
Οι μαθητές του Γ2 τμήματος του σχολείου μας με τη δασκάλα τους κ. Ρεμπέλου Μαρία 

πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα: «Ανακύκλωση και 

εξοικονόμηση ενέργειας». Σκοπός του Προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με 

περιβαλλοντικά ζητήματα, η καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για την υιοθέτηση πρακτικών 

ωφέλιμων για το περιβάλλον και η διαμόρφωση στάσεων, ώστε να διατηρηθεί η ευαισθητοποίησή τους 

απέναντι σε περιβαλλοντικά θέματα. 

  Οι θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν ήταν η κλιματική αλλαγή, η αειφορική διαχείριση 

του Περιβάλλοντος – ο ρόλος της ανακύκλωσης, η επαναχρησιμοποίηση άχρηστων υλικών, η 

εξοικονόμηση ενέργειας – το ενεργειακό αποτύπωμα. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 

αξιοποιήθηκαν διάφορα εποπτικά μέσα. Ενδεικτικά: βίντεο, εικόνες και πληροφορίες από διάφορες 

ιστοσελίδες, όπως από αυτή της ίδιας της εκπ/κού που αφορούσε την Περιβαλλοντική καταστροφή, την 

ιστοσελίδα της WWF και άλλες. Αξιοποιήθηκαν επίσης, ενότητες από το βιβλίο της Γ΄ τάξης που 

αφορούσαν την Ανακύκλωση και γινόταν προγραμματισμένη ανάγνωση παραμυθιών στην τάξη που 

ήταν σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα. Σχετικό παραμύθι: «Μυστικά για το περιβάλλον που πρέπει να 

τα μάθει όλος ο κόσμος». 

Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν κι έχοντας πλέον κατακτήσει βασικές γνώσεις για την ανακύκλωση και 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα, υιοθέτησαν σωστές πρακτικές: Χρησιμοποιούσαν πλέον σε καθημερινή 

βάση τον μπλε κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται στην τάξη, πετούσαν τα ακατάλληλα για ανακύκλωση 

υλικά στον κάδο απορριμμάτων, μάζευαν από την αυλή πεταμένες συσκευασίες και τις τοποθετούσαν 

και πάλι στους αντίστοιχους κάδους, έφερναν μπαταρίες από το σπίτι και τις τοποθετούσαν στον κάδο 

για την ανακύκλωση μπαταριών που βρίσκεται στον χώρο του σχολείου αλλά και καπάκια, που τα 

τοποθετούσαν πάλι στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης, συνειδητοποίησαν την ανάγκη περιορισμού 

και σωστής διαχείρισης των σκουπιδιών και σταδιακά φρόντιζαν να μένει πάντα καθαρή η τάξη τους 

μετά το πέρας των μαθημάτων, να φέρνουν τσάντες πολλαπλών χρήσεων για το φαγητό τους κλπ. 

Συνδυαστικά με τις καθημερινές αυτές πρακτικές δημιούργησαν κατασκευές από υλικά που είχαν στο 

σπίτι τους, με στόχο να επαναχρησιμοποιήσουν τις συσκευασίες και να διαπιστώσουν στην πράξη πώς 

μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματα και ταυτόχρονα να περιορίσουμε τον υπερκαταναλωτισμό. 

Τα παιδιά, λοιπόν, βιωματικά συνειδητοποίησαν ότι: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ 

ΜΑΣ 


