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“Aντιγράφοντας την Φύση»
ή ανακύκλωση οργανικών απορριµµάτων στην Νάουσα”
Βλάχου Φανή, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Νάουσας
Λέξεις – κλειδιά.
Βιωσιµότητα, Η ανακύκλωση φυτικών υλικών, ∆ιαχείριση απορριµµάτων, Τοπική Κοινωνία,
Κοµποστοποίηση, ∆ίκτυο Π.Ε, Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, Ευαισθητοποίηση πολίτη, Συνεργασία,
Περιβαλλοντικός Εγγραµµατισµός, Φύση, Έδαφος.
Θεµατική ενότητα: Πρόγραµµα Κ.Π.Ε.
Περίληψη της παρουσίασης.
Παρουσίαση προγράµµατος ανακύκλωσης φυτικών υλικών, µιας διαδικασίας που αντιγράφει
τους µηχανισµούς της φύσης µειώνοντας τα απορρίµµατα στην πηγή τους. Το πρόγραµµα
ενεργοποίησε δείγµα πολιτών της περιοχής, που εφάρµοσαν κοµποστοποίηση στο σπίτι τους και
µελέτησε στάσεις, απόψεις και γνώσεις πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος.
Ταυτόχρονα αποτέλεσε εκπαιδευτικό πρόγραµµα στα πλαίσια του δικτύου του Κ.Π.Ε. Νάουσας µε
θέµα: «Γεωργία και Περιβάλλον» που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των µαθητών που
συµµετέχουν σε θέµατα περιβάλλοντος και ειδικότερα στην κατανόηση του ρόλου του εδάφους
στις καλλιέργειες.
Σκοπός της εργασίας:
Η ανακύκλωση φυτικών υλικών, µια οικολογική καθηµερινή πρακτική για χάρη του
περιβάλλοντος, µε την ενεργό συµµετοχή του πολίτη στη λύση του προβλήµατος της διαχείρισης
των απορριµµάτων
Την αίσθηση της ικανοποίησης από την πλευρά του πολίτη που εµπλέκεται ενεργά στην
διαδικασία αλλά και της συνειδητοποίησης του πως ότι πετά δεν είναι άχρηστο .
Να κατανοήσουν οι µαθητές που συµµετέχουν µε τα σχολεία τους στο δίκτυο Π.Ε. που
συντονίζουµε µε θέµα «Γεωργία και Περιβάλλον, το ρόλο του εδάφους στις καλλιέργειες».
Τα αποτελέσµατα:
1. Όλοι οι συµµετέχοντες εφάρµοσαν επιτυχώς την κοµποστοποίηση. Πολλοί επέκτειναν τη
δραστηριότητα φτιάχνοντας και άλλους δικούς τους κάδους
2. Είδαν τα σκουπίδια τους να µειώνονται στο 1/3
3. Χρησιµοποίησαν το δικό τους φυσικό λίπασµα στους λαχανόκηπους, τα παρτέρια και τις
γλάστρες τους
4. ∆ήλωσαν ικανοποιηµένοι από τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα της.
∆ιέδωσαν την εµπειρία, τις γνώσεις και τα αποτελέσµατα τους σε φίλους και σε γνωστούς.
Μέθοδοι και µέσα εργασίας:
Το πρόγραµµα έγινε σε συνεργασία µε το ΑΠΘ ,τοµέα οικολογίας, υπ. Καθηγ,
Μυρτώ Πυροβέτση, στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας της φοιτήτριας Τόµτση Φανής,
∆όθηκε ερωτηµατολόγιο σε τυχαίο δείγµα κατοίκων της πόλης, το οποίο
διερευνούσε γνώσεις, απόψεις και στάσεις απέναντι στη διαχείριση των απορριµµάτων και την
κοµποστοποίηση πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος.
∆ιοργανώθηκε ενηµερωτική ηµερίδα
από το ΚΠΕ σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο που απευθυνόταν στους πολίτες της Νάουσας
Μετά την ενηµέρωση, όσοι επιθυµούσαν να κάνουν κοµποστοποίηση στο σπίτι τους
δήλωσαν το ενδιαφέρον τους
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Για ένα χρόνο οι συντονιστές του προγράµµατος παρακολουθούσαν και
καθοδηγούσαν την εφαρµογή της διαδικασίας της κοµποστοποίησης.

