«LITTER LESS”
Δραστηριότητες
 Ενημερώσαμε τους μαθητές για το Πρόγραμμα.
 Ευαισθητοποιήσαμε τους γονείς σχετικά
ανακοίνωση-ενημέρωση που μοιράστηκε.
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 Καθορίσαμε τη Σχολική Οικολογική Επιτροπή απαρτιζόμενη από το
Δ/ντη, τη συντονίστρια εκπαιδευτικό, μαθητές-εκπροσώπους των
τάξεων, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και του προσωπικού του
σχολείου. Επικοινωνήσαμε και συνεργαστήκαμε με εκπρόσωπο του Δήμου.
 Προγραμματίσαμε τακτικές συναντήσεις των υπεύθυνων κάθε τάξης με
τη συντονίστρια εκπαιδευτικό, με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση
διάφορων δράσεων εντός κι εκτός σχολείου μέχρι το τέλος της σχολικής
χρονιάς.
 Διεξάγαμε «έρευνα πεδίου» αναφορικά με την κατανάλωση χαρτιού σε
επίπεδο σχολικής μονάδας, καθώς η παράμετρος που επιλέξαμε ως
στόχο ήταν η μείωση της ποσότητας χαρτιών προς ανακύκλωση ανά
εβδομάδα. Επίσης, καταγράψαμε την υπάρχουσα κατάσταση και
ιεραρχήσαμε τις ανάγκες μας.
 Ορίσαμε υπεύθυνους μαθητές Litter Less ανά τάξη και διαμόρφωση
πλάνο ανακύκλωσης και καθαριότητας των χώρων του σχολείου ανά
εβδομάδα.
 Διαμορφώσαμε τον Οικοκώδικα κάθε τάξης για το Litter Less.
 Διαμορφώσαμε γωνιά στο χώρο κάθε τάξης, αλλά και στο χωλ του
σχολείου για το Πρόγραμμα Litter Less.

 Συγκεντρώσαμε υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο
σχολείο. Δημιουργήσαμε αποθήκη σχετικών υλικών και τα αξιοποιήσαμε
σε διάφορες κατασκευές, με αφορμή επετειακές ή εποχιακές γιορτές ή για
τη διακόσμηση του σχολείου.

 Αξιοποιήσαμε γνωστικά αντικείμενα κάθε τάξης και προσαρμόσαμε τη
διδασκαλία στις ανάγκες του Προγράμματος.
 Διοργανώσαμε διαγωνισμό πρωτότυπης αφίσας για τις μικρές τάξεις
(Α΄και Β΄) και σλόγκαν για τις μεγάλες τάξεις (Γ΄- Στ΄). Στη συνέχεια,
ψηφίσαμε και επιλέξαμε τα δημοφιλέστερα.
 Συγκεντρώσαμε υλικό για την παραγωγή σχετικής αφίσας που θα
διανεμηθεί στα σχολεία της περιοχής με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και
μαθητών, προκειμένου να συμμετάσχουν και άλλα σχολεία στην
προσπάθεια αυτή.
 Συγκεντρώσαμε υλικό για την παραγωγή σχετικής αφίσας που
διανεμήθηκε σε 30 (διαφορετικού τύπου) καταστήματα (μεγάλης
επισκεψιμότητας) της περιοχής, λίγο πριν την ολοκλήρωση της φετινής
χρονιάς, με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας.
 Παρουσιάσαμε παράσταση κουκλοθέατρου από την Α΄τάξη στους
μαθητές των μικρών τάξεων του σχολείου. Οι «κούκλες»
κατασκευάστηκαν από τενεκεδάκια που έφεραν τα παιδιά, με τη βοήθεια
της εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής.
 Παρουσιάσαμε τις δράσεις του Σχολείου στους γονείς την ημέρα της
Καλοκαιρινής Γιορτής και πραγματοποιήσαμε εκδήλωση στο
χώρο του Σχολείου την ημέρα επίδοσης των Τίτλων Προόδου (έκθεση
έργων, προβολή σχετικού βίντεο).
 Μοιράσαμε αναμνηστικό σουπλά (σχεδιασμένο βάσει υλικού που
συγκέντρωσαν οι μαθητές) σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο
Πρόγραμμα, με αφορμή την ολοκλήρωσή του.

