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Η 4η συνάντηση για το πρόγραμμα COMMENIUS – E TWINNING "GO GREEN, GO CLEAN,
ACT NOW!" πραγματοποιήθηκε στο
SENNELS SKOLE στη Δανία,
http://www.sennelsskole.dk/,
από 08/5 ως 13/5/2011.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία, Ελλάδα,
Κύπρος, Πολωνία, Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Δανία. Το σχολείο μας
εκπροσωπήθηκε από το
Διευθυντή, κο. Βασίλογλου Φώτη,
την
υπεύθυνη καθηγήτρια για την υλοποίηση του προγράμματος, κα. Μακαρονοπούλου
Σταυρούλα
και τη
δασκάλα της 6ης τάξης, κα Δέδε Σοφία
...

Το Sennels Skole βρίσκεται στο χωριό Sennels, πληθυσμός 1.500 κάτοικοι, στο Δήμο του
Thisted στο βαρειοδυτικό τμήμα της Δανίας. Ο ευρύτερος Δήμος του Thisted, 46.000
κάτοικοι, ονομάζεται «φιλική προς το περιβάλλον περιοχή» και θεωρείται ότι είναι ο Δήμος
της Δανίας που φροντίζει το περιβάλλον περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Η περιοχή
του Thisted ίσως είναι μια από τους πιο φιλικές προς το περιβάλλον περιοχές του κόσμου.
Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας και το 80% της θέρμανσης παράγονται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωθερμική, αιολική, ηλιακή και ενέργεια από τα κύματα. Το
καλοκαίρι παρέχεται κλιματισμός στα καταστήματα και τα δημόσια κτίρια του Δήμου από
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπάρχει επί πλέον εργαστάσιο καύσεως σκουπιδιών,
αφού βέβαια ανακυκλωθούν όσα είναι εφικτό. (www.climate.thisted.dk )
Το Sennels Skole έχει 8 τάξεις (από τάξη 0 έως 7η τάξη). Υπάρχει δασκάλα ειδικής αγωγής
και άτομο το οποίο φροντίζει καθημερινά μαθητή με νοητικά προβλήματα. Οι δάσκαλοι
διδάσκουν τέσσερα μαθήματα στα οποία έχουν ειδικευτεί και συνήθως οι μαθητές έχουν τον
ίδιο δάσκαλο όλα τα χρόνια της εκπαίδευσής τους, από 1η έως 7η τάξη. Το κτίριο του
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σχολείου είναι ξύλινο, διόροφο, διαθέτει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες,
στεγασμένο χώρο στάθμευσης ποδηλάτων των μαθητών και τεράστιο αύλειο χώρο. Στα
δαλείμματα οι μαθητές μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο σε γήπεδο με χορτάρι, να κάνουν
κούνια σε χώρο με χώμα, ποδηλατάκια, πατίνια και ρόλερς.
Όλες οι τάξεις είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες και υπολογιστές. Το σχολείο
διαθέτει επίσης περίπου 50 laptops και μια σύγχρονη βιβλιοθήκη η οποία λειτουργεί με
barcodes. Η υπεύθυνη δασκάλα για τη βιβλιοθήκη έχει μειωμένο ωράριο και μια φορά το
μήνα συγκεντρώνονται όλοι οι δάσκαλοι βιβλιοθηκάριοι των σχολείων του Δήμου του Thisted
και συζητούν για βιβλία και συγγραφείς.
Οι μαθητές κυκλοφορούν με κάλτσες ή παντόφλες στους χώρους του σχολείου διότι το
σχολείο θεωρείται ως το δεύτερο σπίτι τους και θα πρέπει να είναι καθαρό. Το σχολείο
επίσης διαθέτει τεράστια κουζίνα με ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήριο ρούχων και πιάτων για
το μάθημα της οικιακής οικονομίας. Καθημερινά δυο υπεύθυνοι μαθητές της 7ης τάξης
πουλούν στους συμμαθητές τους αναψυκτικά, ψωμάκια και μικρές πίτες, τις οποίες ψήνουν
στην κουζίνα του σχολείου, και τα χρήματα που συγκεντρώνονται τα χρησιμοποιούν για την
εκδρομή που πραγματοποιούν στη Νορβηγία στο τέλος του έτους. Επίσης δυο μαθητές της
7ης τάξης είναι υπεύθυνοι σχολικοί τροχονόμοι.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 08:00 και τελειώνουν στις 14:00. Στις 09:00 όλοι οι μαθητές
συγκεντρώνονται στην αίθουσα εκδηλώσεων/γυμναστήριο/αίθουσα μουσικής του σχολείου,
τραγουδούν σχολικά τραγούδια, η Διευθύντρια διαβάζει μια προσευχή και κάνει
ανακοινώσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές πηγαίνουν στις τάξεις τους.

Στη διάρκεια της επίσκεψής μας, παρακολουθήσαμε όλες τις ημέρες την πρωϊνή
συγκέντρωση των μαθητών οι οποίοι έπαιξαν μουσικά όργανα και τραγούδησαν διάφορα
τραγούδια. Την πρώτη ημέρα οι μαθητές της 7ης τάξης μας ξενάγησαν στους χώρους του
σχολείου και στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε την πρώτη συζήτηση για το πρόγραμμα και
ακολούθησε επίσκεψη στο εκθεσιακό και ερευνητικό κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
”Folkecenteret” , http://www.folkecenter.net/gb/, όπου και ξεναγηθήκαμε από τον υπεύθυνο του
κέντρου.
Τη δεύτερη ημέρα, κάθε χώρα δίδαξε σε μια τάξη. Εμείς διδάξαμε στην 6η τάξη. Τους
προβάλλαμε βίντεο για την Ελλάδα, τη Νέα Σμύρνη και το σχολείο μας. Στη συνέχεια τους
μιλήσαμε για την καρέτα καρέτα, δείξαμε βίντεο, οι μαθητές διάβασαν μια ιστορία,
απάντησαν σχετικό ερωτηματολόγιο, έλυσαν σταυρόλεξο, έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό παζλ
και τέλος κατασκεύασαν μια παραλία με τις χελώνες να κατευθύνονται στη θάλασσα. Για
την κατασκευή χρησιμοποίησαν φυσικά υλικά και άχρηστα χαρτιά. Στο τέλος της ημέρας
τους διδάξαμε το χασαποσέρβικο, τους κεράσαμε παστέλια και μοιράσαμε σελιδοδείκτες
με χελώνες, δελφίνια και φώκιες που είχαν φτιάξει οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου
μας καθώς και γράμματα των μαθητών της Ε΄ τάξης. Τέλος οι Δανοί μαθητές έγραψαν
γράμματα για τους Έλληνες μαθητές.
Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα στην πόλη του Thisted, μεταβήκαμε και πάλι στο σχολείο
όπου οι συντονιστές των σχολείων φύτεψαν συμβολικά ένα δέντρο στην αυλή του σχολείου.
Ακολούθησε έκθεση και παρουσίαση των εργασιών μας στους γονείς των μαθητών και η
μέρα έκλεισε με παράθεση δείπνου από τη σχολκιή κοινότητα και παραδοσιακούς χορούς.
Την τρίτη ημέρα πραγματοποιήσαμε εκδρομή στην πόλη του Άρχους. Επισκεφθήκαμε το
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Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης ”Aros”, http://www.aros.dk/, και την παλιά πόλη ”Den Gamle
By”, http://www.dengamleby.dk/eng/den-gamle-by/, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει την
αρχιτεκτονική των σπιτιών της Δανίας μέσα από τους αιώνες.
Την τέταρτη ημέρα της συνάντησης, ενημερωθήκαμε από τον υπεύθυνο για τα
περιβαλλοντικά θέματα του Δήμου του Thisted για τον τρόπο που ο Δήμος εκμεταλλεύεται
όλες τις μορφές ενέργειας. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε ένα «Σχολείο της 10ης τάξης».
Στη Δανία οι μαθητές συνηθίζουν να πηγαίνουν εσωτερικοί στο «Σχολείο της 10ης τάξης»
αφού ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εννιαετή εκπαίδευσή τους. Το σχολείο λειτουργεί
σαν οικοτροφείο και οι μαθητές εκτός από την υποχρεωτική 3ωρη καθημερινή διδασκαλία,
Δανέζικα, Μαθηματικά, Αγγλικά και Φυσική ή Γερμανικά, διδάσκονται γυμναστική, χορό,
μουσική, θέατρο και τέχνες. Μέσα στα καθήκοντά τους είναι να καθαρίζουν τους χώρους
που διαμένουν καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους και αυτούς όπου γίνονται τα
μαθήματα, να φροντίζουν τα ρούχα τους, και να μαγειρεύουν. Έτσι, μαθαίνουν να γίνονται
υπεύθυνα και κοινωνικά άτομα. Το μηνιαίο κόστος αυτού του σχολείου είναι 500 ευρώ και
υπάρχουν πολλά τέτοια σχολεία σε όλη τη Δανία. Η 4η συνάντηση για το πρόγραμμα
έκλεισε με συζήτηση για τις δραστηριότητες του δεύτερου έτους του προγράμματος και
προγραμματισμό των υπόλοιπων συναντήσεων.
Η φιλοξενία των Δανών συναδέλφων μας υπήρξε απαράμιλλη και θεωρούμε ότι τόσο το
συνεργαζόμενο σχολείο όσο και οι πόλεις του Sennels και του Thisted αποτελούν
παραδείγματα προς μίμηση για την Ελλάδα.

Το σχολείο μας συμμετέχει στην ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
που διοργανώνουν ο Δήμος Νέας Σμύρνης
και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ΄ Δ/νσης Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης
Αθηνών, στο
Άλσος Νέας Σμύρνης, στις
11 Ιουνίου 2011 από 5:00 μμ έως 10:00 μμ.
Θα χαρούμε να σας δείξουμε το έργο μας από κοντά.
blogs.sch.gr/8dimnsmyrn/

2clean2green.wordpress.com

Μακαρονοπούλου Σταυρούλα (Καθηγήτρια Αγγλικών – Υπεύθυνη για το
πρόγραμμα)
Βασίλογλου Φώτης (Διευθυντής)
Δέδε Σοφία (Δασκάλα ΣΤ΄ τάξης)
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