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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα σύνθετο, αλλά αρκετά χρήσιμο θέμα που καλείται 

να δουλέψει ένας δάσκαλος με τους μαθητές του στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. 

 Είναι γνωστό, ότι στη χώρα μας παράγουμε κάθε χρόνο περίπου 4.8 εκατομμύρια τόνους 

αστικών στερεών απορριμμάτων (απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες και εμπορικές 

δραστηριότητες), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της 

γεωργίας, του οικοδομικού τομέα και της βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κάτοικος αυτής 

της χώρας παράγει κατά μέσο όρο 480 κιλά αστικά απορρίμματα ετησίως.  

Τα παιδιά κατανοούν , μετά από την ενημέρωση στην τάξη , ότι η αλλαγή των καταναλωτικών 

συνηθειών συνεπάγεται την αυξημένη τάση της παραγωγής  απορριμμάτων και την 

επιβαρυμένη  ποιοτική τους σύσταση (αύξηση των επικίνδυνων και τοξικών απορριμμάτων, 

εμφάνιση σύνθετων υλικών συσκευασίας, κλπ). Παράλληλα, παρατηρείται όλο και 

μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξεύρεση και αποδοχή χώρων για τη διαχείρισή τους.  

 Μεγάλες ποσότητες χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο 

μπορούν να αξιοποιηθούν,  με την ανακύκλωση και τη χρήση τους σε νέες εφαρμογές, 

εξοικονομώντας έτσι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας. 

Όλα αυτά τα απορρίμματα στην πρώτη τους μορφή ενέχουν αγαθά που παίρνει ο άνθρωπος 

από την φύση αλόγιστα. 

Ο ουσιαστικός στόχος της σειράς των μαθημάτων είναι να αποκτήσουν τα παιδιά από μικρή 

ηλικία οικολογική συνείδηση. 

 

 

                                                                                                         Γραμματή Καΐπη 

                                                                                                         Λάρισα Μάιος 2013 

 

 

 

 

 

 

                               

 



              ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ = ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το σύνθημα «Ανακυκλώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Ελαττώνω» ξεκινήσαμε    στην τάξη, τις 

εργασίες για την πλήρη κατανόηση των λέξεων και την εφαρμογή τους. 

Δώσαμε τον ορισμό της Ανακύκλωσης:  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι η επεξεργασία ήδη 

χρησιμοποιημένων υλικών και η δημιουργία καινούριων. 

Προσδιορίσαμε τις διάφορες κατηγορίες: 

• Ανακύκλωση χαρτιού 

• Ανακύκλωση γυαλιού 

• Ανακύκλωση φωτογραφιών 

• Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 

• Ανακύκλωση αλουμινίου, χαλκού 

• Ανακύκλωση φαρμάκων 

• Ανακύκλωση Αυτοκινήτων 

• Ανακύκλωση Καλωδίων 

• Ανακύκλωση Κλιματιστικών 

• Ανακύκλωση Λαμπτήρων 

• Ανακύκλωση ρούχων, υποδημάτων 

• Ανακύκλωση πλαστικών (μπουκάλια, ζελατίνες) 

• Ανακύκλωση μπαταριών 

• Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων ( Κομποστοποίηση ) 

• Ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων 

 

 

 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

� Να ενημερωθούν οι μαθητές\τριες για το πρόβλημα των σκουπιδιών. 

� Να γνωρίσουν μέσα από πρακτική δράση, πως παράγεται ανακυκλωμένο χαρτί. 

� Να ευαισθητοποιηθούν στην καθημερινότητά τους και να γίνουν παράδειγμα στους 

γύρω τους. 

� Να ξεχωρίζουν τα υλικά της ανακύκλωσης και να τα ταυτοποιούν στους αντίστοιχους 

κάδους. 

� Να δημιουργηθεί ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στη βελτίωση 

του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής. 

� Να  διεγερθεί η δημιουργική σκέψη τους και να προσφερθεί ένας διαδραστικός-

βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης, έκφρασης και δημιουργίας. 

� Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και ανάλογο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.  

� Να προσφερθεί η επιστημονική γνώση ως εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

� Προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, διότι περιορίζεται 

σε σημαντικό βαθμό η ρύπανση σε έδαφος, νερά, αέρα. 

� Εξοικονόμηση πολύτιμων πρώτων υλών, π.χ. ξύλο, πετρέλαιο κ.ά. 

� Εξοικονόμηση ενέργειας για τη συλλογή και επεξεργασία τους, αλλά και για την 

παραγωγή νέων αγαθών.   

� Μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ & των προβλημάτων 

διαχείρισης των αποβλήτων. 

� Συνεισφορά στον πολιτισμό με τη διαχείριση των αποβλήτων.  
 

� Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

� Περιορισμός των δαπανών και αύξηση των εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων.  

� Εξοικονόμηση συναλλαγματικών οφελών για την χώρα μας. 

 

 

 

 



ΔΡΑΣΗ 1: Πρόχειροι κάδοι στην τάξη 

 

Ο  διαχωρισμός των υλικών έγινε έμπρακτα στην τάξη, σε κουτιά που τα ονομάσαμε ανάλογα 

με την χρήση τους. Με μεγάλες ζωγραφιές στόλισαν οι μαθητές την επιφάνειά τους για να 

μπορούν  να ξεχωρίζουν τα υλικά. Στο εσωτερικό μέρος, εμφανής είναι ο διαχωρισμός των 

υλικών σε ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΧΑΡΤΙ-ΓΥΑΛΙ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. 

Επίσης, έγραψαν συνθήματα στα πλευρικά τοιχώματα των κουτιών όπως : 

«ΖΩ σε ένα καλύτερο παρόν» 

«Προσπαθώ για ένα καλύτερο μέλλον» 

«Απορρίμματα: τα  Άχρηστα- Χρήσιμα»  

«Σώστε τον πλανήτη» 

«Σωστή Διαχείριση Απορριμμάτων» 

«Ο πλανήτης εκπέμπει SOS» 

«Ανακύκλωση πηγή ζωής» 

 «Με την ανακύκλωση σώζω τη ζωή μου» 

«Ενημέρωση των κατοίκων για την προστασία της γης» 

 

                                                    Διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στην τάξη 

 

  

 

 

                     



  

 

                

 

Τα παιδιά ξεχώρισαν και τακτοποίησαν τα υλικά κάνοντας πράξη τα όσα είχαν διδαχθεί πριν, 

θεωρητικά. Συνειδητοποίησαν ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλόγιστα τα αγαθά της 

φύσης, γιατί η πηγή της δεν είναι αστείρευτη. Έχουμε υποχρέωση να μην εξαντλούμε την 

χρησιμότητα των αγαθών για να έχουν και οι επόμενες γενιές. 

 

 

Ταυτοποίηση των υλικών 

 

 

 

 

Όταν γέμισαν τα κουτιά της τάξης, οι μαθητές 

πέταξαν τα σκουπίδια που είχαν συγκεντρωθεί  

στους μεγάλους κάδους ανακύκλωσης του 

σχολείου μας. Άλλα, τοποθετήθηκαν  στον κάδο 

ανακύκλωσης χαρτιού-πλαστικών-αλουμινίου και                                 

άλλα στον κάδο μπαταριών. 

 

 

 



                                                     Στον κάδο ανακύκλωσης χαρτιού 

 

  

  

 

 

 

                                 

Στον κάδο ανακύκλωσης συσκευών 

 

  
 

 

 

 

 

                   



Στον κάδο ανακύκλωσης  μπαταριών 

 

  

 

 

Συμπέρασμα: 

Οι μαθητές μέσα από την πρώτη δράση έμαθαν τι σημαίνει διαχωρισμός των υλικών που 

δίνουμε για ανακύκλωση, δραστηριότητα η οποία διευκολύνει πάρα πολύ τα συνεργεία που 

διαχειρίζονται τα υλικά των μπλε κάδων. Επίσης, μπόρεσαν να κατανοήσουν μέσα από αυτό 

το διαχωρισμό τις διαφορετικές μορφές και χρήσεις των υλικών που δίνουμε για ανακύκλωση.  

 

 

 

 

 

 



ΔΡΑΣΗ 2: Φτιάχνοντας  χαρτί από άχρηστα χαρτικά 

 

Φάση Α΄: Με τους μαθητές συγκεντρώσαμε όλα τα… άχρηστα  (τσαλακωμένα, 

σκισμένα, μισοζωγραφισμένα, παραπεταμένα)  χαρτιά, που είχαμε βάλει στον κάδο 

της τάξης. 

Αφού τα κόψαμε σε πολλά μικρά κομματάκια… 

   

 

                                   

                 …τα τοποθετήσαμε σε μια λεκάνη. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Φάση Β΄: Μέσα στη λεκάνη τα μουλιάσαμε σε χλιαρό νερό.  

 

 



  

 

                                                                                                                                                                                                    

                  

Φάση Γ΄: Με τη βοήθεια ενός μπλέντερ τα πολτοποιήσαμε προσθέτοντας  χρώμα της 

επιλογής μας.   

. 

  

  

 

                                

 



                Φάση Δ΄: Στραγγίσαμε το χαρτοπολτό σε μια σίτα.  

  

  

  

  
 

                      

                     Φάση Ε΄:  Το στραγγισμένο μείγμα τοποθετήθηκε σε μια ανοιχτή  εφημερίδα για   

       να απορροφηθούν τα υγρά.  

   



                 Φάση ΣΤ΄:  Με τη βοήθεια ενός πλάστη κάναμε επίπεδη την επιφάνεια      

                   «πλάθοντας» τον πολτό αρκετές φορές.      

 
 

 

 

       Φάση Ζ΄: Αφήσαμε το ανακυκλωμένο χαρτί να στεγνώσει τελείως, ώστε να γίνει ένα νέο  

        χρωματιστό χαρτί που θα χρησιμοποιήσουμε στο λεύκωμα ανακύκλωσης που θα  

        κατασκευάσουμε. 

  

 

 

 

 

 

 

Συμπέρασμα: Επαναχρησιμοποιώντας το χαρτί   

μπροστά στα μάτια των παιδιών δείχνουμε από 

τη μια την …αξία του θεωρούμενου μέχρι τότε  

άχρηστου υλικού καθώς και ότι τίποτε δεν έχει  

εξαντλήσει τη χρησιμότητά του. 

 



ΔΡΑΣΗ 3: Μελέτη μιας ιστορίας που …δεν είναι παραμύθι (youτube) 

 

    Είδαμε στον Η/Υ μια φανταστική ιστορία για την πραγματική αξία της ανακύκλωσης          

     ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών:   

 

  

 Στην πόλη της Καθήνας, όπου ζει ο κ. Αδιαφόρογλου συμβαίνουν αρκετές καταστροφές    

 στα ηλεκτρικά είδη του σπιτιού του. Αδιάφορος όπως είναι, θέλει να πετάξει τις συσκευές   

του στα σκουπίδια. 

 

 

  
 

              

   Τον  εμποδίζει όμως ο ευσυνείδητος κ. Ευαισθητίδης  που του συνιστά να πάρει                                              

   τηλέφωνο στο Δήμο και οι υπάλληλοι θα έρθουν γρήγορα να πάρουν τις συσκευές για  

   ανακύκλωση.  

 

 

 

 

 

 

Στην απορία του κ. Αδιαφόρογλου, για ποιον λόγο ενδιαφέρεται, ο κ.Ευαισθητίδης  απαντά: 

Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών φροντίζουμε για το μέλλον 

του πλανήτη και των παιδιών μας.                                                               

 

 



ΔΡΑΣΗ 4: Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων 

                                                        

 

Οι μαθητές μελέτησαν και 

ανάλυσαν στην τάξη 

διάφορα λογοτεχνικά βιβλία 

που είχαν ως άμεσο ή 

έμμεσο θέμα τους την 

ανακύκλωση των υλικών 

καθημερινής χρήσης. Στη 

συνέχεια, τα παιδιά 

έγραψαν τις δικές τους 
σκέψεις σ’ ένα «Σκέφτομαι 

και γράφω» και 

ζωγράφισαν, με τη βοήθεια 

της δασκάλας τους, τους 

ήρωες των  ιστοριών που 

διάβασαν.  
 

                                          

1.Ο Βασίλης και οι θυμωμένες ζωγραφιές (Συγγραφέας : Τσιαμπαλή - Κελεπούρη Χρυσάνθη)  

  

Περίληψη: Ο Βασίλης λατρεύει τη ζωγραφική! Όμως κάθε φορά που ζωγραφίζει 

σπαταλά βουναλάκια χαρτιού. Οι τσαλακωμένες ζωγραφιές όμως, παίρνοντας 

ανθρώπινη υπόσταση του συνιστούν να είναι προσεκτικός και να φροντίζει το 

περιβάλλον. 

 

 

Σκοπός: Να μάθουν τα παιδιά, πως η αλόγιστη χρήση του χαρτιού είναι καταστροφική 

για το περιβάλλον και κυρίως για τα δέντρα. θα γνωρίσουν μέσα από την ιστορία του 
ήρωα, την έννοια και τη σημασία της ανακύκλωσης.  

                         



Συγγραφή κειμένων με ερέθισμα το βιβλίο «Ο Βασίλης και οι τσαλακωμένες ζωγραφιές. 

 
 

  

Σπυριδούλα Μίχα                     Εύα Χατζάκου         

   

Κωνσταντίνος Κουτίνας  Αγγελική Χατζηγεωργίου 

   

               Άντζελα  Νίτσκα  



  
Θεοδοσία  Χολέβα                   Ελένη Κουτίνα                 

 
 

 

             Νικολέτα  Μάνο                   Ελευθερία Κουρδή 

   
 Μπασλής  Θάνος Λευτέρης  Ζαχαρόπουλος 

 



   
Αθανάσιος  Πλασταράς                                                   Γιώργος Χριστοδούλου 

   
       Στέλλα Τσαχτσίρα   

 

 

 

Επίμαχος Χατζηγεωργίου  Θεόδωρος Κοντούλης 



    

 

 

 

 

 

Ανδρέας  Σακελλάρης   Δημήτρης Σούρλας  

  

 

Γιώργος Μπαλατσούκας  Μιχάλης Σκιούπι 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                     



             2.Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια (Συγγραφέας : Σοφία Ζαραμπούκα)  

 

 Περίληψη: Ο ολιγόλογος και μυστήριος κύριος Μπεν, που έχει προβληματίσει τους γείτονές 

του. Έχει έναν πολύ όμορφο, ανθοστόλιστο κήπο.Το μυστικό του, καλά κρυμμένο στις ρίζες 

των φυτών του.Είναι οικολόγος και φροντίζει την οικονομία της φύσης με φυσικό λίπασμα 

από την Ανακύκλωση. 

 

Σκοπός:  Να μάθουν τα παιδιά  να κομποστοποιούν τα υπολείμματα  των τροφίμων και να 

παράγουν  φυσικό λίπασμα για τα φυτά.  

 

 

 

 

 

 



3. Μπελάδες για τρεις ( Συγγραφέας : Κατερίνα Τζωρίδου) 

Περίληψη: Μια ιστορία για την φιλία, την ανακύκλωση και την συνεργασία. 

 

 
 



 

 

 

 

Σκοπός: Η αξία του να μάχεσαι για οτιδήποτε θεωρείς σημαντικό, όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία:( Συγγραφέας : Χρυσάνθη Καραίσκου):  

Περίληψη:  Οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης είναι η Μένια η αλουμινένια, η Λίτσα η γυαλίτσα, 

ο Τόνι το χαρτόνι και η Ρία η μπαταρία. Όλοι πιστεύουν πως θ' αποκτήσουν ένα καινούργιο, 

όμορφο κορμί και δεν βλέπουν την ώρα να γίνει η ανακύκλωση.       

  

          Σκοπός: Να γνωρίσουν  τα παιδιά  τα στάδια της ανακύκλωσης και να μάθουν την αξία 

της.    

 



5) Ο πλανήτης εκπέμπει S.O.S. ( Συγγραφέας : Φραντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη) 

Περίληψη:   

Μια τεράστια πυρκαγιά που από μακριά φαίνεται σαν μια κατακόκκινη τεθλασμένη γραμμή 

είναι ένα μικρό δείγμα της καταστροφής στον πλανήτη. 

Ποιος μπορεί να βοηθήσει; Ο πρωθυπουργός; Ο αρχιεπίσκοπος ;Ο Άγιος Βασίλης;… 

Ίσως ο Νικηφόρος Καραμελάς, ο αγαπημένος παραμυθάς, που με τα πράσινά του παραμύθια 

και τη φαντασία του άλλαζε την νοοτροπία των ανθρώπων και φύλαγε τη γη.   

 

 

 

 

   



 

 

Σκοπός: Οι άνθρωποι αλλάζουν συνήθειες, αγωνίζονται ο καθένας με το δικό του τρόπο, για 

την προστασία του περιβάλλοντος. Δραστηριοποιούνται με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

τις εμπιστεύονται, τις ενισχύουν, τις βοηθάνε. Προσφέρουν εθελοντική εργασία κατεβαίνουν 

στους δρόμους, φωνάζουν στους πολιτικούς και απαιτούν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

για την προστασία του περιβάλλοντος. 

                                  

6) Γνωρίζω την ανακύκλωση ( Συγγραφέας : Ευαγγελία Δεσύπρη) 

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από δραστηριότητες. 

 

 

 



Σκοπός: Διασύνδεση με τα εξής μαθήματα: 

Α) Γλώσσα: Η ανακύκλωση και το ημερολόγιο της ανακύκλωσης. 

Β) Φυσική Αγωγή: Σκυταλοδρομία ανακύκλωσης. 

Γ) Μελέτη του περιβάλλοντος: Τα σκουπίδια μας, ανακύκλωση χαρτιού, αλουμινίου, 

πλαστικού και μαθαίνω να ξεχωρίζω τα υλικά. 

Δ) Μαθηματικά: Ανακύκλωση γυαλιού. 

Ε) Φυσικές επιστήμες: Πειράματα ανακύκλωσης. 

ΣΤ) Αισθητική αγωγή: Ανακύκλωση και μουσική 

Ζωγραφική με εφημερίδα. 

 

7) Σκουπίδια εν δράσει ( Συγγραφέας :Λένα Τοξίδου) 

Περίληψη: Η Καρμελίτα, ένα  τσαλαπατημένο καραμελόχαρτο, μια παλιά μπαταρία κι ένα 

πλαστικό μπουκάλι, ο Μπούκαλος,  αναλαμβάνουν δράση κι αποφασίζουν να προστατεύσουν 

οι ίδιοι το περιβάλλον, ανακυκλώνοντας τους εαυτούς τους.   

 

  

  

Σκοπός:  Η επιτυχής προσωποποίηση των υλικών και η αγωνία τους να ανακυκλωθούν 

παρομοιάζεται με την αγωνία των πολιτισμένων ανθρώπων να διατηρήσουν καθαρό το 

περιβάλλον. Έτσι τα παιδιά διδάσκονται και μαθαίνουν από τις αντιδράσεις των υλικών.     

                     

 



8) Χτύπα ξύλο (Συγγραφέας : Κατερίνα Σέρβη)     

Περίληψη: Η ζωή δεν είναι όπως την περιμένει κανείς. Αυτό ανακάλυψε ένα κουτί γάλατος. 

Ξεκίνησε από το δάσος και κατάληξε στο ψυγείο με τα γιαούρτια, τους χυμούς και ένα 

μπαγιάτικο αυγό. Ξαναβρήκε την αισιοδοξία του μετά τις συνεχείς ανακυκλώσεις . Έτσι έγινε 

εφημερίδα πρόγραμμα θεάτρου, χαρτί περιτυλίγματος και στο τέλος ένα όμορφο εξώφυλλο 

παιδικού βιβλίου.    

 

 

 

 

Σκοπός: Να ανακαλύψουμε ότι είναι ενδιαφέρουσα η ζωή των ανακυκλώσιμων υλικών μέσα 

από τις αλλαγές. 



ΔΡΑΣΗ 5: Πρόγραμμα Αξιοποίησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ) 

Σ’αυτή τη δραστηριότητα δεχθήκαμε την επίσκεψη των επιστημονικών συνεργατών της 

Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ». Η «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»  σε 

συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων στo πλαίσιo του προγράμματος  Κοινωφελούς Εργασίας 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας υλοποιεί το «Πρόγραμμα 

Αξιοποίησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων» και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 

μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικά. 

Α. Παρουσίαση έντυπου υλικού για την ανακύκλωση. 

 

  

  



Β. Προβολή διαφανειών για να κατανοήσουν οι μαθητές το μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης και 

τις αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

  

Σκουπίδια στην πόλη και στο περιβάλλον Τα σκουπίδια προκαλούν πυρκαγιές 

  

Το κάψιμο των σκουπιδιών ρυπαίνει την 

ατμόσφαιρα και βλάπτει την υγεία 

           Συμβάλλουν στο φαινόμενο  

                     του θερμοκηπίου 

 

Ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά 



 

 

Τα πλαστικά στους ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους είναι παγίδα για ανυποψίαστα ζώα 

 
 

              

ΔΡΑΣΗ 6:  Κατασκευές με τα «Άχρηστα-Χρήσιμα» υλικά. 

Οι μαθητές μέσα από το βιωματικό εργαστήρι διδάχθηκαν τρόπους αξιοποίησης των 

ανακυκλώσιμων υλικών στην παραγωγή χρηστικών αντικειμένων. Με τη βοήθεια τις 

δασκάλας και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών δημιούργησαν μοναδικές κατασκευές που τις 

εξέθεσαν στην τάξη. Τα υλικά που χρησιμοποίησαν ήταν:  πλαστικά μπουκάλια, εφημερίδες, 

χαρτιά, μέταλλο,μπογιές,περιοδικά,κόλλα για την στερεοποίηση των υλικών κ.α. 

   

      

                  Πλαστική κατασκευή ανθρώπου-ειδικό τύλιγμα εφημερίδας-  μολυβοθήκη 



  

Χριστουγεννιάτικο δέντρο Ρόδι Μπρελόκ από αλουμίνιο 

  

Στεφάνι Χριστουγεννιάτικο δέντρο Καλαθάκι 

              

   

  

Στεφάνι από εφημερίδες Χριστουγεννιάτικα στολίδια 

 
 

Καλάθι από πλεγμένες εφημερίδες Λουλούδι από πλαστικό μπουκάλι 

               



  

 

                  Ψηφιδωτά με καλαμάκια, καπάκια, χαρτιά περιτυλίγματος , ζωγραφικές συνθέσεις 

 

                            

  

Ανθρώπινη φιγούρα –μολυβοθήκη με ρολό χαρτιού 

 

 



 

Πίνακας εργασιών στην τάξη 

Κατηγορίες ανακύκλωσης,εργασίες των παιδιών, κατασκευές, πολτοποιημένο χαρτί 

 

                                   

  

Αφίσες με ζωγραφιές και συνθήματα, που τοποθέτησαν  

τα παιδιά στον πίνακα ανακύκλωσης της τάξης 

 



Δράση 7: Διαχείριση απορριμάτων 

Την τάξη μας επισκέφθηκαν, μετά από δική μας πρόσκληση, δύο επιστημονικοί συνεργάτες 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων. Πρόκειται για τους  

Βασίλη Ν. Καραγιάννη (Χημικό Μηχανικό Ε.Μ.Π., MSc, προϊστάμενο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος) και Ελένη Χαυτίκη (Χημικός Μηχανικός). 

 

 

 

Η κ. Ελένη Χαυτίκη μας μίλησε για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και 

αξιοποίηση των πρώτων υλών καθώς και για την ανακύκλωση, την καύση(με ταυτόχρονη 

παραγωγή ενέργειας ) και απόρριψη σε ΧΥΤΑ. 

 

 

 



Επίσης μας ανάφερε τους  σημαντικά βήματα  της ανακύκλωσης και τα επεξεργαστήκαμε. 

Τα βήματα της ανακύκλωσης. Τρία βελάκια, τρεις σημασίες:   

 

   Α) Συλλογή Β) Διαλογή Γ) Ανακύκλωση   

 

 

 

Η προετοιμασία των συσκευών: 

  
 

 

 

 



                     

  
Οι νέοι πορτοκαλί κάδοι σε περιορισμένα σημεία της πόλης για τη συλλογή άλλων υλικών 

               

  

Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού-πλαστικού-γυαλιού 

 
Η Στέλλα εφαρμόζει και εκτός σχολείου όσα διδάχτηκε σ’ αυτό  

  

 



Δράση 7: Διαχείριση οργανικών απορριμμάτων 

 

 Ο κ.Βασίλης Ν. Καραγιάννης, χημικός μηχανικός, ανέπτυξε στην τάξη ένα άλλο ενδιαφέρον 

κομμάτι της ανακύκλωσης,  την Κομποστοποίηση. Ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος 

διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων. 

 

 Κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα 

μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα που λειτουργεί ως 

εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα.Μας εξήγησε για τα αερόβια βακτήρια 

που εκκρίνουν ένζυμα. 

 

   

 

 



  

 

Επίσης μας μίλησε, για τους μύκητες που αναπτύσσονται στα δέντρα και για τα πρωτόζωα, 

τους γεωσκώληκες που βοηθούν πολύ στη κομποστοποίηση.  

  

 
 

Πώς καταλαβαίνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κομποστοποίηση;          

 



 

  Όταν:       

 Η Θερμοκρασία είναι ίση με το περιβάλλον. 

 Από το ελαφρύ αφράτο σκούρο χρώμα (γκρι, μαύρο ή βαθύ καφέ). 

 Από τον όγκο του σωρού που έχει μειωθεί στο μισό. 

 Από την οσμή του βρεγμένου χώματος όταν διαβραχεί.  

 Από τα ίχνη, μικρών κομματιών υλικών.   

 

 

 

 

  

                                              Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης (του εμπορίου)                                                                                       

 

  



 

  
Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης(χειροποίητοι) 

 

                              

Στη γωνιά του μικρού της κήπου η δασκάλα Καΐπη Τίνα, έφτιαξε ένα χειροποίητο κάδο 

κομποστοποίησης, εφαρμόζοντας πρακτικά τη διδασκαλία της, στην τάξη. 

 

Τοποθέτησε λάστιχα αυτοκινήτου, το ένα πάνω στο άλλο, αφού πρώτα σε συνεργείο έκοψε το 

εσωτερικό τους κοίλο μέρος, για να κάθεται η μια ρόδα πάνω στην άλλη. Κατόπιν το σκέπασε 

με μια πλαστική σακούλα απορριμμάτων-κήπου. Τα αποτελέσματα της κομποστοποίησης, το 

οργανικό λίπασμα θα χρησιμοποιηθεί για τα φυτά του κήπου.  

 

 



 Δράση 8  :Βιβλιοδεσία –πρακτική κατασκευή βιβλίου για τις εργασίες της Ανακύκλωσης. 

 

 

 

Θέλοντας να αξιοποιήσουμε περισσότερο το ανακυκλωμένο χαρτί, καλέσαμε τον κ. Βασίλειο 

Φραγκογιαννάκη, ειδικό βιβλιοδέτη, να μας δείξει τον τρόπο κατασκευής ενός βιβλίου.Έτσι, 

χρησιμοποιώντας κόλλες Α4, συμπαγή κόλλα, πριόνι,σχοινί,ειδικά δερμάτινα επικαλύμματα 

για το εξώφυλλο δημιουργήσαμε ένα υπέροχο βιβλίο όπου θα γράφαμε τα συγκεντρωμένα 

στοιχεία της εργασίας μας.Τα παιδιά, αφού έμαθαν τα στάδια της βιβλιοδεσίας,  

ενθουσιάστηκαν από την κατασκευή του βιβλίου και έβαλαν τον κ. Φραγκογιαννάκη να 

υπογράψει την αφιέρωση του βιβλίου στην τάξη.  

 

Φάση α΄: Χάραγμα των σελίδων. Η ράχη του βιβλίου πριονίζεται και ακολουθεί το ράψιμο.  Το 

ράψιμο είναι  το βασικότερο χαρακτηριστικό του. Από την ποιότητα του ραψίματος θα 

εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό η λειτουργικότητα και η διάρκεια ζωής του. 

   

 

      



Φάση β΄: Δέσιμο με ειδικό δικτυωτό πανί.Τώρα που το βιβλίο έχει ραφτεί “ψαροκολλάμε” την 

ράχη. Ο όρος έχει μείνει από την εποχή που οι βιβλιοδέτες χρησιμοποιούσαν ψαρόκολλα για 

το σκοπό αυτό.  

 

   

 

Φάση γ: Δημιουργώντας το σκληρό εξώφυλλο. Αφότου το βιβλίο στεγνώσει,  το 

στρογγυλεύουμε με το σφυρί δίνοντας στην ράχη και την μπροστινή πλευρά το 

χαρακτηριστικό καμπυλωτό σχήμα. Αυτό πολλαπλασιάζει την αντοχή του βιβλίου και σε 

συνδυασμό με το επόμενο βήμα, ενισχύει τη σταθερότητα της δομής του σε σημαντικό 

βαθμό. 

 

 

Φάση δ΄: Σφύριγμα. Ακολουθεί το “σφύρισμα” για να δημιουργηθούν τα “λούκια”. Με 

ελαφρά πλάγια κτυπήματα από το σφυρί τα τυπογραφικά γέρνουν προς την μία και τη άλλη 

πλευρά ώσπου να σχηματίσουν ορθή γωνία. Εδώ θα 'ρθουν να ακουμπήσουν οι “πινακίδες”, 

δηλαδή τα εξώφυλλα του δεσίματος αργότερα. 



Φάση ε΄: «Ντύσιμο» του βιβλίου. Ακολούθως τοποθετείται μπλε κόλλα περιτυλίγματος.  

        

Φάση στ΄: Τοποθετείται χάρτινο σκληρό κομμάτι για εξώφυλλο.  

  

 Φάση ζ΄: Το κεφαλάρι. 

Το κεφαλάρι, το χειροποίητο ραφτό, δεν τοποθετείται μόνο για διακοσμητικούς λόγους. 

Αποτελεί λειτουργικό κομμάτι και  σημαντική ενίσχυση του δεμένου σώματος. Μόλις 

φτιαχτούν τα κεφαλάρια η γυμνή ράχη ενισχύεται με ένα ειδικό πλέγμα και πολλά στρώματα 

από χαρτί που την καθιστούν συμπαγή και ανθεκτική. 

 

 



Φάση στ΄:Το ντύσιμο του βιβλίου. 

Το ντύσιμο του βιβλίου με το δέρμα που έχει προετοιμαστεί. 

 

 

Δράση 9
η
 :Συλλογή τηγανέλαιου στο σχολείο. 

 

                                            

 

 

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος για την ανακύκλωση, υλοποιήσαμε δράση 

συγκέντρωσης τηγανέλαιου. 



Στάδιο Α: Πληροφόρηση για τη σημασία της συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιου.  

Στην αίθουσα Η/Υ  έγινε  προβολή σλάιτς και σχετική ενημέρωση από τον υπεύθυνο του 

εργοστασίου συλλογής και επεξεργασίας τηγανέλαιου κ. Μιχάλη Τριανταφύλλου. Τα παιδιά, 

αφού κατανόησαν όλα τα στάδια συλλογής και επεξεργασίας του τηγανέλαιου, έλυσαν τις 

σχετικές απορίες τους με διάφορες ερωτήσεις. 

 

 

 

 

Στάδιο Β: Ευαισθητοποίηση των γονέων από τη δασκάλα και τους μαθητές στη συλλογή 

τηγανέλαιου.  

Κατανοώντας τις περιβαλλοντικές συνέπειες, της μη συλλογής λαδιού, τα παιδιά με τους 

γονείς τους μαζεύουν το τηγανέλαιο και το στέλνουν στο σχολείο για ανακύκλωση. Έτσι, το 

μάθημα συνεχίζεται και στο σπίτι όπου οι συνειδητοποιημένοι γονείς προωθούν το έργο των 

δασκάλων. 



  

Η Εύα Χατζάκου με τη μητέρα της Ιφιγένεια, μαζεύουν το τηγανέλαιο για να το μεταφέρουν στο σχολείο. 

  

Ο Θοδωρής Κοντούλης με τη μητέρα του Μαίρη, στην κουζίνα του σπιτιού τους. 

 

  

Ο Λευτέρης Ζαχαρόπουλος και η μητέρα του Βάσω μετά το τηγάνισμα συλλέγουν το λάδι για τον ίδιο σκοπό. 

 

                           

                        

                                   



 
 

Η Νικολέτα Μάνο με την μητέρα της Μελίνα 

συλλέγουν τηγανέλαιο. 

 

Ο Γιώργος Χριστοδούλου με τη μικρή του αδελφή 

και τη μητέρα του Ελένη, γεμίζουν το μπουκάλι με 

το καμμένο λάδι με σκοπό την ανακύκλωση. 

 

 

Στάδιο Γ: Συλλογή τηγανέλαιου στον ειδικό κάδο.  

 Τα παιδιά έφεραν τηγανέλαιο , με σκοπό να το ρίξουν στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης λαδιού 

που εγκαταστάθηκε για το σκοπό αυτό στο σχολείο μας. 

 

 

 

Όταν γέμισε ο κάδος συλλογής καμένου τηγανέλαιου και συγκεντρώθηκε η κατάλληλη 

ποσότητα, παραδόθηκε για τη μετατροπή του βιοκαύσιμο. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 



που μετείχαν θα αποκτήσουν τα παιδιά οικολογική συνείδηση και θα μάθουν να 

προστατεύουν το περιβάλλον.  

Στάδιο Δ: Προβολή της δράσης μας στην κοινωνία.  

Δημοσιογράφοι  ήρθαν στο σχολείο και πήραν συνέντευξη από τους μικρούς μαθητές για την 

πρωτοπόρα δράση της συλλογής τηγανέλαιου σε σχολείο. 

 

Τα παιδιά απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων : 

Εύη: Διδαχτήκαμε, πως τίποτε δεν πρέπει να πάει χαμένο , γι΄αυτό πρέπει να μαζεύουμε το 

λάδι σαν οικολογικό καύσιμο. 

Ανδρέας: Το λάδι που πετάμε, σκοτώνει ότι ζωντανό βρίσκει στο δρόμο του.Ενώ αν το 

μαζεύουμε, δίνει  ζωή και κίνηση. 

Στέλλα: Μάθαμε στο σχολείο πως αντί να μολύνουμε το περιβάλλον με βρόμικα λάδια είναι 

καλύτερο να το συγκεντρώνουμε και να το δίνουμε για ανακύκλωση. 

Κωνσταντίνος:Το καμμένο λάδι είναι τοξικό γι΄αυτό πρέπι να το ανακυκλώνουμε. 

Νικολέτα: Αν το λάδι καταλήξει στα σκουπίδια καθώς είναι εύφλεκτο, μπορεί να προκαλέσει 

φωτιά στα σκουπίδια. 

Θοδωρής:Η συνήθεια να ρίχνουμε στην αποχέτευση το λάδι είναι επικίνδυνη. Πέφτει στις 

σωληνώσεις και έτσι γίνονται οι πετρελαιοκηλίδες στη θάλασσα. 

 

Η  συλλογή του τηγανέλαιου έτυχε προβολής σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα: 

 

 

 



 

Πηγή:www.Onlarissa.gr 

    

 
Πηγή: Εφημερίδα «Ελευθερία» (29.11.2012) 



Υιοθετώντας τον κάδο ανακύκλωσης λαδιού του σχολείου μας. 

Τα παιδιά μετά την τοποθέτηση του κάδου για το τηγανέλαιο στο σχολείο μας, αποφάσισαν 

να τον υιοθετήσουν. Για τον λόγο αυτό ζωγράφισαν συνθήματα υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος  και της εκμετάλλευσης του τηγανέλαιου σαν βιοκαύσιμο.  

Παράγοντας βιοντίζελ δεύτερης γενιάς, προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά και την 

οικονομία της χώρας ενισχύοντας την ενεργειακή της αυτονομία, κάτι που είναι πολύ 

σημαντικό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει, γιατί μπορεί κανείς 

να αξιοποιήσει τις µεγάλες ποσότητες διαθέσιµου τηγανελαίου για την παραγωγή ενός 

οικονοµικού βιοκαυσίµου σταθερών προδιαγραφών, που δεν απαιτεί µετατροπή του 

κινητήρα. 

Αυτή η τεχνολογία θα εφαρμοστεί σε όλα τα ντιζελοκίνητα οχήματα, όπως λεωφορεία, ταξί, 

απορριμματοφόρα κ.α. Ήδη, έχει εφαρµοστεί πιλοτικά για την παραγωγή 2 τόνων του νέου 

καυσίµου για την κίνηση απορριµµατοφόρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 

2012. 

  

 
 

 



Δράση 10: Επισκέψεις σε φορείς  της πόλης  

 

Α. Επίσκεψη στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν.Λάρισας.  

Συνοδευόμενοι από τη Διευθύντρια του Σχολείου και τη Δασκάλα της τάξης οι μαθητές 

επισκέφτηκαν τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Βασίλη 

Σακελλαρίου, στον οποίο περιέγραψαν τις δράσεις τους στο πλαίσιο του προγράμματος και 

του πρόσφεραν χριστουγεννιάτικα στολίδια που δημιούργησαν από παλιές εφημερίδες, 

περιοδικά και άλλα χαρτικά.  

Ο κ. Βασίλης  Σακελλαρίου με τις κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου (υπ. Γραφείου Σχολικών 

Δραστηριοτήτων), Κωνσταντία Χατζηιωάννου (Διευθύντρια 37ου Δημοτικού) και Τίνα Καΐπη 

(Δασκάλα ) και τους μαθητές της Δ΄ Τάξης 

 

 
Χριστουγεννιάτικα δέντρα με πρώτη ύλη παλιά περιοδικά 

 

 



Β. Κάλαντα …οικολογικά σε Προϊσταμένους και Σχολικό Σύμβουλο. 

Επίσης, οι μαθητές, εκμεταλλευόμενοι και το κλίμα των ημερών, έγραψαν …οικολογικά 

κάλαντα, τα οποία τραγούδησαν στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Θωμά Δαούλα, 

τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Δαραρά και την υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών 

Δραστηριοτήτων κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου ευχόμενοι «Καλή οικολογική χρονιά». 

  
Επίσκεψη στο γραφείο του Προϊστάμενου  

Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Θωμά Δαούλα 

Στο γραφείο του Σχολικού Σύμβουλου κ. 

Αναστάσιου Δαραρά 

  

Στην υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου, η οποία 

έδειξε κατασκευή παιδιών Νηπιαγωγείου που προωθούν επίσης την ιδέα της ανακύκλωσης 

υλικών 

  

Γ.  Επισκέψεις στις Διευθύντριες και τους Δασκάλους της Σχολικής Μονάδας. 

 

 

 



 

 
Επίσκεψη με χριστουγεννιάτικα ανακυκλώσιμα στολίδια από εφημερίδες και περιοδικά στη 

διευθύντρια του 37ου Δ. Σχ. Λάρισας κ. Κωνσταντία Χατζηιωάννου  και απόδοση οικολογικών 

κάλαντων. 

 

 

 

 

Οικολογικά κάλαντα και προσφορά ανακυκλώσιμων δώρων στη Διευθύντρια του 4ου Δ. Σχ. Λάρισας κ. Όλγα 

Μπαλαμπέκου. 

  



Δ. Οικολογική…συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαρισαίων. 

Λίγες ημέρες αργότερα, τα παιδιά «τα έψαλαν» στο δήμαρχο Λαρισαίων Κώστα Τζανακούλη 

μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αφού τραγούδησαν τα οικολογικά κάλαντα, του μετέφεραν τις 

απόψεις τους για την ανακύκλωση και του επέδωσαν γράμμα με τις προτάσεις τους, όπου του 

ζήτησαν περισσότερους κάδους ανακύκλωσης, τακτικότερη συλλογή των απορριμμάτων και 

καμπάνια ενημέρωσης, στην οποία δηλώνουν πρόθεση να συμμετάσχουν και οι ίδιοι. «Είναι 

δυσάρεστο, κε δήμαρχε, να βλέπουμε καθημερινά να πετάνε συμπολίτες μας στο δρόμο 

μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει σήμερα η πατρίδα 

μας, με την οικονομική κρίση που έχει πλήξει όλα τα νοικοκυριά», αναφέρουν στην επιστολή 

τους οι μικροί μαθητές, η οποία καταλήγει: 

«Κε Δήμαρχε, Εσείς οι μεγάλοι λέτε πάντα σε εμάς τους μικρούς «Το μέλλον σας ανήκει» και, 

επειδή πράγματι μας ανήκει, ας φροντίσουμε όλοι μαζί να είναι όχι μόνο καλύτερο αλλά και 

πιο καθαρό».    Ο Δήμαρχος τους είπε ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις τους και 

τους πρόσφερε αναμνηστικό της πόλης.  

 
 

Την άποψη ότι τίποτε δεν πάει χαμένο την απέδειξαν και σ’ αυτή την περίπτωση  φτιάχνοντας 

χριστουγεννιάτικα στολίδια από άχρηστα χαρτιά, τα οποία πρόσφεραν στον κ. Δήμαρχο. 

 

 



Στο τέλος, τα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα τροποποιημένα και προσαρμοσμένα στα συνθήματα 

της ανακύκλωσης: 

 

Καλήν εσπέραν άρχοντες                                                   

Κι αν είναι η βουλή σας 

Καλό θα’ ναι να δώσετε 

Ότι υπάρχει στην αυλή  σας.                                   

----------- 

Σκουπίδια, χαρτικά, γυαλιά 

Λάδια και ρούχα, αν μπορείτε 

Μαζεύτε τα και βάλτε τα                             

Στους κάδους που θα βρείτε                                              

------------------                                                                 

Γιατί η ανακύκλωση  

Είναι πράξη ωραία 

Ενώ η απάθεια  καθίσταται μοιραία  

------------------ 

Και του χρόνου πιο οικολογικά  

 

 

Δράση 11: Μαθητική οικολογική εκπομπή 

Για να μοιραστούν με περισσότερους την ιδέα της ανακύκλωσης οι μαθητές της Δ΄τάξης του 

37ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας πραγματοποίησαν ραδιοφωνική εκπομπή. Στο πλαίσιο 

σχετικού προγράμματος που υλοποιούν στην τάξη τους και της εκπομπής του κρατικού 

ραδιοφώνου «Κάνε την εκπομπή σου», οι μικροί μαθητές ετοίμασαν και παρουσίασαν από τα 

στούντιο του ραδιοσταθμού Λάρισας της ΕΡΑ Θεσσαλίας μια ημίωρη εκπομπή για την 

ανακύκλωση και τα οφέλη της στο περιβάλλον.  

 



 

 

Συνοδευόμενοι από τη διευθύντρια του σχολείου κ. Κωνσταντία Χατζηιωάννου και τη 

δασκάλα τους κ. Τίνα Καΐπη επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του κρατικού ραδιοφώνου και 

μίλησαν μέσα από σύντομους διαλόγους για όλες τις μορφές ανακύκλωσης, τα οφέλη από την 

εφαρμογή τους στην καθημερινότητά μας, αλλά και για τις συνέπειες της αδιαφορίας μας. 

Αντιλαμβανόμενοι τον επιμορφωτικό χαρακτήρα του Μέσου οι μικροί μαθητές μίλησαν στους 

συνομήλικους, αλλά και τους μεγαλύτερους πως μπορούν να ανακυκλώνουν τα υλικά που 

προσφέρουν ανέσεις, αλλά επιβαρύνουν το περιβάλλον μετά τη χρήση τους. 

 
 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές δίνουν συνέντευξη στο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μητρούσια με 

αφορμή την επίσκεψή τους στον κρατικό ραδιοσταθμό 

 



 

Οι μαθητές της Δ΄τάξης του 37ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας στους χώρους του 

ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΑ Θεσσαλίας, σε ζωντανή εκπομπή 

 

Οι διάλογοι της ραδιοφωνικής εκπομπής είναι οι εξής: 

«Θοδωρής: Κυρίες και κύριοι χαίρετε 

Στέλλα:  Είμαι η Στέλλα  

Θοδωρής: Είμαι ο Θοδωρής 

Στέλλα: Είμαστε μαθητές της Δ΄τάξης του 37ου Δημοτικού σχολείου Λάρισας, και θα σας 

μιλήσουμε για την ιδέα της ανακύκλωσης. 

Θοδωρής: Στο σχολείο μας διδασκόμαστε για τα διάφορα είδη ανακύκλωσης τα οποία στη 

συνέχεια τα κάνουμε πράξη και στο σπίτι μας.  

Γιώργος : Για μας η ανακύκλωση δεν είναι απλώς ένα σχολικό πρόγραμμα. 

 Θανάσης: Είναι μια απόδειξη ότι αγαπάμε το περιβάλλον,  

Γιώργος: ότι σεβόμαστε τα προϊόντα που παράγουμε,  

Θανάσης  Π.: ότι κάνουμε οικονομία στο σπίτι και την πατρίδα μας,  

Γιώργος Χρ: η ανακύκλωση είναι ένας τρόπος ζωής.  



Θανάσης Μπ.: Στο σχολείο μας έχουμε έναν μπλε κάδο που εκεί συγκεντρώνουμε μόνο 

χαρτιά.  

Γιώργος: Εμείς μάθαμε πολύ καλά πως το άχρηστο χαρτί δεν είναι τελικά και τόσο άχρηστο. 

Μπορεί να ξαναπάρει ζωή μέσα από κατασκευές  και τη δημιουργία νέου επεξεργασμένου 

χαρτιού.  

Θανάσης: Για παράδειγμα, κάναμε όλα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια μας από παλιά χαρτιά 

και εφημερίδες, ενώ παρασκευάσαμε και ανακυκλωμένο χαρτί.   

Γιώργος: Μαζέψαμε παλιά χαρτιά, τα κάναμε χαρτοπολτό στο μπλέντερ και μετά 

δημιουργήσαμε νέα χρωματιστά χαρτιά. Αν το φροντίζαμε όλοι αυτό, θα είχαμε λιγότερη 

ζημιά στο δάσος και το περιβάλλον.  

Εύα: Δεν είναι όμως μόνο το χαρτί. Ξέρετε τι κατασκευές μπορεί να κάνει κανείς με 

συσκευασίες πλαστικού και αλουμίνιου; Πάρα πολλές.  

Ανδρέας: Άσε που κι αυτά τα υλικά μπορούν να ξαναπάρουν ζωή σε ειδικά εργοστάσια. Αρκεί 

όμως να τα πετάμε στους ειδικούς κάδους.  

Εύα: Ένα τμήμα του σχολείου μας πήγε πριν λίγες μέρες εκδρομή στα ορυχεία Βωξίτη, στο 

νομό Φωκίδας,  και είδαν πόσο δύσκολο είναι το έργο των εργατών να βγάλουν στην 

επιφάνεια το ορυκτό από το οποίο γίνεται το αλουμίνιο.  

Ανδρέας: Η δασκάλα μας στο σχολείο μας είπε ότι χρειάζεται μεγάλη ενέργεια για την 

μετατροπή του βωξίτη σε διάφορες μορφές. Ούτε τα αποθέματά του είναι απεριόριστα. Να το 

έχουμε αυτό στο μυαλό μας όταν πετάμε τα τενεκεδένια κουτάκια όπου να’ ναι.  

Αγγελική: Ξέρετε πόσα άλλα υλικά μπορούν να συγκεντρωθούν για ανακύκλωση; Πάρα 

πολλά.    

Κωνσταντίνος  :  Στο ισόγειο  του σχολείου μας έχουμε κουτί συγκέντρωσης μπαταριών, αλλά 

και ηλεκτρικών συσκευών.   

Αγγελική: Οι ηλεκτρικές συσκευές πηγαίνουν σε μια μονάδα που βρίσκεται έξω από την πόλη, 

ανοίγονται και αφαιρούνται χρήσιμα εξαρτήματα πριν δοθούν τα υπόλοιπα μέρη τους για 

ανακύκλωση.  

Κωνσταντίνος:  Εμείς φέραμε έναν παλιό υπολογιστή. Σ’εμάς θα ήταν ένα σκουπίδι. Στα χέρια 

τους όμως θα αξιοποιηθούν πολλά υλικά που βρίσκονται στο εσωτερικό του.  

Επίμαχος: Ξέρετε και πόσα άλλα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν που δεν τα ξέρουμε; Τις 

προάλλες, πήγαμε να αλλάξουμε λάστιχα στο αυτοκίνητο του πατέρα μου και ο κύριος εκεί 

στο συνεργείο είπε ότι τα παλιά λάστιχα δίνονται υποχρεωτικά για ανακύκλωση.   

Ελένη: Δεν το ήξερα. Αλλά το βρίσκω φυσιολογικό. Σκέφτεσαι τι θα γινόταν ο πλανήτης μας 

αν, ότι κατασκευάζει ο άνθρωπος, το πετούσαμε στα σκουπίδια; Λάμπες, έπιπλα, συσκευές, 

μέταλλα, μελάνια;    



Επίμαχος: Ακόμη και το αυτοκίνητο μιας οικογενειακής μας φίλης το δώσανε για ανακύκλωση. 

Θα κάνουν διαχωρισμό υλικών στη μάντρα και θα τα δώσουν όλα σε διαφορετικά εργοστάσιο 

για λιώσιμο και ανακατασκευή.  

Δημήτρης: Ξέρεις Σπυριδούλα ποιο προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί πάρα πολλές φορές; 

Σπυριδούλα: Άσε με να μαντέψω, το μέταλλο;  

Δημήτρης:  Και το μέταλλο, ναι. Αλλά περισσότερο το γυαλί. Ούτε σκουριάζει, ούτε παλιώνει. 

Μπορεί να γίνεται συνέχεια βάζα, ποτήρια, μπουκάλια και ό,τιδήποτε άλλο.  

Σπυριδούλα:  Άκουσα ότι χρησιμοποιείται και για τούβλα ή διακοσμητικά.  

Νικολέτα: Στο σχολείο μας εγκαινιάσαμε τη συγκέντρωση καμένων λαδιών από τα σπίτια μας 

για ανακύκλωση.  

Άντζελα: Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε πολύ τηγανόλαδο, αφού μας αρέσουν τα 

τηγανιτά και περισσότερο οι τηγανιτές πατάτες, λίγοι δίνουν το καμένο λάδι για ανακύκλωση.   

Νικολέτα: Αν το δίνουμε για ανακύκλωση μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο μέρος του 

βιοκαύσιμο. Το χρησιμοποιούν δηλαδή αυτοκίνητα που καίνει πετρέλαιο και έτσι μολύνουν 

λιγότερο το περιβάλλον.  

Άντζελα: Ενώ αν το ρίχνουμε στις αποχετεύσεις δεν καταστρέφουμε μόνο αυτές, αλλά και 

τους ζωντανούς οργανισμούς στα νερά των ποταμών και των θαλασσών. 

Θεοδοσία:  Ακόμη κι αν τα ρίχνουμε στα σκουπίδια υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και μόλυνσης 

στις χωματερές.  

Ελευθερία:  Το μυστικό όμως της ανάπτυξης των φυτών του είναι το οργανικό λίπασμα που 

γίνεταια με τη μέθοδο της κομποστοποίησης.    

Θεοδοσία: Είναι κρίμα όσα σπίτια έχουν αυλή να μην κάνουν κομπόστ. Ο κάδος που 

συγκεντρώνει τα υπολείμματα είναι εύκολο να γίνει: από σίτα, ξύλο, ακόμη και με λάστιχα 

αυτοκινήτου.  

 Ελευθερία: Εμείς στο χωριό το κάναμε πράξη και δείξαμε και στους άλλους πόσο εύκολο και 

χρήσιμο είναι.   

 Λευτέρης: Για να τα θυμίσουμε λοιπόν πάλι: Στο σπίτι μας μαζεύουμε σε χωριστά δοχεία 

χαρτικά, πλαστικά και μεταλλικές συσκευασίες.  

 Μικαέλ: τις οποίες ρίχνουμε χύμα στους μπλε κάδους 

 Λευτέρης: Σε άλλο δοχείο μαζεύουμε τα φυτικά υπολείματα… 

 Μικαέλ: τα οποία τα πάμε για κομποστοποίηση. 

Λευτέρης: και όλα τα υπόλοιπα υλικά, όπως λάμπες, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές 

Μικαέλ: τα ρίχνουμε στα ειδικά δοχεία που υπάρχουν στα σχολεία και έξω από μεγάλα 

σούπερ μάρκετ. Ι 



Στέλλα: Ελπίζουμε στο σύντομο  χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να καταφέραμε να σας 

εξηγήσουμε την αξία της ανακύκλωσης για μας και το περιβάλλον που ζούμε. Είναι τρόπος να 

δούμε αλλιώς τα πράγματα που θεωρούσαμε ως άχρηστα, ένας τρόπος να ζούμε αλλιώς.  

Θοδωρής: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά  για τον χρόνο που διαθέσατε. 

Σας ευχόμαστε καλή οικολογική χρονιά». 

 

Στο τέλος, οι μαθητές της Τετάρτης Δημοτικού τραγούδησαν με τα τριγωνάκια τους από 

ραδιοφώνου τα οικολογικά κάλαντα που έγραψαν στην τάξη και ευχήθηκαν σε όλους τους 

συμπολίτες τους καλή οικολογική χρονιά.     

Η εμπειρία της μαθητικής ομάδας, συνοδεύτηκε από ένα cd της ηχογραφημένης οικολογικής  

εκπομπής,  που αντιγράφηκε και μοιράσθηκε στους μαθητές σαν αναμνηστική δράση, στο 

πλαίσιο του μαθήματος της ανακύκλωσης.  

 

ΔΡΑΣΗ 13: Λεξιπαίγνια για την ανακύκλωση           

  

   

  
 



                                                    ΔΡΑΣΗ 14: Προτάσεις από τους μικρούς μαθητές. 

                                                                                            

       Τα παιδιά γράφουν  προτάσεις ο καθένας και προτείνουν λύσεις για την προστασία   

       Του περιβάλλοντος.                  

� Να ανακυκλώνουμε τα σκουπίδια, πλαστικό, γυαλί, μπαταρίες, τηγανέλαιο, χαρτί, 

ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα στους αντίστοιχους κάδους. 

� Να εξοικονομούμε νερό, ενέργεια και ρεύμα. 

� Να μειώσουμε την ηχορύπανση, την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 

� Να ελέγχουμε τα καυσαέρια και χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. 

� Να καθαρίζουμε τις ακτές. 

� Να μην μολύνουμε με φυτοφάρμακα τις καλλιέργειες και τον υδροφόρο ορίζοντα και 

να καταναλώνουμε βιολογικά προϊόντα.(τρόφιμα, απορρυπαντικά) 

 

 
 

 

 

� Να ανακυκλώνουμε το τηγανέλαιο, να μην το πετάμε στις αποχετεύσεις ή στις 

σωληνώσεις, γιατί εισπνέουμε καρκινογόνα στοιχεία. 

�  Να μην το πετάμε στις χωματερές, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 

� Να μη ρίχνουμε απόβλητα στα ποτάμια και στις θάλασσες (καθαρές αμμουδιές). 

� Να προστατεύουμε τα δάση. 

� Να μην χρησιμοποιούμε προϊόντα μιας χρήσης. 

� Να ενημερώνομαι καθημερινά για τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος και να 

συζητώ με τους φίλους μου γι΄αυτό. 

� Να συμμετέχουμε στις δενδροφυτεύσεις. 

� Να μη χρησιμοποιούμε πολλές φορές τα πλαστικά μπουκάλια. Μπορούμε να τα 

αποφεύγουμε. 

� Να δίνουμε χρήματα σε οργανώσεις που φροντίζουν το περιβάλλον. 

� Να κάνουμε κομποστοποίηση. 

� Να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο).  



� Ν α μην σπαταλάμε τα πολύτιμα αγαθά που έχουμε. 

� Να περιορίσουμε την αλόγιστη κατανάλωση αγαθών. 

� Να διατηρούμε καθαρό και περιποιημένο το περιβάλλον για την υγεία μας, των 

παιδιών μας και το μέλλον του πλανήτη. 

 

                                                    ΔΡΑΣΗ 15: Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Οι μαθητές πραγματοποίησαν διαδοχικές επισκέψεις σε εργοστάσιο ραφιναρίσματος και 

ανακύκλωσης καμένων τηγανέλαιων, στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμάτων των Δήμων 

του Νομού Λάρισας καθώς και στο χώρο διαλογής ανακυκλώσιμων σκουπιδιών του Φορέα 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

Α. Στο εργοστάσιο επεξεργασίας τηγανέλαιου 

Πρώτος σταθμός, το μόνο εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας ραφιναρίσματος του τηγανέλαιου και 

μετατροπής του σε βιοκαύσιμο, το οποίο δίνεται στις εταιρείες πετρελαιοειδών, οι οποίες με τη σειρά 

τους τα αναμειγνύουν με τα ορυκτά καύσιμα (κυρίως ντίζελ), προκειμένου να παραχθεί ένα πιο 

οικολογικό καύσιμο (βιοντίζελ) για τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων.  

 

 

Στην είσοδο του εργοστασίου 

 
                                         Οι χημικοί μας υποδέχονται στα εργαστήρια 

 



  

Δεξαμενές βιοντίζελ 

  

Παρακολουθώντας  στο χημείο της  «AGROIL» πειράματα για την επεξεργασία του τηγανέλαιου και 

την μετατροπή του σε βιοντίζελ 

 



 
 

 

 
 

Ειδικοί επιστήμονες δείχνουν στους μαθητές τον τρόπο ραφιναρίσματος του τηγανέλαιου 
 

 



 
Δημοσίευμα  στα μέσα ενημέρωσης της επίσκεψης του σχολείου στο χώρο του εργοστασίου 

 

 

Β. Στο χώρο του ΧΥΤΑ ( πράσινοι κάδοι) 

Εκπαιδευτική  ξενάγηση στο χώρο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 

δηλαδή των απορριμμάτων που ρίχνουμε στους πράσινους κάδους, πραγματοποιήθηκε από 

τον  κ. Βασίλη Καραγιάννη, προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων. 



Τα παιδιά παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εργασίες δημιουργίας νέας κυψέλης 

υγειονομικής ταφής, η οποία θα ανακουφίσει το νομό για τα επόμενα 7-8 χρόνια, όπως 

εξήγησε ο κ. Καραγιάννης 

 
Φωτογραφίες (αέρος και εδάφους), όπου αποτυπώνεται με καθαρό τρόπο ο τρόπος 

δημιουργίας και λειτουργίας των κυψελών ταφής απορριμμάτων 

 

Με τη στεγανοποίηση του πυθμένα αποτρέπεται η μόλυνση του εδάφους και των υδάτων από 

τα στραγγίσματα. Εκτός της φυσικής στεγάνωσης του εδάφους, προβλέπονται και διαδοχικές 

στρώσεις τεχνητής στεγάνωσης του πυθμένα με γαιώδη και σύνθετα υλικά. Συγκεκριμένα 

προβλέπεται σύστημα σύνθετης στεγάνωσης με γεωμεμβράνη πάχους 2 χιλιοστών, 

γεωύφασμα προστασίας της μεμβράνης πάχους 6 χιλιοστών και τεχνητό αργιλικό φραγμό 

πάχους 60 εκατοστών. 

  



Πάνω από τη στεγάνωση, υπάρχει ειδική στραγγιστήρια στρώση και δίκτυα αποστράγγισης, 

που αποτρέπουν τη λίμναση των στραγγισμάτων πάνω από τη στεγάνωση. 

Έτσι, αποτρέπεται η μόλυνση από τα στραγγίσματα , αφού λειτουργεί μονάδα βιολογικού 

καθαρισμού των στραγγισμάτων, πραγματοποιείται ελεγχόμενη ανακυκλοφορία και 

προβλέπεται δεξαμενή ασφαλείας σε περίπτωση ισχυρών καταιγίδων.  

  

  
 

Αποτρέπεται με τον τρόπο αυτό η ανάφλεξη των απορριμμάτων και επομένως η έλκυση 

δηλητηριωδών αερίων. Το ελκυόμενο βιοαέριο, αναρροφάται, συλλεγόμενο από ειδικά 

δίκτυα που βρίσκονται στη μάζα των απορριμμάτων και καίγεται ελεγχόμενα σε κατάλληλο 

πυρσό. 

 

Γ. Επίσκεψη στο διαλογητήριο του ΦΟΣΔΑ (μπλε κάδοι) 

Τρίτος σταθμός της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Δ’ Τάξης ήταν ο χώρος διαλογής 

των απορριμμάτων που ρίχνουμε στους μπλε κάδους, που διαχειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Ν.Λάρισας. Εκεί, οι μαθητές είδαν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις 

οποίες εργάζεται το προσωπικό που κάνει με τα χέρια του τη διαλογή των σκουπιδιών σε 

χαρτί, γυαλί και μέταλλο και συνειδητοποίησαν ότι τους εξυπηρετούμε πολύ αν τοποθετούμε 

στους κάδου χωριστά τα τρία είδη υλικών, ή τουλάχιστον εκτός σακούλας, και αν τα 

καθαρίζουμε πριν τα πετάξουμε. Επίσης, έμαθαν τις εξυπηρετεί αυτός ο διαχωρισμός μέσα 

από τις προτάσεις αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων.   



  

Ιμάντας διαλογής υλικών Τα χαρτιά πατιούνται σε ειδική πρέσα και 

μετά δένονται σε δέματα 

  
Εργαζόμενοι στη διαλογή αντικειμένων Το όχημα μεταφέρει για παραλαβή το δέμα με 

τα χαρτιά 

 

Τοποθετήθηκε τεμαχιστής ελαστικών οχημάτων, εντός του ΧΥΤΑ.         

 

ΔΡΑΣΗ 15: Συμμετοχή στο διαγωνισμό τέχνης «Δημιουργώ εκ του μηδενός» 

Η Δ΄ τάξη συμμετείχε στο διαγωνισμό τέχνης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν  οι μαθητές μέσω της τέχνης  και να 

κατασκευάσουν αντικείμενα από ανακυκλώσιμα υλικά. 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο έως τεσσάρων ατόμων. Επέλεξαν το είδος της 

κατασκευής και ξεκίνησαν με μεγάλη όρεξη τις εργασίες τους. Σκοπός τους, να δημιουργήσουν 

τρισδιάστατα έργα, συμβάλλοντας στη μείωση των απορριμμάτων και στη συνειδητοποίηση 

της αξίας της ανακύκλωσης. 

Τα υλικά που χρησιμοποίησαν ήταν εφημερίδες, καπάκια, καλαμάκια, παλιά μεσοκομμένα 
χαρτόνια, κλαδιά, ρολά υγείας, καλαμπόκι, κόλλα, περιοδικά, σκοινί, μπογιές, κουτί από 

παπούτσια, μολύβι, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, χαρτοπετσέτες, τούλι κ.α. 



 

 

 

 
Α΄ομάδα: Ελευθερία Κουρδή, Θεοδοσία Χολέβα. 

Θέμα κατασκευής: Αυτοκίνητο παιχνίδι 

 
                                                                                                                                                         

                                 

 

 
Β΄ομάδα: Επίμαχος Χατζηγεωργίου, Δημήτρης  Σούρλας και Κωνσταντίνος  Κουτίνας. 

Θέμα κατασκευής: Αεροπλάνο 

 

 

 

Γ΄ομάδα: Μπασλής Αθανάσιος,  Μπαλατσούκας Γεώργιος,  Λευτέρης Ζαχαρόπουλος και 

Μικαέλ Σκιούπι. 

 Θέμα κατασκευής:  «ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ» 

 

 

        



  

Δ΄ομάδα: Κοντούλης θοδωρής, Ανδρέας Σακελλάρης, Αθανάσιος Πλασταράς,Χριστοδούλου 

Γεώργιος. 

Θέμα κατασκευής:Καλάθι 

 

 

   

Ε΄ομάδα:Μίχα Σπυριδούλα, Κουτίνα Ελένη. 

Θέμα κατασκευής: Μολυβοθήκη 

 

Η τάξη εργάζεται πυρετωδώς 

 

 

                           

 



  
 ΣΤ΄ομάδα: Τσαχτσίρα Στεργιανή, Αγγελική Χατζηγεωργίου, Νικολέτα Μάνου, Εύα Μαρία 

Χατζάκου.                  

Θέμα κατασκευής: Τρένο 

                                   

 
Η΄ομάδα: Μαρία Φραγκογιαννάκη, Άντζελα Νίτσκα και η συνοδός της Μαρίας κ. Βάσω. 
Θέμα κατασκευής: Διακοσμητική γλάστρα με ρόδια. 

 

Αποτελέσματα κατασκευών 

 

  
Αυτοκίνητο παιχνίδι 

 

  
Αεροπλάνο 

 



        

 
Καράβι «Τιτανικός» 

 

                     

 
Καλάθι 

 

 

Μολυβοθήκη 

                   
Τρένο 



 

 
 

Διακοσμητική γλάστρα με ρόδια 

 

ΔΡΑΣΗ 16:  Καταγραφή κατασκευών που φτιάχτηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά           
 

Οι μαθητές εντόπισαν σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια της δασκάλας τους και 

φωτογράφισαν κατασκευές που φτιάχτηκαν από ανακυκλώσιμα υλικά.  

 

  
Καλαθάκια και καροτσάκια σε Σούπερ Μάρκετ στη Λάρισα φτιαγμένα από πλαστικές 

ανακυκλώσιμες φιάλες  

   
Ταΐστρα, γλάστρα και διακοσμητικό από πλαστικό ή γυαλί 



  

Κατασκευή φωτιστικών (οροφής και τραπεζιού) από πλαστικά ποτήρια και ρολά από χαρτιά 
 

 
 

 

 

 

Κατασκευή ρομπότ – συλλέκτη παλιών κουτιών αναψυκτικών από «άχρηστα» υλικά. 

Έργο του καλλιτέχνη Ντίνου Γιωτόπουλου που βρίσκεται στην αυλή του στις Ν. Καρυές 

Λάρισας.   



ΔΡΑΣΗ 17: Δημιουργία παραμυθιών με θέμα «Το ταξίδι της ελιάς» 

                                  

 

                                                                      Α΄Παραμύθι  

 
            

 

 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας γεωργός που είχε τρεις γιούς. 

Είχε μόνο ένα μικρό περιβόλι, που έπρεπε να το χωρίσει στα τρία για να το δώσει στους 

αγαπημένους του γιούς. 

Ο πρώτος, φύτεψε ντομάτες, αλλά δεν τις πότιζε και αυτές χάλασαν. 
Ο δεύτερος, φύτεψε καρότα, αλλά ακαμάτης καθώς ήταν, σύντομα βαρέθηκε την όλη 

διαδικασία και παράτησε την προσπάθεια. 

Ο τρίτος, ο μικρότερος φύτεψε μια μικρή ελιά και την φρόντιζε καθημερινά. 

Η ελιά μεγάλωνε, μεγάλωνε, έβγαλε φύλλα και καρπούς. 

 

 



Πατέρας και γιός μάζεψαν τους καρπούς και τις πήγαν στο εργοστάσιο της περιοχής.  

Στο ελαιοτριβείο οι ελιές έγιναν λάδι διαλεκτό και εκλεκτό. Ο πατέρας ήταν πολύ περήφανος 

για τον γιό του. Έβλεπε την προσπάθεια του τρίτου γιού να αποδίδει και ήταν πολύ 

συγκινημένος.  

 
 

 

  Το λάδι κυκλοφόρησε σε ωραίο γυάλινο μπουκάλι και ο κόσμος έδειξε ιδιαίτερη  προτίμηση 

σ’αυτό.         
 

 

 
                                                              

 

Οι μανούλες τηγάνιζαν τις πατατούλες με 

το ωραίο λάδι για τα παιδιά τους και μετά 

το μάζευαν σε μικρά μπουκαλάκια  για την 

ανακύκλωση. 

Τα παιδάκια το πήγαιναν με χαρά στο 
σχολείο και το έχυναν στο μεγάλο δοχείο 

της ανακύκλωσης. 

Έτσι οι χρυσές σταγόνες του λαδιού 

συναντούσαν άλλες πολλές τηγανισμένες 

σταγόνες και αγκαλιάζονταν, γίνονταν ένα 

χρυσό υγρό. 

 

 



 

 
                                                       

 

Στο καινούριο εργοστάσιο, οι χρυσές σταγόνες μετατράπηκαν σε παχύρευστο κίτρινο υγρό και 

έζησαν μια δεύτερη ζωή δίνοντας ενέργεια σε σπίτια και αυτοκίνητα. 

 

 Πατέρας και γιός έμειναν περήφανοι όχι μόνο από την εργασία τους που τελικά 

ανταμείφθηκε χρηματικά, αλλά και ηθικά γιατί τα παιδιά γνώρισαν, έμαθαν και δούλεψαν την 
ανακύκλωση αποκομίζοντας πολλά οφέλη.      

 

 

 

Β΄Παραμύθι 

 

                        

 

Όταν ήμουν μικρή, ο παππούς μου στο χωριό είχε φυτέψει στον κήπο του σπιτιού μας μια 
ελιά. Τόσο δα μικρή ήταν κι εγώ την πότιζα και την φρόντιζα για να μεγαλώσει. 



Ο παππούς μου είχε πει: «Εύα, όπως μεγαλώνεις εσύ μέρα με τη μέρα , έτσι θα μεγαλώσει κι 

αυτό.  Και, όπως  η μαμά σου σε περιποιείται, έτσι κι εσύ θα γίνεις από δω και πέρα η δική 

του μαμά. 

                              
 

Όταν πηγαίναμε στο χωριό ανυπομονούσα να πάω να το ποτίσω, να το μιλήσω και να 

χαϊδέψω τα φύλλα του. Κάθε φορά ψήλωνε όλο και περισσότερο. Μια μέρα είπα στον 

παππού μου . 

-Παππού, αυτό κοντεύει να με περάσει. Ψέματα είπες πως θα μεγαλώσουμε μαζί. 

Η ελιά μου ψήλωσε τόσο πολύ που νομίζω ότι θα ακουμπήσει τον ουρανό. 

Φέτος πήραμε τους πρώτους καρπούς. Τους μαζέψαμε με τον παππού χτυπώντας την ελιά με 

μια βέργα. «Μη παππού με προσοχή σε παρακαλώ , θα την πονέσουμε, του είπα ».  
 

 



Πονούσε η ψυχή μου, γιατί εγώ μεγάλωσα αυτό το δέντρο.                                                            

Τους καρπούς, η μαμά τους έβαλε στο βάζο τις ελιές, με αλάτι και νερό μετά τις συσκεύασε σε 

όμορφα μικρά βαζάκια. Ήξερε να κάνει και ελαιόψωμο που το έβαζε σε ψάθινο καλάθι και το 

πρόσφερε ζεστό καθώς ήταν. 

Μια ποσότητα όμως από τις ελιές, τις πήγαμε με τον παππού στο ελαιοτριβείο. 
Εκεί βρισκόταν  και άλλοι καρποί , εκτός από αυτούς της ιστορίας μας. 

                                 
 

Μια μικρή ελίτσα, μόνη και φοβισμένη, μετά το στρίμωγμα με τις άλλες αδελφές της κατά την 

παραλαβή τους και το ζύγισμα  είχε σφηνωθεί σε μια άκρη ενός μηχανήματος. Νόμιζε ότι έτσι 

θα γλίτωνε, όμως μάταια ήταν η προσπάθειά της αυτή. 

Το ιδρωμένο της μέτωπο ανακουφίστηκε από τις πρώτες σταγόνες νερού που άρχισε να 

πέφτει αναπάντεχα από παντού.  Συνειδητοποίησε  ότι δε θα μπορούσε για πολύ να κρυφθεί 

στην εσοχή εκείνη του μηχανήματος, γιατί η ορμή του νερού τώρα ήταν πιο έντονη και αυτή 

σιγά- σιγά άρχισε να γλιστρά μέσα στα ακάθαρτα νερά. 
Άρχισε να φωνάζει βοήθεια και να χτυπά τα χέρια της δυνατά με την ελπίδα να κρατηθεί από 

κάπου. Κάποια στιγμή το πλύσιμο τελείωσε και η μικρή μας ελιά, ένιωθε ίλιγγο από τις 

στροφές που έκανε μέσα στο νερό καθώς αυτό την παρέσυρε. 

 

 
 

Μετά, μεταφέρθηκε με πολλές άλλες αδελφές της μυλόπετρες για σπάσιμο και άλεσμα. Αυτή 

η διαδικασία ήταν πολύ πιο επώδυνη και επικίνδυνη για την ελίτσα. 



Στριμώχθηκε αρπάζοντας κάποια άλλη και διαλύθηκε μαζί της. Έγινε ένα σώμα με τις άλλες. 

Μια παχύρευστη, ολόχρυση, κατακίτρινη ελαιοζύμη, πατιόταν από τις βαριές μυλόπετρες και 

από ένα σωλήνα έτρεχε το παρθένο ελαιόλαδο. 

                               
 

Για το μόνο που χάρηκε η μικρή μας ελιά, ήταν που είχε τώρα μια δεύτερη ευκαιρία για 
καινούρια ζωή. 

Το αρωματικό ελαιόλαδο, βρέθηκε σ΄ένα όμορφο διάφανο μπουκάλι και φιγουράριζε  στο 

πάνω ράφι ενός σούπερ μάρκετ. 

                                                      
Την επόμενη μέρα, μια νοικοκυρά αγόρασε το μπουκάλι από το ράφι, αφού διάβασε καλά τα 

συστατικά του. 

Στο σπίτι , ο μικρός Κωστάκης περιεργάστηκε με περιέργεια το όμορφο εκείνο μπουκάλι και 

ζήτησε από την μαμά του να του φτιάξει τηγανητές πατάτες. 
Ο Κωστάκης ενθουσιάστηκε από την γεύση που έδωσε το λάδι στις πατάτες και ζήτησε και την 

άλλη μέρα.  

Μετά από μέρες, η μητέρα συγκέντρωσε το τηγανισμένο λάδι μέσα σ’ ένα μπουκάλι και το 

έδωσε στον Κωστάκη να το πάει στο σχολείο. 



Η δασκάλα ευχαρίστησε τον Κωστάκη που δε ξέχασε τα μαθήματα της ανακύκλωσης και την 

αντίστοιχη συμπεριφορά και έχυσε το τηγανισμένο λάδι στον κάδο ανακύκλωσης λαδιού του 

σχολείου. 

 

 

 

 

                                    
 

Η σταγόνα της μικρής μας ελιάς βρέθηκε για δεύτερη φορά να στροβιλίζει αγκαλιά με άλλες 

πολλές σταγόνες στον κάδο ανακύκλωσης. 

Τώρα δεν είχε το κουράγιο να φωνάξει για ζητήσει βοήθεια. Αισθανόταν αρκετά βαριά και 

παχύρευστη. Ήξερε όμως ότι και οι αδελφές της ήταν στην ίδια κατάσταση με αυτή. 

Στη ζωή της έδωσε ότι μπορούσε και έκανε ευτυχισμένους πολλούς ανθρώπους, γι’ αυτό δεν 

είχε παράπονο. 

Η ελπίδα της όμως για ζωή αναπτερώθηκε όταν άκουσε τη δασκάλα να λέει στον Κωστάκη:  

«Μη στεναχωριέσαι μικρέ , το λάδι που έφερες θα γίνει πρώτης μορφής βιοκαύσιμο». 

Πολλά αυτοκίνητα θα κινούνται τώρα με βιοντίζελ και με αυτό τον τρόπο δε θα αντλούμε 
πετρέλαιο από τη γη. 

Η σταγόνα  χάρηκε που θα φαινόταν για μια ακόμα φορά χρήσιμη στον άνθρωπο. 

 

                  

 
 

 



Δράση 18η :  Παρουσίαση του προγράμματος της ανακύκλωσης « μέσα από τα μάτια των 

παιδιών» 

 

Οι μαθητές στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής, αισθητικής-πολιτισμικής αγωγής καθώς και 

αγωγής υγείας των παιδιών, παρουσίασαν, με τη βοήθεια της δασκάλας τους, 

αντιπροσωπευτικά δείγματα από το πρόγραμμα της ανακύκλωσης . 

 

  

  

Το σχολείο μεταμορφώνεται σε χώρο δημιουργίας και συνεργασίας, έχοντας σκοπό τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη τοπική κοινωνία αλλά την επικοινωνία, τη 

συνάντηση εκπαιδευτικών, μαθητικών ομάδων και του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου, 

διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο πολυφωνίας. 

  

 

Επιδιώκεται η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σε κλίμα συλλογικότητας, η εξωστρέφεια και η 

έκφραση των μαθητών. 



  
 

Δίνεται η δυνατότητα της έμπνευσης για νέες ιδέες, με τη βελτίωση, τη διεύρυνση ή τη 

σύνθεση των παλιών, της γνωριμίας και της επαφής με σχολεία ακόμα και απομακρυσμένα, 

της δημιουργίας σχολικών δικτύων με κοινούς στόχους και προβληματισμούς, της 

ενεργοποίησης των παιδιών προς μια άλλη προοπτική.   

 
 



                                                                Αντί επιλόγου 

Στη  διάρκεια  των οκτώ μηνών του σχεδίου εργασίας,  τα παιδιά υλοποίησαν αυτά που 

συναποφασίστηκαν με ενθουσιασμό και ευχαρίστηση.  Αποκόμισαν γνώσεις , έζησαν 

ενδιαφέρουσες εμπειρίες, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

και συνειδητοποίησαν την ανάγκη της ανακύκλωσης , ως τρόπο και στάση ζωής.  

Με τη λήξη του προγράμματος έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά εμπέδωσαν την αξία της 

ανακύκλωσης, βίωσαν όλα τα στάδιά της και επισκέφθηκαν τους χώρους συλλογής και 
ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Έζησαν στιγμές  δημιουργικότητας φτιάχνοντας 

ανακυκλωμένο χαρτί, κατασκευές από υλικά ανακύκλωσης, τη δική τους ραδιοφωνική 

εκπομπή, τα δικά τους κάλαντα, το δικό τους παραμύθι... πλούτισαν τις γνώσεις και το 

λεξιλόγιό τους με τη μελέτη πολλών λογοτεχνικών έργων με σημείο αναφοράς την 

ανακύκλωση. Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα περιβάλλοντος. Έζησαν στιγμές χαράς, 

συνεργασίας και επικοινωνίας στην τάξη. 

 

 
 

 

Άλλωστε, κάθε σωστά οργανωμένη πρωτοβουλία που αναπτύσσει  δραστηριότητες πέρα από 
τα σχολικά βιβλία, δίνει περισσότερα κίνητρα στα παιδιά, η μάθηση γίνεται πιο βιωματική, η 

ένταξη στην κοινωνία και στα νέα δεδομένα της είναι αμεσότερη και πιο ουσιαστική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


