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Σύμφωνο των Δημάρχων
Άνθρωπος ↔ Περιβάλλον

Το σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη
ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν
τοπικές και περιφερειακές αρχές και αναφέρεται :

• Στην μείωση εκπεμπόμενων ρύπων CO2

• Στην αύξηση ενεργειακής απόδοσης
(εξοικονόμηση)  

• Στην αύξηση χρήσης Α.Π.Ε.

Η επίτευξη των στόχων δεν επιτυγχάνεται (μόνο) 
από την χρήση νέων αειφορικών – καινοτόμων
τεχνολογιών (π.χ. ΑΠΕ, νέοι κινητήρες κ.α.) 

αλλά και από την ορθολογική χρήση όλων των
υλικών από τον άνθρωπο βιωματική ενέργεια

http://el.board.bigpoint.com
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• Σχολικές δραστηριότητες νοούνται όλες οι
καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες και
δράσεις, κατά τις οποίες η συμμετοχή των
μαθητών είναι ενεργητική, δημιουργική και όχι
παθητική.  

• Η επιστημολογική προσέγγιση σε αυτές τις
διαδικασίες είναι συστηματική, διεπιστημονική –
διαθεματική και η παιδαγωγική προσέγγιση είναι
αυτή της βιωματικής και ενεργητικής μάθησης.

Σχολικές Δραστηριότητες
Οι σχολικές δραστηριότητες αποσκοπούν :
• στην πνευματική ανάπτυξη
• στην αισθητική καλλιέργεια
• στη δημιουργική έκφραση
• στην κοινωνικοποίηση
• στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν

το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον και
• στην παρέμβαση και επίλυση προβλημάτων

(εθισμούς, διαταραχές κ.α.)

Γιατί Σχολικές Δραστηριότητες ;

Οι φάσεις των σχολικών δραστηριοτήτων είναι :
• Σχεδιασμού - έναρξη (άτυπα) τον Οκτώβριο
• Έγκρισης - έγκριση υλοποίησης τον Δεκέμβριο
• Υλοποίησης - υλοποίηση δράσεων από

Δεκέμβριο μέχρι Μάιο
• Παρουσίασης - παρουσίαση των προγραμμάτων

τον Μάιο στη γιορτή μαθητικής δημιουργίας

Σχολικές Δραστηριότητες ;
Στο τρέχον σχολικό έτος 2012-2013 

υλοποιούνται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
της Π.Ε. Κοζάνης από τις σχολικές μονάδες
συνολικά 180 προγράμματα

Σχολικές Δραστηριότητες
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Στα οποία εργαστήκανε ανιδιοτελώς, εθελοντικά και
εκτός σχολικού ωραρίου :

- 390 Καθηγητές από τους 1499
- 4252 Μαθητές από τους 11283

Σημείωση : κάποιοι μαθητές συμμετέχουν σε 2 προγράμματα

Σχολικές Δραστηριότητες
Ενδεικτικά θέματα : 
• Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αειφορίας
• Ανθρωπογενές περιβάλλον
• Νερό - λίμνες - ποτάμια - θάλασσες
• Δάσος - Βουνά
• Μνημεία της φύσης
• Αρχιτεκτονική κτηρίων - γεφύρια
• Αυτοκίνητο και ρύποι

Περισσότερες πληροφορίες URL : dide.koz.sch.gr/tmsdr

Προγράμματα Π. Ε.

Συμμετοχή στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου : 
διαγωνισμός μεταξύ σχολείων για τον συνολικό
προσανατολισμό όλης της σχολικής κοινότητας προς την
αειφορία

«Αειφορία (ή αειφόρος ανάπτυξη) είναι εκείνη που επιτρέπει τις
σημερινές γενιές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς όμως να
θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους».

(World Commission on Environment and Development, 1987)

Δράσεις στα Προγράμματα Π. Ε.
Σχολικές Μονάδες που συμμετέχουν στο Βραβείο

Αειφόρου Σχολείου για το σχ. Έτ. 2012-2013 είναι:
• 1 ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
• 1 ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
• 2 ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
• 2 ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
• 2 ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΗΣ
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ
• ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δράσεις στα Προγράμματα Π. Ε.
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Ο Δήμος Κοζάνης με απόφαση του Δ.Σ., θεσμοθετεί
το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου του Δήμου
Κοζάνης». Το βραβείο αυτό αναφέρεται σε
Τοπικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αειφόρου Σχολείου
και στοχεύει στην ενσωμάτωση της ιδέας της
αειφορίας στην μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου
να βελτιωθεί η λειτουργία τους και η εξοικονόμηση
πόρων.

Δράσεις στα Προγράμματα Π. Ε. 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης
"Τρέχει, τρέχει... τρέχει το νερό"

Οι μαθητές εν δράσει με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα του Νερού - 22 Μαρτίου

ΕΕΕΕΚ Πτολεμαΐδας
«Ενέργεια και περιβάλλον αλλάζω

σήμερα, κερδίζω στο μέλλον»

διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων «Ο καραγκιόζης
εξοικονομεί ενέργεια»

2ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας
«Υπαίθρια διαβίωση, παραδοσιακός

τρόπος ζωής και αειφορία»

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Κ.Π.Ε Μακρινίτσας Πηλίου - Ανάβρα Μαγνησίας
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E.E.E.E.K KOZANHΣ
«Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε

τη Γη μας»

Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος

Γυμνάσιο Βελβεντού
"από χέρι σε χέρι και από καρδιά

σε καρδιά" οι παλιοί σπόροι

Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος

Ανοικτή πρόσκληση
Διοργάνωση γιορτής μαθητικής δημιουργίας

Παρουσίαση προγραμμάτων σχ. ετ. 2012 – 2013

– Στις 13/5/2013 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. 
Κοζάνης (Γυμνάσια) 
– Στις 14/5/2013 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. 

Κοζάνης (Λύκεια) 
– Στις 16/5/2013 στο Πνευματικό Κέντρο

Πτολεμαΐδας (Σχολικές Μονάδες Δ. Εορδαίας)


