
Μια αποτίμηση του 

περιβαλλοντικού δικτύου 

«Σχολείο ανοιχτό στην 

κοινωνία – Ενεργός πολίτης 

στο Δήμο Παύλου Μελά»  

από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς 

Σχολικό έτος 2017-2018 

Γιώργος Υφαντής 



Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο δίκτυο 
κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 



Προφίλ σχολείων που απάντησαν το 
ερωτηματολόγιο 

 Απαντήσεις από 28 σχολεία / 54 σχολεία συμμετείχαν στο 
δίκτυο 

 Στα οποία συμμετείχαν 4342 μαθητές 

 Και 127 εκπαιδευτικοί 

 

 

 



Θεματική δικτύου στην οποία συμμετείχαν 

Ενημερώνομαι, 

ανακυκλώνω, σκέφτομαι 

το συνάνθρωπο 

(πλαστικά καπάκια) 

6.7% 



Τρόπος συμμετοχής 



Τρόπος συμμετοχής 



Βαθμός ικανοποίησης 

Μέσος όρος : 4,2 



Θετικά στοιχεία 



Θετικά στοιχεία 
 Αντίκτυπο στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 

 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση μαθητών, αλλά και 
εκπαιδευτικών και γονέων 

 Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα/δράση 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων (διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, καλλιέργεια 
λαχανικών και άλλων φυτών, συνεργασία) 

 Συνεργασία με το Δήμο 

 Συμμετοχή σε μια συλλογική δράση 

 Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στο σχολείο 

 Οικονομικά οφέλη για το σχολείο 

 Εδραίωση περιβαλλοντικής συνείδησης στο σχολείο 



Αρνητικά στοιχεία 



Αρνητικά στοιχεία 

 Από τα 30 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μόνο σε 9 
ανέφεραν αρνητικά στοιχεία - προβλήματα  

 Σε 21 είτε απάντησαν κανένα (12) είτε δε συμπλήρωσαν το 
πεδίο (9) 

 Προβλήματα αποθήκευσης και τοποθέτησης των κάδων 

 Ελλιπής ανταπόκριση από μαθητές και οικογένειες 

 Διαφορές σε σχέση με τον τρόπο ανακύκλωσης στους μπλε 
κάδους 

 Οι μαθητές δεν είδαν την ανταπόδοση 

 Αρχική απροθυμία συμμετοχής εκπαιδευτικών 



Καλές πρακτικές για την επιτυχία  



Καλές πρακτικές για την επιτυχία  

 Τακτική ενημέρωση 

 Εμπλοκή γονέων 

 Εκπόνηση περιβαλλοντικού προγράμματος 

 Βιωματικές δράσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 Άμεση συμμετοχή των μαθητών 

 Κίνητρα στους μαθητές (π.χ. εκπαιδευτική επίσκεψη) 

 Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μαθητές και μαθητικά συμβούλια 

 Κατανάλωση των προϊόντων που παρήγαγαν οι ίδιοι 

 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού 

 Προβολή μέσα από τη ιστοσελίδα/blog του σχολείου 

 Ενημέρωση των καθαριστριών 
 



Πόσο βοήθησε ο Δήμος; 

Μέσος όρος : 4,2 



Τι μπορεί να βελτιώσει ο Δήμος; 



Τι μπορεί να βελτιώσει ο Δήμος; 

 Περισσότερη ενημέρωση προς τα σχολεία για την πορεία και την 
ανταποδοτικότητα του προγράμματος 

 Επέκταση της ανακύκλωσης και σε άλλα υλικά 

 Καλύτερη επικοινωνία με τα σχολεία 

 Προμήθεια με σπόρους και φυτά 

 Παροχή ενημερωτικού υλικού 

 Τακτικότερη συγκομιδή υλικών ανακύκλωσης 

 Ανταπόκριση στα αιτήματα των σχολείων 

 Άμεση ενημέρωση των μαθητών από το Δήμο 

 Διαμόρφωση θεσμών (π.χ. γιορτή ανακύκλωσης, γιορτές γειτονιάς) 

 Ανάδειξη σημασίας μείωσης κατανάλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
υλικών 



Άλλα προβλήματα/δυσκολίες 

 21 από τα 30 σχολεία απάντησαν ότι δεν αντιμετώπισαν 
άλλες δυσκολίες/δυσλειτουργίες 

 Απόρριψη ακατάλληλων υλικών στους κάδους ανακύκλωσης 

 Αρχικά όχι σαφείς οδηγίες για τα υλικά ανακύκλωσης 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος από τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

 Οικονομική αδυναμία για υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών 
επισκέψεων 

 Θέματα υγιεινής των δοχείων συλλογής 

 

 



Ανάγκη για εκπαιδευτική υποστήριξη 

0 

5 

10 

15 

20 

για τους εκπαιδευτικούς για τους μαθητές 

Θα επιθυμούσατε υποστήριξη σε εκπαιδευτικά ζητήματα; 
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Ανάγκη για εκπαιδευτική υποστήριξη - Θέματα 

 



Ανάγκη για εκπαιδευτική υποστήριξη - Θέματα 

 Ανακύκλωση (σημασία, οφέλη, εποπτικό υλικό, επισκέψεις) 

 Αειφορία – αειφόρο σχολείο 

 Βιωματική μάθηση 

 Δημόσιος χώρος 

 Επιτυχημένες περιβαλλοντικές δράσεις 

 Ενεργειακή εξοικονόμηση 

 Κυκλοφοριακή αγωγή 

 Ενημέρωση/επιμόρφωση στο σχολείο 



Δικτύωση μέσω internet 

Ναι 
70% 

Όχι 
30% 

Είστε πρόθυμος/η να συμμετέχετε σε διαδικτυακή 
ομάδα/συνεργασία (π.χ. facebook, edmodo) για αναρτήσεις από 

σχολεία στο πλαίσιο του δικτύου; 

30% 

70% 



Συμπεράσματα 

 Υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή σχολείων του Δήμου στο 
περιβαλλοντικό δίκτυο –>  Ανταπόκριση 

 Ενδοσχολικά συμμετείχε συνήθως το σύνολο των 
μαθητών  –>  Μεγάλη διάχυση 

 Στα μισά σχολεία εκπονήθηκε πολύμηνο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  –>  Εμβάθυνση 

 Πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τη συμμετοχή στο δίκτυο 
–>  Δυναμική 

 Πολύ μεγάλη ικανοποίηση από την υποστήριξη του 
Δήμου –>  Επιτυχία – Καλή οργάνωση 

 

 



Συμπεράσματα 

 Πολλά θετικά στοιχεία. Κυρίαρχο η ενεργοποίηση μαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων  –>  Συλλογική προσπάθεια  
σχολείο-τοπική κοινωνία-Δήμος 

 Πολύ περιορισμένα αρνητικά στοιχεία  –>  Θετική εμπειρία-
Ενδυνάμωση 

 Τα σχολεία αξιοποίησαν διάφορες πρακτικές για να πετύχουν 
τους στόχους τους  –>  Κινητοποίηση 

 Ο Δήμος καλείται να βελτιώσει την ενημέρωση και 
υποστήριξη των σχολείων και να επεκτείνει  το δίκτυο  –>  
Ευθύνη 

 Επιθυμία για εκπαιδευτική υποστήριξη στη θεματολογία του 
δικτύου και στους χώρους του σχολείου  –>  Νέες δομές 
εκπαιδευτικής υποστήριξης (ΚΕΑ, ΠΕΚΕΣ) 
 
 
 



Συμπεράσματα 

 Το δίκτυο «Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία - Ενεργός 
πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» αποτελεί ένα 
πετυχημένο παράδειγμα συνεργασίας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με τη σχολική κοινότητα. 

 Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να 
αξιοποιήσει την υπάρχουσα δυναμική για να 
ισχυροποιήσει αλλά και να επεκτείνει αυτή τη συλλογική 
προσπάθεια 

 Η ενεργή  συμπόρευση στο δίκτυο και η συνεργασία για 
κοινούς σκοπούς σφυρηλατεί τον «ενεργό πολίτη» και 
μπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη για την εμπέδωση 
της αειφορίας και της δημοκρατίας 

 

 



Καλή συνέχεια στο δίκτυο!! 

Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν 
και πάσχισαν 


