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ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο ζθμπόξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη κα θαηακμήζμοκ ηα 

παηδηά ηεκ έκκμηα ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ θαη κα 

ακαθαιύρμοκ μέζα από ημ εκδηαθένμκ πμο ζα ακαπηύλμοκ 

γηα αοηή ζεηηθά ζοκαηζζήμαηα θαη θίκεηνα.                                        

ΠΓΡΙΛΗΨΗ 

Bημπμηθηιόηεηα, ή βημιμγηθή πμηθηιόηεηα, μνίδμομε 

θονίςξ ημ ζύκμιμ ηςκ γμκηδίςκ, ηςκ βημιμγηθώκ εηδώκ, 

θαη ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ μηαξ πενημπήξ. Ο μεγάιμξ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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ανηζμόξ θαη ε πμηθηιμμμνθία ηςκ ζύγπνμκςκ μμνθώκ 

δςήξ ζηε γε είκαη ημ απμηέιεζμα εθαημκηάδςκ 

εθαημμμονίςκ πνόκςκ ελειηθηηθήξ ηζημνίαξ. 

ύμθςκα με ηεκ Γιιεκηθή Νμμμζεζία: "Βημιμγηθή 
πμηθηιόηεηα ή βημπμηθηιόηεηα είκαη ε πμηθηιία ηςκ 
δώκηςκ μνγακηζμώκ πάζεξ πνμειεύζεςξ, 
πενηιαμβακμμέκςκ, μεηαλύ άιιςκ, ηςκ πενζαίςκ, 
ζαιαζζίςκ θαη άιιςκ οδαηηθώκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη 
μηθμιμγηθώκ ζομπιεγμάηςκ, ηςκ μπμίςκ απμηειμύκ 
μένμξ. Γπίζεξ, πενηιαμβάκεηαη ε πμηθηιόηεηα εκηόξ ηςκ 
εηδώκ, μεηαλύ εηδώκ θαη μηθμζοζηεμάηςκ (άνζνμ 2 ημο κ. 
2204/1994, ΦΓΚ 59 Α΄). ηε βημιμγηθή πμηθηιόηεηα 
πενηιαμβάκεηαη, ηέιμξ, ε πμηθηιόηεηα ηςκ γμκηδίςκ μέζα 
θαη μεηαλύ ηςκ εηδώκ." 

ήμενα παναηενείηαη μείςζε ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ ζημκ 

πιακήηε, γεγμκόξ πμο μθείιεηαη ζε μηα ζεηνά από αηηίεξ 

όπςξ ε νύπακζε ημο πενηβάιιμκημξ, ε θαηαζηνμθή ηςκ 

δαζώκ, ε ενεμμπμίεζε ηςκ εδαθώκ, ε μόιοκζε ηςκ 

οδάηςκ θαη ε αολεμέκε ζήνεοζε. 

Η μείςζε ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ θαη ε ελαθάκηζε εηδώκ πμο 

δεκ έπμοκ ακαθαιοθζεί αθόμε μεηώκεη ηε ζηαζενόηεηα 

ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ, αιιά θαη ζηενεί ημκ άκζνςπμ από 

μοζίεξ πμο πηζακώξ κα απμδεηπζμύκ πμιύηημεξ γηα ηεκ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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πνμζηαζία ηεξ ογείαξ ημο, όπςξ θάνμαθα γηα ηεκ 

ακηημεηώπηζε ζπάκηςκ αζζεκεηώκ. 

Για την υλοποίηςη των ςτόχων μασ  ακολουθήςαμε την 

ομαδοςυνεργατική μζθοδο, τισ εργαςίεσ πεδίου και τισ 

ςυνθετικζσ – δημιουργικζσ εργαςίεσ. 

Μενηθέξ από ηηξ δναζηενηόηεηεξ παναηίζεκηαη παναθάης: 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 Φυτζψαμε ςπόρουσ και βολβοφσ και παρατηρήςαμε την 

ανάπτυξή τουσ. 

 Ζωγραφίςαμε εικόνεσ με χλωρίδα και πανίδα. 

 Φτιάξαμε από εφημερίδεσ ανακυκλωμζνο χαρτί και 

πολλζσ καταςκευζσ με ανακυκλϊςιμα υλικά. 

 Φτιάξαμε δζντρα με ςυνθήματα. 

 Φτιάξαμε φυτολόγιο με τα φυτά και τα δζντρα του 

χωριοφ μασ. 

 Φτιάξαμε ταΐςτρεσ  και φωλιζσ για τα πουλιά. 

 Διαβάςαμε πολλά παραμφθια και ποιήματα. 

 Συντάξαμε ερωτηματολόγια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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 Μάθαμε για την πυραμίδα τησ τροφικήσ αλυςίδασ. 

 Επιςκεφτήκαμε τη γφρω περιοχή του χωριοφ μασ και 

προςπαθήςαμε να ενημερωθοφμε για αυτή. 

 Καθαρίςαμε το χωριό μασ από τα ςκουπίδια. 

 Φτιάξαμε κάδουσ ανακφκλωςησ. 

 Ενημερϊςαμε τουσ γονείσ μασ και τουσ κατοίκουσ του 

χωριοφ για τη ςημαςία τησ ανακφκλωςησ. 

Οι φωτογραφίεσ που ακολουθοφν είναι από μία 

εξόρμηςή μασ ςτο χωριό με ςκοπό τον καθαριςμό του 

από τα ςκουπίδια. 
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