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Με τη χρηµατοδότηση

Το 8/Θ Δημοτικό Σχολείο Λίμνης, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1982. Το σχολείο μας συστεγάζεται με το 2/θέσιο Νηπιαγωγείο  Λίμνης 
και το  ωράριο λειτουργίας του είναι από τις 08:15 έως και τις 1600 όπου τελειώνει το πρόγραμμα του ολοήμερου τμήματος.  Bρίσκετ
αι στο κέντρο της  Λίμνης Ευβοίας και έχει μια πανοραμική θέα του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου.  Αν και οργανικά είναι  8/θέσιο, λειτο
υργεί όμως ως 6/θέσιο με Τμήμα   Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη και Ολοήμερο Τμήμα. Διαθέτει εγκαταστάσεις  όπως: Αίθουσα Θεάτρ
ου, Αίθουσα Η/Υ, Κλειστό Γυμναστήριο με γήπεδο  βόλεϊ και μπάσκετ, επίσης συνορεύει με Δημοτικό γήπεδο  ποδοσφαίρου 5Χ5. 

Οι ενεργειακές μας 
περιηγήσεις-
Μελετώντας το 
σχολείο μας. 

Προτάσεις – αφίσες των παιδιών 
για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα παιδιά 
δημιουργούν!

Τα παιδιά γράφουν:
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μάθαμε πάρα πολλά  για το πώς εμείς οι ίδιοι, με μικρές 
κινήσεις στην καθημερινότητα μας, μπορούμε όχι μόνο να εξοικονομήσουμε ενέργεια αλλά 
και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. 
Βάλαμε έτσι δύο στόχους: ο πρώτος στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία 
μας  και ο δεύτερος να αφήσουμε στο σχολείο μας βάσεις έτσι ώστε και τα μικρότερα 
παιδιά από εμάς που θα έρθουν στο σχολείο  να μάθουν μέσα από παιχνίδια για την 
προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους φτιάξαμε αφίσες  και δημιουργήσαμε 
ερωτηματολόγια  τα οποία μοιράσαμε στο χωριό μας  για να ερευνήσουμε κατά πόσο η 
κοινωνία μας είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας  αλλά και 
προστασίας του περιβάλλοντος.
Στο σχολείο μας βάλαμε στους διακόπτες-«υπενθυμίσεις» για να τους κλείνουμε όταν δε 
τους χρειαζόμαστε.  Έπειτα, δημιουργήσαμε και παίξαμε επιτραπέζια παιχνίδια με θέμα την 
ενέργεια και ένα μεγάλο επιδαπέδιο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου. Κάναμε ακόμη 
κατασκευές από διάφορες ηλεκτρικές συσκευές. Τέλος, στην είσοδο του σχολείου μας 
βάλαμε αφίσες και φωτογραφίες από τις δράσεις μας για την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την  προστασία του κλίματος.

Κάνοντας μετρήσεις με 
ειδικά όργανα.

Επιδαπέδιο παιχνίδι 
με την ενέργεια.

Επιτραπέζια παιχνίδια 
με την ενέργεια.

Εκπαιδευτική εκδρομή στο μεταλλευτικό πάρκο ΦωκίδαςVagonetto.
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