ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Αραβέλλα Ζαχαρίου
ΣΥΓΓΡΑΦΗ:

Νικολάου, Α., Χατζησίμου, Κ. και Ζαχαρίου, Α.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:

AppiosCommunicationLtd
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:

Νικολάου, Α., Χατζησίμου, Κ. και Ζαχαρίου, Α. (2017).
Ξανασκέψου το: Εκπαιδευτικές προτάσεις για την
διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο: Λευκωσία.
Το πρωτογενές υλικό για τη συγγραφή του
εκπαιδευτικού υλικού συγκεντρώθηκε από τη Μαρία
Ιακώβου και τον Κωσταντίνο Κουνναμά.
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Ανδρέας Κρίγκος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Cassoulides Masterprinters
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ:

Λευκωσία 2017
© Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
ISBN 978-9963-0-9188-1

Οι φωτογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί λήφθηκαν
από πηγές και μέσα προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Λόγω
του ότι το βιβλίο προορίζεται για εκπαιδευτικούς
σκοπούς, χωρίς οποιοδήποτε εμπορικό ή κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, δεν είναι απαραίτητη με βάση τον νόμο η λήψη
προηγούμενης άδειας από τον δημιουργό. Η συγγραφέας
είναι διατεθειμένη στην επόμενη έκδοση του βιβλίου,
να προβεί σε εύφημη μνεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο
διεκδικήσει με αποδείξεις την πατρότητα οποιασδήποτε
φωτογραφίας που έχει χρησιμοποιηθεί.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει συγγραφεί στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFEKNOWWASTE “RETHINK”, το
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το συγκεκριμένο βοήθημα βρίσκεται αναρτημένο σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στον σύνδεσμο «χρήσιμο
υλικό» http://www.moec.gov.cy/dkpe/index.html και στην
ιστοσελίδα του προγράμματος RETHINK http://rethink.
com.cy/el/

5

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προλογικό σημείωμα

9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

11

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

16

Σκοπός εκπαιδευτικής πρότασης

17

Γενικοί στόχοι της εκπαιδευτικής πρότασης

17

1.

Γνωριμία με τα πλαστικά απορρίμματα

18

2.

Ένα μεγάλο σκουπιδονήσι στην καρδιά του Ειρηνικού Ωκεανού

39

3.

Πλαστικά μιας χρήσης

54

4.

Πλαστικά μικροσφαιρίδια: Ένας αθέατος εχθρός!

62

5.

Βιοδιασπώμενες τσάντες

73

Εκπαιδευτική πρόταση: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

82

Σκοπός εκπαιδευτικής πρότασης

83

Γενικοί στόχοι εκπαιδευτικής πρότασης

83

1.

Ο Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρικός Εξοπλισμός στη ζωή μας

84

2.

Ο Κύκλος Ζωής του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρικού Εξοπλισμού

92

3.

Γνωριμία με τα Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

96

4.

Μπορεί η ανακύκλωση των Κινητών Τηλεφώνων να βοηθήσει τους Αφρικανικούς
Γορίλλες;

108

5.

Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη

119

6.

Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρικός Εξοπλισμός φιλικός προς το περιβάλλον

130

7.

Διαλογική αντιπαράθεση: Πρέπει οι κατασκευαστές να ανακυκλώνουν τον ηλεκτρονικό
/ηλεκτρικό εξοπλισμό που παράγουν;

Εκπαιδευτική πρόταση: ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

136

140

Σκοπός εκπαιδευτικής πρότασης

141

Γενικοί στόχοι της εκπαιδευτικής πρότασης

141

1.

Πού καταλήγουν τα απορρίμματα;

142

2.

Διασαφήνιση των όρων Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και Χώροι
Υγειονομικής Ταφής

148

3.

Πώς λειτουργεί ένας χώρος υγειονομικής ταφής;

168

4.

Κυπριακή πραγματικότητα

175

5.

Μελέτη πεδίου: Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.)

6.

στην Κόσιη

185

Παιχνίδι ρόλων: Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ στη Λευκωσία

189

8

Εκπαιδευτική πρόταση: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ξανασκέψου το: Εκπαιδευτικές προτάσεις για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων, Α’ Μέρος», εντάσσεται στο εκπαιδευτικό υλικό του ευρωπαϊκού
προγράμματος LIFEKNOWWASTE, “RETHINK” (Reduce-Reuse-Recycle), το οποίο έχει ως
στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο των μαθητών/τριών όσο και των εκπαιδευτικών σε
διάφορα ζητήματα και πτυχές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό έχει συγγραφεί από το προσωπικό της Μονάδας για την
Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στη
βάση της συνεκτίμησης των κενών αλλά και των αναγκών που παρατηρούνται στο εκπαιδευτικό
μας σύστημα αναφορικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αλλά και της σημασίας
παράδοσης ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο, θα μπορεί να διασυνδεθεί
τόσο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη στον τόπο μας, όπως επίσης και με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες
και δράσεις που αναπτύσσονται σε σχέση με το θέμα αυτό στις σχολικές μονάδες.
Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάσθηκε στη βάση των αρχών της εκπαίδευσης για το περιβάλλον
και την αειφόρο ανάπτυξης και αναπτύχθηκε με γνώμονα τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και
διδακτικές τεχνικές του αντικειμένου, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής και συστημικής
σκέψης, την ενίσχυση της εμπειρικής διερεύνησης, την καθιέρωση της αλληλεπιδραστικής
μάθησης.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, εντάσσεται μέσα στους γενικότερους σχεδιασμούς
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Μονάδας για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη, για τη συγγραφή και την παραγωγή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών
υλικών και μέσων τα οποία θα συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου
ως προς την μελέτη του θέματος των στερεών αποβλήτων στη σχολική μονάδα, επιδιώκοντας
σταδιακά και μακροπρόθεσμα να καταστήσει το σχολείο μοντέλο και παράδειγμα αειφόρου
ανάπτυξης.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι το υλικό αυτό δεν επιδιώκει να δώσει λύσεις, ούτε
να εξαντλήσει το θέμα. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα ήταν παρακινδυνευμένο, εξαιτίας της
πολυπλοκότητας και του συστημικού χαρακτήρα των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Σκοπός του
είναι να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, παρέχοντας
τους ιδέες, αλλά και μέσα για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της μαθησιακής τους
πορείας και ενίσχυσης του διδακτικού τους έργου στα θέματα που άπτονται του ζητήματος
των στερεών αποβλήτων.
Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου
Διευθύντρια

9

10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το εκπαιδευτικό υλικό «Ξανασκέψου το: Εκπαιδευτικές προτάσεις για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων με έμφαση τα πλαστικά απορρίμματα, τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά
απόβλητα, τους χώρους υγειονομικής ταφής», αποτελεί συνέχεια του εκπαιδευτικού
εγχειριδίου «Ξανασκέψου το: Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ»,
το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFEKNOWWASTE, “RETHINK” (Reduce-Reuse-Recycle), διάρκειας τριάντα τεσσάρων (34) μηνών και με εταίρους
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, την Green-Dot Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την FostPlus Βελγίου.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό είναι το πρώτο μέρος, δύο εκπαιδευτικών βοηθημάτων,
που στόχο έχουν να βοηθήσουν τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τους/τις μαθητές/τριες
να προσεγγίσουν τα θέματα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, πρακτικά και
αποτελεσματικά μέσα στη σχολική μονάδα.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό δεν αποτελεί ενημερωτικό έντυπο ούτε πληροφοριακό
οδηγό για μείωση των απορριμμάτων, αλλά συνιστά μία σειρά αυτοτελών εκπαιδευτικών
προτάσεων, που στόχο έχουν να παρέχουν την ευκαιρία μελέτης και ανάλυσης των
ζητημάτων της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από το πρίσμα των οικολογικών,
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών τους διαστάσεων.
Πέρα από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί τμήμα του
προγράμματος LIFEKNOWWASTE, “RETHINK” (Reduce-Reuse-Recycle), στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών στο
συγκεκριμένο ζήτημα, η ετοιμασία του είναι, επίσης, απόρροια διαφόρων παραγόντων που
σχετίζονται με:
α) την ένταση του προβλήματος των απορριμμάτων και τον προσδιορισμό του ως ενός
από τα σημαντικότερα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα,
β) το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. ως προς τις ποσότητες
απορριμμάτων που παράγονται ανά κάτοικο,
γ) τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τόπο μας, μέσω διαφόρων φορέων, αναφορικά
με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ό,τι αφορά τον δικό τους ρόλο
στην αντιμετώπιση του προβλήματος,
δ) τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαμόρφωση ενός νέου τρόπου σκέψης και
υιοθέτησης καθημερινών συνηθειών και καταναλωτικών συμπεριφορών, οι οποίες
θα συνάδουν με το βασικό ζητούμενο της αειφόρου ανάπτυξης για βελτίωση της
ποιότητας ζωής μας, αλλά και της προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και
του περιβάλλοντος γενικότερα,
ε) την έμφαση που δίδεται στην Κυπριακή Εκπαίδευση για συστηματική, αλλά και σε
βάθος προσέγγιση των ζητημάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης,
στ) την αλληλοσύνδεση και διασύνδεση του συγκεκριμένου ζητήματος με πολλά άλλα
περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, όπως είναι η παραγωγή
και κατανάλωση, η ενέργεια, το νερό, η αστική ανάπτυξη, το έδαφος, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, κ.λπ.
Ειδικότερα, το παρόν εκπαιδευτικό υλικό επιδιώκει να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς
να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
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και διδακτικές στρατηγικές, με σκοπό να καταστήσει το σύνολο των συμμετεχόντων στην
εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς, τοπικούς πληθυσμούς)
ικανούς να αντιληφθούν τον ρόλο και την ευθύνη που έχουμε όλοι μας στην ορθολογική
διαχείριση των απορριμμάτων, και ως εκ τούτου στη διατήρηση των φυσικών πόρων
του πλανήτη μας. Επιπλέον, δίδει, παράλληλα, με την απόκτηση γνώσεων από τους/τις
μαθητές/τριες, έμφαση στην ευαισθητοποίηση και στην απόκτηση στάσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν, στο παρόν και στο μέλλον, να υιοθετήσουν στάσεις
και συμπεριφορές που θα συμβάλουν αφενός στη μείωση των απορριμμάτων και αφετέρου
στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Ζητούμενό του εκπαιδευτικού υλικού είναι να συμβάλει, στο πλαίσιο της γενικότερης
προσπάθειας που καταβάλλεται τόσο στην εκπαίδευση του τόπου μας όσο και μέσα από
άλλους χώρους και οργανισμούς, στη διαμόρφωση από μέρους των πολιτών μιας νέας
περιβαλλοντικής κουλτούρας.
Με βάση αυτή τη συλλογιστική, οι εκπαιδευτικές προτάσεις και δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό προσεγγίζουν το ζήτημα των απορριμμάτων
παιδαγωγικά και στο πλαίσιο μιας παιδευτικής διαδικασίας, στην οποία επιδιωκόμενα είναι:
• Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η επανεξέταση πολλών από τις ενέργειες και τις
συμπεριφορές μας σε ό,τι αφορά στην παραγωγή απορριμμάτων.
• Το δικαίωμα της επιλογής στη βάση της αναθεώρησης και επανεξέτασης του δικού μας
πλαισίου αξιών, αρχών, συμπεριφορών και συνηθειών που αφορούν στη διαχείριση των
απορριμμάτων.
• Η μείωση των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα των δύο πιο πάνω συνιστωσών.
• Η επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων ως δημιουργική, αλλά και εναλλακτική,
διαδικασία διαχείρισής τους.
• Η ανακύκλωση ως το τελικό στάδιο διαχείρισης των απορριμμάτων.
Οι πέντε αυτοί άξονες αναπτύσσονται κατά τρόπο δημιουργικό, βιωματικό, εμπειρικό
αλληλεπιδραστικό, μέσα από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό προσεγγίζοντας τρία
βασικά θέματα:
Α) τα πλαστικά απορρίμματα: Βασική επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι να αντιληφθούν οι
μαθητές/τριες ότι τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης
του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με μεγάλες οικονομικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιπτώσεις, όπως επίσης και να συνειδητοποιήσουν ότι η μείωση των πλαστικών
απορριμμάτων και η υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων συσκευασίας τους, πέρα από το
γεγονός ότι αποτελεί ευθύνη όλων μας, συνιστά και αναπόσπαστο τμήμα της αειφόρου
ανάπτυξης.
Β) τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα: Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής αυτής ενότητας
είναι οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών
συσκευών λόγω της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες τοξικές ουσίες, όπως ο υδράργυρος
και ο μόλυβδος, οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όπως επίσης
και να κατανοήσουν τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την
υπερκατανάλωση και την κακή διαχείριση των ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών συσκευών. Τέλος,
επιδιώκει στην ανάπτυξη του προβληματισμού μας, αναφορικά με τις καταναλωτικές μας
επιλογές και ειδικότερα σε σχέση με τις ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές, αναζητώντας
παράλληλα τρόπους ορθολογικής διαχείρισής τους.
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Γ) τους χώρους υγειονομικής ταφής. Η εκπαιδευτική αυτή ενότητα επιδιώκει να γνωρίσουν
οι μαθητές/τριες τους χώρους υγειονομικής ταφής και να αντιληφθούν ότι αποτελούν
την τελευταία επιλογή στην ιεράρχηση της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων.
Επιπρόσθετα, στοχεύει στη συνειδητοποίησή του γεγονότος ότι η ορθολογική διαχείριση
των απορριμμάτων βασίζεται στην πρόληψη, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και
την ανακύκλωση, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του όγκου των απορριμμάτων που
καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής.
Σε αυτό το πρώτο εκπαιδευτικό υλικό εξετάζονται παιδαγωγικά τα πιο πάνω βασικά
ζητήματα των απορριμμάτων, αναπτυγμένα σε τρεις (3) εκπαιδευτικές προτάσεις, οι οποίες
τονίζεται, ότι αναπτύσσονται σε ένα ιδιαίτερα ευέλικτο πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορούν, κατά
τρόπο οριζόντιο να εφαρμοσθούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τόσο η δομή όσο και
το περιεχόμενό τους, επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να εφαρμόσει τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτές, ανάλογα με:
• τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους,
• την οπτική με την οποία η κάθε σχολική μονάδα αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα ζητήματα,
• την αειφόρο περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του κάθε σχολείου (Προδημοτική και
Δημοτική Εκπαίδευση),
• τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε μία σχολική μονάδα
(Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση),
Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προτάσεις διασυνδέονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα
της ενότητας «απορρίμματα», η οποία περιλαμβάνεται στο Αναλυτικό της Προδημοτικής
και της Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό βοήθημα στηρίζεται, ως προς
την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του προτάσεων στο διδακτικό εγχειρίδιο, «Ξανασκέψου
το· το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ: προσεγγίζοντας θεωρητικά
το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων», το οποίο αποτελεί και το ενημερωτικό,
πληροφοριακό και γνωσιολογικό εργαλείο, ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προτάσεων. Για
το λόγο αυτό και το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, επικεντρώνεται αποκλειστικά στην
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προτάσεων, οι οποίες απορρέουν από τα θεωρητικά ζητήματα
που αναλύονται στο διδακτικό εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών. Με δεδομένο το γεγονός ότι
το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί πρακτικοποίηση και παιδαγωγική μεταφορά
των ζητημάτων του διδακτικού εγχειριδίου στη σχολική διαδικασία είναι σημαντικό τα δύο
(2) αυτά εγχειρίδια να ιδωθούν συμπληρωματικά, ώστε τα ζητήματα διαπραγμάτευσής του
υλικού να υποστηρίζονται αποτελεσματικά από το θεωρητικό τους πλαίσιο.
Κάθε εκπαιδευτική πρόταση, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω, αναπτύσσεται σε επιμέρους
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες εξετάζουν επιμέρους πτυχές, του ζητήματος που
η κάθε μία από αυτές πραγματεύεται.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Γνωριμία με τα πλαστικά απορρίμματα
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Ένα μεγάλο σκουπιδονήσι στην καρδιά του Ειρηνικού Ωκεανού
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Πλαστικά μιας χρήσης
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Πλαστικά μικροσφαιρίδια ένας αθέατος εχθρός
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 5: Βιοδιασπώμενες τσάντες
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Ο Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρικός Εξοπλισμός στη ζωή μας
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Ο Κύκλος Ζωής του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρικού Εξοπλισμού
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Μπορεί η ανακύκλωση των Κινητών Τηλεφώνων να βοηθήσει
τους Αφρικανικούς Γορίλλες;
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 5: Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρικός Εξοπλισμός φιλικός προς το
περιβάλλον
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Πού καταλήγουν τα απορρίμματα;
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Διασαφήνιση των όρων Χ.Α.Δ.Α. και Χώρων Υγειονομικής Ταφής
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Κυπριακή πραγματικότητα
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Μελέτη πεδίου: Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης
Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στην Κόσιη
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 5: Παιχνίδι ρόλων: Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ στη Λευκωσία
Η κάθε εκπαιδευτική πρόταση ακολουθεί μια ευέλικτη δομή η οποία αποτελείται από:
Α) το γενικό σκοπό της εκπαιδευτικής πρότασης,
Β) τους γενικούς στόχους της εκπαιδευτικής πρότασης,
Γ) τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
Δ) τους επιμέρους στόχους,
Ε) την πορεία εφαρμογής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δομείται στη βάση των πιο κάτω παιδαγωγικών
αρχών της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη:
•
•
•
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Στη βιωματική και εμπειρική μάθηση.
Στην πειραματική διερεύνηση.
Στη δημιουργική μάθηση.

•
•
•
•
•
•
•

Στη διερεύνηση μέσα από ποικιλία πηγών και μέσων.
Στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Στη μάθηση μέσα από το παιχνίδι.
Στη διαγενεακή επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
Στη διαθεματική και ολιστική διερεύνηση.
Στην αξιοποίηση του άμεσου τοπικού περιβάλλοντος.
Στη συμμετοχή και δράση στη βάση της αρχής «σκέφτομαι τοπικά, δρω τοπικά-σκέφτομαι
οικουμενικά».
Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναπτύσσονται μέσα από ένα ποικίλο φάσμα
διδακτικών τεχνικών της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως
η μελέτη πεδίου, τα παιχνίδια προσομοίωσης, η διαλογική αντιπαράθεση, η συζήτηση, τα
παιχνίδια ρόλων, η χαρτογράφηση εννοιών, κ.ά.
Για σκοπούς διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών στην οργάνωση της μαθησιακής τους
πορείας, όλο το υλικό, μέσα, εργαλεία, πηγές, φύλλα εργασίας που χρειάζεται για την
εφαρμογή της κάθε εκπαιδευτικής πρότασης, ενσωματώνεται στην πορεία εφαρμογής της
κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητας.
Να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικές προτάσεις δεν εξαντλούν το θέμα, αλλά αποτελούν
ιδέες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό ποικιλοτρόπως.
Επισημαίνεται επίσης, ότι τα ζητήματα αυτά δεν εξετάζονται αυστηρά υπό το πρίσμα της
διαχείρισής τους, αλλά διασυνδέονται με διάφορα άλλα ζητήματα που προκύπτουν ως
αποτέλεσμα αυτών, όπως ζητήματα που αφορούν στην ανθρώπινη υγεία, την φτώχια,
τη διαφήμιση, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ. Η προσέγγιση τους δομείται στη βασική
συλλογιστική ότι το καλύτερο πεδίο οικουμενικής δράσης είναι η τοπική δράση για αυτό και
όλες οι εκπαιδευτικές προτάσεις είναι οργανωμένες, για να μπορούν να αξιοποιηθούν στο
πλαίσιο της κυπριακής πραγματικότητας, να εφαρμοσθούν στην κοινότητα και να εμπλέξουν
διάφορους φορείς και ομάδες επαγγελματιών πέραν από το σχολείο. Δεδομένου, όμως, και
του γεγονότος ότι τα ζητήματα αυτά δεν γνωρίζουν σύνορα, σε κάθε εκπαιδευτική πρόταση
γίνεται προσπάθεια να συνεξετασθούν οι οικουμενικές τους προεκτάσεις μέσα από την
παράθεση αναφορών, παραδειγμάτων και κειμένων από άλλες χώρες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται στην κυπριακή εκπαίδευση με επίκεντρο
τη διαμόρφωση ενός νέου περιβαλλοντικού ήθους, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του σχολικού χώρου, ως χώρου παρέμβασης και
προώθησης αλλαγών, μέσα από την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή τόσο των μαθητών/
τριών όσο και όλων όσοι συμμετέχουν στα σχολικά δρώμενα. Στόχος του υλικού είναι να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε σταδιακά, συστηματικά και μακροπρόθεσμα,
το σχολείο να καταστεί βασικός χώρος μάθησης και εκπαιδευτικό μέσο, μέσα από την
υιοθέτηση πρακτικών και μέτρων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που θα απορρέουν
κυρίως από τους/τις μαθητές/τριες ως αποτέλεσμα της δικής τους προσωπικής ενασχόλησης
με το πρόβλημα, αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών και ανάληψης πρωτοβουλιών για
την αυτοβελτίωση της σχολικής τους μονάδας Το υλικό αυτό καλείστε να το αξιοποιήσετε
κριτικά, να το εξελίξετε και να το εφαρμόσετε συνδυαστικά και παράλληλα με άλλες πηγές
και παιδαγωγικά μέσα.
Σας το παραδίδουμε, ελπίζοντας ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις θα βρουν εφαρμογή, θα
εξελιχθούν και θα επεκταθούν με στόχο όλοι μας, μέσα από το δικά μας πεδία δράσης, να
συνεισφέρουμε στη γενικότερη προσπάθεια για διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος.
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Εκπαιδευτική πρόταση:
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Οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν ότι
τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν
σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του
αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με
μεγάλες οικονομικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιπτώσεις. Επιπρόσθετα,
οι
μαθητές/τριες
επιδιώκεται
να
συνειδητοποιήσουν ότι η μείωση των
πλαστικών απορριμμάτων και η υιοθέτηση
εναλλακτικών τρόπων συσκευασίας τους,
πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ευθύνη
όλων μας, συνιστά και αναπόσπαστο τμήμα
της αειφόρου ανάπτυξης.

Σκοπός
εκπαιδευτικής
πρότασης

Γενικοί στόχοι
της εκπαιδευτικής
πρότασης

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εξοικειωθούν με βασικές περιβαλλοντικές έννοιες, όπως πλαστικά
απορρίμματα, μείωση απορριμμάτων,
ρύπανση και μόλυνση των υγροβιότοπων, ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων, ρίψη απορριμμάτων,
πλαστικά
μικροσφαιρίδια,
τύποι
ρητινών, χώρος υγειονομικής ταφής,
πλαστικά απορρίμματα μιας χρήσης,
βιοδιασπώμενες τσάντες.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η μείωση των
πλαστικών απορριμμάτων συμβάλλει
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη
διατήρηση των φυσικών πόρων.
• Αντιληφθούν
τις
συνέπειες
στο
περιβάλλον από την αυξανόμενη

παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων.
• Διερευνήσουν τις περιβαλλοντικές,
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
της μη ορθολογικής διαχείρισης των
πλαστικών απορριμμάτων.
• Αντιληφθούν τη σημασία της μείωσης
και της επαναχρησιμοποίησης των
πλαστικών απορριμμάτων για την
επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους
η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση
και η ανακύκλωση αποτελούν βασικούς
παράγοντες
αντιμετώπισης
του προβλήματος των πλαστικών
απορριμμάτων και διατήρησης των
φυσικών πόρων.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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1. Γνωριμία με τα πλαστικά
απορρίμματα

yew
http://imgur.com/dq
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Οι μαθητές/τριες να:
• Συνειδητοποιήσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από την αύξηση των
πλαστικών απορριμμάτων.

στα υδάτινα οικοσυστήματα (θάλασσα,
λίμνες, ποτάμια) με αρνητικές
επιπτώσεις στο φυσικό, κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον.

• Αντιληφθούν τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις
από την ανεξέλεγκτη χρήση των
πλαστικών.

• Αντιληφθούν ότι η αλόγιστη ρίψη
πλαστικών στο περιβάλλον επηρεάζει
τους υδρόβιους οργανισμούς.

• Προβληματισθούν αναφορικά με τις
καταναλωτικές τους επιλογές σε
σχέση με τη χρήση των πλαστικών
προϊόντων.

• Κατανοήσουν, ότι πέρα από τις
θετικές επιδράσεις της ανακύκλωσης
στο περιβάλλον, ενυπάρχουν και
αρνητικές, που μπορεί να συμβάλουν
στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής.

• Συνειδητοποιήσουν ότι η μείωση των
πλαστικών απορριμμάτων συμβάλλει
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη
διατήρηση των φυσικών πόρων.
• Αποκτήσουν βασικές πληροφορίες,
σχετικές με την προέλευση και τη
διαδικασία παραγωγής του πλαστικού.
• Αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους
ρητινών μέσα από την ‘ανάγνωση’ και
ερμηνεία των συμβόλων ανακύκλωσής
τους.
• Συνειδητοποιήσουν ότι τεράστιες
ποσότητες πλαστικών καταλήγουν
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• Ασκηθούν στη χρήση και αξιοποίηση
πολλών και διαφορετικών πηγών
(άρθρα,
φιλμάκια,
φωτογραφίες,
κ.λπ.) ως εργαλείων συλλογής,
έρευνας, ανάλυσης και διατύπωσης
προτάσεων, εισηγήσεων και μέτρων
για τη διαχείριση και αντιμετώπιση
του προβλήματος των πλαστικών
απορριμμάτων.
• Αποκτήσουν δεξιότητες ‘ανάγνωσης’
και χρήσης του χάρτη ως μέσου
συλλογής πληροφοριών και στοιχείων
για το υπό διερεύνηση ζήτημα.

Πορεία εφαρμογής
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να σχολιάσουν
τα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω.
Ενισχυτικά και συμπληρωματικά ως προς
τις πιο κάτω πληροφορίες, οι μαθητές/
τριες καλούνται να ανατρέξουν σε ποικίλες
άλλες πηγές και να συγκεντρώσουν
επιπρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις
επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων
στα οικοσυστήματα, στην κοινωνία, στην
οικονομία.
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Όλα τα στοιχεία ομαδοποιούνται, καταγράφονται, συζητούνται και αναλύονται στον
πίνακα καταγραφής των περιβαλλοντικών,
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων
των πλαστικών απορριμμάτων.
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! Καθημερινά
απορρίπτονται
στον
Ειρηνικό Ωκεανό 10 τόνοι από
πλαστικό, όπως πλαστικές σακούλες,
καλαμάκια και πλαστικές φιάλες.
! Τα τελευταία 10 χρόνια το πλαστικό
που έχει παραχθεί είναι ανάλογο της
συνολικής ποσότητας του πλαστικού
που έχει παραχθεί τον προηγούμενο
αιώνα.
! Το 50% του πλαστικού που χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε μόνο
μία φορά και μετά το πετάμε.
! Τα πλαστικά απορρίμματα αντιπροσωπεύουν το 10% περίπου του
συνόλου των απορριμμάτων που
παράγουμε.
! Για την παραγωγή των πλαστικών
χρησιμοποιείται περίπου το 8% της
παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.
! Στην Αμερική απορρίπτονται 35
δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια
νερού κάθε χρόνο.
! Υπολογίζεται ότι παγκόσμια χρησιμοποιούνται σε ετήσια βάση περίπου 500 δισεκατομμύρια πλαστικές
σακούλες.

! Χρειάζονται 500-1.000 χρόνια για την
αποσύνθεση των πλαστικών.
! Περίπου το 90% του συνόλου των
απορριμμάτων που επιπλέουν στην
επιφάνεια του ωκεανού είναι πλαστικό.
Υπολογίζεται ότι ανά τετραγωνικό
μίλι συναντώνται 46.000 κομμάτια
πλαστικού.
! Ένα εκατομμύριο θαλασσοπού-λια
και 100.000 θαλάσσια θηλαστικά
πεθαίνουν ετησίως, από το πλαστικό
που απορρίπτεται στους ωκεανούς
μας.
! 44% όλων των ειδών των θαλάσσιων
πτηνών, το 22% των κητοειδών, όλα
τα είδη θαλάσσιας χελώνας και ένας
μεγάλος αριθμός από διάφορα είδη
ψαριών έχουν μέσα ή γύρω από το
σώμα τους πλαστικό.
! Οι χημικές ουσίες του πλαστικού
απορροφούνται από τον οργανισμό
μας, μεταβάλλουν τις ανθρώπινες
ορμόνες και μπορεί να έχουν άλλες
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία. Το 93% των Αμερικανών ηλικίας
6 ετών και άνω βρέθηκαν θετικοί στο
τεστ ΒΡΑ (χημική ουσία πλαστικού).

! Περισσότερες από 1 εκατομμύριο
πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται
κάθε λεπτό.

https://www.ecowatch.com/22-facts-about-plastic-pollution-and-10-things-we-can-do-about-it-1881885971.html
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Πίνακας καταγραφής των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών
επιπτώσεων των πλαστικών απορριμμάτων.

Πτυχές

Επιπτώσεις Πλαστικών Απορριμμάτων

Κοινωνικές

Περιβαλλοντικές

Οικονομικές

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός καλεί
τους/τις μαθητές/τριες να εντοπίσουν στο
σπίτι τους και να καταγράψουν στον πιο
κάτω πίνακα συσκευασίες που φέρουν τις
πιο κάτω σημάνσεις. Οι πίνακες καταγραφής
των μαθητών/τριών παρουσιάζονται και
συζητούνται στην τάξη σε συνάρτηση
με την κάθε σήμανση που φέρουν. Για

τον σκοπό αυτό πριν ή παράλληλα με την
καταγραφή των πλαστικών συσκευασιών,
είναι χρήσιμο να επεξηγηθούν στους/τις
μαθητές/τριες και να συζητηθούν μαζί τους
οι σημάνσεις ως προς το περιεχόμενο και τη
σημασία τους (βλ. τον πίνακα επεξήγησης
των σημάνσεων).

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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Κωδικοποίηση Πλαστικών Συσκευασιών
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1

2

3

4

PET

HDPE

PVC

LDPE

Πολυαιθυλένιο
terephthalate (PET)

Πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας
(HDPE)

Πολυβινυλικό χλωρίδιο
Unplasticised (UPVC) ή
πλαστικοποιη-μένο
πολυβινυλικό χλωρίδιο
(PPVC)

Πολυαιθυλένιο χαμηλής
πυκνότητας (LDPE)

Μπουκάλια για νερό
ή χυμούς,
αναψυκτικά, υλικά
συσκευασίας
τροφίμων

Πλαστικά μπουκάλια
(ιδίως για τρόφιμα
και καλλυντικά),
φιλμ, πλαστικές
τσάντες, καθίσματα

Πιστωτικές κάρτες, φιλμ
περιτυλίγματος, εύκαμπτες
συσκευασίες αποθήκευσης
και υλικά περιτυλίγματος
τροφίμων

Διαφανείς μεμβράνες
περιτυλίγματος
τροφίμων, πλαστικές
τσάντες, εύκαμπτες
συσκευασίες
αποθήκευσης

5

6

7

PP

PS

OTHER

Πολυπροπυλένιο
(PP)

Πολυστυρόλιο (CP)
ή εκτάσιμo
πολυστυρόλιο (EPS)

Άλλο,
συμπεριλαμβανομένου
νάιλον και ακρυλικού

Συσκευασίες γιαουρτιού,
κύπελλα για γλυκά και
μαργαρίνες, ιατρικές
συσκευασίες,
περιτυλίγματα σνακ,
μπουκάλια σαμπουάν, κ.ά.

Κύπελλα και πιάτα μιας
χρήσης (για ζεστά ή
κρύα), συσκευασίες
γαλακτοκομικών, κ.ά.

Ειδικές συσκευασίες
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Πίνακας καταγραφής πλαστικών συσκευασιών με βάση τη σήμανσή τους

Πλαστική Συσκευασία

1

2

3

4

5

6

7

PET

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

OTHER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Ακολούθως, οι μαθητές/τριες παρακολουθούν ένα φιλμάκι, σχετικό με τη
διαδικασία κατασκευής του πλαστικού,
όπως επίσης και των παραγόμενων
προϊόντων
του
(https://www.youtube.
com/watch?v=f3BjWvTT9Ro).
Με
την
ολοκλήρωση του φιλμ οι μαθητές/τριες
χωρίζονται σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα
δίδεται ένας φάκελος με τις πιο κάτω
φωτογραφίες
και
καρτέλες/λεζάντες,

24

οι οποίες περιγράφουν τη διαδικασία
παρασκευής του πλαστικού, όπως επίσης
και προϊόντων από πλαστικά. Βασισμένοι
στο φιλμάκι και στο υλικό που τους έχει
δοθεί, οι μαθητές/τριες τοποθετούν
στη σωστή σειρά τις φωτογραφίες με
τις καρτέλες/λεζάντες και ακολούθως
περιγράφουν τη διαδικασία παραγωγής του
πλαστικού και των προϊόντων του.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Μεγάλοι αγωγοί
μεταφέρουν το
πετρέλαιο προς το
διυλιστήριο πετρελαίου. Οι
αγωγοί αυτοί μπορεί να
διανύσουν πολλά
χιλιόμετρα μέχρι να
φτάσουν στο
διυλιστήριο.

Έτσι, τα
πολυμερή
σφαιρίδια
λιώνουν και γίνονται
ένα υγρό υλικό από
πλαστικό.

Το τελικό προϊόν
από πλαστικό είναι
έτοιμο να
διοχετευθεί στην
αγορά.

Με την
ολοκλήρωση της
ζωής του, ως
απόρριμμα, μπαίνει στη
διαδικασία της
ανακύκλωσης, για να
μετατραπεί ξανά σε πρώτη
ύλη από την οποία θα
παραχθούν νέα προϊόντα
από πλαστικό.

Στις
βιομηχανίες
πλαστικών τα πολυμερή
σφαιρίδια περνούν μέσα
από κάμινο και δέχονται
πολύ ψηλή
θερμοκρασία.

Έτσι, τα
πολυμερή
σφαιρίδια
λιώνουν και γίνονται
ένα υγρό υλικό από
πλαστικό.

Το πετρέλαιο
παράγει, επίσης, και
πολυμερή σφαιρίδια, τα
οποία μετά από
επεξεργασία πωλούνται
στις βιομηχανίες
πλαστικών.

Στο
διυλιστήριο το
ακατέργαστο
πετρέλαιο περνά από
ειδική επεξεργασία για να
παραχθούν τα παράγωγα
καύσιμα και χημικά προϊόντα
του, όπως νάφθα, βενζίνη,
καύσιμο ντίζελ, άσφαλτος,
πετρέλαιο θέρμανσης,
κηροζίνη και υγραέριο.

Μια
γεώτρηση που
βρίσκεται στην
επιφάνεια του
εδάφους αντλεί το
πετρέλαιο.

Το
υγρό αυτό
χύνεται μέσα σε
καλούπια και
παίρνει την τελική
μορφή του
προϊόντος.

Κάποιοι αγωγοί
μπορεί να χαλάσουν και
να προκληθεί διαρροή
πετρελαίου με επιζήμιες
επιπτώσεις στο
περιβάλλον.

Ειδικοί
σωλήνες
καταλήγουν στο
σημείο που
βρίσκεται το
πετρέλαιο.

Το
πλαστικό
προέρχεται από το
πετρέλαιο. Μια τρύπα
ανοίγεται στα έγκατα
της Γης, μέχρι εκεί
που βρίσκεται το
πετρέλαιο.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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Με αφορμή το φιλμάκι και τη δραστηριότητα
που έχει προηγηθεί, τίθεται το πιο κάτω
ερώτημα: «Που καταλήγουν συνήθως τα
πλαστικά απορρίμματα;»

Για την εξέταση του συγκεκριμένου
ερωτήματος,
ζητείται
από
τους/τις
μαθητές/τριες να συγκεντρώσουν πληροφορίες και στοιχεία για τα πλαστικά
απορρίμματα αξιοποιώντας το διαδίκτυο.
Ενδεικτικά, σημειώνονται οι πιο κάτω
ιστοσελίδες που μπορούν να αξιοποιηθούν:

http://www.helmepacadets.gr/gr/sea-human/threats/pollution/solid-waste

Η ρύπανση των θαλασσών, των ακτών και του βυθού από πλαστικά απορρίμματα και οι επιπτώσεις
τους

https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2014/analytiki-proseggisi/aporrimmatastis-thalasses-mas

Τα θαλάσσια απορρίμματα από ανθρώπινες δραστηριότητες που γίνονται στη στεριά, οι επιπτώσεις
και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

http://www.protothema.gr/environment/article/389638/oie-ta-plastika-aporrimmata-skotonounti-thalassia-zoi/

Τα πλαστικά απορρίμματα και οι επιπτώσεις τους στη θαλάσσια ζωή.

http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-40/2008-08-28-11-51-26/
111-2008-11-24-08-57-57.html

Το πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα και στις ακτές και αποτελέσματα ερευνών.

http://atmitos.gr/to-provlima-me-ta-plastika-aporrimmata/

Αναφορά στην παγκόσμια παραγωγή πολυμερών ως μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της
χημικής επιστήμης και τα προβλήματα που προκύπτουν.

http://www.ieﬁmerida.gr/news/191451/enas-okeanos-skoypidia-8-tonoi-plastikoy-kataligoyn-stithalassa-kathe-hrono

Έρευνες σχετικά με τα πλαστικά που καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο, τα οποία διασπώνται σε
μικροσκοπικά κομμάτια και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.

http://www.kathimerini.gr/859857/article/epikairothta/perivallon/yareyontas-plastika-stis-8alasses

Ψαράδες ψαρεύουν σκουπίδια από τη θάλασσα.
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Με τη βοήθεια των πιο πάνω πηγών, οι
μαθητές/τριες, εργάζονται σε ομάδες και
απαντούν στα ερωτήματα:

Οι ομάδες, καταγράφουν τα στοιχεία τους
στον πιο κάτω πίνακα, τα παρουσιάζουν
στην ολομέλεια της τάξης και τα συζητούν.

α) Πού καταλήγουν τα πλαστικά απορρίμματα;
β) Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους (περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές);

Πίνακας καταγραφής των χώρων/περιοχών που συναντούμε πλαστικά
απορρίμματα και αποτύπωση των αρνητικών τους επιδράσεων
Π ύ καταλήγουν
Πού
λή
τα
πλαστικά απορρίμματα;

Επιπ ώσεις
Επιπτώσεις
Περιβαλλοντικες

Κοινωνικες

Οικονομικες

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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Από
τη
συζήτηση
αναμένεται οι μαθητές/
τριες να αντιληφθούν ότι
τα πλαστικά βρίσκονται
παντού,
με αρνητικές επιδράσεις
στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον. Στη βάση της συζήτησης που
διεξάγεται στην τάξη, προβάλλεται το
φιλμάκι «Ducks overboard» (https://www.

youtube.com/watch?v=fjxLIMF2Fq0),
το
οποίο παρουσιάζει σε μορφή κινουμένων
σχεδίων τη μεταφορά 29 000 πλαστικών
παιχνιδιών (κίτρινα παπάκια μπανιέρας) με
κοντέινερ, το οποίο έπεσε στη θάλασσα, με
αποτέλεσμα τα παιχνίδια να ταξιδέψουν σε
όλο τον κόσμο. Παράλληλα, δίδεται το πιο
κάτω άρθρο, που επεξηγεί με λεπτομέρεια
το συμβάν που έγινε το 1992.

Χιλιάδες «Χαμένα» Πλαστικά Παπάκια Ταξιδεύουν!

Βρίσκονται στους ωκεανούς για πάνω από

20 χρόνια!

Είναι μικρά, πλαστικά, κίτρινα και
προορισμένα για να τα παίζουν τα μικρά
παιδιά μέσα στη μπανιέρα. Αλλά μετά από
σχεδόν 20 χρόνια που ήταν χαμένα στη
θάλασσα, ένας «στόλος» από χιλιάδες
πλαστικά παπάκια αναθεώρησε ή διαλεύκανε
πολλές από τις επιστημονικές γνώσεις μας
για τους ωκεανούς.
Τα παπάκια ήταν μέρος ενός φορτίου από
29.000 παιχνίδια που κατασκευάστηκαν
στην Κίνα για λογαριασμό της αμερικανικής
εταιρείας First Years Inc. Βρίσκονταν σε

ένα κοντέινερ που έπεσε στη θάλασσα
στον Ειρηνικό, τον Ιανουάριο του 1992.
Το κοντέινερ συνετρίβη και αντί για τις
μπανιέρες, τα παπάκια «ξανοίχτηκαν»
ακολουθώντας τα θαλάσσια ρεύματα.
Από τότε, ταξίδεψαν δεκάδες χιλιάδες μίλια.
Κάποια ξεβράστηκαν στις ακτές της Χαβάης
και της Αλάσκας. Άλλα κόλλησαν στους
πάγους της Αρκτικής. Και τουλάχιστον ένα
κατέληξε στις ακτές της... Σκωτίας, στον
άλλο μεγάλο ωκεανό, στον Ατλαντικό.

ΠΗΓΗ: http://www.tovima.gr/world/article/?aid=387564

...τα π
λαστικ
ά
απορρίμ
ματα
δεν γνω
ρίζουν
σύνορα
...
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Αφού συζητηθεί
το φιλμ και
το άρθρο,
καλούνται οι
ομάδες να σημειώσουν
στον παγκόσμιο άτλαντα ή στην υδρόγειο
σφαίρα, το σημείο που έχει βυθιστεί το
πλοίο λόγω καταιγίδας, καθώς επίσης και
όλες τις περιοχές στις οποίες εντοπίσθηκαν
τα
κίτρινα
παπάκια.
Παρατηρώντας
τις περιοχές που αυτά εντοπίσθηκαν,
επιδιώκεται
οι
μαθητές/τριες
να
αντιληφθούν ότι τα πλαστικά απορρίμματα
δεν γνωρίζουν σύνορα και οι συνέπειες τους
έχουν συστημικό και αλυσιδωτό χαρακτήρα
στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.
Παράλληλα, και με αφορμή την παρέλευση
δεκαετιών από τη βύθιση του πλοίου, και

τον εντοπισμό των πλαστικών παιχνιδιών
σε αναλλοίωτη κατάσταση, συζητείται
το ζήτημα της μη αποσύνθεσης ή του
πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος που
χρειάζεται ένα πλαστικό για να αποσυντεθεί.
Ακολούθως, οι μαθητές/τριες
παρατηρούν την πιο κάτω αφίσα στην οποία
παρουσιάζονται τα
σκουπίδια που
συναντώνται πιο συχνά στο θαλάσσιο
οικοσύστημα.
Οι μαθητές/τριες, παρατηρώντας την αφίσα,
συζητούν αναφορικά με:
α) τα διάφορα είδη σκουπιδιών που
συναντώνται στη θάλασσα,
β) το υλικό κατασκευής τους,
γ) τον χρόνο που τα διάφορα υλικά
χρειάζονται για να αποσυντεθούν.

http://www.ipaideia.gr/endiaferouses-eidiseis/posa-xron
ia-xreiazontai-gia-na-dialithoun-ta-skoupidia-pou-petam
e-sti-thalasa

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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Μ βάση
Με
βά
το φιλμάκι,
λ ά «Ducks
D k overboard»,
b d
που έχει προηγηθεί, διεξάγεται συζήτηση
στην τάξη αναφορικά με την ανακύκλωση
των πλαστικών ως ενός σημαντικού μέτρου
για την ορθολογική διαχείρισή τους, αφού
μέσω της ανακύκλωσης μπορούν να
ξαναμπούν στον κύκλο της παραγωγής,
αποτελώντας εκ νέου την πρώτη ύλη, η
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή καινούργιων προϊόντων.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
αναφορικά με την ανακύκλωση, τίθεται
ο προβληματισμός σχετικά με το αν η
ανακύκλωση έχει μόνο θετικές επιδράσεις
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον ή αν
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έ
έχει
και αρνητικές. Οι μαθητές/
τ
τριες
καλούνται σε ομάδες, να
ε
εξετάσουν
και να αναλύσουν
τ
τις
συνέπειες (θετικές και
α
αρνητικές)
της ανακύκλωσης
σ
στον
άνθρωπο και το περιβάλλον.
Γ
Για
τη δραστηριότητα αυτή
μ
μπορεί
να αξιοποιηθεί το
ακόλουθο πληροφοριακό υλικό,
όπως επίσης άλλες πηγές, όπως άρθρα του
έντυπου και ημερήσιου τύπου.
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Θετικές επιδράσεις της ανακύκλωσης
Η α
ανακύκλωση
ακύκλωσ ελαχ
ελαχιστοποιεί
σ
εί τη
ρύπανση:

Η α
ανακύκλωση
ακύκλωσ συμβάλλει στη
δημιουργία θέσεων εργασίας:

Όλες οι μορφές ρύπανσης προέρχονται
από βιομηχανικά απόβλητα. Η ανακύκλωση
αυτών των βιομηχανικών αποβλήτων, όπως
τα πλαστικά, τα μεταλλικά κουτιά, και τα
χημικά προϊόντα συμβάλλει στη σημαντική
μείωση των επιπέδων ρύπανσης, διότι τα
προϊόντα αυτά επαναχρησιμοποιούνται και
δεν καταλήγουν στα σκουπίδια.

Η
ανακύκλωση
προσφέρει
θέσεις
εργασίας γιατί ανοίγουν πολλά εργοστάσια
ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια, ανοίγει
μια αλυσίδα συλλογής και διανομής
των απορριμμάτων στα συγκεκριμένα
εργοστάσια, και ευκαιρίες εργοδότησης στις
θέσεις αυτές.

Η ανακύκλωση ελαχιστοποιεί την
υπερθέρμανση του πλανήτη:
Η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από
τους χώρους υγειονομικής ταφής, όπως το
διοξείδιο του άνθρακα, θείου και αζώτου,
συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος και
την υπερθέρμανση του πλανήτη. Επομένως,
είναι απολύτως αληθές ότι η ανακύκλωση
ελαχιστοποιεί την υπερθέρμανση του
πλανήτη, αφού τα προϊόντα και οι
συσκευασίες μπαίνουν ξανά στον κύκλο
παραγωγής, με λιγότερες καύσεις από
τα εργοστάσια, και λιγότερες εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Τα απόβλητα
μετατρέπονται σε επαναχρησιμοποιούμενα
υλικά με μηδενικές ή ελάχιστες επιβλαβείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μειώνει την κατανάλωση
ενέργειας:

Εξοικονομεί φυσικούς πόρους:
Εάν η διαδικασία της ανακύκλωσης
δεν υπήρχε, τότε τα νέα προϊόντα θα
κατασκευάζονταν με τη χρήση νέων πρώτων
υλών από τη Γη. Η ανακύκλωση είναι ένας
εξασφαλισμένος
τρόπος
διατήρησης
των υφιστάμενων πρώτων υλών και της
προστασίας τους για μελλοντική χρήση.

Μειώνει τα απόβλητα:

Μεγάλα ποσά ενέργειας χρησιμοποιούνται
για την επεξεργασία των πρώτων υλών κατά
τη διάρκεια της παραγωγής των προϊόντων
και συσκευασιών. Η ανακύκλωση παίζει
μεγάλο ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται για την
εξόρυξη και διύλιση των πρώτων υλών,
κι έτσι καθιστά την όλη διαδικασία της
παραγωγής λιγότερο ακριβή.

Η ανακύκλωση προϊόντων και συσκευασιών
μειώνει κατά πολύ την ποσότητα των
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής
ταφής.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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Αρνητικές επιδράσεις της ανακύκλωσης

Υψηλό αρχικό κόστος κεφαλαίου:

€

Η ανακύκλωση δεν είναι πάντα αποδοτική. Η
δημιουργία μιας νέας μονάδας ανακύκλωσης
αποβλήτων απαιτεί επένδυση μεγάλων
κεφαλαίων. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν
την αγορά ειδικών φορτηγών για τη
συλλογή και διανομή των απορριμμάτων
προς ανακύκλωση, την αναβάθμιση της
μονάδας ανακύκλωσης, και την εκπαίδευση
των καταναλωτών μέσα από χρήσιμα
προγράμματα και σεμινάρια.

Τα προϊόντα από ανακυκλωμένα
απορρίμματα δεν έχουν διάρκεια
ζωής:

χα

λή ς
η
μ

τη
π ο ιό

τα ς

Η
ποιότητα
των
προϊόντων
που
κατασκευάζονται
από
ανακυκλωμένα
απόβλητα δεν έχουν την ίδια ποιότητα με
το αρχικό προϊόν, από το οποίο προέρχονται
και είναι εύθραυστα και λιγότερο ανθεκτικά.
Πηγή: http://www.conserve-energy-future.com/advantages-and-disadvantages-of-recycling.php
(ελεύθερη μετάφραση)

Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
είναι
πάντα
ανθυγιεινές,
επισφαλείς και αντιαισθητικές:
Πηγαίνετε σε οποιονδήποτε χώρο της
ανακύκλωσης των αποβλήτων, και θα
αντιμετωπίσετε ανθυγιεινές, αντιαισθητικές
συνθήκες, ευνοϊκές για την εξάπλωση των
μολυσματικών ασθενειών. Οι επιβλαβείς
χημικές ουσίες από τα απόβλητα αυτά
μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την
υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις
αυτές. Επίσης, εάν τα απορρίμματα
έρχονται σε επαφή με το νερό, μπορεί να
σχηματιστούν στραγγίσματα που ρυπαίνουν
τους υδάτινους πόρους.
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https://userscontent2.emaze.com/images/485ab2e3-2706-4ff2-89c55a674950011e/e816df09fa724f8ba5604e6cd990494f.jpg
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω ιστοσελίδες:

http://www.recycling-center.gr/beneﬁts-of-recycling.html

Τι είναι ανακύκλωση και ποια τα οφέλη της.

http://siakandaris.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B
9%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%
89%CE%BD/

Ο σημαντικός ρόλος της διαχείρισης των πλαστικών.

http://www.eoan.gr/el/content/22/i-simasia-kai-ta-ofeli-tis-anakuklosis

Η σημασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης.

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=article&id=322:2013-03-0614-19-30&catid=47&Itemid=520&lang=enid=47&Itemid=520&lang=en

Τα πλαστικά στη ζωή μας και στο περιβάλλον.

http://2epal-esp-peiraia.att.sch.gr/oldsite/text/project/taxiA/anakiklosi.pdf

Παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων.

http://users.sch.gr/imarinakis/recycling.htm

Τι είναι ανακύκλωση, ποια είναι η σημασία της, ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά;

δεν
λαστικά
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α
τ
ό
π
υς στο
Kάποια α αι η απόρριψή το όχι
νονται κ είναι επιβλαβής
ώ
λ
κ
υ
κ
α
αν
μπορεί να υγεία, αλλά για
ν
ο
λ
λ
ά
β
ι
περ
θρώπινη
ν
α
ν
η
τ
ισμό
μόνο για ε ζωντανό οργαν
κάθ
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Θετικές επιδράσεις της
ανακύκλωσης

Αρνητικές επιδράσεις της
ανακύκλωσης

34

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Στη
συνέχεια,
ο/η
εκπαιδευτικός
προβληματίζει τους/τις μαθητές/τριες
αναφορικά με το αν όλα τα πλαστικά μπορούν

εύκολα να ανακυκλωθούν, παρουσιάζοντας
τους παράλληλα τα ακόλουθα σύμβολα:

1

2

3

4

5

6

7

PETE

HDPE

V

LDPE

PP

PS

OTHER

Οι μαθητές/τριες ρωτώνται εάν έχουν
ξανασυναντήσει τα συγκεκριμένα σύμβολα.
Μέσα από τη συζήτηση διαπιστώνεται ότι οι
μαθητές/τριες έχουν συναντήσει τα σύμβολα
αυτά στις συσκευασίες στη φάση της
διαδικασίας καταγραφής των προϊόντων από
πλαστικό στο σπίτι τους (βλ. δραστηριότητα
1, σελ. 4). Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν
ξανά τον πίνακα της δραστηριότητας 1
(σελ. 4), επιχειρώντας να διερευνήσουν
αν όλα τα πλαστικά ανακυκλώνονται.

Ο/Η εκπαιδευτικός αναφέρει στους/τις
μαθητές/τριες ότι κάποια από τα πλαστικά
δεν ανακυκλώνονται και η απόρριψή τους
στο περιβάλλον μπορεί να είναι επιβλαβής
όχι μόνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά για
κάθε ζωντανό οργανισμό. Παράλληλα, οι
μαθητές/τριες ερευνούν στο διαδίκτυο και
συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες
σε σχέση με τα πιο πάνω σύμβολα.

Ενδεικτικά, οι πιο κάτω ιστοσελίδες
μπορούν να αξιοποιηθούν ως πηγή πληροφοριών

http://www.kathimerini.gr/837851/article/epikairothta/
perivallon/h-vavel-ths-oikologikhs-shmanshs-twn-proiontwn

Παρουσίαση σημάτων σχετικά με την ανακύκλωση.

http://slideplayer.gr/slide/5583314/

Παρουσίαση για τη διαχείριση αποβλήτων-Ανακύκλωση/ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

http://www.arcadianrecycle.gr/index29d2.html?optio

Πώς αναγνωρίζω τα ανακυκλώσιμα πλαστικά; Η κωδικοποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων.
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Τι
συμβολίζει η
σήμανση;
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δεν υπάρχει στ

1
RPET

1
PETE

Ποιος είνα
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του
αριθμού μ
έσα στο σ
χήμα;

Τι
συμβολίζουν
τα βέλη;

36

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

1
RPET

1
PETE

Μέσα από συζήτηση, οι μαθητές/τριες
αντιλαμβάνονται ότι η συγκεκριμένη
σήμανση αναφέρεται στο τύπο του
πλαστικού, συγκεκριμένα στον τύπο της
πλαστικής ρητίνης από την οποία είναι
φτιαγμένο το προϊόν ή η συσκευασία. Ο
αριθμός που βρίσκεται εντός της σήμανσης
προσδιορίζει τη χημική σύνθεση της
πλαστικής ρητίνης. Πλαστικές συσκευασίες
και προϊόντα που έχουν τον ίδιο αριθμό,
μπορούν να ανακυκλωθούν μαζί. Ως εκ

τούτου, οι εταιρείες ανακύκλωσης πλαστικών
διαχωρίζουν τα πλαστικά σε κατηγορίες,
με βάση τον αριθμό που αναγράφεται
στη συσκευασία. Τα βέλη δείχνουν ότι
το προϊόν ή η συσκευασία μπορούν να
ανακυκλωθούν, και τα γράμματα που είναι
κάτω από τη σήμανση αναφέρονται στην
κωδική ονομασία της πλαστικής ρητίνης,
όπως αυτή έχει καθοριστεί από το σύστημα
κωδικοποίησης που αναπτύχθηκε το 1988
στις ΗΠΑ από τη βιομηχανία πλαστικών,
για να διευκολύνει την ανακύκλωση των
πλαστικών προϊόντων και συσκευασιών.
Το πρόθεμα R υποδηλώνει ότι το προϊόν ή
η συσκευασία έχουν κατασκευαστεί από
αναγεννημένη πρώτη ύλη, δηλαδή από άλλα
προϊόντα που έχουν ήδη ανακυκλωθεί.
(http://www.arcadianrecycle.gr/index29d2.html?optio).

H ανακύκ
λωση
του πλανή ελαχιστοποιεί τη
συσκευασ τη, αφού τα προϊ ν υπερθέρμανση
παραγωγή ίες μπαίνουν ξανά όντα και οι
στον
εργοστάσι ς, με λιγότερε
ς καύσεις κύκλο
α, και λιγ
από τα
ότερες εκπ
ο
μ
π
ές αερίων
θερμοκηπ
του
ίου.

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός καλεί
τις ομάδες των μαθητών/τριών να
παρουσιάσουν τα πλαστικά προϊόντα και
συσκευασίες που έχουν φέρει από το
σπίτι, και να τα διαχωρίσουν ανάλογα με τη
σήμανση που φέρουν. Για διευκόλυνση των
ομάδων δίδεται σε κάθε ομάδα ένα φάκελος,

ο οποίος περιέχει καρτέλες με διάφορες
πληροφορίες, όπως: α) τις σημάνσεις της
ανακύκλωσης των πλαστικών, β) τα είδη
των προϊόντων/συσκευασιών που έχουν τη
συγκεκριμένη σήμανση, γ) τη δυνατότητα
ανακύκλωσης των προϊόντων που έχουν
κάποια από τις πιο πάνω σημάνσεις.
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Για
μπουκάλια PET ή
πολυαιθυλενίου, που
χρησιμοποιούνται για

6

συσκευασίες νερού και
αναψυκτικών και

PS

Υποδηλώνεται
παρουσία PS (πολυστυρένιο),
υλικού που χρησιμοποιείται σε

ανακυκλώνονται εύκολα.

πλαστικά είδη μιας χρήσης
(ποτήρια, πιάτα κ.λπ.), σε
θήκες CD-DVD. Το PS

1

ανακυκλώνεται.

PETE

Το PVC
έχει
V
αντικατασταθεί
από το PET στη βιομηχανία
τροφίμων και χρησιμοποιείται,
συνήθως, σε καλώδια και
σωληνώσεις. Ανακυκλώνεται πολύ
δύσκολα από τα υπόλοιπα, ενώ η
καύση του απελευθερώνει
τοξικές ουσίες.

3

Το PP
(πολυπροπυλένιο)
ανακυκλώνεται και
συνήθως βρίσκεται σε
καλαμάκια, πώματα

μπουκαλιών, μπουκάλια
σαλτσών και ιατρικών
σκευασμάτων. Ανακυκλώνεται όλο
και περισσότερο.

Αναφέρεται στα
πλαστικά που δεν
κατατάσσονται στις
προηγούμενες κατηγορίες και
συνήθως χρησιμοποιούνται σε

5
PP

γυαλιά ηλίου, θήκες υπολογιστών
και μεγάλες μπουκάλες
νερού.
Ανακυκλώνεται
δύσκολα.

Υποδηλώνει
πλαστικό χαμηλής
περιεκτικότητας σε
πολυαιθυλένιο, όπως είναι οι

OTHER

πλαστικές σακούλες
υπεραγορών και
καταστημάτων.
4

7
Το σύμβολο
HDPE (υψηλής
περιεκτικότητας
πολυαιθυλένιο) συναντάται
σε συσκευασίες

καθαριστικών, σακούλες
απορριμμάτων, χυμούς και
σημαίνει ότι το
πλαστικό
ανακυκλώνεται

Δεν
ανακυκλώνεται.

2

LDPE
HDPE

Τέλος, διεξάγεται συζήτηση στην τάξη, με
στόχο οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν
ότι η επιλογή των πλαστικών προϊόντων/
συσκευασιών καθημερινής χρήσης πρέπει
να γίνεται προσεκτικά, με βάση τη σήμανσή
τους, ώστε να είναι σε θέση κατά την
επιλογή των προϊόντων τους να γνωρίζουν
ποια από αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν

38

και ποια είναι επιβλαβή στο περιβάλλον.
Μέσα από τη συζήτηση είναι σημαντικό να
αναδειχθεί ο ρόλος και η ευθύνη μας ως
καταναλωτές στην προστασία και διατήρηση
του περιβάλλοντος, αφού οι καταναλωτικές
μας επιλογές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό
την ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά και
της ζωής μας.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

2. Ένα μεγάλο σκουπιδονήσι
στην καρδιά του Ειρηνικού
Ωκεανού

ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
γασίας πληροφοριών με τη χρήση
ποικίλων πηγών, όπως φιλμς, άρθρα,
χάρτες κ.λπ.
Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν
τους
κινδύνους
που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο
περιβάλλον, από την ανεξέλεγκτη
χρήση των πλαστικών σακουλιών.
• Κατανοήσουν ότι τα πλαστικά
απορρίμματα στις θάλασσες και τους
ωκεανούς, επιδρούν αρνητικά στα
οικοσυστήματα και στους ζωντανούς
οργανισμούς με άμεσο αντίκτυπο
στον άνθρωπο και στην ποιότητα της
ζωής του.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η ρύπανση των
θαλασσών με πλαστικά απορρίμματα
αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα που
χρήζει κοινής αντιμετώπισης και
δράσης.
• Αναπτύξουν την ικανότητα διερεύνησης, συγκέντρωσης και επεξερ-

• Ασκηθούν στην παιδαγωγική τεχνική του εννοιολογικού χάρτη,
διερευνώντας τα αίτια και τις
επιπτώσεις της χρήσης της πλαστικής
σακούλας, καθώς και τα μέτρα
αντιμετώπισης του ζητήματος, σε
συλλογικό και ατομικό επίπεδο,
για την υιοθέτηση καταναλωτικών
προτύπων
βασισμένων
στην
ορθολογική διαχείριση των πλαστικών
απορριμμάτων.
• Προβληματιστούν ως αυριανοί πολίτες για τη δική τους ευθύνη στην
αντιμετώπιση
της
ανεξέλεγκτης
ρίψης
πλαστικών
απορριμμάτων
στο θαλάσσιο οικοσύστημα και να
προτείνουν πιθανές λύσεις, δράσεις
και πρακτικά μέτρα που μπορούν να
υιοθετηθούν στην καθημερινότητά
τους για την απάμβλυνση του
προβλήματος.
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Πορεία εφαρμογής
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Σε αρχικό στάδιο, οι μαθητές/τριες
παρακολουθούν τα ακόλουθα φιλμάκια με
θέμα τις πλαστικές σακούλες στον Ωκεανό:
•

Η παραλία κατά της πλαστικής
σακούλας: Φιλμ κατά της βιομηχανίας
των πλαστικών και της ρύπανσης
από την πλαστική σακούλα, και για
την προστασία των υδάτων και της
θαλάσσιας πανίδας
https://www.youtube.com/watch?v=jSD21zp89zM
Η ανάδυση της φάλαινας: Το πλαστικό
σκοτώνει: Αλληγορικό φιλμάκι στο
οποίο παρουσιάζεται η ανάδυση στην
επιφάνεια της θάλασσας μιας φάλαινας
καλυμμένης από πλαστικό
https://www.youtube.com/watch?v=R6IP3_
aRFtA

-

Γιατί ένας σκηνοθέτης χρησιμοποιεί
την υπερβολή για να επισημάνει ένα
πραγματικό ζήτημα; Τι επιτυγχάνει με
την υπερβολή;

-

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων
στους ωκεανούς;

•

Ακολούθως,
οι
μαθητές/τριες
προβληματίζονται ως προς τα πιο κάτω
θέματα:
-

Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο των φιλμ
αντανακλά σε πραγματικές καταστάσεις
ή έχουν στοιχεία υπερβολής;

-

Ποια
πραγματική
προβληματική
κατάσταση προβάλλεται και σε ποια
σημεία εντοπίζετε την υπερβολή;

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες μελετούν
άρθρα και κείμενα σχετικά με τη μείωση
και απαγόρευση της χρήσης των πλαστικών
σακούλων στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι μαθητές/τριες σε ομάδες
συζητούν και αναλύουν το περιεχόμενο
των άρθρων, και χρησιμοποιώντας ως
βάση το δείγμα του εννοιολογικού χάρτη
που ακολουθεί, φτιάχνουν τον δικό τους,
δίδοντας όσο το δυνατό περισσότερες
λεπτομέρειες.

Images
Canada Photos Getty
Credit: Rolf Hicker All
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υψηλά ποσοστά χρήσης της πλαστικής
τσάντας -περισσότερες από 500 ανά άτομο
ετησίως– και θα πρέπει να προχωρήσουν σε
δραστικές αλλαγές για να συμμορφωθούν
με τα νέα όρια. Από την άλλη πλευρά,
χώρες όπως η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο
και η Γαλλία έχουν ήδη πετύχει τον αρχικό
στόχο με 79 πλαστικές σακούλες ανά άτομο
ετησίως. Το 2010, σε κάθε ευρωπαίο πολίτη
αντιστοιχούσαν 189 σακούλες ετησίως
και χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο, ο αριθμός
αυξανόταν.

Κυνήγι κατά της
πλαστικής σακούλας
εξαπολύει η Ευρώπη
Τη χρήση της πλαστικής τσάντας μιας
χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει
να περιορίσει κατά το ήμισυ μέχρι το 2019
ο νόμος που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 28 Απριλίου 2015. Οι
πλαστικές σακούλες αποτελούν τεράστια
περιβαλλοντική πληγή, καθώς βλάπτουν
ανεπανόρθωτα τα θαλάσσια οικοσυστήματα
και τα πουλιά,ενώ απαιτούνται αιώνες ώστε
να βιοδιασπαστούν πλήρως.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο
απορρίπτονται στην Ευρώπη περίπου οκτώ
δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες. Μόνο
στη Γαλλία «περίπου 122 εκατομμύρια
πλαστικές
σακούλες
ρυπαίνουν
μια
ακτογραμμή
5.000
χιλιομέτρων»
αναφέρει χαρακτηριστικά στο euractiv.fr ο
σοσιαλιστής Γάλλος ευρωβουλευτής Ζυλ
Παρνώ. Η νέα νομοθεσία απαιτεί από τα
κράτη-μέλη της ΕΕ να περιορίσουν σταδιακά
τη χρήση της πλαστικής τσάντας με αρχικό
ανώτατο όριο τις 90 σακούλες ανά άτομο
ετησίως από το 2019 και σε 40 σακούλες το
2025.

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητικές επιδόσεις
σε σύγκριση με τις δυτικές χώρες της ΕΕ με
περισσότερες από 200 πλαστικές σακούλες
ανά άτομο. Η νέα νομοθεσία προβλέπει
επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
εξετάσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο
των βιοδιασπώμενων πλαστικών και θα
θεσπίσει τη σήμανσή τους ως πλαστικών,
βιοδιασπώμενων ή κομποστοποιήσιμων
μέχρι το 2017.
Πηγή:
eu-122102/

http://www.econews.gr/2015/05/04/plastikes-tsantes-
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Ορισμένες χώρες, όπως η Ουγγαρία,
η Πορτογαλία, η Πολωνία και οι χώρες
της Βαλτικής χαρακτηρίζονται από πολύ
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Π
Περισσότερο
από το 90% των 100
δ
δισεκατομμυρίων
πλαστικών σακουλών
που
κυκλοφορούν στις χώρες της
π
Ευρωπαϊκής
Ένωσης περιλαμβάνονται
Ε
στην
κατηγορία αυτή. Σύμφωνα με
σ
σ
στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
περισσότερα
από 8 δισεκατομμύρια
π
τέτοιες
σακούλες καταλήγουν στα
τ
σκουπίδια
και διασκορπίζονται στο
σ
έδαφος,
στις θάλασσες, στις λίμνες και
έ
στους
ποταμούς, προκαλώντας ασφυξία
σ
σε
σ πουλιά, ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά,
μετατρεπόμενα
σε «θανάσιμη σούπα»
μ
στις
υδάτινες επιφάνειες. Για «ιστορική
σ

Μπορεί να είναι πρακτικές, αλλά η
ζημιά που προκαλούν στο
περιβάλλον είναι ανεπανόρθωτη.
Υπό αυτό το σκεπτικό, η ΕΕ
προχώρησε την Παρασκευή σε μια
ιστορική απόφαση: Καταργεί τις
πλαστικές σακούλες των σούπερ
μάρκετ.
Με κοινή απόφαση των 28
κυβερνήσεων, από εδώ και πέρα οι
καταναλωτές θα χρησιμοποιούν
χάρτινες συσκευασίες για να
μεταφέρουν τα προϊόντα που
αγοράζουν και όσα κράτη συνεχίσουν
να διατηρούν τις πλαστικές σακούλες
θα μεταφέρουν το κόστος στον
πελάτη. Στόχος είναι μέχρι το 2025
να έχουν εξαφανιστεί εντελώς οι
πλαστικές σακούλες, καθώς τα 3/4
της χρήσης τους δηλητηριάζουν
υδάτινες επιφάνειες και εδάφη.
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν
ως εξής: τα κράτη που δεν θα
ακολουθήσουν την εντολή θα πρέπει
να επιβάλουν χρέωση της πλαστικής
σακούλας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, με
στόχο να μειωθεί η κατανάλωση σε 90
σακούλες ανά άτομο ετησίως. Στο
στόχαστρο των ευρωπαϊκών μέτρων θα
βρίσκονται οι «ελαφριές» σακούλες, πάχους
κάτω των 50 microns, οι οποίες διανέμονται
δωρεάν
από
πολλά
ευρωπαϊκά
σουπερμάρκετ...

επιτυχία»
έκανε
λόγο
η
Δανέζα
ευρωβουλευτής των Πρασίνων Μαργκρέτε
Άουκεν, μιλώντας για την πρώτη ευρωπαϊκή
συμφωνία αναγκαστικού χαρακτήρα για τον
περιορισμό των απορριμμάτων.
Πηγή: H EE καταργεί τις πλαστικές σακούλες των σούπερ μάρκετ
-Οποιος συνεχίζει να τις χρησιμοποιεί θα πληρώνει
h t t p : / / w w w . i e ﬁ m e r i d a . g r /
news/179507/h-ee-katargei-tis-plastikes-sakoyles-ton-soypermarket- o p oios- syn e hizei- na -tis #ix z z4Vc yN M MxY
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προκαλώντας ασφυξία
σε πουλιά, ψάρια και
θαλάσσια
θηλαστικά, μετατρεπ
όμενα σε «θανάσιμη
σούπα» στις
υδάτινες επιφάνειες.
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Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών
μεταφοράς
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι ιδιότητες
που έκαναν τις πλαστικές σακούλες
μεταφοράς εμπορική επιτυχία –χαμηλό
βάρος και υψηλή αντοχή– είναι και εκείνες
που συνέβαλαν στην ευρεία χρήση τους.
Εκτιμάται ότι, το 2010, κάθε πολίτης της ΕΕ
χρησιμοποίησε 198 πλαστικές σακούλες
μεταφοράς, από τις οποίες περίπου το 90%
εκτιμάται ότι ήταν λεπτές. Αυτές
επαναχρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά
από τις πιο «βαριές» σακούλες και είναι
πιθανότερο να συμβάλλουν στη δημιουργία
απορριμμάτων.

Πρωταθλητές στη
χρήση πλαστικής
σακούλας οι Έλληνες
σύμφωνα με έρευνα
του ΙΕΛΚΑ

Επισημαίνει ότι τα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζουν από εμπορικής πλευράς οι
πλαστικές σακούλες μεταφοράς πάχους
μικρότερου από 0.05mm (ελαφρότητα,
αντοχή και αντίσταση στη διάσπαση) ήταν
και είναι υπεύθυνα για το χαμηλό ποσοστό
ανακύκλωσης των σακουλών αυτών, καθώς
και για τη ρύπανση των εδαφών και των
υδάτων σε παγκόσμια κλίμακα.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AR8067&from=EL

Συγκεκριμένα:

Σ
ώ θέ
ΕΕ σε κατανάλωση
άλ
Στην
πρώτη
θέση της ΕΕ,
πλαστικής σακούλας, κατατάσσεται η
Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του 2015,
όπως αυτά αποτυπώνονται σε έρευνα
του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Οι μέχρι τώρα μετρήσεις και εκτιμήσεις
αναφέρουν ότι το 2015 στην Ελλάδα
αντιστοιχούν 363 σακούλες ανά
κάτοικο ανά έτος. Η μέτρηση αυτή
είναι κατά 50% μεγαλύτερη από την
δημοσιευμένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του 2010, στις 242 σακούλες
ανά κάτοικο, η οποία τότε κατέτασσε την
Ελλάδα στην 4η θέση ανάμεσα στις 19
χώρες με διαθέσιμα στοιχεία. Σημειώνεται
ότι η εκτίμηση για 363 σακούλες φέρνει την
Ελλάδα στην πρώτη θέση σε κατανάλωση,
διπλάσια σχεδόν από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο των 175 τεμαχίων.

Η σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ βρίσκεται
ακόμα σε εξέλιξη και θα καταλήξει με την
κατάθεση συγκεκριμένων εναλλακτικών
προτάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2015/720.
Tα μέχρι τώρα ευρήματα της μελέτης - που
δημοσιοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη μέσω της
ηλεκτρονικής σελίδας του Ινστιτούτου είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος του
προβλήματος.
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επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει η
κατανάλωση στην Ελλάδα να μειωθεί κατά
80% ως το 2019 και 90% ως το 2025.
Οι περισσότερες από τις Ευρωπαϊκές χώρες,
είτε στο πλαίσιο της εναρμόνισης της
εθνικής νομοθεσίας τους με την κοινοτική,
είτε λόγω εθνικής στρατηγικής έχουν
υιοθετήσει ήδη πρακτικές μείωσης της
χρήσης πλαστικής σακούλας. Ακολουθούν
μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

Σήμερα
στην
Ελλάδα
συνολικά
χρησιμοποιούνται συνολικά 4,3 δισ.
σακούλες με σημαντική επιβάρυνση του
περιβάλλοντος, περίπου δηλαδή 33.000
τόνοι πλαστικές σακούλες με πολύ
σημαντικό κόστος.
Αντίθετα, οι επαναχρησιμοποιούμενες
σακούλες
(π.χ.
υφασμάτινες)
είναι
ελάχιστες. Υπολογίζονται με βάση την
έρευνα του ΙΕΛΚΑ σε 400.000-500.000
ανά έτος, δηλαδή περίπου 0,05 σακούλες
ανά κάτοικο, όταν π.χ. η Δανία η οποία
είναι από τις πιο προχωρημένες χώρες
στη μείωση της πλαστικής σακούλας έχει
75 επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες
ανά κάτοικο, ενώ ο μέσος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι 23 (Σημειώνεται ότι η έρευνα
της Eunomia αναφέρει υψηλότερους
αριθμούς για την Ελλάδα, οι οποίοι όμως
δεν επιβεβαιώνονται με βάση τα ευρήματα
της έρευνας του ΙΕΛΚΑ).

Δανία: Το 2003, η Δανία εισήγαγε έναν φόρο
στις λιανικές επιχειρήσεις για να μειώσει τις
πλαστικές σακούλες. Αυτό ενθάρρυνε τα
καταστήματα να χρεώνουν για τις πλαστικές
σακούλες και αύξησε τη χρήση/ζήτηση
για επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.
Υπολογίζεται ότι μείωσε περίπου κατά 66%
τις πλαστικές σακούλες. Μέχρι το 2014 η
Δανία είχε τη χαμηλότερη χρήση πλαστικής
σακούλας στην Ευρώπη, με 4 σακούλες ανά
άτομο ανά έτος.
Γερμανία:
Μέσω του προγράμματος
Green Dot η Γερμανία επιβάλλει ένα τέλος
στην υπερβολική συσκευασία. Όλα τα
καταστήματα στη Γερμανία που παρέχουν
πλαστικές σακούλες πρέπει να πληρώσουν
έναν φόρο ανακύκλωσης.
Ιρλανδία: Τον Μάρτιο του 2002, η Ιρλανδία
εισήγαγε έναν φόρο 0,15 ευρώ, ο οποίος

Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται
περισσότερο εμφανές όταν συγκρίνεται η
σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα με την
υποχρέωση της χώρας προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία
αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει
να λάβουν μέτρα «που εξασφαλίζουν
ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν
θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές
σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν
το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019
και τις 40 λεπτές πλαστικές σακούλες
μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο
στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Προκειμένου να
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τητα της
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λλαπλών
χρήσεων.

εισπράττεται στο σημείο πώλησης. Αυτό
οδήγησε στο 90% των καταναλωτών να
χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιούμενες
σακούλες μέσα σε έναν χρόνο. Ο φόρος
αυξήθηκε σε 0,22 ευρώ το 2007. Τα έσοδα
αποδίδονται σε ένα Ταμείο Περιβάλλοντος.
Ιταλία: Τον Ιανουάριο του 2011, η Ιταλία
απαγόρευσε πλήρως τη διανομή της
ελαφριάς πλαστικής σακούλες που δεν
είναι από βιοδιασπώμενο υλικό.
Ηνωμένο Βασίλειο: Οι μεγάλες αλυσίδες
σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο
εισήγαγαν το «bags for life» από το 2008,
ένα πρόγραμμα με επαναχρησιμοποιούμενες
τσάντες που οι πελάτες ενθαρρύνονται
να χρησιμοποιούν αντί για τις πλαστικές
σακούλες μιας χρήσης.

πρόγραμμα,
ώστε
να
ενθαρρύνει τους
λ ι α ν ο π ω λ ητ έ ς
να
δωρίσουν
τα έσοδα σε
φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κά
ιδρύματα.
Ολλανδία:
Η
Ολλανδία εφαρμόζει την πλήρη
απαγόρευση της διανομής δωρεάν
πλαστικής σακούλας από την 1η Ιανουαρίου
2016. Η απαγόρευση έχει μια μικρή
εξαίρεση για τα μη συσκευασμένα προϊόντα
τροφίμων, τα οποία εκτίθενται σε πιθανό
κίνδυνο μόλυνσης, δηλαδή φρέσκα φρούτα.
Καταστήματα, ιδίως τα σούπερ μάρκετ,
πωλούν επαναχρησιμοποιήσιμες πλαστικές
σακούλες από 0,15 ευρώ έως 0,25 ευρώ.
Στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων για τη
μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας
συστάθηκε ομάδα εργασίας με πρωτοβουλία
της γενικής γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής το ΙΕΛΚΑ και τον
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
με σκοπό τον καθορισμό των δράσεων για
την από κοινού εκπόνηση και υλοποίηση
ενός εθνικού σχεδίου δράσης με την
εμπλοκή όλων των φορέων, ιδιωτικών και
δημόσιων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση
του καταναλωτικού κοινού και την άμεση
μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας.
http://www.huffingtonpost.gr/2016/06/14/koinonia-erevna-ee_n_10451954.html

Σε συνέχεια αυτού του μέτρου, στην Αγγλία
στις 5 Οκτωβρίου 2015 εισήχθη μια ελάχιστη
χρέωση πέντε πένες ανά πλαστική σακούλα
μιας χρήσης. Ισχύει για τους λιανοπωλητές
με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.
Σε αντίθεση με το υπόλοιπο Ηνωμένο
Βασίλειο, η χρέωση δεν ισχύει για σάκους
ή χάρτινες σακούλες που κατασκευάζονται
από άλλα φυσικά υλικά.
Ο ΦΠΑ που τίθεται επί των πωλήσεων
αποδίδεται στην κυβέρνηση. Οι έμποροι
λιανικής πώλησης μπορούν να επιλέξουν
πώς χρησιμοποιού-νται τα χρήματα που
συγκεντρώνο-νται από τις πωλήσεις των
τσαντών κατά το δοκούν. Η κυβέρνηση,
ωστόσο,
σχεδιάζει
την
δημοσίευση
πληροφοριών ετήσια σχετικά με το

Το κόστος για να
συλλεχθεί από τον βυθό
μια πλαστική σακούλα
είναι 10 φορές περισσότερο
από το να παραχθεί
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Η χρήση των
πλαστικών
σακούλων
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μπορεί να
αντιμετωπιστεί με

αίτια

επιπτώσεις
μέτρα

ατομικά

46

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

συλλογικά

Ακολούθως, με τη βοήθεια του χάρτη, του
φωτογραφικού και του πληροφοριακού
υλικού που δίδεται στις ομάδες, οι μαθητές/
τριες καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά

Δυτικό Τμήμα
Απορριμάτων

τα αίτια και τις επιπτώσεις της παρουσίας
των πλαστικών σακούλων στο θαλάσσιο
περιβάλλον και να προτείνουν μέτρα για την
αντιμετώπιση του προβλήματος.

https://marinedebris.noaa.gov/info/patch.html

Ανατολικό Τμήμα
Απορριμάτων

Ο μεγαλύτερος χώρος υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων στη Γη, ο οποίος βρίσκεται
στον Ειρηνικό Ωκεανό δυτικά του Σαν
Φρανσίσκο, ονομάζεται Great Paciﬁc
Garbage Patch ή στα ελληνικά «Μεγάλη
Δίνη των Σκουπιδιών του Ειρηνικού».
Πρόκειται για δύο τεράστιες κηλίδες από
διαλυμένο και θρυμματισμένο πλαστικό
που έχουν δημιουργηθεί στον Ειρηνικό
Ωκεανό (υπάρχουν 5 τέτοιες κηλίδες στον
πλανήτη) και καταλαμβάνουν έκταση
υπερδεκαπλάσια της Ελλάδας (περίπου
1.400.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα).
Το τοξικό μείγμα πλαστικών ανακαλύφθηκε
τυχαία από τον ωκεανογράφο Τσαρλς Μουρ
το 1997 κατά τη διάρκεια ιστιοπλοϊκών
αγώνων που πραγματοποιούνταν μεταξύ
των ακτών του Λος Αντζελες και της
Χαβάης. Αντίθετα με τους συναδέλφους
του, ο Αμερικανός επιστήμονας αποφάσισε
να διασχίσει την υποτροπική δίνη του
Βορείου Ειρηνικού αψηφώντας τα ισχυρά
θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στην
περιοχή. Προς μεγάλη του έκπληξη
βρέθηκε να πλέει πάνω από ένα πυκνό

στρώμα από μπουκάλια, συσκευασίες και
κάθε λογής πλαστικά αντικείμενα. Τότε για
πρώτη φορά έγινε γνωστό ότι κάτω από την
επιφάνεια της θάλασσας συγκεντρώνονται
τόνοι σκουπίδια τα οποία περιδινούνται σε
μια αέναη σπειροειδή κίνηση στο μέσο του
Ειρηνικού.

Gre
a
(Με t Pacif
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ν
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ενώ συνολικά σε αυτή τη δίνη έχουν
συγκεντρωθεί περίπου 100 εκατομμύρια
τόνοι σκουπίδια.

Η αποκομιδή αυτού του τεράστιου όγκου
σκουπιδιών θα ήταν μια τιτάνια επιχείρηση
στην οποία δεν θα μπορούσε καμία χώρα να
ανταποκριθεί οικονομικά, θεωρεί ο κ. Μουρ.
«Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε οποιαδήποτε
χώρα σε χρεοκοπία» είχε δηλώσει
παλαιότερα ο ίδιος, επισημαίνοντας τον
κίνδυνο να αφανιστούν δεκάδες θαλάσσια
είδη τα οποία θα εγκλωβίζονταν στα δίχτυα
μαζί με τους τόνους των πλαστικών.
Η «μεγάλη δίνη των σκουπιδιών του
Ειρηνικού» αποτελείται από δύο μεγάλα
τμήματα: το Δυτικό, που βρίσκεται ανάμεσα
στην Ιαπωνία και στη Χαβάη, και το Ανατολικό,
το οποίο θεωρείται ότι συγκεντρώνει τις
μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων και
εντοπίζεται ανάμεσα στις δυτικές ακτές των
ΗΠΑ και στη Χαβάη. Αυτές οι δύο κηλίδες
έχουν σχηματιστεί λόγω των ρευμάτων του
Ειρηνικού Ωκεανού, τα οποία παρασύρουν
σε αργή κυκλική κίνηση οτιδήποτε επιπλέει
στην επιφάνεια της θάλασσας.
Καθώς μάλιστα δεν υπάρχουν εκεί πολλά
νησιά για να «ξεβραστούν» τα σκουπίδια,
κάθε είδους πλαστικά, όπως σακούλες
και συσκευασίες, αναμειγνύονται με το
φυσικό πλαγκτόν σχηματίζοντας ένα τοξικό
«μωσαϊκό σκουπιδιών». Υπολογίζεται ότι για
κάθε κιλό φυσικό πλαγκτόν αντιστοιχούν
περίπου έξι κιλά πολτός από πλαστικό,
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Σύμφωνα με έρευνες του ΟΗΕ, σε κάθε
τετραγωνικό χιλιόμετρο ωκεανού υπάρχουν
περίπου 18.000 κομμάτια πλαστικό, όμως
στις συγκεκριμένες περιοχές του Ειρηνικού
τα πλαστικά ανέρχονται σε 334.271
κομμάτια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Το
80% αυτών των απορριμμάτων προέρχεται
από τις ακτές της Βόρειας Αμερικής και της
Ανατολικής Ασίας, ενώ το υπόλοιπο 20%
προέρχεται από την αποβολή σκουπιδιών
αλλά και τις απώλειες εμπορεύματος από τα
φορτηγά πλοία που διαπλέουν τον Ειρηνικό
Ωκεανό.

Κάθ
ε
αναμείδους π
το φ ειγνύο λαστικ
ά
υ
σχημ σικό πλ νται με
α
α
τοξικ τίζοντα γκτόν,
ς
ό
σκ «μωσ ένα

α
διών ϊκό
».

ουπι

υ καθ
Η μεγάλη διάρκεια ζωής του
καθιστά
το πλαστικό, σε όλες τις εκδοχές του,
το πλέον χρησιμοποιούμενο υλικό στη
βιομηχανία, αλλά και το πιο εύχρηστο για
τους καταναλωτές. Ωστόσο, αυτό ακριβώς
το χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας το
καθιστά εξαιρετικά επιβλαβές όχι μόνο
για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και
εν γένει για την οικολογική ισορροπία.
Τα πλαστικά που αντί για τους κάδους
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ανακύκλωσης καταλήγουν στις θάλασσες
τεμαχίζονται από τα θαλάσσια ρεύματα και
το ηλιακό φως σε πολύ μικρά κομμάτια,
τα οποία στη συνέχεια είναι πιθανό να
φαγωθούν από τα ψάρια ή τα πουλιά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα
από ένα εκατομμύριο θαλασσοπούλια και
από 100.000 θηλαστικά της θάλασσας και
θαλάσσιες χελώνες πεθαίνουν κάθε χρόνο
από την κατάποση κομματιών πλαστικού
ή επειδή μπερδεύονται σε αυτά. Το πιο
επικίνδυνο όμως είναι ότι αυτού του είδους
η «τροφή» λειτουργεί σαν βραδυφλεγής
βόμβα για τον άνθρωπο. Τα τεμαχισμένα
πλαστικά αποτελούν ένα είδος «χημικού
σφουγγαριού» αφού απορροφούν τις
εξόχως βλαπτικές χημικές ενώσεις ΡΟΡ
(εμμένοντες οργανικοί ρύποι) που μέσω των
θαλάσσιων ειδών και κυρίως των λιπαρών
ψαριών εισέρχονται στον ανθρώπινο
οργανισμό.
Οι
ΡΟΡ
περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, διοξίνες αλλά και διάφορα
παρασιτοκτόνα, όπως το DDΤ, τα οποία με
τη σειρά τους συσσωρεύονται στους ιστούς
των ζωντανών οργανισμών προκαλώντας
σημαντικές ορμονικές διαταραχές. Όπως
έχει αποδειχθεί από επιστημονικές έρευνες,
αυτές οι τοξικές ουσίες ευθύνονται για

τη δημιουργία καρκινικών όγκων, ενώ
μπορούν να προκαλέσουν αναπαραγωγικές
διαταραχές, καταστολή του ανοσοποιητικού
συστήματος
και
προβλήματα
στη
φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών.
Πηγή: http://www.tovima.gr/world/article/?aid=266478

Περισ
θαλασσοπ σότερα από ένα εκ
ατομ
ούλι
θάλασσας α και από 100.000 μύριο
θηλ
και
κάθε χρόν θαλάσσιες χελώνε αστικά της
ς
ο από την
κατάποση πεθαίνουν
πλαστικο
ύ ή επειδή
κ
μπερδεύον ομματιών
ται σε αυ
τά.
τόνοι, δηλαδή
0
0
.0
9
6
2
ν
ο
τ
Τουλάχισ
πλαστικά,
ια
ρ
ύ
μ
μ
ο
τ
α
κ
ε
ισ
πέντε τρ
νούς, ενώ 8
α
ε
κ
ω
ς
υ
ο
τ
σ
ν
ύ
κολυμπο
χονται
ρ
έ
ισ
ε
ι
ο
ν
ό
τ
ι
ο
έ
εκατομμύρια ν
ετησίως.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

49

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Η
Μεσόγειος
«πλαστικοποιείται»
και
ενδεχομένως
το
μέλλον
μας
«πολυμερίζεται» και αυτό μαζί της. Προς
έκπληξη ακόμη και των ίδιων των ερευνητών
τα νερά της εμφανίζουν περιεκτικότητες
σε απορρίμματα που συναγωνίζονται ή και
νικούν κατά κράτος τις «χωματερές» των
ωκεανών. Η πλειονότητα των απορριμμάτων
αυτών είναι διαφόρων ειδών πλαστικά,
ορατά αλλά και... αόρατα. Τα τελευταία
χρόνια έχει ανακαλυφθεί ότι τα πολυμερή
που εκτίθενται στον αέρα, στον ήλιο και

στο θαλασσινό νερό κατακερματίζονται σε
μικροσκοπικά κομματάκια και ίνες που, όπως
φαίνεται, «κολυμπούν» κατά εκατοντάδες
δισεκατομμύρια κάνοντας κύκλους μέσα στη
Λεκάνη της Μεσογείου χωρίς να βρίσκουν
διέξοδο διαφυγής. Περνούν επίσης στα
εντόσθια των ψαριών, τα οποία τα τρώνε
μαζί με την τροφή τους. Παραμένει εν
πολλοίς άγνωστο το κατά πόσο είναι τοξικά
για τη θαλάσσια ζωή, ενώ το μεγάλο, επίσης
αναπάντητο προς το παρόν, ερώτημα είναι
αν περνούν στην τροφική αλυσίδα.

Πηγή: http://www.tovima.gr/science/article/?aid=548989

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
originals/18/97/5d/18975dbdae8c3a66c6712c5afb2414f5.jpg

http://www.earthnewsmedia.com/wp-content/plastic-beads-wildlife.jpg
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http://blog.pawnhero.ph/wp-content/uploads/2016/04/BSSPOceans-041__880.jpg

Παράλληλα με τα άρθρα, οι μαθητές/τριες
καλούνται να δουν και τα φιλμάκια που
προτείνονται πιο κάτω και αφορούν στα
μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

https://www.youtube.com/watch?v=MLNIgYI9vkM

Π
Παρουσίαση
ί
ενός
ό νέου
έ συστήματος
ή
καθαρισμού
θ
ύ της θάλ
θάλασσας από
ό τα πλαστικά
λ
ά που αποτελεί
λ ί μια
μορφή ηλεκτρικής σκούπας μέσα στη θάλασσα. Η ολλανδική εταιρία Ocean Cleanup δοκιμάζει
τώρα ένα σύστημα φραγμάτων που επιπλέουν, 23 χλμ από την ακτή. Αυτό το σύστημα μαζεύει τα
πλαστικά απόβλητα που βρίσκονται στη θαλάσσια επιφάνεια.

https://www.youtube.com/watch?v=s7RT7d1CR3E

Π ό
Πρόταση
της Κ
Κομισιόν
ό ενός
ό νέου
έ νομοθετικού
θ
ύ πλαισίου
λ ί με το οποίο
ί τα Κ
Κράτη
ά μέλη
έλ θ
θα πρέπει
έ
να
επιλέξουν ανάμεσα στη φορολόγηση, τους στόχους μείωσης ή την πλήρη απαγόρευση των
πλαστικών σακούλων

https://www.youtube.com/watch?v=hFX0xwMYCKI

Φ λ ά με μηνύματα
Φιλμάκι
ύ
κατά
ά των σκουπιδιών
δ ώ και κυρίως
ί των πλαστικών
λ
ώ σκουπιδιών,
δ ώ στις θάλ
θάλασσες
και στις ακτές.

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ

Τ πλαστικό
Το
λ
ό είναι
ί
παντού,
ύ και πνίγει
ί τον πλανήτη
λ ή μας και τα ζώ
ζώα που ζζουν σ’’ αυτόν.
ό Ο
Οι καθημερινές
θ
έ
αγορές και συνήθειές μας μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον μας. Είναι σημαντικό
να διαβάζουμε τις ετικέτες και να κάνουμε προσεκτικές αγορές, ώστε να μπορούμε να κάνουμε
θετικά βήματα προς έναν υγιέστερο πλανήτη.

Αφού αναλυθούν και συζητηθούν οι πιο πάνω
πηγές ως προς το πρόβλημα της παρουσίας των
πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα αίτια
ύπαρξης του προβλήματος, τις επιπτώσεις,
καθώς και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν
για την αντιμετώπισή του, οι μαθητές/τριες σε
ομάδες, συμπληρώνουν το ακόλουθο φύλλο
εργασίας:
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Σ

ΙΑ

Ο
ΛΛ
Υ
Φ

ΑΣ
ΡΓ

Ε

Τα πλαστικά απορρίμματα σε θάλασσες και ωκεανούς

1. Περιγράψτε το πρόβλημα που προκύπτει από
την παρουσία των πλαστικών στο θαλάσσιο
περιβάλλον:

2. Αίτια της
πρόκλησης του
προβλήματος
αυτού

ΑΙΣΘΗΤΙΚΈΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

3. Συνέπειες του
προβλήματος:
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4. Πιθανές λύσεις
του προβλήματος

5. Δράσεις που μπορείτε να λάβετε ως πολίτες, για να
ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία για την
ύπαρξη του συγκεκριμένου προβλήματος

6. Μέτρα που θα υιοθετούσατε στην
καθημερινότητά σας για την αντιμετώπιση του
προβλήματος
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3. Πλαστικά μιας χρήσης
ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν ότι τα πλαστικά προϊόντα/συσκευασίες μιας χρήσης είναι
αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου
ζωής.
• Προβληματιστούν αναφορικά με τις
καθημερινές καταναλωτικές τους
επιλογές, οι οποίες σχετίζονται με τη
χρήση των πλαστικών αντικειμένων
μιας χρήσης.
• Συνειδητοποιήσουν τις κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και οικονομικές
επιπτώσεις από τη χρήση των
πλαστικών
απορριμμάτων
μιας
χρήσης.
• Αντιληφθούν ότι τα πλαστικά μιας
χρήσης συνδέονται άμεσα με την
αύξηση των απορριμμάτων σε τοπικό
και παγκόσμιο επίπεδο.
• Κατανοήσουν ότι τα πλαστικά απορρίμματα μιας χρήσης συμβάλλουν
στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής μας.
• Αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις
ως προς τη χρήση πλαστικών
αντικειμένων μίας χρήσης.
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• Αντιληφθούν τις διαφορετικές ομάδες, προσεγγίσεις και συμφέροντα
που ενυπάρχουν σε κάθε απόφαση,
επιλογή ή ενέργεια.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η μείωση των
πλαστικών μιας χρήσης συμβάλλει
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη
διατήρηση των φυσικών πόρων.
• Συνειδητοποιήσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από την αυξανόμενη
παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων.
• Ασκηθούν στην «Υπόδυση ρόλων», ως
σημαντικής παιδαγωγικής τεχνικής
για τη διερεύνηση του ζητήματος
των πλαστικών μιας χρήσης και της
αντικατάστασής τους με προϊόντα/
συσκευασίες
φιλικές
προς
το
περιβάλλον.
• Αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας,
διερεύνησης, συζήτησης και επιχειρηματολογίας, σε σχέση με το υπό
διερεύνηση ζήτημα.
• Αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής
σκέψης, καθώς επίσης και δεξιότητες
διατύπωσης τεκμηριωμένων θέσεων
σε σχέση με τις καταναλωτικές τους
επιλογές.

Πορεία εφαρμογής
:
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O/Η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες στην ομάδα τους να
καταγράψουν σε μορφή ιδεοθύελλας προϊόντα που χρησιμοποιούν στην
καθημερινή τους ζωή, τα οποία είναι από πλαστικό. Ενδεικτικά, ως παράδειγμα,
παρατίθεται το ακόλουθο διάγραμμα:
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Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες καλούνται
να μελετήσουν τις απόψεις των δύο
παιδιών και συζητούν ως προς αυτές (π.χ.
αν διαφωνούν ή συμφωνούν), στη βάση
τεκμηριωμένων θέσεων και επιχειρημάτων.

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας
είναι οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν
ότι οι καταναλωτικές τους επιλογές έχουν
αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην ποιότητα
ζωής τους.

Επιλέγω να αγοράζω συχνά και να
χρησιμοποιώ πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης
γιατί τα χρησιμοποιώ μόνο μια φορά και
τα πετάω! Δεν χρειάζεται να αφιερώσω
πολύτιμο χρόνο για το καθάρισμα και τη
φύλαξή τους!

ΑΝΤΡΕΑΣ
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Δεν επιλέγω να αγοράζω και να χρησιμοποιώ
πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης γιατί
έτσι επιτυγχάνω μείωση στα πλαστικά
απορρίμματα, εξοικονομώ ενέργεια και
επιβαρύνω λιγότερο το περιβάλλον με
σκουπίδια!

ΜΑΡΙΑ

Συμφωνώ με τον Αντρέα γιατί…

Συμφωνώ με τη Μαρία γιατί…

Διαφωνώ με τον Αντρέα γιατί…

Διαφωνώ με τη Μαρία γιατί…
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Ακολούθως, οι μαθητές/τριες στις ομάδες
τους καλούνται να συμπληρώσουν τον πιο
κάτω πίνακα, καταγράφοντας προϊόντα από
πλαστικό μιας χρήσης που εντοπίζουν στο
σπίτι και στο σχολείο. Προβληματίζονται

Πλαστικό προϊόν
μιας χρήσης

κατά πόσο μπορούν να τα αντικαταστήσουν
με κάποιο άλλο προϊόν, ώστε να μειώσουν τη
χρήση τους, προτείνοντας συνάμα τρόπους
αξιοποίησής τους για να μην καταλήξουν
στα σκουπίδια.

Με ποιο προϊόν μπορούμε να το
αντικαταστήσουμε, για να
μειώσουμε την περιβαλλοντική
επιβάρυνση από την αλόγιστη
χρήση του;

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί
διαφορετικά, ώστε να μην
καταλήξει στα σκουπίδια;
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Με βάση την πιο πάνω συζήτηση, οι
μαθητές/τριες συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι
υπόδυσης ρόλων. Εκφράζουν διαφορετικές
απόψεις μέσα από την ανάπτυξη
επιχειρηματολογίας για το πιο κάτω ζήτημα:

«Η απόσυρση των πλαστικών
δοχείων συσκευασίας
γιαουρτιού από γνωστή
γαλακτοβιομηχανία και η
αντικατάστασή τους με
πήλινα δοχεία».

ΣΕΝΑΡΙΟ:
Μέλη
του
διοικητικού
συμβουλίου γνωστής γαλακτοβιομηχανίας
προτείνουν στα πλαίσια της εφαρμογής
της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής του
εργοστασίου, την απόσυρση των πλαστικών
δοχείων για τη συσκευασία του γιαουρτιού
που
παράγεται
στο
γαλακτοκομείο,
και την αντικατάστασή τους με πήλινα
δοχεία (κεσέδες). Επίσης, προτείνουν
την επιστροφή χρημάτων (σύστημα
ανταμοιβής) στους καταναλωτές για την
επιστροφή των πήλινων κεσέδων για
σκοπούς επαναγέμισης.

•

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
γαλακτοκομείου που τάσσονται ΥΠΕΡ
της απόσυρσης των πλαστικών δοχείων
συσκευασίας γιαουρτιού και της
αντικατάστασής τους με πήλινα δοχεία

•

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
γαλακτοκομείου που τάσσονται ΚΑΤΑ
της απόσυρσης των πλαστικών δοχείων
συσκευασίας γιαουρτιού και της
αντικατάστασής τους με πήλινα δοχεία

•

Τοπικοί παραγωγοί πήλινων κεσέδων

•

Εκπρόσωποι καταναλωτών

•

Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

•

Εκπρόσωποι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Κάθε ομάδα προετοιμάζει το θέμα της
από τη θέση του ρόλου που εκπροσωπεί,
στοιχειοθετεί επιχειρήματα και στηρίζει
τη θέση της με τρόπο πειστικό και
τεκμηριωμένο, με στόχο να καταλήξουν
όλες οι ομάδες σε μια κοινή απόφαση που
θα είναι η κατά το δυνατόν πιο επωφελής,
τόσο για τη γαλακτοβιομηχανία, όσο και για
το περιβάλλον. Παρακάτω, σημειώνονται
ενδεικτικά επιχειρήματα και προτάσεις
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
οι ομάδες, ανάλογα με τον φορέα που
εκροσωπούν, για να τεκμηριώσουν τη θέση
τους.

Οι μαθητές/τριες, βασισμένοι στο σενάριο,
οργανώνονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν
έναν από τους πιο κάτω ρόλους, οι οποίοι
αντιστοιχούν στις ομάδες πληθυσμού που
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο υπό
διερεύνηση ζήτημα και με επιχειρήματα
προσπαθούν να ταχθούν υπέρ ή κατά της
συγκεκριμένης πρότασης των μελών του
διοικητικού συμβουλίου:
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Μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
γαλακτοβιομηχανίας
που τάσσονται
ΥΠΕΡ της απόσυρσης των πλαστικών
δοχείων συσκευασίας γιαουρτιού και της
αντικατάστασής τους με πήλινα δοχεία:
Αναλύουν
τις
θετικές
επιδράσεις
της
απόσυρσης
των
πλαστικών
δοχείων συσκευασίας γιαουρτιού και
της αντικατάστασής τους με πήλινα
δοχεία, στο πλαίσιο της εφαρμογής,
στο
εργοστάσιο,
φιλοπεριβαλλοντικής
πολιτικής. Αρχικά, υποστηρίζουν ότι θα
αποτελέσει μορφή διαφήμισης για το

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του γαλακτοκομείου που τάσσονται
ΚΑΤΑ της απόσυρσης των πλαστικών
δοχείων συσκευασίας γιαουρτιού και της
αντικατάστασής τους με πήλινα δοχεία:
Βλέπουν το συμφέρον της επιχείρησής
τους και προβληματίζονται κατά πόσο θα
έχουν οικονομικά οφέλη ή θα επηρεαστούν
αρνητικά οι πωλήσεις τους από την αλλαγή
στη συσκευασία του γιαουρτιού. Εκφράζεται
ο προβληματισμός αν η συσκευασία σε
πήλινο δοχείο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
την ποιότητα του γιαουρτιού, με αποτέλεσμα
να μην προτιμάται από τους καταναλωτές.
Προβληματίζονται για το κόστος αγοράς
των πήλινων δοχείων, το οποίο μπορεί να

προϊόν τους, γιατί θα κερδίσουν πελάτες
οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε
ζητήματα προστασίας και διατήρησης του
περιβάλλοντος και θα δουν με θετικό μάτι
την κίνηση αυτή της γαλακτοβιομηχανίας.
Έτσι, θα αυξηθούν οι πωλήσεις γιαουρτιού
σε πήλινη συσκευασία και κατά συνέπεια
προβλέπεται αύξηση στο κέρδος τους.
Επίσης, το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα
επιστροφής του πήλινου δοχείου για
επαναγέμιση, είναι θετικό για τους
καταναλωτές, γιατί θα έχουν οικονομικό
όφελος (σύστημα ανταμοιβής), αφού θα
τους δίδεται ένα ποσό από την επιστροφή
των δοχείων. Οικονομικό όφελος θα έχει
και η γαλακτοβιομηχανία, γιατί με την
επιστροφή τους θα μειωθούν οι ποσότητες
των πήλινων δοχείων που θα αγοράζονται
για τη συσκευασία του γιαουρτιού.

είναι μεγαλύτερο από
το κόστος αγοράς των
πλαστικών συσκευασιών,
με αποτέλεσμα να αυξηθεί
η τιμή πώλησης του
γιαουρτιού, επηρεάζοντας
έτσι
αρνητικά
την
αγορά του από τον καταναλωτή. Υπάρχει,
επίσης, ο προβληματισμός για το κόστος
που θα υποστεί η βιομηχανία για την
αγορά μηχανημάτων για προετοιμασία
των χρησιμοποιημένων δοχείων που
έχουν επιστραφεί από τους καταναλωτές
(καθάρισμα, αποστείρωση, κλπ.), ώστε να
επαναχρησιμοποιηθούν.
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Εκπρόσωποι
Καταναλωτών:
Η
ομάδα
των
καταναλωτών
παρά το γεγονός
ότι γνωρίζει ότι μπορεί να επωμιστεί ένα
οικονομικό κόστος από την αύξηση στην
τιμή του γιαουρτιού λόγω της αλλαγής στη
συσκευασία του, επισημαίνει ότι με την
επιστροφή των πήλινων δοχείων γίνεται

Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων:
Τα επιχειρήματά τους επικεντρώνονται στη
σημασία της ορθολογιστικής διαχείρισης
των απορριμμάτων και στην ανάγκη για
επαναπροσδιορισμό των καταναλωτικών
επιλογών των καταναλωτών για αγορά
προϊόντων σε συσκευασίες, οι οποίες
μπορούν να τύχουν επαναχρησιμοποίησης.
Επισημαίνουν, ταυτόχρονα, το περιβαλ-

Τοπικοί παραγωγοί πήλινων κεσέδων:
Τονίζουν την ανάγκη στήριξης
των τοπικών παραγωγών και
μικρών βιοτεχνιών από τις
μεγαλοβιομηχανίες. Το πήλινο
δοχείο, ο κεσές, αποτελεί επίσης
συσκευασία που συνδέεται με
την παράδοση του τόπου μας,
αφού στο παρελθόν το γιαούρτι
συσκευαζόταν σε πήλινους
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επιστροφή χρημάτων σε αυτή κι έτσι
καλύπτεται το κόστος αγοράς. Επίσης, με την
επιστροφή των πήλινων δοχείων υπάρχει
περιβαλλοντικό όφελος, γιατί μπαίνει στη
διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης και
συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων.
Πέρα όμως από αυτά, οι καταναλωτές
συμβάλλουν και στη μείωση των πλαστικών
οικιακών απορριμμάτων, αφού πλέον
αγοράζουν το γιαούρτι σε πήλινα δοχεία.

λοντικό όφελος της
κίνησης αυτής της
γαλακτοβιομηχανίας,
αφού θα συμβάλει
στη
μείωση
των
πλαστικών απορριμμάτων από τη μείωση
της αγοράς πλαστικών συσκευασιών, και
την προώθηση των πήλινων δοχείων τα
οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

κεσέδες. Επομένως, το γιαούρτι μέσα σε
πήλινο κεσέ, αναδεικνύει την
παράδοση του τόπου μας.
Επομένως, η νέα γενιά και οι
ξένοι έρχονται σε επαφή με
στοιχεία της παράδοσης της
Κύπρου, από την αγορά και
μόνο ενός πήλινου κεσέ με
γιαούρτι.
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Εκπρόσωποι Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης:

που ενδιαφέρουν περισσότερο το ευρύ
κοινό και κυρίως τους
καταναλωτές. Ο ρόλος
της ομάδας αυτής είναι
κυρίως συντονιστικός.

Η ομάδα αυτή προβλέπεται να καλύψει
δημοσιογραφικά τη συζήτηση, προσπαθώντας να δει με αντικειμενικό μάτι τα
γεγονότα, αναδεικνύοντας τα σημεία

Είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να
ετοιμάσει μαζί με τους/τις μαθητές/
τριες του/της το σκηνικό για την υπόδυση
ρόλων. Οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης ξεκινούν τη συζήτηση,
αναπτύσσοντας συνοπτικά τους λόγους
διεξαγωγής
της,
παρουσιάζοντας
παράλληλα,
τα
εμπλεκόμενα
μέρη,
απευθύνοντάς τους τον λόγο σε κάθε
ομάδα εκπροσώπησης. Θέτουν ερωτήματα,
ώστε να δώσουν την ευκαιρία στους
ομιλητές να παρουσιάσουν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τις θέσεις της ομάδας που
εκπροσωπούν, διατηρώντας παράλληλα

τη συζήτηση σε πλαίσιο ήρεμο και κόσμιο.
Μέσα από τη συζήτηση επιδιώκεται η
ανάδειξη των διαφορετικών απόψεων και
ιδεών, ο συγκερασμός αυτών και η υιοθέτηση
της πιο επωφελούς εισήγησης από τις δύο
ή ακόμη και η διατύπωση εναλλακτικών
προτάσεων σε σχέση με τη νέα συσκευασία
του γιαουρτιού, που προτείνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
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4. Πλαστικά μικροσφαιρίδια:

Ένας αθέατος εχθρός!

ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
την αντιμετώπιση του προβλήματος
των πλαστικών μικροσφαιριδίων.

Οι μαθητές/τριες να:
• Κατανοήσουν
την
έννοια
πλαστικών μικροσφαιριδίων.

των

• Αντιληφθούν
ότι
τα
πλαστικά
μικροσφαιρίδια
αποτελούν
ένα
‘αθέατο’ πρόβλημα που οδηγεί στην
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και
της δημόσιας υγείας.
• Συνειδητοποιήσουν,
μέσα
από
διερεύνηση
διαφόρων
πηγών
(φωτογραφικού υλικού, άρθρων,
διαδικτύου κ.λπ.) ότι τα πλαστικά
μικροσφαιρίδια
έχουν
πολλές
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας.
• Προβληματιστούν
για
την
περιβαλλοντική υποβάθμιση που
συντελείται τόσο σε τοπικό, όσο και
σε παγκόσμιο επίπεδο από τη χρήση
προϊόντων καθημερινής χρήσης, που
περιέχουν πλαστικά μικροσφαιρίδια.
• Προτείνουν μέτρα και εισηγήσεις για
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• Αντιληφθούν
τον
ρόλο
της
γελοιογραφίας ως μέσο μετάδοσης
μηνυμάτων, ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης της κοινής γνώμης στα
θέματα του περιβάλλοντος.
• Ασκηθούν στην παιδαγωγική τεχνική
της ‘υπόδησης ρόλων’, μέσω της
διερεύνησης του ζητήματος των
πλαστικών μικροσφαιριδίων και των
αρνητικών συνεπειών τους στην
ποιότητα ζωής και του περιβάλλοντος.
• Αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης, κριτικής σκέψης, συζήτησης
και επιχειρηματολογίας σε ζητήματα
σχετικά με τα πλαστικά μικροσφαιρίδια.

Πορεία εφαρμογής
:
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Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός δίνει στους/τις μαθητές/τριες κάρτες, στις οποίες
περιγράφεται η έννοια των πλαστικών μικροσφαιριδίων. Οι πιο κάτω κάρτες
είναι απλά ενδεικτικές. Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών μπορεί
να γίνει διερεύνηση από τους/τις μαθητές/τριες για τα μικροσφαιρίδια,
αξιοποιώντας ποικίλες πηγές, παρουσιάζοντας στη συνέχεια τα αποτελέσματα
της μελέτης τους στην τάξη, ή ο/η εκπαιδευτικός να ετοιμάσει δικές του
καρτέλες με σχετικό υλικό για τα πλαστικά μικροσφαρίδια, ζητώντας από
τους/τις μαθητές/τριες να το μελετήσουν για να διατυπώσουν τον δικό τους
ορισμό.
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Τι γίνεται με τα πλασ
τικά μικροσφαιρίδια
τα μικροσκοπικά
,
αυτά κομματάκια
που χρησιμοποιού
πλ
ασ
τικού
νται σε αφρόλουτ
ρα, κρεμοσάπουνα
απολεπιστικά προσ
,
ώπου, ακόμα και
οδοντόκρεμες; Είνα
μικρά που δεν μπορ
ι
τό
ούν να φιλτραριστού
σο
ν και έτσι από τον
του μπάνιου μας κα
νιπτήρα
ταλήγουν στη θάλα
σσα, όπου κατανα
από ψάρια, φώκιες
λώνονται
, χελώνες και λοιπ
ά θαλάσσια πλάσμα
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Στη συνέχεια, στις ομάδες των μαθητών/
τριών, δίδονται σε φάκελο οι ακόλουθες
φωτογραφίες.
Αναφέρεται
στους/τις
μαθητές/τριες ότι οι οργανισμοί στις
φωτογραφίες προέρχονται από ποτάμια,
λιμναία και θαλάσσια οικοσυστήματα.
Καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά
τους οργανισμούς στις φωτογραφίες,
δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο κυκλωμένο
με κόκκινο σημείο της φωτογραφίας.
Προβληματίζονται και κάνουν υποθέσεις
τόσο για την προέλευση του υλικού που

βρίσκεται στο στομάχι
τους, όσο και για το πως
το υλικό αυτό καταλήγει
στον
οργανισμό
τους.
Κατονομάζουν το υλικό
αυτό, αν το γνωρίζουν.
Σε αντίθετη περίπτωση,
καταγράφει
ο/η
εκπαιδευτικός την ονομασία του
υλικού στον πίνακα.

ΥΠΟΘΕΣ

ΕΙΣ:
1. Ποια εί
ναι η προ
έλευση το
υλικού πο
υ
υ βρίσκετ
αι στο στο
μάχι
των οργα
νισμών:

http://gizmodo.com/young-ﬁsh-get-hooked-on-plasticmicrobeads-1780412133

http://www.gizmodo.com.au/2016/06/young-fishget-hooked-on-plastic-microbeads/

2. Πώς κατέληξε
το υλικό αυτό στο
στομάχι των
οργανισμών;

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/aa/7c/
bd/aa7cbd3d58ce339b0386699579ea8f34.jpg
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Στη συνέχεια, δίδονται επιπρόσθετες
φωτογραφίες, οι οποίες παρουσιάζουν
προϊόντα, τα οποία περιέχουν τα
πλαστικά μικροσφαιρίδια. Η κάθε ομάδα,
χρησιμοποιώντας το φωτογραφικό υλικό
και διάφορες πηγές από το διαδίκτυο,
εξετάζει το πρόβλημα των πλαστικών
μικροσφαιριδίων,
τα
προϊόντα
που
περιέχουν αυτό το υλικό, τη σύνθεση και

τρόπους αναγνώρισής τους στα προϊόντα.
Ταυτόχρονα, ερευνούν τις επιπτώσεις
τους στα θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια
οικοσυστήματα, αλλά και στην υγεία του
ανθρώπου προτείνοντας τρόπους επίλυσης
και μέτρα καταπολέμησης του προβλήματος
των πλαστικών μικροσφαιριδίων. Ενδεικτικές
ιστοσελίδες, οι οποίες θα βοηθήσουν στη
διερεύνηση των μαθητών/τριών είναι:

http://www.lifo.gr/articles/environment_articles/112915

ΗΒ
Βρετανία
ί απαγορεύει
ύ τα μικροσφαιρίδια,
φ ίδ το επικίνδυνο
ί δ
συστατικό
ό χιλιάδων
λ άδ
προϊόντων
ϊό
που απειλεί
λ
το περιβάλλον, τα πλάσματα της θάλασσας και τον ίδιο τον άνθρωπο.

https://www.vice.com/gr/article/plastika-mikrosfairidia-afroloutro-molynsi-limnes

Τα πλαστικά
Τ
λ
ά μικροσφαιρίδια
φ ίδ αποτελούν
λ ύ ένα
έ μεγάλο
άλ και αόρατο
ό
κίνδυνο
ί δ
για τη φύ
φύση.

https://www.youtube.com/watch?v=Bic7QEVRNe4

Πώς τα πλαστικά μικροσφαιρίδια προκαλούν προβλήματα στο περιβάλλον;

http://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1858&ea.campaign.id=54219&utm_
source=other&utm_medium=post&utm_term=microbeads,openspace&utm_campaign=greenpeace&__
surl__=IgOqt&__ots__=1470538470067&__step__=1

Η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αμερικής και του Καναδά και να απαγορεύσει τη
χρήση των πλαστικών μικροσφαιριδίων.

https://sites.google.com/site/aestheticsgrarchive/plastika-mikrosphairidia

Ρυπαίνουμε
Ρ
ί
το περιβάλλον
βάλλ μέσω
έ
προϊόντων
ϊό
προσωπικής
ή φ
φροντίδας.
ίδ
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http://www.onmed.gr/omorﬁa/story/308575/oi-ipa-zitoun-anaklisi-kalluntikon-me-plastika-mikrosfairidia

Οι ΗΠΑ ζζητούν
Ο
ύ ανάκληση
ά λ
καλλυντικών
λλ
ώ με πλαστικά
λ
ά μικροσφαιρίδια.
φ ίδ

http://www.onmed.gr/omorﬁa/story/334584/ta-ypoleimmata-kallyntikon-pou-kataligoun-sto-piato-mas

Τα υπολείμματα
Τ
λ ί
καλλυντικών
λλ
ώ που καταλήγουν
λή
στο…πιάτο
ά μας.

http://proionta-tis-ﬁsis.com/giati-apagorevontai-pagkosmios-sygkekrimena-sampouan-kai-sapounia/

Αναφορά σε προϊόντα προσωπικής χρήσης που απαγορεύονται παγκοσμίως λόγω των πλαστικών
μικροσφαιριδίων που περιέχουν.

http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-40/2008-08-28-11-28-36/1699-201411-19-11-04-01.html

Η Ολλανδία πρωτοστατεί στην καταπολέμηση του μικροπλαστικού.

http://www.bbc.co.uk/newsround/37172573

Τι είναι
Τ
ί
τα πλαστικά
λ
ά μικροσφαιρίδια
φ ίδ και γιατίί οι άνθρωποι
ά θ
ζητούν
ζ
ύ την απαγόρευσή
ό
ή τους;
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Από το πληροφοριακό και φωτογραφικό
υλικό που οι μαθητές./τριες συγκεντρώνουν,
ετοιμάζουν ένα ενημερωτικό τρίπτυχο με
στόχο την πληροφόρηση του κοινού για τα
πλαστικά μικροσφαιρίδια και τις επιπτώσεις
τους στα υδρόβια οικοσυστήματα και στον

Τίτλος (Το πρόβλημα): Να προσελκύει τον
αναγνώστη, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον
και την προσοχή του.

άνθρωπο. Πιο κάτω, παρατίθεται ένα δείγμα
δημιουργίας ενημερωτικού τρίπτυχου,
όμως καλό είναι οι μαθητές/τριες να
χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητα και
τη φαντασία τους για την κατασκευή του.

Επιπτώσεις στα θαλάσσια, λιμναία και
ποτάμια οικοσυστήματα

Τρόποι επίλυσης του προβλήματος

Τι είναι τα πλαστικά μικροσφαιρίδια;

Ποια είναι η σύνθεσή τους;

Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου

Ποια προϊόντα περιέχουν πλαστικά
μικροσφαιρίδια;

Πώς αναγνωρίζονται τα πλαστικά
μικροσφαιρίδια στα προϊόντα;
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Μέτρα καταπολέμησης του
προβλήματος

https://www.davidwolfe.com/microbeads-warning/

https://marinedebrisblog.wordpress.com/tag/microplastics/

https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/
image/2016/03/12/21/16-nurdles-rex.jpg

http://images.hufﬁngtonpost.com/2014-07-18-RainbowRunner
FilledwithPlasticEarthDrReeseHalter

https://marinedebrisblog.files.wordpress.
com/2014/06/microbead.jpg

https://media.licdn.com/mpr/mpr/
AAEAAQAAAAAAAAkNAAAAJDNhNmIzM2IwLTA2OTctNDlhMC1hNTM0LTc5ZWY4NGZjNzI2OQ.jpg

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν
συλλέξει, οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται
τις αρνητικές επιδράσεις των πλαστικών
μικροσφαιριδίων όχι μόνο στους υδρόβιους
οργανισμούς στις θάλασσες, στις λίμνες
και στα ποτάμια, αλλά και στην υγεία των
ανθρώπων. Προβάλλεται το ακόλουθο φιλμ
(https://www.youtube.com/watch?v=uAiIGd_JqZc), μέσα από το οποίο θα
αντιληφθούν καλύτερα πώς καταλήγουν τα
πλαστικά μικροσφαιρίδια στον ανθρώπινο

οργανισμό
επηρεάζοντας
την υγεία των ανθρώπων. Με
τη βοήθεια του φιλμ και με
την ακόλουθη γελοιογραφία,
στην οποία αναδεικνύεται
το πρόβλημα των πλαστικών
μικροσφαιριδίων, γίνεται συζήτηση στην
ολομέλεια της τάξης για το πόσο επιβλαβές
είναι το «αθέατο» αυτό υλικό, συνδέοντάς
το με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και
την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
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Παράλληλα, οι μαθητές/τριες, μέσα από
τη συζήτηση επιδιώκεται να αντιληφθούν
τον ρόλο της γελοιογραφίας ως μέσου
μετάδοσης μηνυμάτων στον άνθρωπο,
συζητώντας και αναλύοντας τα στοιχεία
που συνθέτουν μια γελοιογραφία (εικόνα,
λεζάντα, χρώματα, τρόπο παρουσίασης,

σημεία έμφασης κ.λπ.). Καλούνται, οι
μαθητές/τριες σε ομάδες, να φτιάξουν τη
δική τους γελοιογραφία μέσω της οποίας
να αναδεικνύεται με δεικτικό τρόπο το
πρόβλημα των πλαστικών μικροσφαιριδίων
και οι συνέπειές τους στο περιβάλλον και
στην ανθρώπινη υγεία.

ΠΗΓΗ: http://www.scubadive.gr/forum/showthread.php?p=65496

Τα νεαρ
ά ψάρια
“τρελαί
νοντ
κατανα
λώνουν αι” να
μικ
με τον ί
διο τρόπ ροπλαστικά,
ο που τα
και οι έ
παι
φηβοι π
ροτιμού διά
ανθυγιε
ν το
ινό φασ
τ-φουντ

Τέλος, αναπτύσσεται το παιχνίδι της
υπόδυσης ρόλων, με θέμα συζήτησης:

• Οι καταναλωτές

«Η χρήση πλαστικών μικροσφαιρίδιων στην
κοσμετολογία»

• Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

Οι ομάδες που εμπλέκονται στο θέμα είναι:

• Εταιρείες παραγωγής φυσικών
καλλυντικών

• Εκπρόσωποι βιομηχανιών
παραγωγής καλλυντικών

• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Εκπρόσωποι βιομηχανιών
παραγωγής καλλυντικών:
Η θέση της ομάδας αυτής
στηρίζεται στο γεγονός ότι
επιλέγει να χρησιμοποιήσει
το πλαστικό για τη σύνθεση
μικροσφαιριδίων, γιατί αυτό αποτελεί
φτηνή ύλη. Επίσης, η επιφάνεια των
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• Δερματολόγοι/Αισθητικοί

μικροσφαιριδίων είναι πιο λεία σε σχέση με
τα φυσικά προϊόντα κι έτσι ο καθαρισμός του
προσώπου με καλλυντικά κατασκευασμένα
από πλαστικά μικροσφαιρίδια, είναι πιο
αποτελεσματικός για την επιδερμίδα.
Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι
τα προϊόντα αυτά, αποτελούν προϊόντα
καθημερινής χρήσης υπάρχει αύξηση των
εσόδων από τις πωλήσεις.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Δερματολόγοι:
Η επιχειρηματολογία της ομάδας αυτής
επικεντρώνεται στην ανάγκη φροντίδας του
δέρματος και ότι τα προϊόντα καθαρισμού
προσώπου με πλαστικά μικροσφαιρίδια
συμβάλλουν
στον
αποτελεσματικό
καθαρισμό και απολέπιση του δέρματος,
με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των
νεκρών κυττάρων και
τη διατήρηση
καθαρής επιδερμίδας. Υποστηρίζετε τη

Εκπρόσωποι
Καταναλωτών:
Η επιχειρηματολογία
της ομάδας αυτής
εστιάζεται
στην
επιλογή προϊόντων
που διατηρούν το δέρμα καθαρό και
λείο. Λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες των
δερματολόγων για τη χρήση σωστών
προϊόντων απολέπισης για τη διατήρηση

Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων:
Η
ομάδα
αυτή
στηρίζει
την
επιχειρηματολογία της στο ότι μπορεί τα
πλαστικά μικροσφαιρίδια να είναι μικρά
σε μέγεθος, πρόκειται όμως για πλαστικό
υλικό το οποίο παραμένει αδιάλυτο στο
νερό. Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
προβλήματα τόσο στο περιβάλλον, όσο
και στην υγεία του ανθρώπου. Έχουν την
ικανότητα να απορροφούν τοξικές ενώσεις
και οργανικούς ρύπους, όπως φυτοφάρμακα,
λάδια μηχανής, καθώς και βιομηχανικά
κατάλοιπα, και τελικός αποδέκτης είναι ο
ίδιος ο άνθρωπος, αφού τα μικροσφαιρίδια
εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό

χρήση φυσικών καλλυντικών
απολέπισης,
αλλά
στηρίζετε
περισσότερο
την
αποτελεσματικότητα
των
καλλυντικών που περιέχουν
πλαστικά
μικροσφαιρίδια
γιατί είναι πιο λεία από τα
φυσικά υλικά απολέπισης,
και επομένως πιο αποτελεσματικά στον
καθαρισμό της επιδερμίδας.

ενός υγιούς δέρματος. Δεν είναι, όμως,
σωστά ενημερωμένη και αγνοεί τις
αρνητικές επιδράσεις των πλαστικών
μικροσφαιριδίων στο περιβάλλον και
στην υγεία, οπότε αγοράζει προϊόντα από
πλαστικά μικροσφαιρίδια, χωρίς να γνωρίζει
αν αυτά είναι επιβλαβή για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.

μέσω της τροφικής
αλυσίδας. Η ομάδα
αυτή δίδει έμφαση
στην ενημέρωση των
καταναλωτών για το
θέμα και στον έλεγχο
που πρέπει να κάνουν κατά την αγορά
προϊόντων για τον καθαρισμό του δέρματός
τους. Επισημαίνουν στους καταναλωτές ότι
είναι σημαντικό να αποφεύγουν την αγορά
προϊόντων που περιλαμβάνουν ενώσεις στα
συστατικά τους, όπως το πολυαιθυλένιο (PE),
το πολυπροπυλένιο (PP), το τερεφθαλικό
(PET), το πολυμεθυλμεθακρυλικό (PMMA) ή
αλλιώς το ακρυλικό γυαλί ή plexiglass.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

71
1

Εταιρείες
παραγωγής
φυσικών καλλυντικών:
Η ομάδα αυτή υποστηρίζει
την παραγωγή φυσικών
καλλυντικών,
γιατί
τα
συμβατικά καλλυντικά περιέχουν επιβλαβείς
χημικές ουσίες εκ των οποίων πολλές
αποδεδειγμένα κάνουν κακό στον οργανισμό
μας. Δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι παρόλο
που οι μεγάλες εταιρείες καλλυντικών
υποστηρίζουν ότι οι ποσότητες αυτών

των ουσιών είναι ελάχιστες, η συχνή και
σχεδόν καθημερινή χρήση των προϊόντων
αυτών αθροιστικά και σε βάθος χρόνου
μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες
ζημιές. Σημειώνουν, επίσης, ότι τα φυσικά
καλλυντικά δεν δοκιμάζονται σε ζώα για
την τοξικότητά τους και είναι φιλικά προς
το περιβάλλον γιατί δε διαταράσσουν, ούτε
μολύνουν το περιβάλλον. Με τα φυσικά
καλλυντικά δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος
μιας και είναι προϊόντα από τη φύση, τα
οποία επιστρέφονται στη φύση.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:
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Η ομάδα αυτή αναλαμβάνει τον ρόλο της
δημοσιογραφικής κάλυψης της συζήτησης.
Είναι αμερόληπτη και στόχος της είναι
να επιτρέψει κατά τρόπο αντικειμενικό
να παρουσιαστούν όλες οι απόψεις,

διευκολύνοντας τη συζήτηση και αφήνοντας το
καταναλωτικό κοινό να
διαμορφώσει τη δική του
άποψη επί του θέματος.

Μέσα από τη συζήτηση, κάθε ομάδα θέτει
ερωτήματα και εκφράζει προβληματισμούς
στις άλλες ομάδες, με στόχο, μέσα από
αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων, τον
επαναπροσδιορισμό των καταναλωτικών
μας συνηθειών,
ως προς την αγορά
προϊόντων που περιέχουν πλαστικά
μικροσφαιρίδια,
παρέχοντας
συνάμα
εναλλακτικές επιλογές, όπως η προτίμηση
φυσικών προϊόντων, τα οποία είναι φιλικά

προς το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, κατά τη
διεξαγωγή του παιχνιδιού της υπόδυσης
ρόλων είναι σημαντικό
να συζητηθούν θέματα
σχετικά με λήψη μέτρων
και
την
εφαρμογή
προτάσεων κατά της
χρήσης των πλαστικών
μικροσφαιριδιών.
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5. Βιοδιασπώμενες τσάντες
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό

Οι μαθητές/τριες να:
• Εισαχθούν
στην
έννοια
βιοδιασπώμενων τσαντών.

των

• Συνειδητοποιήσουν ότι η χρήση
βιοδιασπώμενων τσαντών έχει πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα,
τα οποία συνδέονται άμεσα με την
περιβαλλοντική υποβάθμιση.

ύλα, πτο
ο
κ
α
σ
ε
τική δευτερόλ ατά
σ
α
λ
Η π αι ένα λεπτά κ εί,
ζετ
ιηθ
20
χρειάαραχθεί, ρησιμοπο η για
να π όρο να χ ί μόλυνσ ρόνια
μέσο προκαλε πό 450 χ θεί
και ότερο α οσυντε
π
σ
περισ έχρι να α ρως.
μ
πλή

• Αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης,
συγκέντρωσης, επεξεργασίας και
ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με
τις βιοδιασπώμενες τσάντες, καθώς
επίσης και δεξιότητες συζήτησης και
τεκμηρίωσης επιχειρημάτων.
• Ασκηθούν
στη
χρήση
της
διδακτικής τεχνικής της «Διαλογικής
Αντιπαράθεσης», ως παιδαγωγικού
μέσου για την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και τεκμηρίωσης έχοντας
ως ζήτημα διερεύνησης τη χρήση των
βιοδιασπώμενων τσαντών.
• Κατανοήσουν ότι, πέρα από τις
βιοδιασπώμενες τσάντες, υπάρχει η
δυνατότητα κατασκευής και χρήσης
προϊόντων και συσκευασιών φιλικών
προς το περιβάλλον.
• Αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού,
και μοντελοποίησης ενός προϊόντος/
συσκευασίας
φιλικής
προς
το
περιβάλλον.
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Πορεία εφαρμογής
:
ς
α
τ
η
τ
ό
ι
ρ
η
τ
σ
α
ρ
ής δ
κ
ι
τ
υ
ε
δ
ι
α
π
κ
ε
ς
η
τ
Ο/Η εκπαιδευτικός σημειώνει στον πίνακα το ζήτημα/θέμα
διερεύνησης και παρουσιάζει το ακόλουθο ερώτημα ως
ερέθισμα για τους/τις μαθητές/τριες:

Η χρήση των βιοδιασπώμενων τσαντών:
τών:
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Η χρήση των βιοδιασπ
ώμενων πλαστικών
μπορεί να συμβάλει στ
ην αύξηση της
γονιμότητας του εδάφ
ους, στη χαμηλή
συσσώρευση των ογκω
δών πλαστικών υλικώ
ν
στο περιβάλλον και στ
η μείωση του κόστους
της διαχείρισης των α
ποβλήτων.
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Ο/Η εκπαιδευτικός εφαρμόζει την τεχνική
της «διαλογικής αντιπαράθεσης», ως
διδακτικού εργαλείου, με στόχο να
αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τον ρόλο
των βιοδιασπώμενων τσαντών ως μέτρου
μείωσης των απορριμμάτων.
Στόχος της τεχνικής αυτής είναι η ανταλλαγή
επιχειρημάτων, ώστε οι συμμετέχοντες/
χουσες να αντιληφθούν τη σημασία της
διαλογικής αντιπαράθεσης, ως τεχνικής
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής
σκέψης, επιχειρηματολογίας, τεκμηρίωσης,
ακρόασης και σεβασμού της αντίθετης
άποψης. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε
2 ομάδες. Η μια ομάδα τάσσεται υπέρ της
χρήσης των βιοδιασπώμενων τσαντών, και
η άλλη ομάδα τάσσεται κατά της χρήσης
των τσαντών
αυτών. Τον
ρόλο
του
προέδρου,

ο οποίος είναι συντονιστικός, αναλαμβάνει
ο/η εκπαιδευτικός, που είναι σημαντικό να
είναι αντικειμενικός/ή και ουδέτερος/η. Ο
χρόνος ομιλίας του κάθε ομιλητή μπορεί
να καθοριστεί με τη χρήση κλεψύδρας ή
χρονομέτρου. Το ακροατήριο μπορεί να
αποτελέσει ομάδα μαθητών/τριών από την
τάξη ή ομάδα μαθητών/τριών από άλλη τάξη
ή η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου.
Διεξάγεται συζήτηση των θέσεων, υπέρ
ή κατά της χρήσης των βιοδιασπώμενων
τσαντών. Τα επιχειρήματα της κάθε ομάδας
είναι απαραίτητο να στηρίζονται σε στοιχεία
και επιστημονικά δεδομένα, γι’ αυτό και
πριν τη διαλογική αντιπαράθεση η κάθε
ομάδα είναι σημαντικό να ανατρέξει σε
διάφορες πηγές και να αντλήσει στοιχεία και
πληροφορίες τα οποία θα τη βοηθήσουν να
υποστηρίξει τη θέση της με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Ενδεικτικές προτεινόμενες
ιστοσελίδες είναι οι ακόλουθες:

https://naturesse-hellas.com/about/τί-σημαίνει-βιοδιασπώμενο/

Τ σημαίνει
Τι
ί
β
βιοδιασπώμενο
δ
ώ
πλαστικό,
λ
ό τρόποι
ό
δ
διάσπασής
ά
ή του και κύκλος
ύ λ ζζωής
ή β
βιοδιασπώμενων
δ
ώ
πολυμερών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες;

http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1406:0485&catid=42:recycling&Itemid=205

Αμφιβολίες για τις ιδιότητες των φωτοδιασπώμενων σακούλων.

http://www.econews.gr/2014/11/25/plastikes-sakoules-eu-119029/

Πλαστικές σακούλες και απογοήτευση για τον στόχο της ΕΕ για μείωση της χρήσης των πλαστικών
σακούλων (όχι περισσότερες από 90 ανά άτομο ετησίως) μέχρι το 2019 – Πρόβλημα οι
βιοδιασπώμενες.

http://ecofamily.gr/index.php?target=pages&page_id=445570

Η κατάρα της πλαστικής σακούλας.

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/plastic-bags.aspx

Πλ
Πλαστικές
έ σακούλες:
ύλ οι ελπίδες
λ ίδ της τοπικής
ή αυτοδιοίκησης
δ ί
για οριστική
ή απαγόρευση
ό
εξανεμίζονται,
ξ
ίζ
αφού οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταλήγουν σε συμβιβαστική λύση.
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ΟΜΑΔΑ 1:
Τάσσεται ΥΠΕΡ της χρήσης των
βιοδιασπώμενων τσαντών

ΘΕΣΕΙΣ:
•

Τα κοινά πλαστικά παραμένουν
στο περιβάλλον για εκατοντάδες
χρόνια εξαιτίας του γεγονότος ότι
οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται
στο χώμα δεν μπορούν γενικά να
διασπάσουν μια πολυμερική αλυσίδα
που αποτελείται αποκλειστικά από
άτομα άνθρακα και δεν υπάρχει στη
φύση (https://naturesse-hellas.com/
about/ τί-σημαίνει-βιοδιασπώμενο/).

•

Αντικατάσταση των κοινών πλαστικών
με νέα, καινοτόμα υλικά που έχουν
την
ίδια
λειτουργικότητα,
ενώ
είναι περισσότερο φιλικά προς το
περιβάλλον. Τα νέα αυτά πολυμερικά
υλικά, διαθέτουν την ιδιότητα της
διάσπασης στο περιβάλλον σε
σύντομο χρονικό διάστημα.

•

Τα
βιοδιασπώμενα
πλαστικά
αποτελούν
μια
επαναστατική
τεχνολογία
πλαστικών
από
ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως το
καλαμπόκι και το ζαχαροκάλαμο, τα
οποία μπορούν να αποικοδομηθούν
από μικροοργανισμούς (βακτήρια,
μύκητες, ένζυμα), από το διοξείδιο
του άνθρακα και από κάποια βιουλικά, μέσω δηλαδή ενός φυσικού
συστήματος ανακύκλωσης.

•
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Τα πλαστικά αυτά μοιάζουν με τα
συμβατικά πλαστικά τόσο σε όψη όσο
και σε υφή, είναι διάφανα, ανθεκτικά,
αλλά και πλήρως βιοδιασπώμενα και
κομποστοποιήσιμα. Σε εμπορικές
συνθήκες
κομποστοποίησης
με
αυξημένη θερμοκρασία και ιδανικές
συνθήκες ζύμωσης μπορούν να
κομποστοποιηθούν σε 1 με 2 μήνες.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

•

Η τιμή τους είναι σχεδόν αντίστοιχη
με τα συμβατικά πλαστικά, αντέχουν
σε θερμοκρασίες μέχρι 50 °C και
δεν επιβαρύνουν την υγεία μας από
τις τοξικές ουσίες που εκλύονται
από τα συμβατικά πλαστικά. Το
σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα
είναι ότι κατά την παραγωγή τους δεν
εκλύονται αέρια του θερμοκηπίου
(https://kykpee.org/?p=10451).

•

Τα
βιοδιασπώμενα
πλαστικά
έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των
συμβατικών
πλαστικών,
με
το
πρόσθετο πλεονέκτημα της φυσικής
εξουδετέρωσής τους μετά τη χρήση
τους. Επιπρόσθετα, η χρήση τους
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της
γονιμότητας του εδάφους, στη χαμηλή
συσσώρευση των ογκωδών πλαστικών
υλικών στο περιβάλλον και στη μείωση
του κόστους της διαχείρισης των
αποβλήτων.

ΟΜΑΔΑ 2:
Τάσσεται ΚΑΤΑ της χρήσης
των βιοδιασπώμενων τσαντών

ΘΕΣΕΙΣ:
•

Η χρήση βιοδιασπώμενων πλαστικών
θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον
λύση για αντικείμενα, όπως οι
πλαστικές τσάντες. Αυτό μπορεί να
μοιάζει λογικό εκ πρώτης όψεως,
αλλά είναι πράγματι φιλική προς
το περιβάλλον η βιοδιασπώμενη
πλαστική
τσάντα;
(http://www.
f u t u r e n e r g i a . o r g / w w/e l /p u b /
futurenergia/chats/bio_plastics.htm)

•

Τα βιοδιασπώμενα πλαστικά σπάνια
διαλύονται στον ωκεανό.

•

Χρειάζεται παρατεταμένη έκθεση των
βιοδιασπώμενων τσαντών σε υψηλές
θερμοκρασίες
προκειμένου
να
διασπαστούν, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα των Ηνωμένων Εθνών.

•

Νέα έκθεση αποκαλύπτει πως
ορισμένα πολυμερή πρέπει να
εκτίθενται για παρατεταμένη διάρκεια
σε θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών
Κελσίου προκειμένου να διαλυθούν.
Αυτές οι συνθήκες είναι εξαιρετικά
σπάνιο να προκύψουν φυσικά, ενώ
στον ωκεανό πέρα από τη χαμηλότερη
θερμοκρασία
υπάρχει
επιπλέον
περιορισμένη διείσδυση υπεριώδους
ακτινοβολίας και λιγότερο οξυγόνο,
με αποτέλεσμα η διάσπαση των
βιοδιασπώμενων
πλαστικών
να
χρειάζεται χρόνια για να ολοκληρωθεί.

•

Μια σημαντική σημείωση αποτελεί
το γεγονός ότι τα βιοδιασπώμενα
πλαστικά απαιτούν ειδικές συνθήκες
για να βιοδιασπαστούν σωστά
(μικροοργανισμούς, θερμοκρασία και
υγρασία) και αν δεν τύχουν σωστής
διαχείρισης μπορούν να έχουν πιο
επιβαρυντικές συνέπειες για το
περιβάλλον και από τα συμβατικά
πλαστικά. Αυτό γιατί, όταν τα
βιοδιασπώμενα πλαστικά ταφούν

σε τάφρους,
παράγουν
επιβλαβή
α έ ρ ι α
θερμοκηπίου
κατά τη διάσπασή
τους
(https://kykpee.
org/?p=10451).

• Ακόμα
και
μετά
τη διάσπαση, τα υπολειπόμενα
μικροπλαστικά επηρεάζουν αρνητικά
το θαλάσσιο περιβάλλον.
•

Στην Αρκτική, η ποσότητα των
μικροπλαστικών είναι τρεις φορές
μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες
περιοχές των ωκεανών, καθώς ο πάγος
επιδεινώνει το πρόβλημα (http://www.
naftemporiki.gr/printStory/1034457).

•

Η
κατασκευή
βιοδιασπώμενων
προϊόντων πιθανόν να κάνει το

πρόβλημα της ρίψης απορριμμάτων
χειρότερο οδηγώντας τους ανθρώπους στη σκέψη ότι μπορούν
ελεύθερα να πετούν πολύτιμους
πόρους, όπως τα πλαστικά. Για
παράδειγμα,
μια
βιοδιασπώμενη
πλαστική τσάντα που θα πεταχτεί
σε έναν θάμνο θα χρειαστεί αρκετά
χρόνια αποσύνθεσης και όχι μερικές
μέρες, όπως κάποιοι πιστεύουν
(http://www.futurenergia.org/ww/el/
pub/futurenergia/chats/bio_plastics.
htm)
•

Όταν τα βιοδιασπώμενα πλαστικά
ταφούν σε τάφρους (το οποίο θα πρέπει
να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση),
κατά τη διάσπασή τους παράγουν
επιβλαβή αέρια θερμοκηπίου. (http://
www.futurenergia.org/ww/el/pub/
futurenergia/chats/bio_plastics.htm)
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Κατά
τη
διάρκεια
της
διαλογικής
αντιπαράθεσης όλα τα μέλη του ακροατηρίου
μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στις
δύο ομάδες, προκειμένου να απαντηθούν
οι προβληματισμοί τους γύρω από την
αποτελεσματικότητα των βιοδιασπώμενων
τσαντών. Η διαλογική αντιπαράθεση,
μπορεί να καταλήξει στην άποψη ότι,
είτε οι μαθητές/τριες ταχθούν υπέρ είτε
κατά της χρήσης των βιοδιασπώμενων

τσαντών, η ουσία είναι η αλλαγή στάσης
και συμπεριφοράς των πολιτών ως προς τη
διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων,
δίδοντας έμφαση στη μείωσή τους.
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής
αντιπαράθεσης, οι μαθητές/τριες καλούνται να παρασκευάσουν το δικό τους
βιοδιασπώμενο πλαστικό με φυτικά υλικά.
Ακολουθούν την πιο κάτω συνταγή:

Υλικά:
•

Δοχείο το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων

•

1 κουτ. σούπας άμυλο καλαμποκιού

•

2 σταγόνες καλαμποκέλαιο

•

1 κουτ. σούπας νερό

•

Χρώμα ζαχαροπλαστικής (προαιρετικά)

Εκτέλεση:
1.

Βάζετε σε δοχείο 1 κουταλιά της σούπας άμυλο καλαμποκιού.

2.

Προσθέστε 2 σταγόνες καλαμποκέλαιο.

3.

Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας νερό.

4. Ανακατέψτε τα υλικά.
5. Αν θέλετε να προσθέσετε λίγο χρώμα, προσθέστε 2 σταγόνες χρώματος
ζαχαροπλαστικής και ανακατέψτε.
6. Τοποθετήστε το δοχείο στο φούρνο μικροκυμάτων και ψήστε το για
20-30 λεπτά στην πιο ψηλή θερμοκρασία.
7.

Αφαιρέστε το υλικό από το δοχείο και πλάστε το όπως εσείς
επιθυμείτε. Μπορείτε να το τοποθετήσετε σε ειδικά καλούπια.

8. Αφήστε το να κρυώσει για 24 ώρες και το πλαστικό είναι έτοιμο.
Πηγή: http
://www.instr
u

ctables.com/id
/Easy-Biodegradabl
e- P

lastic/

Σε ένα τελικό στάδιο, καλούνται να
παρασκευάσουν το δικό τους προϊόν ή
συσκευασία με φυσικά υλικά, η οποία να είναι
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φιλική προς το περιβάλλον, ακολουθώντας
την πιο κάτω πορεία:

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Α. Πρόβλημα: (Περίγραψε το πρόβλημα που
καλείσαι να επιλύσεις)

Β) Αρχικές ιδέες/σχέδια (σχεδιάστε διάφορες συσκευασίες ή προϊόντα από
φυσικά υλικά, ή που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καταγράφοντας
τις ιδέες σας για κάθε προϊόν/συσκευασία που έχετε σχεδιάσει)
Αρχικό σχέδιο 1:

Αρχικό σχέδιο 2:

Ιδέα:

Ιδέα:

Γ) Διερεύνηση (μπορείτε να διερευνήσετε στο διαδίκτυο και
να βρείτε πληροφορίες και ιδέες για συσκευασίες/προϊόντα
φιλικά προς το περιβάλλον, και να τις εφαρμόσετε στο δικό
σας προϊόν/συσκευασία):

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
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Δ) Υλικά και εργαλεία:

Ε) Σχεδιασμός του τελικού σχεδίου/μοντέλου προϊόντος/συσκευασίας και επεξήγηση του τρόπου
λειτουργίας του περιγράφοντας την εμφάνιση, τη λειτουργικότητα και την αντοχή του/της.

Εμφάνιση
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Λειτουργικότητα

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Αντοχή

Τελικό σχέδιο προϊόντος/συσκευασίας
φιλικής προς το περιβάλλον
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Εκπαιδευτική πρόταση:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
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Εκπαιδευτική πρόταση: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Οι
μαθητές/τριες
να
αντιληφθούν
την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών/
ηλεκτρονικών συσκευών λόγω της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες τοξικές
ουσίες, όπως ο υδράργυρος και ο μόλυβδος,
οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία. Επιπλέον, επιδιώκεται να
κατανοήσουν τις οικολογικές, οικονομικές
και κοινωνικές επιπτώσεις από την
υπερκατανάλωση και την κακή διαχείριση
των ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών συσκευών.
Καλούνται, επίσης να προβληματιστούν για
τις καταναλωτικές τους επιλογές σε σχέση
με τις ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές,
αναζητώντας
παράλληλα
τρόπους
ορθολογικής διαχείρισής τους.

Γενικοί στόχοι
της εκπαιδευτικής
πρότασης

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εξοικειωθούν με βασικές περιβαλλοντικές
έννοιες όπως η διαφήμιση, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η ανισότητα, τα είδη
πολυτελείας, τα καταναλωτικά πρότυπα,
οι πλασματικές ανάγκες, η υποβάθμιση
του εδάφους, η αειφόρος διαχείριση των
απορριμμάτων, η ανακύκλωση, οι φυσικοί
πόροι, τα ορυκτά καύσιμα, η επεξεργασία
αποβλήτων, τα ραδιενεργά απόβλητα, η
υποβάθμιση του εδάφους.
• Αναγνωρίζουν τους φυσικούς πόρους
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ηλεκτρονικών/ ηλεκτρικών συσκευών.

Σκοπός
εκπαιδευτικής
πρότασης

• Αντιληφθούν
ότι
τα
σύγχρονα
καταναλωτικά αποτελούν τον κύριο
παράγοντα της ραγδαίας αύξησης των
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών αποβλήτων.
• Γνωρίσουν τρόπους διαχείρισης των
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών αποβλήτων σε
τοπικό, διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο,
και να αντιληφθούν ότι η ανακύκλωση
αποτελεί
σημαντικό
παράγοντα
ορθολογικής διαχείρισής τους.
• Συνειδητοποιήσουν τις οικολογικές,
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
από τη μη αειφόρο διαχείριση των
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών αποβλήτων,
τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο.
• Αντιληφθούν την προσωπική και
τη συλλογική ευθύνη για τη σωστή
διαχείριση των ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών
αποβλήτων.
• Ευαισθητοποιηθούν και να αναλάβουν
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο σχολείο και στην τοπική
κοινότητα, αναφορικά με τις επιπτώσεις
της μη ορθολογικής διαχείρισης των
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών συσκευών στο
περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής.
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1. Ο Ηλεκτρονικός και

Ηλεκτρικός Εξοπλισμός στη
ζωή μας

ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εισαχθούν στην έννοια του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.
• Προβληματιστούν για τις τεράστιες
ποσότητες ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού που παράγονται στη
σύγχρονη εποχή.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η ανεξέλεγκτη
παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνδέεται με τη μηαειφόρο ανάπτυξη.
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• Αναπτύξουν δεξιότητες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης
πληροφοριών σε σχέση με το ζήτημα
του ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό
εξοπλισμό.
• Αντιληφθούν το ρόλο της γελοιογραφίας ως μέσου μετάδοσης μηνυμάτων
ενημέρωσης, προβληματισμού και
ευαισθητοποίησης στα ζητήματα του
περιβάλλοντος, που στη συγκεκριμένη
περίπτωση αφορά στο ζήτημα
του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού
εξοπλισμού και στις κοινωνικές,
οικονομικές και περιβαλλοντικές του
επιπτώσεις.
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:
ς
α
τ
η
τ
ό
ι
ρ
η
τ
σ
α
ρ
ής δ
κ
ι
τ
υ
ε
δ
ι
α
π
κ
ε
ς
η
τ
Δίνεται στις ομάδες των μαθητών/τριών η ακόλουθη εικόνα. Οι
μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν
τις συσκευές που παρουσιάζονται. Στον πίνακα γράφεται ο όρος
«Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρικός Εξοπλισμός», και ζητείται από τους
μαθητές/τριες να εξηγήσουν γιατί δόθηκε η συγκεκριμένη ονομασία
στις συσκευές αυτές. Γίνεται αναφορά στον ηλεκτρισμό, ο οποίος
είναι απαραίτητος για να λειτουργήσουν οι πιο κάτω συσκευές.

ωσε
θ
ρ
ό
ι
δ
Επι λασμένο κό
ι
α
τον χ ικό/ηλεκτρ α
τί ν
ρον
ηλεκτ πλισμό, αν νούριο
εξο σεις και
αγορά

Δώρισε ή πούλησε
ηλεκτρονικό/
ηλεκτρικό εξοπλισμό
που δεν χρησιμοποιείς
πλέον
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Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρικός Εξοπλισμός

α των
τ
η
τ
ό
σ
ο
ε την π /ηλεκτρικών
σ
ω
ί
ε
Μ
νικών υ αγοράζεις
ο
ρ
τ
κ
ε
ηλ
ών πο οιείς
μ
σ
ι
λ
π
εξο
ιμοπ
ή χρησ
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ΝΙΚ
ΝΙΚ
ΙΚΑ
ΚΑ Α
ΑΠ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στη συνέχεια, οι μαθητές/ριες καλούνται να
καταγράψουν στις ακόλουθες κατηγορίες,
τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό
που έχουν στο σπίτι τους, είτε αυτός
είναι σε χρήση, είτε εκτός λειτουργίας,

συμπληρώνοντας τον ακόλουθο κατάλογο.
Στην ιστοσελίδα https://recyclewithupatras.
ﬁles.wordpress.com/2008/06/1-eidh-prosanakiklosi.pdf παρουσιάζεται ενδει-κτικός
κατάλογος προϊόντων που υπάγονται σ’
αυτές τις κατηγορίες, στον οποίο μπορούν
να αποταθούν οι μαθητές/τριες, ώστε
να εντάξουν στη σωστή κατηγορία τις
συσκευές που έχουν στο σπίτι τους.

Είναι σε
λειτουργία/χρήση;
Κατηγορίες Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών
Μεγάλες οικιακές συσκευές
π.χ. πλυντήριο
στεγνωτήριο

Αριθμός

1
1

ΝΑΙ

(ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΟΧΙ

(ΑΡΙΘΜΟΣ)

1
1

Μικρές οικιακές συσκευές
π.χ τοστιέρα
βραστήρας

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής
κινητό τηλέφωνο

Καταναλωτικά είδη
π.χ. τηλεόραση

Συσκευές αυτόματης διανομής
π.χ. συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών
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Είναι σε
λειτουργία/χρήση;
Κατηγορίες Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών

Αριθμός

Φωτιστικά είδη
π.χ. λαμπτήρες
αμπαζούρ

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εργαλεία
π.χ. τρυπάνι
πιστόλια σιλικόνης

Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας
π.χ. PlayStation
Wii games

Ιατροτεχνολογικές συσκευές
π.χ. θερμόμετρο

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
π.χ. συσκευές παρακολούθησης
συναγερμός

Άλλα
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ΝΑΙ

(ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΟΧΙ

(ΑΡΙΘΜΟΣ)

Ακολούθως, οι μαθητές/τριες βρίσκουν
το σύνολο του ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού
εξοπλισμού που έχουν στο σπίτι τους,
και υπολογίζουν τον μέσο όρο του
ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού εξοπλισμού που
μπορεί να έχει κάθε παιδί της τάξης στο
σπίτι του (Σύνολο ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού
εξοπλισμού δια τον αριθμό των μαθητών/

τριών στην τάξη). Πολλαπλασιάζουν τον
αριθμό αυτό επί το σύνολο των μαθητών/
τριών στο σχολείο.
Ο/Η εκπαιδευτικός προβληματίζει τους
μαθητές/τριες για το μεγάλο αριθμό
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών
εξοπλισμών
που προκύπτει, θέτοντας τα ακόλουθα
ερωτήματα:

Ενδεικτικά Ερωτήματα
1.

Ποιες ανάγκες σας καλύπτονται
καλύ
με τη χρήση των πιο πάνω
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών
εξοπλισμών;

2. Τι ρόλο διαδραματίζουν τα
σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα
και η διαφήμιση για την απόκτηση
του πιο πάνω εξοπλισμού;
3. Έχουν όλα τα παιδιά στον
πλανήτη στη διάθεσή τους αυτό
τον εξοπλισμό στο σπίτι τους; Ναι
ή όχι και γιατί;
4. Γιατί
κάποιον
από
τον
ηλεκτρονικό/ηλεκτρικό εξοπλισμό
που έχετε στο σπίτι δεν τον

Στη συνέχεια, σε κάθε ομάδα, δίνονται
οι ακόλουθες γελοιογραφίες οι οποίες
αναδεικνύουν το ζήτημα της ανεξέλεγκτης
χρήσης των ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών
εξοπλισμών. Οι γελοιογραφίες συζητούνται
ως προς το περιεχόμενό τους και ακολουθεί
συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το
θέμα. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες ανά

χρησιμοποιείτε πια;
5. Πώς θα διαχειριστείτε τον
εξοπλισμό που έχει ολοκληρώσει
τον κύκλο ζωής του;
6. Από τις ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές
συσκευές που καταγράψατε, ποιες
θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες
για την κάλυψη των αναγκών σας
και ποιες όχι;
7. Για ποιους λόγους αγοράζετε
ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό
που δεν σας είναι απαραίτητος;

ομάδες συμπληρώνουν τον πιο κάτω πίνακα
σημειώνοντας τις κοινωνικές, οικονομικές
και περιβαλλοντικές επιδράσεις, από την
ανεξέλεγκτη χρήση τους, εκφράζοντας
όποιες άλλες σκέψεις και προβληματισμούς
έχουν σε σχέση με τις συνέπειες τους στο
περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Σκέψεις και Προβληματισμοί

Επιδράσεις του ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού εξοπλισμού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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2. Ο Κύκλος Ζωής του

Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρικού
Εξοπλισμού
ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Αντιληφθούν ότι ο κύκλος ζωής
του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού
εξοπλισμού διαφοροποιείται ανάλογα
με το βαθμό ευαισθητοποίησης των
καταναλωτών σε αναφορικά με την
προστασία και τη διατήρηση του
περιβάλλοντος.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η υιοθέτηση
ορθολογικών τρόπων διαχείρισης
του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού
εξοπλισμού μειώνει την ανεξέλεγκτη
αύξηση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
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• Κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζει η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση
και η ανακύκλωση ηλεκτρονικού
και ηλεκτρικού εξοπλισμού, στην
ορθολογική διαχείριση των ΑΗΗΕ.
• Ερμηνεύουν και να περιγράφουν
διαγράμματα μέσα από τη συλλογή
να ανάλυση πληροφοριών σχετικών
με τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό
εξοπλισμό.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Πορεία εφαρμογής
:
ς
α
τ
η
τ
ό
ι
ρ
η
τ
σ
α
ρ
ής δ
κ
ι
τ
υ
ε
δ
ι
α
π
κ
ε
ς
η
τ
Δίνονται, σε κάθε ομάδα μαθητών/τριών τα ακόλουθα διαγράμματα, τα οποία
αναπαριστούν τον κύκλο ζωής του ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού εξοπλισμού.
Καλούνται οι μαθητές/τριες να μελετήσουν τα 2 διαγράμματα και να τα
περιγράψουν, με στόχο να καταλήξουν στη βάση τεκμηριωμένων θέσεων, σε
αυτό που θεωρούν ότι είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον και λιγότερο επιβλαβές
στη δημόσια υγεία.

στους
Απόρριψε τα ΑΗΗΕ
ής
χώρους υγειονομικ
ς
ταφής ή σε μονάδε
ια
αποτέφρωσης, ως μ
λοντική
τελευταία περιβαλ
επιλογή.

Πάρε τ
α ΑΗΗ
Ε σε
σημεία
συλλογ
ής
για σκο
π
ανακύκ ούς
λωσης
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Καταασκευάζονται τα
πλαστικά, τα μεταλλικά
ή τα γυάλινα μέρη του
προϊόντος

Ένα νέο προϊόν
κατασκευάζεται από
συνδυασμό των πιο
πάνω υλικών

Το προϊόν χαλά ή
σπάζει ή φτάνει στην
ημερομηνία λήξης του
και απορρίπτεται στους
χώρους υγειονομικής
ταφής, όπου θάβεται ή
καίγεται.

Περιγραφή Διαγράμματος 1:

Καταασκευάζονται τα
πλαστικά, τα μεταλλικά
ή τα γυάλινα μέρη του
προϊόντος

Ένα νέο προϊόν
κατασκευάζεται από
συνδυασμό των πιο
πάνω υλικών

Το προϊόν χαλά ή
σπάζει ή φτάνει στην
ημερομηνία λήξης του
και απορρίπτεται στους
χώρους υγειονομικής
ταφής, όπου θάβεται ή
καίγεται.

Περιγραφή Διαγράμματος 1:
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Το προϊόν
επαναχρησιμοποιείται,
επισκευάζεται ή
ανακυκλώνεται

Ακολούθως,
δίνονται
στις
ομάδες
των μαθητών/τριών κάρτες, οι οποίες
περιλαμβάνουν
πληροφοριακό
υλικό
σχετικό με διάφορα μέτρα και ενέργειες που
μπορούν να εφαρμόσουν οι πολίτες για την
ορθολογική διαχείριση του ηλεκτρονικού
και ηλεκτρικού εξοπλισμού, όταν αυτός δεν
χρησιμοποιείται ή έχει χαλάσει ή έχει φτάσει
στην ολοκλήρωση του κύκλου της ζωής του.

Καλούνται να τοποθετήσουν τις κάρτες,
ιεραρχικά ξεκινώντας με τις ενέργειες που
έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο
περιβάλλον. Η κάθε ομάδα μαθητών/τριών
αφού διαμορφώσει την πυραμίδα της, με τις
καρτέλες που τις δίνονται την παρουσιάζει
αιτιολογώντας την ιεράρχησή της.

Μείωση

Μείωσε την ποσότητα των ηλεκτρονικών/
ηλεκτρικών εξοπλισμών που αγοράζεις ή
χρησιμοποιείς ή των ΑΗΗΕ που δημιουργείς.

Επιδιόρθωση/Επισκευή

Επιδιόρθωσε τον χαλασμένο ηλεκτρονικό/
ηλεκτρικό εξοπλισμό, αντί να αγοράσεις
καινούριο.

Επαναχρησιμοποίηση

Δώρισε ή πούλησε ηλεκτρονικό/ηλεκτρικό
εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείς πλέον.

Απόρριψη

Ανακύκλωση

Πάρε τα ΑΗΗΕ σε σημεία συλλογής
για
σκοπούς
ανακύκλωσης
(κέντρα
ανακύκλωσης,
καταστήματα
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών
εξοπλισμών,
σημεία συλλογής ΑΗΗΕ)

Απόρριψε τα ΑΗΗΕ στους χώρους
υγειονομικής ταφής ή σε μονάδες
αποτέφρωσης, ως μια τελευταία
περιβαλλοντική επιλογή.
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3. Γνωριμία με τα Απόβλητα

Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
από τη χρήση έγκυρων και έγκριτων
πηγών και πληροφοριών.
Οι μαθητές/τριες να:
• Ενημερωθούν για το ζήτημα των
Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), όπως επίσης και
να αντιληφθούν ότι είναι αποτέλεσμα
των
σύγχρονων
καταναλωτικών
προτύπων.
• Αντιληφθούν ότι τα ΑΗΗΕ αποτελούν
ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα
με οικολογικές, κοινωνικές, και
οικονομικές προεκτάσεις.

• Συνειδητοποιήσουν ότι οι καταναλωτικές μας επιλογές, συμβάλλουν
στην αύξηση των ΑΗΗΕ σε τοπικό,
διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο.
• Ασκηθούν
στην
παιδαγωγική
τεχνική του εννοιολογικού χάρτη,
διερευνώντας τα αίτια και τις
επιπτώσεις των ΑΗΗΕ, καθώς και τα
μέτρα και τις προτάσεις αντιμετώπισης
του ζητήματος, σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο.

• Αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής
σκέψης και επιχειρηματολογίας μέσα
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Με αφετηρία τα ακόλουθα φιλμάκια, οι μαθητές/τριες
εισάγονται στην έννοια των αποβλήτων ηλεκτρονικού και
ηλεκτρικού εξοπλισμού.
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https://www.youtube.com/watch?v=3-_dJ8SZVmM

Τα απόβλητα των ηλεκτρονικών συσκευών: Στο συγκεκριμένο φιλμ παρουσιάζεται σε μορφή animation
ο κύκλος ζωής του ΗΗΕ, πως δημιουργούνται τα ΑΗΗΕ και οι συνέπειές τους στο φυσικό περιβάλλον
και την ανθρώπινη ζωή.

https://www.youtube.com/watch?v=yS54FMM-8Oo

Ανακύκλωση συσκευών - Δεν είναι Παραμύθι 1: Μια ιστορία για τη σημασία της ανακύκλωσης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
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του ΑΗΗΕ
Καλούνται να σχολιάσουν τα φιλμάκια, και
ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα
λέξεις/κλειδιά που προκύπτουν από τη
συζήτηση. Ζητούμενο είναι οι μαθητές/
τριες να κατανοήσουν ότι τα ΑΗΗΕ, οδηγούν
σε μια σειρά αλυσιδωτών συνεπειών
που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της
ποιότητας του περιβάλλοντος, της ζωής
και της υγείας των ανθρώπων. Για να
κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τα αίτια και
τις συνέπειες των ΑΗΗΕ, όπως επίσης και
τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την
αντιμετώπιση τους, τους μοιράζονται, οι
πιο κάτω κάρτες, στις οποίες αναγράφονται
πληροφορίες σχετικές με τα ΑΗΗΕ. Οι
μαθητές/τριες σε ομάδες συζητούν το
περιεχόμενο των καρτών, αναζητώντας
παράλληλα τις σχέσεις και συνδέσεις που
ενυπάρχουν σε αυτές. Ακολούθως με τις
κάρτες, η κάθε ομάδα φτιάχνει το δικό της
με τρόπο που να αναδεικνύονται οι μεταξύ
τους αλληλοσυνδέσεις. Είναι σημαντικό,
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οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν
βέλη, ώστε να παρουσιάζουν ξεκάθαρα τις
αλληλοσυνδέσεις τις οποίες ανέπτυξαν
στο χαρτόνι. Κάθε ομάδα παρουσιάζει
την εργασία της στην ολομέλεια της
τάξη, αιτιολογώντας το πλαίσιο των
διασυνδέσεων που έχει αναπτύξει στο
δικό της εννοιολογικό χάρτη, στη βάση
της συλλογιστικής που παρουσιάζεται
ενδεικτικά πιο κάτω:
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Τι είναι;

Επιπτώσεις
Αίτια

Μπορούν να αντιμετωπιστούν με

μέτρα

ατομικά

συλλογικά
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Η ακατάλληλη
επεξεργασία και
ανεξέλεγκτη απόρριψη
αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες
χώρες συνιστά πρόβλημα για την
υγεία των ανθρώπων, που εκτίθενται
σε άκρως τοξικές ουσίες όταν
αφαιρούν τα πολύτιμα υλικά από τα
ΑΗΗΕ, χωρίς τη λήψη προληπτικών
μέτρων για την προστασία
ανθρώπινης της υγείας και
του περιβάλλοντος.

Ορθή
περιβαλλοντική
διαχείριση

Αύξηση
αναγκών
λόγω των
σύγχρονων
καταναλωτικών
προτύπων

Μείωση
κόστους
αποκομιδής και
μεταφοράς προς
τους Χ.Υ.Τ.Α.

Ραγδαία
τεχνολογική
εξέλιξη

Μεταχειρισμένες
συσκευές, οι
οποίες μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν
αν επισκευαστούν.

Σύγχρονα
καταναλωτικά
πρότυπα
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Δευτερογενή
υλικά και θραύσματα
(μέταλλα, πλαστικό,
γυαλί)

Οι
άνθρωποι δε
συνειδητοποιούν
ότι ο ηλεκτρονικός/
ηλεκτρικός εξοπλισμός
μπορεί να ανακυκλωθεί ή να
επαναχρησιμοποιηθεί, ή ακόμη και
αν έχει πάθει βλάβη να διορθωθεί,
κι έτσι τεράστιες ποσότητες του
εξοπλισμού αυτού καταλήγουν σε
χώρους υγειονομικής ταφής.

Αύξηση
των θέσεων
απασχόλησης.

Μεταχειρισμένες
συσκευές που
λειτουργούν
αλλά δωρήθηκαν,
πουλήθηκαν ή
απορρίφθηκαν.

Ταχεία
αύξηση του
όγκου των
αποβλήτων.

Ο τελικός καταναλωτής
καλείται να παραδίδει τα
ΑΗΗΕ στα σημεία συλλογής που
έχουν ορισθεί σε κάθε περιοχή
(δημοτικά σημεία συλλογής όπου
έχουν τοποθετηθεί containers ,
λιανοπωλητές, ειδικοί κάδοι για
μικροσυσκευές τοποθετημένοι σε
συμβεβλημένα με το σύστημα
σημεία συλλογής κ.λπ.).

Πολύτιμη
πηγή
δευτερογενών
πρώτων υλών.
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Μεγάλοι κίνδυνοι
για την υγεία και το
περιβάλλον

Σημαντική
πηγή τοξικών και
καρκινογόνων
ουσιών.

«Εναλλακτική
Διαχείριση»:
ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση
των ηλεκτρονικών
αποβλήτων!

Μεταχειρισμένες
συσκευές, οι
οποίες μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν
αν επισκευαστούν.

Τα ανακυκλωμένα
υλικά συμβάλλουν στη
μείωση του κόστος παραγωγής
των ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών
εξοπλισμών, μειώνουν τις ανάγκες σε
πρώτες ύλες και ενεργειακές πηγές,
όπως επίσης και σε εξοπλισμό και
εγκαταστάσεις Μακροπρόθεσμα,
χαμηλότερο κόστος για τη
βιομηχανία σημαίνει
χαμηλότερες τιμές για τους
καταναλωτές.

Επιβάρυνση
του
περιβάλλοντος από
επικίνδυνες ουσίες.

Πολλά
υλικά είναι
τοξικά και μη
βιοαποικοδομήσιμα.
Διαφύλαξη
του ορυκτού
πλούτου.

Τα ΑΗΗΕ έχουν
προσδιοριστεί από τη
νομοθεσία ως ρεύμα αποβλήτων
προτεραιότητας, λόγω της
επικινδυνότητάς τους, της ταχείας
αύξησης του όγκου τους και των
σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί
η παραγωγή του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο
περιβάλλον.

ΑΗΗΕ
αποστέλλονται
παράνομα σε
αναπτυσσόμενες χώρες,
όπου μέρη των πολύτιμων
υλικών ανακυκλώνονται
κατά τρόπο επικίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.

Μεγάλο
μερίδιο
των ΑΗΗΕ
υποβάλλεται σε
επεξεργασία εντός
της ΕΕ χωρίς τη δέουσα
περιβαλλοντική φροντίδα.

Μείωση
της
εξόρυξης των
μη ανανεώσιμων
φυσικών πόρων.

Εξοικονόμηση
ενέργειας.
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Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες με βάση
τα γεγονότα και τους αριθμούς που
παραθέτονται πιο κάτω, καλούνται να
εκφράσουν τις σκέψεις τους και τους
προβληματισμούς
τους
αναφορικά

με τα ΑΗΗΕ, με στόχο κυρίως να
συνειδητοποιήσουν ότι αποτελούν σοβαρό
περιβαλλοντικό ζήτημα με οικολογικές,
κοινωνικές, και οικονομικές συνέπειες.

Γεγονότα
& αριθμοί
! Επί του παρόντος, μόνο το 15-20% του
συνόλου του ΑΗΗΕ ανακυκλώνεται.
! Καθημερινά επιχειρείται να τύχουν
διαχείρισης, πέραν των 416.000
κινητών συσκευών και 142.000
υπολογιστές, είτε με την ανακύκλωσή
τους, είτε με διάθεσή τους σε χώρους
υγειονομικής ταφής.
! Κάθε χρόνο 20 έως 50.000.000
τόνοι ΑΗΗΕ παράγονται σε όλο τον
κόσμο. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει
πέραν του 5% των αστικών στερεών
αποβλήτων.
! Το 70% των επικίνδυνων ΑΗΗΕ
αποβλήτων απορρίπτονται σε χώρους
υγειονομικής ταφής.
! Το 2007, περίπου 26,9 εκατομμύρια
τηλεοπτικές συσκευές που αντιστοιχούν περίπου σε 910.600 τόνοι
είχαν απορριφθεί στις ΗΠΑ.
! Το 2009, μόνο το 8% των κινητών
τηλεφώνων, το 17% των τηλεοράσεων
και το 38% των υπολογιστών
ανακυκλώθηκαν.
! Το 2011, περίπου 3.410.000 τόνοι
ΑΗΗΕ παρήχθησαν στις ΗΠΑ εκ των
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οποίων μόνο το 24,9% (περίπου
850.000 τόνοι) ανακυκλώθηκαν.
Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς
καλύτερο (19,6%) από εκείνο του
2010.
! Μέσα από την ανακύκλωση ενός
εκατομμυρίου κινητών τηλεφώνων,
μπορούμε
να
ανακτήσουμε
περισσότερα από 9.000 kg χαλκού,
9 kg παλλαδίου (πολύτιμο μέταλλο
για την κατασκευή ηλεκτρικών
συσκευών, χειρουργικών εργαλείων
και εξαρτημάτων για ρολόγια), 250
ασήμι, και 24 kg χρυσού.
! Οι Η.Π.Α. παράγουν περισσότερα
ΑΗΗΕ σε ετήσια βάση από ό,τι
οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
Οι Αμερικανοί απορρίπτουν κάθε
χρόνο 9,4 εκατομμύρια τόνους ΑΗΗΕ.
! Το 2012, σε ένα μέσο νοικοκυριό
στις
ΗΠΑ,
δαπανήθηκαν
1.312
δολάρια
σε
ηλεκτρονικά
είδη
ευρείας κατανάλωσης. Εκτιμάται
ότι, το 2012, οι πωλήσεις των smartphones και των tablet
παγκόσμια, ξεπέρασαν
τα 206 δισεκατομμύρια
δολάρια.
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! Το 2010, πωλήθηκαν περίπου 1,56
δισεκατομμύρια
ηλεκτρονικές
συσκευές παγκόσμια, ενώ το 2011 ο
αριθμός των πωλήσεων τους ανήλθε
σε 1,6 δισεκατομμύρια.
! Για την παραγωγή ενός υπολογιστή μαζί
με την οθόνη του χρησιμοποιούνται
τουλάχιστον 1,5 τόνοι νερού, 22 κιλά
χημικές ουσίες και 240 κιλά ορυκτά
καύσιμα.

! Τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν
πολύ μεγάλη ποσότητα πολύτιμων
μετάλλων όπως το ασήμι και
χρυσό. Οι Αμερικανοί απορρίπτουν
ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές
αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων
δολαρίων αργύρου και χρυσού
ετησίως.

! Έχει βρεθεί ότι σε σύγκριση με τη
διάθεση σε χώρους υγειονομικής
ταφής, η επαναχρησιμοποίηση ή η
ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να δημιουργήσει
296 περισσότερες θέσεις εργασίας
ανά έτος για κάθε 10.000 τόνους
υπολογιστών που απορρίπτονται.
! Στην
Αυστραλία,
κάθε
χρόνο,
απορρίπτονται περισσότερα από 1,5
εκατομμύρια ηλεκτρονικά απόβλητα
σε χώρους υγειονομικής ταφής.
! Ανακυκλώνοντας
1
εκατομμύριο
φορητούς υπολογιστές μπορεί να
υπάρξει για ένα χρόνο εξοικονόμηση
ενέργειας αντίστοιχη της ενεργειακής
κατανάλωσης 3.657 νοικοκυριών στις
ΗΠΑ.

! Η υπερβολική ποσότητα μολύβδου σε
ΑΗΗΕ προκαλεί σοβαρές βλάβες στο
αίμα, τα νεφρά και το κεντρικό και
περιφερικό νευρικό σύστημα.
! Η ποσότητα των ΑΗΗΕ αναμένεται
ανά έτος να αυξάνεται σε παγκόσμιο
επίπεδο κατά 8%.
! Περίπου το 80% των ΑΗΗΕ που
παράγεται στις ΗΠΑ εξάγεται στην
Ασία. Οι πλακέτες κυκλωμάτων
ανακύκλωσης ΑΗΗΕ μπορεί να είναι
πιο πολύτιμες από την εξόρυξη
μεταλλεύματος! Ένας τόνος πλακέτες
κυκλωμάτων εκτιμάται ότι περιέχει
40-800 φορές περισσότερο χρυσό
από 1 μετρικό τόνο μεταλλεύματος,
ενώ 30-40 φορές περισσότερος
χαλκός σε έναν τόνο πλακετών
κυκλωμάτων, σε σύγκριση με 1
μετρικό τόνο μεταλλεύματος που
εξορύσσεται.
https://www.thebalance.com/introduction-to-electronics-ewaste-recycling-4049386
http://earth911.com/eco-tech/20-e-waste-facts/
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Επιπτώσεις

ΑΗΗΕ

Σκέψεις και
Προβληματισμοί

Οικολογικές

Κοινωνικές

Οικονομικές

Άλλες
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Ακολούθως, διαχωρίζουν τις πιο κάτω
δηλώσεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες,
την κατηγορία ΣΩΣΤΟ και την κατηγορία
ΛΑΘΟΣ, για να αντιληφθούν ότι υπάρχουν
παρανοήσεις από τους καταναλωτές σε
σχέση με τα ΑΗΗΕ, οι οποίες όμως μπορούν να
οδηγήσουν σε λανθασμένες καταναλωτικές
επιλογές ως προς την αγορά ηλεκτρονικών/
ηλεκτρικών συσκευών, όπως επίσης και
σε μη-ορθολογική διαχείριση τους, όταν
πλέον τεθούν σε αχρηστία ή έχουν φτάσει
στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Στη
συνέχεια, εξετάζουν τις πιο κάτω δηλώσεις

οι οποίες επικεντρώνονται στην αλλαγή των
καταναλωτικών προτύπων σε σχέση με την
αγορά ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών.
Οι πιο κάτω δηλώσεις διερευνώνται μέσα
από την αξιοποίηση και μελέτη σχετικών
πηγών (ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω
πηγές στο διαδίκτυο). Τέλος, οι μαθητές/
τριες διατυπώνουν μέτρα και εισηγήσεις
αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση
των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών.
Ενδεικτικές πηγές που μπορούν να
αξιοποιηθούν για διερεύνηση των πιο κάτω
δηλώσεων:

http://www.electrocyclosis.com.cy/gr/index.php

Ιστοσελίδα της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που στόχο έχει
την ενημέρωση του κοινού για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ.

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=62

Ορισμός των ΑΗΗΕ και ταξινόμησή τους σε κατηγορίες με βάση την πηγή προέλευσής τους.

http://www.solon.org.gr/index.php/pervdiakiv/113--a-/3023-e-waste-toxic-nightmare-.html

Δεδομένα σε σχέση με την αλματώδη αύξηση των ΑΗΗΕ.

http://www.mylefkada.gr/monimes-stiles/kata-markon/anakiklosi-ilektrikon-ilektronikon-apovliton-45752/

Ορισμός των ΑΗΗΕ, τι περιλαμβάνουν, οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και αναφορά σε
εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισής τους.

http://www.wastebuster.co.uk/downloads/E_Waste_Information_Pack.pdf

Ενημερωτικό πακέτο για την προέλευση και τον κύκλο ζωής του ΗΗΕ, τη δημιουργία ΑΗΗΕ και τρόπους
ορθολογιστικής διαχείρισής τους.
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Μόνο μερικά πολύτιμα συστατικά
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού απομακρύνονται,
πριν αυτός καταλήξει σε χώρους
υγειονομικής ταφής.

Δεν μπορείτε
να ανακυκλώσετε το πλαστικό
που αποτελεί τις ηλεκτρονικές/
ηλεκτρικές συσκευές, γιατί είναι
διαφορετικός ο τύπος του
από τα άλλα πλαστικά.

Η επαναχρησιμοποίηση της
ηλεκτρονικής/ηλεκτρικής
συσκευής ή των στοιχείων που
τη συνοδεύουν θεωρείται πρώτο
μέλημα και όπου αυτό δεν είναι
εφικτό, πρέπει να επιδιωχθούν
υψηλά επίπεδα ανάκτησης και
ανακύκλωσής της.

Είναι αλήθεια ότι πολλά από τα πλαστικά
που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές/
ηλεκτρικές συσκευές, περιέχουν επιβραδυντικά
πυρκαγιάς (βρωμιούχα), έτσι ώστε οι συσκευές να
προστατεύονται. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι
με τους οποίους αυτά τα πλαστικά μπορούν να
ανακυκλωθούν αν και λιγότερο οικολογικά αποδοτικοί,
συμπεριλαμβανομένης και της αποτέφρωσης με σκοπό
την ανάκτηση ενέργειας.

Η καύση και η χρήση διαβρωτικών
χημικών ουσιών είναι 2 τρόποι με τους
οποίους τα ΑΗΗΕ απογυμνώνονται από
τα χρήσιμα υλικά. Αυτός ο επικίνδυνος
τρόπο ανακύκλωσης συμβαίνει σε
ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά
στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κανονισμοί για
τα ΑΗΗΕ εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία
τους πρέπει να είναι ασφαλής ανεξάρτητα
από το πού γίνεται.

Η ποσότητα απορριμμάτων γυαλιού που
παράγονται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο
Βασίλειο είναι 2,25 εκατομμύρια τόνοι,
μετάλλου 6.060.000 τόνοι και πλαστικού
3,2 εκατομμύρια τόνοι. Τα ΑΗΗΕ που
απορρίπτονται κάθε χρόνο αποτελούνται
αντίστοιχα από περίπου 2 εκατομμύρια
τόνους γυαλιού, αλλά είναι επίσης
κατασκευασμένα από άλλα υλικά, όπως για
παράδειγμα η τηλεόραση, η οποία περιέχει
6% μέταλλο και 50% γυαλί, και οι κουζίνες
οι οποίες είναι 89% μέταλλο και 6% γυαλί.

Υπάρχει μόνο μια μικρή
ποσότητα των ΑΗΗΕ σε
σύγκριση με άλλα είδη
αποβλήτων.
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Απόβλητα ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών συσκευών
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4. Μπορεί η ανακύκλωση των

Κινητών Τηλεφώνων να βοηθήσει
τους Αφρικανικούς Γορίλλες;
ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν ότι η ορθολογική
διαχείριση των ΑΗΗΕ συμβάλλει
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη
διατήρηση των φυσικών πόρων.
• Συνειδητοποιήσουν
το
περιβαλλοντικό αντίκτυπο από την αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρονικού και
ηλεκτρικού εξοπλισμού.
• Κατανοήσουν ότι τα ΑΗΗΕ που
παράγουν συνδέονται άμεσα με την
απειλή της εξαφάνισης ειδών της
πανίδας και της χλωρίδας.

• Συνειδητοποιήσουν τη σημασία της
διατήρησης και προστασίας του
περιβάλλοντος και της οικολογικής
ισορροπίας στον πλανήτη.
• Αναπτύξουν την ικανότητα διερεύνησης, συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών μέσα από την
αξιοποίηση πολλών και διαφορετικών
πηγών σχετικών με τα ΑΗΗΕ.
• Εξοικειωθούν με τη φωτογραφία
ως εργαλείο έρευνας, καταγραφής,
αποτύπωσης και ανάλυσης πληροφοριών.

• Αντιληφθούν ότι η καταναλωτική μας
συμπεριφορά επηρεάζει αρνητικά τις
συνθήκες ζωής άλλων ανθρώπων
στον πλανήτη.
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Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι
μαθητές/τριες, επιδιώκεται, να κατανοήσουν
ότι πολλές από τις ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές
συσκευές που αγοράζουν, συνδέονται με
την εξαφάνιση ειδών πανίδας και χλωρίδας,
όπως επίσης και με συνθήκες εργασιακές
που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται
με την αξιοπρεπή εργασία. Ως παράδειγμα,
χρησιμοποιείται το κινητό τηλέφωνο, η
κατασκευή του οποίου, συντελεί στην
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος
και των ειδών που ενυπάρχουν σε αυτό,
όπως επίσης συνδέεται και με την εργασιακή
εκμετάλλευση
ανθρώπων.
Ενδεικτικά

αναφέρονται οι απάνθρωπες συνθήκες
εργασίας ανθρώπων που εργάζονται σε
ορυχεία του Κονγκό στην κεντρική Αφρική,
για την εξόρυξη του κολτάν, ενός ορυκτού
που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των
κινητών τηλεφώνων. Σημειώνεται επίσης
ότι η περιοχή όπου εξορύσσεται το κολτάν,
αποτελεί το σπίτι των γοριλών της Αφρικής,
οι οποίοι είναι είδος υπό εξαφάνιση. Ο
οικότοπος στο οποίο ζουν, καταστρέφεται
καθημερινά από τα ανεξέλεγκτα ορυχεία,
με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των
γοριλών.
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Μεταπώληση Κινητών Τηλεφώνων

Στην Αμερική υπάρχουν περισσότεροι
από 150 εκατομμύρια χρήστες κινητών
τηλεφώνων. Με την τεχνολογία να αλλάζει
ραγδαία, η μέση διάρκεια ζωής ενός κινητού
τηλεφώνου είναι 14 μήνες. Ήδη στην Αμερική
έχουν τεθεί σε αχρηστία 500 εκατομμύρια
κινητά τηλέφωνα στην Αμερική, ενώ κάθε
χρόνο, υπολογίζεται ότι προστίθενται άλλα
100 εκατομμύρια.
Ο ζωολογικός κήπος του Σαν Ντιέγκο
συγκαταλέγεται
ανάμεσα
στους
46
ζωολογικούς κήπους που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, το οποίο
διευθύνεται από την Eco-Cell, μια εταιρεία
ανακύκλωσης τηλεφώνων που εδράζεται
στο Louisville, Κεντάκι. Η Eco-Cell έχει
συλλέξει 21.000 τηλέφωνα το περασμένο
έτος και ελπίζει να τριπλασιάσει το ποσοστό
αυτό τη φετινή χρονιά.

Τα κινητά τηλέφωνα που συλλέγονται,
πωλούνται σε εταιρείες, οι οποίες τα
επιδιορθώνουν και τα μεταπωλούν στις
αναπτυσσόμενες χώρες όπως την Αφρική και
τη Λατινική Αμερική. Η Eco-Cell ξεκίνησε το
2002, αλλά άρχισε την εκστρατεία με τους
ζωολογικούς κήπους το 2005. Τα έσοδα
απο τις πωλήσειςτων τηλεφώνων, δίνονται
για τη στήριξη των ζωολογικών κήπων. Ο
πρόεδρος της εταιρίας Eric Ronay δήλωσε
χαρακτηριστικά «Η εταιρεία στόχευσε στους
ζωολογικούς κήπους, γιατί 130 εκατομμύρια
άνθρωποι επισκέφτηκαν τους ζωολογικούς
κήπους της Βόρειας Αμερικής τον
περασμένο χρόνο. . Εμείς δημιουργήσαμε
ένα σημείο συλλογής κινητών τηλεφώνων
στην μπροστινό πύλη των ζωολογικών
κήπων και καλέσαμε το κοινό να φέρει τα
παλιά κινητά του τηλέφωνα».
ΠΗΓΗ: Stefan Lovgren for National Geographic, January 20, 2006 •
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/01/0120_060120_
cellphones.html

Ανακυκλώστε το κινητό
σας, σώστε τους γορίλες!
Μπορεί να μην είναι τόσο απλό, αλλά ένα
πρόγραμμα ανακύκλωσης για τη συλλογή
παλιών κινητών τηλεφώνων στο ζωολογικό
κήπο του Σαν Ντιέγκο και σε άλλους
ζωολογικούς κήπους στην Αμερική δείχνει
την άγνοια που υπάρχει ανάμεσα στη σχέση
του κινητού τηλεφώνου και της επιβίωσης
του Αφρικανικού γορίλα.
Οι
οικολόγοι
επισημαίνουν
ότι
η
ανακύκλωση
κινητών
τηλεφώνων
προστατεύει τους χώρους υγειονομικής
ταφής από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες
που βρίσκονται στα κινητά τηλέφωνα,
συμπεριλαμβανομένων του αντιμονίου, του
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αρσενικού, του χαλκού, του καδμίου, του
μόλυβδου και ψευδαργύρου.
Τα κινητά τηλέφωνα περιλαμβάνουν επίσης
κολτάν (Columbite-tantalite), ένα ορυκτό το
οποίο εξορύσσεται από τα δάση του Κονγκό
στην κεντρική Αφρική, που αποτελούν το
σπίτι των γοριλών της Αφρικής, οι οποίοι
απειλούνται με εξαφάνιση.
Η παγκόσμια αύξηση στην παραγωγή
κινητών τηλεφώνων συντελεί στην χωρίς
όρια εξόρυξη του ορυκτού του κολτάν
στο Κονγκό, που οδήγησε τα τελευταία
χρόνια στη δραματική μείωση των ζωικών

οικοτόπων και στην θανάτωση των γοριλών.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι δε γνωρίζουν
τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο
συγκεκριμένο μέταλλο που βρίσκεται στα
κινητά τους τηλέφωνα και στην άγρια ζωή
της περιοχής από την οποία εξορύσσεται»
δήλωσε η Karen Killmar, επιμελήτρια των
θηλαστικών στο ζωολογικό κήπο του
Σαν Ντιέγκο. “Η ανακύκλωση των παλιών
κινητών τηλεφώνων μπορεί να συμβάλει
στη μείωση της εξόρυξης του κολτάν,
συμβάλλοντα έτσι και στην προστασία των
γορίλων”, κατέληξε.
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Το κολτάν χρηματοδοτεί
τον πόλεμο
Μια πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ σημειώνει
ότι τα αντιμαχόμενα μέρη που εμπλέκονται
στον εμφύλιο πόλεμο στο Κονγκό, έχουν
σχέση με την εξόρυξη και την πώληση του
κολτάν. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
έκθεση, ο στρατός της γειτονικής Ρουάντα
εισέπραξε $250 εκατομμύρια από την
πώληση του κολτάν σε λιγότερο από 18
μήνες. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της
Ουγκάντα και του Μπουρούντι, επίσης,

εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση του
κολτάν έξω από το Κονγκό και
την
μεταπώλησή του στο Βέλγιο.
Στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών έγινε εισήγηση όπως τεθούν
περιοριστικά μέτραστην αγορά και στην
εισαγωγή πρώτων υλών από τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό.
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Παράνομοι ανθρακωρύχοι
το οποίο μετά από επεξεργασία, γίνεται
μεταλλικό ταντάλιο, μια ανθεκτική στη
θερμότητα σκόνη που μπορεί να αντέξει
σε ψηλά ηλεκτρικά φορτία. Αυτές οι
ιδιότητες που διαθέτει, είναι ιδανικές
για την κατασκευή πυκνωτών, που
χρησιμοποιούνται σε πολλές ηλεκτρονικές
συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των
κινητών τηλεφώνων. Το 80% του κολτάν
εξορύσσεται στη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό. Εξορύσσεται χειρωνακτικά
από ομάδες ανδρών, οι οποίοι σκάβουν
σε ποτάμια, για να βρουν το κολτάν. Η
αύξηση στην παραγωγή των κινητών
τηλεφώνων την τελευταία δεκαετία,
προκάλεσε την παράνομη δημιουργία
άνω των 10.000 ορυχείων μέσα σε

προστα
προστατευόμενες περιοχές στην κεντρική
Αφρική. “Η ίδια η εξόρυξη καταστρέφει
σίγουρα το περιβάλλον, αφού η ανθρώπινη
δραστηριότητα διαταράσσει τη φύση και
τα ζώα. Το χειρότερο όμως είναι ότι τα ζώα
θηρεύονται και θανατώνονται», δήλωσε
η Killmar, η επιμελήτρια του ζωολογικού
κήπου του Σαν Ντιέγκο.
Οι συγκρούσεις, η παράνομη εξόρυξη,
καθώς και το αυξανόμενο εμπόριο κρέατος
από το κυνήγι των άγριων ζώων για τροφή,
έχουν συμβάλει στη μείωση του πληθυσμού
του Αφρικανικού γορίλα σε ποσοστό 70%,
σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις.
ΠΗΓΗ: Stefan Lovgren for National Geographic, January 20, 2006
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/01/0120_060120_
cellphones.html)

Απόβλητα Ηλεκτρικού/
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Η Σαρόν Ντεβάρ
Ντεβάρ, εκπρόσωπος του
ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο,
αναφέρει ότι ο στόχος του προγράμματος
ανακύκλωσης είναι η ενημέρωση του κοινού
για τα ΑΗΗΕ. «Πολλοί άνθρωποι έχουν
κινητά
τηλέφωνα
τα
οποία
δεν
χρησιμοποιούν και δεν ξέρουν τι να τα
κάνουν» ανέφερε. Σημείωσε επίσης ότι τα
«τα τηλέφωνα αυτά περιέχουν τοξικά
στοιχεία, για το λόγο αυτό και δεν πρέπει να
απορρίπτονται. Όπως μάλιστα σημειώνει ο
Ronay, ο πρόεδρος της Eco-Cell,
τα
μεταχειρισμένα
κινητά
τηλέφωνα
αποτελούν μία μόνο πτυχή του αυξανόμενου
προβλήματος
των
ηλεκτρονικών
αποβλήτων.
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Καταλήγει σημειώνοντας ότι «κανείς δεν
καταλαβαίνει πόσο κρίσιμο είναι το ζήτημα
των ΑΗΗΕ, ιδίως στη σύγχρονη εποχή που
η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους
ρυθμούς και τα τεχνολογικά μέσα ‘παλιάς’
γενιάς εγκαταλείπονται».
ΠΗΓΗ: http://news.nationalgeographic.com/
news/2006/01/0120_060120_cellphones_2.html
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Πολεμικό ελικόπτερο των Ηνωμένων
Εθνών σε μια αποστολή κατά ομάδων
ανταρτών που δρουν στη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κογκό και
τρομοκρατούν τον τοπικό πληθυσμό που
εργάζεται για την εξόρυξη του κολτάν

Ανθρακωρύχοι χρησιμοποιούν
τα γυμνά χέρια τους
για να φιλτράρουν το πολύτιμο
ορυκτό
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Πτυχές

Επιπτώσεις από την εξόρυξη του κολτάν

Περιβαλλοντικές

Κοιν
Κ
οινω
νωνικές
Κοινωνικές

μικ
Οικονομικές

Πολιτικές
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Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες, στις ομάδες
τους, αναλύουν και συζητούν το πρόβλημα,
μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, υπό
την
οπτική
των διαφόρων
ομάδων συμφερόντων:

• Ιδιοκτήτες ορυχείων
• Εκπρόσωποι εταιρειών κατασκευής
κινητών τηλεφώνων
• Τοπικοί πληθυσμοί
• Εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών για
την ασφάλεια και την Ειρήνη όπως τα
Ηνωμένα Έθνη
• Περιβαλλοντικές οργανώσεις

Ιδιοκτήτες ορυχείων:
Ο ρόλος σας, ως ιδιοκτήτες ορυχείων, είναι
να εξηγήσετε τα οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν από την εξόρυξη του κολτάν.
Υποστηρίζετε ότι ανοίγουν θέσεις εργασίας
για τους φτωχούς κατοίκους που ζουν
κοντά στα ορυχεία και υποστηρίζετε ότι οι

Εκπρόσωποι
κατασκευής
τηλεφώνων:

εταιρειών
κινητών

Ως
εκπρόσωποι
των
εταιρειών
κατασκευής
κινητών
τηλεφώνων,
θεωρείτε ότι το κολτάν
είναι πολύ σημαντικό μέταλλο για την
κατασκευή των τηλεφώνων. και εξηγείτε
ότι η τεχνολογική εξέλιξη δε μπορεί να
σταματήσει. Τονίζεται επίσης, ότι το κινητό
τηλέφωνο είναι αναπόσπαστο κομμάτι

γορίλες δεν κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν εξαιτίας των
ορυχείων, γιατί οι οικότοποι
τους βρίσκονται μακριά από
αυτά και μακριά από κάθε
ανθρώπινη παρουσία.

της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου
ανθρώπου. Υποστηρίζετε ότι το κολτάν
είναι πολύ σημαντικό στην κατασκευή
των κινητών τηλεφώνων γιατί η χρήση
του έχει επιτρέψει την ελαχιστοποίηση
των διαστάσεων των κινητών τηλεφώνων,
και έχει μεγαλώσει τη διάρκεια ζωής
των μπαταριών τους, με αποτέλεσμα
να μειώνεται ο όγκος των ΑΗΗΕ, και
ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας.
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Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις/
Οργανισμοί
για
τη
διαφύλαξη
των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων:

α) Η καταστροφή των οικοτόπων που
αποτελούν το σπίτι των γοριλών της
Αφρικής

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις μάχονται
για την προστασία και διατήρηση των ειδών
πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με
εξαφάνιση. Οι οργανισμοί για τη διαφύλαξη
των ανθρώπινων δικαιωμάτων μάχονται
κατά της ανθρώπινης εκμετάλλευσης.
Άξονες επικέντρωσης των ομάδων αυτών
είναι:

γ) Η κοινοποίηση και διάδοση του
προβλήματος στην κοινή γνώμη για την
εξαφάνιση των γορίλων της Αφρικής από
την παραγωγή κινητών τηλεφώνων, αλλά
και την ανθρώπινη εκμετάλλευση για την
εξόρυξη του κολτάν.

Τοπικοί πληθυσμοί:

δολαρίων το μήνα.
Μέχρι και ανήλικα
παιδιά
δουλεύουν
στα μεταλλεία και
άνθρωποι τιμωρούνται
παραδειγματικά
με
βασανιστήρια.
Αναφέρεστε
στην
καταπάτηση
των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σας και υποστηρίζετε ότι έχετε
δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην
προσωπική ασφάλεια.

Αναφέρετε ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν χάσει τη ζωή τους στην κεντρική
Αφρική στον πόλεμο για την απόκτηση του
κολτανίου. Υποστηρίζετε ότι ο στρατός,
σας εξαναγκάζει να εγκαταλείψετε τη γη
σας και τα επαγγέλματά σας και οδηγείστε
στα μεταλλεία για την εξόρυξη του κολτάν.
Βιώνετε άθλιες συνθήκες εργασίας,
εξορύσσοντας το κολτάν με τα γυμνά σας
χέρια, ξύνοντας τις βρωμιές για να βρείτε
το μετάλλευμα, για ένα εισόδημα των 10

Εκπρόσωποι
Διεθνών
Οργανισμών για την
ασφάλεια και την ειρήνη:
Αντιπροσωπεύετε
οργανισμούς
για
την
εξασφάλιση
ασφάλειας
και ειρήνης στην περιοχή του Κογκό και
των γειτονικών χωρών. Διαδραματίζετε
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β) Η καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
και
των
απάνθρωπων
εργασιακών συνθηκών.
στα ορυχεία
εξόρυξης του κολτάν στο Κονγκό.

διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των χωρών
αυτών για την εξασφάλιση φιλικών
σχέσεων , συνεργασίας για την επίλυση
των μεταξύ τους προβλημάτων και την
προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Παρέχετε τα μέσα για την
επίλυση των μεταξύ τους συγκρούσεων και
διαμορφώνετε πολιτικές για τη διατήρηση
της ασφάλειας και ειρήνης.
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Κάθε ομάδα, κατά την εξέταση της θέσης
της, αξιοποιεί ποικιλία πηγών. διερευνά
το θέμα, από τη δική της οπτική γωνία
και διατυπώνει τις απόψεις σε σχέση με
το ζήτημα της εξαφάνισης των γοριλών
της Αφρικής αλλά και της εκμετάλλευσης

ανθρώπων. Οι ακόλουθες ιστοσελίδες
αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφοριών
για την εξέταση του ζητήματος από τις
ομάδες:

http://www.cellular-news.com/coltan/

Κείμενο το οποίο αναφέρει τι είναι το κολτάν, πως εξορύσσεται, πως χρηματοδοτεί τον πόλεμο και
ποια η σχέση του με τους Αφρικανικούς γορίλλες.

http://www.reuters.com/article/us-africa-gorillas-idUSKCN0X30T2

Άρθρο για τον Αφρικανικό γορίλλα και τον κίνδυνο εξαφάνισής του από τα παράνομα
μεταλλεία.

https://gorillatreks.wordpress.com/2011/04/13/coltan-mining-threatens-mountain-gorillas/

Άρθρο για την απειλή εξαφάνισης του Αφρικανικού γορίλλα λόγω των ανεξέλεγκτων
μεταλλείων του κολτάν στο βιότοπό του.

http://www.laborrights.org/in-the-news/plight-african-child-slaves-forced-mines-our-mobile-phones

Παιδιά-δούλοι στα μεταλλεία του κολτάν.

https://www.theguardian.com/global-development/2016/jan/19/children-as-young-as-seven-miningcobalt-for-use-in-smartphones-says-amnesty

Δουλεία στα μεταλλεία του κολτάν στο Κογκό.
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https://coltanfuellingthewarinthecongo.wordpress.com/

Αναφορά στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στο μεταλλεία του κολτάν. Η ανθρώπινη
εκμετάλλευση από το στρατό.

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=33

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του ανθρώπου

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

http://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/

Ο όγδοος στόχος της Αειφόρου Ανάπτυξης για την αξιοπρεπή εργασία.

https://www.youtube.com/watch?v=kYqrﬂGpTRE

Περιγραφή των απάνθρωπων συνθηκών εργασίας των ανθρώπων στα μεταλλεία
του κολτάν.
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5. Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη
ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
http://www.newsweek.com/only-third-europes-e-waste-goes-where-it-should-366884

Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν
την
έννοια
της
Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης, και
πως αυτή συνδέεται με τα Απόβλητα
Ηλεκτρικο/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
• Προβληματιστούν αναφορικά με το αν
ο τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές
τους
επιλογές
συμβάλλουν
στην διασφάλιση της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της προστασίας του
περιβάλλοντος.

• Αντιληφθούν ότι το πρόβλημα των
ΑΗΗΕ δε γνωρίζει σύνορα.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η κοινωνική
ανισότητα και το χάσμα ανάμεσα στις
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
χώρες δημιουργεί συνθήκες μη
αειφορίας.
• Αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και επιχειρηματολογίας
στο υπό διερεύνηση ζήτημα.
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Πορεία εφαρμογής
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https://www.us
news.com/news
/articles/201604-22/the-rising
-cost-of-recycling-not-expor
ting-electronic
-waste

Δίνονται σε κάθε ομάδα μαθητών/τριών, καρτέλες σχετικές με την
περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Μελετούν τις καρτέλες και ετοιμάζουν
το δικό τους λειτουργικό ορισμό για την έννοια.
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Η δίκαιη μεταχείριση και
η ουσιαστική συμμετοχή
όλων των ανθρώπων
ανεξάρτητα από τη φυλή,
το χρώμα, την εθνική
καταγωγή, ή το
εισόδημα για την
ανάπτυξη, την
εφαρμογή και
την επιβολή της
περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, των
κανονισμών και
των πολιτικών.

Περιβαλλοντική
δικαιοσύνη είναι η δίκαιη
κατανομή των φυσικών
πόρων, η συμμετοχή στη
λήψη απόφασης, και η
πρόσβαση στη δικαιοσύνη
σε ζητήματα σχετικά με
το περιβάλλον.
ΠΗΓΗ: http://wikipedia.qwika.com/
Π
en
en2el/Environmental_justice

ΠΗΓΗ: Environmental Justice,” United States Environmental Protection Agency
(2009).

Η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη
αναφέρεται γενικά στο δικαίωμα των
κοινοτήτων και των πολιτών να ζουν
σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον,
σύμφωνα με τις επιθυμίες και τον
πολιτισμό τους, χωρίς να βλάπτονται
ή να επηρεάζονται από οποιαδήποτε
οικονομική ή βιομηχανική
δραστηριότητα, συμμετέχοντας
στην ανάπτυξη, στην εφαρμογή και
στην επιβολή των περιβαλλοντικών
νόμων, κανονισμών και πολιτικών,
ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα,
το φύλο, την εθνική καταγωγή ή το
εισόδημα τους.

Περιβαλλοντική αδικία
υπάρχει όταν άνθρωποι
ή μειονότητες υποφέρουν
δυσανάλογα σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο
από τους περιβαλλοντικούς
κινδύνους ή τις
παραβιάσεις των
θεμελιωδών ανθρώπινων
δικαιωμάτων ως
αποτέλεσμα των
περιβαλλοντικών
παραγόντων.
ΠΗΓΗ: http://wikipedia.qwika.com/en2el/
Environmental_justice

ΠΗΓΗ: http://www.env-edu.gr/ViewSubject.aspx?id=18
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Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη
είναι:

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες καλούνται,
στις ομάδες τους, να καταγράψουν
ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης
που μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει στην
κοινότητα την οποία ζουν ή στην Κύπρο
γενικότερα. Τα συζητούν και τα αναλύουν
στη βάση τεκμηριωμένων θέσεων.

Ζητήματα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης στην κοινότητα/χώρα μου
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Ακολούθως, οι μαθητές/τριες μελετούν το
ζήτημα των ΑΗΗΕ στις ΗΠΑ συσχετίζοντάς
το με την περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Πιο
κάτω
παρατίθεται
πληροφοριακό υλικό.

ενδεικτικό

ΑΗΗΕ: Η περίπτωση των
Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής.
Τα στατιστικά στοιχεία για τα
ΑΗΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες
είναι ανησυχητικά. Το 2005, οι Ηνωμένες
Πολιτείες είχαν παράξει 2.63 εκατομμύρια
τόνους ΑΗΗΕ, από τα οποία μόνο 330.000
τόνοι ανακυκλώθηκαν, και οι υπόλοιποι
2.300.000 τόνοι κατέληξαν σε χώρους
υγειονομικής ταφής.

περιέχουν πληθώρα τοξινών
που μπορεί να είναι επιβλαβείς
εάν δεν τύχουν σωστής διαχείρισηςστο
τέλος της ζωής τους. Τα ΑΗΗΕ ευθύνονται
για την ύπαρξη των βαρέων μετάλλων, στις
χωματερές σε ποσοστό πέραν του 40%. Τα
ΑΗΗΕ συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του
πλανήτη,

Οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και
η τηλεόραση είναι τα τρία κύρια είδη
επικίνδυνων αποβλήτων. Με την εισαγωγή
νεότερων, πιο γρήγορων και καλύτερων
υπολογιστών, τα παλαιότερα μοντέλα
θεωρούνται ξεπερασμένα. Η Υπηρεσία
Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA), για
την περίοδο 2006-2007υπολόγισε ότι
157 300 000 προϊόντα πληροφορικής
(επεξεργαστές,
οθόνες,
φορητοί
υπολογιστές,
πληκτρολόγια,
ποντίκια)
κατέστησαν απορρίμματα. Από αυτά, μόνο
48,2 εκατομμύρια μονάδες ανακυκλώθηκαν,
που αντιστοιχέι στο 18%.

Η πλειονότητα των ΑΗΗΕ αποστέλλονται
σε χώρες του τρίτου κόσμου για να
αποσυναρμολογηθούν, από χαμηλόμισθους
εργαζομένους, οι οποίοι δουλεύουν
εκτεθειμένοι σε τοξικές και καρκινογόνες
ουσίες, χωρίς τη διασφάλιση των βασικών
εργασιακών τους δικαιωμάτων. Στις
τριτοκοσμικές χώρες δεν υπάρχουν
επαρκείς κανονισμοί και νομοθεσίες
σχετικά με τα ΑΗΗΕ, με αποτέλεσμα να μη
γίνονται έλεγχοι και να μην ακολουθούνται
οι νενομισμένες διαδικασίες με αποτέλεσμα
πολλές επιχειρήσεις από την Αμερική να
μεταφέρουν ανεξέλεγκτα τα ΑΗΗΕ τους
στις χώρες αυτές.

Τα
ΑΗΗΕ
εγκυμονούν
σημαντικούς
κινδύνους για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Οι ηλεκτρονικοί/ηλεκτρικοί εξοπλισμοί

«Ψηφιακά Νεκροταφεία» (https://www.
youtube.com/watch?v=lnkNeivZ6RY), για
να αντιληφθούν καλύτερα οι μαθητές/τριες
την ύπαρξη της περιβαλλοντικής αδικίας σε
τριτοκοσμικές περιοχές όπως η Guiyu στην
Κίνα, οι οποίες μετατρέπονται σε ψηφιακά

νεκροταφεία από την ανεξέλεγκτη εισροή
αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού
εξοπλισμού από τις αναπτυγμένες χώρες.
Ετοιμάζει, επίσης, τις ακόλουθες καρτέλες
στις οποίες αναγράφονται οι ακόλουθες
έννοιες:
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Ασθένειες
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ:
Φυσικό στοιχείο που μπορεί
να είναι τοξικό σε υψηλά
επίπεδα. Υπάρχει στις ηλεκτρονικές
και ηλεκτρικές συσκευές και κατά
την απελευθέρωσή του, σε μικρότερα
μέρη, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον
εγκέφαλο, στα νεφρά, στους πνεύμονες,
και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

ΑΕΡΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:
Όλα τα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας
που συμβάλλουν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου (υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα,
μεθάνιο, μονοξείδιο του αζώτου, όζον κ.λπ.). Το
φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι φυσικό, ωστόσο
ενισχύεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η
οποία συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης
των αερίων του θερμοκηπίου με αρνητικές
επιδράσεις στον πλανήτη όπως οι κλιματικές
αλλαγές και τα συνεπακόλουθά τους όπως
η αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος
της στάθμης των θαλασσών, η
μείωση των υδάτινων
πόρων κ.λπ.).

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ:
Είναι η δυσμενής μεταβολή των
φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών
του νερού με αποτέλεσμα την υποβάθμιση
της ποιότητας ζωής και της υγείας των
ανθρώπων, αλλά και των άλλων ειδών του
πλανήτη. Η ρύπανση μπορεί να είναι χημική,
με την εισαγωγή επικίνδυνων, βλαβερών ή
και τοξικών ουσιών, ενεργειακή (θερμική,
ραδιενεργή κ.λπ.), βιολογική, αισθητική,
ηχητική, γενετική (με την εισαγωγή
π.χ. γενετικά μεταλλαγμένων
ειδών).

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ:
Είναι η προσθήκη ουσιών
(ρύπων) στην ατμόσφαιρα που
υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα
υπήρχαν. Στη σύγχρονη εποχή, συχνά η
ρύπανση είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η μακροχρόνια και οξεία
έκθεση σε αυτούς τους ρύπους ενδέχεται
να προκαλέσει επιπτώσεις στην υγεία, από
προσβολή του αναπνευστικού συστήματος
έως και πρόωρο θάνατο.

ΜΟΛΥΒΔΟΣ:
Τοξικό μέταλλο το οποίο
υπάρχει σε ηλεκτρονικές
και ηλεκτρικές συσκευές
και απελευθερώνεται κατά
την ανακύκλωση ή την
αποσυναρμολόγησή τους. Η
έκθεση στον μόλυβδο προκαλεί
εγκεφαλική βλάβη, και είναι
ιδιαίτερα βλαβερός για τα
παιδιά.
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Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές/
τριες σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα
αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Κίνας.
Υπενθυμίζεται ότι η Guiyu, είναι περιοχή της
Κίνας και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
ψηφιακά νεκροταφεία στον κόσμο, όπου
εκεί διοχετεύεται ηλεκτρονικός/ηλεκτρικός
εξοπλισμός από την Αμερική, για
ανακύκλωση ή αποσυναρμολόγησή τους.
Η δεύτερη ομάδα αντιπροσωπεύει τους
πολίτες της Αμερικής. Δείχνει στην τάξη
ένα τάμπλετ, και αναφέρει στους μαθητές/
τριες ότι το τάμπλετ αντιπροσωπεύει όλο
τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό
που αγοράζουν οι καταναλωτές-πολίτες
που ζουν στην Αμερική. Προβληματίζει
τους μαθητές/τριες κατά πόσο γνωρίζουν
που κατασκευάζεται ο περισσότερος
ηλεκτρονικός/ηλεκτρικός
εξοπλισμός
που έχουν στα σπίτια τους. Οι μαθητές/
τριες αναφέρουν ότι οι περισσότερες
ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές είναι
κατασκευασμένες στην Κίνα, οπότε ο/η
εκπαιδευτικός δίνει το τάμπλετ στην ομάδα
των μαθητών/τριών που εκπροσωπεί την
Κίνα.

καλεί τους μαθητές/
τριες, να αναφέρουν
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, οι οποίες
προκύπτουν από τις
βιομηχανίες κατασκευής
ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού
εξοπλισμού.
Οι
μαθητές/τριες δείχνουν
τις καρτέλες «Αέρια
Θερμοκηπίου»
και
«Ρύπανση του νερού», τις οποίες ο/η
εκπαιδευτικός δίνει στην ομάδα που
εκπροσωπεί την Κίνα, αφού είναι εκείνοι
που επηρεάζονται περισσότερο. Η ομάδα
διαβάζει μεγαλόφωνα το περιεχόμενο των
καρτών και γίνεται συζήτηση αναφορικά
σε σχέση με το περιεχόμενό τους και τις
αρνητικές επιδράσεις από την κατασκευή
κινητών
τηλεφώνων.
Στη
συνέχεια,
τίθεται το ερώτημα «πού πηγαίνουν οι
περισσότερες
ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές
συσκευές, κινεζικής προέλευσης;». Οι
μαθητές/τριες αναφέρουν ότι εξάγονται
σε διάφορες χώρες μεταξύ αυτών και στην
Αμερική.

Ο/η
εκπαιδευτικός
παρουσιάζει
τις
καρτέλες στο σύνολο της τάξης, και
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Ο/η εκπαιδευτικός παραδίδει το τάμπλετ
στην ομάδα που εκπροσωπεί τους πολίτες
της Αμερικής.
Τονίζεται στους μαθητές/τριες, ότι οι
πολίτες της Αμερικής θέλουν να αγοράσουν
καινούριο τάμπλετ, παρά το γεγονός ότι
δεν ολοκληρώθηκε ο κύκλος της ζωής
αυτού που έχουν ήδη. Έχει βγει στην
αγορά καινούριο τάμπλετ, πιο γρήγορο και
μοντέρνο, και πολλοί πολίτες παίρνουν
τα «παλιά» τους τάμπλετ σε πρόγραμμα
ανακύκλωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
συσκευών, έτσι ώστε να μην καταλήξουν
σε χώρους υγειονομικής ταφής και να
μολύνουν τον αέρα, το έδαφος και το νερό.
Αν και μπορεί να φαίνεται ότι, ως πολίτες των
ΗΠΑ, ενεργούν σωστά σε ότι αφορά στην
ορθολογική διαχείριση των ΑΗΗΕ στη χώρα
τους, εντούτοις, ένα μεγάλο μέρος αυτών
ενδέχεται να αγνοούν ότι μεγάλο ποσοστό
από τα απορρίμματα τους μεταφέρονται
στην Κίνα για να αποσυναρμολογηθούν.
Επιστρέφεται το τάμπλετ πίσω στην ομάδα
της Κίνας, και επεξηγείται ότι σε περιοχές της
Κίνας, όπως η Guiyu, οι πολίτες κερδίζουν
τα προς το ζην από την αποσυναρμολόγηση
των δικών τους ΑΗΗΕ, εκθέτοντας τον εαυτό
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τους σε τοξικές και χημικές ουσίες κατά
τη διαδικασία αποσυναρμολόγησής τους,
υποβαθμίζοντας παράλληλα το περιβάλλον
στο οποίο ζουν. Ωστόσο, για τους πλείστους,
αυτή είναι η μόνη εργασία που μπορούν να
κάνουν, και είναι ο μόνος τρόπος για την
εξασφάλιση χρημάτων προκειμένου να
ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Στη
συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός παίρνει τις
κάρτες με τις λέξεις μόλυβδος, υδράργυρος,
ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση του
νερού και τις παραδίδει στην ομάδα που
εκπροσωπεί την Κίνα. Οι μαθητές/τριες,
που εκπροσωπούν την ομάδα της Κίνας
καλούνται να διαβάσουν μεγαλόφωνα τις
επιπτώσεις του μόλυβδου, του υδράργυρου,
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της
ρύπανσης του νερού στη ζωή τους και στο
περιβάλλον.
Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει
την τελευταία κάρτα που έχει στο χέρι
του/της με την ένδειξη «ασθένειες» και
τη δίνει στους/στις μαθητές/τριες της
ομάδας που εκπροσωπεί τους πολίτες
της Κίνας, αναφέροντάς τους ότι όλες οι
τοξικές και χημικές ουσίες που υπάρχουν
στα ΑΗΗΕ που αποσυναρμολογούνται
είναι καρκινογόνες και υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων μορφών
καρκίνου. Δίνεται ένας φάκελος με
φωτογραφίες σε κάθε ομάδα μαθητών/
τριών και καλούνται να εντοπίσουν και να
καταγράψουν ζητήματα περιβαλλοντικής
αδικίας, όπως αυτά διαφαίνονται μέσα από
το ακόλουθο φωτογραφικό υλικό .
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Ζητήματα Περιβαλλοντικής Αδικίας στις χώρες
του Τρίτου Κόσμου σε σχέση με τα ΑΗΗΕ
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Οι μαθητές προβληματίζονται για το πώς οι
πολίτες χωρών όπως η Κίνα, αλλά και άλλων
αναπτυσσόμενων χωρών, υπόκεινται τις
συνέπειες της παραγωγής και απόρριψης του
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού,
ενώ οι πολίτες των αναπτυγμένων χωρών,
όπως η Αμερική απολαμβάνουν τη χρήση
του εξοπλισμού αυτού, χωρίς όμως να

υπόκεινται σε τόσο μεγάλο βαθμό στις
συνέπειες της απόρριψής τους. Με βάση
το φιλμάκι που έχουν παρακολουθήσει
και τη δραστηριότητα που έχει προηγηθεί,
γίνεται συζήτηση με τους μαθητές/τριες
γύρω από το ζήτημα της περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης. Ενδεικτικά παραθέτονται τα
ακόλουθα ερωτήματα:

Ενδεικτικά Ερωτήματα
1.

Γιατί η Κίνα (και άλλες χώρες του
τρίτου κόσμου) γίνεται αποδέκτης
των ΑΗΗΕ της Αμερικής και άλλων
χωρών;

2. Γιατί οι άνθρωποι σε αυτές
τις
χώρες
επιλέγουν
να
εργάζονται στην ανακύκλωση ή
αποσυναρμολόγηση του ΑΗΗΕ, αν
και γνωρίζουν ότι είναι επικίνδυνο;

4. Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο η
Κίνα να λαμβάνει τα ΑΗΗΕ της
Αμερικής και άλλων χωρών;
5. Προτείνετε τρόπους ορθολογικής
διαχείρισης των ΑΗΗΕ για να
συμβάλετε στην αποκατάσταση της
περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης.

3. Πώς το παράδειγμα της Κίνας
αποτελεί υπόθεση περιβαλλοντικής
αδικίας; Δικαιολογήστε!

http://sites.nicholas.duke.edu/loribennear/ﬁles/2012/11/ewaste1.jpeg
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6. Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρικός
Εξοπλισμός φιλικός προς το
περιβάλλον
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Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Αντιληφθούν ότι ο σύγχρονος
ηλεκτρονικός
και
ηλεκτρικός
εξοπλισμός και κυρίως η αλόγιστη
χρήση και απόρριψή του συμβάλλει
στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής των
ανθρώπων.
• Συνειδητοποιήσουν
την
ανάγκη
εξεύρεσης εναλλακτικού ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού,
με τη λιγότερη περιβαλλοντική
επιβάρυνση.
• Κατανοήσουν την ανάγκη προσανατολισμού της τεχνολογίας προς
φιλοπεριβαλλοντικά μοντέλα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού,
ως παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης.
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Επιστήμονες, στην προσπάθειά τους να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για
την ανακύκλωση όλων των δυνητικά ανακυκλώσιμων υλικών, δημιούργησαν
ηλεκτρονικό/ηλεκτρικό εξοπλισμό φιλικό προς το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα
τον βιοδιασπώμενο εξοπλισμό. Οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν το
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http://www.inewsgr.com/97/viodiaspomena-ilektronika-tsip-apo-isto-arachnis.htm

Βιοδιασπώμενα ηλεκτρονικά τσιπ από ιστό αράχνης.

http://www.inewsgr.com/101/viodiaspomena-kyklomata-dialyontai-se-nero.htm

Βιοδιασπώμενα κυκλώματα διαλύονται σε νερό.

http://www.inewsgr.com/252/viodiaspomena-kyklomata-dialyontai-mesa-sto-soma.htm

Βιοδιασπώμενα κυκλώματα διαλύονται στο σώμα.

http://www.inewsgr.com/169/viodiaspomena-robot-erchontai-apo-to-mellon.htm

Βιοδιασπώμενα ρομπότ έρχονται από το μέλλον.

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=108043

Νέες βιοδιασπώμενες μπαταρίες με φύκια.

http://www.protothema.gr/technology/article/549547/se-tria-hronia-to-proto-robot-pou-tha-pethaineisan-anthropos-/

Σε τρία χρόνια το πρώτο ρομπότ που θα πεθαίνει σαν άνθρωπος.

«Πράσινα» βιοδιασπώμενα
ηλεκτρονικά ανέπτυξαν
Αμερικανοί επιστήμονες
Εύκαμπτες, βιοδιασπώμενες ηλεκτρονικές
συσκευές, που διαλύονται στο σώμα και
το νερό ανέπτυξαν ερευνητές από το
πανεπιστήμιο του Ιλινόις.
Ειδικότερα, μέχρι στιγμής οι επιστήμονες
έχουν αναπτύξει βιοδιασπώμενες ηλιακές
κυψέλες, αισθητήρες θερμοκρασίας, μια
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ψηφιακή κάμερα και ένα θερμικό επίθεμα,
ενώ μετά από δυο χρόνια έρευνας
διαβεβαιώνουν ότι είναι πλέον σε θέση
να κατασκευάσουν κάθε είδους αυτό –
διαλυόμενη ηλεκτρονική ή οπτική συσκευή.
Τα πρωτοποριακά ηλεκτρονικά κατασκευάζονται από πυρίτιο και οξείδιο του μαγνησίου,
καλυμμένα από ένα προστατευτικό στρώμα
πρωτεΐνης μεταξιού.
Το μαγνήσιο είναι αγώγιμο υλικό, πολύ
αντιδραστικό σε υγρές συνθήκες, γι’ αυτό και
θεωρήθηκε ιδανικό για τα βιοδιασπώμενα
ηλεκτρονικά αν και δεν χρησιμοποιείται
συχνά στις ηλεκτρονικές συσκευές.
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Επιπλέον, υποβάλλοντας την πρωτεΐνη
σιλικόνης σε ειδική επεξεργασία, οι
επιστήμονες μπορούν να αλλάξουν τις
ιδιότητές της, καθορίζοντας και το χρόνο
που θα χρειαστεί για να διαλυθεί όταν
βραχεί.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό περιοδικό «Science» ανοίγει
τον δρόμο για την ανάπτυξη έξυπνων
συσκευών που διαλύονται όταν δεν είναι
πλέον χρήσιμες, κάτι που θα μπορούσε
να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση
των ηλεκτρονικών αποβλήτων, στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην
ανάπτυξη ιατρικών εμφυτευμάτων που
δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν χειρουργικά.
Εκτός από το «πρασίνισμα» των κινητών
τηλεφώνων
και
των
ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οι επιστήμονες εκτιμούν
ότι τα βιοδιασπώμενα ηλεκτρονικά θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και
στον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδας.
ΠΗΓΗ:
http://www.econews.gr/2012/10/01/
viodiaspwmenes-ilektronikes-suskeves/

Έρχονται «πράσινα»
κινητά τηλέφωνα που
διαλύονται στο νερό
Η
μέση
διάρκεια
ζωής ενός
κινητού
τηλεφώνου
είναι 12 με
18
μήνες.
Μετά
από
αυτό το διάστημα τα περισσότερα κινητά
καταλήγουν στις χωματερές, μολύνοντας
το περιβάλλον, ή στην καλύτερη περίπτωση
στους κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρονικών
συσκευών.
Σε μια προσπάθεια να μειώσουν τον όγκο
των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ερευνητές
του πανεπιστημίου του Ιλινόις αναπτύσσουν
κινητά τηλέφωνα τα οποία διαλύονται στο
νερό.

Ειδικότερα,
στόχος
των ερευνητών είναι
να δημιουργήσουν μια
«μεταβατική τεχνολογία
που
θα
διαλύεται
όταν ολοκληρωθεί ο
κύκλος
ζωής
της»,
εξοικονομώντας
χώρο
στις
χωματερές
και
μειώνοντας τον όγκο
των
ηλεκτρονικών
αποβλήτων.
Μέχρι
στιγμής
οι
επιστήμονες
έχουν
αναπτύξει ένα τσιπ πάνω
σε
λεπτή
μεμβράνη
μεταξιού,
το
οποίο
διαλύεται όταν έρθει σε
επαφή με το νερό.
Ακόμα
δεν
έχουν
δημοσιοποιηθεί
περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την
έρευνα,
ωστόσο
οι
επιστήμονες εκφράζουν
την ελπίδα ότι σύντομα οι
ηλεκτρονικές συσκευές που αποσυντίθενται
θα γίνουν πραγματικότητα.
Μόνο το 2010 περίπου 150 εκατομμύρια
παλιά κινητά τηλέφωνα κατέληξαν στις
χωματερές. Στις φτωχότερες χώρες παιδιά
καίνε βουνά ηλεκτρονικών αποβλήτων σε
μια προσπάθεια να ανακτήσουν τα μέταλλα
στο εσωτερικό τους και να τα πουλήσουν
για λίγα χρήματα.
«Κανείς δεν θέλει να κρατήσει το κινητό του
για 25 με 50 χρόνια», δήλωσε ο John Rogers, καθηγητής της Επιστήμης Υλικών στο
Πανεπιστήμιο του Ιλινόις και επικεφαλής
της μελέτης.
Όπως τόνισε, η μεταβατική τεχνολογία
είναι ακριβής και ελεγχόμενη με στόχο
τον περιορισμό των ατυχημάτων, για
παράδειγμα στην περίπτωση βροχής.
Σύμφωνα
με
τους
ερευνητές,
τα
ηλεκτρονικά που διαλύονται θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν στον στρατό και τον
τομέα της υγείας, προστατεύοντας τόσο
τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη.
ΠΗΓΗ:
http://www.econews.gr/2013/07/18/kinitanero-103066/
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Ερευνητής αναπτύσσει
μπαταρία από ζάχαρη
Μια ερευνητική
ή ομάδα
ά
στη Virginia έ
έχει
αναπτύξει μια μπαταρία που λειτουργεί με
ζάχαρη και έχει μια απαράμιλλη ενεργειακή
πυκνότητα, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να
αντικαταστήσει τις συμβατικές μπαταρίες
με φθηνότερες, επαναφορτιζόμενες και
βιοδιασπώμενες.
Τα ευρήματα του Υ.Η.Percival Zhang,
επίκουρου καθηγητή της μηχανικής
βιολογικών συστημάτων στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο
Μηχανικής, δημοσιεύθηκαν σήμερα στο
περιοδικό Nature Communications.

Περιβάλλοντος. Η δημιουργία του Zhang θα
μπορούσε να βοηθήσει στο να αποτρέψει
εκατοντάδες χιλιάδες τόνους μπαταριών
να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής
ταφής.
Αυτή είναι μία από τις ανακαλύψεις του Zhang
κατά το τελευταίο έτος που χρησιμοποιεί
μια σειρά από ένζυμα αναμεμειγμένα μαζί
σε συνδυασμούς που δεν βρίσκονται στη
φύση. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά
με τη δημιουργία βρώσιμου άμυλου από
μη βρώσιμα φυτά και ανέπτυξε ένα νέο
τρόπο για να εξαγάγετε το υδρογόνο με ένα
οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα
οχήματα τροφοδοσίας.

Αν και έχουν αναπτυχθεί και άλλες
μπαταρίες ζάχαρης, η συγκεκριμένη
έχει μια ενεργειακή πυκνότητα μια
τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από ό, τι
οι υπόλοιπες, κάτι που της επιτρέπει
να λειτουργεί περισσότερο προτού
χρειαστεί να ανεφοδιαστεί, δήλωσε ο
Ζανγκ.
Σε μόλις τρία χρόνια από τώρα η νέα
μπαταρία του Zhang θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένα από
τα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, videogames, και σε μυριάδες άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές που απαιτούν ενέργεια στον
ενεργειακά-πεινασμένο κόσμο μας, δήλωσε
ο Ζανγκ.
«Η ζάχαρη είναι μια τέλεια χημική ένωση
αποθήκευσης ενέργειας στη φύση»,
δήλωσε ο Ζανγκ. «Έτσι είναι λογικό να
προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή
την φυσική ενέργεια με έναν φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο για να παραχθεί μια
μπαταρία.»
Στην
Αμερική
μόνο,
δισεκατομμύρια τοξικών
μπαταριών
πετιούνται
κάθε χρόνο, θέτοντας σε
κίνδυνο τόσο το περιβάλλον
όσο και την ανθρώπινη
υγεία, σύμφωνα με την
Υπηρεσία Προστασίας του
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Σε αυτό το νεότερο δημιούργημα, ο Zhang
και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν μια
μη-φυσική συνθετική ενζυματική οδό που
εκμεταλλεύεται όλη την δυναμική της
ζάχαρης για την παραγωγή ηλεκτρισμού σε
μια ενζυματική κυψέλη καυσίμου.
Αντίθετα από τις κυψέλες καυσίμου
υδρογόνου και καυσίμων μεθανόλης, το
διάλυμα ζάχαρης του καυσίμου δεν είναι
ούτε εκρηκτικό ούτε εύφλεκτο και έχει
μεγαλύτερη
πυκνότητα
αποθήκευσης
ενέργειας. Τα ένζυμα και τα καύσιμα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της
συσκευής είναι βιοδιασπώμενα.
Η μπαταρία είναι επίσης επαναφορτιζόμενη
και ζάχαρη μπορεί να προστεθεί σε αυτήν
όπως η τροφοδοσία ενός εκτυπωτή με
μελάνι.
ΠΗΓΗ:
http://www.panﬂow.gr/en/news/item/192erevnitis-anaptyssei-bataria-apo-zaxari
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Ηλεκτρονικός/
Ηλεκτρικός
Εξοπλισμός

Περιγραφή του εξοπλισμού

Ποια στοιχεία του εξοπλισμού
μπορούν να χαρακτηριστούν ως
φιλοπεριβαλλοντικά;
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7. Διαλογική αντιπαράθεση:

Πρέπει οι κατασκευαστές να
ανακυκλώνουν τον ηλεκτρονικό/
ηλεκτρικό εξοπλισμό που παράγουν;

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Ασκηθούν
στη
χρήση
της
παιδαγωγικής τεχνικής της «διαλογικής
αντιπαράθεσης»
για
την
ανάπτυξη κριτικών και αναλυτικών
δεξιοτήτων,
όπως
επίσης
και
ανάπτυξης επιχειρηματολογίας και
τεκμηριωμένων θέσεων αναφορικά
με το ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν οι κατασκευαστές
ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού εξοπλισμού
στην ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων.
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• Αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης,
συγκέντρωσης, επεξεργασίας και
ανάλυσης
πληροφοριών
σχετικά
με το ρόλο των κατασκευαστών
ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού εξοπλισμού
στην ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων.
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Πορεία εφαρμογής
:
ς
α
τ
η
τ
ό
ι
ρ
η
τ
σ
α
ς δρ
ή
κ
ι
τ
υ
ε
δ
ι
α
π
κ
ε
ς
τη
Δίνεται στους μαθητές/τριες το ακόλουθο
σενάριο: Έχουν προταθεί από τον κρατικό
μηχανισμό, νέα μέτρα για τη διάθεση
φθαρμένων
ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών
συσκευών για την αντιμετώπιση του
συνεχώς αυξανόμενου όγκου ηλεκτρονικών
αποβλήτων. Ανάμεσα στα μέτρα, ετοιμάστηκε
πρόταση προς τους κατασκευαστές να
ανακυκλώνουν τον ηλεκτρονικό/ηλεκτρικό
εξοπλισμό
που
παράγουν.
Αριθμός
κατασκευαστών
τάσσεται
υπέρ
της
ανακύκλωσης του ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού
εξοπλισμού που παράγουν, γιατί το θεωρούν
ότι πρέπει να εντάσσεται στη πλαίσια της
περιβαλλοντικής πολιτικής τους για την
αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση
των αποβλήτων, αλλά και την αειφόρο
χρήση των πόρων. Υπάρχουν, όμως, και
κατασκευαστές που τάσσονται εναντίον της
ευθύνης τους ως παραγωγών αποβλήτων,
για την ανακύκλωση του ηλεκτρονικού/
ηλεκτρικού εξοπλισμού που παράγουν,
γιατί επιβαρύνονται οικονομικά, και δεν

συμβάλει στην κερδοφορία της
εταιρείας
τ
τους, ενώ μπορεί να είναι και ασύμφορο για
τη βιωσιμότητα της εταιρείας τους.
Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 2
ομάδες. Η μια ομάδα εντάσσεται υπέρ
της ανακύκλωσης του ηλεκτρονικού/
ηλεκτρικού εξοπλισμού που παράγουν οι
κατασκευαστές ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, και η άλλη ομάδα τάσσεται
εναντίον στην ανακύκλωσή του. Ο/Η
εκπαιδευτικός δίνει συγκεκριμένο χρόνο
ομιλίας σε κάθε ομιλητή που παίρνει το
λόγο για να αναπτύξει τα επιχειρήματα και
τις θέσεις της ομάδας που εκπροσωπεί.
Οι μαθητές/τριες της κάθε ομάδας συζητούν,
αναλύουν, διατυπώνουν και στοιχειοθετούν
τα επιχειρήματά τους στη βάση μελέτης
αξιόπιστων και έγκυρων πηγών διερεύνησης,
στοιχείων και δεδομένων. Η κάθε ομάδα
μπορεί να αξιοποιήσει ποικιλία πηγών
για να διαμορφώσει και να στηρίξει τις
θέσεις και τα επιχειρήματά της. Ενδεικτικά
σημειώνονται οι πιο κάτω ιστοσελίδες που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

http://www.zerowasteeurope.eu/category/products/epr-extended-producer-responsibility/

Αναφορά στην ευθύνη που πρέπει να έχει ο παραγωγός για την ορθολογιστική διαχείριση των
απορριμμάτων των προϊόντων που παράγει.

https://www.theartof.com/articles/consumerism-mass-extinction-and-our-throw-away-society

Αναφορά στη σύγχρονη κοινωνία των σκουπιδιών.

http://recyclenow.org/reduce/extended_producer_responsibility.asp

Αναφορά στην ευθύνη των παραγωγών για την απόρριψη των προϊόντων που παράγουν μετά την
ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους.

http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm

Τα πλεονεκτήματα της ευθύνης των παραγωγών για την απόρριψη των προϊόντων που παράγουν
μετά την ολοκλήρωσή τους.
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ΟΜΑΔΑ 1:
Κατασκευαστές που τάσσονται ΥΠΕΡ της
ανακύκλωσης του ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού
εξοπλισμού που παράγουν
ΘΕΣΕΙΣ:
1. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για
τη μείωση των αποβλήτων είναι η
εφαρμογή της πρότασης «Ο ρυπαίνων
πληρώνει». Οι κατασκευαστές πρέπει
να είναι υπεύθυνοι για τα προϊόντα
που παράγουν, ακόμα και μετά την
ολοκλήρωση του κύκλου της ζωής
τους, οπότε πρέπει να περιλαμβάνουν
στα σχέδια παραγωγής τους και την
ορθολογική διαχείρισή τους.
2. Για τη μείωση των αποβλήτων και
της ρύπανσης, πρωτίστως, θα πρέπει
να μειώνεται η παραγωγή τους. Η
προώθηση προηγμένων συστημάτων
τελών ανάκτησης, τα οποία απαιτούν
από τους καταναλωτές να πληρώσουν
για το κόστος της ανακύκλωσης,
καθώς και άλλες εναλλακτικές λύσεις
για τη μείωση της παραγωγής, θα
βοηθήσει και τους κατασκευαστές
να μην αλλάξουν τα σχέδια των
προϊόντων τους ή τις πρώτες ύλες που
χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν
προϊόντα.
3. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω της ανεξέλεγκτης
ποσότητας απόρριψής τους, αλλά
και των επικίνδυνων ουσιών που
περιέχουν. Επιπλέον, οι διάφορες
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χώρες αποστέλλουν ΑΗΗΕ σε
αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες
δεν διαθέτουν τους πόρους για να
τα ανακυκλώνουν με ασφάλεια. Η
«διεκδίκηση» των προϊόντων τους με
την ολοκλήρωση του κύκλου της ζωής
τους, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν
οι πρώτες ύλες τους, καθιστώντας τα
συνάμα, λιγότερο επικίνδυνα, είναι ο
καλύτερος τρόπος για την ορθολογική
διαχείριση των ΑΗΗΕ.
4. Οι κατασκευαστές μπορούν να
εξοικονομήσουν χρήματα, ή να έχουν
και κέρδος από την ανακύκλωση των
προϊόντων τους. Πολλοί υπολογιστές
που σήμερα βρίσκονται σε χώρους
υγειονομικής
ταφής
περιέχουν
πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός, το
ασήμι και ο χαλκός. Οι κατασκευαστές
υπολογιστών θα μπορούσαν να
ανακτήσουν αυτά τα υλικά από την
ανακύκλωση των προϊόντων τους.

Πολλοί
υπο
σήμερα λογιστές που
βρ
χώρους ίσκονται σε
υγε
ταφής ιονομικής
πολύτιμ περιέχουν
α
ο χρυσό μέταλλα, όπ
ω
ς, το α
σήμι κα ς
ιο
χαλκός
.
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ΟΜΑΔΑ 2:
Κατασκευαστές που τάσσονται ΚΑΤΑ της
ανακύκλωσης του ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού
εξοπλισμού που παράγουν
ΘΕΣΕΙΣ:
1. Κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια. Αν
η ανακύκλωση των προϊόντων τους
παρέχει περισσότερα οφέλη από ό, τι
το κόστος, οι κατασκευαστές θα το
πράξουν εθελοντικά. Αναγκάζοντας,
όμως, τις εταιρείες να ανακυκλώνουν
όταν δεν είναι οικονομικώς αποδοτικό
να το πράξουν, δεν έχει κανένα
νόημα γιατί το αποτέλεσμα θα είναι
να κλείσουν εταιρείες γιατί δε θα
μπορέσουν να απορροφήσουν το
κόστος ανακύκλωσης των προϊόντων
τους.

2. Εάν οι κυβερνήσεις θέλουν να
μειώσουν τα απόβλητα, θα πρέπει
να δώσουν στους κατασκευαστές
οικονομικά
κίνητρα
για
την
ανακύκλωση των προϊόντων τους.
Όταν η ανακύκλωση των προϊόντων
είναι αναποτελεσματική και δαπανηρή,
όπως συμβαίνει στη βιομηχανία των
υπολογιστών,
οι
κατασκευαστές
χρειάζονται επιπλέον πόρους για
να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα
τους και να πληρώσουν για το νέο
εξοπλισμό.

Οι δύο ομάδες στηρίζουν με επιχειρήματα
τις θέσεις τους, και δέχονται ερωτήσεις
από το ακροατήριο το οποίο μπορούν
να αποτελούν μαθητές/τιριες από άλλες
τάξεις, γονείς, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες
εταιρειών, φορείς του δημοσίου, πολίτες που
ενδιαφέρονται για το θέμα. Είναι σημαντικό
η διαλογική αντιπαράθεση ανεξαρτήτως
των επιχειρημάτων που θα αναπτυχθούν

3. Η επιβάρυνση για την ανακύκλωση
δεν πρέπει να πέσει αποκλειστικά
στους ώμους των κατασκευαστών.
Οι καταναλωτές θα μπορούσαν να
πληρώσουν ένα μέρος του κόστους
της ανακύκλωσης των προϊόντων που
αγοράζουν. Προηγμένα συστήματα
τελών
ανάκτησης,
τα
οποία
απαιτούν από τους καταναλωτές να
καταβάλλουν ένα τέλος σε μετρητά
όταν αγοράζουν ένα προϊόν, βοηθούν
τους καταναλωτές να αντιληφθούν ότι
φέρουν κάποια ευθύνη σε ότι αφορά
τη διαχείριση των ΑΗΗΕ.

4. Μερικές φορές η ανακύκλωση
προκαλεί περισσότερη περιβαλλοντική
επιβάρυνση παρά καλό. Όταν η
ανακύκλωση ενός προϊόντος κοστίζει
περισσότερα χρήματα ή εκπέμπει
περισσότερους ρύπους από την
παραγωγή του προϊόντος, το να
απαιτείται από τους κατασκευαστές να
ανακυκλώνουν δεν είναι οικονομικά ή
περιβαλλοντικά ορθό.

στο υπό συζήτηση θέμα, να αναδείξει τη
σημασία της συνέργιας και της ευθύνης
όλων μας (π.χ. του κρατικού μηχανισμού,
των
κατασκευαστών,
προϊόντων, των
καταναλωτών κ.ά.) στην ορθολογική
διαχείριση των ΑΗΗΕ, όπως επίσης και της
συμμετοχής μας σε συλλογικά συστήματα
διαχείρισης, δράσεις και πολιτικές για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των ΑΗΗΕ.
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Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τι
είναι οι χώροι υγειονομικής ταφής και
να αντιληφθούν ότι αποτελούν την
τελευταία
επιλογή
στην
ιεράρχηση
της
ορθολογικής
διαχείρισης
των
απορριμμάτων. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται
να συνειδητοποιήσουν ότι η ορθολογική
διαχείριση των απορριμμάτων βασίζεται
στην
πρόληψη,
τη
μείωση,
την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση,
συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του
όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν
στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Σκοπός
εκπαιδευτικής
πρότασης

• Γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο
λειτουργίας των χώρων υγειονομικής
ταφής.

Γενικοί στόχοι
της εκπαιδευτικής
πρότασης

• Διερευνήσουν τις επιπτώσεις, στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία,
από τη λειτουργιά χώρων υγειονομικής
ταφής.

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εξοικειωθούν με βασικές περιβαλλοντικές έννοιες όπως απόβλητα, απορρίμματα, διαχείριση απορριμμάτων, διαχωρισμός,
ενέργεια,
επεξεργασία
απορριμμάτων, κλιματικές αλλαγές,
μεθάνιο, περιβαλλοντική υποβάθμιση,
ρύπανση και μόλυνση των υπόγειων
νερών και του εδάφους, υγειονομική
ταφή, υγρά λύματα, υποβάθμιση του
εδάφους, φαινόμενο του θερμοκηπίου,
Χ.Α.Δ.Α., χημικά και τοξικά απόβλητα,
Χ.Υ.Τ.Α, Χ.Υ.Τ.Υ., χωματερή.
• Μελετήσουν
και
να
εντοπίσουν
προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων από τη λειτουργία
ανεξέλεγκτων
χώρων
διάθεσης
απορριμμάτων.

• Μελετήσουν τις ισχύουσες περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναφορικά με τον σχεδιασμό,
την εγκατάσταση και τη λειτουργία
Χώρων Υγειονομικής Ταφής και
να
αξιολογήσουν την εφαρμογή της στην
Κύπρο.
• Συνεργάζονται,
να
συζητούν,
να
ανταλλάσσουν απόψεις, επιχειρήματα
και σκέψεις, ως προς το υπό διερεύνηση
ζήτημα, διακρίνοντας τα ουσιώδη και
επουσιώδη σημεία της συζήτησής τους,
ελέγχοντας
κριτικά τις ιδέες τους,
σεβόμενοι τις αντίθετες απόψεις.
• Συνειδητοποιήσουν ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής έχει περιορισμένη
διάρκεια ζωής η οποία εξαρτάται από
την ποσότητα των απορριμμάτων που
καταλήγουν σε αυτόν.
• Αντιληφθούν τη σημασία της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
ως τρόπους ορθολογικής διαχείρισης
απορριμμάτων και μείωσης του όγκου
των απορριμμάτων στους χώρους
υγειονομικής ταφής.
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1. Πού καταλήγουν τα
απορρίμματα;

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Αντιληφθούν
ότι
ο
άνθρωπος
αποτελεί τον βασικό αίτιο δημιουργίας
απορριμμάτων σε τοπικό και παγκόσμιο
επίπεδο με αρνητικές επιδράσεις στο
φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα
ζωής.

• Συνειδητοποιήσουν την ευθύνη όλων
μας τόσο στην πρόκληση όσο και στην
αντιμετώπιση του προβλήματος των
απορριμμάτων.
• Κατανοήσουν ότι το πρόβλημα των
απορριμμάτων
είναι
ουσιαστικό,
πραγματικό και υπαρκτό.
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Πορεία εφαρμογής
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Οι μαθητές/τριες, στις ομάδες τους,
καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την
ακόλουθη εικόνα, ώστε να αντιληφθούν ότι η
βασική πηγή πρόκλησης των απορριμμάτων
είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, και ότι όλοι μας

σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο
είμαστε υπεύθυνοι για την υποβάθμιση
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής
εξαιτίας της παρουσίας αυτών.
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Με βάση την εικόνα, οι μαθητές/τριες
καλούνται να σχολιάσουν τις ενέργειες των
ανθρώπων, εκφράζοντας τις σκέψεις και
τους προβληματισμούς τους σε σχέση με
αυτές.

Δήλωση

Ενέργεια

Σκέψεις και
Προβληματισμοί
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να γράψουν
έναν τίτλο, για τη συγκεκριμένη αφίσα,
αξιοποιώντας την ως μέσο ενημέρωσης του
κοινού για το πρόβλημα των απορριμμάτων,
αλλά και της ευθύνης που έχουμε ως
πολίτες στην ορθολογική διαχείρισή τους.
Αιτιολογούν γιατί έδωσαν τον συγκεκριμένο
τίτλο.

Τίτλος αφίσας

Αιτιολογήστε
τον τίτλο

Με αφορμή την πιο κάτω γελοιογραφία,
οι
μαθητές/τριες
προβληματίζονται
αναφορικά με το πού καταλήγουν τα
απορρίμματά τους, και με ποιο τρόπο γίνεται
η διαλογή τους στην περιοχή που κατοικούν.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να βοηθήσουν
τον Wooly να αντιληφθεί ότι πρέπει να
μάθει να διαχειρίζεται τα απορρίμματά του
με πιο ορθό τρόπο.
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Γεια σου
Wooly.
Τι κάνεις;

Είναι μέρα
καθαριότητας
και έβγαλα
έξω τα
σκουπίδια
μου, για να τα
μαζέψουν.

Θα έπρεπε να
διαχωρίζεις
τα σκουπίδια
σου. Να
σιγουρευτείς
ότι πάνε στο
σωστό μέρος!

Γιατί να
ασχοληθώ; Μόλις
τα μαζέψει το
απορριματοφόρο,
δεν θα χρειαστεί
να τα ξαναδώ!

HTTP://WWW.MYDIGITALPUBLICATION.COM/PUBLICATION/?I=323933&P=&PN=#”{ISSUE_ID:323933,PAGE:4}”

Τι θα συμβούλευα τον Wooly για τη στάση που τηρεί απέναντι στη
διαχείριση των απορριμμάτων του;
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2. Διασαφήνιση των όρων

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων και Χώροι
Υγειονομικής Ταφής
ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Κατανοήσουν
τους
όρους
Χώροι
Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης
Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), χωματερές
και Χώροι Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.).
• Εντοπίσουν και να καταγράψουν
τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές,
οικονομικές, αισθητικές και πολιτιστικές επιπτώσεις από την ύπαρξη των
Χ.Α.Δ.Α και Χ.Υ.Τ.

• Συνειδητοποιήσουν ότι η ανεξέλεγκτη
διάθεση απορριμμάτων είναι δείγμα
μη- αειφόρου ανάπτυξης.
• Αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής
διερεύνησης,
επεξεργασίας
και
ανάλυσης
πληροφοριών,
όπως
επίσης και δεξιότητες επικοινωνίας,
διαλόγου, σεβασμού της αντίθετης
άποψης και τεκμηρίωσης θέσεων
και απόψεων σχετικών με το υπό
διερεύνηση ζήτημα.
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Οι μαθητές/τριες, στις ομάδες τους, μελετούν πληροφοριακό υλικό και
φωτογραφίες που έχουν στη διάθεσή τους, και καταγράφουν στους πιο κάτω
πίνακες στοιχεία που αφορούν στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές,
αισθητικές και πολιτιστικές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) από τη
λειτουργία των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) και
των Χώρων Υγειονομικής Ταφής

Η οικ
Ένωσ ονομία τ
ης
ης
υλικ χρησιμο Ευρωπαϊ
πο
ώ
κή
από ν ανά άτ ιεί 16 τό ς
μετα τους οπ ομο ετη νους
ο
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τό
50%
των ε απόβλη νοι
τα
αυτώ αποβλ
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σε χω ταλήγε
ι
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ρές.
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Μελέτη των Χ.Α.Δ.Α
Χώροι στους οποίους
Χώ
ί ββρίσκονται:
ί κ

Επιπτώσεις

Θετικές

Περιβαλλοντικές

Οικονομικές

Κοινωνικές

Αισθητικές

Πολιτιστικές
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Αρνητικές

Μελέτη των Χώρων Υγειονομικής Ταφής
Χώροι στους οποίους βρίσκονται:

Επιπτώσεις

Θετικές

Αρνητικές

Περιβαλλοντικές

Οικονομικές

Κοινωνικές

Αισθητικές

Πολιτιστικές
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Μελέτη των Χ.Α.Δ.Α

Όχθες του ποταμού Yamuna, στο Νέο Δελχί της Ινδίας
Πηγή: http://www.lifo.gr/articles/cities_articles/119326

Πηγή: https://4.bp.blogspot.com/-n2nSrnI2IeA/VGH2aQl1DHI/AAAAAAABSF0/iUWvYpzH3yk/
s1600/%CF%87%CF%89%CE%BC.jpg

Νάπολη, Ιταλία

Mexico City

Πηγή: http://www.lifo.gr/articles/cities_articles/119326

Πηγή: https://www.theguardian.com/environment/gallery/2015/
nov/20/postcards-from-landfills-where-one-mans-trash-turnsinto-methane-gas#img-1
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Χώρος στον οποίο λαμβάνει χώρα η
ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων. Οι ΧΑΔΑ λειτουργούν χωρίς
προδιαγραφές υγειονομικής διάθεσης των
απορριμμάτων και χωρίς αδειοδότηση.

Κυμαίνονται δε από τοπικές/σημειακές
απορρίψεις στερεών αποβλήτων έως
εκτάσεις πολλών δεκάδων στρεμμάτων με
στοιχειώδεις υποδομές και ημι-οργανωμένη
διαχείριση.
ht tps://w w w.espa .gr/el/pages/Dic tionar yFS .
aspx?item=453

Τοξικό νέφος κοντά στη Μαδρίτη
από πυρκαγιά σε χωματερή
ελαστικών

Πηγή: http://i.huffpost.com/gen/4317438/original.jpg

14 Μαΐου 2016

Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
σε μια περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα νότια
της Μαδρίτης, εξαιτίας τοξικού νέφους που
προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε μια
μεγάλη χωματερή ελαστικών αυτοκινήτων,
σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.
Η παράνομη χωματερή μεταχειρισμένων
ελαστικών αυτοκινήτων - η μεγαλύτερη
της Ισπανίας, σύμφωνα με ΜΜΕ - βρίσκεται
στην επαρχία του Τολέδου, στις κοινότητες
Σεσένια και Βαλδεμόρο…
Η φωτιά προκάλεσε «ένα τοξικό νέφος
που μπορεί να επηρεάσει ένα μέρος του
πληθυσμού της Σεσένια», μιας πόλης

20.000 κατοίκων, ανέφεραν σε ανακοίνωσή
τους οι αρχές της επαρχίας Καστίλης-Λα
Μάντσα.
Η χωματερή βρίσκεται κοντά σε έναν
πολυσύχναστο
αυτοκινητόδρομο,
που συνδέει την πρωτεύουσα με την
Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.
Οι αρχές της περιοχής κάλεσαν πρώτα
τους κατοίκους να κλείσουν τις πόρτες
και τα παράθυρα των σπιτιών τους, στη
συνέχεια όμως διέταξαν την απομάκρυνση
των κατοίκων και τα σχολεία στην περιοχή
έκλεισαν.
http://greenagenda.gr/τοξικό-νέφος-κοντά-στη-μαδρίτη-από-πυρ/
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Μελέτη των Χ.Α.Δ.Α
Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσουν
στα μέσα του 2017 οι ανεξέλεγκτοι
σκουπιδότοποι, που όχι μόνο επιβαρύνουν
το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία αλλά
και προκαλούν οικονομική αιμορραγία
στη χώρα, εξαιτίας των προστίμων
που υποχρεώνεται να καταβάλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τουλάχιστον 51,8 εκατ. ευρώ έχει
πληρώσει η Ελλάδα σε πρόστιμα
για τις παράνομες χωματερές

Από το 2014 έως σήμερα, η Ελλάδα έχει
πληρώσει τμηματικά χρηματική ποινή
συνολικού ύψους 51,8 εκατ. ευρώ για
παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
σχετικά
με
τη
λειτουργία
χώρων
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ)….
Αναλυτικότερα,
με
απόφαση
του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η Ελλάδα
υποχρεώθηκε να καταβάλει εφάπαξ ποσό
10 εκατ. ευρώ αλλά και χρηματική ποινή
80.000 ευρώ για κάθε ΧΑΔΑ που βρίσκεται
σε λειτουργία και 40.000 για κάθε χώρο που
έχει κλείσει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η
αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.
Πηγή:
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/742148/
toylaxis to n- 5 1 -8- ekat- eyro - exei- p lirosei-i- ella da - se - p rostima-gia-tis-paranomes-xomateres#ixzz4Wc8mhCtpΠρόστιμα
http://i2.aftocdn.gr/mediaﬁles/2015/06/skoupidia-aporrimmata-xyta.jpg

Ας κλεισουμε τις 50
μεγαλυτερες χωματερες στον
κοσμο - ISWA
Υπάρχουν πάνω από 50
50.000
000 χώρο
χώροι
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ή
αλλιώς χωματερές) στον κόσμο. Οικογένειες
ζουν σε χωματερές κάτω από απάνθρωπες
συνθήκες. 20% του πληθυσμού που ζει σε
αυτές είναι παιδιά (πάνω από 400.000) που
δεν πηγαίνουν σχολείο.

μολύνονται
επηρεάζοντας
δισεκατομμύρια
ανθρώπους.
Παρακολουθήστε το σχετικό φιλμάκι στον
πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=Lmsbe_PO5iI

Οι
επιπτώσεις
από
τους
χώρους
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην
υγεία είναι τεράστιες, ενώ καταγράφηκαν
750 θάνατοι μόνο το πρώτο εξάμηνο του
2016. Νερό, έδαφος, αέρας και τροφές
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Λεμεσός: Παντού παράνομοι
σκυβαλότοποι

ύπρος
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τον χρόνο.

Απαράδεκτες εικόνες ντροπής σε
παράπλευρους χώρους στους δρόμους
προς κοινότητες

Σε χώρους ανεξέλεγκτης και συστηματικής
απόρριψης
κάθε
είδους
στερεών
αποβλήτων, έχουν καταφέρει ορισμένοι
να μετατρέψουν διάφορες περιοχές,
τουλάχιστον της υπαίθρου της Λεμεσού.
Ο ελλιπής έλεγχος, αν όχι η αδιαφορία και
η ανοχή που προφανώς υπάρχει για χρόνια
τώρα εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών
και των τοπικών αρχών, αποδεικνύεται
ότι λειτουργεί σαν πράσινο φως για
ασυνείδητους πολίτες, οι οποίοι με κάθε
ευκολία απαλλάσσουν τα υποστατικά τους
από κάθε είδους άχρηστα υλικά τα οποία

Η ανε
διάθεση α ξέλεγκτη
πορρ
απελευθερ ιμμάτων
ώνει
επικίνδυνε
ς
στο περιβά χημικές ουσίες
σε κίνδυνο λλον και θέτει
την υγ
ανθρώπου εία του
.

αδειάζουν σε στοίβες όπως και όπου τους
βολεύει. Ως αποτέλεσμα έχουν γεμίσει
διάφορες περιοχές της επαρχίας με μικρούς
σκουπιδότοπους.
Με μια εξόρμηση στην ύπαιθρο είναι εύκολο
να αντιληφθεί κανείς την απαράδεκτη
κατάσταση που επικρατεί σε παρόδους
κεντρικών δρόμων που οδηγούν στα χωριά,
σε χαράδρες, αλλά ακόμα και σε πλατώματα
με χαμηλή βλάστηση. Δεν θα ήταν
υπερβολή να πει κανείς ότι γέμισε ο τόπος
από παράνομους σκυβαλότοπους, στους
οποίους στοιβάζεται κάθε είδους άχρηστο
αντικείμενο…
Πηγή: http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-topika/43/349155/
lemesos-pantou-paranomoi-skyvalotopoi?vid
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Μελέτη των Χ.Α.Δ.Α

Ποιες είναι οι συνέπειες της
λειτουργίας των Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Αποβλήτων
11. Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων
υπό ειων
υδάτων
Τα υγρά στραγγίσματα, που παράγονται
στους χώρους απόρριψης, αποτελούν
σημαντική απειλή για το περιβάλλον.
Αυτά τα υγρά απόβλητα μπορούν να
συγκριθούν με τα επικίνδυνα απόβλητα
μιας ρυπογόνας βιομηχανίας, αφού
μπορεί να περιέχουν μολυσματικά ή και
τοξικά συστατικά. Εφόσον το επιτρέπουν
οι γεωλογικές συνθήκες τα υγρά αυτά
μπορεί να φθάσουν στα επιφανειακά και
τα υπόγεια νερά, με συνέπεια τη ρύπανση
ποταμιών, λιμνών και υγροβιότοπων,
την αχρήστευση πηγών ύδρευσης και
άρδευσης και την αύξηση του κινδύνου
μετάδοσης ασθενειών στον άνθρωπο και
στα ζώα.

2. Ρύπανση εδάφους, τοπίων, ακτών και
θαλασσών
Τεράστιες εκτάσεις σε βουνά και
παραλίες, δάση και υγροτόπους,
θάλασσες και ποτάμια ή λίμνες, χαράδρες
και βουνοκορφές μετατρέπονται σε
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μικρούς ή μεγάλους σκουπιδότοπους.
Τα πλαστικά, τα μέταλλα και το
αλουμίνιο χρειάζονται δεκαετίες, για να
αποδομηθούν στο περιβάλλον, γι’ αυτό
αποτελούν τα συνηθέστερα υλικά που
συναντώνται σε αυτούς τους χώρους. Ο
καθαρισμός αυτών των περιοχών από τα
σκουπίδια είναι μια όλο και πιο δύσκολη
και δαπανηρή υπόθεση.

3. Επιδείνωση του “φαινομένου του
θερμοκηπίου”. Πρόκληση πυρκαγιών
Το βιοαέριο, που εκλύεται στις χωματερές
από την αποσύνθεση των οργανικών
υλικών, ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα
και συμβάλλει με τα άλλα αέρια στο
‘φαινόμενο του θερμοκηπίου’. Επίσης,
ευθύνεται και για τις αυταναφλέξεις των
απορριμμάτων, για εκρήξεις ή ακόμη και
για κατάρρευση ολόκληρων περιοχών.
Επίσης, οι σκουπιδότοποι αποτελούν
αιτία για το περίπου 10% των πυρκαγιών
στη χώρα μας.

4. Ρύπανση του
αέρα και δυσοσμία
Οι μη ελεγχόμενες
σ υ ν θ ή κ ε ς
θερμοκρασίας και
τροφοδοσίας, που
επικρατούν κατά
την ανεξέλεγκτη
καύση, η μεγάλη
περ ι ε κτ ι κότ ητα
των
σκουπιδιών
σε χλωριωμένα πλαστικά, σε χρώματα
και άλλα επικίνδυνα υλικά, αποτελούν
τις αιτίες για την έκλυση επικίνδυνων
για την υγεία αερίων και ουσιών, όπως
μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του
αζώτου, διοξείδιο του θείου, αιθάλη,
υδροχλώριο, βαρέα μέταλλα, αλλά και
τοξικών αερίων, όπως οι διοξίνες και τα
φουράνια, που θεωρούνται από τα πιο
τοξικά αέρια στον πλανήτη. Μάλιστα,
εφόσον το επιτρέπουν οι μετεωρολογικές
συνθήκες, οι παραπάνω ουσίες και αέρια
μπορούν να μεταφερθούν σε πολύ
μεγάλες αποστάσεις.
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5. Κίνδυνος για την δημόσια υγεία
Τους σκουπιδότοπους επισκέπτονται
σε πολλές περιπτώσεις ζώα, που
εκτρέφονται
από
τον
άνθρωπο
για το κρέας ή το γάλα τους προς

αναζήτηση τροφής. Δεν είναι σπάνιο
το φαινόμενο, ολόκληρα κοπάδια με
πρόβατα, κατσίκια ή γουρούνια να
βόσκουν σε σκουπιδότοπους. Επίσης,
οι σκουπιδότοποι αποτελούν εστίες
αναπαραγωγής εντόμων και τρωκτικών.
Τα προηγούμενα, σε συνδυασμό με
τη μόλυνση των επιφανειακών και
υπόγειων νερών από τα υγρά των
σκουπιδιών, καθιστούν φανερό ότι οι
σκουπιδότοποι είναι χώροι που θέτουν ε
σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφού
από αυτούς μπορούν να μεταδοθούν
μολυσματικές ασθένειες.

6. Κινδυνεύει άμεσα η χερσαία και
θαλάσσια πανίδα πολλών περιοχών

διάφορα είδη, όπως λύκους, τσακάλια,
αλεπούδες, χελώνες και όταν καταλήγουν
στην θάλασσα, φώκιες, δελφίνια, πουλιά,
ψάρια κ.λπ. Φυσικά τα απορρίμματα από
τις χωματερές που βρίσκονται εντελώς
εκτεθειμένα σε τεράστιες ποσότητες
και σε χιλιάδες σημεία επηρεάζουν τα
οικοσυστήματα. Έρευνες έδειξαν, ότι
συχνά οι σπηλιές που φιλοξενούν τις
φώκιες είναι γεμάτες από πλαστικά και
άλλα απορρίμματα. Συχνά διαπιστώνεται
ότι χελώνες και δελφίνια έχουν καταπιεί

απορρίμματα με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό τους. Έχει διαπιστωθεί
ήδη από τη δεκαετία του ‘60, ότι το
15% τουλάχιστον των πουλιών που
ζουν κοντά στη θάλασσα καταπίνουν
πλαστικά, ενώ συχνά οι γονείς ταΐζουν
τους νεοσσούς, κατά λάθος βέβαια, με
πλαστικά κάθε είδους

7. Υποβάθμιση του τοπίου και αρνητικές
επιδράσεις στο τουρισμό
Άμεση και ορατή
συνέπεια
της
απόρριψης των
απορριμμάτων
στο περιβάλλον
είναι
η
υποβάθμιση
του τοπίου με
άμεση αρνητική
επίπτωση
και
στον τουρισμό.
Πηγή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
–e-learning - Περιβαλλοντικό Δίκαιο και Νομοθεσία - Κύκλος
24ος

Τα απορρίμματα ούτως ή άλλως
αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα
ζώα δηλητηριάζοντας, παγιδεύοντας,
τραυματίζοντας ή και σκοτώνοντας
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Μελέτη των Χώρων
Υγειονομικής Ταφής

Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ) είναι ειδικά διαμορφωμένοι με
τρόπο ώστε τα απόβλητα από την ταφή
απορριμμάτων να μη διαφεύγουν στο γύρω
περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα

Έργο:«Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αστικών Απορριμμάτων Άρτας»
http://www.xyta-artas.gr/uploads/images/slider/stories/xyta-slide1.jpg

http://thalis-es.gr/thalis-es.gr/images/erga/xyta_igoumenitsas/Image-15.jpg

http://img.mesogeos.gr/2015/12/Endiamesi_02-small.jpg
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http://lesvosgreen.weebly.com/uploads/4/4/2/3/44230681/5550182_orig.jpg
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Τομή ενός ενεργού Χώρου
Υγειονομικής Ταφής

Καθημερινή Επικάλυψη
Στο τέλος κάθε μέρας όλα
τα απορρίματα καλύπτονται
με τουλάχιστον 15 εκατοστά
συμπιεσμένου χώματος.

Κυψέλη Απορριμάτων
Συμπιεσμένα σκουπίδια
περιβάλλονται από χώμα από
την καθημερινή επικάλυψη.

Συλλογή Στραγγισμάτων
Διάτρητοι σωλήνες
συλλέγουν τα στραγγίσματα
που δημιουργούνται.

Πλαστική Επένδυση
Αποτρέπει τη διαρροή
στραγγισμάτων.

Φράγμα από Πηλό/Άργιλο
Αποτρέπει τη ρύπανση του
εδάφους και του νερού.

Ο χώρος υγειονομικής ταφής
Hickory Ridge ο οποίος μετά την
αποκατάστασή του έχει μετατραπεί
σε ηλιακό πάρκο.
https://patch.com/georgia/eastatlanta/from-landﬁll-tosolar-energy-farm

Εκπαιδευτική πρόταση: ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
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Μελέτη των Χώρων
Υγειονομικής Ταφής

Πως λειτουργεί ο χώρος
υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων
Ο ΧΥΤΑ είναι φτιαγμένος ώστε να
ελαχιστοποιεί τη διαρροή μολυσμένων
υλικών στο έδαφος και τον υδροφόρο
ορίζοντα. Αν εφαρμοστεί παράλληλα με
την υγειονομική ταφή και το σύστημα
διαχωρισμού υλικών, ώστε να μην
καταλήγουν στη χωματερή πηγές βαρέων
μετάλλων όπως είναι οι μπαταρίες, τότε ο
ΧΥΤΑ είναι κατά 99%, σύμφωνα με τους
ειδικούς, η φθηνότερη και πιο οικολογική
λύση διαχείρισης των σκουπιδιών.

Πηγάδια εξαερισμού
Τα
σκουπίδια,
επειδή
αποτελούνται
κυρίως από οργανικά υλικά, με την υψηλή
θερμοκρασία και τη διαρκή συμπίεση από
το βάρος των προστιθέμενων παράγουν
βιοαέριο. ΟΙ ΧΥΤΑ έχουν υποδομή
συλλογής του βιοαερίου, το οποίο μπορεί
να αποτελέσει πρώτη ύλη για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Σύστημα άντλησης των υγρών
Τα στραγγίσματα από τα σκουπίδια
παράγουν εξαιρετικά επικίνδυνα στοιχεία:
βιολογικά υγρά, χημικά συστατικά και βαρέα
μέταλλα (όπως χρώμιο και υδράργυρος). Αν
περάσουν στο έδαφος και φτάσουν στον
υδροφόρο ορίζοντα είναι επικίνδυνα για τη
δημόσια υγεία.
Στους ΧΥΤΑ τα υγρά συνήθως καταλήγουν
σε βιολογικό καθαρισμό για περαιτέρω
επεξεργασία έτσι ώστε στο τέλος να
απομένει μόνο μικρή ποσότητα λάσπης που
θάβεται σε χώρους ειδικών προδιαγραφών.

Γεωμεμβράνη
Από ειδικό μείγμα σκληρού καουτσούκ,
πάχους έως ένα εκατοστό, η γεωμεμβράνη
«ντύνει» όλα τα εσωτερικά τοιχώματα του
ΧΥΤΑ. Εμποδίζει όλα τα υγρά στραγγίσματα
να περάσουν και να μολύνουν το έδαφος.

Στρώμα αργίλου
Ένα παχύ στρώμα από χαλίκια και άργιλο
μεσολαβεί μεταξύ του ΧΥΤΑ και του
εδάφους ώστε να μαζεύει τα στραγγίσματα
που τυχόν ξεφύγουν από την προστατευτική
μεμβράνη.

Υδροφόρος ορίζοντας
Η ελάχιστη δυνατή απόσταση που απαιτείται
από τον υδροφόρο ορίζοντα είναι δύο
μέτρα.
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Τεχνολογίες κατασκευής
XYTA

Σ
Σημαντικά
σημεία ειδικού σχεδιασμού
εείναι:

Η στεγανοποίηση του πυθμένα
(αργιλικές και συνθετικές μεμβράνες)

Τα συστήματα αποστράγγισης του
διηθήματος

Τα συστήματα απαγωγής του
βιοαερίου

Η διαχείριση του διηθήματος και
του βιοαερίου

Τα συστήματα τελικής κάλυψης και
η αποκατάσταση του χώρου μετά την
πλήρωση
Πηγή: http://eclass.uth.gr/eclass/modules/document/ﬁle.php/MHXA228/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%
83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%202011/updated%20for%20exams/garbage%20lesson%207.ppt
http://el-vima.blogspot.com/2014/12/blog-post_94.html

Τελική επικάλυψη και αποκατάσταση ΧΥΤΑ
στο Δερβένι. Περιλαμβάνει: 10 στρέμματα
χλοοτάπητα, 50 στρέμματα θάμνους και δέντρα,
παγκάκια, πεζόδρομους, κτίριο διοίκησης.
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Ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
είναι ένας χώρος ειδικά επιλεγμένος,
διαμορφωμένος και εξοπλισμένος με τέτοιο
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η διαχείριση
των
απορριμμάτων
υπό
ορισμένες
αυστηρές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές
αυτές στοχεύουν στην εξασφάλιση της
προστασίας των υπόγειων και επιφανειακών
υδάτων από υγρά, στραγγίσματα και βιοαέρια
που δημιουργούνται και προκαλούν οσμές,
κίνδυνο αυτανάφλεξης και επιβάρυνση του
περιβάλλοντος.

Ένας σύγχρονος χώρος διάθεσης θα πρέπει
να σχεδιαστεί με γνώμονα τη διασφάλιση
συνθηκών ευστάθειας, να διαθέτει σύστημα
αντιπυρικής προστασίας, δίκτυο απορροής
όμβριων υδάτων και σύστημα διαχείρισης
των στραγγισμάτων, σύστημα μόνωσης
και στεγανοποίησης για την αποφυγή
ρύπανσης των υπογείων υδάτων, σύστημα
αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου
και σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης
του Χ.Υ.Τ.Α.

Στοιχεία για τον τρόπο
κατασκευής και λειτουργίας
ενός Χώρου Υγειονομικής
Ταφής μπορείτε να βρείτε
παρακολουθώντας τα πιο
κάτω βίντεο:

LANDFILL PROCESS: https://www.youtube.
com/watch?v=s-ps_0UFmfI

Υγειονομική ταφή απορριμμάτων

Η υγειονομική ταφή είναι η διαδικασία
κατά την οποία τα απορρίμματα που
πρόκειται να διατεθούν διαστρώνονται σε
στρώσεις ύψους 2-3 μέτρων, συμπιέζονται
και καλύπτονται με κατάλληλο αδρανές
υλικό. Όταν ο χώρος διάθεσης φθάσει στην
τελική του χωρητικότητα, τοποθετείται μια
τελική στρώση αδρανούς υλικού πάχους
0,60 m περίπου και μετά στρώμα χώματος
κατάλληλο για δενδροφύτευση, ώστε να
αποκατασταθεί τελικά το τοπίο.
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Πηγή: http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher8_4.html

Viridor Landﬁll Disposal Services: https://
www.youtube.com/watch?v=mEIo65krAAI

Οι χώροι υγειονομικής ταφής δεν πρέπει να
συγχέονται με τους χώρους ανεξέλεγκτης
απόρριψης, οι οποίοι αποτελούν εστίες
ρύπανσης του περιβάλλοντός και πηγές
ανάφλεξης. Αντίθετα η υγειονομική
ταφή είναι όχι απλώς μια περιβαλλοντικά
αποδεκτή
μέθοδος
διάθεσης
αλλά
επίσης ένας άριστος τρόπος τόσο για την
αξιοποίηση αχρήστων χώρων όσο και για
την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση.
Ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός χώρου
υγειονομικής ταφής προϋποθέτει την
εφαρμογή μιας σειράς επιστημονικών,
τεχνικών και οικονομικών αρχών.
Πηγή:
http://www.xyta-artas.gr/index.php?view=view_
articles&option=refuse_landﬁling&lang=el
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«Καθαρή» ενέργεια από τα
οικιακά σκουπίδια
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ.
Σε μικρή απόσταση από το κέντρο του Λος
Αντζελες, μόλις 45 λεπτά με το αυτοκίνητο,
μια μηχανή σε μέγεθος μικρού φορτηγού,
συνθλίβει τόνους αποφάγια, χαρτοπετσέτες
και άλλα οικιακά απορρίμματα και τελικά τα
εναποθέτει σε ένα σωρό που ήδη φτάνει τα
100 μέτρα.
Για την εταιρεία Waste Μanagement, που
εκμεταλλεύεται τον χώρο υγειονομικής
ταφής των απορριμμάτων, αυτός ο σωρός
δεν είναι απλά ένας λόφος σκουπίδια, αλλά
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συμβολίζει ένα μέλλον με πιο «καθαρή»
ενέργεια. Σωλήνες που έχουν τοποθετηθεί
στο εσωτερικό του λόφου συλλέγουν
το αέριο προϊόν της αποσύνθεσης των
οργανικών σκουπιδιών και το διοχετεύουν
σε ένα εργοστάσιο όπου μετά από την
κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπεται σε
ηλεκτρισμό.
Εκτός από το τεράστιο μηχάνημα συμπίεσης
που πηγαινοέρχεται πάνω από τα σκουπίδια,
ο τεράστιος σωρός δεν διαφέρει σε τίποτα
από άλλους λοφίσκους. Ούτε καν μυρίζει.
Κι όμως αυτό που τον κάνει ξεχωριστό
είναι ότι παράγει αρκετή ενέργεια για να
ηλεκτροδοτήσει 2.500 σπιτικά στην Νότια
Καλιφόρνια.
Πηγή: http://www.kathimerini.gr/323436/article/epikairothta/kosmos/ka8arh-energeia-apo-ta-oikiaka-skoypidia
mos/

Μ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
υγ
• Στις πυκνοκατοικημένες περιοχές,
βρίσκεται
συνήθως
δύσκολα
κατάλληλος χώρος για διάθεση
απορριμμάτων, σε απόσταση που να
είναι οικονομική η μεταφορά τους.
• Η επιτυχία της μεθόδου στηρίζεται
στην καθημερινή λειτουργία ταφής,
διαφορετικά εξελίσσεται σε ελεύθερη
απόρριψη.
• Η υγειονομική ταφή όταν γίνεται κοντά
σε κατοικημένες περιοχές συναντά
μεγάλες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες
από τους τοπικούς πληθυσμούς.
• Ένας τελειωμένος χώρος ταφής
υφίσταται καθίζηση για πολλά χρόνια
και χρειάζεται περιοδική συντήρηση.
• Τα
κτήρια
που
πιθανόν
να
κατασκευαστούν σε τελειωμένους
χώρους υγειονομικής ταφής, πρέπει
να τύχουν ειδικής κατασκευής για την
αντιμετώπιση του φαινομένου των
καθιζήσεων
Πηγή:
http://eclass.opencourses.teicm.gr/eclass/modules/
document/ﬁle.php/TMJ106/_course_8_9.pdf
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Ευρωπαϊκή καταδίκη για τον
ΧΥΤΑ της Ζακύνθου

Δημοσίευση: 25/01/2017

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται
πως οι ελληνικές Αρχές δεν έχουν
συμμορφωθεί παρά το γεγονός ότι από το
1999 έχουν διενεργηθεί περισσότερες από
10 αυτοψίες που διαπίστωναν το πρόβλημα.

Καταδικαστική για την Ελλάδα ήταν η
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη Ζάκυνθο,
ο οποίος επί σειρά ετών λειτουργεί
κατά παράβαση της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας μέσα σε περιοχή Natura, και

Αναφέρεται επίσης πως οι ελληνικές Αρχές
ανέχονται τη συνέχιση λειτουργίας ενός
ήδη υπερ-κορεσμένου ΧΥΤΑ και δεν έχουν
λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εύρεση
λύσης και τη μεταφορά του σε άλλη
π
περιοχή.

Κατερίνα Χριστοφιλίδου

Α
Αντιθέτως,
επέκτειναν τη λειτουργία
τ
του
ΧΥΤΑ μέχρι το τέλος του 2015,
χ
χωρίς
να προχωρήσουν σε εκτίμηση των
π
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Ο ΧΥΤΑ της Ζακύνθου έχει επανειλημμένως
π
προκαλέσει
προβλήματα, καθώς συχνά
λ
λόγω
των βροχοπτώσεων μεγάλοι όγκοι
α
απορριμμάτων
καταρρέουν, ενώ υγρά
λ
λύματα
καταλήγουν στο κόλπο του
Λ
Λαγανά,
μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Ζ
Ζακύνθου.
Η παραπομπή στο ευρωδικαστήριο έγινε
τ 2012 και η καταδικαστική απόφαση ήρθε
το
δ χρόνια μετά.
δυο
πιο συγκεκριμένα δίπλα σε μία ιδιαίτερα
σημαντική περιοχή για την ωοτοκία της
απειλούμενης
και
προστατευόμενης
aretta.
χελώνας Caretta-Caretta.
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Πηγή:

http://www.skai.gr/news/environment/article/262264/

europaiki-katadiki-gia-ton-huta-tis-zakunthou/#ixzz4Wl0OhdGX
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Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια
της τάξης, βασισμένη στις καταγραφές
των μαθητών/τριών για τους Χ.Α.Δ.Α.
και τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Οι
μαθητές/τριες παρουσιάζουν στοιχεία και
πληροφορίες για τα ΧΑΔΑ και τους Χώρους

Υγειονομικής Ταφής από το υλικό που τους
δόθηκε. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται
να αντιπαραβάλουν τους δύο χώρους που
μελέτησαν και εντοπίζουν ομοιότητες και
διαφορές τις οποίες καταγράφουν στον
πίνακα που ακολουθεί

Σύγκριση ΧΑΔΑ και Χώρων Υγειονομικής Ταφής

Ομοιότητες

Διαφορές
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να εντοπίσουν
και να σημειώσουν λέξεις-κλειδιά από το
υλικό που έχουν μελετήσει, για να φτιάξουν

ένα δικό τους ορισμό για τα ΧΑΔΑ και για
τους ΧΥΤ. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τον
ορισμό που έφτιαξε και τον τεκμηριώνει.

Χ.Α.Δ.Α είναι…

Χώροι Υγειονομικής
γ
Ταφής
(Χ.Υ.Τ.) είναι…
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Σε ένα τελικό στάδιο, οι μαθητές/τριες
καλούνται να ετοιμάσουν ένα εννοιολογικό
χάρτη για τους Χ.Α.Δ.Α. Ενδεικτικά,
παρουσιάζεται ο ακόλουθος εννοιολογικός
χάρτης.

Χώρος Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων
προκαλεί

ρυπαίνει

υποβάθμιση
του τοπίου

επιφανειακά
νερά

προκαλούνται

παράγεται

υπάρχει

παράγονται

πυρκαγιές

μεθάνιο

δυσοσμία

στραγγίσματα

αποτελεί

εστία εντόμων
και τρωκτικών

ρυπαίνεται

τρέφονται

καταλήγει

ρυπαίνουν

οργανισμοί
του νερού

ατμόσφαιρα

υπόγεια νερά

μειώνεται

συμβάλλει

επηρεάζεται

επηρεάζονται

βιοποικιλότητα

όξυνση/ενίσχυση
του φαινομένου
του θερμοκηπίου

ύδρευση
και άρδευση

καλλιέργειες

έδαφος

επηρεάζει

υγεία
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3. Πώς λειτουργεί ένας

χώρος υγειονομικής ταφής;

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής
και λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής.
• Εντοπίσουν και να αναφέρουν τις
προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να
έχει ένας χώρος υγειονομικής ταφής
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία
του περιβάλλοντος.

• Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ
ενός χώρου υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων και ενός χώρου
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
• Αντιληφθούν ότι ο χώρος υγειονομικής
ταφής έχει συγκεκριμένη διάρκεια
λειτουργίας.
• Αναπτύξουν
δεξιότητες
κριτικής
διερεύνησης,
επεξεργασίας
και
ανάλυσης
πληροφοριών σχετικών με
λυσ
το υπό
υπ μελέτη
τη
η θέμα.
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Πορεία εφαρμογής
:
ς
α
τ
η
τ
ό
ι
ρ
η
τ
σ
α
ρ
ής δ
κ
ι
τ
υ
ε
δ
ι
α
π
κ
ε
ς
η
τ
Οι μαθητές/τριες μέσα από την μελέτη του
πιο κάτω υλικού, καλούνται να εντοπίσουν τα
μέτρα που λαμβάνονται για την κατασκευή

ενός χώρου υγειονομικής ταφής, ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση
του περιβάλλοντος.

ών της
ρ
ω
χ
ν
τω
υν
νήσεις
ρ
ε
β
οφείλο
υ
ς
κ
η
σ
Οι
ω
ϊκής Έν
α
π
θνικές
ω
ε
ρ
υ
ν
Ε
υ
ο
ζ
κή
ρμό
να εφα για τη σταδια
γικές
ας
οσότητ
στρατη
π
ς
η
τ
ων
μείωση μων αποβλήτ
δομήσι
ώρους
χ
ε
σ
ν
βιοαπο
υ
ταλήγο ταφής.
α
κ
υ
ο
π
μικής
υγειονο

Το βιοα
παράγε έριο που
τ
χώρο υγ αι σε ένα
ταφής μ ειονομικής
τοποθέτ πορεί, με την
ηση κ
συστημά ατάλληλων
αξιοποι των, να
ηθεί ως
ενέργει πηγή
ας.
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Ο
Χώρος
Υγειονομικής
Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι το σύνολο
των εγκαταστάσεων και των φυσικών
μέσων που χρησιμοποιούνται για την
απόθεση των απορριμμάτων στο έδαφος
και έχουν σχεδιαστεί με τέτοια τεχνολογία
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις
τους, λόγω της λειτουργίας τους, στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Η
υγειονομική ταφή είναι η διαδικασία κατά
την οποία τα απορρίμματα που πρόκειται

να διατεθούν διαστρώνονται σε στρώσεις
ύψους 2-3 μέτρων, συμπιέζονται και
καλύπτονται με κατάλληλο αδρανές υλικό
στο τέλος της καθημερινής λειτουργίας.
Όταν ο χώρος διάθεσης φθάσει στην
τελική του χωρητικότητα, τοποθετείται μια
τελική στρώση αδρανούς υλικού πάχους
0,60 m περίπου και μετά στρώμα χώματος
κατάλληλο για δενδροφύτευση, ώστε να
αποκατασταθεί τελικά ο χώρος.

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν φιλμάκια,
τα οποία παρουσιάζουν τον τρόπο με
τον οποίο κατασκευάζεται και λειτουργεί
ένας χώρος υγειονομικής ταφής, και
μελετούν πληροφοριακό υλικό που τους
παρέχεται, το οποίο επεξηγεί τα βήματα

που ακολουθούνται για την κατασκευή του.
Δίνονται, ταυτόχρονα, σχεδιαγράμματα, στα
οποία παρουσιάζεται η πορεία κατασκευής
και λειτουργίας τους για την αειφόρο
διαχείριση της περιοχής.

https://www.britannica.com/technology/sanitary-landﬁll

Sanitary Landﬁll: Το πιο πάνω βίντεο, βρίσκεται στη σελίδα της εγκυκλοπαίδειας Britannica για τους
χώρους υγειονομικής ταφής και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο καθημερινά τοποθετούνται τα
απορρίμματα και σε τι μπορεί να μετατραπεί ο χώρος μετά την αποκατάστασή του.

https://www.youtube.com/watch?v=Wzo5sv4IrIw

How a Landﬁll Works: Το συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζει τις παραμέτρους που λαμβάνονται
υπόψη για την επιλογή του χώρου, τον τρόπο κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης ενός χώρου
υγειονομικής ταφής.

https://www.youtube.com/watch?v=Ci0BVqZNcRo

More than a landﬁll: Το βίντεο παρουσιάζει τα μέτρα που λαμβάνονται κατά την κατασκευής ενός
χώρου υγειονομικής ταφής, ώστε να συλλέγονται όλα τα στραγγίσματα και το μεθάνιο που
παράγονται και να αποφεύγεται η διαρροή τους στο περιβάλλον.
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Βήματα για την
κατασκευή ενός ΧΥΤΑ
Μια απλή
Μ
λή περιγραφή...
ή
1. Η διαμόρφωση σε μορφή λεκάνης
ενός χώρου που έχει το κατάλληλο
υπέδαφος, δηλαδή, οι γεωλογικές και
υδρογεωλογικές συνθήκες να είναι
ευνοϊκές. Ο χώρος αυτός θα μπορούσε
να είναι και μια χαράδρα.

2. Ο χώρος καλύπτεται με μία στεγανωτική
στρώση από άργιλο συμπυκνωμένου πάχους
30 εκ. πάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί
συνθετική στεγανωτική μεμβράνη
(στεγανοποίηση του χώρου), ώστε να
αποφευχθεί η ρύπανση των υδροφόρων
στρωμάτων.

3. Σε ολόκληρη την περιοχή
τοποθετούνται σωλήνες για να μαζεύουν
το στράγγισμα, το οποίο αφού πρώτα
καθαριστεί βιολογικά, χύνεται στο
περιβάλλον ή επιστρέφει στο χώρο ταφής
για να υγραίνονται τα απορρίμματα έτσι
ώστε να αποικοδομηθούν γρηγορότερα.

4. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες
αρχίζουν να πέφτουν τα απορρίμματα, τα
οποία αφού πατηθούν για να ελαττωθεί ο
όγκος τους, σκεπάζονται με χώμα.

5. Από τη σήψη των απορριμμάτων
παράγεται βιοαέριο, το οποίο συλλέγεται
με σωλήνες που έχουν βυθιστεί μέσα στα
σκουπίδια και καίγεται. Είναι όμως δυνατόν
να παραχθεί και ηλεκτρικό ρεύμα, αν η
ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου
είναι μεγάλη.

6. Όταν ο Χ.Υ.Τ.Α. φτάσει στο τέλος της
ζωής του, δηλαδή όταν γεμίσει ο χώρος,
δεντροφυτεύεται.

Πηγή: https://eclass.upatras.gr/modules/document/ﬁle.php/GEO361/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%
CE%97%206.pdf
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Απορρίμματα

Πηλός

Πλαστική
επίστρωση

Συλλογή αερίου

Πηλός

Πλαστική επίστρωση

Στρώμα από γεωύφασμα

Χώμα

Πηγή: http://www.recycleguys.org/Documents/LandﬁllDiagram.jpg

Σωλήνας
συλλογής
στραγγισμάτων

Χαλίκι και
σύστημα
αποστράγγισης

Απορρίμματα

Συστατικά Χ.Υ.Τ. κάτω από τα απορρίμματα

Χαλίκι και
σύστημα
αποστράγγισης

Χώμα

Βλάστηση

Όταν ο χώρος υγειονομικής
ταφής είναι πλήρης
σφραγίζεται με ένα στρώμα
χώματος, πλαστικού και
πηλού.

Κάλυψη Χ.Υ.Τ. όταν αυτός κλείσει

Ανάκτηση
μεθανίου

Υπόγεια νερά

Σχεδιάγραμμα χώρου υγειονομικής ταφής

Σωλήνες συλλογής
μεθανίου, το
οποίο θα καεί ή θα
χρησιμοποιηθεί
ως καύσιμο.

Κτήριο παραγωγής
ηλεκτρισμού

Συστήματα συλλογής στραγγισμάτων.
Τα στραγγίσματα μπορεί να
αντλούνται σε δεξαμενές ή
τεχνητές λίμνες κατακράτησης για
προσωρινή αποθήκευση πριν από την
επεξεργασία.

Έλεγχος
εδάφους
για διαρροή
στραγγισμάτων
και αερίου

Έλεγχος
υπόγειων
νερών και
διαρροή
στραγγισμάτων

Δεξαμενή
στραγγισμάτων

Οι
μαθητές/τριες
καλούνται
να
καταγράψουν
και
να
περιγράψουν
στον πιο κάτω πίνακα, τα στάδια που
ακολουθούνται για την κατασκευή ενός
χώρου υγειονομικής ταφής, ώστε αυτός να
πληροί τα κριτήρια για την προστασία και
διατήρηση του περιβάλλοντος.

Στάδια που
ακολουθούνται

Ρόλος κάθε σταδίου

Εκπαιδευτική πρόταση: ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

173

Ακολούθως, δίνεται σε κάθε ομάδα η
ακόλουθη καρτέλα στην οποία αναγράφεται
ο ορισμός του ΧΥΤΑ και του ΧΥΤΥ. Οι
μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν
τους ορισμούς και να εντοπίσουν τις
βασικές διαφορές ανάμεσα σε ένα χώρο
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και ένα
χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
Ενδεικτικά, τίθενται τα πιο κάτω ερωτήματα:

•

Ποια είναι η βασική διαφορά των ΧΥΤΑ
από τα ΧΥΤΥ;

•

Ποιος από τους 2 χώρους έχει τη
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά την
άποψή σας και γιατί;

•

Ποιος από τους 2 χώρους επιβαρύνει
λιγότερο το περιβάλλον και γιατί;

•

Γιατί τα τελευταία χρόνια προωθείται
η δημιουργία ΧΥΤΥ αντί ΧΥΤΑ στις
διάφορες χώρες;

•

Ποια είναι η ατομική ευθύνη του
καθενός, ώστε να διασφαλίζεται
ότι στα ΧΥΤΥ καταλήγουν μόνο
όσα απορρίμματα δε μπορούν να
αξιοποιηθούν;

Ένας Χώρος Υγειονομικ
ής Ταφής Απορριμμάτω
ν (ΧΥΤΑ) αποτελεί έν
διαμορφωμένο, με αυ
αν χώρο, ειδικά
στηρές προδιαγραφέ
ς
λε
ιτο
υρ
γία
ς και σύγχρονο εξοπ
στον οποίο θα είναι εφ
λισμό,
ικτή η ταφή αλλά και
η
τα
υτ
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ρο
νη ενεργειακή αξιοποίη
του συνόλου των απορ
ση
ριμμάτων τα οποία συ
λλέγονται.

ν ίδιον ακριβώς
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ολ
Υπ
ς
φή
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είδ
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ίησ
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φο
χώρο, με μόνη δια
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είναι εκείνο το απόρριμμα
μα
ειμ
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μα
είμ
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αυτή είναι τα υπ
Κέντρα Διαλογής
εί για ανακύκλωση από τα
εχθ
λλ
συ
να
σε
ού
ορ
μπ
ν
συλλέχτηκε ή δε
ματα και όχι τα
δή, οδηγούνται τα υπολείμ
λα
δη
ΤΥ
ΧΥ
Στα
ν.
ικώ
Υλ
Ανακυκλώσιμων
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σία - Κύκ λος 24ο ς

4. Κυπριακή πραγματικότητα
ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
στόχοι
Οι μαθητές/τριες
αναμένεται να:
ην
• Ενημερωθούν για την
τα
κυπριακή πραγματικότητα
δες
σε σχέση με τις μονάδες
για
που
λειτουργούν
των
τη
διαχείριση
απορριμμάτων.
μέτρους που
• Γνωρίσουν τις παραμέτρους
λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή
της περιοχής κατασκευής ενός χώρου
υγειονομικής ταφής.
• Αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης,
μελέτης και ερμηνείας χαρτών,
διερεύνησης,
επεξεργασίας
και
ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών
σχετικών με το συγκεκριμένο θέμα.

Α ο ή ο δεξιότητες
δεξ ό η ες συνεργασίας,
ερ α ίας
• Αποκτήσουν
κριτικής
σκέψης,
ανάλυσης,
τεκμηρίωσης και επιχειρηματολογίας,
όπως επίσης και να εξοικειωθούν με τη
χρήση των συστημάτων Τεχνολογίας
Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
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Πορεία εφαρμογής
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τ
Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν μέρος του 3ου επεισοδίου της
εκπομπής «Σπίτι στη φύση» με θέμα τα οικιακά απόβλητα (Μέχρι
15:05 λεπτά) https://www.youtube.com/watch?v=5Dt5-jV6CzM&inΣυλλέγουν
dex=3&list=PLQj37pHBJFnxgI4jn9f2fZBiwo_edk _Jb.
ερωτήματα:
ακόλουθα
τα
απαντήσουν
πληροφορίες για να
-

Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση των οικιακών
αποβλήτων;
Ποιες μονάδες λειτουργούν στην Κύπρο για την επεξεργασία
των οικιακών αποβλήτων;
Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους;

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν το πιο κάτω
υλικό από τη Στρατηγική διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων 20152021, η οποία αφορά τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Κύπρος
σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και να τις σημειώσουν.
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π
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α
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Η
πρώτη
Στρατηγική
Διαχείρισης
Αποβλήτων, η οποία κάλυπτε όλα τα
ρεύματα αποβλήτων, εκπονήθηκε, από το
τότε Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος (ΥΓΦΠΠ), το 2003 και
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το
2004.
Για τα δημοτικά απόβλητα, στα οποία
συμπεριλαμβάνονταν και τα απόβλητα
συσκευασιών, η Στρατηγική προέβλεπε την
κατασκευή τεσσάρων Χώρων Υγειονομικής
Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), ένα ανά επαρχία
με τη Λάρνακα και Αμμόχωστο να έχουν ένα
κοινό.

Η ορθολογική διαχείριση των δημοτικών
αποβλήτων
αποτελεί
μια
από
τις
σημαντικότερες
προκλήσεις
για
τη
Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τη
απόδοση της Κύπρου όσον αφορά τους
υψηλούς ευρωπαϊκούς στόχους που έχουν
τεθεί, την καταδικαστική απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για μη έγκαιρη

Με βάση την πιο πάνω Στρατηγική,
κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία ο
πρώτος ΧΥΤΑ στην επαρχία Πάφου, το 2005,
ενώ το 2010 κατασκευάστηκε και τέθηκε
σε λειτουργία η πρώτη Ολοκληρωμένη
Εγκατάσταση
Διαχείρισης
Αποβλήτων
(Ο.Ε.Δ.Α.) στην Κόσιη, η οποία εξυπηρετεί
τις επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου.
Πηγή: Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021,
σελ.2-4

συμμόρφωση με το κλείσιμο των χωματερών,
αλλά και το γεγονός ότι το 80% περίπου
των παραγόμενων ποσοτήτων καταλήγει σε
ταφή. Πρόσθετα, η Κύπρος συγκαταλέγεται
στις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή
αποβλήτων ανά κάτοικο αφού ξεπερνά
κατά πολύ τον αντίστοιχο μέσο όρο των 27
χωρών της Ε.Ε.

Πηγή: Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, σελ. 2
h t t p : / / w w w . m o a . g o v . c y / m o a / e n v i r o n m e n t / e n v i r o n m e n t n e w . n s f /
C2CAECE079E9931DC2257EF200356E7A/$ﬁle/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20
%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1%202015.pdf

φ ρ ωσης Απορριμμάτων
μ Μεταφόρτ
Σταθμός
(Σ.Μ.Α) Επαρχίας Λεμεσού
Ο Σ.Μ.Α κατασκευάζεται στη θέση
«Καντού» η οποία ανήκει διοικητικά
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καντού και θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες μεταφόρτωσης των
Κοινοτικών Συμβουλίων των νοτιοδυτικών
περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού. Οι
ποσότητες απορριμμάτων οι οποίες θα
μεταφορτώνονται στον ΣΜΑ Καντού
εκτιμώνται σε 15.000t/έτος.

Η κατασκευή της Μονάδας άρχισε
στις 20/04/2015 και αναμένεται να
ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Η Μονάδα Ο.Ε.Δ.Α Λεμεσού θα είναι η
δεύτερη που θα κατασκευαστεί στη Κύπρο
μετά την κατασκευή της Μονάδας Ο.Ε.Δ.Α
Λάρνακας-Αμμοχώστου η οποία λειτουργεί
από την 01/04/2010
h t t p : // w w w. m o i . g o v. c y/m o i /m o i . n s f/
All/0D906373A3A74AC9C2257A98002FC82B
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Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α)
Επαρχίας Λεμεσού
Η Μονάδα Ο.Ε.Δ.Α κατασκευάζεται στη
θέση «Πεντάκωμο» που ανήκει διοικητικά
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακώμου
συνολικής έκτασης 380 στρεμμάτων. Η
Μονάδα θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
εγκατάσταση Μηχανικής Διαλογής, για
την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών
(σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα
μέταλλα, πλαστικά, χαρτί, γυαλί) η
οποία σχεδιάστηκε ώστε να δέχεται
προς επεξεργασία περίπου 140.000
τόνους
σύμμεικτων
οικιακών
απορριμμάτων ανά έτος, ενώ θα
παρέχει τη δυνατότητα μηχανικής
επεξεργασίας επιπλέον 20.000
τόνων ανά έτος προδιαλεγμένων
οικιακών και εμποροβιομηχανικών
ανακυκλώσιμων υλικών που θα
συλλέγονται από προγράμματα
Διαλογής στη Πηγή.
Επίσης, η Μονάδα θα περιλαμβάνει
εγκατάσταση Βιολογικής Επεξεργασίας
του βιοαποδομήσιμου
κλάσματος και την παραγωγή
βιοαέριου το οποίο θα αξιοποιείται
για παραγωγή ηλεκτρικής και
θερμικής
ενέργειας.
Επιπλέον,
έχει
μελετηθεί σχεδιαστική πρόβλεψη, ώστε
η Μονάδα να μπορεί να επεξεργάζεται
επιπλέον 15.000 τόνους ανά έτος

Οι μαθητές/τριες αναζητούν στο χάρτη
και εντοπίζουν τις περιοχές στις οποίες
υπάρχουν
Μονάδες
Ολοκληρωμένων
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων,
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,
ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ στην Κύπρο, όπως
επίσης σημειώνουν και τις περιοχές που
εξυπηρετούν. Μπορεί να αξιοποιηθεί το
πρόγραμμα Google Maps για εντοπισμό
των περιοχών, και υπολογισμού των
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προδιαλεγμένων πράσινων ή/και οργανικών
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, εφόσον
αυτά δεν οδηγηθούν σε υφιστάμενες
ιδιωτικές μονάδες κομποστοποίησης. Τα
υπολείμματα όλων των διεργασιών και
τα άχρηστα υλικά θα οδηγούνται προς
ταφή στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής
Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) ο οποίος θα
κατασκευαστεί και θα λειτουργεί βάσει των
απαιτήσεων της οδηγίας 99/31/ΕΚ.

αποστάσεων τους από την κάθε Μονάδα,
Σταθμό κ.λπ. που τις εξυπηρετεί. Με
αφορμή το υλικό που έχουν συγκεντρώσει
και το πληροφοριακό υλικό που τους
δίνεται, οι μαθητές/τριες στις ομάδες τους,
καλούνται να μελετήσουν κάθε χώρο και να
προβληματιστούν κατά πόσο πληρούνται
οι προδιαγραφές και οι παράμετροι
κατασκευής του.
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Οι κύριες παράμετροι οι οποίες θα
εξετασθούν για την επιλογή του
κατάλληλου χώρου για την υγειονομική
ταφή απορριμμάτων είναι οι παρακάτω:
1.

6. Πρέπει να υπάρχουν κοντά στο χώρο
ρεύμα, νερό και αποχέτευση.
7.

H περιοχή πρέπει να είναι ελεύθερη
από ρέον ή στάσιμο νερό

2. Πρέπει να είναι κοντά στο πολεοδομικό
συγκρότημα, του οποίου τα σκουπίδια
θα διατεθούν.
3. Πρέπει να είναι υδρογεωλογικά
αποδεκτή. Συγκεκριμένα καλό είναι
τα πετρώματα που βρίσκονται εκεί
να έχουν μικρή διαπερατότητα στο
νερό και να μην υπάρχει νερό που θα
χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση των
πόλεων.

8. Αποκλείονται περιοχές:
•

Aρχαιολογικού
ενδιαφέροντος
για λόγους οπτικής ρύπανσης και
αποφυγής δυσοσμιών

•

Ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για
παρόμοιους λόγους όπως οι πιο πάνω.

•

Που είναι κοντά σε αεροδρόμια γιατί οι
γλάροι που πολλές φορές μαζεύονται
σε XYTA δημιουργούν προβλήματα
στους κινητήρες των αεροπλάνων.

4. Πρέπει να απέχει τουλάχιστον 500
μέτρα από το πλησιέστερο σπίτι.
5. Πρέπει ο χώρος να έχει καλή
προσπελασιμότητα
για
τα
απορριμματοφόρα,
να
υπάρχουν
δηλαδή κατάλληλοι δρόμοι ή να είναι
εύκολο να κατασκευασθούν.

Οι χρήσεις γης έχουν μεγάλη σημασία.
Δεν είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί
γη μεγάλης αξίας (π.χ. γεωργική με
μεγάλες αποδόσεις σε καλλιέργειες ή
τουριστική).

9. Τέλος σημαντικό ρόλο παίζει και
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης.
H γη που ανήκει στο κράτος είναι
προτιμότερη από αυτήν που ανήκει σε
ιδιώτες.
Πηγή:
http://eclass.opencourses.teicm.gr/eclass/modules/
document/ﬁle.php/TMJ106/_course_8_9.pdf

α) Τις αποστάσεις των ορίων
του χώρου από κατοικημένες
περιοχές και χώρους αναψυχής,
υδατορεύματα,
στάσιμα
επιφανειακά ύδατα και άλλες
γεωργικές ή αστικές περιοχές.
β) Την ύπαρξη υπόγειων ή παράκτιων
υδάτων ή ζωνών προστασίας της
φύσης στην περιοχή.
Οι χώροι υγειονομικής ταφής ρυθμίζονται
σε κοινοτικό επίπεδο με την οδηγία
1999/31/ΕΚ1 περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τις
απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία,
την παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα
φροντίδα των χώρων υγειονομικής ταφής.
Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας
για την υγειονομική ταφή, για τη θέση
του χώρου ταφής πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη απαιτήσεις που αφορούν:

γ) Τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές
συνθήκες της περιοχής.
δ) Τον κίνδυνο πλημμυρών, καθιζήσεων,
κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων στον
χώρο ταφής.
ε)

Την προστασία της φυσικής και
πολιτιστικής
κληρονομιάς
της
περιοχής.

Πηγή: ΟΔΗΓΙΑ 1999/31/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Απριλίου
1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
h t t p : //e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E L / T X T/
PDF/?uri=CELEX:31999L0031&from=EL

Εκπαιδευτική πρόταση: ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

179

180

Εκπαιδευτική πρόταση: ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

ΧΥΤΥ Κόσιης
(αναζήτηση με
τους όρους
Koshi Sanitary
Land Fill)

ΧΥΤΑ
Πάφου

Ονομασία χώρου

Τοποθεσία στην
οποία βρίσκεται

Επαρχία που
εξυπηρετεί

Απόσταση από
βασικές πόλεις
και κοινότητες
που
εξυπηρετεί
Απόσταση από
το
κοντινότερο
σπίτι
Απόσταση από
κεντρικό οδικό
δίκτυο
Απόσταση από
αεροδρόμιο

Απόσταση από
κοντινότερο
αρχαιολογικό
χώρο

Απόσταση από
ποταμό ή
λίμνη

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες μελετούν
το ακόλουθο κείμενο που αφορά την
υλοποίηση
έργου
κατασκευής
και
λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής
στη Λευκωσία.

Προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των
τοπικών αρχών στον τομέα της διαχείρισης
αποβλήτων και η υφιστάμενη υποδομή, το
κράτος θα προχωρήσει με την υλοποίηση
συγκεκριμένων έργων ανάμεσα στα οποία
είναι η κατασκευή και λειτουργία Χώρου
Υγειονομικής Ταφής στη Λευκωσία.
Σκοπός του χώρου υγειονομικής ταφής
αποβλήτων στην επαρχία Λευκωσίας είναι

η κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των
αποβλήτων της Επαρχίας, ενώ παράλληλα
θα λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση για
το κλείσιμο της χωματερής στον Κοτσιάτη
ενόψει και της καταδικαστικής απόφασης
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για μη συμμόρφωση με σχετική πρόνοια
της.

Καλούνται να εργαστούν στις ομάδες
τους, και να επιλέξουν ένα χώρο τον οποίο
θεωρούν κατάλληλο για την κατασκευή ενός
χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων,
ο οποίος θα εξυπηρετεί την επαρχία
Λευκωσίας, με βάση τις προδιαγραφές που
έχουν προηγηθεί. Οι μαθητές/τριες έχουν

στη διάθεση τους χάρτες της Επαρχίας
Λευκωσίας, τους οποίους μπορούν να
δουν σε μεγέθυνση στο διαδίκτυο, για
να μελετήσουν καλύτερα την περιοχή
(μορφολογία
εδάφους,
αρχαιολογικοί
χώροι, ποτάμια κ.λπ.), πατώντας στο
σύνδεσμο κάτω από κάθε χάρτη.

Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015

https://www.google.com/maps/@35.1115113,33.3251161,199137m/data=!3m1!1e3
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http://www.cyprushunting.com/lefkosiaGR.jpg
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http://el.chooseyourcyprus.com/MapZoom/Nicosia-Front.html
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Κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής για
την Επαρχία Λευκωσίας

Οι λόγοι επιλογής
της συγκεκριμένης περιοχής για την
κατασκευή ενός χώρου υγειονομικής ταφής
είναι οι εξής:
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5. Μελέτη πεδίου:

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
Διαχείρισης Απορριμμάτων
(Ο.Ε.Δ.Α.) στην Κόσιη

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Γνωρίσουν τις κοινότητες και τους
πό τη
Δήμους που εξυπηρετούνται από
λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α. στην Κόσιη.
• Κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας
μιας Ο.Ε.Δ.Α. μέσα από την επίσκεψη
τους στο χώρο.
• Αντιληφθούν τη χρησιμότητα της
ύπαρξης ενός Χ.Υ.Τ.Υ.

• Ενημερωθούν για την ποσότητα των
απορριμμάτων που καταλήγει στη
συγκεκριμένη μονάδα, όπως επίσης
και την ποσότητα των απορριμμάτων
που καταλήγει σε χώρο υγειονομικής
ταφής.
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Προετοιμασία Επίσκεψης:
Αναφέρεται στους/στις μαθητές/τριες ότι θα επισκεφτούν στην
περιοχή της Κόσιης την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης
Απορριμμάτων, στην οποία υπάρχει Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Υπολειμμάτων. Εντοπίζουν στο χάρτη την τοποθεσία της περιοχής και
παρατηρούν μια σειρά από εικόνες του εργοστασίου ώστε να έχουν
μια γενική εικόνα του χώρου που θα επισκεφτούν (π.χ. Φωτογραφίες
του Χ.Υ.Τ.Υ. στην Κόσιη από την ιστοσελίδα του κ. Χαράλαμπου
Θεοπέμπτου
http://theopemptou.blogspot.com.cy/2009/11/blog-post_29.html )

Με χρήση στοιχείων από το
Google Earth ή το google maps
προσδιορίζουν την έκτασή του και
την απόστασή του από διάφορες
πόλεις.
https://www.google.com/maps/@34.9656161,33.50351
47,1720m/data=!3m1!1e3
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Στη συνέχεια, καλούνται να εργαστούν
στις ομάδες τους και να καταγράψουν
ερωτήματα που θα ήθελαν να θέσουν
στον εκπρόσωπο του χώρου που θα τους
συνοδεύει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
τους. Ενδεικτικά ερωτήματα είναι τα
ακόλουθα:
-

Ποιες
περιοχές
εξυπηρετεί
συγκεκριμένη μονάδα;

-

Πόσους τόνους απορριμμάτων μπορεί
να επεξεργαστεί σε μια μέρα;

-

Πόσους τόνους συνολικά επεξεργάζεται
ανά έτος;

-

Ποιες διαδικασίες λαμβάνουν χώρα
σε μια Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
Διαχείρισης Απορριμμάτων;

-

η

Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν
φτάσει ένα απορριμματοφόρο στο
χώρο;

-

Πόσο κοστίζει η είσοδος ενός
απορριμματοφόρου
στο
χώρο;
Υπάρχουν χρεώσεις ανάλογα με
τη μάζα των απορριμμάτων που
μεταφέρει;

-

Ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας οι
οποίοι πρέπει να τηρούνται;

-

Τι θεωρείται υπόλειμμα και τι τελικά
καταλήγει στο χώρο υγειονομικής
ταφής;

-

Πού καταλήγουν τα απορρίμματα τα
οποία διαχωρίζονται;

-

Παράγεται κόμποστ;
χρησιμοποιείται;

-

Πόση είναι η διάρκεια ζωής του
συγκεκριμένου χώρου υγειονομικής
ταφής υπολειμμάτων;

-

Ποιες πρόνοιες έχουν ληφθεί για την
αποκατάστασή του;

Αν

ναι

πού

Επίσκεψη στο χώρο
Οι μαθητές/τριες επισκέπτονται το χώρο.
Ξεναγούνται στους χώρους του ΧΥΤΥ και
ενημερώνονται από τον υπεύθυνο του
χώρου για τον τρόπο λειτουργίας του. Οι
μαθητές/τριες υποβάλλουν τα ερωτήματα
που προετοίμασαν για τη συλλογή των
σχετικών στοιχείων στοιχείων.

Μετά την επίσκεψη
Επιστρέφοντας στο σχολείο, γίνεται
συζήτηση για τα διάφορα ζητήματα τα οποία
εντόπισαν κατά την επίσκεψή τους στο
Χ.Υ.Τ.Υ. Αναφέρουν τους προβληματισμούς
τους. Κάθε ομάδα μελετά το σχεδιάγραμμα
που της δίνεται αναλύοντας τους λόγους
για τους οποίους ο χώρος υγειονομικής
ταφής είναι στην τελευταία βαθμίδα
της ιεράρχησης της διαχείρισης των
απορριμμάτων.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

187

Ιεραρχηση επιλογων για τη διαχειριση των στερεων αποβλητων
Επιθυμητή
Επιλογή

Πρόληψη
Ελαχιστοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση
Ανάκτηση Ενέργειας
Τελική Διάθεση

Λιγότερο Επιθυμητή
Επιλογή

Ο χώρος υγειονομικής ταφής βρίσκεται στην τελευταία
βαθμίδα της ιεράρχησης της ορθολογικής διαχείρισης των
απορριμμάτων. Σχολιάστε.
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6. Παιχνίδι ρόλων:

Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ
στη Λευκωσία

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν ότι ένα συγκεκριμένο
ημα
έχει
περιβαλλοντικό
ζήτημα
ις, ανάλογα
διαφορετικές θεωρήσεις,
ρόντων που
με τις ομάδες συμφερόντων
εμπλέκονται σε αυτό.
• Αντικρούουν με
επιχειρήματα τις
διαφορετικές απόψεις σεβόμενοι
τις διαφορετικές προσεγγίσεις και
οπτικές που διατυπώνονται σε σχέση
με το υπό διερεύνηση ζήτημα.
• Συνειδητοποιήσουν ότι αμφιλεγόμενα
ζητήματα όπως το συγκεκριμένο,
προϋποθέτει ανάλυση και γνώση των
διαφορετικών προσεγγίσεων στη

βάση της συναίνεσης
για αναζήτηση
βά
ί
ζή
εναλλακτικών και εφικτών τρόπων
αντιμετώπισής του.
• Αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας,
διαλόγου, σεβασμού της αντίθετης
άποψης, κριτικής διερεύνησης και
τεκμηρίωσης απόψεων μέσα από την
παιδαγωγική τεχνική της υπόδησης
ρόλων.
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Οι μαθητές/τριες μελετούν στις ομάδες τους το ακόλουθο σενάριο:
ΣΕΝΑΡΙΟ
Το κράτος θα προχωρήσει με την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ στη Λευκωσία, ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων της Επαρχίας. Μετά από μελέτες
και μετρήσεις οι οποίες έγιναν, έχει υποδειχθεί ένας χώρος ο οποίος συνάδει με τις
προδιαγραφές που υπάρχουν και θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον χώρο υγειονομικής ταφής.
Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στα όρια τριών κοινοτήτων και πριν ληφθεί οποιαδήποτε
απόφαση είναι αναγκαία η ενημέρωση των κατοίκων των κοινοτήτων σχετικά με την πρόθεση
του κράτους να κατασκευάσει στην περιοχή τους χώρο υγειονομικής ταφής. Γνωρίζοντας,
βάσει προηγούμενων εμπειριών, ότι πιθανό να υπάρχουν ποικίλες και έντονες αντιδράσεις,
το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεννόηση με τους κοινοτάρχες των περιοχών έχει καλέσει
τους εμπλεκόμενους φορείς σε συνάντηση για να ενημερωθούν για το έργο, να καταθέσουν
τις απόψεις τους και να ληφθεί απόφαση σε σχέση με την κατασκευή του έργου στη
συγκεκριμένη περιοχή.
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Εκπρόσωπος
Τμήματος
Περιβάλλοντος:
Είστε εκπρόσωπος
του
τμήματος
περ ι β ά λ λον το ς .
Μετά από εκτεταμένες μελέτες και μετρήσεις από
ειδικούς και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για
τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής
έχετε καταλήξει σε μια πιθανή περιοχή

Εκπρόσωπος
ομάδας μηχανικών
υποστήριξης του έργου:

περιβάλλοντος

Είστε εκπρόσωπος της ομάδας μηχανικών
περιβάλλοντος
που θα επιβλέπουν
το έργο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη
διαδικασία κατασκευής του έργου και ποια
μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του
γύρω περιβάλλοντος. Η Μονάδα που θα
κατασκευαστεί θα συλλέγει το παραγόμενο
βιοαέριο το οποίο θα αξιοποιείται για
παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας.
Η
συγκεκριμένη ενέργεια θα παραχωρείται
στις κοινότητες της περιοχής σε πολύ
χαμηλή τιμή.

Κάτοικοι των
κοινοτήτων που
τάσσονται ΥΠΕΡ
της δημιουργίας
του Χ.Υ.Τ:
Ανήκετε στους κατοίκους οι οποίοι βλέπουν
θετικά τη δημιουργία χώρου υγειονομικής
ταφής στην περιοχή σας. Θεωρείτε ότι το
έργο αυτό δε θα επηρεάσει τον χαρακτήρα

για την ανέγερση του. Πιστεύετε ότι έγινε
σωστή επιλογή του χώρου και ότι το έργο
θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων
που έθεσε το κράτος για την ορθολογική
διαχείριση των απορριμμάτων.
Παρουσιάστε τις θέσεις σας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επιχειρήματα
για να πείσετε τους εκπροσώπους των
κοινοτήτων για την εξασφάλιση της
βιωσιμότητας της περιοχής τους και ότι δεν
θα υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παρουσιάστε
τις θέσεις σας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα
επιχειρήματα για να
πείσετε τους εκπροσώπους των κοινοτήτων
ότι θα γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες
ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον
της περιοχής και ότι το όλο έργο δε θα
υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους.
Τονίστε επίσης, τα οφέλη τα οποία θα
έχουν από την αξιοποίηση της ηλεκτρικής
ενέργειας που θα παράγει η μονάδα.

της περιοχής και δεν θα έχει αρνητικές
επιδράσεις στο περιβάλλον. Επίσης, θα
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα
επωφεληθείτε από την παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας σε χαμηλή τιμή.
Παρουσιάστε τις απόψεις σας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επιχειρήματα για
να πείσετε τους υπόλοιπους να επιτραπεί η
κατασκευή του έργου στην περιοχή σας.
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Κάτοικοι των κοινοτήτων που τάσσονται
ΚΑΤΑ της δημιουργίας του Χ.Υ.Τ:
Ανήκετε στους κατοίκους οι οποίοι θεωρούν
ότι ένα τέτοιο έργο θα είναι καταστροφικό
για την περιοχή. Η περιοχή θα υποβαθμιστεί
και θα χάσει την αξία της η γη σας. Υπάρχει
κίνδυνος για ρύπανση της περιοχής γύρω
από το χώρο όπου θα κατασκευαστεί ο
ΧΥΤ και θεωρείτε ότι κινδυνεύει η υγεία
σας. Θα υπάρχει άσχημη μυρωδιά και θα
κινδυνεύετε από πυρκαγιές.

Μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων:
Είστε μέλη σε περιβαλλοντικές οργανώσεις
και ανησυχείτε για το μέλλον του πλανήτη.
Η ποσότητα των σκουπιδιών που παράγει
ένας κάτοικος της Κύπρου σας ανησυχεί.
Πιστεύετε
ότι
η
δημιουργία ενός νέου
χώρου υγειονομικής
ταφής δε θα είναι η
λύση στο ζήτημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων. Θεωρείτε
ότι πρέπει να δοθούν
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Παρουσιάστε
τις
απόψεις σας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα
επιχειρήματα
για να πείσετε τους
υπόλοιπους να ψηφίσουν κατά της
κατασκευής του Χ.Υ.Τ.
στην περιοχή σας.

κίνητρα για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση. Άλλωστε, η Ολοκληρωμένη
Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων
στην Κόσιη δεν είναι μακριά από τη
Λευκωσία και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
η συγκεκριμένη Μονάδα για τις ανάγκες της
Επαρχίας Λευκωσίας.
Παρουσιάστε τις απόψεις σας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επιχειρήματα για
να πείσετε για τη σημασία της αποφυγής
κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής
στην περιοχή.
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Η κάθε ομάδα επιλέγει το άτομο, το οποίο
θα κάνει την εισαγωγική τοποθέτηση
αναφορικά με τη θέση της ομάδας που
εκπροσωπεί. Ομάδα μαθητών/τριών από το
υπόλοιπο σχολείο μπορεί να αποτελέσει
το κοινό, το οποίο θα παρακολουθήσει τη
συνάντηση, αλλά θα μπορεί να υποβάλει
και ερωτήσεις στο τέλος της συζήτησης.
Οι εκπρόσωποι των ομάδων παραθέτουν τα
επιχειρήματά τους. Το ρόλο του συντονιστή
της συζήτησης έχει είτε ένας μαθητής/
τρια, ή ο/η εκπαιδευτικός (ανάλογα με την
ηλικία των μαθητών), θέτοντας και τους
όρους της συζήτησης (π.χ. η συζήτηση
θα διεξαχθεί με σεβασμό στην αντίθετη
άποψη, τηρείται ο χρόνος, ζητείται ο
λόγος για παρέμβαση, οι θέσεις της κάθε
ομάδας στηρίζονται σε επιχειρήματα και
όχι σε φραστικές ή προσωπικές επιθέσεις
κ.λπ.). Με την παρουσίαση των θέσεων

εμπλεκόμενα μέρη στην καλύτερη
δυνατή εισήγηση που θα είναι προς
όφελος τόσο των ιδίων, όσο και του
περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να
διαφανεί μέσα από τη συζήτηση,
ότι τέτοιου είδους ζητήματα, δεν
έχουν μία τελεσίδικη λύση, αλλά
οι λύσεις μπορεί να ποικίλουν σε
κάθε περίπτωση. Η ουσία είναι
η κατάληξη της συζήτησης, να
οδηγεί σε εναλλακτικούς τρόπους
αντιμετώπισης του ζητήματος,
με στόχο την επιλογή αυτού που
είναι εφικτού, αποτελεσματικού
και επωφελούς για το ειδικό πλαίσιο τόσο
της περιοχής όσο και των επηρεαζόμενων
ομάδων.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που
η υπόδυση ρόλων εφαρμόζεται σε παιδιά
μικρών ηλικιών, τότε τα επιχειρήματα
και ο τρόπος διεξαγωγής της θα πρέπει
να διαφοροποιηθούν και με τη λήξη της
παιδαγωγικής τεχνικής, είναι σημαντικό
ο/η εκπαιδευτικός να βοηθήσει τα παιδιά
να απεμπλακούν από τους ρόλους που
υποδύονται, όπως επίσης και να τους
τονίσει ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι.

κάθε ομάδας, θα δοθεί χρόνος στο κοινό
να θέσει τις δικές του ερωτήσεις. Στόχος
της συζήτησης είναι να καταλήξουν τα
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