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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

     Ο όρος ανακύκλωση δηλώνει την επαναφορά στην αρχική µορφή, την επανάληψη ή τη 
µετατροπή και επαναχρησιµοποίηση της ύλης. 
   Στις σύγχρονες κοινωνίες µε τον όρο ανακύκλωση εννοούµε τη δράση για τη διαχείριση του  
ζητήµατος  των απορριµµάτων. Με την ανακύκλωση γίνεται προσπάθεια για επαναχρησιµοπο-
ίηση ενός µεγάλου µέρους των απορριµµάτων µε στόχο την ελαχιστοποίηση του τελικού 
όγκου τους. 

Γιατί όµως υπάρχουν τόσα απορρίµµατα στις µέρες µας; 
   Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αλµατώδης αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής, 
δηµιουργεί διαρκώς νέα προϊόντα, που υποστηρίζονται µε συνεχή διαφήµιση, πράγµα που 
οδηγεί τον πληθυσµό σε όλο και πιο µεγάλη κατανάλωση. Η µείωση του πληθυσµού της 
υπαίθρου και η αστικοποίηση, δηµιουργούν την ανάγκη για όλο και περισσότερα τυποποιηµέ-
να και συσκευασµένα προϊόντα, µε υψηλό οικολογικό αποτύπωµα.        

   Γιατί είναι επιβεβληµένη η ανάγκη της µείωσης των απορριµµάτων σήµερα;
   Η εξάντληση των πόρων της γης, σε πολλές περιπτώσεις, έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο και 
απειλεί την βιωσιµότητα  του ανθρώπου, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω των 
σκουπιδιών και της κακής διαχείρισής τους, απειλεί την υγεία µας και υποβαθµίζει την 
ποιότητα ζωής µας. Οι κοινωνίες έχουν πια συνειδητοποιήσει  ότι δεν µπορεί πλέον να 
συνεχιστεί αυτή η καταστροφική πορεία.

  Υπάρχει λύση;  Τι πρέπει να κάνει ο καθένας µας;
   Πέρα από το γεγονός ότι σε παγκόσµιο επίπεδο οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν άµεσα, 
αλλά και σε επίπεδο χώρας, οι Περιφέρειες και οι Δήµοι οφείλουν να πάρουν πρωτοβουλίες, 
τίθεται επιπλέον επιτακτικά και το ζήτηµα της ατοµικής ευθύνης. Αυτό σηµαίνει την αλλαγή της 
στάσης µας ως προς τον καταναλωτισµό, µε την ενεργό συµµετοχή µας στο τοπικό σχέδιο 
διαχείρισης απορριµµάτων και µε την συνεχή εκπαίδευση, τόσο σε σχολικό επίπεδο, όσο και 
σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
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 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πίσω απ' τη µάντρα, σπασµένα γυαλιά,
σπασµένες στάµνες και κονσερβοκούτια,

τα λυπηµένα σκυλιά, οι άγριες γάτες,
πλήθος τσουκνίδες κι ανάµεσά τους

ένα µικρό λουλούδι κίτρινο,
σαν άστρο παραµεληµένο,

έχει αναλάβει να πληρώσει
όλα τα σπασµένα.

Μαζί κι εγώ.
                                                                      Γιάννης Ρίτσος

Τα απορρίµµατα χθές και σήµερα

- Πάντα οι άνθρωποι έκαναν ανακύκλωση. Ας αναλογιστούµε τις προηγούµενες γενιές, 
ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όπου υπήρχαν ελάχιστα απορρίµµατα, αφού 
επαναχρησιµοποιούσαν τα πάντα (οικόσιτα ζώα, λίπανση χωραφιού, µεταποίηση ρούχων 
κλπ)

- Η κατανάλωση στο παρελθόν ήταν περιορισµένη και κάλυπτε τις βασικές ανάγκες των 
ανθρώπων

- Σήµερα ο άνθρωπος είναι υπερκαταναλωτικός, δεν ιεραρχεί τις ανάγκες του και η σηµερινή 
φαινοµενική οικονοµική ευµάρεια, οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα αδιέξοδο φαύλο κύκλο. 
Όλο και µεγαλύτερη βιοµηχανική παραγωγή, όλο και πιο αυξηµένη κατανάλωση είναι η 
σύγχρονη παγίδα όπου έχουµε εγκλωβιστεί.

- Η αποµάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση και η έντονη αστικοποίησή του, οδηγούν όλο και 
περισσότερο στην παραγωγή τυποποιηµένων και συσκευασµένων προϊόντων. Αυτό έχει 
ως  αποτέλεσµα να αυξάνεται ο όγκος των σκουπιδιών µας αλλά και το οικολογικό 
αποτύπωµα των προϊόντων που καταναλώνουµε, τα οποία  ταξιδεύουν τεράστιες 
αποστάσεις για να φτάσουν στον καταναλωτή.

- Η αποµάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση και τις λειτουργίες της, καταργεί την αίσθηση 
του µέτρου, παρεκτρέπει από τις αξίες για µια αειφορική ζωή, δηµιουργεί την 
ψευδαίσθηση ότι είµαστε κυρίαρχοι και ότι όλα µας ανήκουν και οδηγεί σε έναν αδιέξοδο 
και αυτοκαταστροφικό δρόµο.

Μονόδροµος η µείωση των απορριµµάτων µας

-  Ο όγκος των απορριµµάτων που δηµιούργησε ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι εφιαλτικός. 
- Η παγκόσµια κοινότητα αποφάσισε να διαχειριστεί το ζήτηµα και ευτυχώς υπάρχουν σε 
πολλές χώρες επιτυχηµένα παραδείγµατα. Η χώρα µας προσπαθεί αλλά ακόµη είναι πολύ 
πίσω σε σχέση µε τα διεθνή πρότυπα.
-  Σήµερα έχουµε καταλάβει ότι η γη δεν είναι ανεξάντλητη, όπως και οι φυσικοί της πόροι

 Κοπτες Χριστιανοί αφιερωμένοι στην ανακύκλωση των σκουπιδιών στο Καΐρο. Φωτογραφία Νational Geographic

- Η επιβάρυνση στο περιβάλλον και οι επιπτώσεις στην υγεία µας δεν µπορούν να µας 
επιτρέψουν άλλο εφησυχασµό. Η µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, οι διοξίνες που 
ανιχνεύονται πλέον στην τροφή µας, η αύξηση των ασθενειών που οφείλονται σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, είναι µερικές από τις συνέπειες της υπερκατανάλωσης και της 
αλόγιστης διαχείρισης των απορριµµάτων µας.
- Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των χώρων εναπόθεσης 
απορριµµάτων,  συν τοις άλλοις έχουν δηµιουργήσει και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.
- Το οικονοµικό κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται κάθε νοικοκυριό, για την αποκοµιδή όλο 
και µεγαλύτερου όγκου απορριµµάτων, είναι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να 
µας προβληµατίσει, ώστε να συµβάλουµε και εµείς στη µείωση τους

Τι γίνεται στον τόπο µας σε σχέση µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, σήµερα;

-  Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολλές φορές ο εθνικός, ο περιφερειακός ή ο τοπικός 
σχεδιασµός για τη διαχείριση των απορριµµάτων, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να µην έχουν 
ξεκάθαρη γνώση για το τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι και για το τι θα γίνει στο µέλλον.
-  Στο δήµο µας εδώ και λίγα χρόνια υπάρχει το σύστηµα ανακύκλωσης µε τους µπλε κάδους 
(όπου πρέπει να τοποθετούνται το χαρτί, το γυαλί, το αλουµίνιο και το πλαστικό). 
-  Το σύστηµα όµως αυτό, τελευταία είχε ατονήσει και για το λόγο αυτό ο δήµος Μονεµβασίας 
πήρε πρωτοβουλία για την ενηµέρωση των δηµοτών, ώστε να  αυξηθεί όσο το δυνατό ο όγκος 
των υλικών που ανακυκλώνεται στους µπλε κάδους, σε ποσοστό κοντά στο 40% του συνολικού 
όγκου.
-  Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, ο ρόλος της συνεχούς ενηµέρωσης αλλά και της 
εκπαίδευσης των µαθητών στα σχολεία, για τη σηµασία της ανακύκλωσης, συµβάλει 
καθοριστικά, στην επίτευξη των στόχων της ορθής διαχείρισης των απορριµµάτων.
-  Στα ροκειµένου να βοηθήσει το έργο του Δήµου, το ΚΠΕ Μολάων, έχει πλαίσια αυτά και π
εκπονήσει το παρόν περιβαλλοντικό πρόγραµµα, ώστε να απευθυνθεί σε µαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς, οι οποίοι θα γίνουν οι πολλαπλασιαστές που θα περάσουν τα 
µηνύµατα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
-   Επίσης κατά την διάρκεια κάθε σχολικού έτους, σε συνεργασία µε το δήµο και τα σχολεία της 
περιοχής, θα πραγµατοποιούνται και άλλες συµπληρωµατικές δράσεις, όπως ηµερίδες, 
σεµινάρια ή άλλες εκδηλώσεις.

H οικονοµική διάσταση των «σκουπιδιών»

-   Στην ουσία δεν υπάρχουν σκουπίδια, αφού κάθε υλικό που µπορεί να µας φαίνεται άχρηστο 
και το πετάµε, έχει κάποια οικονοµική αξία, που δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε. Αυτή την 
διάσταση των σκουπιδιών, έχει αναδείξει και η πολυµετοχική «Λακωνική βιοενεργειακή», 
όπου στην Σπάρτη εφαρµόζει ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα και αγοράζει σκουπίδια από τους 
δηµότες, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι αυτά που παλιά πετούσαν, έχουν οικονοµική αξία.
-   Επίσης σε πολλές χώρες τα σκουπίδια χρησιµοποιούνται για παραγωγή ενέργειας, όπου 
είναι µια πολύ κερδοφόρα επένδυση, µε δηµιουργία πολλών θέσεων εργασίας.
-  Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγµα της Σουηδίας, όπου τα εγχώρια σκουπίδια για 
παραγωγή ενέργειας, δεν τους φτάνουν και κάνουν εισαγωγή από γειτονικές χώρες.

Νοµοθεσία για το  περιβάλλον στην Ελλάδα

- Στη χώρα µας, πρόσφατα έγινε εναρµόνιση της νοµοθεσίας µας µε την Κοινοτική  οδηγία 
2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και πλέον διαθέτουµε ένα πάρα 
πολύ αυστηρό ποινικό πλαίσιο για όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον.
- Αυτός που καταστρέφει το περιβάλλον αναιρεί τις θεµελιώδεις προϋποθέσεις επιβίωσης του 
ανθρώπου. Ως εκ τούτου η προσφυγή στο ποινικό δίκαιο έχει κριθεί αναγκαία και σκόπιµη στις 
περισσότερες σύγχρονες νοµοθεσίες.
-Πρόστιµα που φτάνουν και τις 500.000 ευρω και βαρύτατες ποινές φυλάκισης, προβλέπονται  
για όσους παραβιάζουν την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
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πολύ αυστηρό ποινικό πλαίσιο για όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον.
- Αυτός που καταστρέφει το περιβάλλον αναιρεί τις θεµελιώδεις προϋποθέσεις επιβίωσης του 
ανθρώπου. Ως εκ τούτου η προσφυγή στο ποινικό δίκαιο έχει κριθεί αναγκαία και σκόπιµη στις 
περισσότερες σύγχρονες νοµοθεσίες.
-Πρόστιµα που φτάνουν και τις 500.000 ευρω και βαρύτατες ποινές φυλάκισης, προβλέπονται  
για όσους παραβιάζουν την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
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ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ;

Tα απορρίµµατα,  ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα    που µαστίζει  τον  πλανήτη 
µας,  απαιτεί άµεση λύση. Η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων σήµερα  επιβάλλεται 
για να διασφαλίσει  την ποιότητα της δικής µας ζωής καθώς και των επόµενων γενεών.

   Με αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ως υπεύθυνοι πολίτες, ως εκπαιδευτικοί της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θέλουµε να  συµβάλουµε στα τοπικά ζητήµατα, στην 
ευαισθητοποίηση και στην εκπαίδευση  των πολιτών και των µαθητών (µε εκδηλώσεις, 
ηµερίδες, έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό κλπ)  µε στόχο την µείωση των απορριµµάτων που 
οδηγούνται για τελική απόρριψη, την αύξηση της ανακύκλωσης, την αποκλιµάκωση του 
κόστους για τον καταναλωτή και την δηµιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρµογή 
µιας βιώσιµης λύσης διαχείρισης στην περιοχή µας.

Σκοπός του προγράµµατος

· Η κατανόηση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την υπερκατανάλωση, η 
οποία οδηγεί στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος, και στην παραγωγή 
σκουπιδιών. 

· Η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη διαχείριση  των απορριµµάτων και η 
δηµιουργία υπεύθυνης καταναλωτικής συµπεριφοράς. 

· Η αποδοχή της αναγκαιότητας της ανακύκλωσης προς χάριν της βιωσιµότητας 
και αειφορίας των φυσικών πόρων. 

Στόχοι του προγράµµατος

· να ευαισθητοποοιθούν οι εκπαιδευόµενοι για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης 
· να κατανοήσουν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την υπερκατανάλωση, που 

οδηγούν στην παραγωγή σκουπιδιών και στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος 
· να γνωρίσουν αειφορικές συνήθειες του παρελθόντος και να γνωρίσουν τη 

διαχείριση απορριµµάτων στο παρελθόν 
· Να ενηµερωθούν για τις µεθόδους διαχείρισης των απορριµµάτων που 

εφαρµόζονται αυτή τη στιγµή στην περιοχή µας
· Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του περιορισµού της 

κατανάλωσης, καθώς και να σταθούν κριτικά απέναντι στο καταναλωτικό πρότυπο 
ζωής 

· Να εξοικειωθούν µε την ιδέα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησης 
προϊόντων συσκευασίας 

· Να γνωρίσουν και άλλα εναλλακτικά  συστήµατα διαχείρισης των απορριµµάτων: 
είδη συσκευασιών, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, µπαταρίες, 
ορυκτέλαια, ελαστικά κ.λ.π.

· Να αναπτυχθούν προβληµατισµοί και απόψεις για µια πιο ορθολογική αξιοποίηση 
των φυσικών πόρων της Γης.

· Να γνωρίσουν τους φυσικούς τρόπους διαχείρισης των απορριµµάτων, εκείνους που 
η φύση  µέσα από τους δικούς της κύκλους υποδεικνύει.

· Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συµµετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια 
διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

· Να διασταυρώσουν δεδοµένα, να συγκρίνουν και να βγάλουν συµπεράσµατα, καθώς 
και να προτείνουν ιδέες για την επίλυση προβληµάτων. 

· Να αποκοµίσουν εµπειρίες µέσα από τις οµάδες εργασίας, αναπτύσσοντας κλίµα 
συνεργασίας, φιλίας, σεβασµού και αλληλεγγύης.

· Να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία, την πρωτότυπη σκέψη, µέσα από τις 
καλλιτεχνικές τους εκφράσεις (φτιάξιµο αφισών, έργων από «άχρηστα» υλικά, 
διάφορες εικαστικές δηµιουργίες, ποίηση, φωτογραφία, χρήση της τεχνολογίας 
κλπ).

· Να προβούν στη σύνταξη ενός πρακτικού οδηγού, στα πλαίσια του τρίπτυχου 
«κατανάλωση – επανάχρηση – ανακύκλωση» µε τις ιδέες τους, έτσι όπως 
διαµορφώθηκαν αυτές και µέσα από το πρόγραµµα.

· Να τοποθετηθούν θετικά ως προς την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
προσβλέποντας στην αειφόρο ανάπτυξή του τόπου µας.

        Φωτογραφία από  http://www.boredpanda.com/

Ήρθε η ώρα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του

- Επιλέγω τα προϊόντα που αγοράζω µε κριτήριο και τον όγκο της συσκευασίας του.
- Επιδιορθώνω ότι είναι εφικτό, αντί να αγοράσω καινούργιο.
- Χαρίζω ρούχα ή παιχνίδια που είναι σε καλή κατάσταση και δεν τα πετώ.
-  Αποφεύγω να αγοράζω συσκευασµένα τρόφιµα
-  Υπολογίζω τις ποσότητες τροφίµων που αγοράζω ώστε να µην πετάω περισσεύµατα.
-  Δανείζω ή χαρίζω βιβλία και περιοδικά που έχω ήδη διαβάσει.
-  Συµµετέχω συστηµατικά στο πρόγραµµα ανακύκλωσης που εφαρµόζεται στο δήµο µου.
-  Ενηµερώνω τους οικείους µου και τους γνωστούς µου, για την ανάγκη της 
ανακύκλωσης.
-  Βοηθάω εθελοντικά και συµµετέχω σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
και τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων.
-  Κάνω κοµποστοποίηση στο σπίτι  και χρησιµοποιώ το κοµπόστ σαν λίπασµα στον κήπο 
µου.
-  Όταν διαπιστώσω ότι δεν λειτουργεί κάτι σωστά στην ανακύκλωση  ή την αποκοµιδή των 
απορριµµάτων ενηµερώνω τους αρµοδίους του δήµου µου. 
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ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ;

Tα απορρίµµατα,  ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα    που µαστίζει  τον  πλανήτη 
µας,  απαιτεί άµεση λύση. Η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων σήµερα  επιβάλλεται 
για να διασφαλίσει  την ποιότητα της δικής µας ζωής καθώς και των επόµενων γενεών.

   Με αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ως υπεύθυνοι πολίτες, ως εκπαιδευτικοί της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θέλουµε να  συµβάλουµε στα τοπικά ζητήµατα, στην 
ευαισθητοποίηση και στην εκπαίδευση  των πολιτών και των µαθητών (µε εκδηλώσεις, 
ηµερίδες, έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό κλπ)  µε στόχο την µείωση των απορριµµάτων που 
οδηγούνται για τελική απόρριψη, την αύξηση της ανακύκλωσης, την αποκλιµάκωση του 
κόστους για τον καταναλωτή και την δηµιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρµογή 
µιας βιώσιµης λύσης διαχείρισης στην περιοχή µας.

Σκοπός του προγράµµατος

· Η κατανόηση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την υπερκατανάλωση, η 
οποία οδηγεί στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος, και στην παραγωγή 
σκουπιδιών. 

· Η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη διαχείριση  των απορριµµάτων και η 
δηµιουργία υπεύθυνης καταναλωτικής συµπεριφοράς. 

· Η αποδοχή της αναγκαιότητας της ανακύκλωσης προς χάριν της βιωσιµότητας 
και αειφορίας των φυσικών πόρων. 

Στόχοι του προγράµµατος

· να ευαισθητοποοιθούν οι εκπαιδευόµενοι για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης 
· να κατανοήσουν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την υπερκατανάλωση, που 

οδηγούν στην παραγωγή σκουπιδιών και στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος 
· να γνωρίσουν αειφορικές συνήθειες του παρελθόντος και να γνωρίσουν τη 

διαχείριση απορριµµάτων στο παρελθόν 
· Να ενηµερωθούν για τις µεθόδους διαχείρισης των απορριµµάτων που 

εφαρµόζονται αυτή τη στιγµή στην περιοχή µας
· Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του περιορισµού της 

κατανάλωσης, καθώς και να σταθούν κριτικά απέναντι στο καταναλωτικό πρότυπο 
ζωής 

· Να εξοικειωθούν µε την ιδέα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησης 
προϊόντων συσκευασίας 

· Να γνωρίσουν και άλλα εναλλακτικά  συστήµατα διαχείρισης των απορριµµάτων: 
είδη συσκευασιών, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, µπαταρίες, 
ορυκτέλαια, ελαστικά κ.λ.π.

· Να αναπτυχθούν προβληµατισµοί και απόψεις για µια πιο ορθολογική αξιοποίηση 
των φυσικών πόρων της Γης.

· Να γνωρίσουν τους φυσικούς τρόπους διαχείρισης των απορριµµάτων, εκείνους που 
η φύση  µέσα από τους δικούς της κύκλους υποδεικνύει.

· Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συµµετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια 
διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

· Να διασταυρώσουν δεδοµένα, να συγκρίνουν και να βγάλουν συµπεράσµατα, καθώς 
και να προτείνουν ιδέες για την επίλυση προβληµάτων. 

· Να αποκοµίσουν εµπειρίες µέσα από τις οµάδες εργασίας, αναπτύσσοντας κλίµα 
συνεργασίας, φιλίας, σεβασµού και αλληλεγγύης.

· Να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία, την πρωτότυπη σκέψη, µέσα από τις 
καλλιτεχνικές τους εκφράσεις (φτιάξιµο αφισών, έργων από «άχρηστα» υλικά, 
διάφορες εικαστικές δηµιουργίες, ποίηση, φωτογραφία, χρήση της τεχνολογίας 
κλπ).

· Να προβούν στη σύνταξη ενός πρακτικού οδηγού, στα πλαίσια του τρίπτυχου 
«κατανάλωση – επανάχρηση – ανακύκλωση» µε τις ιδέες τους, έτσι όπως 
διαµορφώθηκαν αυτές και µέσα από το πρόγραµµα.

· Να τοποθετηθούν θετικά ως προς την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, 
προσβλέποντας στην αειφόρο ανάπτυξή του τόπου µας.

        Φωτογραφία από  http://www.boredpanda.com/

Ήρθε η ώρα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του

- Επιλέγω τα προϊόντα που αγοράζω µε κριτήριο και τον όγκο της συσκευασίας του.
- Επιδιορθώνω ότι είναι εφικτό, αντί να αγοράσω καινούργιο.
- Χαρίζω ρούχα ή παιχνίδια που είναι σε καλή κατάσταση και δεν τα πετώ.
-  Αποφεύγω να αγοράζω συσκευασµένα τρόφιµα
-  Υπολογίζω τις ποσότητες τροφίµων που αγοράζω ώστε να µην πετάω περισσεύµατα.
-  Δανείζω ή χαρίζω βιβλία και περιοδικά που έχω ήδη διαβάσει.
-  Συµµετέχω συστηµατικά στο πρόγραµµα ανακύκλωσης που εφαρµόζεται στο δήµο µου.
-  Ενηµερώνω τους οικείους µου και τους γνωστούς µου, για την ανάγκη της 
ανακύκλωσης.
-  Βοηθάω εθελοντικά και συµµετέχω σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
και τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων.
-  Κάνω κοµποστοποίηση στο σπίτι  και χρησιµοποιώ το κοµπόστ σαν λίπασµα στον κήπο 
µου.
-  Όταν διαπιστώσω ότι δεν λειτουργεί κάτι σωστά στην ανακύκλωση  ή την αποκοµιδή των 
απορριµµάτων ενηµερώνω τους αρµοδίους του δήµου µου. 
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Ηµερήσιο πρόγραµµα
Α΄φάση
Ευαισθητοποίηση  

· Παρουσίαση power point , εικόνων,video  σχετικά µε το πρόβληµα των 
απορριµµάτων

· Καταιγισµός  ιδεών
· Προβληµατισµός
· Χωρισµός σε οµάδες (4 ή  5 οµάδες)
· Προετοιµασία για το πεδίο µελέτης, αποστολές των µαθητών  για έρευνα, 

παρατηρήσεις, καταγραφές , φωτογραφίες, ενηµέρωση  των κατοίκων, 
συνεντεύξεις, συλλογή πληροφοριών κλπ

Β΄φάση
Έρευνα στο πεδίο

Συγκεκριµένα οι οµάδες : 
· Οµάδα  µαθητών απευθύνεται  προς τους  κατοίκους καταναλωτές …
· Οµάδα µαθητών  ψωνίζει στο Super Market
· Oµάδα µαθητών παίρνει συνέντευξη από τους κατοίκους
· Οµάδα µαθητών ερευνά την κατάσταση  των µπλε κάδων
· Οµάδα µαθητών ενηµερώνει  µε πληροφοριακό υλικό τους κατοίκους….  

Γ΄φάση
Επιστροφή στο σχολείο

· Επεξεργασία  και παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας της κάθε αποστολής-
οµάδας.  

· Δηµιουργία αφισών , διαφηµιστικών spots , χρήση διαδικτύου, κατασκευές
· Παιχνίδια 
· Σύνταξη πρακτικού οδηγού  για την κατανάλωση και την ανακύκλωση .
· Συµπεράσµατα
· Προτάσεις
· Αξιολόγηση

   Φωτογραφία ΚΠΕ Μολάων

1. Φύλλο Εργασίας (ερωτηµατολόγιο  προς  τους δηµότες καταναλωτές)

       -    Αγοράζετε προϊόντα  για τα οποία χρησιµοποιούνται ανακυκλώσιµα ή υλικά φιλικά στο   
            περιβάλλον

πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια ………………………………….                                                 
ποτέ…………………………………………….

- Αγοράζετε προϊόντα ελληνικά ;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια………………………………….
ποτέ……………………………………………

- Αγοράζετε προϊόντα που παράγονται στον τόπο σας;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                   σπάνια………………………………….
         ποτέ……………………………………

- Αγοράζετε  συνήθως  τα απολύτως απαραίτητα (µε λίστα);
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                   σπάνια………………………………….
        ποτέ……………………………………

- Αγοράζετε  ό,τι  σας  προσελκύσει το ενδιαφέρον;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                   σπάνια………………………………….
         ποτέ……………………………………

      -     Κατά την αγορά ενός προϊόντος δίνετε σηµασία  στη συσκευασία του;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια………………………………….
ποτέ………………………………….

- Προτιµάτε να αγοράζετε προϊόντα χύµα; 
        πάντα…………………………………………...

συχνά………………………………….
                  σπάνια………………………………….

ποτέ…………………………………….

      -    Αγοράζετε προϊόντα επηρεασµένοι από τη διαφήµισή τους ;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια………………………………….
ποτέ…………………………………….

      -    Αγοράζετε προϊόντα µε βασικό κριτήριο το προϊόν να είναι φθηνό;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια………………………………….
                  ποτέ…………………………………….
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Ηµερήσιο πρόγραµµα
Α΄φάση
Ευαισθητοποίηση  

· Παρουσίαση power point , εικόνων,video  σχετικά µε το πρόβληµα των 
απορριµµάτων

· Καταιγισµός  ιδεών
· Προβληµατισµός
· Χωρισµός σε οµάδες (4 ή  5 οµάδες)
· Προετοιµασία για το πεδίο µελέτης, αποστολές των µαθητών  για έρευνα, 

παρατηρήσεις, καταγραφές , φωτογραφίες, ενηµέρωση  των κατοίκων, 
συνεντεύξεις, συλλογή πληροφοριών κλπ

Β΄φάση
Έρευνα στο πεδίο

Συγκεκριµένα οι οµάδες : 
· Οµάδα  µαθητών απευθύνεται  προς τους  κατοίκους καταναλωτές …
· Οµάδα µαθητών  ψωνίζει στο Super Market
· Oµάδα µαθητών παίρνει συνέντευξη από τους κατοίκους
· Οµάδα µαθητών ερευνά την κατάσταση  των µπλε κάδων
· Οµάδα µαθητών ενηµερώνει  µε πληροφοριακό υλικό τους κατοίκους….  

Γ΄φάση
Επιστροφή στο σχολείο

· Επεξεργασία  και παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας της κάθε αποστολής-
οµάδας.  

· Δηµιουργία αφισών , διαφηµιστικών spots , χρήση διαδικτύου, κατασκευές
· Παιχνίδια 
· Σύνταξη πρακτικού οδηγού  για την κατανάλωση και την ανακύκλωση .
· Συµπεράσµατα
· Προτάσεις
· Αξιολόγηση

   Φωτογραφία ΚΠΕ Μολάων

1. Φύλλο Εργασίας (ερωτηµατολόγιο  προς  τους δηµότες καταναλωτές)

       -    Αγοράζετε προϊόντα  για τα οποία χρησιµοποιούνται ανακυκλώσιµα ή υλικά φιλικά στο   
            περιβάλλον

πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια ………………………………….                                                 
ποτέ…………………………………………….

- Αγοράζετε προϊόντα ελληνικά ;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια………………………………….
ποτέ……………………………………………

- Αγοράζετε προϊόντα που παράγονται στον τόπο σας;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                   σπάνια………………………………….
         ποτέ……………………………………

- Αγοράζετε  συνήθως  τα απολύτως απαραίτητα (µε λίστα);
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                   σπάνια………………………………….
        ποτέ……………………………………

- Αγοράζετε  ό,τι  σας  προσελκύσει το ενδιαφέρον;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                   σπάνια………………………………….
         ποτέ……………………………………

      -     Κατά την αγορά ενός προϊόντος δίνετε σηµασία  στη συσκευασία του;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια………………………………….
ποτέ………………………………….

- Προτιµάτε να αγοράζετε προϊόντα χύµα; 
        πάντα…………………………………………...

συχνά………………………………….
                  σπάνια………………………………….

ποτέ…………………………………….

      -    Αγοράζετε προϊόντα επηρεασµένοι από τη διαφήµισή τους ;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια………………………………….
ποτέ…………………………………….

      -    Αγοράζετε προϊόντα µε βασικό κριτήριο το προϊόν να είναι φθηνό;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….

                  σπάνια………………………………….
                  ποτέ…………………………………….
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2. Φύλλο εργασίας  ερωτηµατολόγιο  προς τους  δηµότες

1. Είστε ευχαριστηµένοι από το σηµερινό τρόπο διαχείρισης των       απορριµµάτων  στην 

περιοχή σας;
Καθόλου……..
Λίγο…………
Πολύ………..
Πάρα πολύ…..

2. Ο τρόπος  αυτός, διαχείρισης, έχει αρνητικές  επιπτώσεις στην ζωή σας.
Καθόλου……………………..
Λίγες………………………
Πολλές………………………
Πάρα πολλές……..

3. Ενηµερώνεστε  για τη διαδικασία της ανακύκλωσης;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….
σπάνια………………………………….
ποτέ…………………………………….

4. Υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης στην περιοχή σας; 
πολλοί……..
λίγοι………
καθόλου……

5. Xρησιµοποιείτε τους µπλε κάδους της ανακύκλωσης;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….
σπάνια………………………………….
ποτέ…………………………………….

6. Αδειάζονται  οι µπλε κάδοι στην περιοχή σας;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….
σπάνια………………………………….
ποτέ…………………………………….

9. Συµφωνείτε να συµµετέχετε στη διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή ( στο σπίτι) µε την 

τοποθέτησή τους σε ξεχωριστούς  ειδικούς κάδους   για γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο  , 

τρόφιµα κλπ
Ναι………………………………….
Όχι………………………………….

3. Φύλλο Εργασίας  ( για τους  µπλε κάδους)

· Καταγράψτε τα απορρίµµατα που βλέπετε στους µπλε κάδους της έρευνάς σας
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………..........................................………………………………………………………………………

          ..................………………………………………………………………………………………………………

· Ποια απορρίµµατα από αυτά που παρατηρήσατε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στους 
µπλε κάδους;

           
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

· Είναι τα απορρίµµατα ένα ένα µέσα στους κάδους ή υπάρχουν απορρίµµατα µέσα σε 
δεµένες σακούλες ή κλειστά κουτιά;

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

· Είναι τα πλαστικά µπουκάλια πεπιεσµένα ή ολόκληρα στους κάδους;
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............................................…

· Περιγράψτε την  κατάσταση (καθαριότητα) των µπλε κάδων και γύρω από αυτούς.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

· Σχολιάστε την χωροθέτηση των µπλε κάδων.

……………………………………………………………………………….................……………....……
…………………………………………………………………………………………………................…..
……………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………................………..

              Φωτογραφία, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

To λογότυπο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της Πάτρας, «Ανακυκλώνω στην πηγή»
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2. Φύλλο εργασίας  ερωτηµατολόγιο  προς τους  δηµότες

1. Είστε ευχαριστηµένοι από το σηµερινό τρόπο διαχείρισης των       απορριµµάτων  στην 

περιοχή σας;
Καθόλου……..
Λίγο…………
Πολύ………..
Πάρα πολύ…..

2. Ο τρόπος  αυτός, διαχείρισης, έχει αρνητικές  επιπτώσεις στην ζωή σας.
Καθόλου……………………..
Λίγες………………………
Πολλές………………………
Πάρα πολλές……..

3. Ενηµερώνεστε  για τη διαδικασία της ανακύκλωσης;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….
σπάνια………………………………….
ποτέ…………………………………….

4. Υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης στην περιοχή σας; 
πολλοί……..
λίγοι………
καθόλου……

5. Xρησιµοποιείτε τους µπλε κάδους της ανακύκλωσης;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….
σπάνια………………………………….
ποτέ…………………………………….

6. Αδειάζονται  οι µπλε κάδοι στην περιοχή σας;
πάντα…………………………………………...
συχνά………………………………….
σπάνια………………………………….
ποτέ…………………………………….

9. Συµφωνείτε να συµµετέχετε στη διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή ( στο σπίτι) µε την 

τοποθέτησή τους σε ξεχωριστούς  ειδικούς κάδους   για γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο  , 

τρόφιµα κλπ
Ναι………………………………….
Όχι………………………………….

3. Φύλλο Εργασίας  ( για τους  µπλε κάδους)

· Καταγράψτε τα απορρίµµατα που βλέπετε στους µπλε κάδους της έρευνάς σας
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………..........................................………………………………………………………………………

          ..................………………………………………………………………………………………………………

· Ποια απορρίµµατα από αυτά που παρατηρήσατε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στους 
µπλε κάδους;

           
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

· Είναι τα απορρίµµατα ένα ένα µέσα στους κάδους ή υπάρχουν απορρίµµατα µέσα σε 
δεµένες σακούλες ή κλειστά κουτιά;

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

· Είναι τα πλαστικά µπουκάλια πεπιεσµένα ή ολόκληρα στους κάδους;
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............................................…

· Περιγράψτε την  κατάσταση (καθαριότητα) των µπλε κάδων και γύρω από αυτούς.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

· Σχολιάστε την χωροθέτηση των µπλε κάδων.

……………………………………………………………………………….................……………....……
…………………………………………………………………………………………………................…..
……………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………................………..

              Φωτογραφία, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

To λογότυπο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της Πάτρας, «Ανακυκλώνω στην πηγή»
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Συµπεράσµατα από τους µαθητές:

Α) Καταγράψτε σε γενικές γραµµές τα συµπεράσµατά σας από την έρευνα και  σχολιάστε την 
συνεργασία που είχατε µε τους κατοίκους της πόλης που συµµετείχαν σε αυτή.

……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

Β) Σχολιάστε την συνεργασία που είχατε µεταξύ σας, στα πλαίσια της οµάδας σας

……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

Γ) Καταγράψτε καλές πρακτικές που θα θέλατε να συµπεριληφθούν στην «χρυσή βίβλο της 
ανακύκλωσης»

……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

Δ) Γράψτε συνθήµατα, διαφηµιστικά σποτ, λεζάντες, στιχάκια κλπ που πιστεύετε ότι θα 
βοηθούσαν σε µια µεγάλη καµπάνια του δήµου, για την σωστή διαχείριση των απορριµµάτων 
και την ανακύκλωση.

……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...
……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

………………………………………………………………………………………………….........................…... 

4. Φύλλο εργασίας ( αποστολή στο super market)

Αγοράζω προϊόντα για το πρωινό ή το κολατσό µου

Είδος                                             Τιµή                                Προέλευση                         Συσκευασία

Το διεθνές σύµβολο της ανακύκλωσης
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Συµπεράσµατα από τους µαθητές:

Α) Καταγράψτε σε γενικές γραµµές τα συµπεράσµατά σας από την έρευνα και  σχολιάστε την 
συνεργασία που είχατε µε τους κατοίκους της πόλης που συµµετείχαν σε αυτή.

……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

Β) Σχολιάστε την συνεργασία που είχατε µεταξύ σας, στα πλαίσια της οµάδας σας

……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

Γ) Καταγράψτε καλές πρακτικές που θα θέλατε να συµπεριληφθούν στην «χρυσή βίβλο της 
ανακύκλωσης»

……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

Δ) Γράψτε συνθήµατα, διαφηµιστικά σποτ, λεζάντες, στιχάκια κλπ που πιστεύετε ότι θα 
βοηθούσαν σε µια µεγάλη καµπάνια του δήµου, για την σωστή διαχείριση των απορριµµάτων 
και την ανακύκλωση.

……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...
……………………………………………………………………………….................……………....……............  

…………………………………………………………………………………………………................….......…...  

…………………………………………………………………………………………………….......................…...  

………………………………………………………………………………………………….........................…...  

……………………………………………………………………………………………................………......…...

………………………………………………………………………………………………….........................…... 

4. Φύλλο εργασίας ( αποστολή στο super market)

Αγοράζω προϊόντα για το πρωινό ή το κολατσό µου

Είδος                                             Τιµή                                Προέλευση                         Συσκευασία

Το διεθνές σύµβολο της ανακύκλωσης
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2)«ΤΟ ΦΙΔΑΚΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

ΗΛΙΚΙΑ
Μαθητές Δηµοτικού.

ΣΤΟΧΟΙ
 - Να γνωρίσουν οι µαθητές τις καλές πρακτικές για την ανακύκλωση.
 - Να  αναπτύξουν τη συνεργασία µεταξύ τους.

ΥΛΙΚΑ – ΜΕΣΑ -  ΟΡΓΑNA
Ένα µεγάλο ζάρι φτιαγµένο από κουτί.
Δύο πλαστικά µπουκάλια που θα χρησιµοποιηθούν σαν πιόνια.
Ένα πανί διαστάσεων 4x3 µε σχεδιασµένους κύκλους  (σε χρώµα πράσινο και 
κόκκινο) και σχεδιασµένα βελάκια που δείχνουν την κατεύθυνση από τη 
αφετηρία προς το τέλος.
Κάρτες µε εικόνες που τοποθετούµε πάνω στο πανί.
Κάρτες µε οδηγίες.

ΧΩΡΟΣ
Προαύλιο του σχολείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
� Τοποθετούµε το πανί στο χώρο του προαυλίου
� Χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο ισάριθµες οµάδες.
� Ρίχνει το ζάρι ένα παιδί από κάθε οµάδα . Πρώτη παίζει η οµάδα µε τη 
µεγαλύτερη ζαριά.
� Τοποθετούµε  τα πιόνια στην αφετηρία  και κινούµαστε όπως  δείχνουν τα  
µαύρα βελάκια, ανάλογα µε τη ζαριά που φέραµε. 
� Προχωρούµε µπροστά τόσους κύκλους όσους µας λέει το ζάρι.
� Αν είµαστε σε κόκκινο κύκλο τραβάµε µια κόκκινη κάρτα και ακολουθούµε τις 
οδηγίες  που διαβάζουµε.
� Αν είµαστε σε πράσινο κύκλο τραβάµε µια πράσινη κάρτα και ακολουθούµε 
τις οδηγίες   που διαβάζουµε. 
� Σκοπός του παιχνιδιού  είναι ξεκινώντας από την αφετηρία να φτάσουµε στο 
τέρµα περνώντας από όλους τους χρωµατιστούς κύκλους (και τους κύκλους 
που έχουν εικόνες). 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

(για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης)

1) «ΞΕΧΩΡΙΖΩ    ΤΑ   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ»

ΗΛΙΚΙΑ:
Μαθητές  Δηµοτικού.

  ΣΤΟΧΟΙ:
-Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του διαχωρισµού των ανακυκλώσιµων  
υλικών. 
-Να αναπτύξουν τη συνεργασία µεταξύ τους.

ΥΛΙΚΑ – ΜΕΣΑ – ΟΡΓΑΝΑ
Οκτώ  καλαθάκια πλαστικά ή χάρτινα κουτιά.
Δύο µεγάλες σακούλες σκουπιδιών γεµάτες µε ανακυκλώσιµα υλικά 
(πλαστικά, χαρτιά, γυαλιά, αλουµίνια).

ΧΩΡΟΣ
Προαύλιο του σχολείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο ισάριθµες οµάδες το ένα πίσω από το άλλο.
Απέναντι από κάθε οµάδα έχουµε τοποθετήσει από τέσσερα καλάθια µε τις 
ενδείξεις (ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΧΑΡΤΙ ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΓΥΑΛΙ) αντίστοιχα καθώς και από µία 
σακούλα σκουπιδιών µε ανακυκλώσιµα υλικά.
Όταν δώσουµε το σύνθηµα, ξεκινάει το πρώτο παιδί από κάθε οµάδα,
τρέχει απέναντι ,παίρνει ένα ανακυκλώσιµο µέσα από τη σακούλα και το 
τοποθετεί στο σωστό καλάθι-κουτί.
Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να παίξουν όλα τα παιδιά.
Στο τέλος αξιολογούµε αν  οι οµάδες  έχουν  διαχωρίσει σωστά τα 
ανακυκλώσιµα.

φωτογραφία ΚΠΕ Μολάων φωτογραφία ΚΠΕ Μολάων
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2)«ΤΟ ΦΙΔΑΚΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

ΗΛΙΚΙΑ
Μαθητές Δηµοτικού.

ΣΤΟΧΟΙ
 - Να γνωρίσουν οι µαθητές τις καλές πρακτικές για την ανακύκλωση.
 - Να  αναπτύξουν τη συνεργασία µεταξύ τους.

ΥΛΙΚΑ – ΜΕΣΑ -  ΟΡΓΑNA
Ένα µεγάλο ζάρι φτιαγµένο από κουτί.
Δύο πλαστικά µπουκάλια που θα χρησιµοποιηθούν σαν πιόνια.
Ένα πανί διαστάσεων 4x3 µε σχεδιασµένους κύκλους  (σε χρώµα πράσινο και 
κόκκινο) και σχεδιασµένα βελάκια που δείχνουν την κατεύθυνση από τη 
αφετηρία προς το τέλος.
Κάρτες µε εικόνες που τοποθετούµε πάνω στο πανί.
Κάρτες µε οδηγίες.

ΧΩΡΟΣ
Προαύλιο του σχολείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
� Τοποθετούµε το πανί στο χώρο του προαυλίου
� Χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο ισάριθµες οµάδες.
� Ρίχνει το ζάρι ένα παιδί από κάθε οµάδα . Πρώτη παίζει η οµάδα µε τη 
µεγαλύτερη ζαριά.
� Τοποθετούµε  τα πιόνια στην αφετηρία  και κινούµαστε όπως  δείχνουν τα  
µαύρα βελάκια, ανάλογα µε τη ζαριά που φέραµε. 
� Προχωρούµε µπροστά τόσους κύκλους όσους µας λέει το ζάρι.
� Αν είµαστε σε κόκκινο κύκλο τραβάµε µια κόκκινη κάρτα και ακολουθούµε τις 
οδηγίες  που διαβάζουµε.
� Αν είµαστε σε πράσινο κύκλο τραβάµε µια πράσινη κάρτα και ακολουθούµε 
τις οδηγίες   που διαβάζουµε. 
� Σκοπός του παιχνιδιού  είναι ξεκινώντας από την αφετηρία να φτάσουµε στο 
τέρµα περνώντας από όλους τους χρωµατιστούς κύκλους (και τους κύκλους 
που έχουν εικόνες). 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

(για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης)

1) «ΞΕΧΩΡΙΖΩ    ΤΑ   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ»

ΗΛΙΚΙΑ:
Μαθητές  Δηµοτικού.

  ΣΤΟΧΟΙ:
-Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του διαχωρισµού των ανακυκλώσιµων  
υλικών. 
-Να αναπτύξουν τη συνεργασία µεταξύ τους.

ΥΛΙΚΑ – ΜΕΣΑ – ΟΡΓΑΝΑ
Οκτώ  καλαθάκια πλαστικά ή χάρτινα κουτιά.
Δύο µεγάλες σακούλες σκουπιδιών γεµάτες µε ανακυκλώσιµα υλικά 
(πλαστικά, χαρτιά, γυαλιά, αλουµίνια).

ΧΩΡΟΣ
Προαύλιο του σχολείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο ισάριθµες οµάδες το ένα πίσω από το άλλο.
Απέναντι από κάθε οµάδα έχουµε τοποθετήσει από τέσσερα καλάθια µε τις 
ενδείξεις (ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΧΑΡΤΙ ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΓΥΑΛΙ) αντίστοιχα καθώς και από µία 
σακούλα σκουπιδιών µε ανακυκλώσιµα υλικά.
Όταν δώσουµε το σύνθηµα, ξεκινάει το πρώτο παιδί από κάθε οµάδα,
τρέχει απέναντι ,παίρνει ένα ανακυκλώσιµο µέσα από τη σακούλα και το 
τοποθετεί στο σωστό καλάθι-κουτί.
Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να παίξουν όλα τα παιδιά.
Στο τέλος αξιολογούµε αν  οι οµάδες  έχουν  διαχωρίσει σωστά τα 
ανακυκλώσιµα.

φωτογραφία ΚΠΕ Μολάων φωτογραφία ΚΠΕ Μολάων

1312



3)  « ΒΡΕΣ  ΤΟ  ΛΑΘΟΣ»  (µουσικοκινητικό)

ΗΛΙΚΙΑ:  Μαθητές  Α, Β, Γ και Δ Δηµοτικού

ΣΤΟΧΟΙ:
- Να µάθουν οι µαθητές να ξεχωρίζουν ποια υλικά πετάµε στους µπλε 

κάδους.
- Nα µπορούν να ανταποκρίνονται άµεσα  σε οπτικοακουστικά ερεθίσµατα.

ΥΛΙΚΑ – ΜΕΣΑ – ΟΡΓΑΝΑ
Τέσσερα µεγάλα χάρτινα κουτιά
Ανακυκλώσιµα υλικά(από χαρτί ,πλαστικό, αλουµίνιο και γυαλί)
Υλικά από πανί, ξύλο.
Μπαταρίες , καλαµάκια ,µικρά χαρτάκια.

ΧΩΡΟΣ
Προαύλιο  του σχολείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 Χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο ισάριθµες οµάδες  σχηµατίζοντας κύκλο η κάθε 
µία.
Δίνουµε στο κάθε παιδί  και των δύο οµάδων από έναν αριθµό αντίστοιχα.
Τοποθετούµε στο κέντρο του κάθε κύκλου από ένα µεγάλο χάρτινο κουτί που
περιέχει υλικά ανακυκλώσιµα και µη και δίπλα ένα άδειο.
Τα παιδιά µε τη συνοδεία µουσικής τρέχουν γύρω –γύρω στον κύκλο.
Η µουσική ξαφνικά σταµατάει και ο εκπαιδευτικός φωνάζει έναν αριθµό.
Τα δύο παιδιά, ένα από κάθε οµάδα που έχουν τον αντίστοιχο αριθµό τρέχουν 
στο κέντρο και  παίρνουν από το κουτί ένα υλικό που δεν ανακυκλώνεται και το 
τοποθετούν στο άδειο.
Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να παίξουν όλα τα παιδιά.
Στο τέλος αξιολογούµε τα αποτελέσµατα κάθε οµάδας.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ:  Ο εκπαιδευτικός µπορεί να φωνάζει τον αριθµό ή να τον δείχνει
σε καρτέλα χωρίς τα παιδιά να γνωρίζουν την ακολουθία.

φωτογραφία ΚΠΕ Μολάων
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