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Περίληψη 

Το project «Απορρίµµατα» είναι ενταγµένο στα  Σχολικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης  που επιδοτήθηκαν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και συµµετέχει στο άτυπο δίκτυο 
«Καθαρή και όµορφη Θεσσαλονίκη, Ευθύνη όλων µας». 

Προκειµένου να διερευνήσουν το ζήτηµα των απορριµµάτων, τα παιδιά αναζητούν 
πληροφορίες από ειδικούς και από έντυπο υλικό. Παρακολουθούν εκπαιδευτικές βιντεοταινίες και 
επισκέπτονται το Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων και το χωριό Ταγαράδες, όπου 
συνοµιλούν µε τους κατοίκους. Παρακολουθούν, επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του 
Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρµης. Τα παιδιά εµπλέκονται 
ενεργά στην ανακύκλωση του χαρτιού της τάξης και αναπτύσσουν δράση καθαριότητας στη 
γειτονιά του νηπιαγωγείου. Παράλληλα δηµιουργούν χειροτεχνίες µε άχρηστα υλικά. 
Ανταλλάσσουν πληροφορίες µε παιδιά από άλλα σχολεία. Ενηµερώνουν την ευρύτερη κοινότητα 
µε παρουσιάσεις φυλλαδίων, συνεντεύξεις και την παρουσίαση ενός θεατρικού δρώµενου. 

Το ενδιαφέρον των παιδιών διατηρήθηκε ζωντανό σ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 
 

Σκοπός 
Βασική επιδίωξη του προγράµµατος ήταν η µείωση των απορριµµάτων που παράγονται από 

τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η τροποποίηση της συµπεριφοράς περνά τόσο µέσα από 
γνωστικούς όσο και µέσα από συναισθηµατικούς στόχους. 

Οι γνωστικοί στόχοι αναφέρονται στο σχηµατισµό των εννοιών «ρύπανση», «φυσικοί 
πόροι», «ανακύκλωση». Η έννοια της αλληλεξάρτησης και η γνώση στρατηγικών δράσης 
εντάσσονται στην ίδια οµάδα στόχων.  

Έµφαση δόθηκε στους συναισθηµατικούς στόχους: τη συναισθηµατική ενεργοποίηση και 
εµπλοκή των µαθητών, την παροχή ευκαιριών για εναλλακτική δράση, τη διασαφήνιση των 
αντικρουόµενων στάσεων και αξιών και το άνοιγµα του νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινότητα 
της Καλαµαριάς.  
 
Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης σχετίζεται µε την ανάπτυξη της υπεύθυνης 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. Η παροχή γνώσεων για τις ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας και για την αειφορική διαχείρισή τους δεν αρκεί για τη δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ήθους. Η σύνδεση των υπό επεξεργασία περιβαλλοντικών θεµάτων µε την 
καθηµερινή ζωή των µαθητών και η ανάπτυξη της προσωπικής τους ικανότητας ελέγχου στο 
περιβάλλον αποτελούν βασικές παραµέτρους για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. 

Πέρα από τις προσωπικές ψυχολογικές µεταβλητές ο σχεδιασµός ενός περιβαλλοντικού 
προγράµµατος για τη βιωσιµότητα πρέπει να ενσωµατώνει τεχνικές δράσης. Η αλλαγή των 
καταναλωτικών προτύπων και συµπεριφορών αποτελεί βασική επιδίωξη, καθώς σχετίζεται άµεσα 
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µε τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Η τεχνική της πειθούς, από την άλλη, στοχεύει στη 
µεταφορά των γνώσεων και των αξιών στην ευρύτερη κοινότητα. 

Η εφαρµογή της επίλυσης ζητήµατος σε προγράµµατα για τη βιωσιµότητα µπορεί να 
φωτίσει τις αντικρουόµενες αξίες που εµπλέκονται. Η λειτουργία αυτή φέρνει την επίλυση 
ζητηµάτων κοντά σε µία στρατηγική της Εκπαίδευσης Αξιών, τα Ηθικά διλήµµατα.  

Επιπλέον, η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για ανθρώπους που αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν ή 
γενικά βρίσκονται έξω από την καθηµερινότητα του µαθητή µπορεί να επιτευχθεί µε τη φανταστική 
µεταφορά του στη θέση τους. Η ενσυναισθητική αυτή προσέγγιση στοχεύει στη διεύρυνση της 
ηθικής του ανθρώπου, η οποία αποτελεί τη βασική επιδίωξη όλων των σχετικών προγραµµάτων. 

 
Μέθοδοι – Μέσα εργασίας 

Το πρόγραµµα ξεκινά µε την αρχική διερεύνηση του προβλήµατος και την προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης των νηπίων. Οι πρώτες ανακαλύψεις δηµιουργούν νέα ερωτήµατα και ακολουθεί 
διερεύνηση που εστιάζει στον προσδιορισµό των συνεπειών των πράξεων των ίδιων των παιδιών 
στο περιβάλλον. Η αναζήτηση εναλλακτικών συµπεριφορών οδηγεί στην επεξεργασία των 
εµπλεκόµενων αξιών. Παράλληλα προσφέρονται ευκαιρίες για εναλλακτική δράση. Οι 
δραστηριότητες έχουν εξελικτικό χαρακτήρα και προσανατολίζονται στην έρευνα των µαθητών και 
την ανάληψη δράσης. 

Το project συνδυάστηκε µε τις ακόλουθες µεθόδους και µέσα: Συνεργασία µε πρόσωπα και 
φορείς, µετακίνηση στο πεδίο, συζητήσεις, πειράµατα, χρήση οπτικοακουστικών µέσων, παιδική 
λογοτεχνία, παιχνίδια ρόλων, συµβολικές αναπαραστάσεις και καταγραφές της ερευνητικής 
διαδικασίας.   

Η ανάπτυξη του θέµατος ακολούθησε τη διαθεµατική προσέγγιση.  
 
Αποτελέσµατα 

Η αξιολόγηση, διαγνωστική και συγκεφαλαιωτική, επιβεβαιώνει τόσο την επίτευξη των 
γνωστικών στόχων όσο και τη διαµόρφωση θετικής στάσης ως προς τον περιορισµό της 
κατανάλωσης και της µείωσης των απορριµµάτων. 
 
Συζήτηση 

Η ανάγκη συνεργασίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε άλλες µορφές εκπαίδευσης 
(όπως µε την Εκπαίδευση για την Αγωγή του Πολίτη) έχει τονιστεί από πολλούς ερευνητές. Η 
σύνδεσή της µε την Εκπαίδευση Αξιών δηµιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
φιλοπεριβαλλοντικού ήθους.  

∆εδοµένου ότι οι στάσεις, οι αξίες και οι συµπεριφορές εδραιώνονται στα πρώτα χρόνια της 
ζωής του ανθρώπου, η προσχολική ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για τη διαµόρφωση 
υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. Μεγαλύτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην έρευνα και 
στην εφαρµογή προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. 
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