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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 

ασχοληθήκαμε στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας, με το 

θέμα «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ». 

 Κύριος στόχος της εργασίας μας είναι η διοργάνωση 

εκδηλώσεων με πολιτιστικό, κοινωνικό, οικολογικό, και 

φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Έτσι προσφέρουμε 

δραστηριότητες στους συμπολίτες μας  και, παράλληλα,  

συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία μας.  

 

ΣΤΟΧΟΣΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

   

 

Με την ομάδα μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την 

ανακύκλωση σε συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο 

Καλλιθέας. Το πρόγραμμά μας έχει εθελοντικό χαρακτήρα 

και έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας 

όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο 

αυτό, προβάλλουμε την συνεργασία μας με μαθητές με 

ειδικές ανάγκες. Η κίνησή μας αυτή αποσκοπεί στην 

κατάργηση των προκαταλήψεων που αφορά τα παιδιά αυτά 

και στην ενεργό δράση τους σε κοινωνικά ζητήματα. 

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Σε ένα τόσο ιδιαίτερο θέμα, δημιουργούνται ερωτήματα και 

απορίες τα οποία θέτονται προς επίλυση με την έμπρακτη 

συμμετοχή όλων των πολιτών. Σημαντικά ερωτήματα που 

μας γεννά η ενασχόληση με την ανακύκλωση, είναι τα εξής: 

 

1. Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης; 



2. Είναι πιο οικονομική η ανακύκλωση από την παραγωγή 

νέων προϊόντων; 

3. Ποια υλικά ανακυκλώνονται; 

4. Ποια κατάσταση επικρατεί στις μέρες μας; 

5. Ποιες είναι οι ανάγκες των ΑΜΕΑ; 

6. Πώς στηρίζει η πολιτεία τα ΑΜΕΑ; 

7. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε; 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Η μέθοδος με την οποία εργαστήκαμε, ξεκινά με την έρευνά μας στο 

διαδίκτυο, από όπου και συλλέξαμε τις κατάλληλες πληροφορίες για την 

γραπτή εργασία. Έπειτα έγινε καταγραφή αυτής. Στη συνέχεια θα 

ασχοληθούμε με την διοργάνωση κοινής δραστηριότητας με τους 

μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λήμνου, με τους οποίους θα δημιουργήσουμε 

μια κατασκευή με ανακυκλώσιμα υλικά. Στην διαδικασία αυτή θα 

προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε και τους υπόλοιπους μαθητές της Α’ 

τάξης, με στόχο την άρση των προκαταλήψεων, την επικοινωνία και την 

προώθηση της ιδέας της ανακύκλωσης. 

 

 

ΣΗΜΑΣΙΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  
Η ανακύκλωση είναι ένα θέμα που αφορά την κοινή γνώμη και την 

παρακινεί να λάβει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση μας για την βελτίωση του τρόπου 

ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Το ιδιαίτερο αυτό θέμα το 

συνδυάσαμε με την συνεργασία των παιδιών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λήμνου. 

Κύριο μέλημά μας είναι η κατάργηση των προκαταλήψεων όσον 

αφορά τα παιδιά αυτά και η ενεργή δράση τους στο κοινωνικό 

σύνολο. Θεωρούμε  ότι η προσφορά τους είναι σημαντική, διότι με 

αυτόν τον τρόπο θα αισθάνονται πως μπορούν να συνεισφέρουν και 

να αναγνωρίζονται από την κοινωνία που  τα περιβάλλει.  

    

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι: 

 Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους 



 Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται 

συνεχώς από τη φύση. 

 Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των 

υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος). 

 Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων 

των προαναφερθέντων αντικειμένων. 

 Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των 

προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης. 

 Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται 

το καλύτερο μέλλον των παιδιών. 

 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για 

την διάσωση του πλανήτη. 

 Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή 

στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής. 

 Προσφέρει στον πολιτισμό, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας 

έμπρακτης περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 

 

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 
 

Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το 

περιβάλλον και το μέλλον μας. Είναι υποχρέωση κάθε πολιτισμένης 

κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης. Παράλληλα, η ανακύκλωση πρέπει να μπει στην 

καθημερινότητά μας και να γίνει τρόπος ζωής. Ο σημερινός τρόπος 

ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που παράγουμε 

καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών 

που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων 

συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα 

πραγματική σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να 

περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό. 

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, 

ιδιαίτερα απορριμμάτων σε νέα προϊόντα. Ταυτόχρονα, μειώνει την 

κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και τις 

εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου. 

 

Χρήσιμα υλικά όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο 

μπορούν να αξιοποιηθούν είτε με την επαναχρησιμοποίησή τους είτε με 



την ανακύκλωση και τη χρήση τους σε νέες εφαρμογές, εξοικονομώντας 

έτσι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας. 

 
 

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν περίπου το 10% του συνολικού 

πληθυσμού. Είναι οι πολίτες με προσωρινές ή μόνιμες αναπηρίες, άτομα 

με νοητική στέρηση. Τα παιδιά αυτά  φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης εντάσσονται σε ομάδες, που συγκροτούνται 

λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας και των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού, 

καθώς και της πολυθεματικά αξιολογημένης ειδικής αγωγής που 

προσδιορίζεται για αυτά. 

Τα μικρά παιδιά με ειδικές ανάγκες (π.χ. αυτισμός, νοητική υστέρηση, 

σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση) θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε 

με σεβασμό, προσοχή και ταπεινότητα. Να είμαστε δηλαδή έτοιμοι να 

διδαχτούμε από εκείνα, όπως και εκείνα από εμάς. Είναι λάθος να 

πιστεύουμε ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες «καταλαβαίνουν» λιγότερα 

από ό,τι τα παιδιά του μέσου πληθυσμού, άρα να συμπεραίνουμε ότι δεν 

χρειάζεται να τους μιλάμε τόσο όσο στα υπόλοιπα παιδιά. 

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, από τη βρεφική ηλικία ακόμη, μπορούν να 

εισπράξουν τις αρνητικές διαθέσεις, σκέψεις, σχόλια, όπως και τα παιδιά 

του υπόλοιπου πληθυσμού 

 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Α. Πού καταλήξαμε με τα ερωτήματα που θέσαμε. 

Σύμφωνα με τα ερωτήματα που θέσαμε, καταλήγουμε στο ότι η 

ανακύκλωση στις μέρες μας είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική τόσο 

για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την βελτίωση του 

βιοτικού μας επιπέδου. Αξιόλογη είναι επίσης και η προσφορά των 

παιδιών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην προσπάθειά μας αυτή, για ανακύκλωση. 

 

Β. Τελική αξιολόγηση της δραστηριότητας που οργανώσαμε 

Θεωρούμε ότι η προσπάθειά μας να ασχοληθούμε με το αντικείμενο της 

ανακύκλωσης σε συνεργασία με τα παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λήμνου, είναι 

μία αξιοσημείωτη ενέργεια. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε δεσμούς 

ευαισθησίας μεταξύ όλων των παιδιών, έχοντας ως στόχο την 

πραγματοποίηση κοινωνικής προσφοράς, της ανακύκλωσης. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 

Πληροφορίες για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λήμνου από  τους καθηγητές του 

σχολείου: 

 

Πήραμε συνέντευξη από τους καθηγητές του Ειδικού Σχολείου και μας 

έδωσαν τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

-Τι σημαίνει Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λήμνου; 

 

 Ειδικό Εργαστήρι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Λήμνου. 

 

-Από πόσα παιδιά αποτελείται το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λήμνου; 

 

Το σχολείο μας αποτελείται από 6 αγόρια  και 1 κορίτσι με διαφορετικά 

προβλήματα. 

 

-Γνωρίζουμε ότι το σχολείο βρίσκεται έξω από την πόλη(Μύρινα). 

Πως μετακινούνται τα παιδιά καθημερινά για να έρθουν αλλά και να 

φύγουν από εκεί; 

 

Τα παιδιά μας μετακινούνται με ταξί καθημερινά και όταν πάμε εκδρομές 

με λεωφορεία. 

 

Τα παιδιά μέχρι πόσο χρονών μπορούν να μείνουν στο σχολείο; 

 

Μπορούν να μείνουν μέχρι τα 23 τους και να παρακολουθούν κανονικά 

τα ημερησία μαθήματα. 

 

-Ποια παιδιά πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα εκεί; 

 

Παιδιά που πάσχουν από Σύνδρομο Down, Τετραπληγία, Ημιπληγία, 

Ευρύτερη Νοητική Στέρηση, Αυτισμό ή είναι Τυφλά. 

 

-Ποια μαθήματα διδάσκονται στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ; 

 

Διδάσκονται μαθήματα όπως μαθηματικά, γλώσσα, γυμναστική και 

καλλιτεχνικά. 

 



-Πιστεύετε ότι υπάρχουν πιθανότητες για εύρεση εργασίας στην 

Λήμνο για τα παιδιά; 

 

Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες, διότι 

το νησί είναι μικρό και έχει περιορισμένες δυνατότητες. Επομένως είναι 

ακόμη πιο δύσκολο για εύρεση εργασίας από τα παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

 

 

-Ποιοι είναι οι στόχοι για το παιδί όταν φύγει από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ; 

 

Όταν το παιδί φύγει από το σχολείο θέλουμε να έχει καλύψει τις βασικές 

ανάγκες διαβίωσης όπως να μαγειρεύει, να κάνει οικιακές εργασίες, να 

διαβάζει και  να μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του χωρίς βοήθεια από 

τρίτους. Προσπαθούμε να μάθουμε στο παιδί την συμβίωση με άλλα 

μέλη της κοινωνία χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Όπως είναι φυσικό η 

συμπεριφορά ενός τέτοιου παιδιού δεν θα είναι αναμενόμενη. Αντιθέτως 

θα υπάρχουν καταστάσεις ασυνεννοησίας με το παιδί. Παράλληλα είναι 

σημαντικό να τονίσουμε την προσπάθεια που γίνεται μέσα στο σπίτι από 

τους γονείς. Η προσφορά τους είναι εμφανής μιας και φαίνεται πως το 

παιδί λαμβάνει αγάπη, στήριξη, βοήθεια και φροντίδα που στην πορεία 

της ζωής του θα μεταδώσει με τον δικό του τρόπο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Φωτογραφίες από την συνεργασία μας με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Λήμνου: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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