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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος του συγκεκριµένου σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης µε θέµα τη «∆ιαχείριση των 

απορριµµάτων – ανακύκλωση» είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών. 

Ειδικότερα να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση και συµπεριφορά απέναντι στο 

περιβάλλον, να αναγνωρίζουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και να τα 

ξαναχρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους, να κατανοήσουν την έννοια της 

ανακύκλωσης και πως αυτή συνδέεται µε την  προστασία του περιβάλλοντος. 

Αυτό προσπαθούµε να επιτύχουµε µέσα από δραστηριότητες που αφενός στηρίζονται 

στα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα και τις σύγχρονες διδακτικές µεθοδολογίες και 

αφετέρου µέσα από δραστηριότητες και θεµελιώδεις έννοιες που αφορούν το 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων και Σπουδών.Στη συνέχεια, το πρόγραµµα 

ακολουθεί τα στάδιο υλοποίησης ενός project (έναυσµα – αφόρµηση, σχεδιασµός, 

υλοποίηση (ανάπτυξη – διεξαγωγή), παρουσίαση, αξιολόγηση). 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στόχος µας δεν είναι να δώσουµε ένα πρόγραµµα 

εκπαιδευτικής δράσης έτοιµο για εφαρµογή στην τάξη, αφού τόσο η προσωπικότητα της 

κάθε εκπαιδευτικού, όσο και η δυναµική της οµάδας των παιδιών που αναλαµβάνουν 

κάθε χρονιά είναι µοναδικές. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ανακύκλωση, ανάχρηση, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο, χαρτί, 

αειφορία, διαθεµατική προσέγγιση, αξιολόγηση. 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  
     Τα απορρίµµατα αποτελούν ένα από τα µεγαλύτερα σηµερινά οικολογικά 

προβλήµατα, γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής αυξάνει συνεχώς τον όγκο τους και αυτό 

καθιστά πιο πολύπλοκες τις διαδικασίες χειρισµού τους. Αν το πρόβληµα αυτό 

εξεταστεί σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση του πληθυσµού των πόλεων και την 

αύξηση της κατανάλωσης τυποποιηµένων και συσκευασµένων προϊόντων, δίνει µια 

εφιαλτική εικόνα του µελλοντικού κόσµου. 

 

     Οι άνθρωποι παράγουν και καταναλώνουν ολοένα και περισσότερα προϊόντα από 

τις πρώτες ύλες (ξύλο, αλουµίνιο, πετρέλαιο), από πολύτιµα δηλαδή υλικά που 

προέρχονται από τη φύση. Τα περισσότερα απ’αυτά καταλήγουν στα σκουπίδια, 

αφού πρώτα χρησιµοποιηθούν, µε αποτελέσµατα να δηµιουργούνται καθηµερινά 

τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών. Πολλά απ’αυτά τα σκουπίδια καταλήγουν στη 

χωµατερή. Εκεί τα απορρίµµατα συµπιέζονται και στη συνέχεια θάβονται. 
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     Ένα άλλος  τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος των σκουπιδιών είναι η 

αποτέφρωση. Το κάψιµο, όµως, των σκουπιδιών προκαλεί µε τη σειρά του άλλα 

προβλήµατα: 1) από τη µια πρέπει να πετάξουµε τη στάχτη και 2) από την άλλη ο 

καπνός µολύνει την ατµόσφαιρα µε τοξικές ουσίες. Είτε, λοιπόν, τα απορρίµµατα 

θάβονται στις χωµατερές, είτε αποτεφρώνονται, αυτό σηµαίνει ότι: 

� Χάνονται για πάντα οι πρώτες ύλες 

� Χάνεται η ενέργεια, που καταναλώσαµε για να κατασκευάσουµε το προϊόν 

� Μολύνεται το έδαφος, το νερό και ο αέρας. 

 

Για να κάνουµε οικονοµία στις πρώτες ύλες πρέπει: 

1. να περιοριστεί η παραγωγή 

2. να ξαναχρησιµοποιήσουµε το τελικό προϊόν, όσο το δυνατόν 

περισσότερες φορές, δηλαδή να το ανακυκλώνουµε, αντί να το πετάµε 

ή να µην αγοράζουµε πράγµατα που δεν µπορούν να ανακυκλωθούν. 

 

     Η ανακύκλωση είναι µια ιδέα επηρεασµένη από την ανακύκλωση της φύσης, όπου 

κάθε νεκρό φυτό ή ζώο «χρησιµοποιείται» από άλλους οργανισµούς για τη συνέχεια 

του κύκλου ζωής. 

 

     Ανακύκλωση είναι η µετατροπή των απορριµµάτων σε υλικά που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και πάλι. Ο καθένας από εµάς µπορεί και πρέπει να συνεισφέρει 

στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Μπορούµε για παράδειγµα: 

1. Να σκουπίζουµε τα χέρια µας µε µια πάνινη πετσέτα, αντί για χαρτοπετσέτα ή 

χαρτί κουζίνας. 

2. Να χρησιµοποιούµε πάνινες τσάντες ή χρησιµοποιηµένες πλαστικές σακούλες 

για να βάζουµε τα ψώνια µας στο super market. 

3. Να προσπαθήσουµε να αποφύγουµε τη συσκευασία, όπου δεν είναι 

απαραίτητη: π.χ. να αγοράζουµε φρούτα χύµα και όχι προσυσκευασµένα. 

4. Να χρησιµοποιούµε για την καθαριότητα του σπιτιού κουρελάκια από παλιά 

λιωµένα ή σκισµένα ρούχα. 

5. Να ξαναχρησιµοποιήσουµε τα υλικά π.χ. ξαναχρησιµοποιώντας το 

αλουµινόχαρτο ή γράφοντας και στη δεύτερη όψη ενός χρησιµοποιηµένου 

χαρτιού. 

6. Αν είµαστε σίγουροι, ότι δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε άλλο τα υλικά, 

µπορούµε να τα βάλουµε στον κάδο της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση των 

υλικών στους κάδους θα πρέπει µε άλλα λόγια να αποτελεί την έσχατη λύση 

(Javna,, 1990). 

 

Θεωρούµε ότι, η γνωριµία µε τη διαδικασία της ανακύκλωσης και η αλλαγή 

παγιωµένων συµπεριφορών είναι απαραίτητο να αποτελεί µέρος της σχολικής 

εκπαίδευσης. 

     Η ∆ηµιουργική Ανάχρηση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην εκπαίδευση και θα πρέπει 

να αποτελεί στόχο πολλών καθηµερινών λειτουργικών δραστηριοτήτων µε νόηµα για 

τα παιδιά µια και: 

� Τα ανακυκλωµένα αντικείµενα αποτελούν µια οικονοµική πηγή υλικών για 

σχολικές δραστηριότητες. 

� Τα ανακυκλωµένα αντικείµενα µε τις δυνατότητες και τους περιορισµούς τους 

µπορούν να ενισχύσουν τη δηµιουργικότητα κα αποτελούν πρόκληση για 

παρατήρηση και µια «άλλη όψη» στη χρήση του αντικειµένου. 
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� Η ∆ηµιουργική Ανάχρηση ανακυκλωµένων υλικών είναι ένα άµεσος και 

γι’αυτό το λόγο κατανοητός τρόπος συµµετοχής στη διαδικασία της 

Ανακύκλωσης. 

� Τέλος, µέσω της ∆ηµιουργικής Ανάχρησης των υλικών τα παιδιά 

ευαισθητοποιούνται απέναντι στο περιβάλλον και υιοθετούν στάσεις και 

δράσεις µε σεβασµό ως προς αυτό. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ιανουάριος – Ιούνιος 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος 

και η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για κριτική και ενεργητική συµµετοχή στη βελτίωσή 

του. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: 
� Να εκτιµηθεί η ποσότητα – ο όγκος που δηµιουργούν τα απορρίµµατα στους 

σκουπιδότοπους και όχι µόνο. 

� Να συνδέσουν τα παιδιά το πρόβληµα των απορριµµάτων µε την 

υπερκατανάλωση και τη σπατάλη πρώτης ύλης. 

� Να γνωρίσουν την επαναχρησιµοποίηση ως λύση για τη µείωση των 

απορριµµάτων και να αρχίσουν να επιλέγουν συσκευασίες φιλικές ως προς το 

περιβάλλον. 

� Να εµπλακούν στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης των υλικών στο µπλε 

κάδο και να αντιληφθούν τη χρησιµότητά του (ως τελικό στάδιο). 

� Να έρθουν σε γνωριµία – επαφή µε τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το 

θέµα και να επισκεφτούν χώρους απ’ όπου συλλέγονται και όπου καταλήγουν 

τα απορρίµµατα. 

� Να καλλιεργηθεί πνεύµα συνεργασίας, καινοτόµου ή κριτικής σκέψης, 

µεθοδικότητας και προγραµµατισµού 

� Να επιτευχθεί αισθητική προσέγγιση της φύσης και των έργων τέχνης από 

ανακυκλωµένο χαρτί. 

 

Επίσης, οι µαθητές κατά τη διάρκεια του project εξοικειώνονται και µε 

έννοιες προβλεπόµενες να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της προσχολικής 

αγωγής και που αφορούν τις διάφορες µαθησιακές περιοχές (γλώσσα, 

µαθηµατικά, πληροφορική κ.τ.λ.). Έτσι δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά: 

� Να γνωρίσουν τις διάφορες µορφές προφορικού και γραπτού λόγου. Να 

εµπλακούν σε διαδικασίες αναδυόµενης γραφής και ανάγνωσης. 

� Να µάθουν να  ταξινοµούν, να συγκρίνουν, να διακρίνουν, να 

οµαδοποιούν υλικά ανάλογα µε τα υλικό συσκευασίας από το οποίο 

προέρχονται (π.χ. γυαλί, χαρτί, πλαστικό, µέταλλο). 

� Να εξασκηθούν σε χωροχρονικές έννοιες. 

� Να διερευνήσουν την έννοια του αριθµού και τις διαδικασίες αρίθµησης. 

� Να συλλέγουν, αναλύουν, αξιολογούν πληροφορίες. 

� Να χρησιµοποιούν µε πολλούς τρόπους τα διάφορα υλικά για να κάνουν 

µικροκατασκευές. 

� Να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες παρατήρησης, περιγραφής, 

καταγραφής πειραµατικών διαδικασιών. 

� Να διατυπώνουν απορίες, προβλέψεις, σκέψεις και να εµπλέκονται σε 

καταστάσεις προβληµατισµού και να προτείνουν λύσεις. 
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� Να αντιληφθούν την πρακτική χρησιµότητα του Internet Explorer 

(∆ΕΠΠΣ, 2002). 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΑ 

• Υπεύθυνο περιβαλλοντικής της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

• Σχολική Σύµβουλο 

• Την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

• Το ∆ήµο 

• Το Παιδικό Μουσείο 

• Την HELMEPA 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Οι δραστηριότητες που προγραµµατίστηκαν ή που προέκυψαν ως καινοτόµες ιδέες 

των παιδιών έγινε προσπάθεια: 

• Να βασίζονται σε βιωµατική προσέγγιση. 

• Να ακολουθούν διαθεµατική πορεία ως προς τη γνώση. 

• Να ενθαρρύνουν τους µαθητές να αναλάβουν δράση µε στόχο την ανάπτυξη 

της κοινωνικής υπευθυνότητας και την αλληλεγγύης µε τους άλλους 

ανθρώπους, τις µέλλουσες γενιές και τη φύση. 

• Να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση των παιδιών καθώς και 

την ικανότητα λήψης αποφάσεων, συνεργασίας και επικοινωνίας µέσω της 

εργασίας σε οµάδες. 

 

ΣΤΑ∆ΙΑ PROJECT (ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ) (Χρυσαφίδης, 
2002) 

Α. Έναυσµα 
Ως αφορµή για την ενασχόλησή µας µε το συγκεκριµένο θέµα, του οποίου η 

διάρκεια προγραµµατίζουµε να είναι περίπου έξι (6) µήνες, µπορεί να αποτελέσει η 

µουσειοσκευή «Ανακυκλωπράγµατα» του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Η 

συγκεκριµένη µουσειοσκευή περιλαµβάνει: 

• ∆ιάφορες φωτογραφίες (χωµατερής, σκουπιδιών από το δρόµο ή την παραλία 

κ.τ.λ.) 

• Συλλογές από έργα παιδιών (που έγιναν µε «άχρηστα υλικά») 

• Πλαστικό δίσκο, µίξερ, πλάστη, σήτα για την κατασκευή ανακυκλωµένου 

χαρτιού 

• Κουτί µε τους «4 τρόπους χρήσης του χαρτιού» 

• Πίνακα ταξινόµησης υλικού 

•  Κουτί µε το «παιχνίδι της ανακύκλωσης»  

• 4 βιβλία της σειράς Ανακύκλωση (εκδ. Ερευνητές) 

• Επιτραπέζιο παιχνίδι «Οικόπολη» µε καρτέλες, µαρκαδόρους και ζάρι 

• Υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό 

 

Η µουσειοσκευή έχει ως στόχους: 

1. να εξοικειωθούν τα παιδιά µε θέµατα της ανακύκλωσης 

2. να ανακαλύψουν καινούρια υλικά για κατασκευές 

3. να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που δίνει η ανακύκλωση για δηµιουργία. 

 

Τη µουσειοσκευή µπορούµε να την τοποθετήσουµε στη «γωνιά των εκπλήξεων», 

όπου τα παιδιά θε έχουν τη δυνατότητα να την ανακαλύψουν µόνα τους και να 
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έρθουν σε µια πρώτη επαφή µε το υλικό που περιλαµβάνει ή µπορούµε να την 

παρουσιάσουµε στην παρεούλα. 

 

 Ως αφόρµηση (κίνητρο) για την έναρξη της συζήτησης γύρω από το θέµα, 

εκτός από τη µουσειοσκευή του Παιδικού Μουσείου θα µπορούσε επίσης να είναι: 

� Μια απεργία των υπαλλήλων καθαριότητας του ∆ήµου, που έχει ως 

αποτέλεσµα τη συσσώρευση σκουπιδιών στους δρόµους (Ναούµ, 

Παπαµιχαήλ, 2005). 

� Ο εντοπισµός του σήµατος της ανακύκλωσης σε κάποια προϊόντα που 

καταναλώνουν τα παιδιά µέσα στην τάξη (π.χ. κουτάκι από corn flakes). 

� Ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης του ∆ήµου (π.χ. το πρόγραµµα αφής µε τις 

µπαταρίες) 

� Κάποια χαρτοσακούλα ή φάκελος ή χαρτί που έφερε ένα παιδί στην τάξη 

και γράφει ότι είναι «φτιαγµένο από ανακυκλωµένο χαρτί». (Ναούµ, 

Παπαµιχαήλ, 2005). 

� Τα διάφορα άχρηστα υλικά που έχουµε συγκεντρώσει στο νηπιαγωγείο για 

τις κατασκευές µας π.χ. ρολά κουζίνας, κουτάκια, καλαµάκια, καπάκια, 

περιτυλίγµατα δώρων, εφηµερίδες, περιοδικά κ.τ.λ. 

� Η υπερχείλιση του κάδου της τάξης από τα σκουπίδια. 

 

Β. Σχεδιασµός 
 Η νηπιαγωγός συζητά το θέµα µε τα παιδιά και εφαρµόζοντας την τεχνική του 

«καταιγισµού ιδεών» τα παροτρύνει να σκεφτούν και να αφηγηθούν προηγούµενες 

εµπειρίες γύρω από το θέµα της ανακύκλωσης, να αποκαλύψουν τις γνώσεις τους και 

να καταθέσουν τις προσωπικές τους ιδέες. 

 

 Η νηπιαγωγός καταγράφει σε ένα ιστόγραµµα τα όσα γνωρίζουν τα παιδιά. 

Στη συνέχεια συζητά µε τα παιδιά τι θα θέλανε να µάθουνε και το πώς θα βρούν 

απαντήσεις στα ερωτήµατά τους. Σ’ένα 2
ο
 ιστόγραµµα καταγράφει τις ιδέες και τις 

προτάσεις των παιδιών. Η ίδια η νηπιαγωγός, ως ισότιµο µέλος της οµάδας µπορεί να 

εµπλουτίσει το σχεδιασµό µε δικές της ιδέες, να προτείνει δραστηριότητες, 

αντλώντας στόχους από διάφορες γνωστικές περιοχές του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ). Στο ιστόγραµµα µπορεί να υπάρχουν 

και τα αντίστοιχα σκίτσα σε κάθε δραστηριότητα, ώστε να µπορεί να διαβαστεί πιο 

εύκολα από τα παιδιά.  

Μερικές ιδέες - προτάσεις είναι οι ακόλουθες: 

� Να φέρουµε άχρηστα υλικά και να ψάξουµε να βρούµε το σήµα της 

ανακύκλωσης. 

� Να ψηφίσουµε και να βραβεύσουµε την καλύτερη φορεσιά. 

� Να φτιάξουµε παιχνίδια από παλιά µας χαλασµένα, που δεν τα χρειαζόµαστε 

� Να πάµε να δούµε τι γίνονται τα υλικά που ρίχνουµε στους κάδους 

� Να φτιάξουµε χαρτί. 

� Να φτιάξουµε ανακυκλωπαιχνίδια από διάφορα υλικά: (κουτιά παπουτσιών, 

χαρτία κουζίνας, θήκες kinder. 

� Να γράψουµε συνθήµατα, να φτιάξουµε αφίσες και να τα αναρτήσουµε έξω 

από το σχολείο. 

� Να κάνουµε µαράκες από αλουµίνια-κουτιά αναψυκτικών και να 

τραγουδήσουµε την Ντενεκεδούπολη. 

� Να φτιάξουµε κουµπαράδες από άδεια πλαστικά µπουκάλια. 
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� Να κάνουµε έκθεση και να δείξουµε στους γονείς µας: «ότι είναι άχρηστο 

γι’αυτούς είναι χρήσιµο για µας». 

� Να κάνουµε διαγωνισµό: Πόσους τρόπους µπορούµε να βρούµε να κάνουµε 

ένα φύλλο εφηµερίδας χρήσιµο. 

� Να επισκεφτούµε µια χωµατερή κ.τ.λ. 

 

Σ’αυτή τη φάση η νηπιαγωγός µπορεί να συζητήσει µε τα παιιδιά από ποιους θα 

ζητήσουν βοήθεια στο project που θα υλοποιήσουν και µε ποιόν τρόπο θα 

συνεισφέρει ο καθένας (γονείς, φορείς της τοπικής κοινωνίας κ.τλ.). 

 

Γ. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων (ανάπτυξη – διεξαγωγή) 
Σ’αυτή τη φάση γίνεται η ενηµέρωση των γονέων, αλλά και όσων θα 

εµπλακούν στο πρόγραµµα µε επιστολή που θα γράψουν τα παιδιά σε συνεργασία µε 

τη νηπιαγωγό. Επίσης, τα παιδιά συγκροτούνται σε οµάδες ανάλογα µε τα 

ενδιαφέροντα που έχουν εκδηλώσει και ξεκινάει η υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια: 

� Με τη βοήθεια των γονιών των παιδιών εξερευνούµε τη γειτονιά µας µε 

αφορµή το θέµα απορρίµµατα και συσκευασίες. 

� Επισκεπτόµαστε κατόπιν συνεννοήσεως µε τους υπευθύνους το 

supermarket και φωτογραφίζουµε ράφια µε διάφορα είδη τροφίµων. Με 

αφορµή τα διάφορα προϊόντα που είναι συσκευασµένα σε χάρτινες καρτέλες 

και όχι σε πλαστικά κουτιά (π.χ. αυγά) µιλάµε για τις φιλικές ως προς το 

περιβάλλον συσκευασίες. Εστιάζουµε την προσοχή µας στο ό,τι πρέπει να 

αγοράζουµε µη συσκευασµένα, χωρίς πλαστικά περιτυλίγµατα λαχανικά 

καθώς και γάλα και χυµούς σε γυάλινη συσκευασία. Υπενθυµίζουµε στα 

παιδιά ότι τα ποτά που είναι σε γυάλινα µπουκάλια, µπορούµε να τα 

επιστρέφουµε, άδεια φυσικά, στο κατάστηµα. Με αφορµή τα πλαστικά 

κυπελάκια από τα γιαουρτάκια και τα πλαστικά µπουκάλια νερού, 

υποσχόµαστε από ‘δω και πέρα όταν αδειάζουν να τα φέρνουµε στο σχολείο 

για τις κατασκευές µας. Εντοπίζουµε το σύµβολο της ανακύκλωσης σε όσες 

από τις συσκευασίες ανακυκλώνονται. Αν ψωνίσουµε, καλό θα είναι να 

έχουµε εφοδιαστεί από το σχολείο µε πάνινες τσάντες, καθώς και µε παλιές 

πλαστικές σακούλες, ώστε να µη χρειαστούµε καινούριες στην περίπτωση που 

δεν υπάρχουν στο supermarket οι νέες οικολογικές σακούλες. Μαζί µας 

παίρνουµε για να πάµε στο νηπιαγωγείο µεγάλα άδεια χαρτοκιβώτια για να 

τοποθετήσουµε τα «άχρηστα» αντικείµενα από θα φέρουµε από το σπίτι. 

� Επισκεπτόµαστε το δρόµο, όπου γίνεται η λαϊκή αγορά, νωρίς το πρωϊ, κατά 

τη διάρκεια της ηµέρας, το απόγευµα -λίγο πριν τη λήξη του ολοήµερου-, την 

ώρα που γίνεται ο καθαρισµός. 

� Συνοµιλούµε µε τους εργαζόµενους σ’αυτούς τους χώρους, γνωρίζουµε 

επαγγέλµατα όπως: καταστηµατάρχης, υπάλληλος, µανάβης, οδοκαθαριστής 

κ.α. 

� Επικεντρώνουµε την προσοχή µας στο ρόλο της διαφήµισης και τη σχέση 

της µε την υπερκατανάλωση. Κάθε οµάδα φέρνει τα στοιχεία στο σχολείο, 

όπου τα σχολιάζουµε και τα καταγράφουµε. 

� Επισκεπτόµαστε τη χωµατερή. Μιλάµε για την αλόγιστη σπατάλη 

προϊόντων και πρώτων υλών, για τους τρόπους διαχείρισης των 

απορριµµάτων. Κάνουµε µια ιστορική αναδροµή στο θέµα. 
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� ∆ιαβάζουµε και δραµατοποιούµε παραµύθια: «Το Βρωµοχώρι»  

(Ζαραµπούκα, 2003). Στο παραµύθι «ο κ.Μπεν, η Μου και τα Σκουπίδια»  

(Ζαραµπούκα, 1998) τα παιδιά δίνουν µια δική τους συνέχεια στην ιστορία. 

� Πείραµα: Μελετούµε τι γίνεται µε την αποσύνθεση των απορριµµάτων. 

Πόσο χρειάζεται για να αποσυντεθεί κάθε κατηγορία απορριµµάτων ανάλογα 

µε την πρώτη ύλη κατασκευή τους. Στα πλαίσια αυτά φυτεύουµε ένα 

σκουπιδόκηπο. Σ’ένα κοµµάτι του κήπου µας σκάβουµε τρύπες για το 

σκουπιδόκηπό µας βάθους περίπου 10 εκατοστών. Ρίχνουµε λίγο νερό σε 

κάθε τρύπα και µετά φυτεύουµε στην κάθε µια ένα από τα παρακάτω 

σκουπιδόφυτα: ένα κοµµάτι βαµβακερό ύφασµα, ένα µήλο, φλούδες 

αχλαδιού, ένα κοµµάτι εφηµερίδα, ένα πλαστικό ποτήρι, ένα κουτάκι από 

αλουµίνιο, ένα φύλλο, ένα φτυαράκι, αποτσίγαρα. Αφού τις σκεπάσουµε µε 

χώµα µπήγουµε από µια ταµπελίτσα µε το είδος του σκουπιδιού που έχουµε 

φυτέψει για να ξέρουµε που βρίσκεται το καθένα. Μετά από 40 ηµέρες 

ξεθάβουµε τα πράγµατα. Συγκεκριµένη οµάδα έχει αναλάβει να καταγράψει 

τις παρατηρήσεις της. (Επισηµαίνεται ο ρόλος των σκουληκιών, αν και 

θεωρούνται βλαβερά, στην περίπτωση της ανακύκλωσης βοηθούν πολύ). 

� Καταµετρούµε τα σκουπίδια της τάξης σε µια συγκεκριµένη ώρα της 

ηµέρας (π.χ. µετά το δεκατιανό ή µεσηµεριανό φαγητό) και καταγράφουµε 

ποσοτικά τις παρατηρήσεις µας. Μια οµάδα παιδιών, φορώντας γάντια µιας 

χρήσης, θα προβαίνει σ’αυτήν τη διαδικασία για δύο εβδοµάδες. Στην 

ολοµέλεια της τάξης παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα και 

προβληµατιζόµαστε πάνω σε αυτά. Ακολουθούν συγκρίσεις και προτάσεις 

σ’ότι αφορά τη µείωση των απορριµµάτων, που προέρχονται από την 

καθηµερινή παραµονή των παιδιών στο νηπιαγωγείο π.χ. µε τα υπολλείµµατα 

από τα καθαρά χαρτιά φτιάχνουµε σηµειωµατάρια, χρήση του χαρτιού και 

από τις δύο όψεις. 

� Συλλέγουµε «άχρηστα» υλικά από το σπίτι και τα ταξινοµούµε σε τέσσερεις 

κατηγορίες: χαρτί, αλουµίνιο, πλαστικό, γυαλί. Όλα τα υλικά τα τοποθετούµε 

στις χάρτινες κούτες που προµηθευτήκαµε από το supermarket και έτσι 

φτιάχνουµε το δικό µας κέντρο ανακύκλωσης στην τάξη. Με την ευκαιρία της 

ταξινόµησης των υλικών στις τέσσερεις κατηγορίες, µιλάµε για τον τρόπο της 

ανακύκλωσης του χαρτιού, του γυαλιού, του πλαστικού και του αλουµινίου. 

� Περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω θέµα µπορούµε να πάρουµε αν 

επισκεφτούµε το Κέντρο Ανάκτησης και Ανακύκλωσης. Εκεί έχουµε την 

ευκαιρία να δούµε τον τρόπο διαλογής των υλικών, τα άσπρα φορτηγά του 

∆ήµου και τους µπλε κάδους ανακύκλωσης. 

� Τη συγκεκριµένη εταιρεία την ανακαλύπτουµε, αφού ανατρέξουµε στο 

διαδίκτυο και πάρουµε πληροφορίες για εταιρείες που ασχολούνται µε 

θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον. 

� Καθηµερινά φτιάχνουµε κατασκευές από άχρηστα υλικά, που όµως µε τη 

φαντασία µας τα µετασχηµατίζουµε σε χρήσιµα. Έτσι, τα παιδιά κατανοούν 

µε βιωµατικό τρόπο, ότι τίποτα δεν είναι άχρηστο. Μερικές ιδέες για 

κατασκευές από άχρηστα υλικά είναι:  

• κούκλα από εφηµερίδα και τενεκεδάκια 

• κουµπαρά-γουρουνάκι από πλαστικό µπουκάλι 

• µάσκες, καπέλα από χαρτοσακούλες 

• γλαστράκια από πλαστικά µπουκάλια ή πλαστικά κυπελάκια ή 

χάρτινες αυγοθήκες 
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• ζωγραφική σε φύλλα εφηµερίδας ή σελίδες παλιού τηλεφωνικού 

καταλόγου 

• χαρτοκιβώτια τακτοποίησης και αποθήκευσης παιχνιδιών 

• δηµιουργία µακέτας πόλης µε άδεια κουτιά από γάλα, δηµητριακά, 

χυµούς κ.α. 

• κολλάζ από χάρτινα πιάτα 

• φύλαξη κάποιας αγαπηµένης συλλογής σε κουτιά από πουκάµισα 

• αποθήκευση µικροαντικειµένων σε γυάλινα βαζάκια από µαρµελάδα, 

σάλτσες 

• διακοσµητικό βάζο από όσπρια ή ζυµαρικά από γυάλινο βαζάκι 

• µολυβοθήκες από ρολά χαρτιού τουαλέτας ή κουζίνας, ή 

κονσερβοκούτια ή τενεκεδάκια 

• ζωγραφική µε άδεια αποσµητικά roll-on, που τα γεµίζουµε µε τέµπερες 

• φαναράκια από άδεια βαζάκια µαρµελάδας 

• ταϊστρα πουλιών από µεγάλο πλαστικό µπουκάλι 

� Παράλληλα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε τα έργα του Έλληνα 

ζωγράφου Κώστα Τσόκλη. Πρόκειται για έργα δηµιουργηµένα από άχρηστα 

υλικά (π.χ. εφηµερίδες, ξύλα, καφάσια, καπάκια, κουτάκια από αναψυκτικά 

κ.α.) Ενδεικτικά αναφέρουµε τίτλους έργων: ∆έντρο (1983), Πληροφορίες 

(1972), Το καµακωµένο ψάρι (1985). Μπορούµε να δώσουµε µια διαφορετική 

διάσταση στον προβληµατισµό µας, αφού επεξεργαστούµε τους πίνακες: 1) σε 

επίπεδο ανάλυσης, εικόνας, 2) ανακατασκευές από παρόµοια υλικά, 3) 

διατυπώσεις µηνυµάτων και συναισθηµάτων που αυτά προκαλούν, 4) ως πηγή 

έµπνευσης για δικές µας κατασκευές. 

� ∆ιαγωνισµός και βράβευση της πιο πρωτότυπης δηµιουργίας. Σκέφτοµαι 

τρόπους µε τους οποίους µπορώ να αξιοποιήσω δηµιουργικά ένα φύλλο 

εφηµερίδας. Κριτές µπορούν να γίνουν τα νήπια της διπλανής τάξης, του 

γειτονικού νηπιαγωγείου ή ακόµα και τα παιδιά της πρώτης τάξης του 

∆ηµοτικού σχολείου. 

� Εκτός από άχρηστα υλικά (άδειες συσκευασίες, κουµπιά, υφάσµατα), 

φέρνουµε στο σχολείο βιβλία που είναι για παιδιά µικρότερης ηλικίας και 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τα χαρίζουµε στη ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη. 

� Ακόµη, φέρνουµε παλιά παιχνίδια σε καλή κατάσταση και τα δωρίζουµε σε 

κάποιο Ίδρυµα, προκειµένου να ξαναχρησιµοποιηθούν και να δώσουν χαρά σε 

άλλα παιδιά λιγότερο τυχερά από εµάς. ∆ίνοντάς τα σε κάποιον άλλον, αντί να 

τα πετάξεις, κάνεις λιγότερα σκουπίδια και εξοικονοµείς πολύτιµα υλικά της 

Γης. Σ’αυτό το σηµείο µπορούµε να προτρέψουµε τα παιδιά να αγοράζουν 

παιχνίδια που «κρατούν» πολύ. Προβληµατιζόµαστε για το ποια υλικά είναι 

ανθεκτικά στο χρόνο π.χ. ξύλο. Πολλοί άνθρωποι φυλάνε τα παιχνίδια σαν 

οικογενειακά κειµήλια και τα δίνουν από πατέρα σε γιο και εγγονό. Σε πολλά 

µουσεία φυλάσσονται  παιχνίδια π.χ. ξύλινες σβούρες που φτιάχτηκαν 1000 

χρόνια πριν. 

� Φτιάχνουµε ανακυκλωµένο χαρτί. Σε κάθε κοµµάτι ανακυκλωµένου 

χαρτιού γράφουµε και την πρόσκληση για τη γιορτή λήξης του έτους. 

� Κατασκευάζουµε αφίσα µε τα συνθήµατά µας: «∆ε χρειάζεται να είσαι 

µεγάλος για να κάνεις σπουδαία πράγµατα», «Ανακύκλωση τώρα, µπορείς και 

εσύ», «Ό,τι είναι άχρηστο για σας είναι χρήσιµο για µας». Την αναρτούµε έξω 
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από το σχολείο µε σκοπό να ευαισθητοποιήσουµε και να παρακινήσουµε και 

άλλους σ’αυτή µας την προσπάθεια. 

� Φτιάχνουµε το «Αλφαβητάρι της Ανακύκλωσης». Ζητάµε από τα παιδιά να 

θυµηθούν λέξεις που σχετίζονται µε την ανακύκλωση και που µάθαµε κατά τη 

διάρκεια του προγράµµατος. Καταγράφουµε όλες τις λέξεις σε χαρτί του 

µέτρου. Στη συνέχεια τις βάζουµε σε αλφαβητική σειρά σ’ένα τετραδο-

ευρετήριο, που έχουµε φτιάξει. Το αλφαβητάριο το τοποθετούµε στη 

βιβλιοθήκη και ανατρέχουµε σε αυτό όταν θέλουν τα παιδιά να αντιγράψουν 

λέξεις στις εργασίες τους, στις ζωγραφιές τους ή στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

� Συντάσσουµε το εγχειρίδιο του «µικρού καταναλωτή». Το φωτοτυπούµε 

και το διανέµουµε στα γειτονικά σχολεία. 

 

∆. Παρουσίαση 
 Οργανώνουµε θεατρική παράσταση βασισµένη στο οικολογικό παραµύθι «Η 

κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» της Μ. Καραγιάννη – Τόλκα. Το έργο θα 

µπορούσε να παρουσιαστεί στην τελετή λήξης του σχολικού έτους µε την ευκαιρία 

της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου). Παράλληλα, θα µπορούσε να 

λειτουργεί έκθεση µε έργα των παιδιών, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από 

ανακυκλωµένα υλικά. Η έκθεση καλό θα ήταν να περιλαµβάνει πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό από όλες τις φάσεις του προγράµµατος καθώς και των σταδίων 

που πέρασε ή κατασκευή των έργων. Προσκλήσεις δίνουµε στους γονείς των παιδιών, 

στα γειτονικά σχολεία, στους καταστηµατάρχες που µας φιλοξένησαν, καθώς και 

στους φορείς που συνέλαβαν στην υλοποίηση του προγράµµατος. Τα παιδιά 

προτείνουν στην εκδήλωση, επισήµως, σε όποιον εκπρόσωπο του ∆ήµου 

παρευρίσκεται (∆ήµαρχος, Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Αντιδήµαρχος 

Καθαριότητας) την ίδρυση και λειτουργία ενός ∆ηµιουργικού Καλλιτεχνικού 

Εργαστηρίου, που θα αξιοποιεί όλα τα «άχρηστα υλικά», προκειµένου η προσπάθεια 

να συνεχιστεί και να φέρει αποτέλεσµα και στο µέλλον. Το εργαστήρι θα λειτουργεί 

απογευµατινές ώρες και θα µπορούν να συµµετέχουν ελεύθερα όλοι οι µαθητές  

Νηπιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου.  

 

Μέσα απ’αυτήν την πρόταση των παιδιών διαφαίνεται ένα σχολείο που 

µαθαίνει να είναι υπεύθυνο όχι µόνο για τη δική του ανάπτυξη, αλλά και για την 

ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία ανήκει. Ένα σχολείο που εξυπηρετεί τις αρχές 

της αειφορίας, µέσα από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, του λόγου, της 

δράσης και του προσδιορισµού καλού – κακού σε κάθε συνθήκη. 

 

Ε. Αξιολόγηση του προγράµµατος 
 Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωµένης και συστηµατικής 

διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η 

εφαρµογή στην πράξη. Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

 

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα αξιολογήσουµε: 

Το παιδί: ως προς τις γνώσεις που απέκτησε στο θέµα της διαχείρισης των 

απορριµµάτων, τις στάσεις και την συµπεριφορά που υιοθέτησε (αντιµετώπιση του 

περιβάλλοντος µε λιγότερη σπατάλη και περισσότερο σεβασµό) και τις δράσεις που 

ανέλαβε (προτάσεις – µέτρα απέναντι σ’αυτούς που ορίζουν την τύχη του 

περιβάλλοντος από την πλευρά των θεσµικά υπεύθυνων). Οι τρόποι που µπορούµε να 
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χρησιµοποιήσουµε προκειµένου να διαπιστώσουµε αν οι στάσεις των παιδιών στο 

συγκεκριµένο θέµα υπέστησαν κάποια αλλαγή είναι οι παρακάτω: 1) η παρατήρηση 

των παιδιών στην καθηµερινότητά τους στο σχολείο, 2) η συζήτηση µε αφορµή την 

εισαγωγή ιστοριών – διληµµάτων στην τάξη και 3) η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου 

από τους γονείς σχετικά µε τη συµπεριφορά των παιδιών στο σπίτι. 

 

Τον εκπαιδευτικό: ως προς τη διαδικασία και τη µέθοδο που ακολούθησε, τις 

στάσεις και τις ιδέες που προώθησε και τη ρεαλιστικότητα των στόχων που έθεσε. 

Στο σηµείο αυτό θα αξιολογήσουµε το κατά πόσο η νηπιαγωγός κατάφερε, µέσα από 

τις δραστηριότητες που ανέπτυξε και τα ερεθίσµατα που έδωσε στα παιδιά, να τα 

βοηθήσει να γνωρίσουν κάπως καλύτερα το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν και να 

ευαισθητοποιηθούν απέναντι σ’αυτό, αναλαµβάνοντας δράσεις, ακόµα και αν αυτές 

δεν έχουν άµεσα αποτελέσµατα. Τέλος, θα αξιολογηθεί το κατά πόσο η νηπιαγωγός 

κατάφερε να δώσει κίνητρα στα παιδιά, ώστε να δουν µε µια πιο διεισδυτική και 

κριτική µατιά καταστάσεις της καθηµερινότητας, που από κεκτηµένη ταχύτητα 

περνούν απαρατήρητες. 
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