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Ζχοντασ  ευαιςκθςία απζναντι ςτα προβλιματα του περιβάλλοντοσ, οι 

μακθτζσ τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ τoυ 1ου Γυμναςίου Ηλιοφπολθσ  

αιςκάνκθκαν τθν ανάγκθ να δράςουν αποφαςιςτικά και 

αποτελεςματικά για τθν προςταςία του.  Πιςτεφουν ότι  θ προςταςία 

και θ διάςωςθ του πλανιτθ είναι και δικι τουσ υπόκεςθ. Δε κζλουν να 

είναι κεατζσ απζναντι ςτα περιβαλλοντικά  προβλιματα. Συμμετζχουν 

ςτθν επίλυςθ  τουσ γιατί κεωροφν ότι δεν μασ ανικει τίποτε πάνω ςτθ 

γθ τθν οποία κλθρονομιςαμε από τουσ προγόνουσ μασ και πρζπει να 

τθν παραδϊςουμε ςτα παιδιά μασ. Σθν αφόρμθςθ για τθν 

περιβαλλοντικι δράςθ τθν ζδωςε ζνα άδειο κουτάκι αναψυκτικοφ 

πεταμζνο μαηί με άλλα ςκουπίδια ςτο καλάκι απορριμμάτων τθσ τάξθσ 

.Τζκθκε το ερϊτθμα  « που πρόκειται να πάει αυτό το αλουμινζνιο 

κουτάκι;», « είναι όντωσ για πζταμα;», « τι κα γίνει αν πάει ςτθ 

χωματερι;». Τα ερωτιματα ικελαν απάντθςθ και τθν απάντθςθ κα τθν 

ζδινε θ γνϊςθ.  

Κάνοντασ μικρζσ ομάδεσ , οι μακθτζσ ανζλαβαν τθν ευκφνθ να ψάξουν , 

να διαβάςουν, να ρωτιςουν, να μάκουν, που πάει το άδειο 



αλουμινζνιο κουτάκι , το γυάλινο μπουκάλι, το παλιό μασ βιβλίο, το 

άδειο πλαςτικό μπουκάλι νερό που καταναλϊςαμε ςτο διάλειμμα .Ζτςι 

ξεκίνθςε θ περιβαλλοντικι δράςθ για τθν ανακφκλωςθ .Οι μακθτζσ 

παρακολοφκθςαν τθ διαδρομι ενόσ απορριμματοφόρου 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν  μζχρι το ΚΔΑΥ Ελευςίνασ..Αυτι θ ενζργεια 

ζφερε τθν ομάδα ςε επαφι με τισ δθμοτικζσ αρχζσ .Από τον 

αντιδιμαρχο ενθμερϊκθκαν οι μακθτζσ για τισ δράςεισ του διμου ςε 

ςχζςθ με τθν ανακφκλωςθ και τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων.   

 

 

 

 

    Η δράςθ «Ανακφκλωςθ» ξεκίνθςε με τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ 

πράςινων κουτιϊν ανακφκλωςθσ ςε κάκε τάξθ  του ςχολείου. Οι 

μακθτζσ πιραν μπογιζσ και ζβαψαν  χάρτινα κουτιά ςε πράςινο χρϊμα.   

Τα διακόςμθςαν   ηωγραφίηοντασ πάνω τουσ διάφορα ςιματα 

ανακφκλωςθσ με ιδιαίτερθ φανταςία, ζτςι ϊςτε να είναι πιο ελκυςτικά 

και να προδιακζτουν το μακθτι για τθ χριςθ του. Πίςω από κάκε ςιμα 

κρυβόταν και ζνα μινυμα για τθ διάςωςθ του πλανιτθ. Μ’αυτό τον 

τρόπο  ζκαναν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ να προβλθματιςτοφν και να 



ςυνειδθτο ποιιςουν   τθ ςθμαντικότθτα τθσ δράςθσ « ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΑΝΣΑΠΟΔΟΗ»  κάκε φορά που κα ζριχναν ζνα χαρτί 

ςτο κουτί ανακφκλωςθσ. 

           Η περιβαλλοντικι ομάδα ςυνεργάηεται με εταιρεία ανακφκλωςθσ 

χαρτιοφ θ οποία ανά δεκαπζντε θμζρεσ ζρχεται ςτο ςχολείο και 

παραλαμβάνει το ςυγκεντρωμζνο από τουσ μακθτζσ χαρτί για 

ανακφκλωςθ, με ανταπόδοςθ: το χαρτί ηυγίηεται και το  ςχολείο κερδίηει   

κάποιο χρθματικό ποςό που  διατίκεται για  τισ ανάγκεσ   άπορων 

μακθτϊν του ςχολείου. Κατ ’αυτόν τον τρόπο θ δράςθ τθσ ομάδασ ζχει 

εκτόσ από οικολογικι ςθμαςία και κοινωνικζσ προεκτάςεισ.  Η  δράςθ 

είναι ομαδοςυνεργατικι  . Συμμετζχουν όλοι οι μακθτζσ  μαηί με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ  ,τθ Διεφκυνςθ, τουσ γονείσ  αλλά και οι δθμοτικζσ 

αρχζσ. 

          Οι γονείσ φζρνουν χαρτί για ανακφκλωςθ από το ςπίτι τουσ .                                                                                      

Από το Διμο μάκαμε επίςθσ για τθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ 

.Ζτςι δθμιουργικθκε κλίμα ςυνεργαςίασ  μεταξφ Διμου και 

περιβαλλοντικισ ομάδασ . 

Οι μακθτζσ τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ κατζγραψαν τισ καταναλωτικζσ 

ςυνικειεσ των μακθτϊν του ςχολείου κάνοντασ ζρευνα ςτο κυλικείο 

του ςχολείου    και κατόπιν εξζδωςαν αποτελζςματα τα όποια 

ανακοίνωςαν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ επεςιμαναν τισ 

ςυνζπειεσ των  διατροφικϊν  επιλογϊν τουσ για το περιβάλλον .Για 

παράδειγμα ςτα διαλειμματα  καταναλϊνονται πολλά αναψυκτικά ςε 

αλουμινζνια κουτάκια αντί για χάρτινα. Οι μακθτζσ πλθροφορικθκαν 

από τθν ομάδα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ τθ διαδικαςία 

παραςκευισ των κουτιϊν από αλουμίνιο και τθν επιβάρυνςθ που ζχει 

ςτο περιβάλλον. Μετά από αυτι τθν παρζμβαςθ- ενθμζρωςθ  

διαπιςτϊκθκε μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ αναψυκτικϊν ςε κουτάκια 

αλουμινίου. 

Με αφορμι τθν ζρευνα ςτο κυλικείο θ περιβαλλοντικι ομάδα 

αποφάςιςε να εκδϊςει δεκάλογο οικολογικισ ςυμπεριφοράσ για τουσ 

μακθτζσ και εγχειρίδιο  απλϊν ςυμβουλϊν φιλικϊν προσ το 

περιβάλλον για τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ.  



Μζςα ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ περιβαλλοντικισ είναι και τα πειράματα 

που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Οι μακθτζσ ζκαψαν 

διάφορα υλικά ςτο προαφλιο του ςχολείου όπωσ: πλαςτικό μπουκάλι , 

ψωμί, ψωμί τυλιγμζνο ςε αλουμινόχαρτο, γυαλί, κουτάκι  αλουμινίου, 

χαρτί και φλοφδεσ από φροφτα  Ενάμιςθ μινα  μετά  ξζκαψαν τα υλικά. 

Τα αποτελζςματα ιταν κεαματικά: το χαρτί είχε λιϊςει εντελϊσ ,το 

πλαςτικό , το γυαλί κακϊσ επίςθσ και το αλουμίνιο είχαν μείνει άκικτα, 

το ψωμί και οι φλοφδεσ δεν υπιρχαν ενϊ   εκείνο το ψωμί που είχαν 

τυλίξει με αλουμινόχαρτο είχε μείνει επίςθσ άκικτο. Συμπζραναν  

λοιπόν οι μακθτζσ ότι τα υλικά που προζρχονταν από τθ φφςθ όπωσ 

το χαρτί , οι φλοφδεσ και το ψωμί ανακυκλϊνονται από τθν ίδια τθ 

φφςθ ενϊ τα υλικά που ζφτιαξε ο άνκρωποσ, για παράδειγμα το 

πλαςτικό δεν ανακυκλϊνονται από μόνα τουσ. 

Πιςτεφουμε ότι το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια κακοποιικθκε 

βάναυςα ςτο όνομα τθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ .Ζγιναν παρεμβάςεισ 

 καταςτρεπτικζσ για το περιβάλλον ςε παγκόςμια κλίμακα μζροσ τθσ 

οποίασ αποτελοφν και τα απορρίμματα των ςφγχρονων υπερκαταναλω 

τικϊν κοινωνιϊν .Ο διαρκϊσ αυξανόμενοσ όγκοσ των απορριμμάτων  ςε 

ςυνδυαςμό  με τθν ζλλειψθ πρϊτων υλϊν  δθμιουργεί ςοβαρά προβλι- 

 ματα ςε παγκόςμια κλίμακα. 

Η περιοχι μασ αντιμετωπίηει εξ  ίςου τζτοια προβλιματα όπωσ τθν 

ζλλειψθ χϊρου υγειονομικισ ταφισ των απορριμμάτων. Μολονότι ο 

Διμοσ μασ ζχει κάνει προςπάκεια για ανακφκλωςθ δεν ανακυκλϊνονται 

παρά  μικρζσ ποςότθτεσ. Αυτό οφείλεται ςτθν ελλιπι ενθμζρωςθ των 

δθμοτϊν αλλά και ςτον μθ επαρκι αρικμό των κάδων ανακφκλωςθσ 

ανά υλικό.                                                                                                                    

Αυτά τα νζα παιδιά που ενδιαφζρονται ςιμερα και ςυμμετζχουν ςτθν 

επίλυςθ περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ μζςα ςτο ςχολείο, κα είναι και 

ςτο μζλλον ενεργοί πολίτεσ, γιατί :« Η διάςωςθ του πλανιτθ είναι 

ςτάςθ ηωισ και νοοτροπίασ θ οποία κτίηεται  χρόνο με το χρόνο». 

   



 

 

 

 

 

 

       Βιβλιογραφία 

Απορίεσ για τα απορρίμματα  -Προτάςεισ Π.Ε ςτα ςχολεία 

        για τα ςκουπίδια και τθν ανακφκλωςθ .Οικολογικι  Εταιρία     

Ανακφκλωςθσ ( εκδόςεισ ΓΓΝΓ).                                                                                             
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