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Περίληψη 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου 

Ευρωπαϊκού Έργου LIFE-Περιβάλλον “Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω 

καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις 

απομακρυσμένες περιοχές” (Demonstrating resource efficiency through innovative, 

integrated waste recycling schemes for remote areas) με ακρωνύμιο 

«PAVEtheWAySTE». 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή της διαλογής στην πηγή 

των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που παράγονται στους απομακρυσμένους 

Δήμους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας με στόχο την μετέπειτα 

επεξεργασία τους σε καινοτόμα, ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης για την 

ανάκτηση υλικών υψηλής ποιότητας. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος της Δράσης D.4. “Οργάνωση των δραστηριοτήτων 

πληροφόρησης” και συγκεκριμένα της Δραστηριότητας D.4.2: Διδακτικές δράσεις στις 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Παραδοτέο 

D4.2: Πρακτικά των διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας 

Ολυμπίας). Υπεύθυνοι για την υλοποίησή τους είναι ο Δήμος Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων (ΝAXOS) για τις τοπικές κοινότητες Δονούσας, Σχοινούσας, Ηρακλείας και 

Κουφονησίων και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (OLYMPIA) για τις τοπικές κοινότητες 

της Αρχαίας Ολυμπίας, Πελοπίου και Πλατάνου σε συνεργασία και με τους 

υπόλοιπους εταίρους του έργου. 

Στο εν λόγω παραδοτέο συνοψίζονται τα κύρια θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά 

την εκπαιδευτική εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας. 

 

 

 



Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα ως εξής, Πίνακας 1.: 

Πίνακας 1. Πρόγραμμα διεξαγωγής διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και Νάξου και μικρών Κυκλάδων 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

05.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 

09.00-12.00 
Δημοτικό 
σχολείο 
Αρχαίας 

Ολυμπίας 

09.00-10.00 
Δημοτικό σχολείο 
Αρχαίας Ολυμπίας 

09.00-12.00 
Γυμνάσιο & 

Λύκειο Αρχαίας 
Ολυμπίας 

09.00-12.00 
Δημοτικό σχολείο 

Πελοπίου 

09.00-10.00 
Γυμνάσιο & 

Λύκειο Αρχαίας 
Ολυμπίας 

11.00-12.00  
Δημοτικό σχολείο 

Πλατάνου 

10.00-11.00 
Γυμνάσιο 
Πελοπίου 

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

13.03.2018 15.03.2018 09.05.2018 10.05.2018 

09.00-10.00: 
Δημοτικό σχολείο 

Κουφονησιών 

09.00-10.00: 
Δημοτικό σχολείο 

Δονούσας 
09.00-10.00: 

Δημοτικό σχολείο Ηρακλειάς 

09.00-10.00: 
Δημοτικό σχολείο 

Σχοινούσας 

12.00-13.00: 
Γυμνάσιο/Λύκειο 

Κουφονησιών 

12.00-13.00: 
Γυμνάσιο/Λύκειο 

Δονούσας 
12.00-13.00: 

Γυμνάσιο/Λύκειο Ηρακλειάς 

12.00-13.00: 
Γυμνάσιο/Λύκειο 

Σχοινούσας 

 

Στην παρούσα έκθεση συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις. 



Executive Summary 

The present report was prepared under the co-financed European LIFE-Environment 

project "Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste 

recycling schemes for remote areas" with acronym «PAVEtheWAySTE».  

The project aims at the demonstration of the first pilot implementation of separate 

collection of municipal solid waste (MSW) produced in remote areas of Naxos and 

Small Cyclades islands and Ancient Olympia, with a view to their subsequent 

processing using innovative, integrated recycling systems for the efficient recovery of 

high quality materials in order to be forwarded to the local market for recyclables. 

The present report is part of the following project actions Action D.4. "Organization of 

information activities" and specifically Activity D.4.2: "Didactic events at Preliminary 

and Secondary School units" (Deliverable D4.2). Responsible for its implementation is 

the Municipality of Naxos and Small Cyclades Islands (NAXOS), in cooperation with all 

the project partners. 

The aforementioned deliverables summarize the main issues discussed at the 

informative event for the residents of Naxos and Small Cyclades Municipality. The 

events were took place at: 

Municipality of Ancient Olympia 

05.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 

09.00-12.00 
Preliminary 
School of 
Ancient 
Olympia  

09.00-10.00 
Preliminary School 

of Ancient 
Olympia 

09.00-12.00 
Junior High school 
& High school of 
Ancient Olympia 

09.00-12.00 
Preliminary 
School of 
Pelopio 

09.00-10.00 
Junior High school 
& High school of 
Ancient Olympia 

11.00-12.00 
Preliminary School 

of Platanos  

10.00-11.00 
Junior High school 
of Ancient Olympia 

 

Municipality of Naxos and Small Cyclades   
13.03.2018 15.03.2018 09.05.2018 10.05.2018 

09.00-10.00:  
Preliminary School of 

Koufonisi Island 

09.00-10.00:  
Preliminary School of 

Donoussa Island 

09.00-10.00:  
Preliminary School of 

Iraklia Island 

09.00-10.00:  
Preliminary School of 

Schoinousa Island 
12.00-13.00:  

Junior High school of 
Koufonisi Island 

12.00-13.00:  
Junior High school of 

Donoussa Island 

12.00-13.00:  
Junior High school of 

Iraklia Island 

12.00-13.00:  
Junior High school of 

Schoinousa Island 

This report includes photos of the events. 
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Εταίροι:  

 

Cartif Τεχνολογικό Κέντρο- CARTIF 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – NTUA 

 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας - OLYMPIA 

 

http://pavethewayste.eu/
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1. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

1.1. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δήμου Αρχαίας Ολυμπία 

1.1.1. Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας  

1.1.1.1. Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας – Εισαγωγή  

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας 

Ημερομηνία: Δευτέρα 05 & Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2018 
Τοποθεσία : Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας (09.00-12.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθύντρια δημοτικού σχολείου κα Βασιλοπούλου και όλο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Δημοτικού Σχολείου, σύνολο 154 μαθητές  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία, Λαβούτα Βαρβάρα) 

 

Στις 05 & 06  Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE 

«PAVEtheWAySTE» στο Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας. Συνολικά την εκδήλωση 

παρακολούθησαν 154 μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες των 50 μαθητών. 

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 09.00-10.00 παρακολούθησε την εκδήλωση η πρώτη 

ομάδα μαθητών, Α’1, Α’2, Β’ τάξεις και την ίδια ημέρα στις 11.00-12.00 η δεύτερη ομάδα 

μαθητών, Δ’1, Δ’2, ΣΤ’1 και ΣΤ’2 τάξεις, ενώ τη Τρίτη 06 Φεβρουαρίου στις 09.00-10.00 

παρακολούθησε την εκδήλωση η τρίτη ομάδα μαθητών, Γ’1, Γ’2 και Ε’ τάξεις του σχολείου. Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

τις κα Πλουμιστού Ευαγγελία και Λαβούτα Βαρβάρα, στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων του 

Δημοτικού σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας, υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των 

τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  
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Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση.  

1.1.1.2. Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 
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Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από την Αρχαία Ολυμπία, το Πελόπιο, τη Δρούβα 

και τον Πλάτανο; 

 Θα μπορούν να συμμετέχουν και νοικοκυριά από άλλες περιοχές εκτός της Αρχαίας Ολυμπίας, 

του Πελόπιου, της Δρούβας και του Πλάτανου; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα εξαργυρώνουμε τους 

πόντους που συλλέξαμε; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ομάδες μαθητών που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

1.1.1.3. Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των βημάτων συμμετοχής στο 

έργο δημιουργήθηκε ειδικό φυλλάδιο («1η ενημερωτική μπροσούρα για τους μαθητές») το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού το οποίο δίνεται στο Παράρτημα Ι-1: Ενημερωτικό φυλλάδιο για 

τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-1: Βεβαίωση υλοποίησης 

της ενημερωτικής εκδήλωσης στο δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας παρατίθενται η βεβαίωση για 

την υλοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο 

Παράρτημα ΙΙΙ-1: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας παρατίθεται το 

πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda).  

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων . 
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1.1.2. Δημοτικό σχολείο & Νηπιαγωγείο Πλατάνου  

1.1.2.1. Δημοτικό σχολείο & Νηπιαγωγείο Πλατάνου – Εισαγωγή  

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

Ημερομηνία: Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2018 

Τοποθεσία : Δημοτικό σχολείο Πλατάνου (11.00-12.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθύντρια δημοτικού σχολείου κα Σταυροπούλου και όλο το           

εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Δημοτικού Σχολείου, σύνολο 34  

 Διευθύντρια Νηπιαγωγείου κα Γριβάκη  

 Μαθητές Νηπιαγωγείου, σύνολο 10  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία, Λαβούτα Βαρβάρα) 

 

Στις 06 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE 

«PAVEtheWAySTE» στο Δημοτικό σχολείο Πλατάνου. Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 

54 μαθητές, 44 του Δημοτικού σχολείου και 10 του νηπιαγωγείο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

από την ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τις κα Πλουμιστού Ευαγγελία 

και Λαβούτα Βαρβάρα, στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων του Δημοτικού σχολείου Πλατάνου 

υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον. 

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 
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αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση. 

1.1.2.2. Δημοτικό σχολείο Πλατάνου – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από την Αρχαία Ολυμπία, το Πελόπιο, τη Δρούβα 

και τον Πλάτανο; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα εξαργυρώνουμε τους 

πόντους που έχουμε μαζέψει; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

 

1.1.2.3. Δημοτικό σχολείο Πλατάνου – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των βημάτων συμμετοχής στο 

έργο δημιουργήθηκε ειδικό φυλλάδιο («1η ενημερωτική μπροσούρα για τους μαθητές») το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού το οποίο δίνεται στο Παράρτημα Ι-1: Ενημερωτικό φυλλάδιο για 

τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-2: Βεβαίωση υλοποίησης 

της ενημερωτικής εκδήλωσης στο δημοτικό Σχολείο Πλατάνου παρατίθεται η βεβαίωση για την 

υλοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης, από τη διεύθυνση του σχολείου καθώς και στο 

Παράρτημα ΙΙΙ-1: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας παρατίθεται το 

Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda). 

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων. 
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1.1.3. Δημοτικό σχολείο Πελοπίου 

1.1.3.1. Δημοτικό σχολείο Πελοπίου– Εισαγωγή  

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

Ημερομηνία: Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2018 

Τοποθεσία : Δημοτικό σχολείο Πελοπίου (09.00-12.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθυντής Δημοτικού σχολείου κος Πικέας και όλο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Δημοτικού Σχολείου, σύνολο 96  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία, Λαβούτα Βαρβάρα) 

 

Στις 09 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE 

«PAVEtheWAySTE» στο Δημοτικό σχολείο Πελοπίου. Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 

96 μαθητές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, τις κα Πλουμιστού Ευαγγελία και Λαβούτα Βαρβάρα, στην αίθουσα πολλαπλών 

δράσεων του Δημοτικού σχολείου Πελοπίου, υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών 

των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 17 

 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση. 

1.1.3.2. Δημοτικό σχολείο Πελοπίου – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και δε άλλες περιοχές εκτός από την Αρχαία Ολυμπία, το Πελόπιο, τη Δρούβα 

και τον Πλάτανο; 

 Θα μπορούν να συμμετέχουν και νοικοκυριά από άλλες περιοχές εκτός της Αρχαίας Ολυμπίας, 

του Πελόπιου, της Δρούβας και του Πλάτανου; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα εξαργυρώνουμε τους 

πόντους; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 18 

 

 Το χρονικό διάστημα που θα λειτουργεί το έργο 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

1.1.3.3. Δημοτικό σχολείο Πελοπίου – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των βημάτων συμμετοχής στο 

έργο δημιουργήθηκε ειδικό φυλλάδιο («1η ενημερωτική μπροσούρα για τους μαθητές») το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού το οποίο δίνεται στο Παράρτημα Ι-1: Ενημερωτικό φυλλάδιο για 

τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-3: Βεβαίωση υλοποίησης 

της ενημερωτικής εκδήλωσης στο δημοτικό Σχολείο Πελοπίου παρατίθεται η βεβαίωση για την 

υλοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο 

Παράρτημα ΙΙΙ-1: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας παρατίθεται το 

Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda).  

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων . 
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1.2. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

1.2.1. Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας  

1.2.1.1. Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας – Εισαγωγή  

 

Τίτλος 
Συνάντησης: 

Εκπαιδευτική εκδήλωση στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Ημερομηνία: Τετάρτη 07 & Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 
Τοποθεσία : Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας (09.00-12.00) 

Συμμετέχοντες:   Υπεύθυνη σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Ε. Ηλείας κα Τερζή Τίτα  

 Διευθυντής Γυμνασίου κος Κωστόπουλος Νικόλαος και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές (σύνολο 192 μαθητές)  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία, Λαβούτα Βαρβάρα) 

 

Στις 07 και 09 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE 

«PAVEtheWAySTE» στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας. Συνολικά την 

εκδήλωση παρακολούθησαν 192 μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό «trash art» 

από σχολεία της δευτεροβάθμια εκπαίδευσης του Δήμου. Συγκεκριμένα τα σχολεία που 

παρακολούθησαν την εκδήλωση είναι τα εξής: 

ΗΜ/ΝΙΑ ΏΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

07.02.2018 

09.00-10.00 
Γυμνάσιο Αρχαίας 

Ολυμπίας 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 79 

10.00-11.00 

Γυμνάσιο Λεχαινών ΔΙΑΤΣΕΝΤΑ ΦΑΝΟΥ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗ 47 
Γυμνάσιο Επιταλίου ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 

1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πύργου ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2 

09.02.2018 

09.00-10.00 
1ο Γενικό Λύκειο 

Πύργου 
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 

11.00-12.00 
Γενικό Λύκειο 

Πελοπίου 
ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

τις κα Πλουμιστού Ευαγγελία και Λαβούτα Βαρβάρα, στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων του 

Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας, κάτω από την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των 

τάξεων αλλά και την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων ΔΕ Ηλείας.   
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Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις του, τους στόχους αλλά και για τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από 

την υλοποίηση του. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην ενημέρωση και 

εκπαίδευση των μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, τις ορθής διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση. 
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1.2.1.2. Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από την Αρχαία Ολυμπία, το Πελόπιο, τη Δρούβα 

και τον Πλάτανο; 

 Θα μπορούν να συμμετέχουν και νοικοκυριά από άλλες περιοχές εκτός της Αρχαίας Ολυμπίας, 

του Πελόπιου, της Δρούβας και του Πλάτανου; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα τα εξαργυρώνουμε; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 

 Μετά το πέρας τις πιλοτικής εφαρμογής τι θα γίνει; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ομάδες μαθητών που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

1.2.1.3. Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των βημάτων συμμετοχής στο 

έργο δίνεται στο Παράρτημα Ι-2: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για Δήμο Αρχαία Ολυμπία. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-4: Βεβαίωση υλοποίησης της 

ενημερωτικής εκδήλωσης  για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παρατίθεται 

η βεβαίωση για την υλοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, 

καθώς και στο Παράρτημα ΙΙΙ-1: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda). 

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων . 
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2. Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

2.1. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

2.1.1. Δημοτικό σχολείο Κουφονησίων 

2.1.1.1. Δημοτικό σχολείο Κουφονησίων – Εισαγωγή  

 

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στο δημοτικό σχολείο των Κουφονησίων 

Ημερομηνία: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 
Τοποθεσία : Πνευματικό Κέντρο  (09.00-12.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου κα Κουκουλάκη και όλο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Δημοτικού Σχολείου Κουφονησίων, σύνολο 19  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία, Σχοινάς Πέτρος) 

 

Στις 12 Μαρτίου 2018, στο Πνευματικό κέντρο των Κουφονησίων πραγματοποιήθηκε η 

Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE «PAVEtheWAySTE». Συνολικά την εκδήλωση 

παρακολούθησαν 19 μαθητές όλων των τάξεων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα 

εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την κα Πλουμιστού Ευαγγελία και τον κ. Σχοινά 

Πέτρο, στο υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 
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απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση.  

2.1.1.2. Δημοτικό σχολείο Κουφονησίων – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από τις Μικρές Κυκλάδες; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα τα εξαργυρώνουμε; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

2.1.1.3. Δημοτικό σχολείο Κουφονησίων – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των βημάτων συμμετοχής στο 

έργο δημιουργήθηκε ειδικό φυλλάδιο («1η ενημερωτική μπροσούρα για τους μαθητές») το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού το οποίο δίνεται στο Παράρτημα Ι-1: Ενημερωτικό φυλλάδιο για 

τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-5: Βεβαίωση υλοποίησης 

της ενημερωτικής εκδήλωσης στο δημοτικό σχολείο Κουφονησίων παρατίθεται η βεβαίωση για την 

υλοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο 

Παράρτημα ΙΙΙ-2α: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

(Κουφονήσια, Δονούσα) παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda). 

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων. 
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2.1.2. Δημοτικό σχολείο Δονούσας  

2.1.2.1. Δημοτικό σχολείο Δονούσας – Εισαγωγή  

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στο δημοτικό σχολείο της Δονούσας 

Ημερομηνία: Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 

Τοποθεσία : Πνευματικό Κέντρο  (09.00-10.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου κα Νομικού και όλο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δονούσας, σύνολο 11  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία, Σχοινά Πέτρο) 

 

Στις 15 Μαρτίου 2018, στο Πνευματικό κέντρο της Δονούσας πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική 

εκδήλωση του έργου LIFE «PAVEtheWAySTE». Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 11 

μαθητές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, την κα Πλουμιστού Ευαγγελία και τον κ. Σχοινά Πέτρο, υπό την εποπτεία των 

υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 
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ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση.    

2.1.2.2. Δημοτικό σχολείο Δονούσας – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από τις Μικρές Κυκλάδες; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα τα εξαργυρώνουμε; 

 Εάν χάσουμε την προσωποποιημένη κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε 

καινούργια και τι θα γίνει με τους πόντους θα τους χάσουμε; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 
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2.1.2.3. Δημοτικό σχολείο Δονούσας – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των βημάτων συμμετοχής στο 

έργο δημιουργήθηκε ειδικό φυλλάδιο («1η ενημερωτική μπροσούρα για τους μαθητές») το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού το οποίο δίνεται στο Παράρτημα Ι-1: Ενημερωτικό φυλλάδιο για 

τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-6: Βεβαίωση υλοποίησης 

της ενημερωτικής εκδήλωσης  στο δημοτικό σχολείο Δονούσας παρατίθεται η βεβαίωση για την 

υλοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο 

Παράρτημα ΙΙΙ-2α: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

(Κουφονήσια, Δονούσα) παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda).  

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων. 

 

2.1.3. Δημοτικό σχολείο Ηρακλειάς 

2.1.3.1. Δημοτικό σχολείο Ηρακλειάς – Εισαγωγή 

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στο δημοτικό σχολείο της Ηρακλείας 

Ημερομηνία: Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 

Τοποθεσία : Αίθουσα πολλαπλών δράσεων Γυμνάσιου Ηρακλείας  (09.00-10.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου κα Πάντα  

 Μαθητές Δημοτικού Σχολείου, σύνολο 3  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία) 

 

Στις 09 Μαΐου 2018, στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων του Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε η 

Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE «PAVEtheWAySTE». Συνολικά την εκδήλωση 

παρακολούθησαν 3 μαθητές, του δημοτικού σχολείου της τοπικής κοινότητας της Ηρακλείας. Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και 

πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις δράσεις, τους στόχους αλλά και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η 

εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των μαθητών για την ευρύτερη έννοια της 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 28 

 

ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα 

προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση. 

2.1.3.2. Δημοτικό σχολείο Ηρακλειάς – Συζήτηση 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 
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να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο θα εφαρμοστεί το έργο, 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από τις μικρές Κυκλάδες 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

2.1.3.3. Δημοτικό σχολείο Ηρακλειάς – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των βημάτων συμμετοχής στο 

έργο δημιουργήθηκε ειδικό φυλλάδιο («1η ενημερωτική μπροσούρα για τους μαθητές») το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού το οποίο δίνεται στο Παράρτημα Ι-1: Ενημερωτικό φυλλάδιο για 

τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-9: Βεβαίωση υλοποίησης 

της ενημερωτικής εκδήλωσης για το Δημοτικό Σχολείο Ηρακλειάς παρατίθεται η βεβαίωση για την 

υλοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο 

Παράρτημα ΙΙΙ-2β: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Ηρακλειά, 

Σχοινούσα) παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda).  

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων. 

 

2.1.4. Δημοτικό σχολείο Σχοινούσας 

2.1.4.1. Δημοτικό σχολείο Σχοινούσας – Εισαγωγή 

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στο δημοτικό σχολείο Σχοινούσας 

Ημερομηνία: Πέμπτη 09 Μαΐου 2018 

Τοποθεσία : Αίθουσα πολλαπλών δράσεων του γυμνασίου  (09.00-10.00) 
Συμμετέχοντες:   Διευθύντής Δημοτικού σχολείου κα Νομικού και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Δημοτικού Σχολείου, σύνολο 11 μαθητές  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία) 
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Στις 09 Μαΐου 2018, στο Πνευματικό κέντρο της Δονούσας πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική 

εκδήλωση του έργου LIFE «PAVEtheWAySTE». Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 11 

μαθητές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, τους κα Πλουμιστού Ευαγγελία και κ. Σχοινά Πέτρο, στο Πνευματικό Κέντρο της 

Τοπικής Κοινότητας Δονούσας, υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 
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διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση. 

2.1.4.2. Δημοτικό σχολείο Σχοινούσας – Συζήτηση 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από τις Μικρές Κυκλάδες; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα τα εξαργυρώνουμε; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

 

2.1.4.3. Δημοτικό σχολείο Σχοινούσας - Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση των βημάτων συμμετοχής στο 

έργο δημιουργήθηκε ειδικό φυλλάδιο («1η ενημερωτική μπροσούρα για τους μαθητές») το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού το οποίο δίνεται στο Παράρτημα Ι-1: Ενημερωτικό φυλλάδιο για 

τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-11: Βεβαίωση υλοποίησης 

της ενημερωτικής εκδήλωσης  για το Δημοτικό Σχολείο Σχοινούσας παρατίθεται η βεβαίωση για την 

υλοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο 

Παράρτημα ΙΙΙ-2β: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Ηρακλειά, 

Σχοινούσα) παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda).  
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Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων. 
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2.2. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

2.2.1. Γυμνάσιο – Λύκειο Κουφονησίων   

2.2.1.1. Γυμνάσιο -Λύκειο Κουφονησίων – Εισαγωγή 

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κουφονησίων 

Ημερομηνία: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 

Τοποθεσία : Γυμνάσιο Κουφονησίων  (11.00-12.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου κα Γαμβρούλη και όλο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, σύνολο 30 μαθητές 

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία, Σχοινάς Πέτρος) 

 

Στις 12 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων του Γυμνασίου της τοπικής κοινότητας 

Κουφονησίων πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE «PAVEtheWAySTE». 

Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 30 μαθητές όλων των τάξεων. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την κα 

Πλουμιστού Ευαγγελία και τον κ, Σχοινά Πέτρο, υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών 

των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο βασικός 

στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις δράσεις, 

τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του 

έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των μαθητών για την 

ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αλλά και τα 

προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα σε αυτή. Έπειτα με τη διαδραστική διαδικασία 

των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά 

με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, δεδομένου του 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε χρήσιμες 

πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων 

αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της εφαρμογής κακών 

πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η 
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παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια λειτουργίας του έργου. 

Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών στην 

πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία 

ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε 

να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν 

πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, 

τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα 

ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην 

προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως 

συλλέγουμε πόντους και πως τους εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η 

άποψη των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν 

ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση. 

2.2.1.2. Γυμνάσιο – Λύκειο Κουφονησίων – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από τις Μικρές Κυκλάδες; 

 Θα μπορούν να συμμετέχουν και οι τουρίστες που θα επισκέπτονται το νησί; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα τα εξαργυρώνουμε; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο.  
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2.2.1.3. Γυμνάσιο – Λύκειο Κουφονησίων – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου δίνεται στο Παράρτημα 

Ι-3: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Δήμο Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-7: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής 

εκδήλωσης  στο Γυμνάσιο Κουφονησίων παρατίθεται η βεβαίωση για την υλοποίηση της 

ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο Παράρτημα ΙΙΙ-2α: 

Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Κουφονήσια, Δονούσα) 

παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda). 

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου στο Γυμνάσιο Κουφονησίων 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών Κυκλάδων. 
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2.2.2. Γυμνάσιο – Λύκειο Δονούσας  

2.2.2.1. Γυμνάσιο – Λύκειο Δονούσας – Εισαγωγή 

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στο Γυμνάσιο-Λύκειο Δονούσας 

Ημερομηνία: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 

Τοποθεσία : Αίθουσα Γυμνασίου Δονούσας  (10.00-11.00) 
Συμμετέχοντες:   Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου κα Μόρφα και όλο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, σύνολο 9 μαθητές  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία, Σχοινάς Πέτρος) 

 

Στις 12 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και Λυκείου της τοπικής κοινότητας της 

Δονούσας πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE «PAVEtheWAySTE». 

Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 9 μαθητές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την 

ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την κα Πλουμιστού Ευαγγελία και τον κ. 

Σχοινά Πέτρου, υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 
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ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση. 

2.2.2.2. Γυμνάσιο – Λύκειο  Δονούσας – Συζήτηση 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από τις μικρές Κυκλάδες; 

 Θα μπορούν να συμμετέχουν και οι τουρίστες που επισκέπτονται το νησί; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα τα εξαργυρώνουμε; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 
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2.2.2.3. Γυμνάσιο – Λύκειο Δονούσας – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου δίνεται στο Παράρτημα 

Ι-3: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Δήμο Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-8: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής 

εκδήλωσης  στο Γυμνάσιο Δονούσας παρατίθεται η βεβαίωση για την υλοποίηση της ενημερωτικής 

εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο Παράρτημα ΙΙΙ-2α: Πρόγραμμα διδακτικών 

εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Κουφονήσια, Δονούσα) παρατίθεται το Πρόγραμμα 

της εκδήλωσης (agenda). 

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων. 

2.2.3. Γυμνάσιο – Λύκειο Ηρακλειάς 

2.2.3.1. Γυμνάσιο – Λύκειο Ηρακλειάς – Εισαγωγή 

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ηρακλειάς 
Ημερομηνία: Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 

Τοποθεσία : Αίθουσα πολλαπλών δράσεων Γυμνασίου Ηρακλειάς (10.00-12.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθυντής του Γυμνασίου-Λυκείου κ. Γαβαλάς 

 Μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, σύνολο 5  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία) 

 

Στις 09 Μαΐου 2018, στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων του Γυμνασίου και Λυκείου της 

Ηρακλειάς πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE «PAVEtheWAySTE». 

Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 5 μαθητές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την 

ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την κα Πλουμιστού Ευαγγελία, υπό την 

εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  
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Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 

διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση. 

2.2.3.2.  Γυμνάσιο – Λύκειο Ηρακλειάς – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 
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 Πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από τις Μικρές Κυκλάδες; 

 Θα μπορούν να συμμετέχουν και οι τουρίστες που επισκέπτονται το νησί; 

 Ποιος θα κερδίζει τους πόντους από τη συμμετοχή των τουριστών; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα τα εξαργυρώνουμε; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

2.2.3.3. Γυμνάσιο – Λύκειο Ηρακλειάς – Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου δίνεται στο Παράρτημα 

Ι-3: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Δήμο Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-10: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής 

εκδήλωσης  στο Γυμνάσιο Ηρακλειάς παρατίθενται η βεβαίωση για την υλοποίηση της ενημερωτικής 

εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο Παράρτημα ΙΙΙ-2β: Πρόγραμμα διδακτικών 

εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Ηρακλειά, Σχοινούσα) παρατίθεται το Πρόγραμμα 

της εκδήλωσης (agenda). 

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων. 

2.2.4. Γυμνάσιο – Λύκειο Σχοινούσας 

2.2.4.1. Γυμνάσιο – Λύκειο Σχοινούσας – Εισαγωγή 

Τίτλος Συνάντησης: Εκπαιδευτική εκδήλωση στο Γυμνάσιο-Λύκειο Σχοινούσας 

Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 

Τοποθεσία : Αίθουσα Γυμνασίου Σχοινούσας  (09.00-12.00) 

Συμμετέχοντες:   Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου κα Μόρφου και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου 

 Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (σύνολο 9 μαθητές)  

 Ομάδα εργασίας ΕΜΠ (Πλουμιστού Ευαγγελία) 
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Στις 10 Μαΐου 2018, στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και Λυκείου της τοπικής κοινότητας της 

Σχοινούσας πραγματοποιήθηκε η Εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου LIFE «PAVEtheWAySTE». 

Συνολικά την εκδήλωση παρακολούθησαν 9 μαθητές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την 

ομάδα εργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την κα Πλουμιστού Ευαγγελία, υπό την 

εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων.  

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών υλοποίησης του 

έργου σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο 

βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις 

δράσεις, τους στόχους αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των 

μαθητών για την ευρύτερη έννοια της ανακύκλωσης, της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν στο περιβάλλον.  

Την εκδήλωση διαβούλευσης άνοιξε η ομάδα εργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

χαιρετίζοντας τα παιδία και καλωσορίζοντας τα στην εκδήλωση. Έπειτα με τη διαδραστική 

διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων αποτυπώθηκε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των 

μαθητών σχετικά με την ανακύκλωση αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων. Εν συνεχεία, 

δεδομένου του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωσης η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες στα παιδία σχετικά με την συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν από την συνέχιση της 

εφαρμογής κακών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης 

αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου LIFE “PAVEtheWAySTE”, και ειδικότερα τα στάδια 

λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των αποβλήτων ανά υλικό. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν αντιληφθεί πλήρως τη διαδικασία 

εφαρμόστηκε διαδραστική διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνοντας τους διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έπρεπε να διαχωρίσουν με βάση τη διαδικασία που τους είχε 

παρουσιαστεί νωρίτερα. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία εγκατάστασης των 

Πράσινων Περιπτέρων στην περιοχή τους, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν αφού 

φτάσουν εκεί, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθεί ο χειριστής του Πράσινου Περιπτέρου 

προκειμένου να καταχωρηθούν οι πόντοι στην προσωποποιημένη κάρτα του κάθε νοικοκυριού. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτενής περιγραφή για τη 
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διαδικασία του ανταποδοτικού συστήματος, πως συλλέγουμε πόντους και πως τους 

εξαργυρώνουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε η άποψη των μαθητών σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος, τι τούς δυσκόλεψε και τι δεν ήταν ξεκάθαρο, ενώ δόθηκε χρόνος για 

ερωτήσεις και συζήτηση. 

 

2.2.4.2.  Γυμνάσιο – Λύκειο Σχοινούσας – Συζήτηση  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των ερωτήσεων σχετικά με τα βήματα για τη συμμετοχή στη 

λειτουργία του έργου έμφαση από τα παιδία δόθηκε στο ανταποδοτικό σύστημα και ιδιαίτερα 

στον τρόπου που κερδίζουμε και εξαργυρώνουμε τα δώρα. Ωστόσο, τόσο από την ομάδα 

εργασίας του ΕΜΠ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε ότι ο λόγος που θα πρέπει 

να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο είναι για να συμβάλουμε στην προστασία του τόπου μας και 

όχι να παράγουμε περισσότερα απόβλητα προκειμένου να κερδίζουμε πόντους και δώρα. 

Ακόμη, συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

 Πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί το έργο; 

 Θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές εκτός από τις Μικρές Κυκλάδες; 

 Θα μπορούν να συμμετέχουν και οι τουρίστες που επισκέπτονται το νησί τους καλοκαιρινούς 

μήνες; 

 Ποια θα είναι τα δώρα που θα δίνονται ως ανταποδοτικά και πως θα τα εξαργυρώνουμε; 

 Εάν χάσουμε την κάρτα τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε καινούργια και τι θα γίνει 

με τους πόντους θα τους χάσουμε; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

εκπαιδευτική εκδήλωση βρήκαν ιδιαίτερα εύκολη τη διαδικασία τόσο διαχωρισμού των υλικών 

στην πηγή όσο και την διαδικασία μεταφοράς τους στο Πράσινο Περίπτερο. 

 

2.2.4.3. Γυμνάσιο – Λύκειο Σχοινούσας– Υλικό Διάχυσης και ενημέρωσης 

Σχετικά με το υλικό διάχυσης, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου δίνεται στο Παράρτημα 

Ι-3: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Δήμο Νάξου & 

Μικρών Κυκλάδων. Παράλληλα, στο Παράρτημα ΙΙ-12: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής 

εκδήλωσης  στο Γυμνάσιο Σχοινούσας παρατίθενται η βεβαίωση για την υλοποίηση της 

ενημερωτικής εκδήλωσης από τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και στο Παράρτημα ΙΙΙ-2β: 
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Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Ηρακλειά, Σχοινούσα) 

παρατίθεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (agenda). 

Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική εκδήλωση του έργου παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧI: 

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών 

Κυκλάδων. 
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Παράρτημα Ι-1: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
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Παράρτημα Ι-2: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για Δήμο Αρχαία Ολυμπία 
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Παράρτημα Ι-3: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 
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Παράρτημα ΙΙ-1: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης 

στο δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας 
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Παράρτημα ΙΙ-2: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης 

στο δημοτικό Σχολείο Πλατάνου 
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Παράρτημα ΙΙ-3: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης 

στο δημοτικό Σχολείο Πελοπίου 
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Παράρτημα ΙΙ-4: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης  

για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
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LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 59 

 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 60 

 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 61 

 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 62 

 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 63 

 

Παράρτημα ΙΙ-5: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης 

στο δημοτικό σχολείο Κουφονησίων 

 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 64 

 

Παράρτημα ΙΙ-6: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης  

στο δημοτικό σχολείο Δονούσας 

 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 65 

 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 66 

 

Παράρτημα ΙΙ-7: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης  

στο Γυμνάσιο Κουφονησίων 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 67 

 

Παράρτημα ΙΙ-8: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης  

στο Γυμνάσιο Δονούσας 

 

 

 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 68 

 

Παράρτημα ΙΙ-9: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης 

για το Δημοτικό Σχολείο Ηρακλειάς 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 69 

 

Παράρτημα ΙΙ-10: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης  

στο Γυμνάσιο Ηρακλειάς 

 

 
 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 70 

 

Παράρτημα ΙΙ-11: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης  

για το Δημοτικό Σχολείο Σχοινούσας 

 

 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 71 

 

Παράρτημα ΙΙ-12: Βεβαίωση υλοποίησης της ενημερωτικής εκδήλωσης  

στο Γυμνάσιο Σχοινούσας 

 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 72 

 

Παράρτημα ΙΙΙ-1: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας 

 

 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 73 

 

Παράρτημα ΙΙΙ-2α: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου 

& Μικρών Κυκλάδων (Κουφονήσια, Δονούσα) 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ-2β: Πρόγραμμα διδακτικών εκδηλώσεων στο Δήμο Νάξου 

& Μικρών Κυκλάδων (Ηρακλειά, Σχοινούσα) 

 

 

  



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 74 

 

Παράρτημα ΧI: Φωτογραφίες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο Δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας και στο Δήμο Νάξου & μικρών Κυκλάδων 

 

 

Δημοτικό σχολείο 

Αρχαίας Ολυμπίας 

 

 

Δημοτικό σχολείο 

Πλατάνου 

 

Δημοτικό σχολείο 

Πελοπίου 

 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση Αρχαίας 

Ολυμπίας 

 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 75 

 

 

 

Δημοτικό σχολείο 

Κουφονησίων 

 

Δημοτικό σχολείο 

Δονούσας 

 

Γυμνάσιο  - Λύκειο 

Κουφονησίων 

 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

Δονούσας 

 

 

 

 



Παραδοτέο D4.3:  Πρακτικά διδακτικών εκδηλώσεων στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας Ολυμπίας 

 

LIFE 14 ENV/GR/000722 PAVEtheWAySTE 76 

 

 

 

Δημοτικό Σχολείο 

Ηρακλειάς 

 

Γυμνάσιο – Λύκειο 

Ηρακλειάς 

 

Δημοτικό Σχολείο 

Σχοινούσας 

 

Γυμνάσιο – Λύκειο 

Σχοινούσας 

 

  

 


