ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ
 Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων, ταμπέλων εντός ή και
εκτός σχολείου
 Κατασκευή πανό
 Ενημέρωση κοινότητας
 Δημιουργία τρίπτυχων ή άλλων ενημερωτικών εντύπων
 Έκδοση εφημερίδας
 Δημιουργία cd ή video
 Ετοιμασία οικολογικού κώδικα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
2. ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
 Συζήτηση σχετικών θεμάτων
 Διεξαγωγή έρευνας σχετικής με το θέμα
 Έρευνα – μελέτη για εντοπισμό προβλημάτων
 Έρευνες για διερεύνηση στάσεων
 Δημιουργία – διεξαγωγή project σχετικών με το θέμα
 Μελέτη αποκομμάτων ΜΜΕ
 Διεξαγωγή μετρήσεων
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 Δημιουργία θεατρικού σχετικού με το θέμα
 Συγγραφή παραμυθιού ή σύνθεση τραγουδιών ή ποιημάτων
 Ετοιμασία project και παρουσίαση
 Κατασκευές
 Αξιοποίηση λογισμικών
4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ
 Ομιλίες
 Διεξαγωγή παραστάσεων
 Ετοιμασία γιορτών σχετικών με το θέμα
 Παρουσιάσεις σχετικές με το θέμα
 Συνεργασία με άλλα σχολεία
 Προβολές ταινιών
 Παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων
 Προκηρύξεις διαγωνισμών
 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 Παιχνίδια (δημιουργία σταυρολέξων, κρυπτολέξων κ.α)
 Έκθεση βιβλίων οικολογικού περιεχομένου
 Ανακύκλωση υλικών
5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 Συμμετοχή ή διοργάνωση εκστρατειών διαφώτισης
 Συμμετοχή ή διοργάνωση εκστρατειών καθαριότητας
 Συμμετοχή σε συνεδρίες της τοπικής αυτοδιοίκησης
6. ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
 Εκδρομές επισκέψεις σχετικές με το θέμα (Θα πρέπει να
ετοιμάζονται δραστηριότητες κατά και μετά την επίσκεψη)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :
1. Το κάθε σχολείο θα καταθέτει ένα σχέδιο δράσης με τουλάχιστον 12
δραστηριότητες. Απ’ αυτές είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί τα
2/3 τους. Άρα από τις 12 δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται
τουλάχιστον οι 8 όπως φαίνονται πιο κάτω. Από τις 8 αυτές
δραστηριότητες οι 6 είναι απαραίτητο να αφορούν το θέμα που έχει
επιλεγεί και οι άλλες 2 μπορούν να αφορούν τα υπόλοιπα θέματα των
Οικολογικών Σχολείων. Μπορεί όμως να επιλέξει όπως και οι 8
δραστηριότητες να αφορούν μόνο το θέμα της χρονιάς.
2. Αν ένα σχολείο καταθέσει ένα σχέδιο δράσης με περισσότερες από 12
δραστηριότητες είναι σημαντικό να έχει διεκπεραιώσει τα 2/3 των
δραστηριοτήτων του. Δηλαδή, αν το Σχέδιο Δράσης περιέχει 15
δραστηριότητες το Σχολείο είναι υποχρεωμένο να διεκπεραιώσει τις 10.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
12 δραστηριοτήτων
8 Υποχρεωτικές
4 Προαιρετικές

8 Υποχρεωτικές Δραστηριότητες
6 δραστηριότητες από τις 6 κατηγορίες
δραστηριοτήτων που έχουν προταθεί
να είναι σχετικές με το θέμα που έχει
επιλεγεί.
2 δραστηριότητες από τις 6 κατηγορίες
μπορούν να είναι:



4 Προαιρετικές Δραστηριότητες
Μπορούν να είναι:
1. Σχετικές με το θέμα που έχει
επιλεγεί
ή
2.

Είτε σχετικές με το θέμα που έχει
επιλεγεί όπως πιο πάνω
Είτε μπορείτε να τις επιλέξετε από
άλλα θέματα των Οικολογικών
Σχολείων.

από άλλα θέματα των
Οικολογικών Σχολείων
ή

3. το σχολείο να προτείνει δικές του
περιβαλλοντικές δραστηριότητες

.

