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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο πινπνίεζεο
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, πνπ πινπνηήζεθε
θαηά ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2011, ζηα εθπαηδεπηήξηα «Ρνδίσλ
Παηδεία». Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο δηακνξθώζεθαλ κε βάζε ην ελδηαθέξνλ
καζεηώλ ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ γηα δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη βησκαηηθή κάζεζε.
Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηα αλαθπθιώζηκα ζηεξεά
απόβιεηα, ε γλώζε γηα ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο θαη ε αλάπηπμε δεκηνπξγηθώλ ηδεώλ γηα
ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Σν πξόγξακκα ζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο,
ηεο βησκαηηθόηεηαο, ζηε ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηελ
θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο. Από ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη ε
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξα θηιηθήο ζρέζεο
κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ κέζα από δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ θαη
ζπλεξγαζίαο. Οη καζεηέο έζεζαλ πξνζσπηθνύο ζηόρνπο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο,
απέθηεζαλ γλώζεηο θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ πάλσ ζηελ αξρή ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο
γηα ηε δηαθύιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ρνιηθά πξνγξάκκαηα Π.Δ.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βησκαηηθή κάζεζε, δεκηνπξγηθόηεηα, αλαθύθισζε.

ΔΗΑΓΩΓΖ
Είλαη αδηακθηζβήηεηε πιένλ ε αξραία αληίιεςε φηη νη αιφγηζηεο ελέξγεηεο ηνπ
αλζξψπνπ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηζνδπλακνχλ κε ελέξγεηεο απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπ
ηνλ εαπηφ. Καηά ζπλέπεηα, ε θξίζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θξίζε ηεο ίδηαο ηεο
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο (Suzuki, 2010). Σα αιιειέλδεηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζην πεξηβάιινλ (Diamond, 2006: 20-21· Larrère 2009: 43· Δεκεηξίνπ, 2005: 321),
απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέρξη θαη ηα θαηλνκεληθά αζήκαληα είδε νξγαληζκψλ πξνο
εμαθάληζε, ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληψλ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ
αλζξψπνπ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηηο πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο
επηινγέο ηνπ (Καΐια θ.ά., 2005: 11· Καηζίθεο, 2009). Η παξνχζα θαηάζηαζε
θαλεξψλεη φηη απμάλεηαη δηαξθψο ε επηδίσμε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ
πιηζηηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ (Dahl, 2007· Webster & Johnson, 2008). Οη
δηακνξθσκέλεο, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ππεξθαηαλαισηηθέο θνηλσλίεο ξππαίλνπλ ην
πεξηβάιινλ, παξάγνπλ ππέξνγθα απφβιεηα, επελεξγνχλ ζηελ αιιαγή ρξήζεο ησλ
θπζηθψλ ζπζηεκάησλ (Green et al., 2005) θαη ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε πνιιψλ
εηδψλ δψσλ θαη θπηψλ (Thomas et al., 2004· Dunn, 2005). Σν θαηλφκελν ηνπ
«αθαληζκνχ ηεο εκπεηξίαο» (“extinction of experience”) δηνγθψλεηαη, θαζψο ην
ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αζηπθηιία, φπνπ νη άλζξσπνη απνθφπηνληαη απφ ηε
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θχζε κε ζπλέπεηα ηε ζηαδηαθή απψιεηα ηεο νηθνινγηθήο ηνπο ζπλείδεζεο (Miller,
2005· Cheesman & Key, 2007· Snaddon et al., 2008). Η επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζα
κπνξνχζε λα ζπλνςηζζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Nanson (2005) φηη ε θχζε ράλεηαη
θαη καδί κε απηήλ εμαλεκίδνληαη πνιιέο δηαρξνληθέο αμίεο.
Η αλαηξνπή απηήο ηεο πνξείαο απαηηεί αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη
αλαδηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο βαζηζκέλεο ζε έλα κνληέιν αλάπηπμεο πνπ ζα
πξνζεγγίδεη εζηθά ην πεξηβάιινλ θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ
θνηλσληψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζπιινγηθά, ππεχζπλα, αιιειέγγπα, κε θνηλσληθή θαη
νηθνινγηθή δηθαηνζχλε. Απηφ πξνυπνζέηεη ηε ζεκειίσζε ελφο ππεχζπλνπ ηξφπνπ
δσήο, ν νπνίνο λα θηάλεη σο ηηο ξίδεο ηνπ ζθνπνχ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ησλ
θηλήηξσλ ηεο (Dahl, 2012). Γηα ηελ εδξαίσζε απηήο ηεο λέαο πνξείαο ρξεηάδεηαη λα
γίλεη αληηιεπηφ φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη βαζηθά κηα εζηθή αληίιεςε ηνπ δηθαίνπ
κέζα ζε κηα γεληά θαη κεηαμχ ησλ γελεψλ (Dahl, 2004) θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη νη
βηψζηκεο κνξθέο αλάπηπμεο πεξηθιείνπλ ηελ παξάιιειε εμέιημε ησλ θνηλσληψλ θαη
ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ (Huckle & Martin, 2001). ε απηφ ην πιαίζην, γηα ηνλ
αμηαθφ αλαπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ απαηηνχκελε αλαπξνζαξκνγή πνιηηηθψλ θαη
πξαθηηθψλ ζε φια ηα επίπεδα, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζεκαληηθφ
εξγαιείν, θαζψο δεκηνπξγεί θνηλσληθή δπλακηθή, πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή θαη
θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε δεκηνπξγηθή θαηαλφεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλεχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ (Sauvé, 2002). Η
εθπαηδεπηηθή απηή δηαδηθαζία πηνζεηεί θαηλνηφκνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο
θαη ηεο δξάζεο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ γλψζε - ζπλεηδεηνπνίεζε - δξαζηεξηνπνίεζε,
νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο
(Hwang et al., 2000).

Σο πρόγραμμα
Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ-Δεθεκβξίνπ
2011 ζηα εθπαηδεπηήξηα «Ρνδίσλ Παηδεία». Σν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, φμηλε ηελ
παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηηο αλαδεηήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ζέκαηα απηά. Ο
πξνβιεκαηηζκφο θαη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ νκάδαο καζεηψλ ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ γηα
ηελ αλαθχθισζε θαη ηνπο ηξφπνπο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ
ππήξμε ην έλαπζκα γηα αλαδήηεζε θαη άιισλ καζεηψλ κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα γηα
ηελ ζπγθξφηεζε κηαο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ζην ζρνιείν. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν,
κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά, θπξίσο, ησλ καζεηψλ ζπγθξνηήζεθε ε
ηειηθή νκάδα κε 12 ζπκκεηέρνληεο.
Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο. Αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπιινγή ζπζθεπαζηψλ,
ηελ θαηαζθεπή πξσηφηππσλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ
θπιιαδίνπ. Σν πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζρεηηθά κε ηα πνηθίια θνηλσληθά νθέιε πνπ
πξνζθέξνπλ αλάινγεο πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Κριηήρια επιλογής ηοσ θέμαηος
Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ζπκπεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο ζεκαληηθνχο
παξάγνληεο. Πξψηηζηα, ην ζέκα αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.
Δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δξάζεηο έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηάμεο. Θεσξείηαη
ζεκαληηθή ε απφθηεζε γλψζεο ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα ηα νπνία
κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ. Πξαγκαηνπνηείηαη γλσξηκία κε ηα είδε ησλ ζπζθεπαζηψλ
ηα νπνία κπνξνχλ κε εχθνιν ηξφπν λα ζπιιερηνχλ απφ ηνπο καζεηέο ζην ζπίηη,
δηεπξχλνληαο ην πεδίν επίδξαζεο θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Σν ζέκα
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πξνζθέξεηαη γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, θαζψο αθνξά γεληθφηεξα ζηε δηαθχιαμε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνθχιαμή ηνπ απφ ηε ξχπαλζε. Επλνείηαη ε ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δνπλ. Η
δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα λα σθειεζεί νιφθιεξε ε
ζρνιηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ην ζρνιείν αλνίγεη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία.

Δκπαιδεσηικοί ζηότοι
Οη ζηφρνη ηέζεθαλ απφ ηα κέιε ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο, κεηά απφ ιεπηνκεξή
ζπδήηεζε, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνθηλεηηθά
νθέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην δηαρσξηζκφ
ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ απφ εθείλα πνπ δελ είλαη αλαθπθιψζηκα.
Πξνσζείηαη ε γλψζε επξχηεξα γηα ηα είδε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, γηα ηε ζρέζε
ηνπο κε ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ πιαλήηε, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγεί ε απφξξηςή ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο απνδέθηεο θαη επηρεηξείηαη ε
θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο δηαθχιαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη ε
αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα απνξξίκκαηα θαη ε γλψζε γηα ηνπο ηξφπνπο έξεπλαο θαη
αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ πεγψλ πιεξνθνξίαο. Έκθαζε δίλεηαη, επίζεο, ζηελ
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο
θνηλσληθφηεηαο κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο
ππνρξέσζεο ηεο δηαθχιαμεο ηεο θχζεο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο θαη ηεο
δπλαηφηεηαο γηα βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δηαβηνχλ, ε παξνρή
εξεζηζκάησλ γηα έλαλ πην νηθνινγηθφ ηξφπν δσήο θαη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο
γλψζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Επηπξφζζεηα, επηδηψθεηαη ε
πηνζέηεζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε θχζε, ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ
κε ην ζρνιείν, ε αλάπηπμε θαηαζθεπαζηηθψλ δεμηνηήησλ, ε ελίζρπζε ηεο πξνθνξηθήο
έθθξαζεο κέζσ ζχληνκσλ παξνπζηάζεσλ, ε βειηίσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ
εξγαζηψλ, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη θαηαγξαθή, θαζψο
θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θσηνγξάθηζεο θαη βηληενζθφπεζεο.

ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ηε βησκαηηθή
πξνζέγγηζε, ηε ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηελ θαιιηέξγεηα
θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ εζηθή αλάπηπμε. Η πξψηε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηνλ πξναχιην ρψξν γηα ηε θαιχηεξε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο κέζα απφ
ζπδήηεζε γηα ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο θαηά ηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπο.
ε επφκελν ζηάδην, νξγαλψζεθαλ ζε κηθξέο επέιηθηεο νκάδεο ηεο επηινγήο ηνπο θαη
επηδφζεθαλ ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν, ηε βηβιηνζήθε ηνπ
ζρνιείνπ, απφ πεξηνδηθά ζε ζέκαηα ππεξθαηαλάισζεο, ξχπαλζεο θαη αλαθχθισζεο.
Επίζεο, αλαδήηεζαλ ζηνηρεία κέζα απφ ζπδεηήζεηο κε γνλείο, ζπγγελείο θαη
εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Η αλαθνίλσζε ησλ επξεκάησλ, ε αληαιιαγή
ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπο, θαζψο θαη ε ζπδήηεζε γηα λένπο ζηφρνπο
γηλφηαλ πάληα ζε έλα επράξηζην θιίκα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνηήζεθαλ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο,
φπσο:
 Δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κέζσ ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ
δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ.
 πλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο, φπσο ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΥΤΣΑ, ν νπνίνο θαηά
ηελ μελάγεζε επηθεληξψζεθε ζηελ ζεκαζία ηεο αλαθχθισζεο ηφζν ζηελ
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εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ζπγθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ φζν θαη ζηνλ
θνξεζκφ ηνπ ρψξνπ ηαθήο.
Έξεπλα πεδίνπ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ζε ρψξνπο ζπγθέληξσζεο
απνξξηκκάησλ θαη απηνθηλήησλ πξνο αλαθχθισζε, γηα παξαηήξεζε θαη
θαηαγξαθή ζηνηρείσλ.
Δεκηνπξγία θχιισλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη άιισλ
καζεηψλ.
Υξήζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ.
Πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ δηάρπζεο απνηειεζκάησλ, φπσο έθζεζε ησλ
θαηαζθεπψλ, πξνθνξηθή παξνπζίαζε, θπιιάδην θαη πξνβνιή βίληεν.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ελαζρφιεζε ηεο
νκάδαο κε ηηο δεκηνπξγηθέο θαηαζθεπέο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά ή απφ ζθνππίδηα,
νη καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά
κε ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ θαη ηε ξχπαλζε ησλ θπζηθψλ απνδεθηψλ, θαζψο θαη
ηε ζρέζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ
πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. Δηεξεπλήζεθε, επίζεο, ε πξφνδνο ηνπ έξγνπ ηεο
αλαθχθισζεο ζηελ Ειιάδα θαη ηα πιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη. Αλαδεηήζεθαλ
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ πιηθψλ θαη πξνψζεζήο ηνπο ζηε
δηαινγή. Μέζα απφ ζπδήηεζε θαη παηρλίδηα ξφισλ επηδηψρζεθε ε θαιιηέξγεηα
δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα απνξξίκκαηα. Γηα κηα πεξηζζφηεξν βησκαηηθή εκπεηξία κάζεζεο
νξγαλψζεθε επίζθεςε ζε εηαηξεία ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαζψο θαη ζε
ΥΤΣΑ γηα λα απνθηεζεί πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ
παξάγνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.
ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα λα εκπινπηηζηνχλ νη
δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα έμππλεο θαηαζθεπέο απφ ήδε ρξεζηκνπνηεκέλα πιηθά, ηα
νπνία κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη αλαθπθιψζηκα. Απνθαζίζηεθε γηα ιφγνπο
νηθνλνκίαο θαη εμαζθάιηζεο επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ
αληηθείκελσλ λα αζρνιεζνχλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο κε ηνλ ίδην ηχπν θαηαζθεπήο.
πγθεληξψζεθαλ ράξηηλα θνπηηά, θπξίσο απφ δεκεηξηαθά, ζε δηάθνξα κεγέζε,
θφπεθαλ θαη δηπιψζεθαλ κε ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ κεγάια
πνξηνθφιηα θαη ηζαληάθηα. ηε ζπλέρεηα δηαθνζκήζεθαλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπο κε
εηθφλεο απφ πεξηνδηθά, ξάθηεθε θπηίιη ζηηο άθξεο θαη ζην επάλσ κέξνο γηα ην
θιείζηκν ρξεζηκνπνηήζεθε θεξκνπάξ ή θνπκπί θαη ιάζηηρν.
Γηα ην άλνηγκα ηεο δξάζεο ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο, θαζψο θαη ζε εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε
εθδήισζε φπνπ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ην πξφγξακκά ηνπο, εμέζεζαλ ηα λέα
αληηθείκελα πνπ θαηαζθεχαζαλ κε βάζε ηα ήδε ρξεζηκνπνηεκέλα απιά πιηθά πνπ
κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε θάζε ζπίηη, ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηά ηα δηέζεζαλ ζηνπο
παξεπξηζθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ σο αλακλεζηηθφ
δψξν. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ησλ
γνλέσλ, ε νκάδα παξήγαγε θαη κνίξαζε έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην κε
πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαθπθιψζηκα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη ζχληνκεο ζπκβνπιέο
γηα πηνζέηεζε ζσζηψλ πξαθηηθψλ αλαθχθισζεο. Μαδί κε ην έληππν απηφ
κνηξάζηεθαλ θαη νδεγίεο θαηαζθεπήο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα σο εξέζηζκα
γηα λα αζρνιεζνχλ θαη άιινη καζεηέο κε απηή ηε δεκηνπξγηθή ηδέα. Επηπιένλ, ε
δξάζε νινθιεξψζεθε κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζηε ζρνιηθή θαη ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα.
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ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα κέιε ηεο νκάδαο
δεκηνχξγεζαλ κία ηδηαίηεξα θηιηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεξγαζίαο. Καηά γεληθή άπνςε, βάζεη δειψζεσλ
ηφζν ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ, φζν θαη ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην
πξφγξακκα ραξαθηεξίζηεθε σο ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν. Οη καζεηέο κέζα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο βίσζαλ ζηνηρεία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, έζεζαλ πξνζσπηθνχο ζηφρνπο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο,
αθνκνίσζαλ έλλνηεο θαη απέθηεζαλ γλψζεηο ηνπ ζέκαηνο. Απφ ηελ ηειηθή
αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα.
Οη καζεηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ελεκεξψζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα
ηα αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ξχπαλζεο, γηα ηελ πξψηε χιε ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ, ηηο επηπηψζεηο
ζηελ πγεία απφ πηζαλέο ρεκηθέο νπζίεο, θαη ζπδήηεζαλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο
αιφγηζηεο ρξήζεο ηνπο γηα ην νηθνζχζηεκα θαη ηνλ άλζξσπν.
Καιιηεξγήζεθε ε επαηζζεηνπνίεζε ζηε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζηελ
θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην
πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο βειηίσζαλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο πξνο ηελ άκεζε επίδξαζε
ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάγθε νη παξεκβάζεηο
απηέο λα είλαη βαζηζκέλεο ζηελ εζηθή αληίιεςε ηνπ δηθαίνπ, κε γλψκνλα ηνλ
νηθνθεληξηζκφ θαη φρη ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ, πνπ έρεη επίθεληξν ηελ αλεμέιεγθηε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πξνζέγγηζαλ ηε ζεκαζία ηεο δηαθχιαμεο γεληθφηεξα ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηελ αλάγθε δηαηήξεζήο ηνπ, ηελ αηζζεηηθή επίδξαζή ηνπ ζηελ
ςπρνινγηθή δηάζεζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πνηφηεηα δσήο.
Αλαπηχρζεθε πλεχκα ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη νκαδηθφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο
κπφξεζαλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο λα θξαηήζνπλ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κέζσ ηεο
ζπδήηεζεο, ηεο θαηαλφεζεο, ηεο ηεθκεξησκέλεο επηρεηξεκαηνινγίαο, απέρνληαο απφ
εληάζεηο, επηβνιή θαη αηνκηθφηεηα. Μέζσ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ αλέπηπμαλ
πξσηνβνπιίεο κε άξηζηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ ηφλσζε ηεο
απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη έζεζαλ λένπο ζηφρνπο γηα πεξαηηέξσ, ηφζν αηνκηθή φζν θαη
ζπιινγηθή, ζπκκεηνρή ζηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Με ηελ πξσηνβνπιία ηνπο λα πξνζθέξνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο θαηαζθεπέο ηνπο ζηελ
ζρνιηθή θνηλφηεηα, έδσζαλ λέν πλεχκα θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ζηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο. Άλνημαλ ηηο πφξηεο ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδνληαο ην πξφγξακκα ζε
γνλείο, θίινπο θαη εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ αξρψλ. Απέθηεζαλ γλψζεηο θαη επειημία
ζηε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή λέσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα θαηλνκεληθά «άρξεζηα»
πιηθά. πλέβαιιαλ ελεξγά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη παξαθίλεζε ηφζν ησλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο φζν θαη ησλ γνληψλ θαη ζπγγελψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
αλαθχθισζεο. Απνηέιεζαλ παξάδεηγκα γηα ηελ πηνζέηεζε παξφκνησλ
θηινπεξηβαιινληηθψλ ελεξγεηψλ θαη απφ άιια άηνκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
πλνςίδνληαο, κπνξεί λα θαηαγξαθεί φηη ην πξφγξακκα πνπ πινπνηήζεθε
ζπλέβαιε ψζηε κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη πνιηηψλ λα
αηζζαλζνχλ φηη ε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ππφζεζε φισλ καο.
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