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Εεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία
απηό βξίζθεηαη.








Λφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ ππεξαζηηθφ δξφκν Λεκεζνχ -Λεπθσζίαο παξαηεξείηαη
κεγάιε ερνξχπαλζε.
Έιιεηςε πξαζίλνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη αλεθκεηάιιεπηνη εμσηεξηθνί ρψξνη.
Τεξάζηηεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ θαη ππεξρεηιηζκέλνη θάδνη, ηφζν εληφο ησλ ηάμεσλ, φζν θαη
ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, θαη ειιηπήο δηαρείξηζή ηνπο
Η άγλνηα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο απμεκέλεο θαηαλάισζεο θαη ε ιαλζαζκέλε ηαχηηζή ηεο κε ηελ
πνηφηεηα δσήο ( φζν πεξηζζφηεξα θαηαλαιψλσ ηφζν θαιχηεξα δσ) αιιά θαη ε πηνζέηεζε θαθψλ
δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ.
Η αλάγθε γηα δεκηνπξγία αζθαιψλ πξνυπνζέζεσλ γηα πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ
δηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ην ζρνιείν θαη γεληθφηεξα ζηελ πφιε καο.
Η ππεξθαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν καο .
.

Εήηεκα/Πξόβιεκα ζην νπνίν ζα δνζεί έκθαζε θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά


Η βειηίσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ δηαηξνθηθψλ επηινγψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
ηνπ ζρνιείνπ καο κε απψηεξν ζηφρν ηελ πηνζέηεζε κνληέισλ αεηθφξνπ θαηαλάισζεο ζηελ
θαζεκεξηλή δσή.

Γηαηί επηιέγεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη πώο ζπλδέεηαη κε ην ηνπηθό ζαο πιαίζην;
 Η ηάζε γηα ππεξθαηαλάισζε απνηειεί ηξφπν δσήο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ κε ζπλεπαθφινπζν
νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. . Υηνζεηψληαο απηφ ηνλ
ηξφπν δσήο θαη ππεξεηψληαο ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο «πιαζηέο» καο αλάγθεο νδεγνχκαζηε
ζε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζε αχμεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζε ζπαηάιε ελέξγεηαο, ζε
απμεκέλνπο ξχπνπο ζηελ αηκφζθαηξα, ζηα ππφγεηα λεξά θαη ζην έδαθνο αιιά θαη ζε αχμεζε ηεο
ςαιίδαο κεηαμχ ησλ θησρψλ θαη πινχζησλ ρσξψλ. Η θηψρηα πιένλ δελ αθνξά ηηο ρψξεο ηνπ
ηξίηνπ θφζκνπ αιιά παξαηεξείηαη θαη κέζα ζηελ ίδηα καο ηε ρψξα.
 Αλ επηζπκνχκε λα ιχζνπκε ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ, ηφηε ζα πξέπεη λα βξνχκε ηηο αηηίεο πνπ
νδεγνχλ ζηελ νινέλα θαη απμαλφκελε παξαγσγή ηνπο θαη λα εθαξκφζνπκε ιχζεηο πνπ ζα
νδεγήζνπλ ζηελ αεηθφξν θαηαλάισζε. Δλζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ θξηηηθή
ζθέςε απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο επηζπκίεο
ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηνπο, επηιέγνληαο φζα πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη, νδεγνχκαζηε ζηε
δεκηνπξγία ππεχζπλσλ πνιηηψλ θαη θαηαλαισηψλ. Η θαζηέξσζε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα

ζην ζρνιείν, ζηνπο καζεηέο , ζηνπο γνλείο θαη ζηελ θνηλφηεηα γεληθφηεξα είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε κνληέισλ αεηθφξνπ θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Θεκαηηθή ελόηεηα/εο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηελ νπνία εκπίπηεη ην πξόβιεκα/δήηεκα
δηεξεύλεζεο:
 Παξαγωγή θαη Καηαλάιωζε
 Φηώρηα
 Δλέξγεηα
θνπόο:
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα λα
αληηιεθζνχλ, φηη ε ππεξθαηαλάισζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο, αιιά αληίζεηα νδεγεί ζε
ππνβάζκηζή ηεο. Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκζηνο επηδηψθεηαη λα γίλεη αληηιεπηφ πσο
ζπλερίδνληαο λα δνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο νδεγνχκαζηε ζε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ,
ζε αχμεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζε ζπαηάιε ελέξγεηαο, ζε απμεκέλνπο ξχπνπο ζηελ αηκφζθαηξα, ζηα
ππφγεηα λεξά θαη ζην έδαθνο αιιά θαη ζε αχμεζε ηεο ςαιίδαο κεηαμχ ησλ θησρψλ θαη πινχζησλ ρσξψλ
θαη πσο ε αιιαγή ζηάζεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο,
νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο, θαζηζηψληαο ηε δσή φισλ καο θαιχηεξε.
Δπηκέξνπο επηδηωθόκελνη ζηόρνη γηα ηελ αεηθόξν πεξηβαιινληηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ
ζρνιείνπ:
Γλώζεωλ:
1. Να θαηαθηήζνπλ βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο θαη έλλνηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ππφ κειέηε δήηεκα.
2. Να απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ζέκαηα αεηθφξνπ θαη κε αεηθφξνπ παξαγσγήο θαη
θαηαλάισζεο .
3. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ππεξθαηαλάισζε αγαζψλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη
γεληθφηεξα ζηε δσή καο.
4. Να αλαθέξνπλ ηηο ζπλέπεηεο (νηθνλνκηθέο, νηθνινγηθέο, θνηλσληθέο) απφ ηελ ππεξθαηαλάισζε
αγαζψλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη γεληθφηεξα ζηε δσή καο.
5. Να αλαθέξνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ππεξθαηαλάισζεο ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη λα εληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
(απνδάζσζε, ππεξπινηφκηζεο, ππεξβφζθεζε θ.α.) ιφγσ ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο θαη
θαηαλάισζεο πξντφλησλ.
6. Να γλσξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ηξφπνπο δηάζεζήο ηνπο ζηνλ
θαηαλαισηή.
7. Να κειεηνχλ ηελ πνξεία ελφο πξντφληνο απφ ηηο πξψηεο χιεο ζηελ παξαγσγή θαη ην ηαμίδη ηνπ
ζηνλ θαηαλαισηή, θαζψο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία.
8. Να εμεηάζνπλ ηηο ζπλέπεηεο απφ ηε κε αεηθφξν παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ζην πεξηβάιινλ θαη
ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ.
9. Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο λέσλ θαηαλαισηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζα
δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο γεο.
10. Να γλσξίζνπλ λνκνζεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα αεηθφξνπ θαηαλάισζεο ζε ηνπηθφ θαη
παγθφζκην επίπεδν.
11. Να γλσξίζνπλ παξαδνζηαθά, ηνπηθά πξντφληα θαη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπο.
12. Να γλσξίζνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ καο παιαηφηεξα θαη ζήκεξα
θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηνλ δπηηθφ θφζκν θαζψο θαη ηελ παξαδνζηαθή θαη κεζνγεηαθή
δηαηξνθή.
13. Να κειεηήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο
πξντφλησλ φζνλ αθνξά αβηνηηθνχο παξάγνληεο (ξχπαλζε λεξνχ, εδάθνπο, αηκφζθαηξαο,
θαηαζπαηάιεζε θπζηθψλ πφξσλ) θαη βηνηηθνχο παξάγνληεο (βηνπνηθηιφηεηα)

14. Να κειεηήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο
πξντφλησλ φζνλ αθνξά αβηνηηθνχο παξάγνληεο (ξχπαλζε λεξνχ, εδάθνπο, αηκφζθαηξαο,
θαηαζπαηάιεζε θπζηθψλ πφξσλ) θαη βηνηηθνχο παξάγνληεο (βηνπνηθηιφηεηα)
15. Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα αληηθαηαλαισηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο εθάζηνηε
θπβεξλήζεηο (θαηαλαισηηθνί θφξνη).
16. Να γλσξίζνπλ ηηο νηθνινγηθέο ζεκάλζεηο πξντφλησλ.
17. Να γλσξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαιιαγκέλσλ πξντφλησλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ πγεία θαη
ην πεξηβάιινλ
Δπαηζζεηνπνίεζεο-ζπλεηδεηνπνίεζεο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Να αληηιεθζνχλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ππεξθαηαλάισζεο ζηελ αηζζεηηθή αιιά θαη ζηελ
πνηφηεηα δσήο ζην ζρνιηθφ ρψξν.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ππεξθαηαλάισζε αγαζψλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ
δσήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ.
Να θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπο επηινγψλ ζηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ ζην
ζρνιηθφ ρψξν.
Να θαηαλνήζνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη θαηαλάισζεο
αγαζψλ.
Να αληηιεθζνχλ φηη ε ππεξθαηαλάισζε απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα ππνβάζκηζεο ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νδεγεί ζε κείσζε ησλ θπζηθψλ- ελεξγεηαθψλ πφξσλ
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ε εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ
ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ άιισλ δσληαλψλ
νξγαληζκψλ ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ (αεηθνξία).
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξφιν ηεο θαηαλάισζεο ζηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ αληζνηήησλ .
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ζπαηάιε ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ζπλεπψο ηελ επηβάξπλζε ζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ επηινγή θαηαλάισζεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ.
Να αλαγλσξίζνπλ ηελ εμάξηεζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ απφ εηζαγφκελα είδε δηαηξνθήο,
εμαηηίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ απηψλ ησλ ρσξψλ απφ ηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξφιν ηεο θαηαλάισζεο σο παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο
ηαπηφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο.
Να αλαγλσξίζνπλ ην ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηε δηακφξθσζε θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη
πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε ζσζηψλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο νη θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά
ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δνπλ.
Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε ηνπ θαζελφο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρηαο.
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ
παξαγσγή θαη θαηαλάισζε αγαζψλ.

Γεμηνηήηωλ:
1. Να εληνπίζνπλ πεξηπηψζεηο ππεξθαηαλάισζεο αγαζψλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο.
2. Να ζπιιέγνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ ζην
ζρνιείν.
3. Να ηεξαξρνχλ, λα θαηεγνξηνπνηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο αλάγθεο.
4. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, δηαιφγνπ, ζεβαζκνχ ηεο αληίζεηεο άπνςεο, θξηηηθήο
δηεξεχλεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζέζεσλ θαη απφςεσλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο αληηπαξάζεζεο θαη
εζηθψλ δηιεκκάησλ ζε ζελάξηα ή πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο .
5. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο ηερλνινγηθψλ κέζσλ (ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή,
βηληενθάκεξα, δεκνζηνγξαθηθφ θαζεηφθσλν, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο) σο κέζσλ ιήςεο θαη

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ.
Να αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν θαη άιιεο πεγέο (θσηνγξαθίεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ζρεηηθνχο
πίλαθεο) γηα ηε ζπιινγή θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ππφ κειέηε ζέκα.
Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πεηξακαηηθήο δηεξεχλεζεο, θαηαγξαθήο, δεδνκέλσλ, αλάιπζεο θαη
δηαηχπσζεο ζπκπεξαζκάησλ.
Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κειέηεο πεδίνπ κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην
ζρνιείν.
Να αμηνπνηνχλ ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) γηα λα παξνπζηάδνπλ ζε
ελλνηνινγηθφ ράξηε πηπρέο πνπ εκπίπηνπλ ζην ππφ κειέηε δήηεκα.
Να αμηνινγήζνπλ ην ξφιν ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπο επηινγψλ ζην πεξηβάιινλ θαη λα
θαηακεηξήζνπλ ην νηθνινγηθφ ηνπο απνηχπσκα.
Να εληνπίδνπλ ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί κέζσ ηνπ δίθαηνπ εκπνξίνπ ή κε γλψκνλα
πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα θαη παξακέηξνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
Να ζπζρεηίζνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ κε ηα απμεκέλα πνζνζηά
παρπζαξθίαο ησλ πνιηηψλ ηνπ, αιιά θαη κε ηνλ ππνζηηηζκφ ησλ πνιηηψλ ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ.
Να δηεξεπλνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη λα ηηο θαηεγνξηνπνηνχλ ζε θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηθέο.
Να επηρεηξεκαηνινγνχλ ζηε βάζε ηνπ πψο ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ζπλεπψο ε
δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο.
Να εξκελεχνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Κχπξν θαη ζε άιιεο ρψξεο ζε ζρέζε κε δηάθνξεο
παξακέηξνπο (ηξφπνο δσήο, παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πνιίηε).

ηάζεωλ:
1. Να απνθηήζνπλ ζηάζε ζσζηνχ θαηαλαισηή.
2. Να απνθηήζνπλ ζηάζε ελεξγνχ πνιίηε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
3. Να πηνζεηήζνπλ ζηάζε ελζπλείδεηνπ πνιίηε σο πξνο ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο .
4. Να αλαπηχμνπλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηηο αμίεο ηεο αεηθνξίαο (αιιειεγγχε, δηθαηνζχλε,
απηνλνκία, ππεπζπλφηεηα θιπ).
5. Να αλαπηχμνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαθξίλνπλ ην δεκνθξαηηθφ θαη ελεξγφ πνιίηε
(ελεκεξσκέλνο πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα δξψκελα γχξσ ηνπ θαη αζθεί δεκνθξαηηθά ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ).
6. Να αλαπηχμνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο επζχλεο θαη ηνπ θνηλνχ θαινχ κέζα απφ ηελ αλάιεςε
δξάζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε.
7. Να απνθηήζνπλ ζηάζεηο ζεβαζκνχ ησλ «άιισλ» θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο
ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο.
πκκεηνρήο θαη δξάζεο:
1. Να ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην
ζρνιείν ηνπο.
2. Να πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ην δήηεκα ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ
θνηλφηεηα.
3. Να νξγαλψζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο ζρεηηθέο κε ηελ αλαγθαηφηεηα
πηνζέηεζεο αεηθφξσλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ.
4. Να νξγαλψζνπλ δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππεξθαηαλάισζεο
αγαζψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ.
5. Να ελεξγνπνηεζνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο ηεο
θνηλφηεηαο γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ θαη πξνηάζεσλ αεηθφξσλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ.
6. Να ελεξγνπνηεζνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ κπνξνχλ
λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρηαο ζηελ πφιε ηνπο.
7. Να ππνζηεξίδνπλ ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε αγαζψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη
ην δίθαην εκπφξην.

8. Να εξεπλήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρηαο, λα ελεκεξψζνπλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα ηνπο νξγαληζκνχο
απηνχο θαη νη ίδηνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθέο δξάζεηο πξνο ηνλ ηνκέα απηφ.
9. Να εηζεγεζνχλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ζρνιεία, ηα Μ.Μ.Δ, νη εηαηξείεο, νη θπβεξλεηηθνί
θνξείο, νη κε-θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε θαηαλαισηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
10. Να επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα κε ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπο κέζα απφ ηα
ηνπηθά έληππα θαη ξαδηνηειενπηηθά ΜΜΔ.
11. Να ζπλεξγαζηνχλ κε θνξείο, νξγαληζκνχο, ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε
ζσζηψλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ.
12. Να αλαιάβνπλ δξάζεηο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπο
ζπλεζεηψλ θαη ηε κείσζε ηεο ππεξθαηαλάισζεο αγαζψλ.

Ση επηδηώθεηαη κέζα από ην πξόγξακκα απηό λα πεηύρεηε γηα ην ζρνιείν ζαο θαη ηελ θνηλόηεηά
ζαο; (αλαθέξεηε επηδηωθόκελα απνηειέζκαηα).
Α) ρνιείν (παηδαγωγηθό, νξγαλωζηαθό/ηερλεηό, θνηλωληθό πιαίζην)
Παηδαγωγηθό πιαίζην:
 Να ρξεζηκνπνηεζνχλ παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ηερληθέο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηνλ
πεξηβαιινληηθφ γξακκαηηζκφ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
 Να αλαδηνξγαλσζεί ην καζεζηαθφ πιαίζην ζηε βάζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ
καζεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δηεξεχλεζεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα αζρνιεζνχλ θαη λα
εμνηθεησζνχλ κε αιιειεπηδξαζηηθέο, βησκαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη φπσο Γηαινγηθέο
Αληηπαξαζέζεηο, παηρλίδηα ξφισλ, Καηαηγηζκφο ηδεψλ, Φαξηνγξάθεζε ελλνηψλ, εζηθά δηιήκκαηα
θαη Μειέηε Πεδίνπ.
 Να κεηαθεξζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία πέξα απφ ηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ.
Οξγαλωζηαθό/ηερλεηό πιαίζην
 λα κεηαιιάμεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, δηνίθεζε θιπ. πξνο
θαηεπζχλζεηο πην δεκνθξαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο (νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θεληξηθνχ
καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ζπλδέζκνπ γνλέσλ ζηνλ θαηαξηηζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο
ΑΠΔΠ ηνπ ζρνιείνπ) θαη φινη καδί λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ δξάζεηο (πρ δεκηνπξγία
ιαραλφθεπνπ γηα πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ ).
 Να δεκηνπξγήζεη ππννκάδεο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (καζεηέο, γνλείο,
εθπαηδεπηηθνί, δεκνηηθέο αξρέο, ζρνιηθή εθνξεία) γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ
γηα βειηίσζε ηνπ ππφ κειέηε δεηήκαηνο.
 λα δηεπθνιπλζεί ε νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ,
γνλέσλ, ηνπηθψλ αξρψλ, επαγγεικαηηψλ, ΜΚΟ θαη γεληθφηεξα πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα
ζπκβάινπλ ζηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.
 λα εηνηκαζηνχλ πηλαθίδεο αλαθνηλψζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη έξεπλεο
καζεηψλ γηα ην ππφ κειέηε δήηεκα..
 λα εκπινπηηζηεί ε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ κε βηβιία, ςεθηαθνχο δίζθνπο θαη παηρλίδηα πνπ
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.
 λα νξγαλσζεί θαηάζηεκα αληαιιαγήο δηάθνξσλ πιηθψλ θαη αγαζψλ (βηβιία, παηρλίδηα θιπ).
 λα δεκηνπξγεζεί ιαραλφθεπνο ζηελ απιή κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθψλ καο επηινγψλ
θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ καο επηινγψλ αιιά θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο πξντφλησλ.
 λα εθαξκνζηεί πξφγξακκα ζηήξημεο θαη δηάζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ ζην ζρνιηθφ ρψξν (ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ θαληίλα).
 λα εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα ηεο ηεγαλνθίλεζεο..
 λα δεκηνπξγεζεί εξγαζηήξην αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζηελ αίζνπζα Τέρλεο.





λα θαηαζηεί ην ζρνιείν ρψξνο αεηθνξηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο θαη λεξνχ θαη κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα ζηελ
θνηλφηεηα (δεκηνπξγία θνκπφζη, ηεγαλνθίλεζε, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε).
λα αμηνπνηεζνχλ άρξεζηα πιηθά (παιηά ειαζηηθά, παιέηα θ.ιπ) γηα εμσξατζκφ ηεο ζρνιηθήο
απιήο.

Κνηλωληθό πιαίζην
 λα θαηαζηεί ην ζρνιείν ρψξνο επηθνηλσλίαο, ζπλεχξεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο
αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ (εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο/ηξηεο, ε Γηεχζπλζε ηνπ
ζρνιείνπ, νη γνλείο, θαη ε ηνπηθή θνηλφηεηα) αιιά θαη θνξέσλ πέξα απφ απηφ, νη νπνίνη ζα
ζπλεξγαζηνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα βειηίσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ
ζπλεζεηψλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλφηεηα.
 λα αμηνπνηεζνχλ νη δηάθνξνη θνξείο (Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, ΜΚΟ (ΑΚΤΗ Κέληξν Μειεηψλ θαη
Έξεπλαο, Unicef, Ίδξπκα Σνθία γηα ηα παηδηά, Μηθξνί Δζεινληέο Σχλδεζκνο Καηαλαισηψλ,
Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ) Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνχ, θιπ) θαη λα
αλαπηπρζνχλ δηάθνξεο ζπλεξγαζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζηξαηεγηθέο θαη κεραληζκνχο γηα
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ππεξθαηαλάισζεο.
 λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Λεκεζνχ (π.ρ. πξνβνιή ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο) κε ζηφρν
ηε δηνξγάλσζε θνηλψλ δξάζεσλ θαη γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζε δξάζεηο πνπ ήδε
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Γήκν θαη ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκά καο.
 λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαζία κε Δηαηξείεο πνπ παξάγνπλ δηάθνξα πξντφληα (π.ρ. γάια, ςσκί) κε
ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ καο γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφλησλ θαη γηα ηα
απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή.
 λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαζία κε ηνπηθέο βηνηερλίεο κε ζηφρν ηε γλσξηκία κε ηξφπνπο παξαγσγήο
ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηνπηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ πηνζέηεζή ηνπο ζηελ
θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή.
Β) Κνηλόηεηα:
 λα θαηαζηεί ε θνηλφηεηα α) βαζηθφο ρψξνο βησκαηηθήο θαη εκπεηξηθήο ελαζρφιεζεο -Οξγάλσζε
κειέηεο πεδίνπ ζε ππεξαγνξά, βηνηερλία ηνπηθψλ πξντφλησλ, δεκνηηθή αγνξά,Οξγάλσζε
επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο παξαγσγήο (ζεξκνθήπην, ακπέιη, ρσξάθη) θαη θαηαλάισζεο πξντφλησλ,
θιπ -, β) παξέκβαζεο -Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ (κέζα απφ δηαλνκή εληχπσλ) ζε
ζέκαηα ζηήξημεο ηνπηθψλ πξντφλησλ σο παξάγνληα αεηθνξίαο, νξζήο θαηαλάισζεο ζηα πιαίζηα
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δίθαηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη γ) λα απνηειέζεη πεξηβάιινλ εθαξκνγήο
πξνηάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ ησλ καζεηψλ
 λα νξγαλσζνχλ απφ θνηλνχ κε ηελ θνηλφηεηα εθδειψζεηο γηα πξνψζεζε αεηθφξσλ
θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ.

