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Σηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο  



Α) Οι μαθηηές να:  

Δληνπίζνπλ θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ δηάθνξα είδε απνξξηκκάησλ 

θαη λα ηα δηαθξίλνπλ ζε αλαθπθιώζηκα θαη κε.   

Σπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ επζύλε πνπ ν θαζέλαο θέξεη ζην πξόβιεκα 

ηεο αύμεζεο ησλ απνξξηκκάησλ κέζα από ηελ εμέηαζε ησλ δηθώλ ηνπο 

θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ.  

Σπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή αμία ηεο 

αλαθύθισζεο.   

Δηζεγεζνύλ θαη λα πηνζεηήζνπλ κέηξα ηα νπνία λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ θνηλόηεηα θαη ζην ζρνιείν.  

 Δπαλαρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα πιηθά θαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ κε 

πνηθίινπο ηξόπνπο.  

Βνεζήζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο κέζα από 

εθζηξαηείεο θαζαξηόηεηαο θαη θύηεπζεο . 

 

  

 

 

 

  

 

 



Β) Οι εκπαιδευηικοί να:  

 

 Υηνζεηήζνπλ παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζηελ 
ελεξγή, ζπλεξγαηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε.  

 Αμηνπνηήζνπλ ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο ησλ 
παηδηώλ θαζώο θαη ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο, λα ιάβνπλ ππόςε ηηο 
καζεζηαθέο ηνπο επηζπκίεο θαζώο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη αλάγθεο 
ηνπ θάζε καζεηή.  

 Δλζαξξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη 
λα ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ζρεηηθά κε ηηο 
ζπλζήθεο θαη δηαδηθαζίεο κάζε-ζεο όζν θαη κε δξάζεηο ζην ζρνιείν 
θαη ζηελ θνηλόηεηα.  

 Γεκηνπξγήζνπλ πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξνώζεζε θαη εθαξκνγή 
δξάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 
ζε αεηθόξν θαζώο θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζε ηνπηθό επίπεδν.  

 

 



Γ) Το ζχολείο να:  

 Καηαζηεί ρώξνο ζπλεύξεζεο θαη δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο όισλ 
ησλ παξαγόλησλ ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη θνξέσλ πέξα από απηό, νη 
νπνίνη ζα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιείνπ 
θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζε αεηθόξν.  

Αλαπηύμεη ιεηηνπξγηθέο θαη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηελ θνηλόηεηα.  

 Γεκηνπξγήζεη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ελδηαθέξνπζεο θαη ζεκαληηθέο 
γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αιιά θαη γηα ηελ θνηλόηεηα κέζα 
ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί.  

 

  

 

 



 
Θϋματα με τα οπούα αςχοληθόκαμε 

 

 
Καηαλαισηηζκόο θαη απνξξίκκαηα  

Αζθαιήο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ρσξίο 
πξνβιήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ  

Αλαθύθισζε – ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ  

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ -Καηαζθεπέο 
 



 
Χρονικό εξϋλιξη του προγρϊμματοσ  

Καταιγιςμόσ ιδεών – διερεύνηςη θϋματοσ ςτο ςχολικό 
χώρο  
Ομαδοπούηςη θεμϊτων – υποθϋματα  
Στοχοθεςύα –ςχεδιαςμόσ δραςτηριοτότων  
Ενημϋρωςη- ευαιςθητοπούηςη τησ ςχολικόσ 
κοινότητασ  
Επιςκϋψεισ  
Συλλογό «ϊχρηςτων» υλικών- καταςκευϋσ 
Παρουςύαςη - αξιολόγηςη  



 
Δραςτηριότητεσ 

Τα παηδηά: 

Έθηηαμαλ παλώ κε πεξηβαιινληηθά κελύκαηα , ηα νπνία 

παξνπζίαζαλ ηνπνζεηώληαο ηα ζε εκθαλέο ζεκείν(απέλαληη 

από ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ) δεκηνπξγώληαο ηε γσληά ηεο 

αλαθύθισζεο, κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ησλ άιισλ ηάμεσλ 

Καηαζθεύαζαλ θαη ηνπνζέηεζαλ ζηε γσληά ηεο αλαθύθισζεο  

ην δηθό ηνπο "Μπιε θάδν- Αλαθύθισζεο", γηα λα 

ζπγθεληξώλνπλ ζπζθεπαζίεο από ραξηί, πιαζηηθό, αινπκίλην 

θαη ιεπθνζίδεξν. Σηνλ ίδην ρώξν ηνπνζέηεζαλ έλαλ θάδν γηα ηε 

ζπιινγή θαπαθηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αγνξά 

αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ θαζώο θαη έλα δνρείν ζπιινγήο 

ηεγαλέιαησλ 









Πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλάληεζε 

κε ηνλ ππεύζπλν αληηδήκαξρν 

ζε ζέκαηα θαζαξηόηεηαο θαη 

ηνλ πξόεδξν ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο. Οη 

ππεύζπλνη ηνπ Γήκνπ 

ζπλνκίιεζαλ κε ηνπο κηθξνύο 

καζεηέο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

ζην δήκν καο, εζηηάδνληαο 

θπξίσο ζην ζέκα ηεο 

αλαθύθισζεο θαη ηεο κείσζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ 



 Γεκηνύξγεζαλ  ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη 
θαηαζθεύαζαλ αθίζεο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

όισλ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο 
θνηλόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε. 

 



 

Οφζλθ από τθν ανακφκλωςθ. 

Κάνοντασ ανακφκλωςθ: 

 Μειώνουμε τον όγκο και το βάροσ των ςκουπιδιών μασ. 

 Εξοικονομοφμε φυςικοφσ πόρουσ (νερό, δζντρα, βωξίτθ 

κ.ά.) και ενζργεια. 

 Φροντίηουμε  το  περιβάλλον. 

 

 

      Ασ  γίνει ςυνικεια όλων μασ! 

Ανακυκλώςτε και ςεισ! 

Ψάξτε για μπλε κάδουσ ςτθ γειτονιά ςασ! ΣΩΡΑ!    

 

 

Ανακφκλωςθ Σώρα και ςτο ΔΗΜΟ μασ!!! 

 

 

 

 

 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Γ΄τάξθσ του 2
ου

 Δθμοτικοφ χολείου Αλιβερίου 

 

Ανακυκλώςτε! 

Τα ςκουπίδια ςασ μειώςτε! 

Το περιβάλλον ςώςτε! 



 

τουσ ΜΠΛΕ κάδουσ ανακφκλωςθσ ρίχνουμε: 

Γυάλινες συσκευασίες: 

μπουκάλια νεροφ, ποτά, χυμοφσ, γάλα, βαηάκια τροφίμων, κ.ά.. 

Χάρτινες συσκευασίες: 

κουτιά από γάλα, χυμοφσ, δθμθτριακά, απορρυπαντικά, βιβλία, 

περιοδικά, εφθμερίδεσ,  χαρτοκιβϊτια, κ.ά.. 

Πλαστικζς συσκευασίες: 

από νερό, λάδι, αναψυκτικά, βοφτυρο, απορρυπαντικά, ςαμπουάν, 

ςακοφλεσ, κ.ά.. 

Αλουμινζνιες και λευκοσιδηρζς συσκευασίες: 

από μπφρεσ και αναψυκτικά, κονςζρβεσ από τόνο, καφζ, γάλα,  λάδι, 

τοματοπολτό, ηωοτροφζσ, κ.ά.. 

 

 

 

 

 

τουσ ΜΠΛΕ κάδουσ ανακφκλωςθσ  ΔΕ  ρίχνουμε: 

 υπολείμματα τροφϊν 

 μπαταρίεσ 

 θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 

 οικοδομικά υλικά 

 τηάμια 

 κλαδιά δζντρων 

 υφάςματα 

 ξφλινα ι δερμάτινα αντικείμενα  

 

 

 

         Οδθγίεσ για ΩΣΗ ανακφκλωςθ 

1) Ξεχωρίηουμε τα υλικά ςυςκευαςίασ από τα υπόλοιπα υλικά. 

2) Κακαρίηουμε τισ ςυςκευαςίεσ  από τα υπολείμματα. 

3) Ρίχνουμε χφμα τισ ςυςκευαςίεσ ςτον κάδο και ΟΧΙ δεμζνα ςε 

ςακοφλεσ. 

4) Δεν πετάμε ΠΟΣΕ κοινά ςκουπίδια ςτουσ μπλε κάδουσ. 

 



Βόλτα ςτην πόλη-ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη των 
πολιτών μϋςω φυλλαδύων και αφιςών 







Αμηνπνίεζαλ όζα «άρξεζηα» πιηθά 

ζπγθέληξσζαλ δεκηνπξγώληαο δηάθνξεο 

θαηαζθεπέο 



«Παιχνύδι-κλόουν» «Κλόουν» 



«Χαρταετόσ» «Κυρϊ Σαρακοςτό» 



















Έθαλαλ επιζκέψεις κε ζηόρν ηε ζσζηόηεξε ελεκέξσζε 
ηνπο.  

Σπγθεθξηκέλα επηζθέθηεθαλ: 

Τν  Οηθνινγηθό πάξθν ηνπ Γήκνπ Ψπρηθνύ  όπνπ 
ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 
θαη θπξίσο ηνπ λεξνύ.  

 







Τν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Λαπξίνπ  

όπνπ νη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα: 

«Τν δάζνο έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία». 





Τν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο  Γξαπεηζώλαο όπνπ  

παξαθνινύζεζαλ ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα :  

«Γελ πεηάσ…αλαθπθιώλσ».  







Γεκηνύξγεζαλ Οηθνθώδηθα γηα ηα 

απνξξίκκαηα 





Είχαν την ευκαιρία να ςυνεργαςτούν με άλλα ςχολεία και να 

δωρίςουν έργα από ανακυκλώςιμα υλικά.  

Στο Δημ. Σχ. Περιςτερώνασ Κύπρου Στο 2ο Δημ. Σχ.Πόλεωσ Καλύμνου 



Αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλαθύθισζε 

πιαζηηθώλ θαη ηεγαλειαίσλ 



 



 



 



Καταςκεύαςαν τη δικό τουσ μηχανό 
ανακύκλωςησ τηγανελαύου από ϊχρηςτα υλικϊ. 

 



Διαπύςτωςαν την αλληλεξϊρτηςη όλων 
των παραγόντων του οικοςυςτόματοσ 

 



Πραγματοπούηςαν ϋρευνα πεδύου για την καταγραφό 
του εύδουσ και τησ ποςότητασ των απορριμμϊτων που 
βρύςκονται καθημερινϊ ςτουσ ςχολικούσ μασ χώρουσ. 

 



Φξόληηζαλ λα θαιισπίζνπλ ηελ απιή 

ηνπ ζρνιείνπ  θπηεύνληαο ινπινύδηα θαη 

δσγξαθίδνληαο ηνπο ηνίρνπο. 







Αμηνπνίεζαλ πιηθά πξνο αλαθύθισζε γηα λα 

παίμνπλ ηα δηθά ηνπο «πεξηβαιινληηθά 

παηρλίδηα» ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 





Παξνπζίαζαλ ηε δξάζε ηνπο ζηνπο γνλείο 

ηνπο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ηελ 

επξύηεξε  ηνπηθή θνηλσλία. 







Για την προβολή των δραςτηριοτήτων του προγράμματοσ 
δημιουργήθηκε ειδικό ιςτολόγιο ςτη διεύθυνςη 
http://blogs.sch.gr/mikroianakyklotes/ 

http://blogs.sch.gr/mikroianakyklotes/


 
Αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ  

Μέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

 

 Μάζακε πσο ην πεξηβάιινλ θηλδπλεύεη από ηελ αύμεζε ησλ 

ζθνππηδηώλ θαη γηα απηό πξέπεη άκεζα λα κεηώζνπκε ηα ζθνππίδηα καο  

 Καηαλνήζακε όηη νθείινπκε λα βνεζήζνπκε ζηε κείσζε ηεο 

πνζόηεηαο ηνπ όγθνπ ησλ ζθνππηδηώλ αιιάδνληαο ζπκπεξηθνξά θαη 

ζπλήζεηεο. Σπγθεθξηκέλα  θαηαλνήζακε όηη πξέπεη :  

Να αγνξάδνπκε κόλν όζα πξαγκαηηθά ρξεηαδόκαζηε  

Να επαλαρξεζηκνπνηνύκε ηα παιηά καο αληηθείκελα  

Να θάλνπκε αλαθύθισζε, αθνύ πξώηα ζθεθηόκαζηε 

πξνζεθηηθά «πόηε πεηάκε» έλα αληηθείκελν θαη «γηαηί» ην 

πεηάκε.   

 



 

Καηαιάβακε πσο ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 
νδεγεί ζηελ θαιή νηθνλνκία, ηελ θαιή πνηόηεηα δσήο, ζην 
ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία γηα ηηο επόκελεο 
γεληέο.  

 

Υηνζεηήζακε ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ αλαθύθισζε:  

Σπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο αλαθύθισζεο ηεο 
πόιεο καο  

Παξνηξύλνληαο, κε ηηο δξάζεηο καο, άιια άηνκα λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθύθισζε 

 

 Μέζα από δηάθνξεο νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 
καζεηέο θαιιηέξγεζαλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, 
αλέπηπμαλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο, ακνηβαίαο απνδνρήο θαη 
εκπηζηνζύλεο.  

  
 



Χρηματοδότηςη 

 Ο ςχεδιαςμόσ του προγρϊμματοσ υποβλόθηκε ςτο πλαύςιο τησ 
δημόςιασ πρόςκληςησ που απηύθυνε το Κοινωφελϋσ Ίδρυμα 
Ιωϊννη Σ. Λϊτςη για τη χρηματοδότηςη καινοτόμων 
εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων, ςε μια διαδικαςύα υποβολόσ 
προγραμμϊτων υπό την ϋγκριςη του Υπουργεύου Παιδεύασ, με 
τον τύτλο «Μαθαύνουμε Παρϋα». Το πρόγραμμα επιλϋχτηκε για 
χρηματοδότηςη, μαζύ με ϊλλεσ 21 εκπαιδευτικϋσ 
δραςτηριότητεσ μεταξύ 149 υποβληθϋντων προτϊςεων από 
ςχολεύα τησ Στερεϊσ Ελλϊδασ, τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ, τησ 
Πελοποννόςου και τησ Κρότησ. 

http://www.latsis-foundation.org/ell/ekpaidefsi-epistimi-politismos/ekpaidefsi/protovathmia/mathainoume-parea/2016

