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Περίληψη 
Η αλόγιστη χρήση πολύτιµων ανόργανων υλικών µειώνει τα αποθέµατά τους. Μοντέλα 
υπερπαραγωγής και υπερκατανάλωσης συνδέονται µε σπατάλη ενέργειας και απόρριψη πολλών 
«σκουπιδιών», µε προβλήµατα στο περιβάλλον. Η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, αποτελεί 
βασικό στόχο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αφού τα σηµερινά παιδιά είναι οι αυριανοί 
πολίτες και ταυτόχρονα µπορεί να λειτουργήσουν ως ζωντανοί, ελπιδοφόροι πυρήνες διάχυσης της 
πληροφορίας σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης (ΕΕΠΦ), σχεδίασε το Πρόγραµµα «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» µε στόχο την ευαισθητοποίηση 
του κόσµου για ένα καθαρό περιβάλλον µέσα από βιωµατικές εµπειρίες. Σκοπός δεν είναι απλά το 
µάζεµα των σκουπιδιών και η ανακύκλωση, αλλά η γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
για τη µείωση της κατανάλωσης υλικών, για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Το πρόγραµµα 
απευθύνεται σε παιδιά και νέους, αλλά και σε κάθε πολίτη ή οµάδα πολιτών, που θέλει το 
περιβάλλον καθαρό. Τα σχολεία συνεργάζονται µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εµπλέκουν την 
τοπική κοινωνία στο πρόβληµα και στη συνέχεια στην επίλυσή του, µε µακροπρόθεσµο στόχο την 
αλλαγή συµπεριφοράς  που στηρίζεται στην αποδοχή των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης.  

Σκοπός της εργασίας 
Σκοπός του Προγράµµατος «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» είναι η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση 
παιδιών, νέων αλλά και ενηλίκων, σε σχέση µε τη χρήση των φυσικών πόρων, τη σπατάλη 
ανόργανων και οργανικών υλικών, τα προβλήµατα ρύπανσης από τα υλικά απόρριψης.  

Μέθοδοι και µέσα εργασίας 
Οι µέθοδοι και τα µέσα εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν στο Πρόγραµµα «Φύση Χωρίς 
Σκουπίδια», εµπίπτουν στις παρακάτω ενότητες: Σχεδιασµός του Προγράµµατος. Συγκρότηση 
«Επιτροπής του Προγράµµατος» από ειδικούς επιστήµονες και εκπαιδευτικούς. Σχεδιασµός 
δραστηριοτήτων µε στόχο βιωµατικές εµπειρίες. Παραγωγή επιστηµονικού, εκπαιδευτικού, 
εποπτικού υλικού, το οποίο παρέχεται δωρεάν σε όσους συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. ∆ιάχυση 
της πληροφορίας µέσω συµβατικού και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ανακοινώσεις στο περιοδικό 
ΦΥΣΗ και στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ. Συνεχής επικοινωνία, συνεργασία και παροχή βοήθειας 
στοουςσυµµετέχοντες στο Πρόγραµµα. Ετήσια αξιολόγηση των δράσεων, πρωτοβουλιών και 
εργασιών των σχολείων και επιβράβευση των καλυτέρων από την Επιτροπή του Προγράµµατος. 
Ετήσια αξιολόγηση της πορείας του Προγράµµατος από ειδικούς επιστήµονες και εκπαιδευτικούς.  

Για την υλοποίηση του Προγράµµατος, προσφέρονται από την ΕΕΠΦ: 

• Επιστηµονικό υλικό µε πληροφορίες για τα απόβλητα.  
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• Εκπαιδευτικό υλικό µε προτάσεις για δραστηριότητες και οδηγό υλοποίησής τους. 

• Αφίσες, αυτοκόλλητα, και άλλα βοηθητικά για τη διέγερση του ενδιαφέροντος υλικά. 

• Τυποποιηµένα έντυπα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια από τις οµάδες για 
στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. 

• Έντυπα επικοινωνίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε τα νέα του Προγράµµατος και των 
οµάδων που συµµετέχουν. 

• ∆ιαγωνισµοί αφίσας, σχεδίου, µηνυµάτων (slogan). 

Αποτελέσµατα 
Το Πρόγραµµα λειτουργεί για 8η συνεχή χρονιά. ∆εν αποτελεί απλώς δράση ενός έτους ή µια 
δραστηριότητα αλλά ένα συνεχές πρόγραµµα, το οποίο κάθε χρόνο βελτιώνεται και περιλαµβάνει 
νέες δραστηριότητες για τη διέγερση του ενδιαφέροντος. 

Μέχρι σήµερα στο Πρόγραµµα συµµετείχαν και κοινοποίησαν τα αποτελέσµατα των 
δραστηριοτήτων τους στην ΕΕΠΦ, περισσότερα από 210 σχολεία, 600 εκπαιδευτικοί και 6000 
παιδιά από όλη την Ελλάδα. Συµµετείχαν εξάλλου πολλές οµάδες Γυµνασίων, Λυκείων, ΤΕΕ και 
εθελοντών πολιτών. Επιπλέον, αρκετά σχολεία είτε επαναλαµβάνουν ορισµένες δραστηριότητες 
είτε λειτουργούν το Πρόγραµµα σε συνδυασµό µε άλλα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα. Το 
Πρόγραµµα αποτελεί πλέον ∆ίκτυο ΠΕ. 

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών είναι πολύ θετική και διαπιστώνεται µεταξύ άλλων τόσο από τα 
σχόλια που φτάνουν στην ΕΕΠΦ, όσο και από το ότι συστήνουν το Πρόγραµµα σε συναδέλφους 
τους. 

Η ανταπόκριση των παιδιών σε ένα εκ πρώτης όψεως µη ελκυστικό θέµα, τα Σκουπίδια, ήταν 
συγκινητική. Εντόπισαν περιοχές µε προβλήµατα ρύπανσης. Προβλήµατα που είχαν σχέση µε τις 
συµπεριφορές της τοπικής κοινωνίας τους (υπερκατανάλωση, ανεξέλεγκτη απόθεση 
απορριµµάτων, όχι ανακύκλωση, κ.ά.). Κατανόησαν το πρόβληµα, το συζήτησαν στην τάξη, το 
δηµοσιοποίησαν στην τοπική κοινωνία και στις Τοπικές Αρχές. Με βιωµατικό τρόπο πείσθηκαν για 
την ανάγκη σωστής χρήσης πόρων και διαχείρισης απορριµµάτων. Αναζήτησαν λύσεις µε πρώτη 
δράση τον καθαρισµό µιας «βρώµικης» περιοχής που στη συνέχεια υιοθέτησαν. Είχαν επαφές µε 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε την οποία συνεργάστηκαν για την υλοποίηση των στόχων τους. Στη 
συνέχεια προσπάθησαν επιλέγοντας κατάλληλες δράσεις να µειώσουν τα απορρίµµατα σε 
προσωπικό, σχολικό, οικογενειακό επίπεδο. Έµαθαν στην πράξη την ανακύκλωση πολύτιµων 
ανόργανων υλικών, όπως π.χ. αλουµινίου, αλλά και οργανικών υλικών και παρήγαγαν κοµπόστ για 
τις ανάγκες του σχολικού κήπου τους. Μέσα από δηµοσκοπήσεις, συνεντεύξεις, δηµοσιεύσεις στον 
τοπικό τύπο, θεατρικές παραστάσεις κ.ά., ενέπλεξαν την τοπική κοινωνία στην διαδικασία σωστής 
χρήσης πόρων και διαχείρισης απορριµµάτων.  

Αποτέλεσµα ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση µε τη χρήση των φυσικών πόρων και 
τη διαχείριση των απορριµµάτων, µε βιωµατικό τρόπο. Κατανόησαν το ρόλο του ατόµου σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, ως µέρος συνόλου. Κατανόησαν το ρόλο τους ως αυριανοί πολίτες 
σε ένα κόσµο που πρέπει να κινείται µε άξονα τη βιώσιµη ανάπτυξη. Και λειτούργησαν ως 
ζωντανά κύτταρα στη διάχυση της πληροφορίας, συνδέοντας το σχολείο µε την τοπική κοινωνία 
και αναδεικνύοντας την αξία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Συζήτηση 
Το Πρόγραµµα είναι πανελλήνιας εµβέλειας µε σχετική σταθερότητα συµµετοχών. Την τελευταία 
χρονιά υπήρξε αύξηση του ενδιαφέροντος -140 νέες οµάδες δήλωσαν επίσηµα συµµετοχή. Ένα 
θέµα εκ πρώτης όψεως µη ελκυστικό, το «Φύση Χωρίς Σκουπίδια», τράβηξε το ενδιαφέρον 
εκπαιδευτικών και µαθητών, αλλά και το διατήρησε. Τα σχολεία δούλεψαν µε κέφι, υλοποίησαν το 
πρόγραµµα µε ενθουσιασµό, που φαίνεται από τις εργασίες τους, τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν 
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και αποτυπώνεται στο φωτογραφικό και στο σε ηλεκτρονική µορφή (CD ROM) υλικό,  που έφτασε 
στα γραφεία της ΕΕΠΦ. 

Όπως διαπιστώθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης του Προγράµµατος η ποιότητα των εργασιών 
των σχολείων βελτιώνεται συνεχώς. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί στη βελτίωση γενικά της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην εξοικείωση περισσότερων εκπαιδευτικών µε 
θέµατα προστασίας περιβάλλοντος,  στην έγκαιρη και αποδοτικότερη διάχυση της πληροφορίας σε 
σχέση µε τα Προγράµµατα ΠΕ. Θα µπορούσε να αποδοθεί επίσης στη βελτίωση του παρεχόµενου 
από την ΕΕΠΦ υποστηρικτικού υλικού του Προγράµµατος το οποίο ενώ είναι υψηλού επιπέδου και 
θα µπορούσε να κοστίζει πολύ, παρέχεται δωρεάν. Αυτό οφείλεται τόσο στην εθελοντική 
αφιλοκερδή προσφορά εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής και των συγγραφέων των εντύπων 
του Προγράµµατος, όσο και στους χορηγούς που η οικονοµική τους υποστήριξη επιτρέπει την 
παραγωγή του υλικού.  

Το Πρόγραµµα έχει αποτελέσµατα στη βελτίωση της εικόνας µιας περιοχής, καθώς στη χώρα µας 
υπάρχει το πρόβληµα της ανεξέλεγκτης απόρριψης σκουπιδιών εντός και εκτός αστικών περιοχών.  
Αποτελέσµατα θετικά, ορατά στο µαθητή στον οποίο δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη θετική 
του επίδραση ως άτοµο µέσα σε µια κοινωνία και τα οφέλη από τη συνεργασία µε τις τοπικές 
αρχές. Του δίνει ελπίδα για ένα µέλλον καλύτερο αν αυτό στηρίζεται στις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης. 
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