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Κέπκςπα : 21/01/2020 

Απ. Ππωη.: 310 

 

 

ΠΡΟ: 1. σολικέρ Μονάδερ Α/θμιαρ & Β/θμιαρ  

Δκπ/ζηρ Κέπκςπαρ δια ηων Γ/νζεων 

Α/θμιαρ & Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ Κέπκςπαρ 

 

ΚΟΙΝ.: 1. 1
ο
 ΠΔ.Κ.Δ.. Ιονίων Νήζων 

              2. Κ.Δ..Τ. Κέπκςπαρ 

              3. Κ.Π.Δ. Κέπκςπαρ 

 

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη ζςμμεηοσήρ ζηο ππόγπαμμα «Ανακύκλωζε κι εζύ και ξεκίνα απ΄ ηο 

σαπηί!» 

 

Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο Ινλίσλ Νήζσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δηεπζπληέο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Κέξθπξαο, ηε Σπληνλίζηξηα 

Αεηθνξίαο ηνπ 1νπ ΠΕΚΕΣ Ινλίσλ Νήζσλ, ηελ Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ 

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Κέξθπξαο, ηελ Αλαπιεξώηξηα Υπεύζπλε -Πξντζηακέλε ηνπ ΚΠΕ 

Κέξθπξαο, έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιία γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο ηξεηο Δήκνπο ηεο Κέξθπξαο, 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αλαθύθισζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αλαθύθισζε 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη βηβιίσλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ηεηξαδίσλ θαη 

ραξηηνύ, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζεη ην πξόγξακκα αλαθύθισζεο κε ηίηιν: «Ανακύκλωζε κι 

εζύ και ξεκίνα απ΄ ηο σαπηί!». 

Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ην παξαπάλσ πξόγξακκα, θαζώο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο, πνπ ζα εληζρύζνπλ ην γεγνλόο όηη ε δσή ηνπ ραξηηνύ δε ρξεηάδεηαη λα ζηακαηά 

ζηελ πξώηε ρξήζε ηνπ ή θαιύηεξα, είλαη πξνο όθεινο όισλ λα κελ ζηακαηά ζηελ πξώηε 

ρξήζε ηνπ.   

Οη δξάζεηο θπκαίλνληαη ζε ηξία ζεκαηηθά επίπεδα: 

α) Επαλαρξεζηκνπνίεζε (upcycling)  

http://www.pdeionion.gr/
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β) Αλαθύθισζε (recycling) 

γ) Πξνζθνξά θαη δσξεά 

Mείδνλα ζηόρν ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε πηνζέηεζε από ηνπο καζεηέο ζεηηθώλ ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξώλ ζε δεηήκαηα εμνηθνλόκεζεο πιηθώλ θαη ελέξγεηαο ζην πιαίζην ηεο 

Εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. 

 

Πποηεινόμενα ζηάδια ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ: 

1
ο
 ζηάδιο: Ιανοςάπιορ 2020 

α. Έναπξη ηος ππογπάμμαηορ- ζύζηαζη ομάδαρ 

Οη Σρνιηθέο Μνλάδεο κε ηελ απνζηνιή ηνπ ελεκεξσηηθνύ εγγξάθνπ θαη ηελ Πξόζθιεζε 

ζπκκεηνρήο, θαινύληαη, κεηά από απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ, λα νξίζνπλ έλα ή 

πεξηζζόηεξνπο ππεύζπλνπο θαζώο θαη ηελ εζεινληηθή νκάδα γηα ηηο δξάζεηο ηεο αλαθύθισζεο. 

Η ελδηαθεξόκελε Σρνιηθή Μνλάδα ζπκπιεξώλεη κία από ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο θόξκεο  

 Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε: https://forms.gle/wo9FbhcbPv5XYdEm9 

 Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε: https://forms.gle/dtFgReJiTbyeJbjeA 

Σηηο νκάδεο απηέο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί, εθπξόζσπνη ηεο καζεηηθήο 

θνηλόηεηαο θαη κέιε ηνπ Σπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ κε ζθνπό ηελ ελεξγό εκπινθή ηνπο 

αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ όπσο ε ζπιινγή ηνπ πιηθνύ θ.α. 

β. Ενημεπωηικέρ ζςνανηήζειρ - Δημιοςπγία ζημείων ςποδοσήρ ανακςκλώζιμων  

Μεηά από ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε Δηεπζπληέο/ηξηεο θαη Πξντζηακέλνπο/κέλεο Σρνιηθώλ 

Μνλάδσλ θαη κε Δηεπζπληέο/ηξηεο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ζα πξνηαζεί ε ζύζηαζε ζεκείσλ 

ππνδνρήο ηνπ αλαθπθιώζηκνπ πιηθνύ (ρξεζηκνπνηεκέλα ζρνιηθά βηβιία ησλ πξνεγνύκελσλ 

εηώλ ή αθόκε θαη εμσζρνιηθά βηβιία πνπ δελ ηνπο είλαη πιένλ ρξήζηκα, ηεηξάδηα ή ραξηί 

θσηνηππίαο) θαη ησλ εηδηθώλ νκάδσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ζα επηιέγνπλ βηβιία 

πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη κπνξνύλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζην δηδαθηηθό έξγν ή λα 

δσξίδνληαη ζε βηβιηνζήθεο, ελώ ηα ππόινηπα ζα ζπγθεληξώλνληαη ζε εηδηθό ρώξν θαη ζα 

θπιάζζνληαη γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, έσο ηελ παξαιαβή ηνπο από εηδηθά ζπλεξγεία ηνπ 

νηθείνπ Δήκνπ. 

2
ο
 ζηάδιο: Φεβποςάπιορ-Μάιορ  2020 

α. Υλοποίηζη Δπάζεων 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξνθεξπρζνύλ δξάζεηο γηα ηνπο καζεηέο κε απνλνκή 

επάζισλ γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θα αθνινπζήζεη παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο 

ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε εηδηθέο εθδειώζεηο πνπ ζα νξγαλσζνύλ από ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο Ινλίσλ Νήζσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηξεηο Δήκνπο ηεο Κέξθπξαο. 

Η ζπκκεηνρή γηα ηε δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη ζα αθνξά δεκηνπξγία ζηνρεπκέλνπ ζπνη - 

video γηα ηελ αλαθύθισζε, ην νπνίν ζα πξνβάιιεηαη από ηα ηνπηθά ειεθηξνληθά ΜΜΕ 

https://forms.gle/wo9FbhcbPv5XYdEm9
https://forms.gle/dtFgReJiTbyeJbjeA
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(ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, δηαδηθηπαθά κέζα ελεκέξσζεο), ελώ γηα ηελ ππωηοβάθμια 

εκπαίδεςζη ζα αθνξά ζηε δεκηνπξγία από ηνπο καζεηέο ζρεηηθήο κε ηελ αλαθύθισζε αθίζαο. 

Τν θαιύηεξν έξγν ζα γίλεη αθίζα ηεο δξάζεο καο θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε όια ηα ζεκεία 

ζηνρεπκέλεο αλαθύθισζεο, θαζώο θαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ζε θάζε Δήκν, γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηώλ. Σηελ εθδήισζε, ζα παξνπζηαζηνύλ θαη επηιεγκέλεο εξγαζίεο νκάδσλ καζεηώλ 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, θαζώο θαη θάζε ηύπνπ δξάζεηο ζρνιείσλ κε 

παξόκνηα ζεκαηηθή. 

Δνδεικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ για μαθηηέρ: 

1. Δηεμαγσγή έξεπλαο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ  από ηνπο ίδηνπο ηνπ καζεηέο (εζσηεξηθά ζηε 

ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη γνλείο ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηώλ ή κόλν ζηνπο καζεηέο).  

2. Κπλήγη αλαθύθισζεο (παηρλίδηα γηα έιεγρν γλώζεο).  

3. Σθπηαινδξνκία αλάγλσζεο απνζπαζκάησλ παηδηθώλ βηβιίσλ κε ζέκα ηελ αλαθύθισζε – 

Δεκηνπξγηθή γξαθή.  

4. Φηηάμ΄ ην κόλνο ζνπ αξθεί λα είλαη από ραξηί! (θαηαζθεπέο).   

5. Παηδηθή βηβιηνζήθε (αληαιιάζζσ θαη δαλείδσ). Δσξεέο (θνξείο θαη άηνκα). Μπνξεί λα γίλεη 

θαη ειεθηξνληθά. (νη δξάζεηο απηέο ζα μεθηλήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ώζηε λα 

κελ παξακέλνπλ γηα θαηξό ζηα ζρνιεία ρσξίο απνδέθηε).  

6. logo – αθίζα πξνγξάκκαηνο κε ζύλζεκα/κήλπκα - νιηγόιεπηε ηαηλία εκπλεπζκέλε από ην 

ζέκα - ζεαηξηθό δξώκελν, θαηαζθεπή θόκηθο θιπ (απηέο νη δξάζεηο κπνξνύλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ζην πιαίζην ζεκηλαξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΕ θαη ζην ρώξν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ). 

β. Επιμοπθώζειρ εκπαιδεςηικών 

1. Σε ζπλεξγαζία κε θνξείο εθπαίδεπζεο (Σπληνλίζηξηαο Εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία Ινλίσλ 

Νήζσλ, Υπεύζπλεο Σρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ ΔΠΕ Κέξθπξαο θαη ΚΠΕ Κέξθπξαο, Ιόλην 

Παλεπηζηήκην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη άιισλ αξκνδίσλ θνξέσλ) ζα πινπνηεζνύλ βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα (π.ρ. θαηαζθεπέο, παηρλίδηα, ζρέδηα εξγαζίαο) γηα εθπαηδεπηηθνύο.  

2. Σην ΚΠΕ Κέξθπξαο ζα πινπνηεζνύλ ηξία πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλαθύθισζε, γηα 

Νεπηαγσγεία, γηα Δεκνηηθά Σρνιεία θαη γηα ηηο Σρνιηθέο Μνλάδεο ηεο Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο. Σηα εξγαζηήξηα ζα ελζσκαησζνύλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε ζε 

θαηαζθεπή αθίζαο θαη γηα ηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε θαηαζθεπή βίληεν γηα ηελ 

αλαθύθισζε.  

3. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηξεηο εκεξίδεο επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ, θνηλέο θαη γηα ηηο δύν 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κέζα ζην πξσηλό σξάξην π.ρ. ηξεηο ηειεπηαίεο ώξεο. Μία ζην δήκν λόηηαο 

Κέξθπξαο ζην ΚΠΕ, κία ζηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο θαη κηα ζε θεληξηθό ζρνιείν ηνπ δήκνπ 

βόξεηαο Κέξθπξαο.  
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Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ Ιονίων Νήςων 

 

 

ΠΕΣΡΟ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ 

4. Τν Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα αλαιάβεη λα ζηήζεη ςεθηαθή 

πιαηθόξκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ νπνία κειινληηθά ζα εληαρζνύλ θη άιια αληηθείκελα 

αλαθύθισζεο (αλαθύθισζε κεραλώλ από «Τν πξάζηλν εξγαζηήξη» ησλ θνηηεηώλ ηνπ θ. 

Οηθνλόκνπ). 

3
ο
 ζηάδιο: Ιούνιορ 2020-Λήξη ππογπάμμαηορ  

Εθδειώζεηο θαη δξάζεηο κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ Παγθόζκηα εκέξα 

πεξηβάιινληνο. Με ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζα γίλεη πξνζπάζεηα όινη νη καζεηέο λα 

επηζηξέςνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο όια ηα ζρνιηθά βηβιία γηα επηινγή επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 

δσξεάο ή αλαθύθισζεο (θαη όρη πέηαγκα ζηα ζθνππίδηα). 

Σην πιαίζην απηό θαινύκε εζάο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ καο λα ζπκκεηάζρεηε ελεξγά 

ζηελ ζηνρεπκέλε απηή πξνζπάζεηα, θαη ζαο βεβαηώλνπκε όηη ζα καο βξείηε αξσγνύο ζε 

νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία αλαιάβεηε. 

 

Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ: 

Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε: https://forms.gle/wo9FbhcbPv5XYdEm9 

Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε: https://forms.gle/dtFgReJiTbyeJbjeA 

 

 

https://forms.gle/wo9FbhcbPv5XYdEm9
https://forms.gle/dtFgReJiTbyeJbjeA

