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Περύληψη 
Η πξνηεηλόκελε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα επηδηώθεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηώλ κέζσ ηεο απόθηεζεο γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη αμηώλ α-

παξαίηεησλ γηα λα αιιάμνπλ ην πξόζσπν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ έλα 

βηώζηκν- αεηθνξηθό κέιινλ.  

Με αθεηεξία ηα «απνκεηλάξηα ελόο ζρνιείνπ», δειαδή ηα απνξξίκκαηα πνπ ζσξεύν-

ληαη ζην εύξνο κηαο εκέξαο ζηνπο ζρνιηθνύο καο ρώξνπο, ζα επηδηώμνπκε ηελ αλά-

δεημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαθύθισζεο ζηε βάζε ηεο αξρήο «ζθέθηνκαη ηνπηθά, δξσ 

ηνπηθά- ζθέθηνκαη νηθνπκεληθά». Μέζα από ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη δηδαθηηθέο ηερληθέο, ην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπ-

ζεο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζα ζπλαξζξσζεί κε ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά 

δεδνκέλα ηεο πόιεο ηνπ Αιηβεξίνπ θαη ηνπ δεκόζηνπ ιόγνπ (discourse) πνπ απηή α-

θξηβώο ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζηελ θνξύθσζή ηνπ θαη αθνξά ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πόιεο. 

Σηε ζπλέρεηα κηαο επηηπρεκέλεο ζεηξάο πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθαλ ζην ζρνιηθό καο ρώξν ηα πξνεγνύκελα έηε, ην πξνηεηλόκελν ζρέδην θηιν-

δνμεί κέζα από ηνπηθέο ζπλέξγεηεο θαζώο θαη ηελ έληαμή καο ζε ζεκαηηθά πεξηβαι-

ινληηθά δίθηπα λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο καζεηέο, ώζηε λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο 

κέζα θη έμσ από ην ζρνιείν, λα θηλεηνπνηήζνπλ όιε ηε ζρνιηθή κνλάδα, λα επαηζζε-

ηνπνηήζνπλ ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη λα εκπιέμνπλ ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο. 

 

Αναλυτικό περιγραφό  

Σκεπτικό 
Τν ζρνιείν θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζπκκεηέρεη ζε κηα ζεηξά από εθπαηδεπηηθέο δξα-

ζηεξηόηεηεο θαη ζεκαηηθά πεξηβαιινληηθά δίθηπα. Η νινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ καο νδήγεζε ηε θεηηλή ρξνληά ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ειιεληθή Εηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο θαη ην Δηεζλέο Θεκαηηθό Δίθηπν Πεξη-

βαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο «Οηθνινγηθά Σρνιεία» ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Απνξξίκ-

καηα». Παξάιιεια γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά ζπκκεηέρνπκε ζην δηεζλέο πξό-

γξακκα «Litter less-Ληγόηεξα ζθνππίδηα», πξαγκαηνπνηώληαο δξαζηεξηόηεηεο γηα λα 

κεησζνύλ ηα απνξξίκκαηα ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ πξνώζεζε ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα ηεο 

ηδέαο ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αιιαγή ζηάζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο όισλ απέλαληη ζηα ζθνππίδηα. Ήδε γηα ην α’ ηξίκελν ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Ειιεληθή Εηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε δξάζε κε 

ηίηιν «Σηέιλσ κήλπκα- αλαιακβάλσ δξάζε» ε νπνία έρεη ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίε-

ζε ησλ καζεηώλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε, ηε κείσζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ ζε ζρνιηθό θαη ηνπηθό επίπε-

δν. Η πξνηεηλόκελε δξαζηεξηόηεηα έξρεηαη λα ζπλαξζξώζεη όιεο ηηο πξνεγεζείζεο 

δξάζεηο ζε κηα εληαία παξέκβαζε εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ, θηινδνμώληαο κε 

ηνπο δπλεηηθά δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο λα κεγηζηνπνηήζεη 
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ηηο γλώζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ, αιιά θαη λα αλαδείμεη θαη-

λνηόκεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο.  

 

Μεθοδολογία και ζηάδια  

Η εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη ζην λα καο βνεζήζεη λα αλαπηύμνπκε επαη-

ζζεζία θαη πεξηβαιινληηθά ελδηαθέξνληα ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ ζθνππηδηώλ θαζώο 

θαη λα αλαπηύμνπκε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ηεο γεηηνληάο καο θαη ηεο πόιεο καο. Η δξαζηεξηόηεηα νξγαλώλεηαη 

γύξσ από ηε κέζνδν ελόο ζρεδίνπ εξγαζίαο (project), αμηνπνηώληαο δειαδή ηε βησ-

καηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. Οη καζεηέο κε 

ζύκκαρν ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

θαη ην επξύηεξν πεξηβάιινλ ηεο πόιεο ηνπ Αιηβεξίνπ αλακέλεηαη λα εκπιαθνύλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο, κέζα από κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ α-

πνξξηκκάησλ, ζην πιαίζην βέβαηα πνπ νη γλσζηηθέο δνκέο θαη νη πξνϋπάξρνπζεο 

γλώζεηο ην επηηξέπνπλ, εμαζθαιίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απνθαζηζηηθή ζπκ-

κεηνρή όισλ ζην ζρεδηαζκό, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Αξρηθά ζα θάλνπκε έξεπλα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ γηα λα εληνπίζνπκε αλ είλαη 

 απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζνύλ πεξηζζόηεξνη θάδνη απνξξηκκάησλ ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ καο, ηη πιηθά πεηάκε ζηνπο θάδνπο θαη αλ ηα πιηθά πνπ πεηάκε κπνξνύλ λα 

αλαθπθισζνύλ ή λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Σηε ζπλέρεηα ζα κηιήζνπκε γηα ηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Θα α-

λαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε πα-

γθόζκην επίπεδν, ζηε ρώξα καο, ζηελ πόιε καο. Σπγθεθξηκέλα ζα κάζνπκε γηα ηνπο 

ΦΥΤΑ, ηνπο ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ θαη ηνπο ΦΥΤΥ, ηνπο ρώ-

ξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ, όπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαθύθισζε 

πιηθώλ ζπζθεπαζίαο όπσο ην γπαιί, ην αινπκίλην, ν ρπηνζίδεξνο, ην ραξηί, ην πια-

ζηηθό αιιά θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ κπνξνύλ λα  δώ-

ζνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ. 

Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία ζα κάζνπκε όηη ην θόζηνο  από  ηε δηαδηθαζία ηεο ζπ-

γθνκηδήο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο απόξξηςεο ησλ ζθνππηδηώλ είλαη κεγάιν γηα ηηο αλ-

ζξώπηλεο θνηλσλίεο  αιιά θαη ην όθεινο από ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο είλαη ηεξάζηην 

γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία κα θπξίσο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο αλζξώπηλεο δσήο. 

Θα ζπδεηήζνπκε γηα ηνπο ηξόπνπο απνθνκηδήο  θαη ηνπο ρώξνπο απόζεζεο ησλ 

ζθνππηδηώλ ζηελ πόιε καο θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

ρσξίο πξνβιήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ. 

Θα ζπδεηήζνπκε γηα ηνλ θαηαλαισηηζκό θαη ηα απνξξίκκαηα, ηελ αλαθύθισζε θαη 

ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ (εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο) αιιά θαη 

γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ «άρξεζησλ» πιηθώλ – Τέρλε θαη απνξξίκκαηα 

 

Αριθμός και ηλικίες μαθηηών 

24 καζεηέο ηεο Γ ηάμεο- ειηθίαο 9 εηώλ 

26 καζεηέο ηεο Ε ηάμεο- ειηθίαο 11 εηώλ 
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Χρονοδιϊγραμμα 
 

Δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Οθηώβξηνο 2015 – Μάηνο 2016 

Α’  ζηάδιο (Οκηώβριος- Ιανοσάριος) 

Δηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 

1. Πξνβνιή βίληεν- θαηαηγηζκόο ηδεώλ –δηεξεύλεζε ζέκαηνο 

2. Οκαδνπνίεζε ζεκάησλ – ππνζέκαηα: 

 Καηαλαισηηζκόο θαη απνξξίκκαηα 

 Αζθαιήο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ρσξίο πξνβιήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ 

 Αλαθύθισζε – ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε απνξξηκκάησλ 

 Επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ – Τέρλε από «άρξεζηα» πιηθά 

3. Σρεδηαζκόο δξαζηεξηνηήησλ: έξεπλα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ – εληνπηζκόο 

πξνβιήκαηνο, εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

θαη ηεο αλαθύθισζεο. Πξνβιεκαηηζκόο: πνύ πάλε ηα απνξξίκκαηα όηαλ θεύ-

γνπλ από ην ζρνιείν καο; (αθνινπζνύκε ηελ πνξεία ηνπο). Σπγγξαθή παξακπ-

ζηνύ γηα ηα απνξξίκκαηα: πνύ ηαμηδεύνπλ θαη πνύ πάλε άξαγε; 

4. Εθηέιεζε ινηπώλ δξαζηεξηνηήησλ (ζύκθσλα κε ηε ιίζηα ησλ πξαθηηθώλ α-

πνηειεζκάησλ πνπ αθνινπζεί, δξαζηεξηόηεηεο ππ. αξίζκ. 1-8) 

 

Β’  ζηάδιο (Φεβροσάριος – Μάιος) 

 

1) Σπγθέληξσζε «άρξεζησλ» πιηθώλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα δηάθνξεο θα-

ηαζθεπέο. 

2) Επηζθέςεηο πεδίνπ 

3)  Εθηέιεζε ινηπώλ δξαζηεξηνηήησλ (ζύκθσλα κε ηε ιίζηα ησλ πξαθηηθώλ απνηε-

ιεζκάησλ πνπ αθνινπζεί, δξαζηεξηόηεηεο ππ. αξηζ. 9, 15, 13, 12, 10, 14) 

4) Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Αποτελϋςματα 
Η εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ππνζηαζηνπνηείηαη ζηηο αθόινπζεο δξάζεηο θαη παξα-

γόκελα πιηθά.   

1. Η δεκηνπξγία ΟΙΚΟ-θώδηθα γηα ηα απνξξίκκαηα κε ζηόρν ηελ επαηζζε-

ηνπνίεζε όιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

2. Η δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο ή ελόο παξακπζηνύ γηα ην ηαμίδη ησλ απνξ-

ξηκκάησλ 

3. Η δηακόξθσζε ηεο γσληάο ηεο αλαθύθισζεο θαη ε θαηαζθεπή εηδηθώλ θά-

δσλ αλαθύθισζεο 

4. Η δεκηνπξγία θαη ε παξνπζίαζε δξώκελνπ ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο 

5. Η δεκηνπξγία αθίζαο θαη ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ κε ζέκα ηα απνξξίκ-

καηα θαη ηελ αλαθύθισζε γηα επαηζζεηνπνίεζε ηεο γεηηνληάο καο  

6. Η δεκηνπξγία ξαδηνθσληθνύ κελύκαηνο θαη  δηαδηθηπαθνύ ζπνη γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 
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7. Δηαλνκή πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ θαη κηθξναληηθεηκέλσλ ζηνπο καζεηέο, 

ζηε γεηηνληά (π.ρ. θπιιάδηα, πάληλεο ηζάληεο, θιπ) 

8. Καηαζθεπή παηρληδηώλ ή άιισλ δεκηνπξγηθώλ αληηθεηκέλσλ από «άρξε-

ζηα» πιηθά 

9. Καηαζθεπή επηδαπέδησλ παηρληδηώλ ζε γσληέο ηεο ζρνιηθήο καο απιήο 

10. Δεκηνπξγία  ζάθνπ κε βηβιία κε ζεκαηηθή «Πεξηβάιινλ θαη Απνξξίκκα-

ηα» γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, ηα νπνία ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία νη καζεηέο λα δαλείδνληαη ζην ζπίηη ηνπο . 

11. Επηζθέςεηο ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ζε εγθα-

ηαζηάζεηο αλαθύθισζεο ή άιιεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

12. Η δεκηνπξγία γισζζηθώλ παηρληδηώλ: ζηαπξόιεμα, αθξνζηηρίδεο, θξππηό-

ιεμα, ην αιθαβεηάξη ησλ απνξξηκκάησλ θ.ιπ. 

13. Παηρλίδηα  ξόισλ, δσγξαθηέο, θνιάδ  

14. Καζαξηζκόο κηαο παξαιίαο ηεο πόιεο καο 

15. Δηακόξθσζε θαη θύηεκα κε δέληξα θαη ζάκλνπο ησλ παξηεξηώλ ηεο ζρν-

ιηθήο απιήο 

16. Παξνπζίαζε  ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο ζηνπο γνλείο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

Δείγκαηα ησλ αλσηέξσ ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή ή ζε ςεθηαθά αληίγξαθα ζα απνηε-

ιέζνπλ παξαδνηέα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξάιιεια ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκ-

καηνο ζα απνηππώλνληαη ηαθηηθά ζε εηδηθή ζειίδα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπό 

απηό ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ ζρνιείνπ  

 

Μέξνο ησλ απνηειεζκάησλ  ζα πξνθύςεη από ηηο επηζθέςεηο πεδίνπ πνπ δύλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ: 

 Σε εξγνζηάζην αλαθύθισζεο, όπνπ ζα δνπλ από θνληά ην ηαμίδη ησλ αλαθπ-

θιώζηκσλ πιηθώλ κεηά ηνλ κπιε θάδν. 

  Σε Οηθνινγηθό πάξθν (π.ρ. Οηθνινγηθό Πάξθν Δήκνπ Χπρηθνύ) όπνπ κε ηε 

βνήζεηα εθπξνζώπσλ ηεο WWF ζα κηιήζνπλ γηα ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο,  

γηα ηα πιηθά πνπ αλαθπθιώλνληαη θαη ην ρξόλν πνπ ρξεηάδνληαη ηα πιηθά γηα 

λα δηαιπζνύλ ζην πεξηβάιινλ.  

 Σε έλα Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, όπνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην 

πξόγξακκα: «Δελ πεηάσ …. Αλαθπθιώλσ» πνπ ζηόρν έρεη λα ηνπο ελεκεξώ-

ζεη θαη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζθνππηδηώλ 

θαη πσο κπνξεί λα δνζεί ιύζε.  

 

Εκπαιδευτικό & πολλαπλαςιαςτικό αξύα 
 

Η εθπαηδεπηηθή αμία ηεο δξαζηεξηόηεηαο έγθεηηαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο θαη απνηηκάηαη 

αλάινγα κε ην επίπεδν επίηεπμεο απηώλ. Σπγθεθξηκέλα, κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζδνθνύκε νη καζεηέο: 



 

Τα απνκεηλάξηα ελόο ζρνιείνπ: Μηθξνί Αλαθπθισηέο ζε δξάζε.  
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 λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη «πόηε ζα πεηνύλ» έλα αληηθείκελν θαη «γηαηί» ην 

πεηνύλ, λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε  

 λα κεηώζνπλ ηελ παξαγσγή ζθνππηδηώλ ζην ζρνιηθό ρώξν θαη λα δηαηεξνύλ 

ην ζρνιείν ηνπο θαζαξό θαη όκνξθν 

 λα θαηαλνήζνπλ όηη νθείινπλ λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ 

όγθνπ ησλ ζθνππηδηώλ αιιάδνληαο ζπκπεξηθνξά θαη ζπλήζεηεο 

 λα κάζνπλ όηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε όπσο θαη ε αλαθύθισζε καδί κε ηελ 

πηνζέηεζε ζπλεηήο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ 

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ην πξόβιεκα έρεη ιύζε θαη ζε απηή ηε ιύζε νη ίδηνη 

κπνξνύλ λα είλαη πξσηαγσληζηέο, λα ραξάμνπλ ζηξαηεγηθή 

 λα γλσξίζνπλ πσο ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ νδεγεί ζηελ θαιή 

νηθνλνκία, ηελ θαιή πνηόηεηα δσήο, ζην ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ α-

εηθνξία γηα ηηο επόκελεο γεληέο. 

Σην κέηξν πνπ νη επηδησθόκελνη ζηόρνη γίλνπλ βίσκα ησλ καζεηώλ ζην ζρνιηθό ρώξν 

ηνπιάρηζηνλ, ε εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη επηηεπρζεί επί ηεο αξρήο. Η 

παξακνλή ησλ ίδησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν θαηά ηα επόκελα έηε δηεπξύλεη ηελ αμία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ ε έθηαζε ησλ δξάζεσλ ζε όινπο ηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο ε-

κπιέθεη δπλεηηθά ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, άξα πνιιαπιαζηάδεη ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Επιδιωκόμενεσ αρχϋσ 
 

Η βαζηθή αξρή γύξσ από ηελ νπνία δνκείηαη ε δξαζηεξηόηεηα είλαη ««ζθέθηνκαη ην-

πηθά, δξσ ηνπηθά- ζθέθηνκαη νηθνπκεληθά». Σην πιαίζην απηό επηδηώθεηαη ε δεύμε 

κίθξν & κάθξν-επηπέδνπ από ηε ζρνιηθή ηάμε, ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα 

έσο ηελ επξύηεξε ηνπηθή θνηλόηεηα. Η βαζηθή απηή αξρή εμεηδηθεύεηαη σο αθνινύ-

ζσο: 

 Καιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ελεξγνύ πνιίηε ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, θαηαλνώληαο όηη βηώζηκε 

ιύζε γηα ηε κείσζε ησλ ζθνππηδηώλ είλαη ε αηνκηθή επζύλε ηνπ θαζελόο. 

 Υινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

πξνώζεζε ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα ηελ ηδέα ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο όισλ απέλαληη ζηα 

ζθνππίδηα. 

 Η αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ εληόο & εθηόο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Η ιεηηνπξγηθή δηαζύλδεζε ζρνιείνπ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο (ηδηώηεο επαγγει-

καηίεο, ππεξεζίεο, ΟΤΑ θ.ιπ.) κε ηελ ελεξγό εκπινθή θαη δέζκεπζε ηεο δεύ-

ηεξεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. 

 

 


