
Στο πλαίσιο υλοποίησης της  Μαθητικής Εβδομάδας Δράσης 2018: Πλανήτης 2030 στο σχολείο
μας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 Μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Τάξης ενημερώθηκαν για τους 17 Παγκόσμιους  Στόχους.
Στη  συνέχεια  επισκέφτηκαν  τον  κήπο  του  σχολείου  μας.  Εκεί,  συζήτησαν  για  την
αναγκαιότητα ύπαρξης, περιποίησης και προστασίας του. Βέβαια, η κουβέντα επεκτάθηκε

στην  ανάγκη  προστασίας  οποιούδηποτε  ελεύθερου  χώρου  μεσα  στην  πόλη.  Επίσης,  τα
παιδιά έκφρασαν τις απόψεις τους για τα οικοσυστήματα, για τη διαφύλαξή τους, για τη
βιοποικιλότητα  αλλά και για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

Αφού έμαθαν για την προσπάθεια μεγαλύτερων συμμαθητών, συμμαθητριών τους και καθηγητών
να  εμπλουτίσουν  τον  κήπο  μας  με  νέα  φυτά,  προσπάθησαν  να  αναγνωρίσουν  αυτά  που
συνάντησαν.
(Κανάριος  φοίνικας,  Δενδρολίβανο,  Πικροδάφνη,  Αλμπαρόριζα,  Κυπαρίσσι,  Διμορφοθήκη,
Λεβάντα, Ρίγανη,  Μουσμουλιά, Σπάρτο, Αγγελική, Ευώνυμο, Ευκάλυπτος, Μαργαρίτα, Αλόη,
Λαντάνα, Γαζία, κ.α)

 Μαθητές από την Α΄ και την Β΄Τάξη, αφού συζήτησαν για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους,
συγκέντρωσαν  σε  ένα  κείμενο  προτάσεις  για  το  πώς  μπορούμε  να  είμαστε  υπεύθυνοι
καταναλωτές.  Το κείμενο αυτό μαζί  με τις  δημιουργίες των παιδιών έγινε  φανζίν  (  ένα
έντυπο  που  φτιάχνεται  και  κυκλοφορεί  από  ερασιτέχνες  εκδότες  και  δημιουργούς  και
διανέμεται  συνήθως  χέρι  με  χέρι  και  έξω  από  τα  καθιερωμένα  πλαίσια  διανομής  και
διακίνησης εντύπων - fan από το οπαδός και  zine από το magazine- . 
Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε μερικά από τα έργα των παιδιών του γυμνασίου μας:















 Τέλος, στείλαμε κάποια από τα φανζίν των παιδιών στην Actionaid. Τα fanzine από όλα τα
σχολεία  θα  συγκεντρωθούν  από  την  Actionaid  και  έτσι  θα  δημιουργηθεί  μια  μοναδική
μαθητική συλλογή, η οποία και θα εκτεθεί στο Victoria Square Project   στις 22 Απριλίου
2018, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αθήνας, Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου. 

Ολοκληρώνοντας αυτή τη μικρή παρουσίαση,  θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε
όλους τους μαθητές  και όλες τις μαθήτριες του 67ου Γυμνάσιου Αθήνας που πρόθυμα και
με χαρά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.


