
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

Τα απορρίμματά μας δεν είναι 

για… πέταμα! 

Σχολικό έτος 2012-2013  

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης από 

το τμήμα Δ1 στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 

καινοτόμων δράσεων. 

Αριθμός μαθητών: 23 

Χρονική διάρκεια: 6 μήνες 

Συντονίστρια προγράμματος:  

Τριανταφύλλου Θάλεια 

Συνεργάτες: Παπαδόπουλος  Γεώργιος, 

Ταυλαρίου Ευθυμία 



Μαραβέλιας Παναγιώτης 

Μαρκόπουλος Παύλος  

Μερακλή Μαρία-Νεκταρία 

Μπαλκούρα Γεωργία 

Νταβίδι Αντζελο  

Παναγιωτοπούλου  Ευμορφία 

Σεριφίου Μαριάννα 

Σταυράκογλου Δημήτριος 

Τσαπρούνη Μαρία –Στυλιανή 

Τσιάντος  Αριστείδης 

Χαλκιάς  Παναγιώτης 

  

 

Αρβανίτης   Ελευθέριος 

Αρβανίτη Σταυρούλα 

Γιαλουρής   Μιλτιάδης 

Θεοδοσιάδη Ευαγγελία 

Θεοδοσιάδη Μαριάνθη 

Κιόρογλου Βασιλική 

Κοντώσης  Αθανάσιος 

Κωνσταντινίδης  Συμεών 

Λαδοπούλου Ευαγγελία 

Λερογιάννης  Δημήτριος 

Μάμαλης Ανδρέας 

Μανώλη Ιωάννα 

  

  

  

  

  

  

 

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος οι μαθητές/-τριες:  



                             ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
     Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης 
     των οικιακών απορριμμάτων. 
                                                          ΣΤΟΧΟΙ 
        ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ: 

 
 
 

• Να καταγράψουν οι μαθητές στοιχεία κάνοντας  «έρευνα» σχετικά με 
την ποσότητα και τα είδη των οικιακών και σχολικών απορριμμάτων και 
να εξάγουν συμπεράσματα. 

• Να γνωρίσουν τρόπους διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων φιλικούς 
προς το περιβάλλον. 

• Να αναγνωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στην καθημερινότητά τους. 

• Να συσχετίσουν  τη διαφήμιση με την κατανάλωση και την παραγωγή 
σκουπιδιών. 

• Να συντάξουν μικρές γραπτές ομαδικές εργασίες με θέμα τα υλικά που 
ανακυκλώνονται. 

• Να εξασκηθούν σε λογισμικά προγράμματα  μέσω των Nέων Τεχνολογιών 
(Word, Power Point). 

• Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των  Η/Υ δημιουργικά. 

     

 



      ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 

• Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα του περιορισμού της χρήσης μη 
φιλικών, προς το περιβάλλον,  υλικών. 

• Να  προβληματιστούν μέσα από την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων 
και άρθρων στα  περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από 
τα απορρίμματα. 

• Να εκτιμήσουν  την αξία της ομαδικής εργασίας, αποκτώντας δεξιότητες 
συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. 

 

      ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ: 

• Να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα επαναχρησιμοποιώντας  οικιακά 
απόβλητα , χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. 

• Να εκφραστούν εικαστικά με αφορμή λογοτεχνικά κείμενα που 
σχετίζονται με το θέμα του προγράμματος. 

  

 



Ευαισθητοποίηση μαθητών-τριών 

     στο θέμα του προγράμματος 



 
Προβολές : 
 α) ντοκιμαντέρ «Midway» με θέμα τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης 
του πλαστικού στη ζωή των άγριων πουλιών στα νησιά του Ειρηνικού.   
β) υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό από το Κ.Π.Ε Δραπετσώνας & 
Τροιζήνας-Μεθάνων. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τη σωστή χρήση του 
μπλε κάδου ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και κατανόησαν καλύτερα το «ταξίδι» 
των ανακυκλώσιμων υλικών από τη στιγμή που ρίχνονται στον μπλε 
κάδο έως και την ταξινόμησή τους και την επεξεργασία τους (ΚΔΑΥ, 
εργοστάσια ανακύκλωσης). 
Συζήτηση –Σχολιασμός – Απορίες παιδιών 

 
 

  
 



Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα» την 
αναδημοσίευση του άρθρου: «Κήρυξε τον πόλεμο κατά της πλαστικής 
σακούλας» του James Brown (από το Independent). Το άρθρο αναφερόταν 
στην οικολογική επανάσταση που κήρυξε η Ρεμπέκα Χόσκιγκ όταν επέστρεψε 
στην πατρίδα της. Αφορμή γι’αυτό στάθηκαν τα βιώματά της κατά τη διάρκεια 
γυρίσματος ντοκιμαντέρ για την άγρια ζωή σε μια απομακρυσμένη ατόλη της 
Χαβάης,καθώς έβλεπε τα άλμπατρος να πεθαίνουν από την κατάποση 
σκουπιδιών.  

 
 
 

 
Δόθηκε χρόνος  για συζήτηση 
μέσα στην τάξη και απαραίτητο 
υλικό (ΕΕΠΦ) σχετικά με το 
χρόνο αποικοδόμησης των 
υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, 
πλαστικό, οργανικά 
υπολείμματα κ.ά.). 

Σύνδεση με την ενότητα Γλώσσας: «Ιστορίες παιδιών», όπου γίνεται λόγος για τη 
δομή ενός άρθρου (βασικά στοιχεία αυτού). 



Τα 
απορρίμματά 
μας δεν είναι 
για…πέταμα! 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΜΑΘΗ- 

ΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ 

ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΑΙΣΘΗΤΙ-
ΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Σύνδεση του προγράμματος  Π.Ε με τα μαθήματα του Α.Π. 



ΓΛΩΣΣΑ 



•Στη  δανειστική σχολική βιβλιοθήκη αναζητήσαμε πηγές για τη γραφή ομαδικών       
εργασιών. 
Θέμα μας ήταν τα ανακυκλώσιμα υλικά: χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό. 
 
 

.  

• Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

έγινε η παρουσίασή τους στην τάξη. 

•Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε νοηματικά 
δυο παραμύθια: 
«Το κόκκινο σουτζουκάκι» της Λ.Ψαραύτη και 
«Το δέντρο που έδινε» του Σελ Σιλβερστάιν. 



Δημιουργία εικονογραφημένης  
Ιστορίας με θέμα την ανακύκλωση. 
 

Σύνδεση με την ενότητα Γλώσσας:  «Γελάσαμε με την ψυχή μας» η οποία είχε ως  
κύριο περιεχόμενο τις εικονογραφημένες ιστορίες. 



Παραδείγματα εικονογραφημένων ιστοριών που δημιούργησαν  
                                              τα ίδια τα παιδιά 





Γράφουμε πρόσκληση για την παρουσίαση του προγράμματός μας. 

Σύνδεση με την ενότητα Γλώσσας: «Η παράσταση αρχίζει» με κύριο θέμα τα 
βασικά στοιχεία μιας πρόσκλησης. 





            
«Περιβαλλοντικά» κρυπτόλεξα 



 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 



 
Έρευνα για τα οικιακά απόβλητα 
 
α)Επεξεργασία φύλλου εργασίας 
   
β)Συζήτηση στην τάξη  
 
γ)Εξαγωγή συμπερασμάτων. 
 
 

 
   
 
 
. 

Σύνδεση με το κεφάλαιο Μαθηματικών:  
«Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με διάφορους τρόπους» 



 
                                          Αποτύπωση της συχνότητας 

εμφάνισης των διαφόρων υλικών των 
                                          απορριμμάτων  

                                          με τη μορφή γραφήματος. 

 

Σύνδεση με το κεφάλαιο Μαθηματικών: 
«Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών». 

Μελέτη πεδίου 
 
Καταγραφή των 
σχολικών 
απορριμμάτων 
μέσα και έξω από 
την τάξη και 
κατηγοριοποίησή 
τους με βάση το 
υλικό κατασκευής 
τους. 



Κατηγοριοποίηση συσκευασιών 

Σύνδεση της διαφήμισης  με την κατανάλωση και την παραγωγή     
οικιακών αποβλήτων. 

Οπτικοποίηση του «μπλε κάδου» 
στη σχολική τάξη. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



 
Ομαδική εργασία που ακολούθησε την προβολή  υποστηρικτικού 

υλικού για τον μπλε κάδο. 

Σύνδεση με το κεφάλαιο της Μελέτης Περιβάλλοντος: 
          «Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις». 



Οι μαθητές/-τριες ζωγραφίζουν 
τους δικούς τους μπλε κάδους 
και γράφουν τα δικά τους 
οικολογικά συνθήματα. 



Τα παιδιά φυτεύουν σε  αυτοσχέδια γλαστράκια που 
γίνονται χρηστικά αντί να πεταχτούν ως άχρηστα! 



…και φτιάχνουν το μικρό τους κήπο!!! 

Σύνδεση με το κεφάλαιο της Μελέτης Περιβάλλοντος: 
 «Διαδρομές της γύρης-Ταξίδια των σπόρων». 



    ΑΓΓΛΙΚΑ 



Τα παιδιά 
δημιούργησαν 
γλωσσάρι σχετικό 
με το θέμα του 
προγράμματος 
στα αγγλικά. 



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 



Αποφασίσαμε  αντί να πετάμε τα «άχρηστα» 
 χαρτιά στα σκουπίδια να τα μαζεύουμε σ΄ένα  ξεχωριστό κουτί . 

Στην αρχή δεν ήταν εύκολο….η δύναμη της συνήθειας  μας 
 έσπρωχνε στο καλάθι! Σιγά-σιγά αρχίσαμε να τα χρησιμοποιούμε ως 

«Πρόχειρο» για τις μαθηματικές πράξεις ,στις κατασκευές μας στα Εικαστικά, 
σε κάθε περίπτωση που χρειαζόμασταν χαρτί ! 



 Επαναχρησιμοποιούμε 
 το χαρτί...  

 Φτιάχνουμε τα «εφημεριδόψαρά» μας!!! 





     Κατασκευάζουμε αυτοκινητάκι   
         από ρολάκια χαρτιού. 



 Δημιουργούμε κολάζ από παλιά 
περιοδικά 

Θέμα:«Η πόλη μας» 



 Κάνουμε διάφορους συνδυασμούς με τις παλιές μας αυγοθήκες… 

Σύνδεση με την έννοια του «μοτίβου»  
(Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή). 



 Δημιουργούμε τις δικές μας κατασκευές από ρολά χαρτιού. 



Εικαστική έκφραση με αφορμή το βιβλίο της Λ. Ψαραύτη:  
«Το κόκκινο Σουτζουκάκι» . 



       Επαναχρησιμοποιούμε διάφορα 

          είδη από πλαστικό. 

 

Τεχνική:Τυπώματα  



           Η 40-καπακο-ποδαρούσα!!!! 

Μἰα παλιά χάρτινη κούτα από το κυλικείο  του 
σχολείου και μερικά πλαστικά καπάκια έδωσαν  
απίστευτη χαρά στα παιδιά!!! 



Κατασκευές  με ανακυκλώσιμα υλικά. 
Τα πλαστικά αντικείμενα μεταμορφώνονται … 

Πάπια από … πλαστικό γάντι!!! 



 Κούκλες και ζωάκια  
                                                                            

Υλικά: κύλινδροι χαρτιού, πλαστικά 
μπουκάλια, εφημερίδες. 

 
 

            «Συναρμογές» 
Κατασκευές που δημιουργούνται 
από συνενώσεις υλικών. 



Ανεμόμυλοι 
(Τμήμα Γ2) 



        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 



  Τα παιδιά εξασκούνται στην παρουσίαση εργασιών  
(Power Point) μέσω του Η/Υ.  

Θέμα: Υλικά που ανακυκλώνονται 



Δημιουργία αφισών! 

Μια από αυτές τις 
αφίσες 
χρησιμοποιήθηκε για να 
ενημερωθούν οι 
μαθητές του σχολείου 
για τη δράση 
ανταλλαγής βιβλίων στα 
πλαίσια του 
προγράμματος. 



     ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

                (ΚΠΕ, ΜΚΟ) 



Επίσκεψη στο ΚΠΕ Δραπετσώνας & 
Τροιζήνας- Μεθάνων . 

Παρακολούθηση του εξαιρετικού 
προγράμματος: «Δεν πετάω… 

ανακυκλώνω» 

Κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού  
         από παλιές εφημερίδες. 



     Τα παιδιά συμμετείχαν σε δύο  

      προγράμματα που έγιναν στο     
σχολείο: 

• «Η δική μου χάρτινη ιστορία για τη 
γη» από την Οικολογική εταιρεία 
Ανακύκλωσης  

 

• «Υπεύθυνη κατανάλωση» από τη 
WWF - ένα διαδραστικό πρόγραμμα 
στο οποίο  είχαν τη χαρά να μάθουν 
και να παίξουν. 



 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ                

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 



•Προκειμένου να προωθήσουμε στόχους του προγράμματος στη σχολική κοινότητα, 
οργανώσαμε μια δράση ανταλλαγής-επαναχρησιμοποίησης βιβλίων. Τα 

περισσότερα παιδιά από τα δώδεκα τμήματα του σχολείου μας συμμετείχαν 
εθελοντικά και μοιράστηκαν τη χαρά χαρίζοντας και ανταλλάσσοντας τα βιβλία 
τους. Μαθήτριες της τάξης μας βοηθούσαν τoυς μικρότερους μαθητές κατά τη 

διάρκεια της ανταλλαγής. Εμπλουτίσαμε τη δραστηριότητα με την ανάγνωση του 
παραμυθιού του Σελ Σιλβερστάιν «Το δέντρο που έδινε».  Ακολούθησε νοηματική 

εμβάθυνση που έγινε από τα παιδιά με παιχνίδι ρόλων.  

•Οι περισσότερες τάξεις του σχολείου μας 
δούλεψαν στο μάθημα των Εικαστικών με την κ. 
Ταυλαρίου Έφη, χρησιμοποιώντας 
απορρίμματα. Εκτός από τις κατασκευές , οι 
μικρές τάξεις έφτιαξαν  και μια «φωτοβολίδα», 
αυτοσχέδιο παιχνίδι από πλαστικές σακούλες, 
με το οποίο έπαιζαν χαρούμενα στην αυλή.   

•Πολλές τάξεις του σχολείου μας παρακολούθησαν προγράμματα της WWF και 

της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης. 

•O κάδος ανακύκλωσης μπαταριών φέτος λειτουργούσε περισσότερο από κάθε 

άλλη χρονιά! 



 

 

Τα παιδιά του Στ1 μαζί με τη 
δασκάλα τους κ. Στέλλα 
Κωνσταντίνου κατασκεύασαν 
υπέροχα σκηνικά για τις 
παραστάσεις Καραγκιόζη και 
κουκλοθέατρου που έδωσαν στο 
σχολείο , χρησιμοποιώντας 
«ἀχρηστες» χαρτόκουτες. 

• Nιώσαμε μεγάλη χαρά όταν είδαμε ότι και άλλα τμήματα του σχολείου μας 
  χρησιμοποίησαν ως πρώτη ύλη για τις κατασκευές τους «απορρίμματα». 





• Ορισμένοι μαθητές/-τριες, τόσο του τμήματός 
  μας, όσο και άλλων τάξεων που φοιτούν στο  
  Ολοήμερο τμήμα έφτιαξαν ιδιαίτερα 
  μουσικά όργανα  από  διάφορα «άχρηστα»  
  υλικά με την πρωτοβουλία της δασκάλας της 
  Μουσικής κ. Δέσποινας Παγώνη η οποία  
  συντόνισε όλη αυτή την προσπάθεια.  



Παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο 



Παρουσίαση του προγράμματος σε επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: 
«Παρουσίαση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»   

Το πρόγραμμα Π.Ε. που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας παρουσιάστηκε στην  
Επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Δραπετσώνας & Τροιζήνας-Μεθάνων και η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης 
Πειραιά στις 5 Ιουνίου 2013.  



           Τα παιδιά εκφράζουν τα 

  συναισθήματά τους κατά την     

υλοποίηση του προγράμματος Π.Ε. 



            Ανάμεσα στις σκέψεις των παιδιών… 

• …ακόμα πιστεύω ότι μας έδωσε αγάπη για τους γύρω μου. Θανάσης 

• Σε σχέση με το Σεπτέμβρη έχουμε βελτιωθεί πολύ στη συμπεριφορά μας. 

Εβελίνα 

• Αλλά πιο πολύ μου άρεσε όταν συνεργαζόμασταν!!!  Λευτέρης 

• Μου άρεσε το αυτοκινητάκι από ρολό τουαλέτας με το playmobil. Άντζελο 

• Παλιά δεν ήθελα να συνεργαστώ με τα αγόρια αλλά τελικά μπορώ λιγάκι.  

Γεωργία 

• Τα πιο ωραία πράγματα τα κάναμε στην Πληροφορική και στη Μελέτη. 

Μαριέττα  

• Αισθάνθηκα ότι επαναχρησιμοποιούμε πράγματα και έκανα καλό στο 

περιβάλλον. Μορφούλα 

• Μου άρεσαν οι κατασκευές. Μου άρεσε επίσης ότι ασχοληθήκαμε με κάτι 

δημιουργικό. Σίμος 

• Το πιο ωραίο ήταν ότι μάθαμε να φροντίζουμε το περιβάλλον. Παύλος 

• Όλα μου άρεσαν τα αυτοκινητάκια, τα λουλούδια, το κρυπτόλεξο και κυρίως 

η σαρανταποδαρούσα. Επειδή όλοι συνεργαστήκαμε και φτιάξαμε ένα 

υπέροχο αποτέλεσμα. Δημήτρης Λ 

 



• Μου άρεσε πολύ όταν φτιάξαμε τη σκουληκαντέρα και γενικώς ΟΛΑ!! Σταυρούλα 

• Μου άρεσε η ζωγραφιά με το κόκκινο σουτζουκάκι. Μίλτος 

• Επίσης με συγκίνησε το βίντεο που πέθαιναν τα άλμπατρος από τα σκουπίδια. Στην 

αρχή της χρονιάς ήθελα να συνεργαζόμαστε μόνο με τους φίλους μας και τώρα 

μπορούμε να συνεργαζόμαστε και μ ’άλλους. Ιωάννα 

• Μου άρεσαν όλα και αισθάνθηκα ότι από την αρχή έως τώρα έχουμε έρθει πιο 

κοντά. Παναγιώτης Μ.  

• Αυτό που άλλαξε το τμήμα και εμένα ήταν το ότι βρήκαμε μια άκρη και αγαπάμε ο 

ένας τον άλλο.  Βάσια 

• Μου άρεσε το κουτί της επαναχρησιμοποίησης. Μου άρεσε ο δεινόσαυρος με την 

κυρία Έφη. Δημήτρης Σ.  

• Αυτή τη χρονιά μου άρεσε όλο το πρόγραμμα που κάναμε και κυρίως το WWF, ο 

δανεισμός βιβλίων και η σαρανταποδαρούσα.  Αριστείδης 

• Πιο πολύ μου ἀρεσε η σαρανταποδαρούσα, οι κούκλες τα λουλουδάκι, ο κύκνος και 

άλλα πολλά. Εύα 

• Από το Σεπτέμβριο έως σήμερα είμαστε πιο συνεργάσιμοι.  Αντρέας 

• Μου άρεσε πολύ η εργασία των κοριτσιών και οι αυγοθήκες. Στέλλα 

• Mου άρεσε το κουτί της επαναχρησιμοποίησης. Παναγιώτης Χ 

• Αυτή τη χρονιά ένιωσα πάρα πολύ όμορφα.  Μαριάνθη  

 



 
Ευχαριστούμε θερμά 

 
Τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πειραιά κ. Βούλγαρη Γεώργιο 

Το Δ/ντή του σχολείου κ. Καφούρο Ιωάννη 
το ΚΠΕ Δραπετσώνας & Τροιζήνας-Μεθάνων 

Την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
Τη WWF 

την ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης) 
την ΕΕΠΦ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης) 

 
Την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνα και το δάσκαλο 

Θεατρικής Παιδείας κ. Άγγελο Σταματάκη, 
τους δασκάλους και τους μαθητές του σχολείου μας 

και όλους όσοι μας βοήθησαν! 

 
 

Η παιδαγωγική ομάδα 
  Συντονίστρια προγράμματος: Τριανταφύλλου Θάλεια, δασκάλα του Δ1 

Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Ταυλαρίου Ευθυμία, εικαστικός-ζωγράφος 
Παπαδόπουλος Γεώργιος, καθηγητής Πληροφορικής 

 
 

 


