
                                                                                                                                                                        
ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση περιβαλλοντικού προγράμματος του 1

ου Γυμνασίου 

Μουζακίου με τίτλο: «Εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών. Αλληλεπίδραση 

διατροφής και περιβάλλοντος» 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το παραπάνω  περιβαλλοντικό πρόγραμμα  ολοκληρώθηκε με 

μεγάλη επιτυχία σε συνδυασμό με το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας.  Ήταν μια 

επιτυχημένη προσπάθεια του σχολείου να εμφυσήσει τις αρχές της σωστής 

διατροφής και της αγάπης και προστασίας για το περιβάλλον στους μαθητές του, οι 

οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία και συμμετείχαν με ζήλο και όρεξη σε 

όλες τις δραστηριότητες που περιλάμβανε το πρόγραμμα, όπως παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, θεατρική παράσταση, χορευτικά κομμάτια, 

και τραγούδια από τη χορωδία σε στίχους των ίδιων των παιδιών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τα παιδιά δούλεψαν και έδωσαν το καλύτερό τους 

εαυτό προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μέσα στα πλαίσια του 

περιβαλλοντικού προγράμματος επισκεφθήκαμε το ΚΠΕ Μουζακίου όπου μας 

μίλησαν σχετικά με θέματα διατροφής και περιβάλλοντος με σκοπό να βοηθηθούν 

τα παιδιά στην εργασία τους. Το σημαντικότερο γεγονός ήταν ότι αποτέλεσε μια 

συλλογική προσπάθεια (σύμπραξη) τριών σχολείων  του 1ου Γυμνασίου 

Μουζακίου- 18ου Γυμνασίου Αθηνών- 2ου Γυμνασίου Περαίας Θεσσαλονίκης. Κάτι 

ανάλογο δεν είχε ξαναγίνει στην περιοχή μας. Τα αποτελέσματα της όλης 

προσπάθειας που περιελάμβανε 180 ερωτηματολόγια που δόθηκαν και στα τρία 

σχολεία παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργανώσαμε στο Πολιτιστικό κέντρο 

Μουζακίου. Το δείγμα ήταν επαρκές για να βγάλουμε αποτελέσματα σημαντικά 

σχετικά με τις τρείς συγκρινόμενες περιοχές.                           

Την ημερίδα την παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός και 

εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, καθώς και  οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου 

Μουζακίου,  μαθητές , διευθυντές και εκπαιδευτικοί από γειτονικά σχολεία. 

Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας του 1ου 

Γυμνασίου Μουζακίου κ. Παναγιώτα Μανταλιά. Μέσα στο πλαίσιο βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού έργου η Διευθύντρια κ. Μακρυγιάννη-Πλακιά Παναγιώτα και ο 

Σύλλογος Διδασκόντων στήριξε αυτήν την πρωτοβουλία και το 1ο Γυμνάσιο 

Μουζακίου θα συνεχίσει και με άλλες καινοτόμες δράσεις. Τα συμπεράσματα τα 

οποία αποκομίσαμε από τη πραγματοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος 

ήταν θετικά, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της κοινωνίας. Κανένα αρνητικό 

γεγονός δεν σκιάσε την όλη οργάνωση. 

Με εκτίμηση  
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