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Οι πρώτες συναντήσεις 



Γνωρίζοντας το διπλανό μου 



Οι ομάδες 



Τα πρώτα βιωματικά παιχνίδια 



Έκφραση  



Εξορμήσεις..  



Στη γειτονιά: Καταγραφή των 

απορριμμάτων και της κατάστασης 

των κάδων  





ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 





Η ομάδα στο χριστουγεννιάτικο 

παζάρι  



Έρευνα στο σούπερ μάρκετ της 

γειτονιάς 



Φύλλα εργασίας 





Συνέντευξη 





Αποτελέσματα έρευνας 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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ΧΑΡΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΑΛΟΥΜ.
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Το υλικό 
συσκευασίας που 
κυριαρχεί στα 
προϊόντα που 
καταγράφηκαν 
είναι το πλαστικό 
και ακολουθείται 
από το χαρτί.  



Τα περισσότερα προϊόντα αποτελούνται 

από 1 ή 2 υλικά συσκευασίας. 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Οι περισσότεροι από 
τους πελάτες που 
ρωτήθηκαν, δεν 
έχουν σκεφτεί να 
αντικαταστήσουν 
με κάτι άλλο τις 
πλαστικές 
σακούλες του 
καταστήματος.  



 Ο διευθυντής του καταστήματος σε 
σχετική ερώτηση για τις σακούλες, 
μας απάντησε  ότι : 

- Μια πλαστική σακούλα δεν στοιχίζει 
τίποτα στον καταναλωτή 

- Καθημερινά στο κατάστημα 
καταναλώνονται 10 κιλά ή περίπου  

            τεμάχια πλαστικές σακούλες. 

 



Η περιβαλλοντική πάει… θέατρο!! 





Η περιβαλλοντική ομάδα στην Πανελλήνια 

δράση καθαρισμού 

 ‘Let’s do it!’  



Καθαρίζουμε την παιδική χαρά της 

Τέντας 







Δράσεις «εντός των τειχών» 



Η αξία της επαναχρησιμοποίησης : 

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, 

από άχρηστα υλικά  





Το δέντρο της περιβαλλοντικής 



Μαθαίνοντας για τα απορρίμματα… 





Από την επίσκεψη του κ. Γ. Παπαδόπουλου, 

υπεύθυνου του Δ. Καλαμάτας για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων  



Συζήτηση στην ολομέλεια 



Φύλλα εργασίας 



Το δέντρο της περιβαλλοντικής  



Διαλογή απορριμμάτων στην πηγή! 



Βιωματικό παιχνίδι διαχωρισμού 

υλικών : Ξεχωρίζοντας τα σκουπίδια μας 



Οι ομάδες συζητούν για το 

«Δεκάλογο της ανακύκλωσης» 



Καταγράφοντας τις ιδέες 



Ο δεκάλογος της ανακύκλωσης, 

μαζί με την ειδική τσάντα, σε κάθε 

αίθουσα του σχολείου. 







Κατασκευάζοντας μικρούς κάδους 

ανακύκλωσης 







ΕΚΔΡΟΜΕΣ 



Εκδρομή στο κτήμα φυσικής 

καλλιέργειας «Φοίφα» 



Βιωματικά παιχνίδια 



Κρατώντας σημειώσεις 



Οι καθηγήτριες στα κόκκινα!! 





Ιδέες για επαναχρησιμοποίηση 

υλικών : Φωτιστικό από μακαρονάκια 



Μολυβοθήκη από τηλεφωνικό 

κατάλογο 



Καρέκλα από σπασμένο καρότσι σούπερ – 

μάρκετ – Πολυθρόνα από μπομπίνα 

καλωδίων  



Κομποστοποίηση  



Οι κομποστοποιητές 



Το περιεχόμενο 



Το λίπασμα που παράγεται 



Παρατηρώντας.. 



Φύλλα – κλαδιά – αποφάγια που γίνονται 

λίπασμα! 



Φτιάχνοντας έναν κομποστοποιητή 

στην πράξη  



Συναρμολόγηση υλικών  



Εκδρομή στο ΚΠΕ Καστρίου 







Φύλλα εργασίας στο δάσος της 

Μαλεβής 



Η ομάδα των ..φυτοφάγων!! 



Στο μονοπάτι του δάσους 



Μετρώντας τα έτη 



Το μονοπάτι της σιωπής 



Κατασκευές στη φύση  



Συνοδοί καθηγητές 



Κατασκευή κομποστοποιητή στο 

σχολείο  







Έτοιμος!! 







Ο κομποστοποιητής γεμίζει με 

οργανικά υλικά  







Φλούδες που θα γίνουν λίπασμα  



Το περιεχόμενο 





Ο κομποστοποιητής γεμίζει αργά 

αλλά σταθερά  



Όπως άλλωστε και η πόλη μας!! 

Σε πάρκα, πλατείες, η πόλη γεμίζει σιγά σιγά με 
κομποστοποιητές, σε μια γενικότερη προσπάθεια μείωσης 

των οικιακών οργανικών αποβλήτων.   



Ο κομποστοποιητής ομορφαίνει! 



Οι κατασκευές μας φυτεύονται 



Η μέθοδος του παρατηρητή  



Κατασκευή 1ου χαρτονιού :  

«Εμείς και τα απορρίμματα» 



Σκέψεις .. 



Διάλογος  





Δημιουργία 





Παρουσίαση των τεχνημάτων όλων 

των ομάδων στην ολομέλεια  







Κατασκευή χαρτονιού 2ης φάσης : 

Τα απορρίμματα και η πόλη μας  









Παρουσίαση τεχνημάτων στην 

ολομέλεια 









Κατασκευή χαρτονιού 3ης φάσης : Οι 

θεσμικοί συνομιλητές για τη διαχείριση 

των απορριμμάτων 









Κατασκευή χαρτονιού 4ης φάσης : 

«Εμείς και οι άλλοι» 





Παρουσίαση 





Παρουσίαση 



Ανθισμένες γαζίες στο περιβόλι 

μας!! 



Καλό καλοκαίρι!!!!! 


