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3ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

««ΔιαχείρισηΔιαχείριση απορριμμάτωναπορριμμάτων –– ΤαΤα απομεινάριααπομεινάρια μιαςμιας ημέραςημέρας »»

Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 

Παιδαγωγική Ομάδα: 
Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου Θεοδοσία, Παπαδοπούλου Δέσποινα

Σχολική χρονιά 2009 – 2010
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ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ευαισθητοποίηση των παιδιών μας απέναντι στα

περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελεί προτεραιότητα του

σχολείου μας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ξεκινώντας από τη σχολική αυλή, τη γειτονιά αλλά και το

ευρύτερο περιβάλλον το πρόβλημα των σκουπιδιών και της

διαχείρισής τους αναδεικνύεται σε κυρίαρχο πρόβλημα των

σύγχρονων κοινωνιών. Με αφορμή αυτό αποφασίστηκε το

θέμα του περιβαλλοντικού προγράμματος.
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Οι μαθητές/τριες

• Να γνωρίσουν τους τρόπους διαχείρισης απορριμμάτων που
χρησιμοποιούν οι πολίτες και η οργανωμένη πολιτεία. 

• να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής παλιότερα, όπου η
επαναχρησιμοποίηση και εξοικονόμηση υλικών καθημερινής
χρήσης ήταν καθιερωμένη πρακτική.

• να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και πως αυτή
συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος. 

• να αναγνωρίζουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και να τα
ξαναχρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. 

• να γίνουν ευαίσθητοι σχετικά με την ανακύκλωση υλικών και να
ευαισθητοποιήσουν και τις οικογένειες τους.

ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ
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Δομή του προγράμματος- Πώς εργαστήκαμε

1. Ερέθισμα

Επίσκεψη στο χώρο του ποταμού Πέλεκα. 
Παρατήρηση της ασύδοτης ρίψης σκουπιδιών από συμπολίτες μας κατά μήκος
της κοίτης και της όχθης του ποταμού.
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2. Σύνταξη ενημερωτικής επιστολής προς το Δήμαρχο Κατερίνης

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε
Επισκεφθήκαμε το σκουπιδότοπο του Πέλεκα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. 
Είδαμε την κακή εμφάνιση του ωραίου μας ποταμού. Υπήρχαν πολλά
σκουπίδια που θα μπορούσαν να είχαν πάει στην ανακύκλωση, αυτό μας
προβλημάτισε πολύ. Θα θέλαμε να βάλετε μια ομάδα να μαζέψει όλα τα
σκουπίδια και να ανακυκλώσετε τα ανακυκλώσιμα είδη. Δίπλα από τον
Πέλεκα πρέπει να κάνετε ένα κέντρο αναψυχής, ώστε μικροί και μεγάλοι να
περνούν όμορφα την ώρα τους. Επίσης, πρέπει να φυτέψετε δέντρα για
ομορφιά και οξυγόνο. Περιμένουμε να ακούσετε τα αιτήματα μας ώστε στο
μέλλον τα παιδιά να μπορούν να κολυμπούν στον Πέλεκα.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Τα παιδιά της Ε΄ τάξης του 3ου Δημ. Σχολ. Κατερίνης

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε
Επισκεφθήκαμε το σκουπιδότοπο του Πέλεκα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. 
Είδαμε την κακή εμφάνιση του ωραίου μας ποταμού. Υπήρχαν πολλά
σκουπίδια που θα μπορούσαν να είχαν πάει στην ανακύκλωση, αυτό μας
προβλημάτισε πολύ. Θα θέλαμε να βάλετε μια ομάδα να μαζέψει όλα τα
σκουπίδια και να ανακυκλώσετε τα ανακυκλώσιμα είδη. Δίπλα από τον
Πέλεκα πρέπει να κάνετε ένα κέντρο αναψυχής, ώστε μικροί και μεγάλοι να
περνούν όμορφα την ώρα τους. Επίσης, πρέπει να φυτέψετε δέντρα για
ομορφιά και οξυγόνο. Περιμένουμε να ακούσετε τα αιτήματα μας ώστε στο
μέλλον τα παιδιά να μπορούν να κολυμπούν στον Πέλεκα.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Τα παιδιά της Ε΄ τάξης του 3ου Δημ. Σχολ. Κατερίνης
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3. Προβληματισμός–συζήτηση–διερεύνηση των θεμάτων που προέκυψαν.

- Από πού προκύπτουν τόσα σκουπίδια;

- Από τι υλικά είναι φτιαγμένα;

- Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των υλικών;

- Τι γίνονται αφού πεταχτούν;

- Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε λιγότερα σκουπίδια;

-Τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί;
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ΕπιλογήΕπιλογή επίεπί μέρουςμέρους θεμάτωνθεμάτων

Χωριστήκαμε σε ομάδες με τα θέματα που θεωρήθηκαν ως
σημαντικότερα για έρευνα-προβληματισμό. 

Οι 4 ομάδες ασχολήθηκαν με :

- διαχείριση απορριμμάτων

- αιτίες του προβλήματος – συνέπειες

- λύσεις που προτείνονται

- ανακύκλωση
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Οι ομάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους στις υπόλοιπες, μετά το τέλος της
επεξεργασίας του υποθέματος που ανέλαβαν. Η παρουσίαση έγινε σε κάθε τμήμα

ξεχωριστά με τρόπο που η κάθε ομάδα επέλεξε. 
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ΠαρουσιάσειςΠαρουσιάσεις τωντων εργασιώνεργασιών τωντων ομάδωνομάδων
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4. Έγινε αρχικά μια καταγραφή των απορριμμάτων ανά οικογένεια σε ένα
Σαββατοκύριακο. Μαζεύτηκαν τα στοιχεία και έγινε η επεξεργασία τους
(καταγραφή, ομαδοποίηση, ποσοστό και γράφημα). Για το τέλος του
προγράμματος προγραμματίστηκε η ίδια διαδικασία ως αξιολόγηση του
προγράμματος. 

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 

12 οικογένειες ή 52%
3 οικογένειες ή 13%

5 οικογένειες ή 22%

1 οικογένεια ή 4%2οικογένειες ή 9%

Οικογένειες με παραγωγή 1 ½ σακούλες

Οικογένειες με παραγωγή ¼ σακούλας
Οικογένειες με παραγωγή ½ σακούλας
Οικογένειες με παραγωγή ¾ σακούλας
Οικογένειες με παραγωγή 1 σακούλα
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΟΙ 23 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ 20 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΣΕ ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 1/4 σακούλας
 1/2 σακούλας  3/4 σακούλας 1 σακούλα 

1 1/2 
σακούλες

12 οικογένειες

3 οικογένειες

5 οικογένειες

1 οικογένεια

2 οικογένειες
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5. Ρωτήθηκαν τα παιδιά στην αρχή και το τέλος του προγράμματος και
καταγράψαμε τον αριθμό των οικογενειών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Κατερίνης.
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Αρχική συμμετοχή οικογενειών στο Πρόγραμμα ανακύκλωσης του
Δήμου Κατερίνης

11 οικογένειες

Μετά το πέρας του προγράμματος

17 οικογένειες
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6. Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού μας

ΚαταιγισμόςΚαταιγισμός ιδεώνιδεών
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Εργασία σε ομάδες, Μελέτη Περίπτωσης: «Ανακύκλωση στο Δήμο Κατερίνης»
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Παρουσιάσεις των ομάδων
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7α. Εργασία στην αυλή του σχολείου.
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7β. Εργασία στην αυλή του σχολείου

Πόσα σκουπίδια πετάμε κατά το πρώτο διάλειμμα στην αυλή του σχολείου μας
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Δημοσιοποίηση
δράσεων
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9. Αφίσες με σύνθημα «φέρε ταπεράκι και όχι σακουλάκι» για το κολατσιό
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10. Το σχολείο μας εξοπλίστηκε με κάδους ανακύκλωσης
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11. Προγραμματισμένες επισκέψεις

•• ΧαρτοβιομηχανίαΧαρτοβιομηχανία ΜΑΧΙΜΑΧΙ

•• ΚέντροΚέντρο ανακύκλωσηςανακύκλωσης χαρτιούχαρτιού ΠάπυροςΠάπυρος

•• ΧώροςΧώρος συλλογήςσυλλογής καικαι ανακύκλωσηςανακύκλωσης μετάλλωνμετάλλων
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• Επίσκεψη στον ΧΥΤΑ Πιερίας
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• ΧΥΤΑ Πιερίας
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• ΧΥΤΑ Πιερίας
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Αξιοποιήσαμε υλικά σε
εικαστικές και άλλες

δημιουργίες
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Αξιοποιήσαμε υλικά σε
εικαστικές και άλλες

δημιουργίες
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Κατασκευάσαμε μουσικά όργανα με απλά υλικά
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• Δημιουργήσαμε δική μας ιστορία σε μορφή κόμικ

• Διαβάσαμε ιστορίες με σχετικά θέματα



37

• Γράψαμε και εικονογραφήσαμε κείμενα σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση
στον Πέλεκα και πώς εμείς θα θέλαμε να είναι.
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• Κάναμε ακροστιχίδες, σταυρόλεξα κ.α. 
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ΤέλοςΤέλος δημιουργήθηκανδημιουργήθηκαν

α) αφίσες για την γειτονιά με θέμα: 
Συμμετέχω στην ανακύκλωση - υλικά

που ανακυκλώνονται

και
β) φυλλάδιο – πίνακας

(πλαστικοποιημένο για το σπίτι κάθε
οικογένειας)  με δέκα τρόπους για

μείωση των οικιακών απορριμμάτων. 
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Η αξιολόγηση του προγράμματος γινόταν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του: 

α) μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στις διάφορες δραστηριότητες

β) με ερωτήσεις για το γνωστικό τομέα και μέσα από τα παιχνίδια λέξεων

γ) με έρευνα των ποσοτήτων των απορριμμάτων του Σαββατοκύριακου πριν και
μετά το τέλος του προγράμματος

δ) με έλεγχο του αριθμού των οικογενειών που μπήκαν στη διαδικασία
ανακύκλωσης
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης του σχολείου μας:

• προβληματίστηκαν, 

• ερεύνησαν και ανακάλυψαν τους τρόπους διαχείρισης απορριμμάτων
των σύγχρονων αλλά και των παλαιότερων κοινωνιών. 

• Συζήτησαν για τη σημασία της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, 

• για τη σημασία της ανακύκλωσης, 

• εργάστηκαν μέσα από διάφορες δραστηριότητες. 

ΣυνοψίζονταςΣυνοψίζοντας
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Κατανεμημένοι/ες σε μικρές ομάδες:

• συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες σχετικές με θέματα
ανακύκλωσης, 

• παρατήρησαν υλικά και συσκευασίες, 

• εξοικειώθηκαν με κανόνες και διαδικασίες, 

• ανακάλυψαν μεθόδους, 

• αποφάσισαν και πρότειναν λύσεις μέσα από στόχους που τους
ανατέθηκαν, 

• ενώ με εργαλείο τα χέρια τους και άχρηστα υλικά που τους
προσφέρθηκαν δημιούργησαν χρήσιμα αντικείμενα. 
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