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Κε ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νη καζεηέο ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Οκάδαο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ πνπ αζρνιεζήθακε κε ην 
Πξόγξακκα  

«ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ-ΣΑΖ ΕΩΖ»  
 
Νοιώθοσμε ηην ανάγκη να μοιραζηούμε μαζί ζας μερικά από ηα 

ζηοιτεία ποσ μάθαμε καηά ηη διάρκεια σλοποίηζης ηοσ Προγράμμαηος 
Κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πληνληζηή Θαζεγεηή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο μεθηλήζακε λα εξεπλνύκε γηα ηελ αλαθύθισζε 
ρξεζηκνπνηώληαο πεγέο από ην Γηαδίθηπν θαη ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ 
ρνιείνπ καο . 

ηόρνη καο ήηαλ : 
1.Λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ αλαθύθισζε θαη ηε ζεκαζία 

ηεο. 
2.Λα γλσξίζνπλ ηηο δηάθνξεο  κνξθέο αλαθύθισζεο. 
3. Λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζηελ αμία ηεο αλαθύθισζεο θαη λα 

ηελ πινπνηήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή . 
4. Θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο νκάδαο θαη ζπλεξγαζίαο. 
5.πλεξγαζία κε θνξείο θαη ζπιιόγνπο. 
6.εβαζκόο ζηελ αμία ηεο  αλαθύθισζεο θαη δεκηνπξγίαο. 
7.Άληιεζε πιεξνθνξηώλ θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην 

Γηαδίθηπν. 
Κάζακε γηα ηε ζεκαζία ηεο αλαθύθισζεο θαη ην ζσζηό 

δηαρσξηζκό ησλ απνξξηκάησλ θαη ελεκεξώζακε ζρεηηθά ηνπο 
ζπκκαζεηέο , θίινπο θαη ζπγγελείο καο πξνηξέπνληάο ηνπο λα 
μεθηλήζνπλ θη απηνί ζηελ πξάμε λα δηαρσξίδνπλ ζσζηά ηα νηθηαθά 
ηνπο απνξξίκαηα θαη λα ηα αλαθπθιώλνπλ 

Κεηά από νκαδηθή εξγαζία ζπκπιεξώζακε εξσηεκαηνιόγηα 
ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε θαη αμηνινγήζακε ηα ζηνηρεία ηνπο. 

Από ηνπο καζεηέο ηεο Α’ Σάμεο ην 67 % δήισζε όηη θάλεη 
αλαθύθισζε ζηα νηθηαθά θαη ζρνιηθά ηνπ απνξξίκαηα , ελώ ην 37 % 
θαζόινπ, από ηε Β’ Σάμε ην 77% είπε Λαη θαη ην 23%  όρη ελώ από ηε 
Γ’ Γπκλαζίνπ 65% Λαη θαη 35% Όρη. 

Σνπο εηδηθνύο Κπιέ θάδνπο Αλαθύθισζεο ζην ρνιείν θαη ζηα 

ρσξηά ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ όπνπ ππάξρνπλ ην 83% ηεο Α’ Σάμεο , ην 

82% ηεο Β’ Σάμεο θαη ην 87% ηεο Γ’ Σάμεο πνπ απνηεινύλ ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά θαη δείρλνπλ ηνλ βαζκό επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ καο ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε. 



Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ όισλ ησλ ηάμεσλ πξνζπαζεί λα 

πεηάεη ηα ζρνιηθά  θαη νηθηαθά απνξξίκαηα ζηνπο αληίζηνηρνπο 

θάδνπο ζε πνζνζηό πάλσ ηνπ 85% ελώ δεηάεη ζρεηηθή ελεκέξσζε 

από εηδηθνύο γηα ηελ αλαθύθισζε αιιά θαη πεξηζζόηεξνπο κπιέ 

θάδνπο ζηηο γεηηνληέο ηνπο.  

Δμάιινπ απηό ην δήηεκα ζα ήζειαλ λα αλαδείμνπλ ζηελ λέα 

Γεκνηηθή Αξρή ηελ επόκελε ρνιηθή Υξνληά απ’ όπνπ ζα δεηήζνπλ 

κεγαιύηεξε θαη θαιύηεξε παξνπζία θάδσλ αλαθύθισζεο ζηα ζπίηηα 

ηνπο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε ηόζν ζην ρνιείν όζν θαη ζηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Δληαρηήθακε ζην Γίθηπν γηα ηα ΑΠΟΡΡΗΚΑΣΑ ΣΟΤ Θέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Δδεζζαο αιιά δπζηπρώο δελ 

κπνξέζακε λα ην επηζθεθηνύκε όινη θαη  πεξηκέλνπκε λα ην 

επηζθεθηνύκε ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

 
Γελ ζηακαηήζακε ζηε ζεσξία κόλν! 
 Δλεκεξώζακε ηνπο γνλείο ,ζπγγελείο θαη θίινπο γηα ηε 

ζεκαζία ηεο αλαθύθισζεο θαη ηνπ ζσζηνύ δηαρσξηζκνύ ησλ 
απνξξηκάησλ . 

Θέινληαο λα ζπκβάιινπκε πξαθηηθά κε ηηο κηθξέο καο δπλάκεηο 
ζην ΥΑΚΟΓΔΙΟ ηνπ Παηδηνύ καδέςακε πάλσ από 1400 Πιαζηηθά 
κπνπθάιηα λεξνύ θαη αλαςπθηηθώλ , 500 κεηαιιηθά θνπηάθηα 
αλαςπθηηθώλ θαη ιηγόηεξα γπαιηώλ ηα νπνία κέζσ ηνπ πληνληζηή 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θνπ Καπξόπνπινπ αλαθπθιώζακε ζε εηδηθό θάδν 
ζηε Ιάξηζα δίλνληαο ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό αληίηηκν ζην ΥΑΚΟΓΔΙΟ 
ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ. 

Παξάιιεια ηηο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηνπ ζπηηηνύ καο 
κάζακε πιένλ λα ηηο ξίρλνπκε ζηνπο κπιέ θάδνπο ηνπ Γήκνπ καο. 

Δδώ ζα ζέιακε λα δεηήζνπκε από ηελ Τπεξεζία Θαζαξηόηεηαο 
ηνπ Γήκνπ Φαξθαδόλαο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκό ηνπ 
ρνιείνπ καο κε εηδηθνύο θάδνπο γηα αλαθύθισζε ησλ κπαηαξηώλ θαη 
ησλ άρξεζησλ ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 
παιηώλ ππνινγηζηώλ θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ εηδηθνύ κεραλήκαηνο 
αλαθύθισζεο γπαιηνύ κεηαιιηθώλ θαη πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ έμσ 
από ην ρώξν ελόο ΟΤΠΔΡ ΚΑΡΘΔΣ ή ηνπ Γεκαξρείνπ γηα λα έρνπλ 
ηε δπλαηόηεηα νη ζπκπνιίηεο καο λα αλαθπθιώλνπλ καδηθά ηα 
αληηθείκελα απηά θαη λα ζπκβάιινπλ έκπξαθηα ζην ΥΑΚΟΓΔΙΟ ΣΟΤ 
ΠΑΗΓΗΟΤ ή άιινπο Θνηλσθειείο θνπνύο. Γηα ην ζθνπό απηό ζα 
θάλνπκε ζρεηηθή επίζθεςε ζην Γεκαξρείν. 

ηελ θσηνγξαθηθή έθζεζε κπνξείηε λα δείηε κεξηθέο 
θσηνγξαθίεο καο θαη ζρεηηθό πιηθό. 



Γελ ζέινπκε λα ζαο θνπξάζνπκε κε πεξηζζόηεξα ιόγηα. Οη 
πξάμεηο θαη ε πινπνίεζε όζσλ κειεηήζακε αξθνύλ! 

 
Σειεηώλνληαο εδώ, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη θίινπο πνπ καο βνήζεζαλ , ηε Γηεύζπλζε θαη ηνπο 
θαζεγεηέο ηνπ ρνιείνπ πνπ καο ζηήξημαλ θαη καο εκςύρσζαλ ζηελ 
πξνζπάζεηα καο απηή πνπ ππνζρόκαζηε λα ζπλερίζνπκε δπλακηθά. 

 
Δπρόκαζηε ζε όινπο θαιή δύλακε θαη θαιό δηάβαζκα γηα ηηο 

εμεηάζεηο θαη βέβαηα ΘΑΙΟ ΘΑΙΟΘΑΗΡΗ! 


