
Επίσκεψη κλιμακίου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης WWF στο Σχολείο μας 

Στις 9 Απριλίου 2009 επισκέφθηκε το σχολείο μας κλιμάκιο της WWF. (Η περιβαλλοντική 

οργάνωση WWF Ελλάς αποτελεί κοµµάτι της διεθνούς οικογένειας του WWF (World Wide Fund 

for Nature), η οποία απαρτίζεται από 50 εθνικές οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία 

του περιβάλλοντος σε περισσότερες από 100 χώρες, www.wwf.gr).  

Η επίσκεψη αυτή είχε ενημερωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Οι υπεύθυνες  της 

Περιβαλλοντικής Οργάνωσης με επικεφαλής την κ. Κουταβά ενημέρωσαν τους μαθητές και 

τις μαθήτριες του Ε1 τμήματος του Δημοτικού μας σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές που 

συντελούνται στον πλανήτη μας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έγινε παρουσίαση, 

διάλογος μεταξύ των μαθητών αλλά και με τις υπεύθυνες της οργάνωσης και 

πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα 

αυτής της συνάντησης ήταν καταπληκτικά αλλά  και ενθαρρυντικά όσον αφορά στις 

δράσεις των μικρών μαθητών σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα του περιβάλλοντος και την 

πορεία του πλανήτη μας. 

Είναι χρήσιμο να ειπωθεί ότι η δράση αυτή έγινε στο  πλαίσιο του προγράμματος 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009» που οργανώνει και υλοποιεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο). Πρόκειται για πρόγραμμα συνεργασίας 

και αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών μέσω διαδραστικής τηλεδιάσκεψης, ασύγχρονης 

επικοινωνίας αλλά και πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Στο 

πρόγραμμα αυτό, κατά το έτος 2009, λαμβάνουν μέρος το Λεόντειο Πατησίων με το Ε1 

τμήμα του Δημοτικού και με το Ε1 και Ε2 του Δημοτικού Σχολείου του Ναυστάθμου Σούδας 

(Κρήτη). 

Το θέμα μας για το σχολικό έτος 2008-2009 είναι: 

«Περιβάλλον – Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας». 

Σύνθηµά µας: Ας ζήσουµε σε ένα ζωντανό πλανήτη 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες και των δύο σχολείων ασχολούνται με συγκεκριμένες ενότητες 

και με συγκεκριμένη μεθοδολογία ώστε να φέρουν σε πέρας το project. Οι ενότητες αυτές 

είναι οι εξής: 

• Αιολική ενέργεια   

• Ηλιακή ενέργεια  

• Υδροηλεκτρική ενέργεια 

• Ενέργεια από βιοµάζα  

Έχετε τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερα στις διευθύνσεις:  

http://www.edc.uoc.gr/~panas/ODUSSEAS.html 

http://www.filvis.net/web-odysseas-2009/index-2009.html 

 

 



 

 


