
Οµιλος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Θεµατική Ενότητα: Φύση και Βιοποικιλότητα 

Στην εποχή µας, που η ποιότητα ζωής του ανθρώπου και η βιωσιµότητα του πλανήτη 
απειλούνται, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη να αναδιαµορφώσουµε τη στάση µας 
απέναντι στο περιβάλλον και να αποκτήσουµε ως «ενεργοί» πολίτες περιβαλλοντική 
παιδεία και περιβαλλοντικό ήθος.  

Ο όµιλος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου µας έχει ως βασικό στόχο την 
ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την αλλαγή στάσης των µαθητών σε θέµατα που 
αφορούν στο περιβάλλον. Οι µαθητές µας καλούνται µέσα από συµµετοχικές 
διαδικασίες να σχεδιάσουν δράσεις, να συνδυάσουν τη θεωρία µε την πράξη και την 
παραδοσιακή εκπαίδευση µέσα στην τάξη µε δραστηριότητες και έρευνα σε χώρους 
εντός και εκτός σχολικού χώρου.  

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το Γυµνάσιο των Εκπαιδευτηρίων «Κωστέα-
Γείτονα», τα τελευταία έξι χρόνια, συµµετείχε στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», ονοµάστηκε «Οικολογικό» και κέρδισε τη σηµαία 
του Δικτύου. Πρόκειται για ένα καταξιωµένο διεθνές πρόγραµµα, εγκεκριµένο από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο ενθαρρύνει όλο το σχολείο να 
κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον.  

Η θεµατική ενότητα που επιλέξαµε για τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 και εντάσσεται 
στο Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία» είναι : «Φύση και βιοποικιλότητα». Το υλικό, οι 
επιµέρους θεµατικές ενότητες και οι δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί 
απευθύνονται κυρίως στους µαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου και στους µαθητές της Α΄ 
Λυκείου.  

Η µέθοδος προσέγγισης και διαχείρισης των επί µέρους θεµατικών ενοτήτων στηρίζεται 
στην ενεργητική και βιωµατική µάθηση, µιας και η γνώση προκύπτει από την 
προσωπική έρευνα, την κριτική σκέψη, τις συµµετοχικές δραστηριότητες και την 
οργάνωση των διαδικασιών από την πλευρά των ίδιων των µαθητών.  

Στόχος µας είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, η συνειδητοποίηση της 
αλληλεξάρτησης φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπου, η αλλαγή νοοτροπίας και η 
υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής µε αληθινή ποιότητα.  

Μαζί θα ξεκινήσουµε ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσµο της φύσης, θα 
συνειδητοποιήσουµε την πολυσήµαντη αξία του περιβάλλοντος για τη ζωή µας, θα 
επανατοποθετηθούµε στα προβλήµατα του περιβάλλοντος και θα αναζητήσουµε 
λύσεις.  

Θα συνεργαστούµε, θα αποκτήσουµε γνώσεις και δεξιότητες, θα δηµιουργήσουµε το 
έκτο τεύχος του οικολογικού µας περιοδικού και θα κινητοποιήσουµε κι άλλους να 
αναλάβουν δράση για την προστασία του πλανήτη.  
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