματος, κινηθήκαμε με βάση τους εξής
άξονες:
1.Δημιουργήσαμε Περιβαλλοντική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τη Δ/ντρια του
Σχολείου, κα Μωυσίδου Βαΐτσα, την υπεύθυνη για το πρόγραμμα κα Γοργορή Δήμητρα, τον
πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Ανθίτσο Κ. , τον εκπρόσωπο του Δήμου
Παύλου Μελά κ. Αράπογλου Α. και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του Σχολείου, το οποίο
αποτελείται από τους εξής μαθητές: Καραγκιοζίδης Μ., Καραγκιοζίδης Λ., Μήτος Ν.,
Τσαρτσίδου Ν., Ευθυμιάδης Δ., Καψαχείλης Δ., Φάσιος Δ., Σταφυλίδης Χ., Κοσμίδης Σ.,
Αναστασίου Κ., Κωτίδης Γ., Αναστασιάδης Ι., Ντούμπας Β., Αστερίου Δ., Εμενίδου Δ.
2.Ενημερώσαμε το σύνολο της σχολικής κοινότητας, καθώς και το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων και το υπόλοιπο προσωπικό του Σχολείου για το Πρόγραμμα, τους στόχους και
τις προϋποθέσεις του.
3.Πραγματοποιήσαμε έρευνα του σχολικού χώρου σχετική με τα θέματα: Δενδροφύτευση,
Ανακύκλωση, Ενέργεια, Κομποστοποίηση, ώστε να έχουμε επίγνωση της ισχύουσα
κατάστασης και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις δράσεις μας.
4.Σύμφωνα με τις προτεινόμενες από εσάς δράσεις ζητήσαμε τις προτάσεις των
εμπλεκομένων για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο Σχολείο μας, αλλά
και στις οικίες μας.
5.Συνεργαστήκαμε με το Δήμο Παύλου Μελά τόσο στο κομμάτι της ενέργειας και της
κομποστοποίησης, όσο και σ? αυτό της ανακύκλωσης.
6.Συστήσαμε τις ομάδες εργασίας και συγκεκριμένα:
α) Ομάδα καθαριότητας, την οποία συντονίζουν οι κ.κ. Λαζαρίδης Λάζαρος, Γιαννακού
Παναγιώτα, Λαζαρίδης Σπύρος, Φίνος Σπ. και Χατζάκος Ιωάννης και το 15μελές του
Σχολείου.
β) Ομάδα ανακύκλωσης,την οποία συντονίζουν οι κ.κ. Μακαριάδης Νικόλαος, Πολίτου
Αλεξάνδρα, Χατζηιωακειμίδης Ιωσήφ, Σταυρουλάκη Δέσποινα και το 15μελές του Σχολείου.
γ) Ομάδα δενδροφύτευσης, την οποία συντονίζουν οι κκ. Μωυσίδου Βαΐτσα, Τζανής Ι.,
Γοργορή Δήμητρα, Κοκοβίδης Ε., Οικονόμου Γ.και συμμετέχουν οι μαθητές: Παναγιωτίδης
Α., Παρασκευόπουλος Π., Καραγκιοζίδης Μ., Καραγκιοζίδης Λ., Ναβραζίδης Λ., Ντούμπας Β.,
Κωτίδης Γ., Κωστίδης Π., Ασλανίδου Ν., Μπουντακίδου Χ., Παπαλούδη Ε., Παπουνίδου Α.
Κατόπιν διαμορφώσαμε το ακόλουθο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ:
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Β΄ ΣΤΑΔΙΟ: "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ"
1.Ανανεώσαμε τον οικοκώδικα συμπεριφοράς μας και τον αναρτήσαμε σε εμφανές σημείο
του Σχολείου μας.
2.Καλέσαμε εξειδικευμένο γεωπόνο να μας μιλήσει και να μας καθοδηγήσει για την
αποτελεσματικότερη περιποίηση της δενδροφυτευμένης αυλής μας.
3.Περιποιηθήκαμε τον αύλειο χώρο μας, ξεχορταριάζοντας, κλαδεύοντας και
αντικαθιστώντας τα δεντράκια και τα λουλούδια - φυτά, που δεν ευδοκίμησαν.
4.Αιτηθήκαμε εκ νέου στο Δήμο μας να φροντίσει να τοποθετηθεί κιόσκι στην αυλή μας,
αλλά δυστυχώς το αίτημά μας δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί.
5.Καλύτερη τύχη είχε το αίτημά μας για σκίαστρα στα μπαλκόνια ανατολικά και δυτικά,
ώστε να έχουμε περισσότερη ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.
6.Υποστηρίξαμε και πάλι την ανακύκλωση γυαλιού, χαρτιού και μεταλλικών συσκευασιών
στους κάδους που διαθέτουμε από πέρσι, καθώς και των μπαταριών αφής.
7.Επεκτείναμε την ανακύκλωσή μας στη συλλογή από καπάκια για μπουκάλια, ώστε να
συνδράμουμε στην απόκτηση ενός αμαξιδίου για άτομα με ειδικές ανάγκες.
8.Συλλέξαμε για ανακύκλωση τους παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές τόσο του Σχολείου
μας, όσο και των μαθητών - καθηγητών.
9.Τέλος, δεν παραλείψαμε και φέτος να συνδέσουμε το Πρόγραμμα με το αναλυτικό
πρόγραμμα του Σχολείου μέσω διαθεματικής προσέγγισης των υπό διαπραγμάτευση
θεμάτων: ανακύκλωση, καθαριότητα, δενδροφύτευση, περιβαλλοντική αγωγή και συνείδηση,
οικολογικό πρόβλημα, ενέργεια. Τα μαθήματα που εμπλέκονται διαθεματικά είναι κυρίως η
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Βιολογία, οι Φυσικές Επιστήμες, η Πληροφορική, η
Κοινωνιολογία, η Αγγλική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΑΣ"
1.Δημιουργήσαμε μια παρουσίαση σε powerpoint των διαφόρων φάσεων εξέλιξης της
προσπάθειάς μας, την οποία και σας αποστέλλουμε σε C/D.
2.Σε ειδική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας, στις 15 Μαΐου, παρουσιάσαμε το
έργο μας στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στους εκπροσώπους του
Δήμου, γενικά στη μικρή τοπική μας κοινωνία.

Ελπίζουμε ότι και φέτος η προσπάθειά μας ήταν σημαντική κι ότι όλοι εμείς που
συμμετείχαμε στο πρόγραμμα βάλαμε ένα λιθαράκι ακόμη στη δημιουργία ενός κόσμου που
θα σέβεται το περιβάλλον στο οποίο ζει και θα βρίσκεται σε αρμονική σχέση μαζί του.

Στόχος μας: Να συνεχίσουμε τη δράση μας - Ευχή μας: Να βρίσκει η δράση μας
αποδέκτες.

Δήμητρα Γοργορή, Φιλόλογος - ΠΕ02
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