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νπ

 Γπκλαζίνπ 

Ηιηνύπνιεο, δξαζηεξηνπνηήζεθε γύξσ από ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο 

Αλαθύθισζεο.  Η εξγαζία καο είρε ηνλ ηίηιν:  

«  Α Ν Α Κ Τ Κ Λ Ω  Η ,  Μ Ι Α  Μ Ο Ν Σ Ε Ρ Ν Α   Τ Ν Η Θ Ε Ι Α  Γ Ι Α  
 Τ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Τ  ,  Ε Τ Α Ι  Θ Η Σ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Τ   Κ Α Ι  

 Κ Ε Π Σ Ο Μ Ε Ν Ο Τ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ  » .   

Σθνπόο απηήο ηεο δξάζεο ήηαλ λα επαηζζεηνπνηεζνύλ νη καζεηέο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ. Να θαηαλνήζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαλάισζε. 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε αλαθύθισζε εθηόο από   Αλάγθε γηα ηελ δηάζσζε ηνπ Πιαλήηε, Είλαη 

θαη Πξέπεη λα γίλεη Σηάζε Ζσήο.  Να ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα ελζαξξπλζνύλ ζηελ νκαδηθή  

εξγαζία . Να απνθηήζνπλ θξηηηθό πλεύκα θαη λα πάξνπλ πξσηνβνπιία γηα παξέκβαζε .Να 

απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Με ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο εμήρζεζαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Οη καζεηέο  δξαζηεξηνπνηήζεθαλ νξζνινγηθά απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Μέζσ ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Εθπαίδεπζεο  δηακόξθσζαλ ζεηηθή  ζηάζε θαη αληίιεςε  ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ νκαδηθά γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 

Αθνύ πιεξνθόξεζαλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηα  νθέιε ηεο Αλαθύθισζεο, ηνπο θηλεηνπνίεζαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ πάλσ ζην ζέκα : Αλαθύθισζε. 

Καηαζθεύαζαλ κόλνη ηνπο θνπηηά αλαθύθισζεο από ραξηόληα. 

 Τα έβαςαλ ( καδί κε ηα πξόζσπα θαη ηα ξνύρα ηνπο ……. όιν θέθη θαη δσληάληα! ), δσγξάθηζαλ 

πάλσ ηνπο κε θαληαζία θαη κεξάθη ζήκαηα αλαθύθισζεο, έγξαςαλ κελύκαηα θαη ηα ηνπνζέηεζαλ ζε 

θάζε ηκήκα. Έηζη όιν ην ζρνιείν θάλεη αλαθύθισζε ραξηηνύ ην νπνίν παξαιακβάλεη εηαηξία 

αλαθύθισζεο. 

Σπλεξγάζηεθαλ θαη βνήζεζαλ  ην Δήκν Ηιηνύπνιεο θαηαγξάθνληαο όινπο ηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο 

πνπ  ππάξρνπλ. Αλέιαβαλ ηε δελδξνθύηεπζε ηνπ πξναύιηνπ ηνπ ζρνιείνπ . 

 Υηνζέηεζαλ ην κοντινό στο σχολείο παρκάκι ,το οποίο υροντίζουν , θαηαγξάθνπλ ηηο ηπρόλ  δεκίεο 

ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ην δήκν. Εθδώζαλ θπιιάδην νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εξσηεκαηνιόγην 

ην νπνίν κνίξαζαλ ζηνπο γνλείο. Έθαλαλ θαηαζθεπέο από αλαθπθιώζηκα πιηθά.  Δεκηνύξγεζαλ 

Αθίζα κε ην ζέκα ηνπο θαη δσγξαθηέο ζε ραξηόληα. 

 Ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, θνξείο θαη νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο όπσο ε wwf  θαη ε 

Greenpeace .Έγξαςαλ ηξαγνύδηα γηα ηελ αλαθύθισζε cd γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηνπο,  

ζεαηξηθό δξώκελν θαη ζθεληθά γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπ.  

Τέινο είλαη κέιε ηεο επξσπατθήο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο «Νένη Δεκνζηνγξάθνη γηα ην 

Πεξηβάιινλ”  πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο. Επραξηζηνύκε 

πνιύ όζνπο καο βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο. 



ΜΑΘΗΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  

Νικολάοσ Δύα, Ποσλοπούλοσ  Λίνα, Κοζμάηοσ Καηερίνα, Παπαταραλάμποσς  οθία, Κσρηάηα Νίκε,  

Κοσηζοσμπός Βαγγέλες, Μποσρνάδος  Χρήζηος, Φειδά Ναηάζζα, Σδάνοσ Γανάε, ηίγκα Γήμεηρα,   

Πενηεθούνηε Δύα, θακιανάκε Μσρζίνε, ακαρέλοσ Βαζιλίνα, ηιβατηάρε Μαρίζια, Χριζηοδούλοσ 

Βαζίλες,  Σζελένηες Θωμάς, Σερηίπε Έλενα, Σδαγκαράκε Αναζηαζία, Χαηδείωαννίδε Μαρία, 

ηαζινοπούλοσ Παναγιώηα, Κραζζά  Κορνελία, Χαριμαδοπούλοσ Δσριδίκε, οσρηδίνοσ  Γαβριέλλα, 

Ρακοπούλοσ Μαρία, Σζοσράι Μίνα, Μανηδούνε Αγγελική, Παπαδοπούλοσ Γήμεηρα. Βεκρή Κέλλσ. 

 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΘΟΥ ΕΥΔΟΞΘΑ 

Υπεύζπλε θαζεγήηξηα  Πεξηβαιινληηθήο  Οκάδαο 
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