
Erasmus+ Project 

Cycling on Nature's Wheels 

Activity A11  

Campaigns at schools and student’s homes for  selective waste collection containers and 

bags 

Το 11ο Γυμνάςιο Λάριςασ διοργάνωςε καμπάνια για τθ ςυλλογι άδειων ςυςκευαςιών.  

 

Αρχικά,  επικοινωνιςαμε με τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Λάριςασ για να  

ενθμερωκοφμε για τισ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςτθν πόλθ και αφοροφν τθν 

ανακφκλωςθ.  

Συγκεκριμζνα, ςυλλζξαμε πλθροφορίεσ για τα εξισ: 

Α) Ποφ και πώσ γίνεται θ ςυλλογι των απορριμμάτων για ανακφκλωςθ 

Β) Ποιεσ ςυςκευαςίεσ ανακυκλώνονται 

Γ) Τί ρίχνουμε και τί δεν ρίχνουμε ςτουσ μπλε κάδουσ ανακφκλωςθσ 

Δ) Οδθγίεσ για το «πζταμα» των απορριμμάτων ανακφκλωςθσ 

Ε) Οφζλθ από τθν ανακφκλωςθ θλεκτρικών ςυςκευών 

Κατόπιν ςχεδιάςτθκε ςε ςχολικό επίπεδο ζνα πλάνο για τθν οργάνωςθ τθσ καμπάνιασ.  



Μοιράςτθκε ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ενθμερωτικό ςθμείωμα για να φζρνουν ςτο ςχολείο τα 

καπάκια αλλά και όλεσ τισ άδειεσ ςυςκευαςίεσ από διάφορα καταναλωτικά προϊόντα 

(κουτιά, μπουκάλια, ςακοφλεσ κλπ). Επίςθσ ηθτιςαμε από τουσ μακθτζσ να φζρουν και 

άλλα αντικείμενα που μποροφν να ανακυκλωκοφν (εφθμερίδεσ, περιοδικά, παλιοφσ 

λαμπτιρεσ και μπαταρίεσ κ.λ.π.) 

Επιπλζον, ςε κάκε τάξθ μπικαν ειδικοί κάδοι για τθ ςυλλογι των ανακυκλώςιμων 

απορριμμάτων. Τα καπάκια ςυλλζγονται ςε ξεχωριςτά κουτιά και όταν ςυλλεχκεί μία 

ικανοποιθτικι ποςότθτα, μπαίνουν ςε μεγάλεσ ςακοφλεσ και αποκθκεφονται  

Σκοπόσ τθσ δράςθσ ιταν να ευαιςκθτοποιθκοφν οι μακθτζσ και οι οικογζνειεσ τουσ ςτο 

ηιτθμα τθσ ανακφκλωςθσ, αλλά και να μάκουν ποια από τα απορρίμματα των νοικοκυριών 

μποροφν να ανακυκλωκοφν. 

Οι μαθηηέρ ηηρ ομάδαρ ηος Erasmus, επιζκέθηηκαν ηιρ ηάξειρ ηος ζσολείος μαρ, ενημέπωζαν 

ηοςρ ζςμμαθηηέρ ηοςρ για ηην πποζπάθεια πος ςλοποιεί ηο ζσολείο όζον αθοπά ηην 

ανακύκλωζη και απάνηηζαν ζε διάθοπερ επωηήζειρ και αποπίερ ηων ζςμμαθηηών ηοςρ όπωρ 

θαίνεηαι ζηο βίνηεο πος ακολοςθεί: 

 

https://youtu.be/sipmz_Cjb_I 

 

Οι μακθτζσ και οι γονείσ τουσ ανταποκρίκθκαν με ενκουςιαςμό ςτο κάλεςμα του ςχολείου. 

Οι μακθτζσ οργανώκθκαν ςε ομάδεσ για τθ ςυλλογι των ςυςκευαςιών.  Κάκε βδομάδα μία 

διαφορετικι ομάδα μακθτών είναι υπεφκυνθ για τθ ςυλλογι  και το διαχωριςμό των 

ανακυκλώςιμων απορριμμάτων. Για να τθροφνται οι κανόνεσ υγιεινισ, ο ςχολείο διακζτει 

ςτουσ μακθτζσ γάντια μιασ χριςθσ  που αγοράηονται από τον προχπολογιςμό του 

Προγράμματοσ. 

Σε ότι αφορά τα καπάκια, εκτόσ από τθ ςυλλογι τουσ εντόσ ςχολείου, γίνεται μεγάλθ 

προςπάκεια και εκτόσ ςχολείου. Ζθτιςαμε, αν κάποιο νοικοκυριό κάνει ςυλλογι καπακιών, 

να τα διοχετεφει ςτο ςχολείο. Κάκε φορά που ςυγκεντρώνεται μία ικανοποιθτικι ποςότθτα, 

μπαίνουν ςε μεγάλεσ ςακοφλεσ και αποκθκεφονται  ςτθν αποκικθ του ςχολείου. 

Επικυμοφμε, να ςυγκεντρώςουμε μία επαρκι ποςότθτα, τθν οποία κα τθν ανταλλάξουμε 

για να προςφζρουμε ζνα αναπθρικό αμαξίδιο ςε κάποιο παιδάκι που το ζχει ανάγκθ. 

Σκοπεφουμε να ςυνεχίςουμε τθ δράςθ αυτι και μετά το τζλοσ του Προγράμματοσ Erasmus.  

 

 

 

https://youtu.be/sipmz_Cjb_I

