
  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» είναι ένα Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε., εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. 94057/Γ7/18-06-2014, όπως ανανεώθηκε με
την απόφαση 17/1/2017 Αρ.Πρωτ 7811 /Δ2  με Συντονιστικό Φορέα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Α Αθήνας και Εθνικό Χειριστή και Ιδρυτή την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Στόχος  είναι  η ανάπτυξη οικολογικής  συνείδησης στα παιδιά  καθώς και  η  αλλαγή συμπεριφοράς και  στάσης
απέναντι στο περιβάλλον. Παρατηρώντας τα πετρώματα, τα φυτά και τα ζώα, ανακαλύπτουν τις αλληλεπιδράσεις
τους και το ρόλο τους στα οικοσυστήματα και στη ζωή μας. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την αξία και
του μικρότερου χώρου πρασίνου, γιατί αποτελεί καταφύγιο ζωής για κάποιο ζωντανό οργανισμό. Διαπιστώνουν
την ανάγκη για την προστασία και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συνεργασία
μεταξύ  μαθητών,  καθηγητών,  γονέων  και  της  τοπικής  κοινωνίας  ώστε  να  επιτύχουν  αποτελεσματικότερες
περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 

Το  Πρόγραμμα  απευθύνεται  σε  παιδιά   και  νέους  κάθε  σχολικής  βαθμίδας.  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  του
Προγράμματος,  που προσφέρει  η ΕΕΠΦ στα σχολεία,  προσαρμόζεται  στην ηλικία και  στα ενδιαφέροντα των
μαθητών από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. 

«Οι  Πράσινες  Γωνιές  της  Γειτονιάς  μου» είναι  ένα διαχρονικό  πρόγραμμα.  Οι  προτεινόμενες  δραστηριότητες
μπορούν να υλοποιηθούν σε μία σχολική χρονιά ή περισσότερες. Έτσι τα παιδιά εμπεδώνουν καλύτερα τη σημασία
και τον πλούτο της πράσινης γωνιάς τους.

Είναι απαραίτητο η Συντονιστική Επιτροπή να ενημερώνεται τακτικά από τα σχολεία για τις δράσεις τους και να
παραλαμβάνει  στο  τέλος  του  χρόνου  εργασίες  ενδεικτικές  των  περιβαλλοντικών  δραστηριοτήτων  που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το παραγόμενο από το σχολείο εκπαιδευτικό υλικό πρέπει
να φέρει το σήμα και τον τίτλο του Δικτύου «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου». Σας υπενθυμίζουμε ότι
θα πρέπει να υποβάλετε το πρόγραμμά σας στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νομού σας.

Πληροφορίες για το Δίκτυο υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ www  .  eepf  .  gr. 
Για συμμετοχή στο Δίκτυο τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα βασικά βήματα του Προγράμματος είναι τα εξής:

1. Οργάνωση της Περιβαλλοντικής Ομάδας στο σχολείο την οποία αποτελούν μαθητές και εκπαιδευτικοί.
2. Περιήγηση στη γειτονιά και εντοπισμός των πράσινων χώρων.
3. Επιλογή «Πράσινης Γωνιάς».
4. Χωρισμός των μαθητών σε μικρές ομάδες και καταμερισμός των εργασιών.
5. Καθορισμός του χώρου και του χρόνου των συναντήσεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
6. Επιλογή και οργάνωση των δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς.
7. Αξιολόγηση δραστηριότητας.

Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου:
1.  Πρόεδρος  Συντονιστικής  Επιτροπής  Δικτύου  :  Δάφνη  Γαβρίλη,  Υπεύθυνη  Π.Ε.  Β/θμιας  Εκ/σης  Α’
Αθήνας.  2.  Αντιπρόεδρος  Συντονιστικής  Επιτροπής: Μαρία  Ρουσομουστακάκη,  μέλος  της  ΕΕΠΦ.  3.
Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου: Σοφία Καινούργιου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΠΦ 4. Ταμίας
Συντονιστικής  Επιτροπής: Σταυρούλα  Τριανταφύλλου,  Υπεύθυνη  του  ΚΠΕ  Δραπετσώνας.  5.  Μέλος:
Πανωραία Νικολακοπούλου, Εκπ/κός αποσπασμένη στο τμήμα Δ’ Π.Ε. της Δ/νσης Σπουδών Προγρ/των και
Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 6. Μέλος: Δήμητρα Μπία, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Λαυρίου. 7.
Μέλος: Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Αργυρούπολης.  8. Μέλος: Χριστίνα
Παπαζήση,  Σχολική  Σύμβουλος  ΠΕ04  Β/θμιας  Εκπ/σης  Γ’  Αθήνας.  9.  Μέλος: Βαγγέλης  Μπαλιούσης,
Υπεύθυνος Π.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής.
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