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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ξανασκέψου το·Εκπαιδευτικές προτάσεις για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων» (Μέρος Β’) αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά εκπαιδευτικό υλικό
το οποίο έχει παραχθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE KNOWWASTE “RETHINK”, το
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εταίρους το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
Κύπρου, την Green-Dot Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
και την FostPlus Βελγίου. Συνιστά τμήμα του εκπαιδευτικού πακέτου «ξανασκέψου το. Το
καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ» και αποτελείται από: α)
ένα εγχειρίδιο θεωρητικής εξέτασης του προβλήματος των απορριμμάτων που μπορεί να
αξιοποιηθεί, ανάλογα, από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, β) δύο
εκπαιδευτικά εργαλεία, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην προδημοτική, δημοτική και μέση
εκπαίδευση (γυμνασιακός κύκλος) είτε στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος, είτε
συμπληρωματικά στο πλαίσιο άλλων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γ)
το παιδικό παραμύθι «Να το πάρει το ποτάμι και το μυστήριο των κόκκινων παπουτσιών» της
συγγραφέως Άννας Κουππάνου.
Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού πραγματεύεται το
ζήτημα των απορριμμάτων στη βάση των ανάδειξης, παράλληλα με την περιβαλλοντική, των
κοινωνικών, πολιτικών, και οικονομικών συνιστωσών της αειφορίας, προσεγγίζοντας, μέσα
από την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών τεχνικών, επιμέρους πτυχές
και θέματα του ζητήματος των απορριμμάτων, που έχουν κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό
περιεχόμενο.
Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο, επί της ουσίας, συμπληρώνει τα κενά και τις θεματικές των
ήδη παραχθέντων εκπαιδευτικών υλικών για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων,
που έχουν συγγραφεί για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση από την Ομάδα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με τη
συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για
την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Σημειώνεται ότι στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέσω της Ομάδας ΠΕ/ΕΑΑ, που είναι
ο συντονιστικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα σχετικά θέματα, είναι
η εφαρμογή του παρόντος εκπαιδευτικού πακέτου, όχι μόνο στα σχολεία του τόπου μας,
αλλά και η αξιοποίησή του σε επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων, αλλά και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, προσφέροντας σεμινάρια
και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξη στο συγκεκριμένο θέμα, με γνώμονα το
συγκεκριμένο υλικό.
Εύχομαι ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, θα αποτελέσει άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο
στα χέρια σας, θα τύχει της ανάλογης αξιοποίησης ατομικά και συλλογικά και θα συμβάλει
ουσιαστικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται στα σχολεία του τόπου μας και ευρύτερα στον
εκπαιδευτικό κόσμο και την κοινωνία για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
των πολιτών του τόπου μας, έχοντας ως σημείο αναφοράς τους νέους οι οποίοι πέρα από
φορείς είναι και καταλύτες αλλαγής στην προσπάθεια για μετασχηματισμό της κοινωνίας στη
βάση των αρχών της αειφορίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το εκπαιδευτικό υλικό «Ξανασκέψου το: Εκπαιδευτικές προτάσεις για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων» (Β’ Μέρος) αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου εκπαιδευτικού
υλικού που παρήχθη 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, ανάλογα όπως και το πρώτο μέρος του, στόχο έχει να
βοηθήσουν τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τους/τις μαθητές/τριες να προσεγγίσουν το
ζήτημα 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 και τη δυνατότητα σε όλους όσοι
πρόκειται να αξιοποιήσουν, να μελετήσουν και να αναλύσουν τα ζητήματα 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 συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι 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 στον 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 παιδική εκμετάλλευση, οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, η
ενέργεια, το νερό 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
και διδακτικές στρατηγικές, με σκοπό να καταστήσει το σύνολο των συμμετεχόντων στην
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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 τέσσερα
βασικά θέματα:
Α) την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση: Βασική επιδίωξη της ενότητας
αυτής είναι να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες το ρόλο και την ατομική και συλλογή μας
ευθύνη στη μείωση των απορριμμάτων, και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη υιοθέτησης
καταναλωτικών συμπεριφορών οι οποίες να συνάδουν με την αειφόρο κατανάλωση και
την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων (πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση), με στόχο τη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων πάνω στη Γη.
Β) την κυκλική οικονομία: Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής αυτής ενότητας είναι οι
μαθητές/τριες να αντιληφθούν το ρόλο της κυκλικής οικονομίας στην αντιμετώπιση του
ζητήματος της αύξησης των απορριμμάτων και της εξάντλησης των φυσικών πόρων,
εστιάζοντας στην επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση των
προϊόντων. Επίσης, επιδιώκεται, οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι ο σύγχρονος
τρόπος ζωής, και τα ισχύοντα καταναλωτικά πρότυπα αποτελούν βασική αιτία για την ένταση
των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Τέλος, μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση
οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να αντιληφθούν την ατομική και συλλογική μας ευθύνη για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη
υιοθέτησης καταναλωτικών συνηθειών οι οποίες να συνάδουν με την αειφόρο κατανάλωση
και την ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων.
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Γ) την κομποστοποίηση: Η εκπαιδευτική αυτή ενότητα επιδιώκει οι μαθητές/τριες να
αντιληφθούν την κομποστοποίηση, ως μια φυσική διαδικασία αποσύνθεσης κατά την
οποία τα οργανικά υλικά, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν ως απορρίμματα σε χώρους
υγειονομικής ταφής, μετατρέπονται σε θρεπτική, εδαφοβελτιωτική ύλη.
Δ) Η τελευταία εκπαιδευτική πρόταση απορρέει από το παραμύθι «Να το πάρει το ποτάμι;
Και το μυστήριο των κόκκινων παπουτσιών» της Άννας Κουππάνου και οι δραστηριότητες
προκύπτουν από τα ζητήματα που πραγματεύεται το συγκεκριμένο παραμύθι. Στόχος
της, πέρα από την ανάδειξη της παιδαγωγικής αξίας του παραμυθιού, ως σημαντικού
εκπαιδευτικού μέσου για την διαμόρφωση κουλτούρας αειφορίας είναι να αντιληφθούν, οι
μαθητές/τριες τα διάφορα ζητήματα της μη αειφόρου ανάπτυξης, με έμφαση τα ζητήματα
της κοινωνικής αειφορίας, όπως επίσης και να κατανοήσουν τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.
Τέλος, μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση επιδιώκεται, οι μαθητές/τριες να
αντιληφθούν ότι οι ενέργειες μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, έχουν συμβάλλουν
στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το δεύτερο αυτό εκπαιδευτικό υλικό εξετάζει παιδαγωγικά τα πιο πάνω ζητήματα των
απορριμμάτων, αναπτυγμένα σε 4 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. Σημειώνεται ότι το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και στη Μέση
Γενική Εκπαίδευση (Γυμνασιακό Κύκλο) είτε συμπληρωματικά στο πλαίσιο διαφόρων
περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων
που πραγματεύονται ανάλογα ζητήματα.
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 2
εγχειρίδια να ιδωθούν συμπληρωματικά, ώστε τα ζητήματα διαπραγμάτευσής του υλικού
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να υποστηρίζονται αποτελεσματικά από το θεωρητικό τους πλαίσιο.
Κάθε εκπαιδευτική πρόταση αναπτύσσεται σε επιμέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
οι οποίες εξετάζουν επιμέρους πτυχές, του κάθε ζητήματος που διαπραγματεύεται η κάθε
εκπαιδευτική πρόταση.
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Απορρίμματα: έννοιες, αίτια, συνέπειες και τρόποι διαχείρισης
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Διαχωρισμός απορριμμάτων και ανακύκλωση
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Η διαδικασία της ανακύκλωσης στην Κύπρο
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Επαναχρησιμοποίηση
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 5: Μείωση
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 6: Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κυπριακή πραγματικότητα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Φυσικοί πόροι και οικολογικό αποτύπωμα
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Έννοια της κυκλικής οικονομίας
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Παραδείγματα κυκλικής οικονομίας
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Σπατάλη τροφίμων και κυκλική οικονομία

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Τι είναι τα βιοδιασπώμενα υλικά;
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Μικροί οργανισμοί…μεγάλοι ανακυκλωτές!!!
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Προσοχή! Δε ρίχνω τα πάντα στον κομποστοποιητή!!!
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Είναι το κομπόστ έδαφος;
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 5: Πώς φτιάχνω ένα κομποστοποιητή;
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 6: Γαιοσκώληκας: ένα σπουδαίος παραγωγός κομπόστ
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 7: Έλεγχος ποιότητας κομπόστ (λιπάσματος)

«ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ»
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα της αειφόρου και μη
αειφόρου ανάπτυξης.
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Το μολυσμένο ποτάμι
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Η παιδική εργασία
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Καταναλωτικά πρότυπα και υπερκατανάλωση
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 εφαρμογή της εκπαιδευτικής πρότασης.
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Το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναπτύσσεται δομείται στη βάση των πιο
κάτω παιδαγωγικών αρχών της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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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:

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ,
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν τον ρόλο
και την ευθύνη όλων μας στη μείωση των
απορριμμάτων και να συνειδητοποιήσουν
την ανάγκη υιοθέτησης καταναλωτικών
συμπεριφορών οι οποίες να συνάδουν με την
αειφόρο κατανάλωση και την ορθολογική
διαχείριση των απορριμμάτων (μείωση,
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση).

Σκοπός
εκπαιδευτικής
πρότασης

Γενικοί στόχοι
της εκπαιδευτικής
πρότασης

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εξοικειωθούν με βασικές περιβαλλοντικές έννοιες, όπως αειφόρος
ανάπτυξη, ανακύκλωση, απόβλητα,
απορρίμματα, διαχείριση απορριμμάτων,
διαχωρισμός,
είδη
απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμα υλικά, πρόληψη, μείωση
απορριμμάτων,
επαναχρησιμοποίηση,
εξάντληση
φυσικών
πόρων,
καταναλωτής, καταναλωτικές συνήθειες,
ανθρώπινες ανάγκες, ποιότητα ζωής,
πρώτες ύλες, ορθολογική διαχείριση,
χώροι υγειονομικής ταφής.

• Συνειδητοποιήσουν ότι η μείωση των
απορριμμάτων συμβάλλει στη διατήρηση
των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση
ενέργειας και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.

• Ενημερωθούν για την κατάσταση στην
Κύπρο σε σχέση με τη διαχείριση των
απορριμμάτων.

• Εξοικειωθούν με τη μελέτη και χρήση
ποικίλων πηγών και μέσων, όπως
κειμένων, γραφικών παραστάσεων,
πινάκων, εικόνων, φιλμς, κ.λπ., ως
εργαλείων
έρευνας,
καταγραφής,
αποτύπωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης
πληροφοριών
στα
θέματα
που
αφορούν στη διαχείριση των οικιακών
απορριμμάτων.

• Γνωρίσουν τις βασικές οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση
των απορριμμάτων και να διερευνήσουν
το πλαίσιο εφαρμογής τους στην Κύπρο.

• Υιοθετήσουν καταναλωτικές συνήθειες
και μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση
των απορριμμάτων.
• Κατανοήσουν την ατομική και συλλογική
ευθύνη στα θέματα της ορθολογικής
διαχείρισης των απορριμμάτων, σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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1. Απορρίμματα: έννοιες,
αίτια, συνέπειες και τρόποι
διαχείρισης
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:

• Πληροφορηθούν για τη σύσταση των
απορριμμάτων που καταλήγουν σε
χώρους απόρριψης.

• Κατανοήσουν την έννοια απορρίμματα
και να τη συνδέσουν με τον καθημερινό
τρόπο ζωής.

• Αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας,
διαλόγου και συνεργασίας μέσα από
την εργασία τους σε ομάδες.

• Αναγνωρίσουν τα βασικά αίτια
δημιουργίας των απορριμμάτων.

• Εξοικειωθούν με τη μελέτη και
αξιοποίηση ποικίλων πηγών όπως
γραφικών παραστάσεων, εικόνων
και φιλμς, ως εργαλείων έρευνας,
καταγραφής,
αποτύπωσης
και
ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών
για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

• Επισημαίνουν τις βασικές συνέπειες
από την πρόκληση απορριμμάτων
στο περιβάλλον, την κοινωνία και την
οικονομία.
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Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

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
προβάλλει
στους/τις
μαθητές/τριες το φιλμάκι
«Περιβάλλον
και
ρύπανση»
(https://www.youtube.com/
watch?v=p9UF8vJSJig).
Οι
μαθητές/τριες
καλούνται να εντοπίσουν και να σημειώσουν
τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία
παρουσιάζονται σε αυτό.

Περιβαλλοντικά ζητήματα
που παρουσιάζονται

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Οι μαθητές/τριες, αφού παρουσιάσουν
στην ολομέλεια της τάξης τα ζητήματα τα
οποία εντόπισαν, καλούνται να αναφέρουν
τα συναισθήματα του πρωταγωνιστή της
ιστορίας, όπως επίσης και τις ενέργειες
στις οποίες προέβη, για να δώσει λύση
στα ζητήματα που απασχολούσαν την
κοινότητά του. Συζητούν, επίσης, αν

ανάλογα ζητήματα εντοπίζονται στην
κοινότητά τους και διατυπώνουν τις δικές
τους σκέψεις και απόψεις. Στη συνέχεια, οι
μαθητές/τριες καλούνται να συζητήσουν
στις ομάδες τους και να καταγράψουν
λέξεις και έννοιες οι οποίες σχετίζονται με
τα απορρίμματα.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Κάθε ομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια
της τάξης τις λέξεις τις οποίες σημείωσε.
Έπειτα, οι μαθητές/τριες καθορίζουν
διάφορα κριτήρια βάσει των οποίων
κατηγοριοποιούν τις συγκεκριμένες λέξεις.
Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι το υλικό
από το οποίο είναι κατασκευασμένα, αν
ανακυκλώνονται ή όχι, οι λόγοι δημιουργίας
απορριμμάτων, οι τρόποι διαχείρισής τους,
οι συνέπειες από την ύπαρξη απορριμμάτων
κ.ά.
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Ακολούθως, δίδονται σε κάθε ομάδα οι
3 πιο κάτω πίνακες: α) αίτια δημιουργίας
απορριμμάτων, β) συνέπειες και γ) τρόποι
διαχείρισής
τους.
Οι
μαθητές/τριες
καλούνται να συμπληρώσουν τους πίνακες
χρησιμοποιώντας λέξεις και έννοιες, τις
οποίες κατέγραψαν στην προηγούμενη
άσκηση, εμπλουτίζοντάς τις παράλληλα
με άλλες. Οι πίνακες κάθε ομάδας
παρουσιάζονται και συζητούνται στην
ολομέλεια της τάξης.
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Αίτια Δημιουργίας
Απορριμμάτων

Συνέπειες

Τρόποι Διαχείρισης
Απορριμμάτων
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Παρουσιάζεται στους/τις μαθητές/τριες
η πιο κάτω εικόνα με ένα φορτηγό, το
οποίο δείχνει τη σύσταση των αστικών
απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους
απόρριψης και καλούνται να τη σχολιάσουν.
Αναμένεται από τους/τις μαθητές/τριες να

αναφερθούν στα ποσοστά των διάφορων
υλικών και να τα συμπληρώσουν στο πιο
κάτω διάγραμμα ιεραρχώντας το είδος
των απορριμμάτων με βάση το μικρότερο
ποσοστό απόρριψής τους.

Δεν είναι απόρριμμα

μέχρι να πεταχτεί
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 11,6%
ΜΕΤΑΛΛΟ
14%
13,9% ελαστικά,
δοχεία, παιχνίδια,
5,5%
ξύλο, άσφαλτος, υφάσματα,
τσάντες, κ.λπ.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 20,6%

κ.λπ.

φαγητό, φύλλα, κοπριά, κ.λπ.

ογκώδη
αντικείμενα,
κ.λπ.

κουτιά
αναψυκτικών,
κ.λπ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 3,3%
ΧΑΡΤΙ
25,8%

περιοδικά, χαρτί,
χαρτόνι, κ.λπ.

τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.λπ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 3,2%
μπογιές, μπαταρίες, κ.λπ.

ΓΥΑΛΙ 2,2%

μπουκάλες, βάζα, σύνθετο
γυαλί, κ.λπ.

https://pbs.twimg.com/media/C8zVhhQXYAAXtDE.jpg

Για διευκόλυνση της συζήτησης μπορούν να
τεθούν τα πιο κάτω ενδεικτικά ερωτήματα.
- Πού θα καταλήξουν τα συγκεκριμένα
απορρίμματα;
- Θεωρείτε ότι είναι ορθό να καταλήγουν
όλα αυτά τα απορρίμματα στους χώρους
υγειονομικής ταφής;
- Οι
κάτοικοι
των
ανεπτυγμένων
χωρών παράγουν μεγάλες ποσότητες
απορριμμάτων. Οι χώροι υγειονομικής
ταφής
έχουν
συγκεκριμένη
χωρητικότητα και δύσκολα εξασφα-
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λίζονται χώροι στους οποίους μπορούν
να κατασκευαστούν νέοι. Τι μπορεί να
γίνει, ώστε να μην καταλήγουν μεγάλες
ποσότητες απορριμμάτων σε αυτούς;
- Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν με κάποιον άλλο τρόπο τα
απορρίμματα; Αν ναι, ποιος είναι αυτός;
- Ποια νομίζετε ότι είναι η κατάσταση
στην Κύπρο αναφορικά με την
παραγωγή απορριμμάτων; Θεωρείτε ότι
τα ποσοστά παραγωγής απορριμμάτων
είναι παρόμοια με την πιο πάνω εικόνα;
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Δίδεται στους/τις μαθητές/τριες ο πιο
κάτω πίνακας από τη Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου, στον οποίο αποτυπώνεται η

παραγωγή και διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων για την περίοδο 2011
με 2013.

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/A42CF5117C8738F8C2257EFC003759E9?OpenDocument&sub=2&sel=1&e=&print

Δείκτης

Μονάδα

2011

2012

Συνολική παραχθείσα
ποσότητα

1000 τόνοι

581,10

578,70

542,00

Κατά κεφαλή
παραγωγή

kg/άτομο

684

670

629

Ποσότητα που
διαχωρίστηκε για
ανακύκλωση

1000 τόνοι

72,22

69,65

69,78

Ποσότητα που
διαχωρίστηκε για
κομποστοποίηση

1000 τόνοι

47,92

57,77

49,40

Ποσότητα που κατέληξε
σε χώρους απόρριψης
(σκυβαλότοπους)
κατά είδος αποβλήτου:

1000 τόνοι

460,96

451,28

422,82

-Χαρτί, χαρτοπολτός και προϊόντα του

101,96

99,91

85,11

-Πλαστικό

76,36

74,28

70,91

-Γυαλί

11,72

16,84

12,36

-Μέταλλο

9,45

9,20

8,79

-Ξύλο

12,10

11,89

9,80

-Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και προϊόντα

34,41

34,0

34,5

192,92

183,21

178,71

-Αδρανή υλικά

7,43

7,38

6,08

-Άλλα υλικά

14,61

14,49

16,54

-Οργανικό υλικό

2013
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να σχολιάσουν
τον πιο πάνω πίνακα παρατηρώντας τόσο
τα στοιχεία κάθε χρονιάς ξεχωριστά όσο
και τα στοιχεία κάθε κατηγορίας, βάσει των
πιο κάτω:
- Τη μεταβολή που παρατηρείται σε σχέση
με τη συνολική ποσότητα παραχθέντων
απορριμμάτων και τη συνολική κατά
κεφαλή παραγωγή.
- Τη μεταβολή της ποσότητας των
απορριμμάτων που συλλέχθηκε για

ανακύκλωση και κομποστοποίηση την
περίοδο 2011-2013.
- Το
είδος
των
αποβλήτων
που
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσότητα
απόρριψης σε σκυβαλότοπους.
- Το ποσοστό κάθε είδους αποβλήτου,
που καταλήγει σε χώρους απόρριψης και
αποτυπώνεται στον πιο πάνω πίνακα σε
τόνους.
Οι μαθητές/τριες, αφού υπολογίσουν
τα ποσοστά για κάθε είδος αποβλήτου,
συμπληρώνουν τον πίνακα που ακολουθεί.

Ποσοστό (%) είδους αποβλήτου σε
σχέση με τη συνολική ποσότητα που
κατέληξε στους χώρους απόρριψης

Είδος αποβλήτου

2011

2012

2013

-Χαρτί, χαρτοπολτός και
προϊόντα του
-Πλαστικό
-Γυαλί
-Μέταλλο
-Ξύλο
-Κλωστοϋφαντουργικές ύλες
και προϊόντα
-Οργανικό υλικό
-Αδρανή υλικά
-Άλλα υλικά
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Με βάση τα δεδομένα του πιο πάνω
πίνακα, οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν
μια γραφική παράσταση η οποία να
περιλαμβάνει τα ποσοστά ανά είδος, που
κατέληξε σε χώρους απόρριψης στην
Κύπρο, και ανά έτος (2011, 2012 και 2013).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

ΚΛΩΣΤΟΫ-

ΟΡΓΑΝΙΚΟ

ΑΔΡΑΝΗ

ΑΛΛΑ

ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ

ΦΑΝΤΟΥΡ-

ΥΛΙΚΟ

ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΓΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

ΤΟΥ

ΚΑΙ

ΧΑΡΤΙ,

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΓΥΑΛΙ

ΜΕΤΑΛΛΟ

ΞΥΛΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

50 τόνους
Πετάμε περισσότερους από
δευτερόλεπτο
οικιακών αποβλήτων κάθε
παγκοσμίως.

2011 2012 2013
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2. Διαχωρισμός απορριμμάτων

και ανακύκλωση
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Υπολογίσουν, χρησιμοποιώντας μετρήσεις, την ποσότητα των απορριμμάτων
που παράγουν.
• Κατανοήσουν ότι πολλά από τα
αντικείμενα που καταλήγουν στα
σκουπίδια μπορούν να αξιοποιηθούν,
αποτελώντας ύλη για τη δημιουργία
νέων προϊόντων.
• Αντιληφθούν ότι κάθε αντικείμενο
χρειάζεται διαφορετικό χρόνο για να
αποσυντεθεί και ότι ο χρόνος αυτός
εξαρτάται από το υλικό από το οποίο
είναι κατασκευασμένο.
• Επισημαίνουν τα περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της
ανακύκλωσης.

ο διαχωρισμός απορριμμάτων και να
εισηγηθούν μέτρα τα οποία μπορούν
να υιοθετήσουν, για να είναι πιο
αποδοτικός.
• Αναλάβουν πρωτοβουλίες για ενημέρωση της σχολικής και τοπικής
κοινότητας, αλλά και της οικογένειάς
τους αναφορικά με τη σημασία του
σωστού διαχωρισμού των υλικών στην
πηγή, όπως επίσης και τη σημασία
της ανακύκλωσης για τη μείωση των
απορριμμάτων και την προστασία του
περιβάλλοντος.
• Αποκτήσουν δεξιότητες συγκέντρωσης,
διερεύνησης,
επεξεργασίας
και ανάλυσης σχετικών με το
θέμα πληροφοριών, καθώς επίσης
και
δεξιότητες
συζήτησης
και
τεκμηρίωσης επιχειρημάτων.

• Αξιολογήσουν τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί στο σχολείο τους
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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
παρακολουθούν
απόσπασμα (τα πρώτα 1:30 λεπτά) από το
φιλμάκι το οποίο παράχθηκε στα πλαίσια
της
εκστρατείας
Ευαισθητοποίησης
για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση
και Ανακύκλωση των Απορριμμάτων
στην Κύπρο Rethink με τίτλο ΜείωσηΕπαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση στο σπίτι
(Βασικές Έννοιες) https://www.youtube.
com/watch?v=4sptx2Ssn3Q. Το συζητούν
και ακολούθως καλούνται να εκτιμήσουν
την ποσότητα των απορριμμάτων που
παράγει η οικογένειά τους σε μια βδομάδα
και να εισηγηθούν τρόπους μέτρησής της.
Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες καλούνται
να διεξαγάγουν μια έρευνα σε σχέση με την
ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει η
οικογένειά τους σε μια εβδομάδα.

.Ε.
Ε
ς
η
ριό τ ιουργία
υ
κ
ο
νοικ τη δημ μέσο
ε
θ
ά
Κ
ι για ων κατά ν
α
τ
ε
ν
ευθύ αποβλήτ δα, εκ τω αι
ν
ά
g
23 k ην εβδομ (43%) εί
όρο τ τα 10 kg ασίας.
ν
ευ
οποίω ικά συσκ
υλ

Συγκεκριμένα και για μια βδομάδα
διαχωρίζουν τις πιο κάτω κατηγορίες
απορριμμάτων που παράγονται στο σπίτι
τους: γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλο,
οργανικά και άλλα απορρίμματα. Είναι
σημαντικό να καθοριστεί ο τρόπος με τον
οποίο θα γίνει η μέτρηση της ποσότητας
των απορριμμάτων, ώστε οι μετρήσεις
τους να είναι συγκρίσιμες και να βοηθούν
στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Επίσης,
είναι αναγκαίο να επεξηγηθεί αναλυτικά
στους/τις μαθητές/τριες η διαδικασία η
οποία θα ακολουθηθεί για τη διεξαγωγή της
έρευνας, καθώς και το τι θα περιληφθεί σε
κάθε μία από τις κατηγορίες απορριμμάτων
του πιο κάτω πίνακα που καλούνται να
συμπληρώσουν.

Μ
μπο ε τη
ν
ρ
του ούμε ανακ
για ς φυσ να δι ύκλω
α
σ
καθ τις με ικούς τηρήσ η
μ
λλο
ώς
ουμ
ας
για μειών ντικές πόρου ε
ετα
ς
π
γ
χρη ρώτες ι η α ενιές,
λιγ σιμοπ ύλες νάγκ
η
ότε
κ
ρη ε οιείτα αι
νέρ ι
γει
α
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Ειδικότερα τους επεξηγείται ότι:
- Στο φύλλο καταγραφής 1 θα σημειώνεται
η ποσότητα που απορρίπτεται από κάθε
αντικείμενο (π.χ. 2 μπουκάλια νερού 0,5
λίτρου).
- Καθημερινά οι μαθητές/τριες θα
σημειώνουν στο φύλλο καταγραφής 1
το είδος του χαρτιού το οποίο πετάνε
(π.χ. διαφημιστικό φυλλάδιο, φάκελος
αλληλογραφίας, επιστολή, εφημερίδα,
περιοδικό, κ.λπ.). Η συνολική ποσότητα
του χαρτιού θα ζυγιστεί στο τέλος της
βδομάδας.
- Το χρησιμοποιημένο λάδι θα μαζεύεται
σε δοχείο και θα μετρηθεί η ποσότητά
του στο τέλος της εβδομάδας. Το δοχείο
στο οποίο θα συγκεντρώνεται το λάδι θα
ζυγιστεί στην αρχή της βδομάδας, ώστε
η μάζα του να αφαιρεθεί από τη συνολική
μάζα δοχείου και λαδιού στο τέλος της
βδομάδας.

30

Σημείωση: Αν το σχολείο σας συμμετέχει
στο πρόγραμμα της «Τηγανοκίνησης»,
οι μαθητές/τριες, όταν τελειώσει η
έρευνα, μπορούν να μεταφέρουν το
χρησιμοποιημένο λάδι στο σχολείο τους
και να το τοποθετήσουν στο ειδικό βαρέλι
συλλογής. Αν δεν συμμετέχει, μπορούν να
επικοινωνήσουν με το Κέντρο Μελετών και
Έρευνας ΑΚΤΗ για να τους υποδείξει σε
ποια σημεία μπορούν να το παραδώσουν.
- Τα
υπολείμματα
φαγητού
θα
τοποθετούνται σε σακούλι κατά τη
διάρκεια της ημέρας και θα ζυγίζονται το
βράδυ με τη χρήση ζυγαριάς φαγητού.
- Στο τέλος της βδομάδας, οι μαθητές/
τριες
χρησιμοποιούν
το
φύλλο
καταγραφής 2, για να υπολογίσουν
τη συνολική ποσότητα (μάζα) των
απορριμμάτων που παρήγαγαν σε μια
βδομάδα χρησιμοποιώντας ενδεικτικές
μάζες για κάθε αντικείμενο.
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ΦΥΛΛΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 1

1η
μέρα

2η
μέρα

3η
μέρα

4η
μέρα

5η
μέρα

6η
μέρα

7η
μέρα

Σύνολο

Γυάλινα μπουκάλια

Πλαστικά
μπουκάλια νερού
-1,5 λίτρου
-0,5 λίτρου

Πλαστικά δοχεία
γάλακτος
-1 λίτρου
-1,5 λίτρου
-2 λίτρων

Συσκευασίες τύπου
Tetrapak
-0,5 λίτρου
-1,5 λίτρου

Τενεκεδάκια
αναψυκτικών

Μεταλλικές
συσκευασίες

Συσκευασίες
απορρυπαντικών

Υπολείμματα
φαγητού
(σε γραμμάρια)

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Είδος χαρτιού το οποίο πετάχτηκε ανά μέρα:
1η μέρα: ……………………………………………..…………………

4η μέρα: ……………………………………………..…………………

2η μέρα: ……………………………………………..…………………

5η μέρα: ……………………………………………..…………………

3η μέρα: ……………………………………………..…………………

6η μέρα: ……………………………………………..…………………
7η μέρα: ……………………………………………..…………………

Όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση της
εβδομάδας, οι μαθητές/τριες βρίσκουν
τη συνολική μάζα των απορριμμάτων που
παράγει σε μια βδομάδα η οικογένειά τους.

ΦΥΛΛΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 2

Συνολική
ποσότητα

Ενδεικτική μάζα
ανά αντικείμενο

Συνολική μάζα

Γυάλινα μπουκάλια
Πλαστικά
μπουκάλια νερού
-1,5 λίτρου
-0,5 λίτρου
Πλαστικά δοχεία
γάλακτος
-1 λίτρου
-1,5 λίτρου
-2 λίτρων

38g
18g

35g
64g

Συσκευασίες τύπου
Tetrapak
-0,5 λίτρου
-1,5 λίτρου
Τενεκεδάκια
αναψυκτικών
Μεταλλικές
συσκευασίες
Συσκευασίες
απορρυπαντικών
Χαρτί
Χρησιμοποιημένο
λάδι
Υπολείμματα
φαγητού
Συνολική μάζα
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Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι
μαθητές/τριες
παρουσιάζουν
τα
αποτελέσματα της καταμέτρησής τους
στην τάξη και σχολιάζουν την ποσότητα
των απορριμμάτων που ανά είδος
παράγει η οικογένειά τους. Στη συνέχεια,
υποβάλλονται στους/τις μαθητές/τριες οι
ακόλουθες ενδεικτικές ερωτήσεις:
- Πώς διαχειρίζεται η οικογένειά σας τα
απορρίμματα τα οποία παράγει;
- Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να παράγετε
λιγότερη ποσότητα απορριμμάτων; Αν
ναι, με ποιους τρόπους θα μπορούσατε
να τα μειώσετε;
- Ποιο είδος αποβλήτου είχε την
περισσότερη μάζα στις μετρήσεις σας;
Ποιος νομίζετε είναι ο λόγος που παράγει
η οικογένειά σας τη συγκεκριμένη
ποσότητα αποβλήτου;
- Στην περιοχή σας λειτουργεί πρόγραμμα
ανακύκλωσης; Γνωρίζετε τη διαδικασία
την οποία χρειάζεται να ακολουθήσετε,
ώστε να ανακυκλώσετε όσα από
τα απορρίμματά σας μπορούν να
ανακυκλωθούν (αναφορά στα ρεύματα

Ακολούθως, ο/η εκπαιδευτικός ρωτά τους/
τις μαθητές/τριες πόσο χρόνο θεωρούν
ότι χρειάζεται ένα κουτάκι αλουμινίου,
για να αποσυντεθεί, όταν απορριφθεί στο
περιβάλλον. Οι μαθητές/τριες κάνουν
υποθέσεις
σχετικά
με τον χρόνο που
χρειάζεται για την
αποσύνθεσή
του
και αιτιολογούν την
απάντησή τους. Στη
συνέχεια, καλούνται

ανακύκλωσης και στα χρώματα που
χρησιμοποιούνται σε κάθε κάδο);
Οι
μαθητές/τριες
καλούνται
να
παρακολουθήσουν ένα απόσπασμα από την
τηλεοπτική εκπομπή «Σπίτι στη φύση», στο
οποίο γίνεται αναφορά στον διαχωρισμό των
απορριμμάτων στο σπίτι (3ο επεισόδιο. Από
το 18:40 μέχρι το 23:36
h t t p s : / /w w w.yo u t u b e.
c o m /wa t c h? v = 5 D t 5 jV6CzM). Οι μαθητές/
τριες
αναφέρουν
αν
ακολουθούν
παρόμοια
διαδικασία στο σπίτι τους.
Στη συνέχεια, τίθεται το
πιο κάτω ερώτημα και οι
απαντήσεις των μαθητών/
τριών καταγράφονται στον
πίνακα και σχολιάζονται.

Για ποιον λόγο νομίζετε ότι είναι
σημαντικό να διαχωρίζουμε τα
απορρίμματά μας;

να παρακολουθήσουν το σύντομο φιλμάκι
του Discovery Channel «Recycle Can»
«Ανακύκλωσε το τενεκεδάκι» (https://www.
youtube.com/watch?v=fOSZjCnDDZM), το
οποίο παρουσιάζει τον χρόνο που χρειάζεται
ένα τενεκεδάκι για να αποσυντεθεί, όταν
απορριφθεί στο περιβάλλον. Με βάση
το φιλμάκι, οι μαθητές/τριες καλούνται
να εκτιμήσουν τον χρόνο αποσύνθεσης
διαφόρων υλικών, συμπληρώνοντας τον
πίνακα που ακολουθεί.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Υλικό/Αντικείμενο

Πρόβλεψη χρόνου
αποσύνθεσης

Πραγματικός
χρόνος
αποσύνθεσης

Τενεκεδάκι
αλουμινίου
Χαρτί
Μήλο
Δερμάτινα
παπούτσια
Πλαστικό ποτήρι
Πάνα
Χαρτοπετσέτα
Γυάλινο μπουκάλι
Πλαστική σακούλα
Πετονιά
Συσκευασίες τύπου
Tetra Pak
Λαστιχένια σόλα
Σχοινί
Φίλτρο τσιγάρου
Μπανανόφλουδα

Με την ολοκλήρωση της εργασίας τους,
οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν τον
εκτιμώμενο χρόνο αποσύνθεσης του
κάθε υλικού/αντικειμένου και εξηγούν το
σκεπτικό βάσει του οποίου εκτιμήθηκε ο
συγκεκριμένος χρόνος.
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Ακολούθως, οι μαθητές/τριες, χρησιμοποιώντας την πιο κάτω εικόνα και τις ιστοσελίδες
που τους δίδονται, ελέγχουν τις εκτιμήσεις
που έκαναν και συμπληρώνουν στον πίνακα
τον πραγματικό χρόνο που χρειάζεται ένα
υλικό, για να αποσυντεθεί.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ενδεικτικές ιστοσελίδες:

https://padmum.wordpress.com/2012/02/05/592/

How long does stuff take to decompose?

https://www.thebalance.com/how-long-does-it-take-garbage-to-decompose-2878033

How Long Does It Take Garbage to Decompose?

Πόσο χρόνο

χρειάζονται τα
απορρίμματα

για να
αποσυντεθούν;

Πλαστική
Τενεκεδάκι σακούλα
10-20 χρόνια
Μήλο 50 χρόνια

Αφρώδες
πλαστικό
δοχείο
50 χρόνια

Λαστιχένια
σόλα μπότας

50-80 χρόνια

2 μήνες

Πετονιά

600 χρόνια

Χαρτοπετσέτα

Εφημερίδα

2-4 εβδομάδες

6 βδομάδες

Πλαστικό δοχείο
για φιλμ

20-30 χρόνια

Αφρώδες
πλαστικό
σωσίβιο

80 χρόνια

Συσκευασία
τύπου Tetra
Pak

Μάλλινη
κάλτσα
1-5 χρόνια

3 μήνες

Παιδική
πάνα

450 χρόνια

Γυάλινο
μπουκάλι

1 εκατομμύριο
χρόνια

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
11,6%

ελαστικά,
υφάσματα,
ογκώδη
αντικείμενα,
κ.λπ.

Κομποστοποιήσιμα πακέτα

2-12 εβδομάδες (αν απορριφθούν
σε κατάλληλη εγκατάσταση
κομποστοποίησης)

Αποτσίγαρο

1-5 χρόνια

Πηγή:http://begreenpackagingstore.com/blogs/news/7873165-how-long-does-it-take-for-trash-to-decompose

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Οι μαθητές/τριες, αφού συμπληρώσουν
στον πίνακα τον πραγματικό χρόνο
αποσύνθεσης του κάθε υλικού, βάσει της
μελέτης των ιστοσελίδων, με τη βοήθεια
των πιο κάτω ερωτημάτων συγκρίνουν και
σχολιάζουν τον χρόνο που χρειάζεται το
κάθε υλικό για να αποσυντεθεί.
- Ποια από τα υλικά που συμπληρώσατε
στον πίνακα χρειάζονται το λιγότερο
χρόνο για να αποσυντεθούν;
- Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Πιστεύετε ότι ο χρόνος αποσύνθεσης
των υλικών διαφοροποιείται, αν αυτά
καταλήξουν σε έναν χώρο υγειονομικής
ταφής σε σύγκριση με τον χρόνο
αποσύνθεσής τους στη φύση; Γιατί;
Ενισχυτικά, ως προς το
πώς αλλάζει ο χρόνος
αποσύνθεσης ενός υλικού
σε έναν χώρο υγειονομικής
ταφής, οι μαθητές/τριες
παρακολουθούν τα πρώτα 2
λεπτά από το φιλμάκι «Too
good to waste» «Πάρα πολύ
καλό για να γίνει απόβλητο» (https://www.

Στη
συνέχεια,
οι
μαθητές/τριες
παρακολουθούν το φιλμάκι «Ανακύκλωση
στο σπίτι» (https://www.youtube.com/
wa t c h? v = l f 8 4 D 5 i m f 7 I ) ,
το οποίο παράχθηκε στα
πλαίσια της εκστρατείας
Ευαισθητοποίησης
για
τη
Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση
και
Ανακύκλωση
των
Απορριμμάτων στην Κύπρο
Rethink, και παρουσιάζει μια
οικογένεια να συζητά για την ανακύκλωση.
Μέσα από τη συζήτηση, δίδονται απαντήσεις
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youtube.com/watch?v=VP54rKPFFYI), το
οποίο παρουσιάζει τoν τρόπο λειτουργίας
ενός χώρου υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.),
αντιπαραβάλλοντας
τον
χρόνο
που
χρειάζεται ένα μήλο να αποσυντεθεί στη
φύση με τον αντίστοιχο χρόνο που χρειάζεται
σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής. Οι
μαθητές/τριες αφού παρακολουθήσουν το
φιλμάκι απαντούν στα πιο κάτω ερωτήματα:
- Τι παρατηρήσατε σχετικά με τον
χρόνο που χρειάζεται ένα μήλο για να
αποσυντεθεί στη φύση σε σχέση με
τον χρόνο που χρειάζεται σε έναν χώρο
υγειονομικής ταφής;
- Για ποιον λόγο αυξάνεται κατά πολύ
ο χρόνος αποσύνθεσης σε έναν χώρο
υγειονομικής ταφής;
- Σύμφωνα με το βίντεο πώς μπορεί
να αξιοποιηθεί η πλειονότητα των
απορριμμάτων, τα οποία καταλήγουν σε
έναν χώρο υγειονομικής ταφής;
- Τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να
μην καταλήγουν μεγάλες ποσότητες
απορριμμάτων
στους
χώρους
υγειονομικής ταφής;

σε προβληματισμούς που αφορούν στην
ανακύκλωση των απορριμμάτων και
παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν
από αυτήν.
Ακολούθως, οι μαθητές/τριες καλούνται
να αναφέρουν γιατί είναι σημαντικό να
ανακυκλώνουμε τα απορρίμματά μας και
γιατί είναι σημαντική η διαλογή στην πηγή.
Στη συνέχεια, εργάζονται σε ομάδες και
μελετούν το πιο κάτω υλικό, εντοπίζοντας
και καταγράφοντας
τα οφέλη της
ανακύκλωσης στους τομείς της οικονομίας,
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οφέλη ανακύκλωσης

Οικονομικά

Περιβαλλοντικά

Κοινωνικά

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Χαρτί
- Το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού στην
Ευρώπη έφτασε το 2015 στο 71,5%.
- Το 90% των ευρωπαϊκών εφημερίδων
τυπώνεται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
- Το 54% των ινών που χρησιμοποιούνται
για την παρασκευή νέου χαρτιού και
χαρτονιού προέρχεται από ανακυκλωμένο
χαρτί.
- Το 90% των κυματοειδών κουτιών είναι
κατασκευασμένο από ανακυκλωμένες
ίνες.

Γεγονότα
& αριθμοί
- Κάθε τόνος από ανακυκλωμένο χαρτί
μπορεί να σώσει 17 δέντρα, 380 γαλόνια
πετρελαίου, τρεις κυβικές γιάρδες χώρου
υγειονομικής ταφής, 4000 κιλοβάτ
ενέργειας και 7000 λίτρα νερού. Αυτό
αντιστοιχεί στο 64% εξοικονόμησης
ενέργειας, 58% εξοικονόμησης νερού,
ενέργειας και 7000 λίτρα νερού. Αυτό
αντιστοιχεί στο 64% εξοικονόμησης
ενέργειας, 58% εξοικονόμησης νερού,
και σε 60 κιλά λιγότερη ατμοσφαιρική
ρύπανση.

Πηγές: http://www.recycling-revolution.com/recycling-facts.html
https://thinkpowerrecycling.com/paper-recycling-europe-reaches-time-high/

Πλαστικό
- Η ανακύκλωση πλαστικών εξοικονομεί
διπλάσια ενέργεια από ότι η καύση τους
σε αποτεφρωτήρα.
- Όταν κατασκευάζουμε πλαστικά προϊόντα
από ανακυκλωμένα υλικά, επιτυγχάνουμε
66% εξοικονόμηση ενέργειας.
- Πάνω από 1.600 επιχειρήσεις ασχολούνται
με την ανακύκλωση των πλαστικών μετά

Αλουμίνιο
- Ξαναγεννιέται σε 60 μέρες. Χρειάζονται
μόνο 60 μέρες για ένα τενεκεδάκι
αλουμινίου να παραχθεί, να γεμίσει,
να διανεμηθεί, να καταναλωθεί το
περιεχόμενό του και να ανακυκλωθεί
σε ένα νέο τενεκεδάκι. Ο κύκλος
αυτός μπορεί να επαναλαμβάνεται
απεριόριστα.
- Η
ανακύκλωση
χρησιμοποιημένου
αλουμινίου
εξοικονομεί
έως
και
το 95% της ενέργειας από την
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την κατανάλωση, δημιουργώντας θέσεις
εργασίας.
- Για κάθε 1 τόνο πλαστικού που
ανακυκλώνεται εξοικονομείται ενέργεια
ίση με αυτή που χρησιμοποιούν 2 άτομα
για 1 έτος, ποσότητα νερού ίση με αυτήν
που χρησιμοποιείται από 1 άτομο σε
διάστημα 2 μηνών και περίπου 2000 κιλά
πετρέλαιο.
Πηγή: http://www.mrcpolymers.com/PlasticRecyclingFacts.php

πρωτογενή παραγωγή, συμβάλλοντας
σημαντικά
στην
αειφορία.
- Η ανακύκλωση αλουμινίου εξοικονομεί
ποσότητα
αερίων
θερμοκηπίου
ανάλογης με αυτήν που παράγεται κατά
τη διενέργεια 46000 ταξιδιών γύρω από
τη Γη, με επιβατικό αεροπλάνο.
- Το
75%
του
αλουμινίου
που
κατασκευάστηκε είναι ακόμη σε χρήση
χάρη στην ανθεκτικότητά του και στις
ιδιότητες ανακύκλωσης που έχει.
Πηγή: http://www.european-aluminium.eu/media/1712/ea_recyclingbrochure-2016.pdf

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Γυαλί
-

Τα γυάλινα μπουκάλια και δοχεία είναι
100% ανακυκλώσιμα και μπορούν να
ανακυκλώνονται απεριόριστα χωρίς να
μειωθεί η ποιότητά τους.

- Η χρήση του ανακυκλωμένου γυαλιού
είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον.
Η ανακύκλωση ενός μόνο γυάλινου
μπουκαλιού
εξοικονομεί
αρκετή
ενέργεια, ώστε να είναι μια λάμπα 100

Η σημασία και τα
οφέλη της
ανακύκλωσης
Τ οφέλη
Τα
φέλ τηςς ανακύκλωσης,
ανακύκλωσης
ύ λ
ή ευρύτερα
ευρύτ
ύ ερα της
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων,
είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα.
Η ανακύκλωση συμβάλλει στην αειφόρο
ανάπτυξη από οικονομική, περιβαλλοντική
και κοινωνική σκοπιά. Αποτελεί την
πιο
ολοκληρωμένη
προσέγγιση
για
τη διαχείριση των αποβλήτων, διότι
επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει
στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων και δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας.
Οικονομικά: Τα οφέλη αυτά εστιάζονται
στην αξία των υλικών που ανακτώνται μέσω
της ανακύκλωσης. Ο κύκλος εργασιών της
ανακύκλωσης των πιο σημαντικών υλικών
σχεδόν διπλασιάστηκε την περίοδο 20042008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (από 32,5 δις
€ σε 60,5 δις €) για να πέσει στα 37,2 δις
€ το 2009, λόγω της οικονομικής ύφεσης,
παραμένοντας όμως σε υψηλότερα επίπεδα
από ό,τι πέντε χρόνια πριν. Η παραπάνω αξία
υποεκτιμά την πραγματική οικονομική αξία
της ανακύκλωσης, καθώς δεν περιλαμβάνει
δραστηριότητες που συνδέονται με
την ανακύκλωση των πιο σημαντικών
υλικών, ούτε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Τη μεγαλύτερη αξία έχουν τα μέταλλα

βατ αναμμένη για τέσσερις ώρες ή μια
τηλεόραση να είναι σε λειτουργία για 20
λεπτά.
- Το 80% των ανακτηθέντων γυάλινων
δοχείων μετατρέπεται σε νέα γυάλινα
μπουκάλια, σε σύντομο χρονικό διάστημα
Ένα γυάλινο δοχείο μπορεί από έναν
κάδο ανακύκλωσης να καταλήξει στο
ράφι καταστήματος σε μόλις 30 ημέρες.
Πηγή: https://www.thebalance.com/facts-about-glassrecycling-2877982

((σίδηρος, χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός)
κ
και ακολουθεί το χαρτί και το χαρτόνι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάει ότι η καθολική
ε
εφαρμογή της υπάρχουσας ευρωπαϊκής
ν
νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα θα
δ
δημιουργούσε περισσότερες από 400,000
θ
θέσεις εργασίας καθώς και θα αύξανε
ττην ετήσια διαχείριση αποβλήτων και την
ανακύκλωση επιφέροντας κέρδος αξίας 42
δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών ανακυκλώσιμων
υλικών παρουσιάζει αυξητική τάση,
γεγονός που συνδέεται και με την
ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών
της Ασίας και ειδικότερα της Κίνας. Για
ορισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως το
χαρτί, το αλουμίνιο και ο χαλκός, η αξία των
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εξαγωγών είναι υψηλότερη τα τελευταία
χρόνια από ότι πριν την οικονομική
κρίση. Μεγαλύτερη είναι η επίδραση στις
εξαγωγές των δευτερογενών μετάλλων στα
οποία η άνοδος των διεθνών τιμών είχε ως
αποτέλεσμα μέχρι και τον πενταπλασιασμό
της αξίας των εξαγωγών τους μέσα σε μια
δεκαετία (2000-2010).

Λιγότερο από το 50% των αποβλ
ήτων
ανακυκλώνεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αν αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλ
ωσης, θα
δημιουργηθούν 580000 νέες πρά
σινες
θέσεις εργασίας.
Η ανακύκλωση αποτελεί ένα βασικό
κλειδί για την επίτευξη της στρατηγικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετάβαση
σε μια οικονομία, στην οποία αξιοποιεί
αποδοτικότερα τους φυσικούς της πόρους.
Ήδη τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι
η ανακύκλωση καλύπτει την κατανάλωση
χαρτιού και χαρτονιού κατά 41%, του σιδήρου
και χάλυβα κατά 42%, του αλουμινίου
κατά 10%, του γυαλιού κατά 14% και του
πλαστικού κατά 2% (στοιχεία του 2006).
Υπάρχει δυναμικό για ακόμη μεγαλύτερη
συμμετοχή των ανακυκλωμένων υλικών
στην παραγωγή πρώτων υλών, όπως για
παράδειγμα στο πλαστικό, στο γυαλί και
διάφορα επιμέρους μέταλλα. Η ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη για τη
βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης και
δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη ερευνητικών
και επαγγελματικών καινοτομιών.
Ένα κρίσιμο σημείο είναι η ανάκτηση των
σπάνιων μετάλλων, όπως το ίνδιο που
χρησιμοποιείται στα φωτοβολταϊκά και
στις επίπεδες οθόνες, το γερμάνιο που
χρησιμοποιείται στις οπτικές ίνες, το
γάλλιο για κυκλώματα, κ.ά. Τα μέταλλα
αυτά εισάγονται στην Ε.Ε., όπου η ζήτησή
τους για τις ανάγκες της βιομηχανίας
και της πληροφορικής είναι αυξημένη.
Το πρώτο βήμα για τη διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας
της
ευρωπαϊκής
βιομηχανίας και τεχνολογίας είναι η
αύξηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων
του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Τα
απόβλητα
αυτά
αντιπροσωπεύουν ένα ρεύμα υψηλής αξίας,
λόγω των σπάνιων μετάλλων που περιέχουν.
Εκτιμάται ότι η αξία από τη διαχείρισή τους

40

θα φτάσει τα €5,6 δις μέχρι το 2020.
Περιβαλλοντικά: Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
των αποβλήτων στο περιβάλλον εγκυμονεί
πολλούς κινδύνους που πολλές φορές
δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί. Απόβλητα,
όπως οι μπαταρίες και τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά είδη περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες όπως μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο,
κ.λπ. Η απόθεσή τους στο περιβάλλον έχει
επιπτώσεις στο έδαφος, το νερό, τους
οργανισμούς, ακόμη και στον άνθρωπο.
Ειδικότερα, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων
θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια
υγεία. Το πλαστικό χρειάζεται αιώνες για
να αποδομηθεί και η παρουσία του μπορεί
να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατο σε
υδρόβιους και άλλους οργανισμούς. Η
απόρριψη του γυαλιού σε χωματερές
κοντά σε δασικές εκτάσεις προκαλεί συχνά
πυρκαγιές.

Η διαχείριση των αποβλήτων συνδέεται
άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Τα
απόβλητα που αντί να ανακυκλώνονται
καταλήγουν σε ΧΥΤΑ, κατά την αποσύνθεσή
τους εκπέμπουν μεθάνιο, ένα αέριο του
θερμοκηπίου 25 φορές ισχυρότερο από το
διοξείδιο του άνθρακα.
Έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου
Περιβαλλοντικής Στρατηγικής για την
Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει ότι η
εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου από
την τρέχουσα ανακύκλωση των αστικών
στερεών αποβλήτων ανέρχεται σε 160
εκ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα, που
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αντιστοιχεί στην συνολική ποσότητα που
παράγουν η Ελλάδα και η Φινλανδία μαζί. Μια
άλλη μελέτη του συγκεκριμένου Ινστιτούτου
το 2008, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν
το ποσοστό της ανακύκλωσης των οικιακών
αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάσει
το 50% έως το 2020, θα υπάρξει μείωση
του CO2 πέραν των 89 εκατομμύρια τόνων,
ποσό που αντιστοιχεί στην απόσυρση
από τους δρόμους 31 εκατομμυρίων
αυτοκινήτων. Το ποσοστό ανακύκλωσης

των οικιακών αποβλήτων το 2012 ήταν
γύρω στο 37%, καθιστώντας τον στόχο
του 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι
το 2020 εφικτό, δεδομένου βέβαια ότι
θα εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι παράλληλα
με την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση
απορριμμάτων, η ανακύκλωση μπορεί να
βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων του
2020 της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των
εκπομπών των καυσαερίων. Στις ΗΠΑ, η
Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας

(EPA) έχει υπολογίσει ότι απορρίπτοντας
100 τόνους χαρτιού γραφείου παράγονται
62 τόνους CO2. Αντίθετα με την
ανακύκλωση 50 τόνων από το ίδιο χαρτί
παρατηρείται απορρόφηση 3 τόνων CO2.
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση
του κύκλου ζωής, αφού με την ανακύκλωση
περιορίζεται η κοπή των δέντρων, τα οποία
δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα (Πηγή:
Euroactive.com).
Κοινωνικά: Η ανακύκλωση
συμβάλλει
καθοριστικά
στη
δημιουργία
νέων
θέσεων
εργασίας.
Οι
εργασίες της συλλογής,
διαλογής, επεξεργασίας,
αποσυναρμολόγησης,
κ.λπ., υλικών, απασχολούν
περ ι σσότερ ο υ ς
εργαζόμενους από ότι
η ταφή των αποβλήτων.
Υπολογίζεται
ότι
η
ανακύκλωση της ίδιας
ποσότητας αποβλήτων
δημιουργεί 6 έως 10
φορές
περισσότερες
θέσεις εργασίας από
ότι η ταφή τους ή το
κάψιμό τους. Στην Ε.Ε. έχει εκτιμηθεί ότι οι
εργαζόμενοι στον τομέα της ανακύκλωσης
αυξήθηκαν από 230.000 το 2000, σε
512.000 το 2008, μια αύξηση ανάλογη
του 10,57% ετησίως. Η αύξηση αυτή ήταν
η δεύτερη μεγαλύτερη στον κλάδο της
πράσινης ή περιβαλλοντικής βιομηχανίας,
μετά τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Πηγή: https://www.eoan.gr/el/content/22/i-simasia-kai-ta-ofeli-tisanakuklosis

Ο Γάλλος φωτογράφος Antoine
Repessé στο έργο του «#365
Unpacked» παρουσιάζει
φωτογραφίες ανθρώπων που
περιβάλλονται από σκουπίδια
τεσσάρων χρόνων. Στη
συγκεκριμένη φωτογραφία
παρουσιάζεται η ποσότητα
εφημερίδων που συγκεντρώθηκε.
Πηγή: http://www.antoinerepesse.com/
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Οι μαθητές/τριες, παρουσιάζουν στην
ολομέλεια της τάξης τα οφέλη τα οποία
σημείωσαν στο έντυπο που τους δόθηκε
και τα συζητούν. Στη συνέχεια, εργάζονται
στις ομάδες τους, συζητούν και επιλέγουν
τα πέντε πιο σημαντικά από τα οφέλη που
κατέγραψαν, και τα τοποθετούν ιεραρχικά
στην πιο κάτω πυραμίδα, ξεκινώντας από
τη βάση. Κάθε ομάδα αιτιολογεί την επιλογή
της και τη σειρά με την οποία τα τοποθέτησε.

Ακολούθως τίθεται ο εξής προβληματισμός:
Πόσο επιτυχημένη θεωρείτε ότι είναι η
διαδικασία της ανακύκλωσης που γίνεται
στο σχολείο;
Οι μαθητές/τριες, αφού εκφράσουν τις
απόψεις τους, μελετούν τον σχολικό χώρο
προκειμένου να διαμορφώσουν συνολική
άποψη αναφορικά με την εφαρμογή
της διαδικασίας της ανακύκλωσης στο
σχολείο τους. Αρχικά, παρουσιάζεται
στην ολομέλεια της τάξης η κάτοψη του
σχολείου (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το google maps) και οι μαθητές/τριες σημειώνουν
τα σημεία, τα οποία θεωρούν ότι έχουν
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πολλά απορρίμματα, αιτιολογώντας την
άποψή τους. Στη συνέχεια, εργαζόμενοι/
ες σε ομάδες, και αφού ο χώρος του
σχολείου χωριστεί σε μικρότερα τμήματα,
αναλαμβάνουν τη μελέτη ενός τμήματός
του. Σε κάθε ομάδα δίδεται ένα έντυπο
καταγραφής, στο οποίο καλούνται να
σημειώσουν τα απορρίμματα (είδος και
ποσότητα), τους κάδους απορριμμάτων και
τους κάδους ανακύκλωσης που εντόπισαν.
Παράλληλα, οι μαθητές/τριες καλούνται να
αποτυπώσουν φωτογραφικά την κάτοψη
της περιοχής μελέτης τους, σημειώνοντας
στις φωτογραφίες πού είναι τοποθετημένοι
οι κάδοι και πού βρήκαν σκουπίδια.
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Έντυπο καταγραφής
Περιοχή μελέτης:

Κάτοψη περιοχής μελέτης

Υπάρχουν σκουπίδια εκτός κάδων;
Σημειώστε στην κάτοψη της περιοχής μελέτης τα σημεία στα οποία εντοπίσατε σκουπίδια.
Αριθμός κάδων σκουπιδιών που υπάρχουν:
Αριθμός και είδος κάδων ανακύκλωσης που υπάρχουν:

Σημειώστε στην κάτοψη πού βρίσκονται οι κάδοι. Χρησιμοποιήστε μαύρο χρώμα για τους
κάδους σκουπιδιών, μπλε χρώμα για τους κάδους ανακύκλωσης πλαστικών και καφέ για τους
κάδους ανακύκλωσης χαρτιού.
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Σημειώστε στον πιο κάτω πίνακα τον αριθμό και το είδος
απορριμμάτων που εντοπίσατε.

Είδος απορρίμματος
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Ποσότητα
εντός κάδου
απορριμμάτων

Ποσότητα
εντός κάδου
ανακύκλωσης

Ποσότητα
εκτός κάδων
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Χρησιμοποιώντας την κάτοψη της περιοχής
που μελετήσατε και λαμβάνοντας υπόψη
τις μετρήσεις που κάνατε, ετοιμάστε
τις εισηγήσεις σας σε σχέση με: α)τη
βελτίωση της διαδικασίας διαχωρισμού
των απορριμμάτων και β) την αύξηση της
ανακύκλωσης στο σχολείο. Σημειώστε στην

κάτοψη αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε
σχέση με τους κάδους που υπάρχουν, όπως
επίσης και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι μπορεί να
προστεθεί, συμβάλλοντας στην αύξηση της
ανακύκλωσης στο σχολείο και στη μείωση
των απορριμμάτων.

Εισηγήσεις:

Κάτοψη περιοχής μελέτης
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Επίσης, μια από τις ομάδες των μαθητών/
τριών επισκέπτεται τις τάξεις και τις άλλες
αίθουσες του σχολείου και σημειώνει σε
έντυπο, για την κάθε τάξη και αίθουσα
που θα επισκεφθεί, τον αριθμό των κάδων
απορριμμάτων και ανακύκλωσης που
υπάρχουν, όπως επίσης και το είδος των
απορριμμάτων που υπάρχουν στους κάδους
της κάθε τάξης/αίθουσας.

Τάξη/Αίθουσα
σχολείου
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Αρ. κάδων
απορριμμάτων
που υπάρχουν

Κάδοι ή δοχεία
για
ανακύκλωση

Απορρίμματα που
υπάρχουν στον
κάδο απορριμμάτων
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Ολοκληρώνοντας τη μελέτη των χώρων
του σχολείου, κάθε ομάδα παρουσιάζει τα
αποτελέσματα της εργασίας της, καθώς και
τις εισηγήσεις που ετοίμασε. Ακολουθεί
συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης και
ετοιμάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση
για τον διαχωρισμό και την ανακύκλωση
των απορριμμάτων, η οποία αφορά όλους
τους χώρους του σχολείου (αυλή, τάξεις και
άλλες αίθουσες). Η συγκεκριμένη πρόταση
παρουσιάζεται στη διεύθυνση του σχολείου
και στο κεντρικό μαθητικό συμβούλιο, για
έγκριση και υιοθέτηση.
Οι
μαθητές/τριες
αναλαμβάνουν
να
ετοιμάσουν ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο

Οφέλη ανακύκλωσης

θα δοθεί σε όλη τη σχολική κοινότητα με
στόχο την ενημέρωση για: α) τη διαδικασία
διαχωρισμού των απορριμμάτων και β) τη
λειτουργία του συστήματος διαλογής στην
τάξη και στους κοινόχρηστους χώρους του
σχολείου. Επίσης, αν το σχολείο συμμετέχει
σε διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης,
καλό θα ήταν να ενημερωθεί όλη η
σχολική κοινότητα για αυτά ως προς τους
στόχους, τη σημασία τους, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και την εφαρμογή τους.
Τέτοια προγράμματα αποτελούν για
παράδειγμα η«τηγανοκίνηση», η συλλογή
πωμάτων, μπαταριών κ.λπ.

Ανακύκλωση στη σχολική αυλή
- Αναφορά στις παρατηρήσεις τις οποίες
έκαναν μελετώντας την αυλή του
σχολείου

Ανακύκλωση στην τάξη
- Ποια απορρίμματα θα συλλέγονται

Διαχωρισμός απορριμμάτων

- Κάτοψη του σχολείου με όλα τα σημεία
στα οποία θα τοποθετηθούν κάδοι
ανακύκλωσης και κάδοι απορριμμάτων
Προγράμματα στα οποία συμμετέχει
το σχολείο
- Στόχοι προγράμματος
- Πού θα βρίσκεται το κεντρικό σημείο
όπου θα τοποθετηθούν οι μεγάλοι κάδοι
ανακύκλωσης, τα δοχεία συλλογής
λαδιού, πωμάτων, μπαταριών και
ρούχων

- Σύστημα συλλογής το οποίο θα
λειτουργήσει (ποιοι θα αναλάβουν τη
συλλογή των απορριμμάτων από τις
τάξεις και ποιες μέρες)

- Σημασία προγράμματος

- Αναμενόμενα αποτελέσματα
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3. Η διαδικασία της

ανακύκλωσης στην Κύπρο
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Ενημερωθούν
για
τα
διάφορα
συστήματα διαλογής ανακυκλώσιμων
υλικών που εφαρμόζονται στην Κύπρο.
• Πληροφορηθούν για το σύστημα
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που
εφαρμόζεται στην κοινότητά τους (εάν
εφαρμόζεται).

• Εισηγηθούν τρόπους με τους οποίους
ένας δήμος ή μια κοινότητα μπορεί να
αυξήσει τα ποσοστά της ανακύκλωσής
του και να περιορίσει τον όγκο των
απορριμμάτων που παράγει.
• Αναπτύξουν
δεξιότητες
κριτικής
διερεύνησης,
επεξεργασίας
και
ανάλυσης
πληροφοριών,
καθώς
και δεξιότητες επικοινωνίας και
τεκμηρίωσης θέσεων και απόψεων
σχετικών με το υπό διερεύνηση θέμα.

• Μελετήσουν
τις
διαδικασίες,
τα μέτρα και τις πολιτικές που
εφαρμόζονται στην Κύπρο σε σχέση
με την ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων.
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Πορεία εφαρμογής
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν
αν ο δήμος ή η κοινότητα στην οποία
κατοικούν συμμετέχει σε σύστημα διαλογής
ανακυκλώσιμων υλικών και ποιο είναι αυτό.
Στη συνέχεια, καλούνται να μελετήσουν
το πιο κάτω υλικό και να εντοπίσουν τα
συστήματα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της
Κύπρου και να τα παρουσιάσουν.
- Παρακολουθούν το 4ο επεισόδιο της
εκπομπής «σπίτι στη φύση» (https://
www.youtube.com/watch?v=TyT2m-Tbaj
M&list=PLQj37pHBJFnxgI4jn9f2fZBiwo_

edk_Jb&index=4), το οποίο παρουσιάζει
τη διαχείριση των απορριμμάτων στην
Κύπρο.
- Σημεία και ημέρες συλλογής υλικών
ανακύκλωσης της Green Dot πατώντας
στον σύνδεσμο «Βρες την ημέρα ή τα
σημεία ανακύκλωσης» στη σελίδα http://
www.greendot.com.cy/gr/greendothome
- Πράσινα σημεία http://politis.com.cy/
ar ticle/%CE%AEr than-ta-prasinasimeia
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ν
τ
τ
ή
ποσό ύπρο αν Από αυ ,263 τό ί.
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στην 92 τόνο PMD, ο τόνοι γυ
24,0 οι ήταν ι 5,727
τόν ί και ο
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Γενικός
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Σύστημα
διαλογής
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Πώς λειτουργεί

Θετικά στοιχεία

Δυσκολίες
που υπάρχουν
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Επιπρόσθετα φιλμάκια τα οποία μπορούν
να αξιοποιηθούν, ώστε να αντιληφθούν
καλύτερα οι μαθητές/τριες τη διαδικασία
της ανακύκλωσης διάφορων υλικών:

https://www.youtube.com/watch?v=M93ClXn6cyI

Επεισόδιο
Ε
όδ 20 της εκπομπής
ή «Σπίτι
Σ ί στη φύ
φύση» για την ανακύκλωση
ύ λ
του χαρτιού
ύ

https://www.youtube.com/watch?v=tdLRRfSBOr8

Επεισόδιο
Ε
όδ 21 της εκπομπής
ή «Σπίτι
Σ ί στη φύ
φύση» για την ανακύκλωση
ύ λ
του PMD

https://www.youtube.com/watch?v=qFHvqlS5KlA

Επεισόδιο 22 της εκπομπής «Σπίτι στη φύση» για την ανακύκλωση του γυαλιού

https://www.youtube.com/watch?v=Br8Va7MAc5c

Μείωση Επαναχρησιμοποίηση
Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση στο σπίτι (Ανακύκλωση: PMD και Χαρτί) της
εκστρατείας Rethink

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες εργάζονται
σε ομάδες και καλούνται να διαβάσουν το πιο
κάτω σενάριο. Σε κάθε ομάδα δίδεται υλικό
το οποίο μελετά και επιλέγει το μοντέλο
διαχείρισης απορριμμάτων που θεωρεί

ως πιο κατάλληλο για εφαρμογή, ώστε να
περιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων
που καταλήγει στους χώρους υγειονομικής
ταφής.
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Ο Δήμος Α συμμετέχει τα τελευταία 5 χρόνια
σε σύστημα συλλογής υλικών ανακύκλωσης
από νησίδες, οι οποίες βρίσκονται σε
κεντρικούς του δρόμους. Πριν αρχίσει τη
λειτουργία του το συγκεκριμένο σύστημα,
ο Δήμος ενημέρωσε τους κατοίκους για τα
οφέλη της ανακύκλωσης, όπως επίσης και
για το πώς να διαχωρίζουν τα απορρίμματα
τους και να τα τοποθετούν στους ειδικούς
κάδους. Παρά την ενημέρωση, οι κάτοικοι
δεν στηρίζουν ιδιαίτερα την όλη προσπάθεια,
αφού από τα στατιστικά δεδομένα που έχει
στη διάθεσή του, ο Δήμος φαίνεται ότι η
ποσότητα απορριμμάτων που αντιστοιχεί
ανά κάτοικο είναι μεγάλη. Τα απορρίμματα
που συλλέγονται από τον Δήμο καταλήγουν
τα τελευταία 2 χρόνια σε χώρο υγειονομικής
ταφής και η χρέωση είναι ανάλογα με τη
μάζα των απορριμμάτων. Λόγω της μεγάλης
ποσότητας απορριμμάτων που παράγεται,
το κάθε νοικοκυριό καλείται να καταβάλει
ένα υψηλό τέλος σκυβάλων, γεγονός που
προκαλεί τις αντιδράσεις των κατοίκων.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου,
λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των
κατοίκων αλλά και το γεγονός ότι η παραγωγή
μεγάλης ποσότητας αποβλήτων που
καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής
δεν είναι ένδειξη ορθολογικής διαχείρισης
απορριμμάτων, αποφασίζουν να μελετήσουν
διάφορους τρόπους με τους οποίους θα
μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που
παράγει ως Δήμος, δίνοντας έμφαση στην
ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτών
στην ανακύκλωση των απορριμμάτων τους.
Πριν από την καθορισμένη συνεδρία
στην οποία πρόκειται να προταθούν
συγκεκριμένες
εισηγήσεις
για
την
αντιμετώπιση του προβλήματος, δίδεται
σε κάθε ένα από τα μέλη του κοινοτικού
συμβουλίου υλικό από ισχύουσες πρακτικές
που εφαρμόζονται σε άλλους δήμους και
πόλεις με σκοπό να τις μελετήσει και να
εισηγηθεί μια πρακτική που θεωρεί ως
καταλληλότερη για να εφαρμοστεί στην
κοινότητά του.

όντων
ϊ
ο
ρ
π
ή
γ
ω
Η παραγ ς κοστίζει
ες ύλε
από πρώτ ότερο από την
ισσ
πολύ περ ροϊόντων από
ήπ
παραγωγ ωμένα υλικά.
ανακυκλ
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Το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω –
ΠΟΠ»
Το «Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ» (PAYT
= Pay As You Throw) είναι ένα σύστημα
τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης
αποβλήτων, το οποίο βασίζεται στην αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει», και ακολουθεί μια
μεθοδολογία παρόμοια με αυτή που ισχύει
για την κοστολόγηση του νερού και του
ρεύματος. Σύμφωνα με αυτό, τα τέλη που
πληρώνει κάθε νοικοκυριό συνδέονται με
την ποσότητα των αποβλήτων που παράγει
αυτό.

κάδο σε κάθε νοικοκυριό και χρέωση με τον
όγκο και τη συχνότητα αποκομιδής, είτε
τέλος με προπληρωμένες κάρτες, με τις
οποίες μπορεί κάποιος να τοποθετήσει τα
απορρίμματά του σε press containers και να
αφαιρούνται μονάδες.

Πού εφαρμόζεται το ΠΟΠ
Εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες τις Ε.Ε.
και στις περισσότερες προηγμένες χώρες
διεθνώς με πολύ θετικά αποτελέσματα.
Πηγή:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/
index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE07_ENV_
GR_000271_LAYMAN_EL.pdf

Πώς λειτουργεί ένα σύστημα ΠΟΠ

Οφέλη τους Συστήματος Π.Ο.Π.:

Η λειτουργία του συστήματος ΠΟΠ
στηρίζεται στην απόδοση ευθύνης, άρα και
χρέωσης, στον κάθε ξεχωριστό παραγωγό
ή ομάδα παραγωγών για τα απόβλητα
που παράγει (ο ρυπαίνων πληρώνει). Η
επιτυχία του συστήματος έγκειται στην
ακρίβεια με την οποία αναγνωρίζεται ο
παραγωγός, προσδιορίζεται η ποσότητα των
απορριμμάτων και χρεώνεται ο παραγωγός
τους με βάση αυτήν την ποσότητα
αποβλήτων.

• Οι δημότες πληρώνουν
δημοτικά τέλη.

δικαιότερα

• Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών
στην εναλλακτική διαχείριση.
• Μείωση απορριμμάτων για τελική
διάθεση και μείωση του τελικού κόστους
διάθεσης.
• Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των
αποβλήτων στο περιβάλλον.
Πηγή: http://myota.gr/index.php/recycle/6530-4

Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται τεχνικά,
είτε με τη ζύγιση του κάδου, είτε με την
αγορά από τους δημότες ειδικών σακουλών
με προπληρωμένα τέλη, είτε με ατομικό

Το σύστ
η
Πετάω» μα «Πληρώνω
σύμφων χρεώνει τους Όσο
πολίτες
α με τη
ν
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αποβλή
των που σότητα των
παράγο
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Αγία Νάπα:
αποβλήτων

Μείωση

οργανικών

Να μειώσει τον όγκο των οργανικών
αποβλήτων του κάθε νοικοκυριού κατά
50% στοχεύει ο Δήμος Αγίας Νάπας, ο
οποίος παρέδωσε ήδη σε δημότες κάδους
κομποστοποίησης. Η διαδικασία είναι
αρκετά απλή και οι δημότες, όπως αναφέρει
ο Δήμαρχος Γιάννης Καρούσος, έχουν
εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον. Στα άμεσα
σχέδια του Δήμου, όπως λέει στο ΚΥΠΕ ο κ.
Καρούσος, είναι η εφαρμογή προγράμματος
μείωσης
στερεών
αποβλήτων
στις
παραλιακές ξενοδοχειακές μονάδες και
συναφείς χώρους μαζικής παραγωγής
αποβλήτων.
Η ιδέα της οικιακής κομποστοποίησης στον
Δήμο Αγίας Νάπας, προέκυψε, όπως λέει ο
Δήμαρχος, στο πλαίσιο των προσπαθειών
για μείωση της ποσότητας των οικιακών
αποβλήτων, που μεταφέρονται στο κέντρο
διαχείρισης απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ
Κόσιης. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, με την
εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης ο
Δήμος Αγίας Νάπας έχει μηδενικό κόστος.

“Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να
ευαισθητοποιήσουμε και να ενθαρρύνουμε
τους δημότες να προβαίνουν στη
μείωση των οικιακών τους αποβλήτων,
συμβάλλοντας με αυτή τους την ενέργεια
στη δραστική μείωση του μεγάλου όγκου
των απορριμμάτων που μεταφέρονται στο
ΧΥΤΥ της Κόσιης, που αυτό συνεπάγεται και
την καθοριστική μείωση του οικονομικού
κόστους”, δηλώνει ο κ. Καρούσος. « Ένα
νοικοκυριό παράγοντας κομπόστ καλής
ποιότητας στην κατοικία του, βελτιώνει
την ποιότητα του χώματος του κήπου του
ή των φυτών του. Παράλληλα, συμβάλλει
στην προστασία του περιβάλλοντος,
αφού ελαττώνεται κατά πολύ ο όγκος των
οικιακών αποβλήτων που καταλήγει στο
ΧΥΤΥ της Κόσιης. Τέλος, εξοικονομούνται
χρήματα αφού με τη μείωση του όγκου των
σκυβάλων μειώνεται το οικονομικό κόστος
του Δήμου Αγίας Νάπας».
(Rethink Cyprus, Τεύχος 12, http://www.cna.org.cy/media/pdf/life/
newsletter_gr_12.pdf

ση
οστοποίη
π
μ
ο
κ
ακή
ονη και
ρ
χ
Η οικι
γ
ύ
σ
μια
ια
αποτελεί τική πρακτική γ
αι
μα
αποτελεσ ων αποβλήτων κ
η τ
ας
τη μείωσ ιλογή επεξεργασί
επ
μια καλή
ή.
στην πηγ

54

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

7 μηχανές ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων στον Δήμο Παραλιμνίου
Ο Δήμος Παραλιμνίου παρέλαβε πρόσφατα
επτά ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, μεταλλικών, πλαστικών και
γυάλινων συσκευασιών.
Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου
Παραλιμνίου
αναφέρεται
ότι
«τα
συγκεκριμένα Κέντρα εντάσσονται σε ένα
ευρύτερο πρόγραμμα Ανακύκλωσης του
Τμήματος Περιβάλλοντος για τη Μείωση
των Δημοτικών στερεών αποβλήτων
παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και
είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα Κέντρα είναι πρωτοποριακά, γιατί
εκτός από το ότι πραγματοποιούν αυτόματα
την παραλαβή, την αναγνώριση και τον
διαχωρισμό, την επεξεργασία, τη συλλογή
και αποθήκευση των ανακυκλώσιμων
υλικών, δίδουν ανταποδοτικό κίνητρο προς
τους ανακυκλωτές».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «και ο Δήμος
έχει ανταποδοτικό όφελος αφού θα έχει ένα
υλικό που είναι κατάλληλο για περαιτέρω
επεξεργασία στη βιομηχανία και θα το
διαθέτει στην πιο συμφέρουσα τιμή που θα
εξασφαλίσει κατόπιν διαγωνισμού».
Προστίθεται ότι «τα μηχανήματα αυτά
πραγματοποιούν αυτόματα παραλαβή των
άδειων μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων
συσκευασιών, σε ειδική χοάνη υποδοχής
και με υψηλή ταχύτητα παραλαβής έως 40

συσκευασίες ανά λεπτό. Γίνεται αναγνώριση
και διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό,
οι οποίες αναγνωρίζονται και διαχωρίζονται
με χρήση ειδικών αισθητήρων. Τέλος, γίνεται
συμπίεση ή τεμαχισμός της συσκευασίας,
με ειδικά μηχανικά μέσα, επιτυγχάνοντας
μείωση όγκου έως 90%».
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα ότι για
τις επιστρεφόμενες γυάλινες, πλαστικές και
μεταλλικές (αλουμινένιες ή λευκοσιδηρές)
συσκευασίες, που επιστρέφονται για
ανακύκλωση στα αυτόματα μηχανήματα
του
κάθε
Ολοκληρωμένου
Κέντρου
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, αποδίδεται
αυτόματα στους δημότες ανταποδοτικό
κίνητρο.
Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής, όταν
ολοκληρώσει
τη
διαδικασία
της
ανακύκλωσης, έχει δύο επιλογές: η πρώτη
είναι να πατήσει το πράσινο κουμπί που
βρίσκεται στο μηχάνημα και αυτόματα
παραλαμβάνει μία απόδειξη με το σύνολο
της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου
για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, για
προσωπικό όφελος. Η δεύτερη επιλογή
του καταναλωτή είναι να πατήσει το
κίτρινο κουμπί στο μηχάνημα και αυτόματα
παραλαμβάνει ένα κουπόνι με το σύνολο
της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου
για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, που
το έχει δωρίσει αυτόματα υπέρ κάποιου
επιλεγμένου κοινωνικού σκοπού.
Πηγή: http://ikypros.com/?p=157650
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Με βάση τα όσα μελέτησαν, οι μαθητές/
τριες ετοιμάζουν την εισήγησή τους για το
μοντέλο το οποίο θεωρούν πιο κατάλληλο
να εφαρμοστεί στον συγκεκριμένο Δήμο.
Επίσης, σημειώνουν τα επιχειρήματα τα
οποία θα χρησιμοποιήσουν, για να στηρίξουν
τη συγκεκριμένη επιλογή.
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4. Επαναχρησιμοποίηση
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
• Αξιοποιήσουν πηγές (π.χ. διαδίκτυο)
για τη συλλογή δεδομένων σε
σχέση με την επαναχρησιμοποίηση
αντικειμένων.

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εξοικειωθούν
με
επαναχρησιμοποίηση.

τον

όρο

• Αντιληφθούν ότι η επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων αποτελεί
σημαντικό παράγοντα ορθολογικής
διαχείρισης των απορριμμάτων

• Συμμετέχουν
σε
οργανωμένες
προσπάθειες για ανταλλαγή και
επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων
ως μέτρο μείωσης των απορριμμάτων.

• Εισηγηθούν τρόπους για επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων τα οποία δεν
τους είναι πλέον χρήσιμα, δίνοντάς
τους μια νέα μορφή και χρήση.

Με την επ
αναχρησιμο
ποίηση κατ
λιγότερους π
αναλώνουμ
όρους σε σχέ
ε
ση με την α
και για αυ
νακύκλωση
τό είναι πρ
οτιμ
διαχείριση τ
ων απορριμμ ότερη λύση για τη
άτων.
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Πορεία εφαρμογής
:
ς
α
τ
η
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η
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να διαβάσουν
το πιο κάτω κείμενο και να συζητήσουν σε
σχέση με την επαναχρησιμοποίηση και τα
οφέλη της.

Ένα
χρησιμ υλικό ή αντικ
οπο
εί
αρχικό ιείται ξανά, μενο
είτε
σκο
για τον πό ή για παρό για τον
μ
χωρίς ν οποίο έχει δημ οιο σκοπό
α αλλο
ι
ιώνετα ουργηθεί,
ι
ση
φυσική
μορφή τ μαντικά η
ου.
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Επαναχρησιμοποίηση
ορίζεται
κάθε
διεργασία με την οποία οι συσκευασίες
πολλαπλής χρήσης ή άλλα αγαθά
επαναπληρούνται
ή
χρησιμοποιούνται
για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν
σχεδιαστεί, με ή χωρίς την υποστήριξη
βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν
στην αγορά και που επιτρέπουν την
επαναπλήρωσή τους.
Η
επαναχρησιμοποίηση
είναι
μία
περιβαλλοντικά προτιμητέα εναλλακτική
λύση σε σχέση με άλλες μεθόδους
διαχείρισης
αποβλήτων,
επειδή

εξοικονομείται ενέργεια, η οποία δαπανάται
για την παραγωγή των αγαθών αυτών,
και επιπλέον εξοικονομούνται πολύτιμες
πρώτες ύλες, όπως πετρέλαιο, νερό, ξυλεία,
άνθρακας, κ.ά. Πολύ σημαντικό είναι επίσης
το γεγονός ότι μειώνεται ο όγκος των
απορριμμάτων που οδηγούνται προς τελική
διάθεση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο
χρόνος ζωής τους και επιπλέον μειώνεται
το κόστος των περιβαλλοντικών δαπανών
που αφορούν στη διάθεση των αποβλήτων.

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το
επεισόδιο
«Επαναχρησιμοποίηση Β΄»
(https://www.youtube.com/watch?list=PLQj 37 p H B J Fn w k 4 Z B A S o b D u q 4 v D G 0GXYGv&v=n_H_3piwt3s),
που
έχει
δημιουργηθεί στα πλαίσια της Εκστρατείας
Ευαισθητοποίησης
για
τη
Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση
και
Ανακύκλωση
των Απορριμμάτων στην Κύπρο (http://
www.rethink.com.cy/el/), και απαντούν στα
ακόλουθα ερωτήματα:

- Πώς μπορεί ένα αντικείμενο
να επαναχρησιμοποιηθεί;

- Ποια
αντικείμενα
μπορούμε
επαναχρησιμοποιήσουμε;

να

Πηγή:
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_
content&view=category&id=38&Itemid

- Ποια τα οφέλη από την
επαναχρησιμοποίηση των
αντικειμένων;
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται στους/τις
μαθητές/τριες ένα πλαστικό μπουκάλι και
καλούνται εργαζόμενοι/ες σε ζευγάρια να
καταγράψουν τρόπους με τους οποίους θα
μπορούσαν να επαναχρησιμοποιήσουν το
συγκεκριμένο αντικείμενο.
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Αφού καταγράψουν όλες τις ιδέες τους, τις
παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης και
τις σχολιάζουν. Στη συνέχεια, αναφέρουν
ποια από τις ιδέες που έχει παρουσιασθεί,
θεωρούν ότι είναι η πιο πρωτότυπη και η πιο
χρήσιμη. Αιτιολογούν την άποψή τους.

Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση των
ιδεών τους, μπορούν να αναζητήσουν και
να βρουν άλλους τρόπους, με τους οποίους
αξιοποιείται ένα πλαστικό μπουκάλι.
Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποιες ιδέες:

http://www.ecofriendlylink.com/blog/reusing-plastic-bottles/

https://www.demilked.com/plastic-bottle-creative-recycling-design-ideas/
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Στη συνέχεια, υποβάλλονται στους/τις
μαθητές/τριες τα πιο κάτω ερωτήματα:

ίμενα
ε
κ
ι
τ
ν
α
Ποια
εστε
ζ
ά
ι
ε
ρ
χ
ν
δε
τα οποία
να
ν
ύ
ο
ρ
ο
π
μ
στο σπίτι
ύν;
ο
θ
η
ι
ο
π
ο
ησιμ
επαναχρ

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το
φιλμάκι «Be smart. Give it a new life»,
«Να είσαι έξυπνος. Δώσε του νέα ζωή»
από την εκστρατεία «European Week for
Waste Reduction – Reuse» «Ευρωπαϊκή
εβδομάδα για τη μείωση των απορριμμάτων
– Επαναχρησιμοποίηση»
(https://www.
youtube.com/watch?v=GXDRPpU2gaU),
στο
οποίο
παρουσιάζονται
τρόποι
αξιοποίησης αντικειμένων που δεν είναι
πια σε χρήση.

Με π

οιους
τρόπο
μπορ
υς
ο
ύ
ν να
επαν
αχρη
σιμοπ
τα αν
οιηθο
τικεί
ύν
μενα
αυτά
;

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται
στους/τις
μαθητές/τριες
οι πιο κάτω φωτογραφίες
από
κατασκευές
με
επαναχρησιμοποίηση
αντικειμένων
και
καλούνται
να
αναγνωρίσουν
τα
αντικείμενα
που
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των
κατασκευών αυτών.
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Μέχρι
το 20
το 70% 30, τουλάχι
στ
αστικώ (σε βάρος) τω ον
πρέπει ν αποβλήτων ν
να α
θα
ή να ετ νακυκλώνον
τα
οι
επανα μάζονται για ι
χρησιμ
οποίησ
η.
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Οι
μαθητές/τριες
καλούνται
να
δημιουργήσουν δικές τους χρήσιμες
κατασκεύες από αντικείμενα που τελούν σε
αχρηστία με στόχο είτε να διοργανώσουν
ένα παζαράκι στο σχολείο και να τα
πουλήσουν, αξιοποιώντας τα χρήματα που
θα συγκεντρωθούν για περιβαλλοντικές
ή αειφόρες δράσεις του σχολείου είτε
να τα παρουσιάσουν σε μια έκθεση
επαναχρησιμοποιημένων
αντικειμένων,

στο σχολείο. Ανάλογα, μπορεί να διεξαχθεί
ένας διαγωνισμός στο σχολείο για την
κατασκευή π.χ. των πιο πρωτότυπων
κάδων
ανακύκλωσης
χαρτιού
από
επαναχρησιμοποιημένα υλικά. Ενδεικτικά,
μπορούν να επισκεφτούν τις πιο κάτω
ιστοσελίδες, για να πάρουν ιδέες σχετικές
με την επαναχρησιμοποίηση κάποιων
αντικειμένων.

http://www.boredpanda.com/plastic-bottle-recycling-ideas/

Επαναχρησιμοποίηση
Ε
ί
πλαστικών
λ
ώ μπουκαλιών
λώ

http://www.onegoodthingbyjillee.com/2014/10/63-ideas-reusing-disposable-household-items.html

Επαναχρησιμοποίηση
Ε
ί
καθημερινών
θ
ώ προϊόντων
ϊό

http://www.apieceofrainbow.com/gorgeous-useful-reuse-glass/)

Επαναχρησιμοποίηση γυάλινων δοχείων

http://perierga.gr/2016/01/ευφάνταστες-χρήσεις-κουζινικών/

Έξυπνες χρήσεις
Έξ
ή
παλιών
λ ώ εργαλείων
λ ί της κουζίνας
ζί

http://www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/decorating/22-clever-ways-to-repurposefurniture-pictures

Επαναχρησιμοποίηση επίπλων

http://www.reporter.com.cy/local-news/article/169962/mia-paleta-ena-bareli-kai-to

Μια παλέτα,
Μ
λέ
ένα
έ β
βαρέλι
έλ και το παλιό
λ ό μπαούλο
ύλ της γιαγιάς
ά δημιουργούν
δ
ύ μόδα
όδ
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http://news247.gr/eidiseis/aﬁeromata/h-efeyretikothta-se-olo-ths-to-megaleio-20-apisteytes-kataskeyesapo-skoypidia.3535888.html

Η εφευρετικότητα σε όλο της το μεγαλείο
μεγαλείο. 20 απίστευτες κατασκευές από «σκουπίδια»
σκουπίδια

http://www.texnotropieskaidiakosmisi.com/καταπληκτικές-ιδέες-για-επαναχρησιμ/

Κ
Καταπληκτικές
λ
έ ιδέες
δέ
για επαναχρησιμοποίηση
ί
και ανακύκλωση
ύ λ
παλαιών
λ ώ ελαστικών
λ
ώ αυτοκινήτων,
ή
δημιουργική ανακυκλωμένη χειροτεχνία.

http://www.cna.org.cy/media/pdf/life/newsletter_gr_99.pdf

Επαναχρησιμοποίηση
Ε
ί
ως τρόπος
ό
ζζωής.
ή

http://www.toftiaxa.gr/2015/03/idees-epanaxrisimopoihshs-palion-antikeimenon.html

33 φ
φανταστικές
έ ιδέες
δέ επαναχρησιμοποίησης
ί
παλιών
λ ώ και άχρηστων
ά
αντικειμένων!
έ
!

http://memolition.com/2015/08/11/awesomely-creative-ways-to-reuse-old-lightbulbs/

Δημιουργικοίί τρόποι
Δ
ό
επαναχρησιμοποίησης
ί
παλιών
λώ λ
λαμπτήρων
ή

Παζαράκι χρησιμοποιημένων προϊόντων
Οι μαθητές/τριες αποφασίζουν τη μέρα την
οποία θα διοργανώσουν το παζαράκι τους
και ετοιμάζουν την ανακοίνωση ή αφίσα την
οποία θα δώσουν στους/τις συμμαθητές/
τριές τους και στην κοινότητα. Η αφίσα ή
ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο
κάτω:
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Όνομα σχολείου

Τίτλος εκδήλωσης
ν

κα
γ
ό
λ
Σ

α
όν
ικ

ή

ικ

ετ
σχ

ι
να
εί α
να μ
ία ο θέ
ο
οπ τ
η με

Ε

Μέρα και
ημερομηνία

Λίγα λόγια για το ποιοι
διοργανώνουν το παζαράκι,
ποιος ο σκοπός του και τι θα
υπάρχει σε αυτό.

Ο τίτλος που θα δοθεί στην εκδήλωσή τους
πρέπει να προβάλλει το νόημα της όλης
εκδήλωσης.
Οι μαθητές/τριες καθορίζουν τη μορφή που
θα πάρει το παζαράκι τους και τι προϊόντα
θα πωλούνται (π.χ. βιβλία και παιχνίδια τα
οποία δεν χρειάζονται, ρούχα, κατασκευές
από επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων,
κ.λπ.). Ενθαρρύνουν τους/τις συμμαθητές/
τριές τους να φέρουν όσα αντικείμενα δεν
χρησιμοποιούν και δεν χρειάζονται για να
διατεθούν προς πώληση. Είναι σημαντικό
να δοθεί ένα χρονικό διάστημα για συλλογή

των αντικειμένων που θα πωληθούν στο
παζαράκι.
Την ημέρα λειτουργίας του παζαριού οι
μαθητές/τριες αναλαμβάνουν ρόλο πωλητή,
αφού καθορίσουν από προηγουμένως τις
τιμές πώλησης των αντικειμένων. Σκοπός
δεν είναι το κέρδος αλλά η διάθεση των
αντικειμένων σε άτομα τα οποία μπορεί
να τα χρειάζονται, γι’ αυτό καθορίζονται
χαμηλές τιμές. Τα έσοδα από την πώληση
των προϊόντων μπορούν να διατεθούν
για την περιβαλλοντική αναβάθμιση ενός
χώρου του σχολείου.
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5. Μείωση
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Γνωρίσουν τι εννοούμε με τον όρο
μείωση απορριμμάτων.
• Κατανοήσουν ότι μεγάλο μέρος από τα
απορρίμματά τους είναι συσκευασίες
προϊόντων.
• Γνωρίσουν τι είναι το κίνημα “zero
waste”.
• Συνειδητοποιήσουν
την
ανάγκη
για
επαναπροσδιορισμό
των
καταναλωτικών
μας
συνηθειών
και ιεράρχηση των αναγκών μας
ως
παραγόντων
μείωσης
των
απορριμμάτων.
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• Εισηγηθούν τρόπους με τους οποίους
μπορούν να μειώσουν τα απορρίμματα
τα οποία παράγουν τόσο στο σχολείο
όσο και στο σπίτι τους.
• Οργανώσουν
εκστρατεία
στο
σχολείο τους για να περιορίσουν τα
απορρίμματα από την κατανάλωση
φαγητού στο σχολείο.
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Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το
επεισόδιο «Μείωση Α΄» https://www.
youtube.com/watch?v=mlk-r5APURU
από την Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης
για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και
Ανακύκλωση των Απορριμμάτων στην
Κύπρο (http://www.rethink.com.cy/el/), το
οποίο αφορά στη μείωση των απορριμμάτων.
Δίδεται σε κάθε ομάδα μια καρτέλα με τη
φράση «το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό
που δεν παράχθηκε ποτέ» και καταγράφει
τις σκέψεις της. Στη συνέχεια, υποβάλλονται

στους/τις μαθητές/τριες οι εξής ενδεικτικές
ερωτήσεις:
- Γιατί το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό
που δεν παράχθηκε ποτέ; Τι σημαίνει
αυτό και γιατί χρειάζεται να μειώσουμε
τα απορρίμματά μας;
- Τι χρειάζεται να προσέχουμε, όταν
ψωνίζουμε, ώστε να μειώσουμε τα
απορρίμματά μας;
- Ποιες συσκευασίες πρέπει να προτιμούμε
και γιατί;

Κατάστημα μηδενικών απορριμμάτων
στο οποίο δεν πωλούνται συσκευασμένα
προϊόντα. Τα προϊόντα βρίσκονται χύμα σε
ειδικές προθήκες.
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Στη
συνέχεια,
οι
μαθητές/τριες
επισκέπτονται την υπεραγορά που βρίσκεται
κοντά στο σχολείο τους, για να κάνουν τα
ψώνια μιας τετραμελούς οικογένειας για μια
βδομάδα. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε
ομάδες και τους δίδεται η σχετική λίστα για
τα ψώνια.
Για να μπορέσει να διεξαχθεί η επίσκεψη στην
υπεραγορά είναι σημαντικό να ενημερωθεί
η υπεραγορά και να εξασφαλιστεί σχετική
άδεια. Οι ομάδες των μαθητών/τριών θα
ετοιμαστούν πριν από την επίσκεψη. Η
λίστα για τα ψώνια και ο πίνακας, που
θα συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια της
επιλογής των προϊόντων, θα δοθούν στις
ομάδες και θα επεξηγηθούν. Η διάρκεια της
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διαδικασίας επιλογής των προϊόντων θα
είναι 20 λεπτά. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει
να επιλέξουν αρχικά δύο συσκευασίες για
το κάθε ένα από τα προϊόντα, τις οποίες
θα φωτογραφίσουν και θα συμπληρώσουν
στον πίνακα τα στοιχεία που αφορούν την
κάθε μια από τις συσκευασίες. Ακολούθως,
να επιλέξουν αυτήν που θα αγοράσουν και
να την τοποθετήσουν στο καλάθι τους. Ο/Η
εκπαιδευτικός εξηγεί στους/τις μαθητές/
τριες ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να
εξηγήσουν για ποιον λόγο επέλεξαν να
αγοράσουν τις συγκεκριμένες συσκευασίες
προϊόντων.
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Περιγραφή
συσκευασίας

Ποσότητα

Τιμή ανά Συνολική
τεμάχιο τιμή

Συσκευασία 1

Γάλα

Συσκευασία 2
Δημητριακά

Μακαρόνια

Μπισκότα

Συσκευασία 1
Συσκευασία 2
Συσκευασία 1
Συσκευασία 2
Συσκευασία 1
Συσκευασία 2
Συσκευασία 1

Τυρί

Συσκευασία 2
Συσκευασία 1

Αυγά

Συσκευασία 2
Συσκευασία 1

Ελαιόλαδο

Συσκευασία 2

Υγρό για πλύσιμο
πιάτων

Συσκευασία 1

Απορρυπαντικό για
πλύσιμο ρούχων

Συσκευασία 1

Συσκευασία 2

Συσκευασία 2
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Αφού τελειώσουν τα ψώνια τους, οι
μαθητές/τριες μαζεύονται σε έναν χώρο
στην υπεραγορά, όπου φωτογραφίζεται το
καλάθι αγορών τους. Η συζήτηση για την
επιλογή των προϊόντων θα γίνει στην τάξη,
όπου κάθε ομάδα θα παρουσιάζει το δικό
της καλάθι. Θα αναφερθούν τα κριτήρια τα
οποία χρησιμοποίησαν, για να επιλέξουν
κάθε συσκευασία.
Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες
παρακολουθούν το φιλμάκι “Grocery Shopping: Zero Waste Living!” (https://www.youtube.com/
watch?v=bK1kqVZWGSo), το οποίο
παρουσιάζει τον τρόπο με τον
οποίο μπορούμε να ψωνίζουμε
για να έχουμε μηδαμινά απορρίμματα.
Ο/Η εκπαιδευτικός υποβάλλει τα εξής
ερωτήματα στους/τις μαθητές/τριες:
- Τι σας έκανε εντύπωση στο βίντεο που
παρακολουθήσατε;

Τι έφερα μαζί μου στο σχολείο
ή αγόρασα από την καντίνα
για να φάω

- Ποια η διαφορά του συγκεκριμένου
καταστήματος από την υπεραγορά που
επισκεφτήκαμε;
- Τι είναι το «Zero Waste»; Πώς μπορούμε
εμείς να το εφαρμόσουμε στην
καθημερινή μας ζωή;
- Ποια νομίζετε είναι τα οφέλη από
τη μείωση των συσκευασιών που
αγοράζουμε;
- Θα μπορούσαμε στο σχολείο μας να
μειώσουμε τα απορρίμματα τα οποία
παράγουμε από την κατανάλωση και
μεταφορά φαγητού;
Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/
τριες να αναφέρουν τι έφεραν μαζί τους
σήμερα στο σχολείο για να φάνε και τι
αγόρασαν από την καντίνα του σχολείου.
Σε έναν πίνακα σημειώνουν το φαγητό, τη
συσκευασία στην οποία βρισκόταν και τα
απορρίμματα τα οποία δημιουργήθηκαν από
την κατανάλωσή του.

Συσκευασία στην
οποία βρισκόταν

Οι μαθητές/τριες σχολιάζουν τα όσα
σημειώθηκαν στον πίνακα και αναφέρουν
κατά πόσο τα απορρίμματα αυτά θα
μπορούσαν να περιοριστούν.

Απορρίμματα που
δημιουργήθηκαν

ένα μεσημεριανό γεύμα με μηδενικά
απορρίμματα» (https://www.youtube.com/
watch?v=mPNxJQOwL7s).

Ακολούθως,
οι
μαθητές/τριες
παρακολουθούν το βίντεο «How to Pack a
Zero Waste Lunch» «Πώς να συσκευάσεις
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Εκστρατεία στο σχολείο για μηδενικά
απορρίμματα από το φαγητό
Οι μαθητές/τριες καλούνται να οργανώσουν
εκστρατεία στο σχολείο τους για μηδενικά
απορρίμματα από το φαγητό το οποίο
καταναλώνουν. Για τον σκοπό αυτό θα
πρέπει να ετοιμάσουν ενημερωτικό
τρίπτυχο με σκοπό να εξηγήσουν στους/
τις συμμαθητές/τριές τους τον σκοπό της
εκστρατείας και να τους ενθαρρύνουν

- την αποφυγή χρήσης π.χ. μπισκότων τα
οποία βρίσκονται σε μικρές συσκευασίες
του ενός ή δύο,
- την
αποφυγή
χρήσης
πλαστικού
σακουλιού για τα προϊόντα τα οποία
αγοράζουν από την καντίνα,
Η εκστρατεία μπορεί να διαρκέσει για μια
βδομάδα και περισσότερο. Πριν από την
έναρξη της εκστρατείας, οι μαθητές/τριες
θα καταμετρήσουν τα απορρίμματα τα
οποία υπάρχουν στους καλάθους και στους
κάδους ανακύκλωσης του σχολείου. Κατά τη
διάρκεια της εκστρατείας ομάδες μαθητών/
τριών θα επιβλέπουν και θα καταμετρούν
τι πετάγεται στους κάδους απορριμμάτων
και ανακύκλωσης και αν οι συμμαθητές/
τριές τους συμμετέχουν ενεργά στην
όλη προσπάθεια. Με την ολοκλήρωση
της εκστρατείας, οι μαθητές/τριες θα
αξιολογήσουν την επιτυχία της μέσα από
τις μετρήσεις που έκαναν για την ποσότητα
των απορριμμάτων στους καλάθους και
στους κάδους ανακύκλωσης και αν αυτές
παρουσίασαν αλλαγή.

να υιοθετήσουν συνήθειες, με τις οποίες
θα περιορίσουν την ποσότητα των
απορριμμάτων που προκαλεί το φαγητό που
καταναλώνουν στο σχολείο. Στο τρίπτυχο
θα αναφέρουν τα οφέλη από τη μείωση
των απορριμμάτων στο σχολείο τους, αλλά
και εισηγήσεις για το πώς μπορούν να το
επιτύχουν.
Ενδεικτικά θα μπορούσαν να προτείνουν:
- τη χρήση πλαστικού δοχείου πολλαπλών
χρήσεων για τη μεταφορά του
σάντουιτς και του φρούτου τους, ώστε
να αποφεύγεται η χρήση σακουλιού,
χαρτιού αλουμινίου, κ.λπ.,
- τη χρήση παγουριού για τη μεταφορά
νερού ή χυμού, για να αποφεύγονται οι
πλαστικές συσκευασίες νερού και χυμού
οι οποίες καταλήγουν στα απορρίμματα,
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6. Ευρωπαϊκή

νομοθεσία και κυπριακή
πραγματικότητα

ς
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• Εισηγηθούν τρόπους, ώστε να
εναρμονιστεί η Κύπρος με τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες και νομοθεσία σε
θέματα διαχείρισης αποβλήτων,
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Γνωρίσουν την κατάσταση η οποία
επικρατεί στην Κύπρο σε σχέση με τη
διαχείριση των οικιακών αποβλήτων,

• Αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας
και ανάλυσης πληροφοριών σε σχέση
με το υπό εξέταση θέμα.

• Διερευνήσουν την πολιτική που
εφαρμόζεται στην Κύπρο για τη
διαχείριση των οικιακών αποβλήτων,
• Μελετήσουν
τις
Ευρωπαϊκές
Νομοθεσίες και κανονισμούς για
την ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων
και
πώς
αυτές
εφαρμόζονται στην Κύπρο,
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν στις ομάδες τους, να
μελετήσουν το πιο κάτω υλικό και να προβληματιστούν αν και σε ποιο
βαθμό η Κύπρος εναρμονίζεται με τις οδηγίες και τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Οι μαθητές/
τριες, αφού μελετήσουν το υλικό, καλούνται να συμπληρώσουν τους
πίνακες οι οποίοι ακολουθούν. Σε κάθε πίνακα είναι σημειωμένο
άρθρο ή σημείο από οδηγία την Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με
τη διαχείριση των απορριμμάτων και οι μαθητές/τριες καλούνται να
συμπληρώσουν στον πίνακα την κατάσταση που υπάρχει αυτήν την
στιγμή στην Κύπρο, σε σχέση με την αντίστοιχη οδηγία και ενέργειες
οι οποίες μπορούν να γίνουν, ώστε να αλλάξει η παρούσα κατάσταση
που παρατηρείται και να υλοποιηθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Κομισιόν: Πρόκληση για την
Κύπρο η εφαρμογή της
περιβαλλοντικής πολιτικής
της ΕΕ
Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017
Δευτέρα
Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής
αποτελεί πρόκληση για την Κύπρο, σύμφωνα
με σημερινή διετή έκθεση της Κομισιόν
για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής
πολιτικής της ΕΕ, την οποία παρουσίασε
ο αρμόδιος Επίτροπος Καρμένου Βέλλα,
παρότι όπως παραδέχεται “σε γενικές
γραμμές, δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα
όσον αφορά στην ποιότητα της μεταφοράς
των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο”.
Σύμφωνα με το κεφάλαιο της έκθεσης που

αναφέρεται στην Κύπρο “οι κακές επιδόσεις
όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων,
με μεγάλη παραγωγή αποβλήτων, χαμηλά
ποσοστά
ανακύκλωσης
και
μεγάλη
εξάρτηση από χώρους υγειονομικής ταφής,
συμπεριλαμβανομένων παράνομων χώρων,
είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που
εγείρουν ανησυχίες”.
Με βάση την έκθεση που παρουσίασε ο
Επίτροπος Βέλλα, η Κύπρος οφείλει να
προχωρήσει σε κλείσιμο των παράνομων
χώρων υγειονομικής ταφής και σε
κατασκευή των απαραίτητων υποδομών
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γ
ι την επεξεργασία αποβλήτων, καθώς
για
κ
α στην αποφυγή δημιουργίας υπερβολικά
και
μ
ε
μεγάλου
αριθμού εγκαταστάσεων για την
ε
π
επεξεργασία
των υπολειμμάτων αποβλήτων
““μέσω
μ
πολιτικών και επενδύσεων που
ε
σ
εστιάζουν
στην εφαρμογή της υποχρέωσης
γ
ι χωριστή αποκομιδή με σκοπό την
για
α
ύ
αύξηση
των ποσοστών ανακύκλωσης”.
Π
Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν αναφέρει
ότι “η διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο,
παρόλο που η παραγωγή δημοτικών
αποβλήτων έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια,
παραμένει ακόμα σε επίπεδα υψηλότερα
από τον μέσο όρο της ΕΕ”. Το μεγαλύτερο
μέρος των δημοτικών αποβλήτων καταλήγει
σε χώρους υγειονομικής ταφής (80 % σε
σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ της τάξης
του 28%). Η ανακύκλωση αντιστοιχεί στο
19%, συμπεριλαμβανομένου του 4% της
λιπασματοποίησης, που βρίσκεται σε πολύ
χαμηλότερο επίπεδο από τον μέσο όρο της
ΕΕ (44%). “Είναι αναγκαίο η Κύπρος να

καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για τη
βελτίωση της απόδοσης του συστήματος
της διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό να
επιτύχει τους τρέχοντες στόχους της
ΕΕ για τα απόβλητα, αυξάνοντας κατά
κύριο λόγο τη χωριστή αποκομιδή και την
ανακύκλωση, μειώνοντας τον αριθμό των
χώρων υγειονομικής ταφής και κλείνοντας
τους παράνομους χώρους υγειονομικής
ταφής”...
Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ http://www.philenews.com/el-gr/eidiseisperivallon/2278/350928/komision-proklisi-gia-tin-kypro-iefarmogi-tis-perivallontikis-politikis-tis-ee
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Αστικά απόβλητα που παράχθηκαν από κάθε χώρα τις χρονιές 2005 και 2015
(kg ανά κάτοικο)
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Πηγή: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics#Database

Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Απόβλητων 2015
Δράσεις/Μέτρα
Το εν λόγω Σχέδιο λαμβάνει δράσεις και
μέτρα που αποσκοπούν:
(α) στην αποτελεσματική πρόληψη και
αντιμετώπιση των πιθανών αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την
εξασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου
προστασίας του περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας,
(β) στην αποδοτική διαχείριση των πόρων
προωθώντας, με βάση τη ιεράρχηση
αποβλήτων όπως αυτή αναφέρεται στο
άρθρο 9 του Νόμου και λαμβάνοντας
υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές

εξελίξεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της χώρας:
i. την προετοιμασία αποβλήτων
επαναχρησιμοποίηση,
ii. την
ενίσχυση
ανακύκλωσης,

υψηλής

για

ποιότητας

iii. τη διευκόλυνση και τη βελτίωση άλλων
μορφών ανάκτησης, όπως ανάκτηση
ενέργειας και
iv. την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για
τελική διάθεση των αποβλήτων.
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Στρατηγική Διαχείρισης
Δημοτικών Αποβλήτων
Κύριοι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη
στον σχεδιασμό.
Προκειμένου να καθοριστούν οι εθνικοί
στόχοι λήφθηκαν υπόψη τα πιο κάτω
δεδομένα που αφορούν στα δημοτικά
στερεά απόβλητα:
• Σχετικές εκθέσεις της ΕΕ, οι οποίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες
νομοθετικές
ρυθμίσεις
και
τα
θεσμικά και οικονομικά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται
στη
διαχείριση
αποβλήτων στη Δημοκρατία, την
κατατάσσουν
στις
χώρες
που
παρουσιάζουν
αδυναμία
επίτευξης
στόχων και θα πρέπει να καταβάλουν
έντονες και συστηματικές προσπάθειες
προκειμένου να συμμορφωθούν με τις
ευρωπαϊκές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

βοηθούν το κράτος να πετύχει τους
ζητούμενους στόχους.
• Το ποσοστό ανακύκλωσης μέχρι και το
2011 (22%), σε σχέση με τον αντίστοιχο
στόχο ανακύκλωσης της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ, θεωρείται (βάσει εκθέσεων
κατάταξης της ΕΕ) μέσος προς χαμηλός
σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.
• Παρόλο που η χωριστή συλλογή στην
πηγή εφαρμόζεται για τα απόβλητα
συσκευασίας
επιτυγχάνοντας
τους
στόχους της αντίστοιχης Οδηγίας (55%),
έχει χαμηλά αποτελέσματα στο σύνολο
των παραγόμενων αποβλήτων.
• Το ποσοστό ανάκτησης ενέργειας από
τα δημοτικά απόβλητα είναι σχεδόν
μηδενικό.
Το ποσοστό διάθεσης (ταφής) των
δημοτικών αποβλήτων είναι πολύ υψηλό
(80%) με συνέπεια ένα μεγάλο ποσοστό
πόρων να καταλήγει στις χωματερές
ανεκμετάλλευτο.
• Το ποσοστό των βιοαποδομήσιμων
δημοτικών
αποβλήτων
που
απορρίπτονται σε χώρους ανεξέλεγκτης
απόρριψης και υγειονομικής ταφής
είναι πολύ υψηλό, σε αντίθεση με τις
ευρωπαϊκές υποχρεώσεις (για το 2011
76% των ΒΑΑ έχει οδηγηθεί σε ταφή,
που αντιστοιχεί στο 150% του στόχου
για το 2010, στο 220% του στόχου για
το 2013 και στο 315% του στόχου για
το 2016).
• Οι τοπικές αρχές παρουσιάζουν
πολύ χαμηλό βαθμό εμπλοκής στην
ορθολογική διαχείριση αποβλήτων.

Η έλλειψη απαγορεύσεων ή περιορισμών
στη διάθεση των δημοτικών αποβλήτων,
τα χαμηλά (από τα χαμηλότερα στην
ΕΕ) τέλη απόρριψης, η μη εφαρμογή
οποιωνδήποτε συστημάτων πληρώνωόσο-πετάω, η ανυπαρξία συγκεκριμένων
υποχρεώσεων των τοπικών αρχών
πέραν της υποχρέωσης της αποκομιδής
και η απουσία υποχρεωτικής χωριστής
συλλογής είναι μερικές από τις ελλείψεις
που θεωρούνται ότι δεν συμβάλλουν
από τη μια στην ιεράρχηση διαχείρισης
αποβλήτων και από την άλλη δεν
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• Υπάρχει
σημαντική
υφιστάμενη
δυναμικότητα/
υποδομή
(ιδιωτική/
κρατική) για την επεξεργασία αποβλήτων,
η οποία δεν αξιοποιείται πλήρως.
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Τμήμα Περιβάλλοντος, Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/
page20_gr/page20_gr?OpenDocument

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Έλλειψη ολοκληρωμένης
πολιτικής και υποδομών
καθυστερούν την
ανακύκλωση οικιακών
αποβλήτων
Δήμος Κουγιούντας | 06/09/2016

Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο υπάρχει
ρεύμα ανακύκλωσης για PMD, γυαλί και
χαρτί. Τα υπόλοιπα απόβλητα πάνε στους
σκυβαλότοπους για ταφή. Όπως μας
είπε η κ. Παναγιώτου στη συνέντευξή
της στο ΚΥΠΕ, σε κάποιους δήμους στην
ελεύθερη Αμμόχωστο γίνεται διαχείριση
των οργανικών αποβλήτων ξενοδοχειακών
μονάδων μέσω συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων της ΕΕ, ωστόσο χρειάζεται
ολοκληρωμένη πολιτική για ολόκληρο το
νησί.

Τα οικιακά απόβλητα που παράγει σήμερα η
Κύπρος ανέρχονται στο περίπου 40% όλων
των αποβλήτων και ενώ θα μπορούσαν να
ανακυκλώνονται στην πηγή (δηλαδή διαλογή
στο σπίτι) και να αναδομούνται παράγοντας
ενέργεια, μεταφέρονται σε χωματερές και
σκυβαλότοπους και θάβονται.
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα
Παναγιώτου, με την οποία μίλησε το

«Εκκρεμεί το θέμα των υποδομών για
τα οργανικά απόβλητα, για να υπάρξει
ξεχωριστό ρεύμα και διαλογή στην
πηγή. Υπάρχει στους σχεδιασμούς του
κράτους, είναι εξάλλου και ευρωπαϊκή
μας υποχρέωση, αλλά το νομοσχέδιο το
επεξεργάζεται το Τμήμα Περιβάλλοντος και
αναμένεται να το καταθέσει στη Βουλή πριν
το τέλος του έτους», ανέφερε.
H κ. Παναγιώτου θεωρεί ότι πολύ απλά ο
κόσμος θα μάθει να τοποθετεί σε ξεχωριστό
κάλαθο στην κουζίνα του τα οργανικά
απόβλητα που είναι και το μεγαλύτερο
μέρος των αποβλήτων μας, σημειώνοντας
ότι το πρόβλημα έγκειται κυρίως στο ότι
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί
μια πλήρης πολιτική για τη διαχείριση των
αποβλήτων στην πηγή.
ΚΥΠΕ, αποδίδει το πρόβλημα στην
έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής για
διαλογή στην πηγή, καθώς και την απουσία
υποδομών. Αν υπήρχε πολιτική, είπε, και οι
πολίτες γνώριζαν τι να κάνουν με τα οικιακά
τους απόβλητα, τότε θα τα ανακύκλωναν
στην πηγή.

Πηγή: http://www.i-eidisi.com/2016/09/06/ellipsi-olokliromenispolitikis-ke-ipodomon-kathisteroun-tin-anakiklosi-ikiakonapovliton/
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Διαχείριση Απορριμμάτων στην Κύπρο το 2014
Ανακύκλωση
13%

Ανάκτηση Ενέργειας
2%

Τελική
Διάθεση
59%

Επίχωση
26%

Αποτέφρωση
0,0%
Πηγή: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/el

Τελική διάθεση: η ταφή των
απορριμμάτων σε χώρους
υγειονομικής ταφής ή σε
ανεξέλεγκτες χωματερές.

Επίχωση: η χρήση αποβλήτων σε
χώρους που έχουν γίνει εκσκαφές
για σκοπούς αποκατάστασης της
κλίσης, της ασφάλειας ή για
λόγους μηχανικής ισορροπίας στην
αρχιτεκτονική τοπίου.

78

Ανακύκλωση: η διαδικασία
επαναφοράς των χρήσιμων υλικών
στο φυσικό και οικονομικό κύκλο.

Ανάκτηση ενέργειας: η
αξιοποίηση της ενέργειας που
δημιουργείται κατά τη διαδικασία
καύσης των απορριμμάτων.

Αποτέφρωση: η καύση των
απορριμμάτων
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Διαχείριση Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων μεταξύ των ετών 2000-2012
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Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015 σελ. 96 (Δεδομένα Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου)

Υφιστάμενες μέθοδοι και
προγράμματα διαχείρισης
δημοτικών αποβλήτων
Συλλογή/Μεταφορά
Η συλλογή και μεταφορά των μεικτών
οικιακών αποβλήτων πραγματοποιείται από
τις Τοπικές Αρχές με σκυβαλοφόρα οχήματα.
Για τα ρεύματα αποβλήτων που συλλέγονται
χωριστά, όπως είναι οι συσκευασίες (χαρτί,
πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), ηλεκτρικά
ηλεκτρονικά απόβλητα (ΑΗΗΕ), μπαταρίες,
ρουχισμός,
εφαρμόζονται
ξεχωριστά

προγράμματα συλλογής και μεταφοράς τους
προς επεξεργασία. Τη συλλογή των χωριστά
διαλεχθέντων στην πηγή αποβλήτων,
αναλαμβάνουν τα συλλογικά συστήματα
διαχείρισης αποβλήτων όπως Green Dot
Cyprus (απόβλητα συσκευασιών), WEEE
Electrocyclosis (ΑΗΗΕ), ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ
(μπαταρίες)
ή/και
πρόσωπα/φορείς
διαχείρισης αποβλήτων εφόσον κατέχουν
σχετική Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων
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ΧΥΤ της Κόσης μαζί με πλήρη αξιοποίηση
της ΟΕΔΑ Κόσης (περίπου 80.000
τόνους σύμμεικτου αποβλήτου με πλήρη
επεξεργασία και 40.000 για μηχανική
διαλογή και ενταφιασμό) και ο ΧΥΤ
Πεντακώμου όταν κατασκευαστεί και με την
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η δυνατότητα.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστεί
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 18.7.2013
για τη συνεχιζόμενη λειτουργία των ΧΑΔΑ
Κοτσιάτη και Βατί και τη μη αποκατάσταση
των ΧΑΔΑ που έχουν τεθεί εκτός
λειτουργίας.
Πηγή: Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021,
σελ. 11

Με βάση την έκθεση του 2012 που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους
στόχους ανακύκλωσης/ανάκτησης των απόβλητων συσκευασιών που είχαν τεθεί μέχρι τις
31/12/2012 η Κύπρος είχε πετύχει τα εξ
εξής:
ξήςς:

Στόχος 2012
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Αποτελέσματα 2012

Ανάκτηση
Ανακύκλωση

60%
55-80%

55,3%
55,7%

Ανακύκλωση ανά υλικό:
- γυαλί
- χαρτί και χαρτόνι
- μέταλλο
- πλαστικό
- ξύλο

60%
60%
50%
22,5%
15%

32,4%
88,9%
98,8%
44,8%
6,2%
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Πηγή: Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, σελ. 12

Στην Κύπρο υπήρχαν 115 ΧΑΔΑ, η ύπαρξη
και λειτουργία των οποίων προσέκρουε με
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, εκ
των οποίων μόνο δύο βρίσκονται επίσημα
σε λειτουργία, το Βατί και ο Κοτσιάτης και οι
οποίοι εξυπηρετούν τις επαρχίες Λεμεσού
και Λευκωσίας αντίστοιχα. Το κλείσιμο
του ΒΑΤΙ έχει συνδεθεί από το Υπουργείο
Εσωτερικών, με τη δημιουργία της ΟΕΔΑ
στο Πεντάκωμο, η κατασκευή της οποίας
άρχισε το Μάρτιο του 2015 και αναμένεται
να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2017. Ο
Κοτσιάτης θα μπορέσει να κλείσει, όταν
κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Λευκωσίας.
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο

Κύπρος: Επιδόσεις για
τα... σκουπίδια
Ενώ η Κύπρος έχει υποχρέωση, με βάση
Ευρωπαϊκή Οδηγία, να προωθεί τη διαλογή
των αποβλήτων στην πηγή, αυτή τη στιγμή
γίνεται μόνο διαχωρισμός υλικών PMD,
γυαλιού και χαρτιού. Υστερεί στον τομέα
του διαχωρισμού των οικιακών αποβλήτων,
κάτι το οποίο αν αρχίσει να εφαρμόζεται, θα
έχει εξαιρετικά οφέλη για το περιβάλλον και
τους ίδιους τους πολίτες.
Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων
-Συνεργασία
Πολιτών
Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου, ο οποίος κάνει συχνές
παρεμβάσεις για το θέμα αυτό, μίλησε
στο ΚΥΠΕ, εκφράζοντας τη μεγάλη του
απογοήτευση και προβληματισμό για
το γεγονός ότι η Κύπρος δεν προωθεί
ευρωπαϊκές οδηγίες.

κάνουμε διαχωρισμό των οργανικών
αποβλήτων, δηλαδή υπολείμματα κουζίνας,
τα φαγώσιμα, ό,τι ήταν κάποτε ζωντανό,
φυτό ή ζώο, επειδή αποδομείται στη φύση
θα έπρεπε να το διαχωρίζουμε», δήλωσε ο
κ. Θεοπέμπτου.
«Έχουμε τη σωστή νομοθεσία, αλλά οι
πρόνοιές της δεν εφαρμόζονται. Π.χ. έπρεπε
να έχουμε υποχρεωτική ανακύκλωση
εντός του 2015, αλλά αυτό το πράγμα
δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Έχουμε και άλλα
προβλήματα με τη διαχείριση των πράσινων
αποβλήτων. Δηλαδή τα κλαδέματα από
σπίτια, κήπους, πάρκα, κ.λπ., τα πετάμε και
έχουμε παραβιάσει και τις τρεις ημερομηνίες
που μας έθεσε η ΕΕ για συμμόρφωση και για
τις ποσότητες που έπρεπε να υπόκεινται σε
διαχείριση», δήλωσε.
Ο κ. Θεοπέμπτου αναφέρθηκε και στη
σημασία της επαναχρησιμοποίησης και
ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων.
«Έπρεπε και αυτό διά νόμου να το είχαμε
κάνει. Η οδηγία της ΕΕ λέει ότι το πιο
σημαντικό είναι να λαμβάνεις μέτρα για
να μην δημιουργείς απόβλητα! Έχουμε
τη νομοθεσία για πρόληψη δημιουργίας
αποβλήτων, αλλά δεν την χρησιμοποιούμε»
ανέφερε.
Σημασία έχει και η επαναχρησιμοποίηση,
σύμφωνα με τον κ. Θεοπέμπτου και γι` αυτό
είναι εξίσου σημαντική η λειτουργία των
λεγόμενων Repair cafe για ηλεκτρονικές
και ηλεκτρικές συσκευές, καταστημάτων
επιδιόρθωσης επίπλων, συλλογής και
πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων,
antique shops, κλπ.

Με βάση την οδηγία της ΕΕ, 98/2008,
θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να προωθούν
τη διαλογή στην πηγή, και μάλιστα
καθορίζονται ημερομηνίες και υλικά που
πρέπει να διαχωρίζονται. Παράλληλα
υπάρχουν και άλλες οδηγίες για τα λεγόμενα
βιοαποδομήσιμα απόβλητα, οπότε η
προσπάθεια που γίνεται είναι να διαχωρίζει
ο πολίτης στο σπίτι του όσο πιο πολλά υλικά
γίνεται.

«Το δίκτυο επαναχρησιμοποίησης είναι
σημαντικό κομμάτι. Δεν το προωθήσαμε
και γι` αυτό βλέπει κάποιος καναπέδες,
καρέκλες, τηλεοράσεις πεταμένα σε
ανοικτούς χώρους σε γειτονιές», είπε.
Ανέφερε ότι μπορούν εύκολα και απλά
να ληφθούν μέτρα για μη απόρριψη στα
χωράφια και στα ανοικτά σημεία αυτών των
αντικειμένων με τη διαφήμιση και προώθηση
των δικτύων επαναχρησιμοποίησης.

«Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, στα
περισσότερα σπίτια υπάρχει ευχέρεια για
διαχωρισμό των PMD (πλαστικά δοχεία,
μεταλλικά, κουτιά χυμών και γάλακτος),
διαλογή για γυαλί και για χαρτί. Θεωρώ
ότι είναι απαραίτητο να αρχίσουμε να

Πηγή: https://politis.com.cy/article/kipros-epidosis-gia-ta-skoupidia
(27/08/2016)
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Για ανάλυση και μελέτη θεμάτων που
αφορούν στην ευρωπαϊκή και κυπριακή
νομοθεσία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διάφορες πηγές, όπως οδηγίες και νόμοι
οι οποίοι ψηφίστηκαν, άρθρα, στατιστικά
στοιχεία οργανισμούς. Ενδεικτικά, δίδονται
οι πιο κάτω ιστοσελίδες:

http://moi.gov.cy/moi/moi.nsf/0/16fc4de26f121915c2257a92001de0ba?OpenDocument&Click=&print

Εθ ή νομοθεσία
Εθνική
θ ί του τομέα
έ διαχείρισης
δ
ί
στερεών
ώ αποβλήτων.
βλή
Στη
Σ συγκεκριμένη
έ σελίδα
λίδ β
βρίσκονται
ί
όλες οι νομοθεσίες, κανονισμοί και διατάγματα, τα οποία αφορούν στον τομέα της διαχείρισης
στερεών αποβλήτων στην κυπριακή δημοκρατία.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EL

Οδηγία
Οδ
ί 2008/98/ΕΚ για απόβλητα
όβλ

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:EL:PDF

Οδηγία
Οδ
ί 1994/62/ΕΚ για τις συσκευασίες
ί και τα απορρίμματα
ί
συσκευασίας
ί

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0031&from=EL

Οδηγία
Οδ
ί 1999/31/ΕΚ περίί υγειονομικής
ή ταφής
φή των αποβλήτων
βλή

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/el

E
Eurostat:
t t Σ
Στατιστικές
έ αποβλήτων.
βλή
Τ
Το κείμενο
ί
παρουσιάζει
άζ στοιχεία
ί που αφορούν
φ
ύ στην παραγωγή
ή
και τη διαχείριση αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page20_gr/page20_gr?OpenDocument

Υ
Υπουργείο
ί Γεωργίας,
Γ
ί
Αγροτικής
Α
ή Ανάπτυξης
Α ά
ξ και Περιβάλλοντος,
Π βάλλ
Τμήμα
Τ ή Περιβάλλοντος,
Π βάλλ
Στρατηγική
Σ
ή
Διαχείρισης Αποβλήτων
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Ευρωπαϊκή οδηγία

Κυπριακή
πραγματικότητα

Τι μπορεί να γίνει

Ιεράρχηση των αποβλήτων
1. Στη νομοθεσία και την
πολιτική για την πρόληψη
και τη διαχείριση των
αποβλήτων ισχύει ως
τάξη
προτεραιότητας
η ακόλουθη ιεράρχηση
όσον
αφορά
στα
απόβλητα:
α) πρόληψη,
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
γ) ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση,
π.χ. ανάκτηση ενέργειας,
και
ε) διάθεση.
Πηγή: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ, Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν
μέτρα για την προώθηση
ανακύκλωσης
υψηλής
ποιότητας και για τον
σκοπό αυτό καθιερώνουν
χωριστή συλλογή αποβλήτων, όπου αυτό είναι
τεχνικά,
περιβαλλοντικά
και
οικονομικά
εφικτό
και ενδεδειγμένο για να
επιτευχθούν τα αναγκαία
ποιοτικά πρότυπα στους
αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.
Μέχρι το 2015 θα πρέπει
να καθιερωθεί χωριστή
συλλογή τουλάχιστον για τα
ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο,
πλαστικό και γυαλί.
Πηγή: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ,
παράγραφος 1

Άρθρο 11,
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Ευρωπαϊκή οδηγία

Κυπριακή
πραγματικότητα

Τι μπορεί να γίνει

Έως το 2020 η προετοιμασία
για την επαναχρησιμοποίηση
και την ανακύκλωση των
υλικών αποβλήτων, όπως
τουλάχιστον το χαρτί, το
μέταλλο, το πλαστικό και
το γυαλί από τα νοικοκυριά
και ενδεχομένως άλλης
προέλευσης στον βαθμό
που τα απόβλητα αυτά είναι
παρόμοια με τα απόβλητα
των νοικοκυριών, πρέπει να
αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο
50 % ως προς το συνολικό
βάρος.

Οι Χώροι Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης
Απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ), οι οποίοι δεν
συνάδουν με τις απαιτήσεις
της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ
πρέπει να τεθούν εκτός
λειτουργίας μέχρι το 2009.
Λόγω
καταδικαστικής
απόφασης από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο οι ΧΑΔΑ στην
Κύπρο έπρεπε να είχαν
κλείσει μέχρι τις 18/07/2015.

Μέχρι
το
2016
τα
βιοαποδομήσιμα
αστικά
απόβλητα
(ΒΑΑ)
που
προορίζονται για χώρους
υγειονομικής ταφής πρέπει
να μειωθούν στο 35% της
συνολικής
κατά
βάρος
ποσότητας των ΒΑΑ που
είχαν παραχθεί το 1995
και το οποίο αντιστοιχεί σε
95.000 τόνους.
Για τον χρόνο επίτευξης του
στόχου δίνεται ευχέρεια
για παράταση μέχρι και 4
χρόνια.
Πηγή:
ΟΔΗΓΙΑ 1999/31/ΕΚ,
παράγραφος 2

84

Άρθρο 5,

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ευρωπαϊκή οδηγία

Κυπριακή
πραγματικότητα

Τι μπορεί να γίνει

Μέχρι τις 31.12.12 θα έπρεπε
να επιτευχθούν οι πιο κάτω
στόχοι για τα απόβλητα
συσκευασιών
(σε
κατά
βάρος ποσοστό):
(α) ανάκτηση/ αποτέφρωση
σε
εγκαταστάσεις
α π ο τ έ φ ρ ω σ η ς
αποβλήτων με ανάκτηση
ενέργειας:
60%
ως
ελάχιστο,
(β) ανακύκλωση: 55 - 80%
(γ) ελάχιστο
ανακύκλωσης:

ποσοστό

- Γυαλί: 60%
- χαρτί και χαρτόνι: 60%
- μέταλλα: 50%
- πλαστικά 22,5%
- ξύλο: 15%

Εκπαιδευτική πρόταση: ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να αντιληφθούν
τον ρόλο της κυκλικής οικονομίας στην
αντιμετώπιση του ζητήματος της αύξησης
των απορριμμάτων και της εξάντλησης
των
φυσικών
πόρων,
εστιάζοντας
στην
επαναχρησιμοποίηση,
επισκευή,
ανανέωση και ανακύκλωση των προϊόντων.
Επίσης, επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να
συνειδητοποιήσουν ότι ο σύγχρονος τρόπος
ζωής, καθώς και τα ισχύοντα καταναλωτικά
πρότυπα, αποτελούν βασική αιτία για την
ένταση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Τέλος, μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική
επιδιώκεται να αντιληφθούν την ατομική και
συλλογική μας ευθύνη για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των απορριμμάτων και να
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη υιοθέτησης

Γενικοί στόχοι
της εκπαιδευτικής
πρότασης
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εξοικειωθούν με βασικές περιβαλλοντικές
έννοιες, όπως αειφόρος ανάπτυξη, αέρια
θερμοκηπίου, ανακύκλωση, ανακυκλώσιμα
υλικά, απόβλητα, απορρίμματα, αποτύπωμα
νερού, βιοποικιλότητα, γεωργία, γραμμική
οικονομία,
διαχείριση
απορριμμάτων,
διαχωρισμός απορριμμάτων, ενέργεια,
εξάντληση φυσικών πόρων, εξαφάνιση
ειδών, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή,
ερημοποίηση, κατανάλωση, καταναλωτής,
καταναλωτικά πρότυπα, καταναλωτικές
συνήθειες, κλιματικές αλλαγές, κυκλική
οικονομία,
μείωση
απορριμμάτων,
οικολογικό
αποτύπωμα,
παραγωγή
μεθανίου, παραγωγή, πρόληψη, πρώτη
ύλη, σπατάλη τροφίμων, φυσικοί πόροι.
• Ενημερωθούν για τον όρο κυκλική
οικονομία και να αντιληφθούν τις διαφορές
της σε σχέση με τη γραμμική οικονομία.
• Εντοπίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της
κυκλικής οικονομίας.

Σκοπός
εκπαιδευτικής
πρότασης
καταναλωτικών συνηθειών, οι οποίες να
συνάδουν με την αειφόρο κατανάλωση και την
ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων.

• Συνειδητοποιήσουν την ατομική και
συλλογική μας ευθύνη σε θέματα
ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών
πόρων.
• Κατανοήσουν ότι η σπατάλη τροφίμων
παρατηρείται σε όλα τα στάδια της
αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων και
συνδέεται με την αύξηση στη χρήση
νερού και ενέργειας, όπως επίσης και στην
ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
• Συνειδητοποιήσουν την ευθύνη όλων
μας τόσο στην πρόκληση όσο και στην
αντιμετώπιση του προβλήματος της
σπατάλης τροφίμων.
• Συνειδητοποιήσουν ότι ο επαναπροσδιορισμός
των
καταναλωτικών
μας
συνηθειών και η ιεράρχηση των αναγκών
μας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση
της σπατάλης των τροφίμων.
• Συνεργάζονται,
να
συζητούν,
να
ανταλλάσσουν
απόψεις
και
να
επιχειρηματολογούν, ως προς το υπό
διερεύνηση ζήτημα, διακρίνοντας τα
ουσιώδη και επουσιώδη σημεία της
συζήτησής τους, ελέγχοντας κριτικά
τις ιδέες τους σεβόμενοι τις αντίθετες
απόψεις.
• Εισαχθούν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής
διαδικασίας συμμετέχοντας σε έρευνες
σχετικές με τη σπατάλη τροφίμων και τη
μείωση των απορριμμάτων.
• Εισηγηθούν τρόπους βελτίωσης
οικολογικού τους αποτυπώματος.

του
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1. Φυσικοί πόροι και

οικολογικό αποτύπωμα

ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
ι
ο
χ
ό
τ
σ
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εισαχθούν και να εξοικειωθούν
στη
χρήση
κειμένων,
εικόνων,
αφισών, γραφικών παραστάσεων και
στατιστικών στοιχείων ως μέσων
μετάδοσης μηνυμάτων, εργαλείων
έρευνας, καταγραφής, αποτύπωσης
και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών
με την εξάντληση των φυσικών πόρων
του πλανήτη.
• Κατανοήσουν
την
έννοια
οικολογικού αποτυπώματος.

του

• Υπολογίσουν το οικολογικό αποτύπωμά
τους και να εισηγηθούν τρόπους για
να το βελτιώσουν.
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• Συνειδητοποιήσουν ότι η εξάντληση
των φυσικών πόρων συνδέεται με τις
καθημερινές μας δραστηριότητες.
• Αντιληφθούν τη σημασία υιοθέτησης
αειφόρων καταναλωτικών συνηθειών,
ως παράγοντα για τη διατήρηση των
φυσικών πόρων.

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
Παρουσιάζεται στους/τις μαθητές/τριες η πιο κάτω αφίσα, η οποία
χρησιμοποιήθηκε σε εκστρατεία της WWF με το σύνθημα «Τα
σκουπίδια μπορούν να ανακυκλωθούν. Η φύση όχι», και τους ζητείται
να τη σχολιάσουν.

http://www.adeevee.com/aimages/200704/01/wwf-romania-world-wildlife-fund-romania-deer-print-3389-adeevee.jpg
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Ενδεικτικά, για διευκόλυνση της συζήτησης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πιο κάτω
ερωτήσεις:
- Η συγκεκριμένη αφίσα χρησιμοποιήθηκε
σε εκστρατεία της WWF. Τι παρουσιάζει
και ποιο είναι το σλόγκαν της;
- Ποιο νομίζετε είναι το μήνυμα που
επιδιώκει να περάσει η συγκεκριμένη
εκστρατεία;
- Ποια
ζητήματα
επιδιώκονται
να
αναδειχθούν με το σλόγκαν «η φύση δεν
ανακυκλώνεται»;
- Θεωρείτε επιτυχημένη την επιλογή της
συγκεκριμένης εικόνας;
- Παρατηρήστε καλά τα χρώματα τα οποία
χρησιμοποιούνται στην εικόνα. Ποια
κυριαρχούν; Τι μήνυμα μεταφέρεται
μέσω της χρήσης των συγκεκριμένων
χρωμάτων;

- Τα τελευταία 30 χρόνια η εξόρυξη
πρώτων υλών παγκόσμια έχει αυξηθεί
κατά 80%, με επιζήμιες επιπτώσεις
στα οικοσυστήματα και στον πλανήτη
(απώλεια
της
βιοποικιλότητας,
ερημοποίηση, διάβρωση του εδάφους,
κ.λ.π). Ποιες ενέργειες νομίζετε πρέπει
να γίνουν σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο για την αντιμετώπιση του
ζητήματος της μη αειφόρου χρήσης των
φυσικών πόρων, αλλά και των άλλων
συνεπακόλουθων προβλημάτων;
Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες καλούνται
να αναφέρουν ποιους φυσικούς πόρους
γνωρίζουν, εξηγώντας παράλληλα την έννοια
των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων
φυσικών πόρων. Ακολούθως, τους δίδονται
οι πιο κάτω εικόνες, τις οποίες καλούνται
να κατηγοριοποιήσουν σε ανανεώσιμους
και μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους,
δικαιολογώντας την επιλογή τους.

- Θεωρείτε ότι μέσω της εικόνας
μεταφέρεται κάποιο μήνυμα αισιοδοξίας;
Αν ναι, πώς επιτυγχάνεται;

Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι
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Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι
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Παρουσιάζονται στους/τις μαθητές/τριες
στοιχεία σχετικά με τη χρήση των φυσικών
πόρων
(http://www.worldometers.info/).
Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες καλούνται
να: α) συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά
με το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και
το κάρβουνο (υπάρχουσες ποσότητες
και εκτίμηση των αποθεμάτων τους στα
επόμενα χρόνια) και β) συγκεντρώσουν

Αναμένεται
να
Ποσότητα
εξαντληθεί
που
σε:
απέμεινε

στοιχεία (ημερήσια ή ετήσια) που αφορούν
στην ποσότητα ενέργειας (ανανεώσιμης
και μη) που χρησιμοποιήθηκε, το νερό
που καταναλώθηκε, την έκταση γης και
δασών που χάθηκαν συνεπεία ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, κ.λπ. Οι μαθητές/τριες
καταγράφουν σκέψεις και προβληματισμούς
σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρώσει.

Σκέψεις και προβληματισμοί

Πετρέλαιο
Κάρβουνο
Φυσικό αέριο

Ποσότητα σήμερα
Έκταση δασών που χάθηκε

…………..……… εκτάρια

Έκταση γης που χάθηκε λόγω
διάβρωσης

…………..……… εκτάρια

Ερημοποίηση

…………..……… εκτάρια

Νερό που καταναλώθηκε

………..…… εκατ. λίτρα

Ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε
σήμερα
- Από ανανεώσιμες πηγές
- Από μη ανανεώσιμες πηγές
Εκπομπές αερίου του διοξειδίου
του άνθρακα (CO2)
92

…………...………… MWh
…………...………… MWh
…………...………… MWh
………..……......... τόνοι
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Σκέψεις και
προβληματισμοί

Δίδεται, επίσης, στους/τις μαθητές/
τριες η εικόνα “Γεννήθηκα το 2010: Πόσοι
φυσικοί πόροι έχουν απομείνει για μένα;”.
Παρατηρώντας την εικόνα καλούνται να
βρουν πληροφορίες για διάφορους φυσικούς
πόρους αναφορικά με: α) τη χρήση τους, β)
την περιοχή στην οποία εντοπίζονται και γ)
τις εναπομείνασες ποσότητες.
Οι μαθητές/τριες, μελετώντας το υλικό,
ταξιδεύουν στον χρόνο και περιγράφουν τον
τρόπο διακίνησης των ανθρώπων το 2060.
Το φιλμάκι «What will happen when the oil
runs out» «Τι θα συμβεί όταν το πετρέλαιο
τελειώσει»
(https://www.youtube.com/

wa tc h? v = A 7 i my D S H t V 0 )
μπορεί
να
αξιοποιηθεί
υποστηρικτικά,
για
να
αντιληφθούν οι μαθητές/
τριες τη σημασία αξιοποίησης
εναλλακτικών ενεργειακών
πηγών και μέσων μεταφοράς.
Επίσης,
μπορούν να βρουν πληροφορίες για το πού
και πώς αξιοποιούνται οι συγκεκριμένοι
φυσικοί πόροι στη ζωή των ανθρώπων
σήμερα, ώστε να αντιληφθούν τις
επιδράσεις που μπορεί να έχει η εξάντλησή
τους.

Η ζωή των ανθρώπων το 2060

Εκπαιδευτική πρόταση: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

93

Γεννήθηκα το 2010: Πόσοι φυσικοί πόροι έχουν απομείνει για εμένα;

Πετρέλαιο
Άνθρακας

Ενέργεια

Αέριο
Ουράνιο

Μέταλλα
που
χρησιμοποιούνται
σε λύσεις
ανανεώσιμης
ενέργειας

Αντιμόνιο
Μόλυβδος
Ίνδιο
Σπάνιες γαίες

Ψευδάργυρος

Άλλα
βιομηχανικά
μέταλλα

Ασήμι
Χρυσός
Χαλκός

Χρόνια που παραμένουν αν η παραγωγή συνεχίσει να αυξάνεται με τους
ίδιους ρυθμούς
Χρόνια που παραμένουν αν η παραγωγή μείνει σταθερή.

Πού εντοπίζονται;

Ευρώπη

Βόρεια Αμερική

Ρωσία και πρώην
σοβιετικές δημοκρατίες

Μέση Ανατολή

Νοτιοανατολική
Ασία

Αφρική

Νότια και
Κεντρική
Αμερική
Ωκεανία

Το μερίδιο των συνολικών παγκόσμιων αποθεμάτων ως ποσοστό
Πετρέλαιο
Άνθρακας
Αέριο
Ουράνιο

Αντιμόνιο
Μόλυβδος
Ίνδιο
Σπάνιες γαίες

Ψευδάργυρος
Ασήμι
Χρυσός
Χαλκός

Πηγή: https://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/born-in-2010-how-much-is-left-for-me_53725a7f21e54_w1500.png
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Οικολογικό αποτύπωμα
Μετρά πόσο γρήγορα καταναλώνουμε τους φυσικούς πόρους και
παράγουμε απόβλητα

ενέργεια

κατοικία

ξυλεία και χαρτί

τρόφιμα

θαλασσινά

σε σύγκριση με πόσο γρήγορα η γη αφομοιώνει τα απόβλητά μας και
δημιουργεί νέους πόρους

είδη αλιείας
αποτύπωμα
άνθρακα

οικοδομήσιμη γη

δάση

καλλιεργήσιμη γη
και βοσκότοποι

http://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2016/10/Footprint-highres.png
http://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2016/10/Footprint
ttp:///ww . ootpri t et o .o g/co te t/up
p oads/ 0 6/10/Footpri t highres.png
hig es.png

Οικολογικό αποτύπωμα
Το ““οικολογικό
Τ
λ
ό αποτύπωμα”
ύ
” είναι
ί
ένα
έ μέτρο
έ
της “ζήτησης” (κατανάλωσης) φυσικών
πόρων από μια κοινωνία για την κάλυψη
των αναγκών της, συγκρίνοντάς την με τη
συνολική δυνατότητα της Γης να παράγει
και να αναπαράγει αυτούς τους πόρους.
Το “οικολογικό αποτύπωμα” εκτιμάει τους
φυσικούς πόρους που απαιτούνται για να
υποστηριχθούν οι υλικές ανάγκες ενός
ατόμου ή ενός πληθυσμού σύμφωνα με
τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και την
τεχνολογία που χρησιμοποιείται.
Για να είναι εύκολα μετρήσιμο και
κατανοητό, το “οικολογικό αποτύπωμα”
βασίζεται σε ένα μοντέλο που “μετατρέπει”
τις διάφορες καταναλωτικές ανάγκες σε
έκταση παραγωγικής γης, όπως γεωργική

γη, δάσος
(για ξύλο αλλά και για τη
δά
δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα),
βοσκοτόπια, διαβρωμένη ή δομημένη
γη, που απαιτούνται για να μπορούν να
καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
Αν διαιρέσουμε τη διαθέσιμη επιφάνεια του
πλανήτη δια του σημερινού παγκόσμιου
πληθυσμού, υπολογίζεται ότι στον καθένα
μας “αντιστοιχούν” περίπου 2 εκτάρια
από τον πλανήτη, από τα οποία μόνο το
1.7 είναι διαθέσιμο για ανθρώπινη χρήση.
Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές
αλλαγές (αύξηση πληθυσμού με σταθερή
όμως την επιφάνεια του πλανήτη Γη), σε
50 χρόνια η κατά κεφαλή “διαθέσιμη”
επιφάνεια εδάφους δεν θα ξεπερνάει το
ένα εκτάριο.
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Το μέγεθος του οικολογικού αποτυπώματος
διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται
από τον τρόπο ζωής και κατανάλωσης.
Το οικολογικό αποτύπωμα ενός μέσου

Ευρωπαίου καλύπτει 4.97 εκτάρια. Αν
όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη ζούσαν
και κατανάλωναν όπως οι Ευρωπαίοι, θα
χρειαζόμασταν περίπου τρεις πλανήτες.

Πηγή: http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-20-53/2009-06-17-14-45-56/2009-06-17-14-48-33/750-2009-12-16-11-51-50.html

Γνωρίζετε
ότι:
Ημέρα οικολογικού
ελλείμματος μιας χώρας
Σηματοδοτεί την ημερομηνία κατά την οποία
η ζήτηση της χώρας σε φυσικούς πόρους
και υπηρεσίες υπερβαίνει την ικανότητα
των οικοσυστημάτων της να καλύψουν τις
ανάγκες της, διασφαλίζοντας παράλληλα
την αναγέννησή τους για τη συγκεκριμένη
χρονιά.
Ενδεικτικά, για το 2016 η μέρα για διάφορες
χώρες ήταν:
- Σιγκαπούρη 2 Ιανουαρίου
- Βερμούδες 8 Ιανουαρίου
- Ισραήλ 21 Ιανουαρίου
- Κύπρος 30 Ιανουαρίου
- Ιαπωνία 21 Φεβρουαρίου
- Ολλανδία 21 Μαρτίου
- Ιταλία 26 Μαρτίου
- Ηνωμένο Βασίλειο 6 Απριλίου
- Κίνα 11 Απριλίου
- Ελλάδα 13 Μαΐου
- Η.Π.Α. 15 Ιουνίου
- Αυστρία 3 Ιουλίου

Η Ημέρα Εξάντλησης της Γης
Σηματοδοτεί, ετησίως, την ημερομηνία
κατά την οποία υπερβαίνουμε το όριο σε
σχέση με την ικανότητα της Γης να καλύψει
τις ανάγκες μας.
Κάθε χρόνο εξαντλούμε όλο και νωρίτερα
την ικανότητα της Γης να υποστηρίζει
τον τρόπο ζωής μας. Χρησιμοποιούμε
περισσότερους φυσικούς πόρους και
υπηρεσίες από ότι μπορεί η φύση να
αναγεννήσει και εκπέμπουμε περισσότερο
διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από όσο μπορούν να δεσμεύσουν τα δάση.
Η ημέρα εξάντλησης της Γης ήταν:
- για το 2016 η 8η Αυγούστου
- για το 2015 η 13η Αυγούστου
- για το 2014 η 10η Αυγούστου
- για το 2013 η 10η Αυγούστου
- για το 2010 η 14η Αυγούστου
- για το 2009 η 24η Αυγούστου
- για το 2005 η 29η Αυγούστου
- για το 2000 η 25η Σεπτεμβρίου
- για το 1990 η 13η Οκτωβρίου
- για το 1980 η 5η Νοεμβρίου
- για το 1971 η 24η Δεκεμβρίου
Πηγές:
http://www.overshootday.org/newsroom/past-earthovershoot-days/

- Γαλλία 7 Αυγούστου
- Δανία 13 Νοεμβρίου
- Λιθουανία 20 Δεκεμβρίου
Πηγή:
http://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/
national-ecological-deﬁcit-days/

Αν συνεχίσουμε με τις ίδιες πρακτικές ως το
2030 θα καταναλώνουμε τους πόρους που
ισοδυναμούν με δύο πλανήτες σε σχέση με
1,6 πλανήτες που είναι η αντίστοιχη αναλογία
για το 2016, ενώ η Ημέρα Εξάντλησης της
Γης υπολογίζεται ότι θα είναι στο τέλος του
Ιούνη
Πηγή: http://www.wwf.gr/news/1454-13-aug-mera-pou-eksantlisameti-gi
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Οι μαθητές/τριες, αφού μελετήσουν το
υλικό το οποίο αφορά στο οικολογικό
αποτύπωμα, καλούνται να συμπληρώσουν
το φύλλο εργασίας το οποίο ακολουθεί.

- Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα και ποιες παράμετροι λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό του;

- Ποια είναι η κατάσταση στη Γη την παρούσα στιγμή σε σχέση με την κατανάλωση των φυσικών πόρων;

- Κάθε χρόνο εξαντλούμε όλο και νωρίτερα την ικανότητα της Γης να υποστηρίζει τον τρόπο ζωής
μας. Συμφωνείτε με την άποψη αυτήν; Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλουν στη συγκεκριμένη
κατάσταση;
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Για να έχουν οι
μαθητές/τριες μια
καλύτερη
εικόνα
για την κατάσταση
η οποία επικρατεί
στην Κύπρο τη
δεδομένη στιγμή σε
θέματα διαχείρισης
και κατανάλωσης
φυσικών πόρων, μπορεί να προγραμματισθεί
επίσκεψη στο σχολείο από κάποιον
ειδικό σε θέματα περιβάλλοντος (π.χ.
εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος,
εκπρόσωπο από το γραφείο της Επίτροπου
Περιβάλλοντος, ερευνητή κ.λπ.). Πριν από
τη συνάντηση, οι μαθητές/τριες εργάζονται
σε ομάδες και καταρτίζουν τα ερωτήματα
τα οποία θα υποβάλουν και καταγράφουν
τυχόν προβληματισμούς τους. Κάθε ομάδα
παρουσιάζει τα ερωτήματά της στην
ολομέλεια της τάξης και αιτιολογεί την
επιλογή της. Αφού παρουσιάσουν όλες
οι ομάδες τα ερωτήματα που ετοίμασαν,
καταρτίζεται
ο
τελικός
κατάλογος
ερωτημάτων που θα υποβληθούν κατά
τη συνάντηση που θα έχουν με τον
προσκεκλημένο ομιλητή.

- Ποια είναι η βασική πηγή παραγωγής
ενέργειας στην Κύπρο;

Ενδεικτικά ερωτήματα:

- Ποια είναι τα δεδομένα στην Κύπρο
σε σχέση με τη διαχείριση των
απορριμμάτων;

- Ποιους φυσικούς πόρους διαθέτει η
Κύπρος;
- Ποιους φυσικούς πόρους και πρώτες
ύλες εισάγει;
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- Σε ποιον βαθμό αξιοποιούνται
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

οι

- Τι ποσοστό της γης είναι καλλιεργήσιμη;
- Ποια είναι τα βασικά προϊόντα που
εισάγει η Κύπρος;

- Ποια είναι τα βασικά προϊόντα που εξάγει
η Κύπρος;
- Θεωρείτε ότι η κατάσταση στην Κύπρο
σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων
μπορεί να βελτιωθεί;

Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιώντας τις
εφαρμογές που βρίσκονται στις πιο κάτω
ιστοσελίδες υπολογίζουν και συζητούν
το αποτέλεσμα του οικολογικού τους
αποτυπώματος. Στη συνέχεια, εργάζονται
στις ομάδες τους και σημειώνουν τρόπους
με τους οποίους θα μπορούσαν να
βελτιώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα,
λαμβάνοντας υπόψη ότι συνδέεται με τις
καθημερινές τους συνήθειες και τον τρόπο
ζωής τους.

• http://www.wwf.gr/footprint/
• https://www.greencred.me/
footprintcalculator/
• http://www.footprintnetwork.org/
resources/footprint-calculator/
• http://ecocamp.us/eco-footprintcalculator

Τρόποι με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί το οικολογικό μου αποτύπωμα:
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Οικολογικός πλούτος των χωρών
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν
τους διαδραστικούς χάρτες οι οποίοι
βρίσκονται στην ιστοσελίδα «Ecological
Wealth of Nations”, που περιλαμβάνουν

πληροφορίες σχετικά με το οικολογικό
αποτύπωμα των χωρών και την ικανότητα
των οικοσυστημάτων τους να αναγεννηθούν.

Αρχικά, ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες
να μελετήσουν τον χάρτη που αφορά στο
οικολογικό απόθεμα και έλλειμμα των χωρών
(Ecological deﬁcit/reserve: http://www.
footprintnetwork.org/content/documents/
ecological_footprint_nations/index.html
Στον συγκεκριμένο χάρτη, μπορούν να
επιλέξουν οποιαδήποτε χώρα και να βρουν
στοιχεία τα οποία αφορούν το οικολογικό
της αποτύπωμα από το 1961 μέχρι το 2012.
Οι μαθητές/τριες, αφού μελετήσουν τον
χάρτη, καλούνται να σημειώσουν στον πιο
κάτω πίνακα χώρες στις οποίες:

Α) Η βιολογική ικανότητα της χώρας
υπερβαίνει κατά πολύ το οικολογικό
αποτύπωμα του πληθυσμού (>150%).
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Β) Η βιολογική ικανότητα της χώρας
υπερβαίνει το οικολογικό αποτύπωμα
του πληθυσμού της (>50%).
Γ) Το
οικολογικό
αποτύπωμα
του
πληθυσμού της χώρας υπερβαίνει τη
βιολογική ικανότητά της (>50%).
Δ) Το οικολογικό αποτύπωμα του πληθυσμού
της χώρας υπερβαίνει κατά πολύ τη
βιολογική ικανότητά της (>150%).
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1.

1.

1.
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3.

4.

4.

4.
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Οι μαθητές/τριες καλούνται στη συνέχεια
να παρατηρήσουν την πορεία που είχε
από το 1961 μέχρι το 2012 το οικολογικό

Ακολούθως, οι μαθητές/τριες με τη
βοήθεια του παγκόσμιου χάρτη (http://
w w w.fo o t p r i n t n etwo r k .o rg /co n te n t/
i m a g e s/ N FA 20 1 6 _ a n i m a te d _
creditor_debtor.gif ) παρατηρούν
και εντοπίζουν, από την περίοδο
1961-2012, χώρες οι οποίες
διατήρησαν με την πάροδο των
χρόνων το οικολογικό τους
απόθεμα και χώρες που, ενώ είχαν
οικολογικό απόθεμα, τώρα έχουν
οικολογικό έλλειμμα. Με βάση
τις παρατηρήσεις τους συζητούν
τους λόγους για τους οποίους
έχει διατηρηθεί το οικολογικό
απόθεμα
σε
συγκεκριμένες
χώρες, αλλά και τις αιτίες που
κάποιες άλλες χώρες το έχουν
υπερβεί.

αποτύπωμα και η βιολογική ικανότητα
των χωρών που κατέγραψαν στις
στήλες Α και Δ του πιο πάνω πίνακα
(βάσει της γραφικής παράστασης
που υπάρχει στον χάρτη για κάθε
χώρα) και να αναφέρουν χώρες στις
οποίες η βιολογική τους ικανότητα
παρουσίασε πολύ μικρή μεταβολή.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να
αναφέρουν για ποιους λόγους
πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένες
χώρες έχουν μικρή μεταβολή στη
βιολογική τους ικανότητα.
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2. Έννοια της

κυκλικής οικονομίας

ς
υ
ο
ρ
έ
μ
Επι
ι
ο
χ
ό
τ
σ
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Ενημερωθούν για τον όρο κυκλική
οικονομία.
• Εντοπίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά
της κυκλικής οικονομίας.
• Διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στη
γραμμική και στην κυκλική οικονομία.
• Αναφέρουν τους βασικούς στόχους
της κυκλικής οικονομίας.
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• Αποκτήσουν δεξιότητες συζήτησης,
επικοινωνίας, σεβασμού της αντίθετης
γνώμης και ανάλυσης δεδομένων και
πληροφοριών σχετικών με την κυκλική
οικονομία.
• Συσχετίσουν την κυκλική οικονομία με
τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης
και ειδικότερα με τον στόχο για την
υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση
(στόχος 12).

Πορεία εφαρμογής
:
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Παρουσιάζεται στην ολομέλεια της τάξης ένα τενεκεδάκι αλουμινίου.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν: α) από ποιο υλικό είναι
κατασκευασμένο, β) από πού προέρχεται (αναφορά στον βωξίτη) και
γ) άλλες χρήσεις του συγκεκριμένου υλικού. Στη συνέχεια, χωρίζονται
σε ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει ένα χαρτόνι και έναν φάκελο με τις
πιο κάτω εικόνες. Οι μαθητές/τριες καλούνται να σειροθετήσουν τις
εικόνες στο χαρτόνι, έτσι ώστε μέσα από αυτές να περιγράφεται η
πορεία ζωής του συγκεκριμένου αντικειμένου. Στο χαρτόνι, οι ομάδες
σημειώνουν όποια άλλα σχόλια ή παρατηρήσεις έχουν αναφορικά με
τον κύκλο ζωής του αντικειμένου.

ός ενός
Ο σωστός σχεδιασμ
βελτιώσει
προϊόντος μπορεί να
του ή να
την ανθεκτικότητά
ισκευή, την
διευκολύνει την επ
ανακατασκευή
αναβάθμιση ή την
, να διευκολύνει
του. Μπορεί, επίσης
ωσης να το
τους φορείς ανακύκλ
ν, ώστε να
αποσυναρμολογήσου
μα υλικά
ανακτήσουν πολύτι
και εξαρτήματα.

Σε μια κυ
κλικ
η αξία τω ή οικονομία
των υλικ ν προϊόντων,
ών και τω
ν πόρων
παραμέν
ει στην
οικονομία
όσο το δυ
περισσότ
νατόν
ερο, και
η πα
αποβλήτ
ων περιορ ραγωγή
ίζε
ελάχιστο ται στο
.
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Με την ολοκλήρωση της εργασίας οι ομάδες
παρουσιάζουν και επεξηγούν την πορεία
ζωής του αντικειμένου, όπως την έχουν
επεξεργασθεί, συζητήσει και σειροθετήσει
στις ομάδες τους. Ακολουθεί συζήτηση στη
βάση των πιο κάτω ερωτημάτων:

- Η πορεία που ακολουθήθηκε για την
πορεία ζωής του αντικειμένου αφορά στο
μοντέλο της γραμμικής οικονομίας το
οποίο παρουσιάζεται πιο κάτω. Ποια είναι
τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου
μοντέλου;

- Θεωρείτε ότι το μοντέλο το οποίο
χρησιμοποιήσατε για την πορεία ζωής του
αντικειμένου έχει κάποιο μειονέκτημα;
Αν ναι, ποιο είναι αυτό;

γραμμική οικονομια

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

- Η
αναπαράσταση
που
φτιάξατε
παρουσιάζει ένα απλό σύστημα. Πώς
θα έμοιαζε το συγκεκριμένο σύστημα
αν σας ανέθεταν να αποτυπώσετε
τον κύκλο ζωής ενός πιο σύνθετου
αντικειμένου, όπως για παράδειγμα ένα
κινητό τηλέφωνο ή μια τηλεόραση;
- Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος του
καταναλωτή στο μοντέλο της γραμμικής
οικονομίας;

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Σε
ποιον
βαθμός
επηρεάζει
ο
καταναλωτής την όλη πορεία παραγωγής;
- Πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο
θα μπορούσε να αντικατασταθεί από
κάποιο άλλο; Συζητήστε και τεκμηριώστε
την απάντησή σας.
Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες διαβάζουν
τα πιο κάτω αποσπάσματα, εντοπίζουν και
καταγράφουν τους λόγους για τους οποίους
το γραμμικό μοντέλο δεν αποτελεί βιώσιμη
επιλογή.

οι εικόνα ή highlight
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Έως τώρα, η οικονομία λειτουργούσε κυρίως
σύμφωνα με το μοντέλο «παίρνω-φτιάχνωαπορρίπτω», ένα γραμμικό μοντέλο στο
οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο
«τέλος της ωφέλιμης ζωής» του. Πολύτιμα
υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
τροφίμων, την κατασκευή υποδομών και
κατοικιών, την παραγωγή καταναλωτικών
αγαθών ή την παροχή ενέργειας. Όταν τα
προϊόντα αυτά καταναλωθούν ή δεν είναι
πλέον απαραίτητα, τότε απορρίπτονται.
Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσμού αλλά

και του πλούτου έχει ως αποτέλεσμα η
ζήτηση των πρώτων υλών να είναι ολοένα
και μεγαλύτερη. Κάθε χρόνο στην ΕΕ,
χρησιμοποιούνται σχεδόν 15 τόνοι υλικών
ανά άτομο, ενώ κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει,
κατά μέσο όρο, πάνω από 4,5 τόνους
αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων πάνω
από το μισό καταλήγει σε ΧΥΤΑ. Η γραμμική
οικονομία, η οποία βασίζεται αποκλειστικά
στην εξόρυξη πόρων, δεν αποτελεί πλέον
βιώσιμη επιλογή.

Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χάνει σημαντική ποσότητα πιθανών
δευτερογενών
πρώτων
υλών
που
βρίσκονται σε ρεύματα αποβλήτων. Το 2013
η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ
ανήλθε σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια
τόνους εκ των οποίων 1,6 δισεκατομμύρια
τόνοι δεν επαναχρησιμοποιήθηκαν ή δεν
ανακυκλώθηκαν με συνέπειες δυσμενείς
για την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπολογίζεται
ότι επιπλέον 600 εκατομμύρια τόνοι
θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή να

επαναχρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα,
μόνο ένα μικρό ποσοστό (43%) των αστικών
αποβλήτων που παράγονται στην Ένωση
ανακυκλώθηκε, ενώ το υπόλοιπο κατέληξε
σε χώρους υγειονομικής ταφής (31%) ή
αποτεφρώθηκε (26%). Κατά συνέπεια, η ΕΕ
χάνει σημαντικές ευκαιρίες για να βελτιώσει
την αποδοτική χρήση των πόρων της.

Πηγή:
http://ekpaa.ypeka.gr/index.php/ekpaa-ypeka/stoxoi/item/
download/1_b43de9fe0d86b7cf13f6528b4c3c5fa8

Πηγή: Οδηγία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου
για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας .
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b68494d2-999f11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF

Λόγοι
Λ
όγοι
γ για
γ τους οποίους το γραμμικό
γ
μοντέλο δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή:
ή::
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Οι
μαθητές/τριες
καλούνται
να
παρακολουθήσουν
το
φιλμάκι
«Rethinking
Progress:
The
Circular
Economy»
(https://www.youtube.com/
watch?v=zCRKvDyyHmI) μέσα από το οποίο
διερευνάται ο σχεδιασμός προϊόντων στη
βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η

όλη αλλαγή στον σχεδιασμό βασίζεται στον
κύκλο ζωής των ζωντανών οργανισμών,
όπου υπάρχει ροή υλικών και ενέργειας.
Τίθενται στους/τις μαθητές/τριες τα
εξής ερωτήματα και καταγράφονται οι
απαντήσεις τους.

Με ποιον τρόπο η λειτουργία της φύσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην παραγωγή προϊόντων;

Ποιες αλλαγές έχει ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων μέσω της κυκλικής οικονομίας;
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Οι
μαθητές/τριες
παρακολουθούν, επίσης,
το
φιλμάκι
«Imagine a Chair» https://
w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=FKjJyus6WOg
το οποίο εξηγεί με απλό τρόπο πώς
μπορούμε να σχεδιάσουμε τα προϊόντα
μας, ώστε τα υλικά τους να μπορούν

ιδιότητες
ς
έ
κ
ι
τ
σ
ι
ρ
Χαρακτη : αντοχή στη
ου
η
αλουμινί
ς, μεγάλ
ο
ρ
ά
β
ό
ρ
κ
, μι
ς,
διάβρωση σχέση με το βάρο
ε
αντοχή σ κύκλωση.
ανα

Η ανακύκλωση του αλ
ουμινίου
ως δευτερογενής ύλη
συμβάλλει
στη εξοικονόμηση 95
% της
ενέργειας που απαιτε
ίται για
την παραγωγή του ως
πρώτη
ύλη.

Το 75%
του
που έχει αλουμινίου
π
τελευτα αραχθεί τα
ία
είναι ακ 100 χρόνια
όμη σε χ
ρήση.
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Πηγές: http://www.thinkcans.net/aluminium/10-aluminium-facts
http://novelis.com/wp-content/uploads/2015/11/Aluminum-Facts_Blog.jpg
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να επαναχρησιμοποιηθούν, χωρίς να
δημιουργούνται απόβλητα. Στη συνέχεια,
οι μαθητές/τριες μελετούν τις πιο κάτω
πληροφορίες που αφορούν στο αλουμίνιο
και προβληματίζονται με ποιον τρόπο το
γραμμικό μοντέλο κατασκευής αλουμινίου,
το οποίο είχαν αρχικά επεξεργασθεί (βλ. σελ.
104 ) μπορεί να αλλάξει μέσω της κυκλικής
οικονομίας.

Το α
ανακ λουμίνιο
μ
υ
και ν κλωθεί ά πορεί να
π
α φτι
άχνε ειρες φορέ
ίδιο π ι ακριβώ ς
ς το
ροϊόν
.

ρεί
νίου μπο
ι
μ
υ
ο
λ
α
ί
Ένα κουτ ς να παραχθεί,
ε
σε 60 μέρ οποιηθεί, να
μ
α
να χρησι
θεί και ν των
ω
λ
κ
υ
κ
α
αν
τα ράφια
σ
ι
ε
ψ
έ
ρ
τ
ξαναεπισ εραγορών.
υπ

Η
εξοικ ενέργεια
π
ανακ ονομείται ου
ύκ
α
αλου λωση ενό πό την
μ
ς
για ν ινίου είνα κουτιού
α
ια
τηλεό λειτουργή ρκετή
σ
ραση
για 3 ει μια
ώρες.

Κύκλος ζωής ενός κουτιού αλουμινίου
Ανακύκλωση
Κατανάλωση

Τεμαχισμός

60 μέρες

Γέμισμα
κουτιών

από κουτί σε κουτί
Ανάτηξη
Εξόρυξη
βωξίτη

Κατασκευή
κουτιού
αλουμινίου
Παραγωγή
αλουμίνας
Πρωτογενής
τήξη

Χύτευση
ραβδών

Φύλλο
αλουμινίου
σε ρολό

http://www.recycle.uk.net/uploads/9/7/1/1/9711186/5491722_orig.jpg

Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν
άλλα παραδείγματα αντικειμένων από
αλουμίνιο, στα οποία θα μπορούσε να
εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μοντέλο
σχεδιασμού, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται απόβλητα. Έπειτα, οι μαθητές/τριες
παρακολουθούν ένα επεισόδιο από την
εκπομπή του «Real Economy» (https://
www.youtube.com/watch?v=6XP8AlJ2xaQ)
και συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας
που ακολουθεί. Το βίντεο παρουσιάζει την
αλλαγή της βιομηχανικής παραγωγής με
βάση το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας,
εξηγώντας παράλληλα τις διαφορές που
έχει η κυκλική οικονομία στην παραγωγή

και στην κατανάλωση συγκριτικά
με το μοντέλο της γραμμικής
οικονομίας. Το περιεχόμενο του
συγκεκριμένου βίντεο υπάρχει και
σε κείμενο το οποίο βρίσκεται στη
σελίδα του “Euronews” στον σύνδεσμο
http://gr.euronews.com/2016/01/25/cradleto-cradle-powering-europe-s-circulareconomy
Με τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας,
ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της
τάξης και δίδεται στους/τις μαθητές/τριες
το πιο κάτω κείμενο το οποίο αφορά στην
κυκλική οικονομία.
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Ποια είναι τα στοιχεία της γραμμικής οικονομίας;

Τι ποσοστό των αγαθών που παράγουμε καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής;

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας;

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας;

Ποια παραδείγματα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας αναφέρονται;

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στο Άμστερνταμ;
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Το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει ως στόχο την προώθηση
του νέου πακέτου για την Κυκλική
Οικονομία γνωστού ως Circular Economy

Package (CEP). Το πακέτο καθορίζει τις
προτεινόμενες πολιτικές της Ε.Ε. για τα
απόβλητα για την περίοδο 2017 – 2030, οι
οποίες αφορούν φυσικά και την Κύπρο.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία
προϋποθέτει
την
προώθηση
της
επαναχρησιμοποίησης, επισκευής, ανανέωσης και ανακύκλωσης υφιστάμενων
υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως
εθεωρείτο
«απόβλητο»,
μπορεί
να
μετατραπεί σε πρώτη ύλη. Η κυκλική
οικονομία γίνεται καλύτερα κατανοητή
εξετάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των
φυσικών οικοσυστημάτων, αφού σε αυτά
όλα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για
κάτι νέο και ως εκ τούτου δεν παράγονται
απόβλητα. Τα προϊόντα σχεδιάζονται με
στόχο να ενταχθούν σε κύκλους υλικών, με
αποτέλεσμα τα υλικά να χρησιμοποιούνται
ξανά για τον ίδιο ή για άλλο σκοπό,
συμβάλλοντας στη μηδενική παραγωγή
αποβλήτων.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΣΗ,
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία
απαιτεί τη συμμετοχή και τη δέσμευση
πολλών
και
διαφορετικών
ομάδων,
όπως είναι οι επιχειρήσεις, οι σύνδεσμοι
καταναλωτών, οι Mη Κερδοσκοπικοί
Οργανισμοί, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι
βιομηχανίες, τα ΜΜΕ, κ.λπ. Ο βελτιωμένος
οικολογικός σχεδιασμός και η πρόληψη και
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων μπορούν
να επιφέρουν καθαρή εξοικονόμηση έως
και 604 δις ευρώ για τις επιχειρήσεις σε
ολόκληρη την ΕΕ, που αντιστοιχεί στο
8% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους,
μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές
ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
κατά 2-4 %.
Πηγή: Η κυκλική οικονομία: Συνδέοντας, διατηρώντας και
δημιουργώντας την αξία
h t t p s : //p u b l i c a ti o n s . e u ro p a . e u /e n /p u b l i c a ti o n - d e t a i l /-/
publication/c8cfd1ae-6285-40ba-879f-f2e78e4c2b6e/languageel
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Οι μαθητές/τριες, αφού διαβάσουν
το κείμενο και με βάση τα όσα έχουν
παρακολουθήσει στο βίντεο και έχουν
καταγράψει στο φύλλο εργασίας, καλούνται

Μη αειφόρος
επιλογή.

Χάνεται το
90% των
πρώτων υλών.

Ό,τι προηγουμένως
εθεωρείτο «απόβλητο»,
μπορεί να μετατραπεί
σε πρώτες ύλες.

να χωρίσουν τις πιο κάτω δηλώσεις σε
δύο κατηγορίες: «γραμμικό μοντέλο» και
«κυκλικό μοντέλο» οικονομίας.

Σύντομη διάρκεια
ζωής των
προϊόντων.

Τα προϊόντα
σχεδιάζονται
με γνώμονα την
ανθεκτικότητα, την
επαναχρησιμοποίηση,
την επισκευή, την
ανακατασκευή και την
ανακύκλωση.

Μείωση των
αποβλήτων και
αντιμετώπιση της
περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης.

Όταν τα προϊόντα
καταναλωθούν ή δεν
είναι απαραίτητα,
απορρίπτονται.
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Μείωση εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα.

Επιτυγχάνεται
εξοικονόμηση
ενέργειας.

Κάθε χρόνο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
χρησιμοποιούνται σχεδόν
15 τόνοι υλικών ανά
άτομο, ενώ κάθε πολίτης
της ΕΕ παράγει, κατά μέσο
όρο, πάνω από 4,5 τόνους
αποβλήτων ετησίως.

Παράταση της
διάρκειας ζωής των
προϊόντων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΣΗ,
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ

γραμμική οικονομια

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
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Ακολούθως, οι μαθητές/τριες καλούνται
να
περιγράψουν
το
μοντέλο
της
κυκλικής οικονομίας για την παραγωγή
αντικειμένων με τη βοήθεια του πιο κάτω
σχεδιαγράμματος.

Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ/ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ

Πηγή: http://www.plan-c.eu/src/Frontend/Files/userﬁles/ﬁles/CE%20EN.png
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Με τη βοήθεια των πηγών που ακολουθούν,
οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ζευγάρια
και απαντούν στα πιο κάτω ερωτήματα:

Σύμφωνα με το απόσπασμα «Το 2017 έτος της κυκλικής οικονομίας», τι καταναλώνει κατά μέσο όρο ένας
πολίτης χώρας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κάθε χρόνο;

Τι ισχύει για τα προϊόντα τα οποία καταναλώνονται σήμερα;

Ποιοι είναι οι στόχοι του «Πακέτου της Κυκλικής Οικονομίας»;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία;
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Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη δέσμη
μέτρων για την κυκλική οικονομία. Η δέσμη
μέτρων αποτελείται από ένα σχέδιο δράσης
της ΕΕ με μέτρα που καλύπτουν ολόκληρο
τον κύκλο ζωής των προϊόντων: από τον
σχεδιασμό, την προμήθεια πρώτων υλών,
την παραγωγή και την κατανάλωση μέχρι
τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά
δευτερογενών πρώτων υλών.
Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία
προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για την
Ευρώπη και τους πολίτες της. Πρόκειται για
ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών μας για
τον εκσυγχρονισμό και τον μετασχηματισμό
της ευρωπαϊκής οικονομίας, με στόχο
τη στροφή της προς την αειφορία. Η

μετάβαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία
από επιχειρηματικής άποψης, καθώς
προβλέπεται να σημειωθούν σημαντικά
οικονομικά οφέλη και να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα.
Χάρη
σε
αυτήν
επιτυγχάνονται περιβαλλοντικά οφέλη
και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Δημιουργούνται τοπικές θέσεις εργασίας και
ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη. Η μετάβαση
στην κυκλική οικονομία συνδέεται στενά
με τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ για
την απασχόληση και την ανάπτυξη, τις
επενδύσεις, την κοινωνική ατζέντα και τη
βιομηχανική καινοτομία.
Πηγή: Κυκλική οικονομία: Η πρόοδος σε βασικές πρωτοβουλίες της
Κομισιόν
http://www.energia.gr/article.asp?art_id=112922

Το 2017 έτος της κυκλικής οικονομίας
Σε έναν κόσμο που σύντομα ο πληθυσμός
του θα φτάσει τα δέκα δισεκατομμύρια,
το σημερινό μοντέλο παραγωγής και
κατανάλωσης φαίνεται να έχει κλείσει τον
κύκλο ζωής του. Η μείωση του κόστους
παραγωγής δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’
άπειρον χωρίς οικονομικές, περιβαλλοντικές,
πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες. Το
μοντέλο της κυκλικής οικονομίας δίνει,
σύμφωνα με μελέτες, μια διέξοδο.
Σύμφωνα με μελέτη του ιδρύματος Ellen McArthour που παρουσιάστηκε στο
Νταβός το 2016, κάθε πολίτης των χωρών
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καταναλώνει κάθε
χρόνο, κατά μέσο όρο 800 κιλά τροφίμων
και ποτών, 120 κιλά συσκευασιών, και 20
κιλά ρούχων και παπουτσιών. Σήμερα το
80% αυτών των προϊόντων καταλήγουν
σε σκουπιδότοπους, καταστρέφονται ή
μετατρέπονται σε λύματα. Ολοκληρώνεται
δηλαδή ο κύκλος της ζωής τους. Χωρίς να
γίνουν δραματικές αλλαγές στην αλυσίδα
παραγωγής και κατανάλωσης, το ποσοστό
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αυτό μπορεί να μειωθεί στο 50%.
Το 2017 είναι για την Ευρώπη το έτος της
Κυκλικής Οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει ετοιμάσει ήδη τις σχετικές ντιρεκτίβες
και τον Ιούλιο του 2014 παρουσίασε
για πρώτη φορά το «Πακέτο Κυκλικής
Οικονομίας» ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Μεταξύ των στόχων που έθεσε,
ήταν η μείωση της απόρριψης τροφίμων
κατά 50% μέχρι το 2030, η εισαγωγή
προτύπων ποιότητας για δευτερεύουσες
πρώτες ύλες, μέτρα για την ενίσχυση της
ανακύκλωσης των προϊόντων, μέτρα για την
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, για τα
αγροτικά λιπάσματα κ.ά.
Επίσης, έθεσε ως στόχο μέχρι το 2030 την
ανακύκλωση των σκουπιδιών των Δήμων
σε ποσοστό 65% και την ανακύκλωση των
συσκευασιών σε ποσοστό 75%. Σύμφωνα με
τις προβλέψεις της ΕΕ, η κυκλική οικονομία
μπορεί να δημιουργήσει στην Ευρώπη δύο
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.
Πηγή: «Κυκλική οικονομία»: Το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος
http://www.cnn.gr/focus/story/63121/kykliki-oikonomia-to-oikonomiko-montelo-toy-mellontos

Οι μαθητές/τριες, αφού διαβάσουν το
πιο κάτω απόσπασμα από τον στόχο 12
«υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή»,
των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών, καλούνται να εξετάσουν
και να εξηγήσουν το πώς η εφαρμογή της
κυκλικής οικονομίας μπορεί να συμβάλει

Στόχος 12 Υπεύθυνη κατανάλωση
και παραγωγή
Η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση
αποβλέπει στο «να παράγει περισσότερα
και καλύτερα με όσο το δυνατόν λιγότερα»,
αυξάνοντας τα καθαρά κέρδη ευημερίας
από τις οικονομικές δραστηριότητες
μέσω της μείωσης της χρήσης πόρων,
της υποβάθμισης και της μόλυνσης του
κύκλου ζωής. Η αειφόρος παραγωγή και
κατανάλωση βελτιώνει την ποιότητα ζωής.
Εμπλέκει
διάφορους
φορείς
συμπεριλαμβανομένων
επιχειρήσεων,
καταναλωτών, ερευνητών, επιστημόνων,
καταστημάτων λιανικού εμπορίου, μέσων
ενημέρωσης, υπηρεσιών που συνεργάζονται
για την ανάπτυξη, καθώς και εκείνους
που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της
πολιτικής. Απαιτεί, επίσης, μία συστημική
προσέγγιση
και
συνεργασία
μεταξύ
παραγόντων που δραστηριοποιούνται στην
εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγωγό
έως τον καταναλωτή.
Πιο κάτω, παρουσιάζονται κάποιες από τις
επιδιώξεις που έχουν καθορισθεί για τον
συγκεκριμένο στόχο μέχρι το 2030:
- Επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης
και της επαρκούς χρήσης των φυσικών
πόρων.

στην επίτευξη των επιδιώξεων του στόχου
12. Εργάζονται σε ομάδες και σημειώνουν
στον πιο κάτω πίνακα ποιες είναι οι
επιδιώξεις του στόχου 12 και πώς συνδράμει
η κυκλική οικονομία στην υλοποίησή τους.

- Μείωση,
κατά
το
ήμισυ,
των
κατά
κεφαλήν παραγόμενων
αποβλήτων τροφίμων
παγκοσμίως,
σε
επίπεδο
λιανικού
εμπορίου και καταναλωτών, καθώς και
μείωση των απωλειών τροφίμων σε όλη
την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών
έπειτα από τη συγκομιδή.
-

Ουσιαστική μείωση της παραγωγής
αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της
μείωσης, της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης.

-

Ενθάρρυνση των εταιρειών, ιδίως
των μεγάλων και υπερεθνικών, να
υιοθετήσουν αειφόρες πρακτικές και να
ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με
τη βιωσιμότητα στις εκθέσεις τους.

-

Διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι
έχουν την απαραίτητη ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση σχετικά με την
αειφόρο ανάπτυξη, υιοθετώντας έναν
τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση.

Πηγή: https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=27350:sdg-12&catid=36:sgds-2016&Itemid=72
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Επιδιώξεις στόχου 12

118

Εκπαιδευτική πρόταση: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς συνδράμει η κυκλική οικονομία
στην υλοποίηση της επιδίωξης

Επιπρόσθετο υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη
μελέτη της κυκλικής οικονομίας:

http://24h.com.cy/2017/02/24/epitropos-perivallontos-proklhsh-gia-thn-kupro-h-uiothetish-ths-kuklikhsoikonomias/

Επίτροπος Περιβάλλοντος: Πρόκληση για την Κύπρο η υιοθέτηση της Κυκλικής Οικονομίας

http://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2017/03/Κυκλική-οικονομία-–-Στρατηγική-δημοτικώναποβλήτων-και-δυνατότητες.pdf

Κυκλική οικονομία-Σχέδιο Δράσης του Τμήματος Περιβάλλοντος

h t t p : / /e u r - l e x . e u r o p a . e u /r e s o u r c e . h t m l ? u r i = c e l l a r : 8 a 8 e f 5 e 8 - 9 9 a 0 - 1 1 e 5 - b 3 b 701aa75ed71a1.0002.03/DOC_1&format=HTML&lang=el&parentUrn=CELEX:52015DC0614

«Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία»

http://www.sigmalive.com/simerini/politics/410336/pollapla-ta-ofeli-tis-kyklikis-oikonomias

Πολλαπλά τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας. Δηλώσεις του ευρωπαίου επίτροπου
περιβάλλοντος

h tt p : / /e n e rg y. re p o r te r.co m .cy/sav i n g /a r t i c l e/ 7 1 9 02/ky k l i k i - o i ko n o m i a -a n a ky k l os i - ka i epanachrisimopoiisi

Κυκλική Οικονομία: Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση

http://www.cnn.gr/focus/story/63121/kykliki-oikonomia-to-oikonomiko-montelo-toy-mellontos

«Κυκλική οικονομία»: Το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος

h t t p : / /e u r - l ex .e u ro p a .e u /re s o u rce. h t m l ? u r i = ce l l a r : 5 0 e d d 1 fd - 0 1 e c -1 1 e 4 - 8 3 1 f 01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF

Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη

http://www.huffingtonpost.gr/2017/02/09/eidiseis-koinonia-eurwpaiki-epitropi-oikodomontas-miakukliki-oikonomia-gia-ti-meiwsi-twn-plastikwn-apoblitwn-sthn-ellada_n_14659876.html

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οικοδομώντας μία κυκλική οικονομία για τη μείωση των πλαστικών
αποβλήτων στην Ελλάδα
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3. Παραδείγματα

κυκλικής οικονομίας

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Γνωρίσουν και να διερευνήσουν
διάφορες περιπτώσεις υλικών τα οποία
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
και να αποτελέσουν παράδειγμα
εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η εφαρμογή
της κυκλικής οικονομίας συμβάλλει
στη μείωση των απορριμμάτων, στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στη
διατήρηση των φυσικών πόρων.
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• Οργανώσουν και να εφαρμόσουν ένα
μοντέλο κυκλικής οικονομίας στο
σχολείο τους.

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 διαβάζουν το πιο κάτω κείμενο, εντοπίζουν και
καταγράφουν τους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου δράσης της
ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

άθ

ετ

έλο
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ε
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Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική
οικονομία περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη
σειρά δεσμεύσεων πάνω στον οικολογικό
σχεδιασμό, την ανάπτυξη στρατηγικών
προσεγγίσεων για τις πλαστικές ύλες και τα
χημικά προϊόντα, μια σημαντική πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων
στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» της ΕΕ, και στοχευμένες
δράσεις σε τομείς, όπως οι πλαστικές ύλες,
τα απορρίμματα τροφίμων, οι κατασκευές,
οι κρίσιμες πρώτες ύλες, τα βιομηχανικά
απόβλητα και τα απόβλητα εξόρυξης, η
κατανάλωση και οι δημόσιες συμβάσεις.
Αργότερα, θα ακολουθήσουν και άλλες
βασικές νομοθετικές προτάσεις σχετικά με
τα λιπάσματα και την επαναχρησιμοποίηση

του νερού. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται
οριζόντια υποστηρικτικά μέτρα σε τομείς,
όπως η καινοτομία και οι επενδύσεις, για
να προωθηθεί η μετάβαση σε μια κυκλική
οικονομία. Οι προτεινόμενες δράσεις
υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία
σε κάθε βήμα της αλυσίδας αξίας: από
την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση,
την επισκευή και την ανακατασκευή, τη
διαχείριση αποβλήτων και τις δευτερογενείς
πρώτες ύλες που επανεισάγονται στην
οικονομία. Οι δράσεις που προτείνονται
θα προωθηθούν σύμφωνα με τις αρχές
για τη βελτίωση της νομοθεσίας και μετά
από κατάλληλη διαβούλευση και εκτίμηση
επιπτώσεων.

Τομείς
Προτεραιότητας
Κυκλικής
Οικονομίας
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Στη
συνέχεια,
οι
μαθητές/τριες
καλούνται να αναφέρουν αν γνωρίζουν
περιπτώσεις παραγωγής νέων προϊόντων
από ανακυκλωμένο πλαστικό. Έπειτα,
διαβάζουν το κείμενο που ακολουθεί, για
τη χρήση ανακυκλώσιμου πλαστικού στην
κατασκευή δρόμων και παρακολουθούν τα
σχετικά βίντεο απαντώντας στα ερωτήματα

που ακολουθούν. Όταν ολοκληρώσουν
την εργασία τους, παρουσιάζονται οι
απαντήσεις τους στην ολομέλεια της τάξης.
Ακολούθως, μελετούν άλλες περιπτώσεις
δημιουργίας προϊόντων από ανακύκλωση
υλικών ή από επαναχρησιμοποίηση και
αξιολογούν αν είναι και με ποιο τρόπο
παραδείγματα κυκλικής οικονομίας.

Οδόστρωμα από ανακυκλωμένο πλαστικό καταργεί
τη «βρώμικη» άσφαλτο
Το δημοτικό συμβούλιο του Ρότερνταμ
ανακοίνωσε ότι εξετάζει την εφαρμογή
ενός πιλοτικού σχεδίου ασφαλτόστρωσης
με ανακυκλωμένο πλαστικό σε συνεργασία
με την εταιρεία VolkerWessels.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστηρίζουν
ότι το ανακυκλωμένο πλαστικό ως πρώτη
ύλη για άσφαλτο παρουσιάζει αρκετά
πλεονεκτήματα, όπως: α) η ταχύτερη
κατασκευή, β) η μεγαλύτερη αντοχή στη
διάβρωση και τις ακραίες θερμοκρασίες από
τους μείον 40 στους 80 βαθμούς Κελσίου
και γ) το μικρότερο κόστος συντήρησης.
Επειδή κομμάτια του οδοστρώματος είναι
προκατασκευασμένα,
η
εγκατάστασή
τους στην άμμο των Κάτω Χωρών είναι
απλή υπόθεση -μπορεί να τοποθετηθεί
ως ενιαίο κομμάτι- και έτσι η κατασκευή
των αυτοκινητοδρόμων συντομεύεται σε
εβδομάδες αντί για μήνες.

Η νέα αυτή μέθοδος προσφέρει
παράλληλα λύσεις σε σοβαρά
περιβαλλοντικά
προβλήματα,
όπως
την
ανησυχητική
συσσώρευση τόνων πλαστικών
απορριμμάτων τόσο στην ξηρά όσο και
στους ωκεανούς.
Τέλος, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, καθώς η συμβατική
άσφαλτος ευθύνεται για τους 1,6 τόνους
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως
σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή περίπου 2%
των εκπομπών από τις μεταφορές.
Εάν το σχέδιο εγκριθεί από το δημοτικό
συμβούλιο
και
ακολουθηθεί
το
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, οι πρώτοι
δρόμοι με ανακυκλωμένο πλαστικό θα
είναι διαθέσιμοι στο Ρότερνταμ μέσα στα
επόμενα τρία χρόνια.
Πηγή: http://www.econews.gr/2015/07/26/asfaltos-anakyklomenoplastiko-123657/

Επίσης, η διάρκεια ζωής της πλαστικής
ασφάλτου είναι τρεις φορές μεγαλύτερη σε
σύγκριση με τη συμβατική.
Σχετικά φιλμάκια:
1. PlasticRoad - A
revolution in building
roads
https://www.youtube.com/
watch?v=LZzxbzNw4pg
2. 3D Animatie gemaakt voor KWS Plastic
Road
https://www.youtube.com/watch?v=70Jnw1CgT0

Εκπαιδευτική πρόταση: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

123

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού, ως πρώτης ύλης, για
την κατασκευή οδοστρώματος;

Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη της χρήσης του πλαστικού στην κατασκευή οδοστρώματος;

Γιατί το οδόστρωμα από ανακυκλωμένο πλαστικό θεωρείται παράδειγμα κυκλικής οικονομίας;
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Κολομβιανοί δημιουργούν σπίτια με τούβλα από ανακυκλωμένα πλαστικά!
Αυτό είναι το μέλλον της Δόμησης
Παρά το γεγονός ότι
το πλαστικό είναι ένα
από τα περισσότερο
χρ η σ ι μ οπο ι ο ύ μ ε να
υλικά, είναι επίσης
και ένα από τα
πιο επικίνδυνα σε
περιβαλλοντικό
επίπεδο. Εκτιμάται ότι
μπορεί να χρειαστούν
περισσότερα
από
500 χρόνια για να
α π ο σ υ ν τ ε θ ο ύ ν.
Αντιμέτωπος
με
αυτή την κατάσταση,
ο
κολομβιανός
αρχιτέκτονας Όσκαρ
Andrés
Méndez
ξεκίνησε
ένα
πρόγραμμα με την ονομασία “Conceptos
Plásticos” που επιδιώκει να μετατρέψει τα
πλαστικά και ελαστικά απόβλητα σε προσιτά

Με μία βιομηχανική διαδικασία που
ονομάζεται «εξώθηση», το πλαστικό
τήκεται και εγχέεται μέσα σε ένα καλούπι.
Το
πλαστικό
μπλοκ
που
προκύπτει χρησιμοποιείται για
την κατασκευή των δοκών και
των τοίχων των κατοικιών, που
ενώνονται όπως τα κομμάτια
lego.
Πηγή:
https://www.casasideas.gr/kolomvianidimiourgoun-spitia-me-to/
Σχετικό φιλμάκι: http://www.
businessinsider.com/homesbuilt-plastic-bricks-conceptosplasticos-2016-9

υλικά κατασκευής. Το πρόγραμμα έχει ως
στόχο να παρέχει υλικά και κατάρτιση, ώστε
να μπορεί να χτιστεί ένα σπίτι των 40 τ.μ.
σε μόλις πέντε μέρες από τέσσερα άτομα.
Το σπίτι μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και
να συναρμολογηθεί σε άλλη περιοχή.
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Η MEDASSET ανέσυρε 300 κιλά “δίχτυα φαντάσματα” από τον βυθό
του Τολού
Γύρω στα 300 κιλά “δίχτυα φαντάσματα”
ανασύρθηκαν την Κυριακή από τον βυθό
του Τολού Αργολίδας στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας
“Healthy
Seas: Νήμα Βγαλμένο από τη Θάλασσα”
που συντονίζει το MEDASSET, με μία
καινοτόμα για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά
δεδομένα δράση-πρότυπο προστασίας του
περιβάλλοντος και πρακτικής της κυκλικής
οικονομίας.
Η ομάδα δυτών Innerspace Explorers
Greece συμπράττοντας εθελοντικά με τη
MEDASSET, βούτηξαν λίγο μετά τις 11 το
πρωί από το λιμάνι του γραφικού Τολού
Αργολίδας και ύστερα από 1,5 ώρα κάτω από

το νερό, συνέλεξε δίχτυα από τρία σημεία,
σε βάθη από 10 έως 25 μέτρα.
Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης οι δύτες
κατάφεραν να απελευθερώσουν ψάρια και
να εντοπίσουν και άλλα δίχτυα, τα οποία,
όπως έγινε γνωστό, θα ανασυρθούν σε
προσεχή αποστολή.
Μάλιστα, η δράση καθίσταται καινοτόμα σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τα δίχτυα
που συλλέχθηκαν μεταφέρθηκαν στη
μαρίνα Αλίμου, στον χώρο του Συλλόγου
Επαγγελματιών Αλιέων Αλίμου, απ’ όπου και
θα μεταφερθούν στη μονάδα ανακύκλωσης
της πρωτοβουλίας “Healthy Seas” στη
Σλοβενία, αλλά και σε αντίστοιχη μονάδα
στη Σμύρνη. Εκεί το νάιλον των διχτυών
πρόκειται να αποσπαστεί και να διατεθεί
προκειμένου να παραχθούν κάλτσες, χαλιά,
μαγιό και άλλα είδη καθημερινής χρήσης.
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Ο διευθυντής της διεθνούς οργάνωσης
MEDASSET Βασίλης Σταμογιάννης δήλωσε
ότι «τα “δίχτυα φαντάσματα” δημιουργούν
σοβαρότατο πρόβλημα τόσο στη χλωρίδα
όσο και στην πανίδα του βυθού, καθώς
συνεχίζουν αυτά να ψαρεύουν αδιάκοπα,
θανατώνοντας άσκοπα πολλά είδη ζώων
και επιδρώντας αρνητικά στα θαλάσσια
οικοσυστήματα».
Μάλιστα, όπως είπε, «λόγω του ότι είναι
κατασκευασμένα από νάιλον, δεν λιώνουν
στο βυθό, ρυπαίνοντάς τον ανεπανόρθωτα»,
προσθέτοντας ότι «το φαινόμενο βρίσκεται
σε πολύ μεγάλη έκταση στις ελληνικές
θάλασσες αλλά και γενικότερα στον βυθό

της Μεσογείου».
Όπως ανέφερε ο κ. Σταμογιάννης, «η
καινοτόμος για τα ελληνικά, αλλά και
ευρωπαϊκά δεδομένα πρωτοβουλία “Healthy
Seas: Νήμα Βγαλμένο από τη Θάλασσα”
είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα βέλτιστης
πρακτικής για την κυκλική οικονομία και
ένα μοναδικό μέσο για την κατανόηση του
ζητήματος των “διχτύων φαντασμάτων”
και των συνεπειών τους στα θαλάσσια
οικοσυστήματα», ενώ έκανε λόγο για πολύ
θερμή και ενθαρρυντική ανταπόκριση εκ
μέρους της κοινότητας των αλιέων, και για
την πρόθεση της οργάνωσης να συνεχίσει
και να επεκτείνει τις δράσεις της, όπως
ανέφερε. Αντίστοιχες δράσεις πρόκειται να
πραγματοποιηθούν στο Μικρολίμανο, στο
Πέραμα, στον Άλιμο, αλλά και στην Κέρκυρα.
Πηγή: http://www.onecon.gr/index.php/perivallon/5606-i-medassetanesyre-300-kila-dixtya-fantasmata-apo-ton-vytho-tou-toloy

Ποια προβλήματα δημιουργούσαν τα δίχτυα στο βυθό;

Πώς θα αξιοποιηθούν τα δίχτυα που έχουν ανασυρθεί από το βυθό;

Γιατί θεωρείται παράδειγμα κυκλικής οικονομίας;
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Παραδείγματα κυκλικής οικονομίας
Μιλώντας με έναν φίλο τεχνικό υπολογιστών,
μου έλεγε ότι το τελευταίο διάστημα,
παρά την κρίση έχει πολλή δουλειά
επισκευάζοντας φορητούς υπολογιστές.
Και είναι φυσικό. Οι φορητοί υπολογιστές
που αγοράστηκαν στην αρχή της κρίσης
τώρα έχουν αρχίσει να χαλάνε και επειδή ο
πελάτης δεν έχει λεφτά για καινούργιο, τον
επισκευάζει. Σε άλλες εποχές θα τον πέταγε
και θα αγόραζε καινούργιο. Στη Ν. Κορέα
μεγάλη εταιρία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών, έχει ανοίξει “ιατρικά κέντρα” για
της ηλεκτρικές συσκευές, όπου ο “γιατρός
εξετάζει τον ασθενή” και αποκαθιστά
τη βλάβη επιτόπου, χρησιμοποιώντας
μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, όπου είναι
δυνατό.
Άλλα παραδείγματα κυκλικής οικονομίας
αποτελούν τα πιο κάτω:
Αμερικανική
αεροπορική
εταιρεία,
μετατρέπει το υλικό από τα παλιά καθίσματα,
σε τσάντες και πορτοφόλια.
Γνωστή εταιρία ελαστικών έχει συνάψει

συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες
εταιρίες ειδών ένδυσης και σχεδιάζει τα
ελαστικά της με τέτοιο τρόπο, ώστε μετά τη
χρήση τους να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για σόλες παπουτσιών.
Κολοσσός της πληροφορικής συγκεντρώνει
όλα τα άδεια δοχεία από μελάνια εκτυπωτών
και τα επαναχρησιμοποιεί.
Αλλά η ιδέα της κυκλικής οικονομίας
μπορεί να είναι πολύ πιο δημιουργική, αν
ψάχνεις για ευκαιρίες σε κάθε τομέα της
καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα, γαλλική
εταιρία φέρνει σε επαφή κόσμο που θέλει
να κάνει διακοπές με κόσμο που διαθέτει
σπίτι στο Παρίσι. Τέσσερα εκατομμύρια
άνθρωποι στο Παρίσι φιλοξενήθηκαν σε ήδη
υπάρχοντα διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει
κυκλική οικονομία. «Να χρησιμοποιείς
καλύτερα ό,τι ήδη διαθέτεις και να έχεις
ανάπτυξη με λιγότερη κατανάλωση πρώτων
υλών», αναφέρει ο κ. Λάμπερ.
Πηγή: «Κυκλική οικονομία»: Το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος
http://www.cnn.gr/focus/story/63121/kykliki-oikonomia-tooikonomiko-montelo-toy-mellontos

Παραδείγματα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας:

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies

Ιστοσελίδα του“Ellen Macarthur Foundation” και συγκεκριμένα στη σελίδα “Case studies”

https://www.youtube.com/watch?v=65Vt-mTYfW4

Ellen MacArthur Investigates the Circular Economy in Holland

https://www.greenbiz.com/article/8-companies-watch-circular-economy

8 companies to watch in the circular economy

https://www.youtube.com/watch?v=SRdJG68jBLs

Ελλάδα: η Καλαμάτα διδάσκει οικολογική επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη! - business planet
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Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το βίντεο
«From Consumer to User” («Από τον
καταναλωτή στον χρήστη» (https://www.
youtube.com/watch?v=Cd_isKtGaf8 ), το
οποίο παρουσιάζει την ιδέα της χρήσης
αγαθών χωρίς την ύπαρξη ιδιοκτησιακού
καθεστώτος. Ακολούθως συζητούν αν αυτή
η ιδέα θα μπορούσε να είχε εφαρμογή στη
δική τους καθημερινότητα και με ποιον
τρόπο.
Στη συνέχεια, καλούνται να μελετήσουν
τα πιο κάτω παραδείγματα εφαρμογής της

Το τζιν παντελόνι στην κυκλική οικονομία
Σε μια μπουτίκ του Άμστερνταμ αντί να
αγοράζεις τζιν τα ενοικιάζεις και όταν
πλέον δεν επιθυμείς να τα χρησιμοποιείς τα
ανταλλάσσεις με καινούργια. Τα τζιν είναι
πλήρως ανακυκλώσιμα. Όταν φτάσουν στο
τέλος της ζωής τους, ψιλοκόβονται και το
υλικό που προκύπτει μεταφέρεται στην
Ιταλία για να μετατραπεί πάλι σε τζιν.
Περισσότερες
πληροφορίες:
Moving
towards a circular economy (short version)

κυκλικής οικονομίας και να ετοιμάσουν ένα
μοντέλο εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας
στο σχολείο τους σχετικό με τον ρουχισμό,
τα βιβλία, τα παιχνίδια, κ.λπ. Είναι σημαντικό
να εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας του,
όπως επίσης να καθορίσουν αρμοδιότητες
και κανονισμούς σε σχέση με την εφαρμογή
του, την κατάσταση των αντικειμένων που
μπορούν να παραληφθούν και την ευθύνη
που έχει αυτός που τα δανείζεται να τα
επιστρέψει σε καλή κατάσταση.

Δανειστική εργαλειοθήκη
(Toronto Tool Library)
Στο Τορόντο του Καναδά λειτουργεί από
το 2013 μια δανειστική εργαλειοθήκη,
η οποία έχει πάνω από 5.000 εργαλεία.
Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή επαγγελματίας
μπορεί να δανειστεί τα εργαλεία αυτά με μια
ετήσια εγγραφή της τάξης των 50 δολαρίων
και να τα χρησιμοποιεί όσο συχνά θέλει.
Περισσότερες πληροφορίες:
Toronto Tool Library: How tool sharing could become a public utility
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/how-toolsharing-could-become-a-public-utility
Σχετικό φιλμάκι: https://www.youtube.com/watch?v=oQXD6y4JOjc

https://www.youtube.com/watch?v=6OrSOWXkPGM
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4. Σπατάλη τροφίμων και

κυκλική οικονομία
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Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Γνωρίσουν διάφορες προσπάθειες που
γίνονται διεθνώς για αντιμετώπιση
του προβλήματος της σπατάλης των
τροφίμων.
• Αντιληφθούν ότι η σπατάλη τροφίμων
συμβαίνει σε όλα τα στάδια της
αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων
και συνδέεται με τη σπατάλη του νερού
και της ενέργειας και την ενίσχυση του
φαινομένου του θερμοκηπίου.
• Κατανοήσουν ότι ο επαναπροσδιορισμός των καταναλωτικών μας
συνηθειών και η ιεράρχηση των
αναγκών μας μπορούν να συμβάλουν
στη μείωση της σπατάλης των
τροφίμων.
• Συνειδητοποιήσουν
την
ατομική
και συλλογική ευθύνη σε θέματα
παραγωγής και κατανάλωσης, σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
• Ευαισθητοποιηθούν
στα
θέματα
μείωσης της σπατάλης των τροφίμων
και
προώθησης
της
αειφόρου
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παραγωγής
και
κατανάλωσης
προϊόντων, για τη διατήρηση των
φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση
ενέργειας και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.
• Εξοικειωθούν με τη μελέτη και
διερεύνηση
κειμένου,
γραφικής
παράστασης, εικόνας και βίντεο ως
εργαλείων έρευνας, καταγραφής,
αποτύπωσης,
ανάλυσης
και
αξιολόγησης πληροφοριών σχετικών
με τη σπατάλη των τροφίμων.
• Εισαχθούν σε όλα τα στάδια
της
ερευνητικής
διαδικασίας
συμμετέχοντας σε έρευνες σχετικές
με τη σπατάλη τροφίμων και τη μείωση
των απορριμμάτων.
• Ασκηθούν στην παιδαγωγική τεχνική
του εννοιολογικού χάρτη.
• Υιοθετήσουν
καταναλωτικές
συνήθειες και μέτρα που να μπορούν
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση
του προβλήματος της σπατάλης των
τροφίμων.

Πορεία εφαρμογής
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Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το φιλμάκι για τη σπατάλη
των
τροφίμων
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.
cfm?ref=I111438&sitelang=en&videolang=EL και συζητούν στη
βάση των πιο κάτω ενδεικτικών ερωτημάτων:
- Ποιο ζήτημα παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο φιλμάκι;
- Τι νομίζετε ότι περιλαμβάνει ο όρος σπατάλη τροφίμων;
- Ποια παραδείγματα σπατάλης τροφίμων παρουσιάστηκαν στο
φιλμ; Ποιους αφορούσαν κυρίως;
- Γνωρίζετε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρείται
σπατάλη τροφίμων;
- Στο σπίτι σας πετάτε τρόφιμα; Αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που τα
πετάτε;
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Στη

συνέχεια,
οι
μαθητές/τριες,
εργαζόμενοι/ες
σε
ομάδες,
καλούνται να μελετήσουν το υλικό
που ακολουθεί και παρακολουθούν
το ντοκιμαντέρ «Πεταμένο φαγητό
– Taste the waste» (https://www.
youtube.com/watch?v=Mvjb8p_
ngwU&list=PL7696E680B1CD760D).
Στόχος της άσκησης είναι να εντοπίσουν

σε ποια στάδια της αλυσίδας παραγωγής
τροφίμων παρατηρείται σπατάλη τροφίμων
και για ποιον λόγο. Δίδεται σχετικό φύλλο
εργασίας στους/τις μαθητές/τριες, το
οποίο καλούνται να συμπληρώσουν βάσει
των πληροφοριών που συνέλεξαν.

https://ww2.kqed.org/lowdown/wp-content/uploads/sites/26/2013/12/Food-Waste_slice4.gif
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Ο όρος «σπατάλη τροφίμων», σύμφωνα με
τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO: Food and Agriculture Organization)
περιλαμβάνει την απώλεια τροφής και τα
απορρίμματα τροφίμων. Ο όρος απώλεια
τροφίμων αναφέρεται στη μείωση της
μάζας και της ποιότητας των τροφίμων
που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο. Αυτές οι απώλειες προκαλούνται
κυρίως από ανεπάρκειες στην αλυσίδα
παραγωγής των τροφίμων, όπως κακή
υποδομή και υλικοτεχνική υποστήριξη,
έλλειψη
τεχνολογίας,
ανεπαρκείς
δεξιότητες και γνώσεις, έλλειψη πρόσβασης
στην αγορά. Ο όρος απορρίμματα τροφίμων
αναφέρεται στην κατάλληλη τροφή για
κατανάλωση η οποία πετιέται είτε γιατί έχει
ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης είτε γιατί
έχει χαλάσει. Σημαντικοί παράγοντες σε
αυτό είναι η υπερπροσφορά που υπάρχει
στις αγορές και οι καταναλωτικές και
διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών.
Σε παγκόσμιο επίπεδο εμφανίζεται ένα
μοτίβο σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχουν
πράγματι σημαντικές απώλειες μετά τη
συγκομιδή κατά τα πρώτα στάδια της
αλυσίδας εφοδιασμού, κυρίως λόγω των
περιορισμών στις τεχνικές συγκομιδής, τις
υποδομές αποθήκευσης και μεταφοράς και
τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν
την αλλοίωση των τροφίμων.
Στις ανεπτυγμένες χώρες οι βασικές αιτίες
για τη σπατάλη τροφίμων εντοπίζονται
στον συνδυασμό της συμπεριφοράς των
καταναλωτών και την έλλειψη επικοινωνίας
στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για παράδειγμα,
οι καταναλωτές δεν προγραμματίζουν
επαρκώς τις αγορές και το μαγείρεμά
τους με αποτέλεσμα οι ποσότητες να είναι
μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν
να καταναλώσουν. Αντίστοιχα, οι φορείς
της αλυσίδας παραγωγής έχουν πολύ
περιοριστικά πρότυπα ποιότητας σε σχέση
με το μέγεθος και την αισθητική των
τροφίμων.
Πηγή: Food wastage footprint. Impacts on natural resources http://
www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
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https://www.slideshare.net/TCINetwork/tci-2016-ecosystemcircular-economy-of-food
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•

•
•
•

Περιορισμοί στις γεωργικές
τεχνικές, στις μεταφορές και
στις υποδομές αποθήκευσης.
Το κλίμα και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Πλεονάσματα παραγωγής.
Η συμμόρφωση με τους
κανόνες και τα πρότυπα.

•
•
•
•

Όρια στο σύστημα διανομής.
Λάθη στην πρόβλεψη και
διαχείριση των αποθεμάτων.
Αλλοίωση των προϊόντων και
της συσκευασίας.
Στρατηγικές μάρκετινγκ και
πωλήσεων.

•
•
•
•

Μεγάλη ποσότητα αγορών.
Παρασκευή
μεγάλων
μερίδων.
Δυσκολία
στην
ορθή
κατανόηση της σήμανσης.
Λάθη κατά την αποθήκευση
των τροφίμων.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τεχνικοί περιορισμοί και
περιορισμοί σχετικοί με τις
διαδικασίες επεξεργασίας και
παραγωγής.
Πηγή: Food Waste and the Circular Economy
http://www.bipr.eu/BIPREXTRAMATERIALS/20151116.pdf

Άλλα βίντεο τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για
την εισαγωγή στο ζήτημα της σπατάλης των τροφίμων

https://www.youtube.com/watch?v=OZoT8kZq-d4

Σπατάλη τροφίμων

https://www.youtube.com/watch?v=1aH7RwOD0RE

The Big Waste: Why Do We Throw Away So Much Food?

https://www.youtube.com/watch?v=zkASAZGIuu0

Just Eat It - A food waste story (Trailer)

https://www.youtube.com/watch?v=fMjLJ-HW1-k

Σπίτι στη Φύση - Σπατάλη Τροφίμων
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Λόγοι σπατάλης φαγητού στα
νοικοκυριά και τον τομέα εστίασης
(εστιατόρια)
• Μεγέθη
φαγητού

συσκευασμένων

μερίδων

Επιλογή συσκευασίας ατομικών μερίδων
που συνεπάγεται μεγαλύτερη σπατάλη
συσκευασίας ή συσκευασίας πολλών
μερίδων που συνεπάγεται μεγαλύτερη
πιθανότητα σπατάλης τροφίμων.

• Ελλιπής ενημέρωση
Ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις
ανεπτυγμένες χώρες γνωρίζουν πλέον
το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων,
ελάχιστοι έχουν αλλάξει τις συνήθειές
τους ή ενεργά προσπαθούν να μειώσουν
τη σπατάλη τροφίμων.

• Προβλήματα στις ετικέτες προϊόντων
Μεγάλες
ποσότητες
τροφίμων
σπαταλούνται εξαιτίας της τάσης
των καταναλωτών να μεταχειρίζονται
τις
διάφορες
επισημάνσεις
στις
ετικέτες προϊόντων ως το ίδιο, χωρίς
να αντιλαμβάνονται τη διάκριση για
παράδειγμα μεταξύ των σημάνσεων
“ημερομηνίας λήξης” και “κατανάλωσης
κατά προτίμηση πριν”.

• Προτιμήσεις
Μεγάλες
ποσότητες
τροφίμων
σπαταλούνται εξαιτίας των διατροφικών
προτιμήσεων
που
έχουμε
ως
καταναλωτές, π.χ. η σπατάλη της φλούδας
μιας πατάτας ή ενός μήλου, η κόρα
του ψωμιού, κ.λπ. Αυτός ο παράγοντας
σπατάλης τροφίμων θεωρείται σύμφωνα
με τις μελέτες από τους πιο δύσκολους
να αλλάξει.

• Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός των αγορών ενός
νοικοκυριού
θεωρείται
σημαντικός
παράγοντας σπατάλης τροφίμων.

• Προβλήματα συσκευασιών
Ειδικές συσκευασίες θα μπορούσαν να
επιμηκύνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής
των προϊόντων, π.χ. ο πενταπλασιασμός
της διάρκειας των λαχανικών που
περιέχουν μεγάλο ποσοστό νερού
εφόσον συσκευασθούν σε ειδική
μεμβράνη.

• Προβλήματα αποθήκευσης
Έχει υπολογιστεί ότι στην Μεγάλη
Βρετανία 2 εκατ. τόνοι τροφίμων δεν
αποθηκεύονται σωστά κάθε χρόνο.

• Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
Οι αλλαγές στη κοινωνική δομή
των
τελευταίων
δεκαετιών
στις
ανεπτυγμένες χώρες, με σημαντικότερη
την αύξηση των ατομικών νοικοκυριών,
παίζει ρόλο στην αύξηση της σπατάλης
τροφίμων, καθώς τα ατομικά νοικοκυριά
έχουν ισχυρότερη τάση προς τη σπατάλη
σε σχέση με τα νοικοκυριά περισσότερων
ατόμων.
Πηγή: Η σπατάλη των τροφίμων στην Ελλάδα και το Μπορούμε
http://socialpolicy.gr/2013/12/η-σπατάλη-τροφίμων-στην-ελλάδακαι-το-π.html
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Τι είναι η σπατάλη τροφίμων; Τι περιλαμβάνει ο όρος;

Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες στο ζήτημα της
σπατάλης των τροφίμων;

σπατάλη τροφίμων. Καλό θα είναι να
αξιοποιηθούν και οι πηγές που αναφέρονται
πιο πάνω.

Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει την αλυσίδα
παραγωγής τροφίμων. Σημειώστε σε κάθε
στάδιο τους λόγους που μπορεί να υπάρξει

Παραγωγή

Επεξεργασία

Διανομή

Εμπόριο

Καταναλωτές

Ετοιμασία
στο σπίτι

Εστιατόριο
Ετοιμασία στο εστιατόριο
Πηγή: https://www.cdc.gov/foodsafety/outbreaks/images/food-production-chain-650px.jpg
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Σημειώστε στον πιο κάτω πίνακα τους
λόγους για τη σπατάλη που μπορεί να γίνει σε
όλα τα στάδια “από την παραγωγή μέχρι την
κατανάλωση” της πατάτας, προτείνοντας

παράλληλα συγκεκριμένους τρόπους για
την αντιμετώπιση του προβλήματος σε
κάθε στάδιο.

Λόγοι που παρατηρείται σπατάλη

Τρόποι αντιμετώπισης

Παραγωγή

Επεξεργασία

Διανομή

Εμπόριο

Εστιατόριο

Οικία
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Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΑΤΑΛΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
Οι μαθητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν το φιλμάκι
«Food Wastage Footprint 2» (https://www.youtube.com/
watch?v=RytEgwymDr0), μελετώντας παράλληλα υλικό που
παρατίθεται, με στόχο τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών,
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών από τη σπατάλη τροφίμων.

Στοιχεία
& αριθμοί
• Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι το 1/3
του παραγόμενου φαγητού, αριθμός ο
οποίος ισοδυναμεί σε 1,3 δισεκατομμύρια
τόνους τροφής, αξίας περίπου 1
τρισεκατομμυρίου, καταλήγει στους
κάδους απορριμμάτων των καταναλωτών
και των λιανεμπόρων ή καταστρέφεται
λόγω των κακών πρακτικών μεταφοράς ή
συγκομιδής.
• Αν ο παγκόσμιος πληθυσμός αγγίξει τα
9,6 δισεκατομμύρια έως το 2050, τότε
θα χρειαστούν σχεδόν τρεις πλανήτες
του μεγέθους της Γης για να παράσχουν
τους απαραίτητους φυσικούς πόρους
που χρειάζονται για την κάλυψη των
αναγκών των σημερινών κοινωνιών.
• Χρειάζονται περίπου 1500 λίτρα νερού
για να παραχθεί 1 κιλό σιτάρι, και περίπου
δέκα φορές περισσότερο νερό για να
παραχθεί 1 κιλό βοείου κρέατος.
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• Η σπατάλη φαγητού συμβάλλει στην
κλιματική αλλαγή. Όταν πετάμε φαγητό,
σπαταλούμε όλη την ενέργεια που
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή
του. Γύρω στο 10% των αερίων του
θερμοκηπίου που προκαλούνται από
τον άνθρωπο συνδέονται με τη σπατάλη
φαγητού.
• Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι
βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραία
καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με
τις κλιματικές αλλαγές. Πώς η σπατάλη
τροφίμων εντείνει τις κλιματικές αλλαγές;
Τρόφιμα που αποστέλλονται σε χώρους
υγειονομικής ταφής παράγουν μεθάνιο,
ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου που
επηρεάζει το κλίμα. Κάθε χρόνο, από την
σπατάλη τροφίμων εκπέμπονται πάνω
από 3,3 δισεκατομμύρια τόνοι μεθανίου.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΟΙ 20 ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12

Αν η σπατάλη τροφίμων
ήταν χώρα, θα ήταν η
τρίτη μεγαλύτερη σε
εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου στον κόσμο.
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http://www.fao.org/ﬁleadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf

Αποτύπωμα νερού των τροφίμων
Ποσότητα νερού που απαιτείται για:

1 τομάτα

1 πατάτα

Ι σακουλάκι πατατάκια

1 φλιτζάνι τσάι

13

25

185

35

1 φέτα ψωμί με τυρί

1 ποτήρι γάλα

λίτρα

1 φλιτζάνι καφέ

λίτρα

1 φέτα ψωμί

λίτρα

λίτρα

140

40

90

200

1 αβγό

1 πορτοκάλι

1 μήλο

1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι

135

50

70

170

1 ποτήρι χυμό μήλο

1 μπιφτέκι

190

2400

λίτρα

λίτρα

λίτρα

λίτρα

λίτρα

λίτρα

λίτρα

λίτρα

λίτρα

λίτρα

Πηγή: https://ofﬁcecuisine.wordpress.com/2016/02/23/what-else-do-you-waste-when-you-throw-away-food/
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Ενέργεια (kWh) που απαιτείται για την παραγωγή 1 κιλού

Καλαμπόκι
Γάλα
Μήλα
Αβγά
Κοτόπουλο
Τυρί
Χοιρινό
Βοδινό
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Πηγή: http://www.theoildrum.com/node/6252

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τροφή (Kg CO2/Kg)
Καρότα
Λάχανο
Μαρούλι
Μήλο
Πορτοκάλι
Ντομάτα
Πατάτα
Μπανάνα
Γάλα
Αβγά
Κοτόπουλο
Χοιρινό
Τυρί
Βοδινό

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Πηγή: http://ourfoodprint.com/sites/default/ﬁles/recipes/images/environment/emissions/carbon_footprint.png
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Τι είναι τελικά το «αποτύπωμα»
της διατροφής μας;
Μπορεί πολλοί από εμάς να μην το
συνειδητοποιούμε, αλλά η διατροφή μας
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα
υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.
Σκεφτείτε μόνο ότι η παραγωγή των
τροφίμων απαιτεί μεγάλες εκτάσεις
καλλιεργήσιμης γης, πολύτιμες πρώτες
ύλες, αφθονία νερού και, φυσικά, ενέργεια.
Για την αποτίμηση όλων αυτών των
εισροών, οι επιστήμονες κάνουν λόγο
για το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα» της
διατροφής μας μέσα από δύο βασικούς
δείκτες μέτρησης: το αποτύπωμα του
άνθρακα και το αποτύπωμα του νερού.
Πίσω από τη μέτρηση αυτών των δύο
δεικτών προβάλλει ο κύκλος ζωής των
τροφίμων, δηλαδή, η πορεία τους από τον
τόπο παραγωγής τους (χωράφι ή στάβλο)
μέχρι και το πιάτο μας. Συμπεριλαμβάνονται
επίσης τα στάδια της επεξεργασίας, της
μεταφοράς και της συντήρησης των
τροφίμων, ενώ σε κάθε στάδιο ζωής του
τροφίμου προστίθενται η ενέργεια και το
νερό που απαιτείται.

Το αποτύπωμα του άνθρακα
Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η διαδικασία
παραγωγής των τροφίμων διαφέρει από
χώρα σε χώρα, ενώ το διαφορετικό είδος
ενέργειας που χρησιμοποιείται σε κάθε
χώρα οδηγεί σε διαφορετική επιβάρυνση
του αποτυπώματος του άνθρακα. Κατά
συνέπεια, το ανθρακικό αποτύπωμα ακόμα
και για το ίδιο προϊόν διαφοροποιείται από
περιοχή σε περιοχή.
Καθώς στην ατμόσφαιρα της Γης υπάρχουν
περί τα 40 σημαντικά θερμοκηπιακά αέρια,
για να υπάρχει μια κοινή μονάδα μέτρησής
τους, το ανθρακικό αποτύπωμα μετριέται
σε ισοδύναμα κιλά (ή γραμμάρια) διοξειδίου
του άνθρακα ανά κιλό τροφίμου.
Για παράδειγμα, το ανθρακικό αποτύπωμα
ενός λίτρου φρέσκου χυμού πορτοκαλιού
στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 900 γραμμάρια
διοξειδίου του άνθρακα. Από αυτά, το
37% αποδίδεται στην καλλιέργεια των
πορτοκαλιών, το 23% στην επεξεργασία

τους για την παραγωγή του χυμού, το
22% στη μεταφορά για τη διανομή του
χυμού, ενώ το 18% αποδίδεται στα υλικά
συσκευασίας του χυμού.
Το ανθρακικό αποτύπωμα των παραγωγικών
ζώων είναι μεγαλύτερο από αυτό των
φρούτων και των λαχανικών. Αυτό οφείλεται
κυρίως στην παραγωγή μεθανίου από τα
ζώα (ειδικά τα μηρυκαστικά), το οποίο
είναι 25 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο
του άνθρακα, αλλά και στη διαχείριση της
κοπριάς τους, η οποία επίσης παράγει
ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου.
Τέλος, τα νοικοκυριά συμβάλλουν στη
μεγέθυνση του ανθρακικού αποτυπώματος
των τροφίμων καθώς στο σπίτι, τα
τρόφιμα συντηρούνται στο ψυγείο και
μαγειρεύονται. Έτσι, απαιτούν πρόσθετη
ενέργεια που μπορεί να φτάσει μέχρι και το
1/3 της συνολικής ενέργειας του τροφίμου!
Για παράδειγμα, είναι προτιμότερο να
βράζουμε την τροφή παρά να την ψήνουμε
στον φούρνο.

Το αποτύπωμα του νερού
Το αποτύπωμα του νερού «μαρτυράει» όλες
τις εισροές νερού για την παραγωγή ενός
κιλού τροφίμου έτοιμου προς κατανάλωση.
Αφορά ολόκληρο τον κύκλο ζωής του
τροφίμου και μετριέται σε λίτρα νερού ανά
κιλό τροφίμου!
Το
υδατικό
αποτύπωμα
παρουσιάζει και
αυτό σημαντικές
διακυμάνσεις,
ανάλογα
με
το
σύστημα
παραγωγής του
κάθε τροφίμου.
Για παράδειγμα,
στο
υδατικό
αποτύπωμα
των
ζωικών
προϊόντων
συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα του
νερού που απαιτείται για την παραγωγή
των ζωοτροφών. Ως ένα πιο καθημερινό
παράδειγμα, αναφέρεται ότι μια κούπα καφέ
προϋποθέτει την κατανάλωση 140 λίτρων
νερού, εκ των οποίων το περισσότερο
χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια των
κόκκων του καφέ.
Πηγή:
http://kalyterizoi.gr/new/ti-einai-telika-apotypoma-tisdiatroﬁs-mas
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Πτυχές

Επιπτωσεις απο την σπαταλη τροφιμων

Περιβαλλοντικές

Οικονομικές

Κοινωνικές

Οι μαθητές/τριες, με βάση τα όσα
μελέτησαν, ετοιμάζουν στις ομάδες τους
έναν εννοιολογικό χάρτη για τη σπατάλη
των τροφίμων (συνέπειες και στάδια στα
οποία παρατηρείται).
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επιβάρυνση
ανθρώπινης
υγείας

κλιματικές
αλλαγές

ενίσχυση
φαινομένου
θερμοκηπίου

ατμοσφαιρική
ρύπανση

μείωση της
βιοποικιλότητας

που προκαλεί

αύξησης
καλλιεργησίμων
εκτάσεων

φτώχια

οικονομική
κρίση

κοινωνικές
ανισότητες

κοινωνική
κρίση

οδηγεί σε

λόγω

εκπομπών μεθανίου
και διοξειδίου
του άνθρακα

εκμετάλλευση
φυσικών πόρωνυ

προκαλεί

υποβάθμιση
του περιβάλλοντος

προκαλεί

μεγάλης
ποσότητας
αγορών

ημερομηνίας
συσκευασίας
μεγέθους
μερίδας

αποθήκευσης

λόγω

κατανάλωση

παρατηρείται κατά την

Σπατάλη Τροφίμων

αλλοίωσης
συσκευασίας

αλλοίωσης
προϊόντος

ημερομηνίας
συσκευασίας

λόγω

εμπόριο

παρατηρείται στο

υποδομών
αποθήκευσης
καιρικών
συνθηκών

λόγω

παραγωγή

εμφάνισης

παρατηρείται κατά την

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες καλούνται
να εργαστούν στις ομάδες τους και να
ετοιμάσουν τα γεύματα μιας μέρας για
μια τετραμελή οικογένεια (πρόγευμα,
ενδιάμεσο,
μεσημεριανό,
ενδιάμεσο,
βραδινό) προσπαθώντας αυτά να έχουν όσο
το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα νερού.

Μπορούν να αξιοποιήσουν τους πιο πάνω
πίνακες και την ιστοσελίδα Product gallery
(http://waterfootprint.org/en/resources/
interactive-tools/product-gallery/), για να
πάρουν πληροφορίες για κάθε τροφή που
θα επιλέξουν.

Πρόγευμα

Ποσότητα νερού σε λίτρα

Ενδιάμεσο

Ποσότητα νερού σε λίτρα

Μεσημεριανό

Ποσότητα νερού σε λίτρα

Ενδιάμεσο

Ποσότητα νερού σε λίτρα

Βραδινό

Ποσότητα νερού σε λίτρα

Συνολική ποσότητα νερού για όλη τη μέρα για όλη την οικογένεια:
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Οι
μαθητές/τριες
υπολογίζουν
το
προσωπικό τους αποτύπωμα νερού στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
waterfootprint.org/en/resources/interactivetools/personal-water-footprint-calculator/
personal-calculator-extended/

Οι μαθητές/τριες, αφού διαβάσουν το
πιο κάτω κομμάτι, το οποίο αφορά στο
αποτύπωμα των τροφίμων στην περιοχή της
Μεσογείου, καλούνται να εντοπίσουν και να
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους
το αποτύπωμα των τροφίμων στην περιοχή
της Μεσογείου είναι υψηλό.

Στην περιοχή της Μεσογείου ο τομέας των
τροφίμων είναι ένας σημαντικός παράγοντας
στη
διαμόρφωση
του
οικολογικού
αποτυπώματος, αφού συμβάλλει περίπου
στο 35% του συνολικού αποτυπώματος. Η
μέση τιμή του αποτυπώματος διατροφής
ενός κατοίκου της Μεσογείου είναι περίπου
0,9 παγκόσμια εκτάρια ανά άτομο (GHA =
global hectares), με εύρος τιμών από 0,6
GHA μέχρι 1,5 GHA.

σχετίζονται με τη λειψυδρία, τη χαμηλή
παραγωγικότητα
της
γεωργίας,
την
αυξανόμενη εξάρτηση από τα εισαγόμενα
τρόφιμα, και την απομάκρυνση από την
παραδοσιακή, φιλική προς το περιβάλλον
και υγιεινή μεσογειακή διατροφή. Αντί να
καταναλώνονται δημητριακά, λαχανικά
και λάδι που είναι χαρακτηριστικά της
μεσογειακής διατροφής και έχουν χαμηλό
αποτύπωμα, καταναλώνεται περισσότερο
κρέας και γαλακτοκομικά που έχουν
υψηλότερο αποτύπωμα.

Οι λόγοι για το σχετικά υψηλό αποτύπωμα
τροφίμων στην περιοχή της Μεσογείου

Οικολογικό Αποτύπωμα Κατανάλωσης Τροφίμων
(2010)
Κρέας

Σλοβενία

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Αίγυπτος

Ψάρι

Ισραήλ

Λαχανικά, φρούτα, ξηροί καρποί

Αλβανία
Δημητριακά

Μαρόκο
Άλλα τρόφιμα

Τυνησία
Κύπρος

Τουρκία
Γαλλία
Ιταλία
Κροατία
Ισπανία
Ελλάδα
Μάλτα
Πορτογαλία
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Μέσος όρος των 15 Μεσογειακών χωρών
Πηγή: http://www.footprintnetwork.org/2015/10/26/med/
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Οι μαθητές/τριες, καλούνται να διεξάγουν
μια έρευνα με τη χορήγηση ερωτηματολογίου
με σκοπό να εξετάσουν την κατάσταση στην
Κύπρο σε σχέση με την κατανάλωση και τη
σπατάλη τροφίμων. Το ερωτηματολόγιο
μπορεί να χορηγηθεί στις οικογένειες
των μαθητών/τριων του σχολείου ή και σε
δείγμα κατοίκων της ευρύτερης περιοχής ή
κοινότητας.
Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων, οι μαθητές/τριες μπορούν να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα της έρευνας σε εκδήλωση
στο σχολείο και να ετοιμάσουν ένα άρθρο,

με το οποίο να ενημερώνεται η κοινή
γνώμη για τα αποτελέσματα της έρευνάς
τους σε σχέση με το ζήτημα της σπατάλης
τροφίμων. Μπορούν, επίσης, στο άρθρο να
συμπεριλάβουν στοιχεία αναφορικά με τις
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις από τη σπατάλη τροφίμων, όπως
και να εισηγηθούν τρόπους που μπορούν να
εφαρμοσθούν στην καθημερινή ζωή από
τους πολίτες για τη μείωση της σπατάλης
των τροφίμων.
Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί:

Αριθμός ατόμων που μένουν στο σπίτι:

………….............

Από πού αγοράζετε τα τρόφιμα που χρησιμοποιείτε στο σπίτι;

……………………….

…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..………
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Πόσο συχνά πηγαίνετε στην υπεραγορά;

………………........

Πόσο κοντά στην οικία σας είναι η υπεραγορά;

……………………….
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Κάποτε

Συχνά

Πάντοτε

Ποτέ

Σχεδόν
πάντοτε

Σημειώστε πόσο συχνά ισχύει:

Πηγαίνετε προετοιμασμένος/η στην υπεραγορά
ετοιμάζοντας λίστα.

1

2

3

4

5

Ψωνίζετε μόνο όσα έχετε σημειώσει στη λίστα.

1

2

3

4

5

Επηρεάζεστε από προσφορές που υπάρχουν σε
διάφορες συσκευασίες.

1

2

3

4

5

Κοιτάζετε τις ημερομηνίες λήξης ή «ανάλωσης κατά
προτίμηση μέχρι…».

1

2

3

4

5

Αγοράζετε προϊόντα που η ημερομηνία λήξης ή
«ανάλωσης κατά προτίμηση μέχρι…» είναι το πολύ σε
μια βδομάδα.

1

2

3

4

5

Πετάτε στα σκουπίδια τρόφιμα γιατί έχει περάσει
η ημερομηνία λήξης ή «ανάλωσης κατά προτίμηση
μέχρι…».

1

2

3

4

5

Αγοράζετε φρούτα και λαχανικά με κριτήριο την τιμή
τους.

1

1

3

4

5

Αγοράζετε φρούτα και λαχανικά με κριτήριο την
εμφάνισή τους.

1

1

3

1

5

Αγοράζετε εγχώρια φρούτα.

1

2

3

4

5

Αγοράζετε εισαγόμενα φρούτα

1

2

3

4

5

Αγοράζετε κατεψυγμένα λαχανικά;

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2

3
3
3
3

4
4
4
4

5

Αγοράζετε φρούτα και λαχανικά από:
την υπεραγορά
τη φρουταρία
υπαίθρια αγορά/ απευθείας από τους παραγωγούς
αλλού (σημειώστε):

..................................……………….

2
2
2
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Ποτέ

Σπάνια

1-2 φορές
τη βδομάδα

3-4 φορές
τη βδομάδα

5-6 φορές
τη βδομάδα

καθημερινά

Σημειώστε πόσο συχνά ισχύει για την οικογένειά σας:

Τρώτε μεσημεριανό στο σπίτι.

1

2

3

4

5

6

Τρώτε βραδινό στο σπίτι.

1

2

3

4

5

6

Παραγγέλλετε έτοιμο φαγητό.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

βοδινό κρέας

1

2

3

4

5

6

χοιρινό κρέας

1

2

3

4

5

6

κοτόπουλο

1

2

3

4

5

6

ψάρι

1

2

3

4

5

6

ψωμί

1

2

3

4

5

6

δημητριακά

1

2

3

4

5

6

όσπρια

1

2

3

4

5

6

λαδερά φαγητά

1

2

3

4

5

6

ζυμαρικά

1

2

3

4

5

6

φρούτα

1

2

3

4

5

6

λαχανικά

1

2

3

4

5

6

γαλακτοκομικά προϊόντα

1

2

3

4

5

6

τηγανιτές πατάτες

1

2

3

4

5

6

Τρώτε σε εστιατόριο.
Τρώτε σε εστιατόριο τύπου “fast food”.
Καταναλώνετε:
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Ποτέ

Σπάνια

1-2 φορές
τη βδομάδα

3-4 φορές
τη βδομάδα

5-6 φορές
τη βδομάδα

καθημερινά

Σημειώστε πόσο συχνά ισχύει για την οικογένειά σας:

σοκολάτα ή γλυκά

1

2

3

4

5

6

αλμυρά

1

2

3

4

5

6

ξηρούς καρπούς

1

2

3

4

5

6

αναψυκτικά

1

2

3

4

5

6

φρέσκο χυμό

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

το πετάτε στα σκουπίδια

1

2

3

4

5

6

το τρώτε κάποια άλλη φορά

1

2

3

4

5

6

φτιάχνετε με αυτό κάποιο άλλο φαγητό

1

2

3

4

5

6

το δίνετε στα κατοικίδιά σας να το φάνε

1

2

3

4

5

6

άλλο: …………………………………

1

2

3

4

5

6

Περισσεύει φαγητό στο γεύμα ή στο δείπνο;
Το φαγητό το οποίο έχει περισσέψει:

Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
Τι γνωρίζετε για την ημερομηνία λήξης η οποία αναγράφεται στα προϊόντα;

Τι γνωρίζετε για την ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση μέχρι…»;

Θα καταναλώνατε τρόφιμα των οποίων η ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση
μέχρι…» έχει παρέλθει;

Καλλιεργείτε φρούτα ή λαχανικά στο σπίτι;

Εκπαιδευτική πρόταση: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Γ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τα πιο κάτω κείμενα και
την εικόνα και να εντοπίσουν τους τομείς στους οποίους στοχεύει
η κυκλική οικονομία σε σχέση με το ζήτημα της σπατάλης των
τροφίμων.

Σχεδόν 90 τόνοι τροφίμων
σπαταλούνται ετησίως στην ΕΕ
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το
70% της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ
προέρχεται από τα νοικοκυριά και τον τομέα
της εστίασης, ενώ το υπόλοιπο 30% από
την παραγωγή και τη μεταποίηση.
Επί της ουσίας, η εκτίμηση είναι πως 88
εκατ. τόνοι τροφής σπαταλούνται ετησίως
στην ΕΕ, που ισοδυναμούν με κόστος της
τάξης των 143 δις. Ευρώ.
Η πρωτοβουλία για τον περιορισμό
της σπατάλης των τροφίμων είναι στο

ελάχιστο, αποτελεί απαραίτητη συμβολή
στις προσπάθειες της ΕΕ να αναπτύξει
μια βιώσιμη, αποδοτική και ανταγωνιστική
οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα και αποδοτική αξιοποίηση
των πόρων. Μια τέτοια μετάβαση αποτελεί
μια σημαντική ευκαιρία για να ενισχυθεί
η ευρωπαϊκή οικονομία και η Ευρώπη να
αποκτήσει νέα, αειφόρα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα.
Ειδικά, η σπατάλη τροφίμων αποτελεί
παράγοντα αυξανόμενης ανησυχίας στην
Ευρώπη. Πέρα από τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που προκαλούνται από τη
σπατάλη τροφίμων, για την παραγωγή,
τη διανομή και την αποθήκευσή τους
χρησιμοποιούνται
φυσικοί
πόροι.
Σημειώνεται ότι η απόρριψη τροφίμων που
είναι ακόμη βρώσιμα αυξάνει τις εν λόγω
επιπτώσεις και προκαλεί οικονομική ζημιά
για τους καταναλωτές και την οικονομία.
Η σπατάλη τροφίμων έχει έντονες
κοινωνικές
διαστάσεις.
Η
σπατάλη
τροφίμων θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί,
αν ενισχυθεί η δωρεά τροφίμων που
είναι ακόμη βρώσιμα, αλλά για λόγους
οργανωτικούς δεν μπορούν να διατεθούν
στο εμπόριο.

επίκεντρο του φιλόδοξου σχεδίου της ΕΕ
για την κυκλική οικονομία.
Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία,
όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών
και των πόρων παραμένει στην οικονομία
όσο το δυνατόν περισσότερο, και η
παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο
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Πηγή: GreenAgenda
http://greenagenda.gr/σχεδόν-90-τόνοι-τροφίμων-σπαταλώνται-ετ/

Προκειμένου να στηριχθεί η επίτευξη του
στόχου της αειφόρου ανάπτυξης σχετικά με
τη σπατάλη τροφίμων και να μεγιστοποιηθεί
η συμβολή των παραγόντων στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων, η Επιτροπή θα:
• Αναπτύξει κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία
για τη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων
και τον προσδιορισμό σχετικών δεικτών.
• Δημιουργήσει μια «πλατφόρμα» με
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα
μέρη με σκοπό να στηριχθεί η επίτευξη
των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά
με τη σπατάλη τροφίμων, μέσω της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και
της αξιολόγησης της προόδου με την
πάροδο του χρόνου.

Η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων
κατέχουν κεντρική θέση στο φιλόδοξο
σχέδιο της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, το
οποίο περιλαμβάνει σχετικές νομοθετικές
προτάσεις για την ενίσχυση της μετάβασης
της Ευρώπης σε μια κυκλική οικονομία. Μια
τέτοια νομοθετική πρόταση είναι η θέσπιση
μιας πλατφόρμας πρόληψης της σπατάλης
τροφίμων στην οποία θα συμμετέχουν
τα κράτη μέλη και όλοι οι παράγοντες της
τροφικής αλυσίδας.
Η πλατφόρμα της ΕΕ γα την απώλεια και τη
σπατάλη των τροφίμων έχει ως στόχο να
στηρίξει όλους τους φορείς να καθορίσουν
τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη
της σπατάλης των τροφίμων, την ανταλλαγή

• Λάβει μέτρα για να διευκρινίσει τη
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα
απόβλητα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές,
όπως επίσης και θα διευκολύνει τη δωρεά
τροφίμων και τη χρησιμοποίηση των
πρώην τροφίμων και των υποπροϊόντων
της αλυσίδας τροφίμων στην παραγωγή
ζωοτροφών, χωρίς να διακυβεύεται
η ασφάλεια των τροφίμων και των
ζωοτροφών
• Προχωρήσει στην εξέταση τρόπων για
τη βελτίωση της χρήσης της σήμανσης
ημερομηνίας και της κατανόησής της από
τους καταναλωτές, ιδίως της ετικέτας
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από».
Πηγή: Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την
κυκλική οικονομία
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e899a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0002.03/
DOC_1&format=HTML&lang=el&parentUrn=CELEX:52015DC0614

βέλτιστων πρακτικών και την αξιολόγηση
της προόδου σε βάθος χρόνου.
Η πλατφόρμα θα συνεδριάζει τουλάχιστον
δύο φορές τον χρόνο υπό την προεδρία
εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κύριος στόχος της είναι να συμβάλει «στον
εντοπισμό και στην ιεράρχηση των δράσεων
που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν
η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων». Θα
βοηθήσει, επίσης, άλλα κράτη μέλη να
προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν, προς την
κατεύθυνση αυτή, κατάλληλες ενέργειες σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Πηγή: Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της σπατάλης τροφίμων
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://europedirect.duth.gr/?q=node/9845#.WOEdINSGNdg
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Διανομή

Αποθήκευση

Οργανικά
λιπάσματα
Καλλιέργειες

Ζωοτροφές και
λιπάσματα

Ανάκτηση νερού
και ενέργειας

Άλλοι
τομείς

Πρωτοποριακές
συσκευασίες

Συστατικά

Ενημέρωση
καταναλωτών
Καταναλωτές

Βιομηχανική
συμβίωση

Οδηγίες
κατάψυξης και
αποθήκευσης

Παρασκευή τροφίμων και ποτών
Πρώην τρόφιμα
που είναι
ασφαλή προς
βρώση

Πρόληψη
σπατάλης
φαγητού

Υποπροϊόντα

Πλεόνασμα
τροφίμων

Δωρεά
τροφίμων
Δυνατότητα
επιλογής
μεγέθους
μερίδας

Ανακύκλωση και ανάκτηση
Πηγή: http://circulareconomy.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/2016/05/Circular_Economy_INFOGRAPHIC_3105_option.png

Τομείς που στοχεύει η κυκλική οικονομία
στην πρόληψη και αντιμετώπιση της
σπατάλης τροφίμων
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Ενέργειες που θα γίνουν

Δίδεται στους/τις μαθητές/τριες ο πιο κάτω
πίνακας και καλούνται να αναφέρουν ποιο
από κάθε ζευγάρι φρούτων ή λαχανικών θα
επέλεγαν να αγοράσουν και για ποιον λόγο.

Ποιο φρούτο ή λαχανικό θα αγόραζες από τη φρουταρία και για ποιον λόγο;

καρότο

ντομάτα

πατάτα

λεμόνι

μπανάνα

φράουλα
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Αφού οι μαθητές/τριες παρουσιάσουν
και εξηγήσουν τις επιλογές τους, τους
υποβάλλεται το ερώτημα αν θεωρούν ότι το
σχήμα, το χρώμα και γενικά η εμφάνιση του
φρούτου και του λαχανικού επηρεάζουν τη
γεύση του. Ακολούθως, τους παρουσιάζεται
η πιο κάτω πληροφορία:

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στους/
τις μαθητές/τριες οι πιο κάτω εικόνες και
καλούνται να τις σχολιάσουν. Ενδεικτικά
μπορούν να υποβληθούν οι πιο κάτω
ερωτήσεις:
- Ποιο
μήνυμα
μεταφέρουν
συγκεκριμένες εικόνες;

οι

Κάθε χ
ρ
δισεκατ όνο, περίπου τ
ρία
ο
μ
μύρι
παραγό
μενα φρ α κιλά από τα
ούτ
πετάγον
ται στις α και λαχανι
κά
ΗΠ
λίγο δια
φορετικ Α, επειδή είνα
ά από τ
ι
Αντί να
α άλλα
.
τους αν αποτελέσουν
τροφή γ
θρώπου
ς
ι
παραγω , όλη αυτή η χ α
αμένη
γή κ
χώρους αταλήγει σε
υγειονο
μ
ταφής. ικής

- Ποιος νομίζετε ήταν ο σκοπός
της
εκστρατείας
στην
οποία
χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες
εικόνες;
- Θεωρείτε ότι πέτυχε η όλη προσπάθεια
για προώθηση της κατανάλωσης των
συγκεκριμένων φρούτων και λαχανικών;

- Σε ποιους απευθύνονται;

Επαναπροσδιορισμός ομορφιάς
Γιατί όλα τα φρούτα και τα λαχανικά

αξίζουν να αγαπηθούν

https://cdn4.dogonews.com/images/22866741-1968-47b4-9b5b-d919b7432f2d/uglyveggies.jpg

154

Εκπαιδευτική πρόταση: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πηγή: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/centaur-wp/creativereview/prod/content/
uploads/2016/09/Inglorious-Fruits-and-Vegetables-Intermarche-Image-1.jpg

Στη
συνέχεια,
οι
μαθητές/τριες
παρακολουθούν το φιλμάκι «Τα άδοξα
φρούτα και λαχανικά» https://www.youtube.
com/watch?v=FETiQFbKo0w
το οποίο
αφορά στην εκστρατεία μιας αλυσίδας
υπεραγορών στη Γαλλία για προώθηση
των «άδοξων» φρούτων και λαχανικών. Οι

μαθητές/τριες καλούνται να συζητήσουν
τον τρόπο με τον οποίο έγινε η προώθηση
των
προϊόντων,
όπως
επίσης και να σχολιάσουν τα
αποτελέσματά της.
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Ενδεικτικά, προτείνονται και τα πιο κάτω
φιλμάκια, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν
για την προώθηση της κατανάλωσης
φρούτων και λαχανικών που δεν τηρούν τα
πρότυπα σε εμφάνιση και χρώμα:

https://www.youtube.com/watch?v=52eLbyzyvQA

Του στραβού το δίκιο

https://vimeo.com/124447529

Imperfect. Παρουσιάζει μια κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε από τρεις επιχειρηματίες που
στοχεύουν στη μείωση της σπατάλης των τροφίμων.

https://www.youtube.com/watch?v=H7REBENuQM

Food-Waste Rebel Wants You to Eat Ugly Food. Βίντεο από το National Geographic

https://www.youtube.com/watch?v=3G3rtVn5DVE

Can Ugly Fruits and Vegetables Disrupt the Grocery Biz? Παρουσιάζει μια εταιρεία στην
Καλιφόρνια η οποία προμηθεύεται με τα φρούτα και λαχανικά τα οποία δεν θεωρούνται «όμορφα»

Οι μαθητές/τριες διεξάγουν έρευνα σε
κοντινή υπεραγορά ή φρουταρία με στόχο
να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο
επιλέγουν οι καταναλωτές/τριες τα φρούτα
και τα λαχανικά που θα αγοράσουν. Τα
αποτελέσματα της έρευνάς τους μπορούν
να κοινοποιηθούν στην κοινότητά τους,
μέσω της εφημερίδας ή του ενημερωτικού
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δελτίου που εκδίδει, και να ετοιμάσουν μια
εκστρατεία διαφώτισης για την προώθηση
της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών
τα οποία δεν θεωρούνται «όμορφα».
Ενδεικτικά θα μπορούσαν να υποβληθούν οι
πιο κάτω ερωτήσεις στους καταναλωτές:

• Με βάση ποιο κριτήριο επιλέγετε τα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία αγοράζετε;
• Θεωρείτε ότι η εμφάνιση των φρούτων και λαχανικών είναι σημαντικός παράγοντας, για να τα
επιλέξετε;
• Θα αγοράζατε ένα φρούτο ή λαχανικό του οποίου η εμφάνισή του δεν είναι καλή; Για ποιον λόγο;
• Από το δύο φρούτα και λαχανικά που βρίσκονται σε κάθε κουτάκι ποιο θα αγοράζατε;

• Αν στη φρουταρία υπήρχαν προς πώληση σε πιο χαμηλή τιμή «άσχημα» φρούτα και λαχανικά θα
τα αγοράζατε; Για ποιον λόγο;

Οι μαθητές/τριες, χωρισμένοι/ες σε ομάδες,
διεξάγουν έρευνα σε φούρνους, υπεραγορές
και ψησταριές της περιοχής τους σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα
φαγητά και προϊόντα που δεν πωλήθηκαν
τη συγκεκριμένη μέρα και τα προϊόντα, των
οποίων πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους.
Μιλούν με άτομα που εργάζονται στους
συγκεκριμένους χώρους και καταγράφουν
τις πρακτικές που ακολουθούνται.
Στη συνέχεια, στις ομάδες τους, χωρίζουν
τις πρακτικές σε αυτές που κρίνουν ότι
είναι ορθές και σε αυτές που είναι μη ορθές,

αιτιολογώντας τις απόψεις τους. Επίσης,
διατυπώνουν τις δικές τους εισηγήσεις
για καλύτερη διαχείριση των προϊόντων/
τροφίμων που περίσσεψαν στους χώρους
που επισκέφτηκαν.
Παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης
τις πρακτικές που θεωρούν ότι από τους
χώρους που επισκέφθηκαν μπορούν να
συμβάλουν στην μείωση της σπατάλης
τροφίμων, συζητώντας παράλληλα και τις
δικές τους εισηγήσεις για την αντιμετώπιση
του συγκεκριμένου προβλήματος.
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Χώρος μελέτης:
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
Ορθές πρακτικές

Μη ορθές πρακτικές

Πρακτικές που προτείνονται:

Οι μαθητές/τριες μπορούν να μελετήσουν
και να αξιοποιήσουν το πιο κάτω υλικό,
για να εντοπίσουν διάφορους τρόπους
αξιοποίησης του περισσεύματος του
φαγητού και των προϊόντων τα οποία
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θεωρούνται από τις υπεραγορές ως
ακατάλληλα για να βρίσκονται στα ράφια
τους. Μπορούν, επίσης, να ψάξουν στο
διαδίκτυο για περισσότερες ιδέες.

Η πρώτη “food waste” υπεραγορά
στο Ηνωμένο Βασίλειο
Κάθε χρόνο οι υπεραγορές στο Ηνωμένο
Βασίλειο πετάνε περίπου 115000 τόνους
απόλυτα «καλού» φαγητού. Η συγκεκριμένη
υπεραγορά συνεργάζεται με γνωστές
υπεραγορές, ώστε οι άποροι να μπορούν να
προμηθευτούν τα συγκεκριμένα τρόφιμα
και να μην καταλήξουν στα σκουπίδια.

ότι είναι ακατάλληλα
κατανάλωση».

για

ανθρώπινη

Ελεύθερη μετάφραση από: Look inside the UK’s ﬁrst ‘food waste’
supermarket
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/21/look-inside-the-uksﬁrst-food-waste-supermarket/

Όσοι ψωνίζουν από τη συγκεκριμένη
υπεραγορά
βοηθούν
δουλεύοντας
εθελοντικά ή πληρώνουν με το αντίτιμο το
οποίο αυτοί μπορούν.
«Συγκεντρώνουμε τρόφιμα που έχει
περάσει η ημερομηνία κατανάλωσής τους.
Δεν πετάμε τα τρόφιμα μόνο και μόνο
επειδή έχουν «λήξει», αλλά ποτέ δεν
χρησιμοποιούμε τρόφιμα που πιστεύουμε

Παρασκευή μπύρας από πλεόνασμα
ψωμιού
Ένα από τα τρόφιμα που καταλήγουν πιο
συχνά στα σκουπίδια είναι το ψωμί. Ως ένα
σχετικά φθηνό προϊόν με μικρή διάρκεια
ζωής, το ψωμί πετάγεται με εκπληκτικούς
ρυθμούς, ως πλεόνασμα των υπεραγορών,
καθώς και στο σπίτι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο
ένα ποσοστό 44% του συνόλου του ψωμιού
που παράγεται πετιέται.
Το «Toast Ale» είχε μια ασυνήθιστη και
ελκυστική ιδέα για το πώς να συμβάλει
στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου
προβλήματος: την παραγωγή μπύρας. Η
εταιρία συλλέγει πλεόνασμα ψωμιού από
αρτοποιεία και παρασκευαστές σάντουιτς και
το ενσωματώνει στη διαδικασία ζυθοποιίας
μαζί με ζυμωμένο κριθάρι, λυκίσκο, μαγιά
και νερό. Η προσθήκη του ψωμιού μπορεί

να αντικαταστήσει περίπου το ένα τρίτο
του κριθαριού που χρησιμοποιείται για την
παρασκευή μπύρας.
Η απλή αυτή διαδικασία προσφέρει πολλά
οφέλη, όπως τη χρήση και αξιοποίηση των
ψωμιού που θα μπορούσε να πάει χαμένο
και την αντικατάσταση άλλων πόρων που
θα χρειάζονταν.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σέβεται
τις τρέχουσες τάσεις για τη μείωση της
σπατάλης τροφίμων. Εντούτοις, η πρακτική
αυτή δεν είναι νέα. Η παλαιότερη συνταγή,
που υπάρχει για τη μπύρα και τεκμηριώνεται
από τους αρχαίους λαούς της Μεσοποταμίας,
χαρακτηρίζει το ψωμί ως βασικό συστατικό
της.
Πηγή: Απόσπασμα σε ελεύθερη μετάφραση από το Brewing beer
from surplus bread
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/brewingbeer-from-surplus-bread

Σχετικά φιλμάκια:
- Raise A Toast:
https://www.youtube.com/watch?v=g9UJnMpWEdg&index=5&list=PLZeea25IY9oubFP9namVSWJ1E5Zxy39py

- A Toast to Making the Most of Our Waste:
https://www.youtube.com/watch?v=Si_GjLp_aMo&list=PLZeea25IY9oubFP9namVSWJ1E5Zxy39py&index=3
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Επιπρόσθετο ενδεικτικό υλικό το οποίο μπορεί να
αξιοποιηθεί:

http://www.hufﬁngtonpost.gr/2016/08/25/life-stin-praksi-too-good-to-go-app_n_11471130.html

Too Good To Go: Η εφαρμογή παραγγελίας φθηνού φαγητού που περίσσεψε στα εστιατόρια

http://www.iefimerida.gr/news/289673/estiatoria-sti-germania-vazoyn-prostimo-gia-taapofagia#ixzz4d9VnbU

Εστιατόρια στη Γερμανία βάζουν πρόστιμο για τα... αποφάγια

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2598755/The-cafe-food-really-rubbish-Restaurant-uses-wastefood-create-meals-opens-doors-customers-pay-want-dinner.html#ixzz4chNBa6DP

UkThe cafe where the food really is rubbish: Restaurant which only uses waste food to create meals
opens its doors... and customers pay what they want for their dinner

https://www.pri.org/stories/2016-04-08/paris-restaurant-freegans-ﬁght-waste-cooking-food-diverteddumpster

At this Paris restaurant, ‘freegans’ ﬁght waste by cooking up food diverted from the dumpster

http://www.businessinsider.com/waste-bill-forces-french-supermarkets-to-donate-unsold-food-2016-2

New anti-waste bill forces French supermarkets to donate unsold food
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Αν επισκεφτείτε τις κάτω ιστοσελίδες, μπορείτε να
βρείτε ιδέες και συνταγές για αξιοποίηση του φαγητού
που σας περίσσεψε.

http://www.mpoufakos.com/2014/12/fagita-perisepsan-apo-giortes-den-petame-tipota.html

Ιδέες για τα φαγητά που περίσσεψαν από τις γιορτές. Δεν πετάμε τίποτα!

http://www.mamapeinao.gr/suntages-me-to-xthesino-kotopoulo

Συνταγές με το χθεσινό κοτόπουλο

https://www.sintagoulis.gr/tag/περισσεύματα/category/25/c

Συνταγές με περισσεύματα στα ζυμαρικά

https://lovefood.gr/συνταγές/ανακύκλωση/

Συνταγές «Ανακύκλωση»

Αν ψάξετε σ
το διαδίκτυ
ο, θα
βρείτε πολλ
ές συνταγές
για
αξιοποίηση
του φαγητο
ύ που
σας περίσσε
ψε. Τα υλικ
ά τα
έχετε. Αυτό
που χρειάζε
ται
είναι να βά
λετε λίγη
φαντασία.
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Η ημερομηνία λήξης και η ημερομηνία
κατανάλωσης των τροφίμων
Ασφάλεια τροφίμου είναι ευρύτερη έννοια
που προσδιορίζει την κατάσταση του
τροφίμου που δεν προκαλεί βραχυπρόθεσμη
ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην υγεία του
καταναλωτή. Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο
των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται
από μη ασφαλή τρόφιμα οφείλονται σε
κακή μεταχείριση των τροφίμων, από τη
στιγμή της αγοράς τους μέχρι την ώρα της
κατανάλωσής τους

ημερομηνία πωλούνται από τα σούπερμάρκετ σε μειωμένη τιμή. Είναι μια πρακτική
που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια
στις χώρες της ΕΕ. Κάθε χρόνο μόνο στη
Μεγάλη Βρετανία πετιούνται στα σκουπίδια
7,2 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων και ποτών
τα περισσότερα από τα οποία θα μπορούσαν
άφοβα να καταναλωθούν. Η σπατάλη
αυτή κοστίζει 12 δισεκατομμύρια ευρώ
επιβαρύνοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τα «ληγμένα»
τρόφιμα που θα πωλούνται σε χαμηλότερη
τιμή, τα δεδομένα είναι σαφή: άλλο πράγμα
η ημερομηνία λήξης (expiry date) και
άλλο πράγμα η προτεινόμενη ημερομηνία
κατανάλωσης (best before). Σε όλα τα
τρόφιμα, αναγράφονται δύο κατηγοριών
ημερομηνίες. Αυτή των ευπαθών προϊόντων,
για την οποία οι καταναλωτικές οργανώσεις
δεν αλλάζουν στάση και αυτή που αφορά
στην «ημερομηνία κατανάλωσης κατά
προτίμηση πριν...», που ορίζει μέρα/μήνα/
έτος για τη λήξη του προϊόντος ή μήνα/έτος
ή μόνο έτος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τροφίμων,
που δεν αλλοιώνονται εύκολα είναι το
μέλι, ο καφές και το τσάι, ενώ άλλα (π.χ.
ζυμαρικά ή όσπρια) μπορεί να συντηρηθούν
για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που
αναφέρει η ένδειξη «ανάλωση κατά
προτίμηση», αν συντηρηθούν σωστά
(π.χ. ψύξη, κατάψυξη, ξηρό και στεγνό
περιβάλλον, κ.λπ.). Η τελική ημερομηνία
κατανάλωσης («ημερομηνία λήξης») πρέπει
να αναγράφεται μόνο στα τρόφιμα, που είναι
μικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιμα.
Πηγή:
http://medlabgr.blogspot.com/2013/09/blog-post_4.
html#ixzz4d9DDdBF1
html#ixzz4d9DDdB

Σε όλη την Ε.Ε. τα τρόφιμα που βρίσκονται
1-2 μέρες πριν από την «best before»
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/ﬁles/safety/docs/fw_lib_best_before_el.pdf
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν
τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι/ες και
η οικογένειά τους θα μπορούσαν να
περιορίσουν την σπατάλη των τροφίμων.

Στο σπίτι:

Στο εστιατόριο:

Στο σχολείο:

Στην υπεραγορά:

Πηγή: https://images.indiegogo.com/ﬁle_attachments/1370184/ﬁles/20150409175658-Group_shot_ﬁnal.jpg?1428627418

164

Εκπαιδευτική πρόταση: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι μπορώ να κάνω στην
καθημερινή μου ζωή για να
περιορίσω τη σπατάλη των
τροφίμων;

1σας:Προγραμματίστε τα ψώνια

Προγραμματίστε το μενού της εβδομάδας. Ελέγξτε
τα τρόφιμα που έχετε στο ψυγείο και στα ντουλάπια
σας, και στη συνέχεια φτιάξτε έναν κατάλογο μόνο με τα
τρόφιμα που σας λείπουν. Όταν θα πάτε για ψώνια, πάρτε
τον κατάλογο μαζί σας και τηρήστε τον αυστηρά. Μην
επηρεάζεστε από διάφορες προσφορές και μην πηγαίνετε
για ψώνια όταν είστε πεινασμένοι, γιατί θα αγοράσετε
περισσότερα από όσα χρειάζεστε. Προτιμήστε χύμα αντί
για προσυσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, ώστε να
αγοράζετε ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεστε.

Ελέγξτε τις ημερομηνίες
2
λήξης:

Αν δεν έχετε σκοπό να καταναλώσετε
ένα προϊόν του οποίου η ημερομηνία λήξης πλησιάζει,
ψάξτε για ένα άλλο με πιο μακρινή ημερομηνία λήξης ή
απλά αγοράστε το την ημερομηνία που σκοπεύετε να το
καταναλώσετε. Προσοχή στις ενδείξεις των ημερομηνιών
λήξης. “Κατανάλωση μέχρι” σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί
να καταναλωθεί με ασφάλεια μέχρι την αναφερόμενη
ημερομηνία (π.χ. το κρέας ή το ψάρι). “Κατά προτίμηση
μέχρι” δείχνει την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν
διατηρεί όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, πράγμα που
σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια
ακόμα και μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Μην ξεχνάτε τον
3
προϋπολογισμό σας:

Σπατάλη τροφίμων

Αλλάζετε τη θέση των
6
τροφίμων:

Όταν ψωνίζετε νέα τρόφιμα, φροντίστε
να τοποθετείτε στο μπροστινό μέρος τα παλιότερα που
υπάρχουν στα ντουλάπια και στο ψυγείο σας. Βάζετε τα
νέα τρόφιμα στο πίσω μέρος, ώστε να μην κινδυνεύετε να
βρείτε αργότερα στα ράφια σας μουχλιασμένες τροφές.

Σερβίρετε μικρές ποσότητες
7
τροφίμων,

αφού ο καθένας μπορεί να ξαναγεμίσει
το πιάτο του όταν το τελειώσει.

Χρησιμοποιείτε τα
8
υπολείμματα των τροφών:

Αντί να
πετάτε τα υπολείμματα των τροφών στον σκουπιδοτενεκέ,
χρησιμοποιήστε τα για το γεύμα ή το δείπνο της επόμενης
μέρας ή καταψύξτε τα για μελλοντική χρήση. Τα φρούτα
που αρχίζουν να χαλάνε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
γλυκά ή τάρτες φρούτων, και τα λαχανικά για να φτιάξετε
σούπες.

9 Καταψύξτε:

Αν τρώτε μικρή ποσότητα
ψωμιού, καταψύξτε το και, όταν το χρειαστείτε, βγάλτε
μερικές φέτες λίγες ώρες πριν το καταναλώσετε.
Αντίστοιχα, μπορείτε να καταψύξετε μαγειρευμένες
τροφές ώστε να έχετε έτοιμα γεύματα τα βράδια που δεν
έχετε διάθεση να μαγειρέψετε.

σημαίνει σπατάλη χρημάτων.

Κάντε τις τροφές σας
10
Διατηρείτε το ψυγείο σας σε
4
λίπασμα:
καλή κατάσταση:
Ελέγξτε τη στεγανότητα
και τη θερμοκρασία του ψυγείου. Τα τρόφιμα χρειάζονται
θερμοκρασία 1-5 βαθμών Κελσίου για να διατηρούνται όσο
το δυνατόν πιο φρέσκα και για μεγαλύτερο διάστημα

5 Διατηρείτε

τις τροφές σύμφωνα με τις
οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία.

Είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν
κάποια υπολείμματα τροφών, όπως φλούδες από
φρούτα και λαχανικά, τα οποία μπορούμε να βάζουμε
σε ειδικούς κάδους λιπασματοποίησης. Σε λίγους μήνες
θα έχετε ένα άριστο λίπασμα για τα φυτά σας. Για τα
υπολείμματα μαγειρευμένων τροφών, η καλύτερη λύση
είναι ο κομποστοποιητής κουζίνας. Δεν έχετε παρά να
τον γεμίσετε με υπολείμματα τροφών, να προσθέσετε
μια στρώση ειδικών μικροβίων και να τα αφήσετε να
υποστούν ζύμωση. Το προϊόν που θα προκύψει μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για φυτά εσωτερικού χώρου και για τον
κήπο σας.

Πηγή: http://ec.europa.eu/food/sites/food/ﬁles/safety/docs/fw_lib_tips_stop_food_waste_el.pdf
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Οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν την
κομποστοποίηση, ως μια φυσική διαδικασία
αποσύνθεσης κατά την οποία τα οργανικά
υλικά, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν
ως απορρίμματα σε χώρους υγειονομικής
ταφής, μετατρέπονται σε θρεπτική,
εδαφοβελτιωτική ύλη.

Σκοπός
εκπαιδευτικής
πρότασης

Γενικοί στόχοι
της εκπαιδευτικής
πρότασης

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Εξοικειωθούν
με
βασικές
περιβαλλοντικές
έννοιες
όπως
κομποστοποίηση,
εδαφοβελτιωτικό,
λίπασμα, ανακύκλωση απορριμμάτων,
οργανική ύλη, βιοδιασπώμενα υλικά,
κομποστοποιητής, αποσύνθεση, μείωση
οικιακών αποβλήτων.
• Συνειδητοποιήσουν τη σημασία της
μείωσης της ροής των απορριμμάτων
τους σε συνάρτηση με την αύξηση του
ποσοστού ανακύκλωσής τους.
• Αντιληφθούν τη σημασία της υπεύθυνης
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
για την εξοικονόμηση ενέργειας και
τη διατήρηση των φυσικών πόρων του
πλανήτη.

• Διαπιστώσουν τα οικονομικά, κοινωνικά
και
περιβαλλοντικά
οφέλη
της
κομποστοποίησης στο περιβάλλον και
στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
• Κατανοήσουν την αξία της ανακύκλωσης
των φυσικών πόρων μέσα από την
κομποστοποίηση, όπως επίσης και τη
σημασία της επιστροφής στο έδαφος
των απαραίτητων για τη γονιμότητά του,
οργανικών και ανόργανων ουσιών.
• Επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους
η κομποστοποίηση μπορεί να συμβάλει
στη μείωση των απορριμμάτων που
καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής
ταφής.
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1. Τι είναι τα

βιοδιασπώμενα υλικά;

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Κατανοήσουν
τις
έννοιες
βιοδιασπώμενα, μη βιοδιασπώμενα
υλικά, κομποστοποίηση.
• Αναγνωρίσουν ότι η παραγωγή και
κατανάλωση αγαθών και προϊόντων
έχει συμβάλει στην αύξηση των
οικιακών απορριμμάτων.
• Αντιληφθούν μέσα από μαθηματικούς
υπολογισμούς τη μεγάλη ποσότητα
απορριμμάτων που δημιουργούμε
μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές
και ενέργειες.
• Αναγνωρίσουν ότι η μείωση, η
ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση αποτελούν βασικές αρχές
ορθολογικής
διαχείρισης
των
απορριμμάτων.
• Κατανοήσουν ότι η κομποστοποίηση
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αποτελεί
ζήτημα
ορθολογικής
διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων.
• Αντιληφθούν ότι όλα τα τρόφιμά μας
προέρχονται από το έδαφος.
• Αναπτύξουν δεξιότητες μελέτης,
συλλογής επεξεργασίας και ανάλυσης
πληροφοριών μέσα από την μελέτη
πινάκων και γραφικών παραστάσεων,
κειμένων και πηγών σχετικών με τα
στερεά απορρίμματα.
• Αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης,
καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων,
όπως
επίσης
και
διατύπωσης
συμπερασμάτων,
μέσω
της
πειραματικής διαδικασίας.
• Περιγράψουν τη
κομποστοποίησης.

διαδικασία

της

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, αναφέρει στους/τις
μαθητές/τριες ότι στη σύγχρονη εποχή
του καταναλωτισμού, οι άνθρωποι έχουν
στη διάθεσή τους πληθώρα προϊόντων και
συσκευασιών, τα οποία κάνουν τη ζωή μας
ευκολότερη καλύπτοντας τις ανάγκες και
τις επιθυμίες μας. Παρουσιάζει στους/τις
μαθητές/τριες το πρόγευμα που έχει φέρει
στο σχολείο (πορτοκάλι, μπανάνα, σάντουιτς,

αβγό, καφέ, τσάι), και τους/τις καλεί να
παρουσιάσουν το δικό τους πρόγευμα στην
ομάδα τους. Οι μαθητές/τριες ετοιμάζουν
μία λίστα με όλα τα υλικά συσκευασίας, αλλά
και τα τρόφιμα που συνθέτουν το πρόγευμά
τους συμπεριλαμβάνοντας και το πρόγευμα
του/της
εκπαιδευτικού.
Ενδεικτικά,
παρουσιάζεται ο ακόλουθος κατάλογος:
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Οι μαθητές/τριες σχολιάζουν την ποσότητα
των υλικών που έχει χρησιμοποιηθεί για
τη δημιουργία ενός προγεύματος. Κάθε
ομάδα ζυγίζει και καταγράφει το συνολικό
αρχικό βάρος των υλικών που συνθέτουν το
πρόγευμά τους.

Στη
συνέχεια,
οι
μαθητές/τριες
προγευματίζουν στην τάξη. Κάθε ομάδα
συγκεντρώνει, ζυγίζει και καταγράφει
το βάρος των απορριμμάτων που
δημιουργούνται.

Αρχικό βάρος:

Βάρος απορριμμάτων που δημιουργούνται
μετά το πρόγευμα: ____ gr/kg

____ gr/kg

Εκπαιδευτική πρόταση: ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τίθεται ο προβληματισμός για το που
θα καταλήξουν τα απορρίμματα αυτά.
Αναμένεται από τους/τις μαθητές/τριες
να αναφέρουν την επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση, ως μέτρα ορθολογικής

Επαναχρησιμοποιήσιμα
υλικά
Πλαστικό δοχείο φύλαξης
σάντουιτς
Παγουράκι

διαχείρισης κάποιων από τα απορρίμματα
που έχουν συγκεντρώσει. Ακολούθως,
διαχωρίζουν
τα
υλικά
τους
σε
επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα και
μη ανακυκλώσιμα.

Ανακυκλώσιμα
υλικά

Μη ανακυκλώσιμα
υλικά

Μπουκάλι νερού

Υπολείμματα από ψωμί

Μεμβράνη περιτυλίγματος
για σάντουιτς

Υπολείμματα από
αγγουράκι

Χάρτινο κουτί γάλακτος
Χάρτινο κουτί χυμού

Υπολείμματα ντομάτας

Γυάλινο μπουκάλι
Χάρτινο περιτύλιγμα

Υπολείμματα από μαρούλι
Υπολείμματα από τυρί
Υπολείμματα από
λουκάνικο
Φλούδα μπανάνας
Φλούδα πορτοκαλιού
Τσόφλια αβγού
Υπολείμματα από καρότο
Χαρτομάντηλο
Υπολείμματα από
δημητριακά
Φλούδα μήλου
Υπολείμματα από χαμ

Οι ομάδες καλούνται να σχολιάσουν
τα αποτελέσματα των δεδομένων που
έχουν προκύψει στον πίνακά τους. Ο/Η
εκπαιδευτικός προβληματίζει τους/τις
μαθητές/τριες για το μεγάλο αριθμό των
μη ανακυκλώσιμων υλικών στον πίνακα,
ζητώντας τους να εκφράσουν όποιες

σκέψεις και προβληματισμούς προκύπτουν
σε σχέση με τα υλικά αυτά. Αναφέρονται
στους/τις
μαθητές/τριες
οι
έννοιες
βιοδιασπώμενα και μη βιοδιασπώμενα υλικά
και δίδονται σε κάθε ομάδα οι πιο κάτω
ορισμοί των εννοιών:
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Βιοδιασπώμενα υλικά:

Μη βιοδιασπώμενα υλικά:

Διασπώνται/ αποσυντίθενται φυσικά στο
περιβάλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα,
με δράση βιολογικών παραγόντων, κυρίως
μικροοργανισμών που βρίσκονται στο έδαφος.

Δεν διασπώνται/ αποσυντίθενται φυσικά ή
μπορεί να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα
για να διασπαστούν, όταν απορρίπτονται σε
χώρους υγειονομικής ταφής.

Δίδεται από τον/την εκπαιδευτικό το
παράδειγμα της φλούδας της μπανάνας,
η οποία όταν καταλήξει στον χώρο
υγειονομικής ταφής, λιώνει/διαλύεται στο
έδαφος σε σύντομο χρονικό διάστημα (2-5
βδομάδες). Οι μαθητές/τριες καλούνται να
δώσουν κι άλλα παρόμοια παραδείγματα
από τον πιο πάνω κατάλογο (φλούδα
μήλου, πορτοκαλιού, υπολείμματα από
αγγουράκι, κ.λπ.) και συζητούν στις ομάδες
τους κατά πόσο αυτά τα υλικά θεωρούνται
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βιοδιασπώμενα ή μη βιοδιασπώμενα,
σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν
δοθεί στην ομάδα. Στη συνέχεια, οι ομάδες,
μέσω του διαδικτύου, συγκεντρώνουν
πληροφορίες αναφορικά με τον χρόνο
που χρειάζονται τα υπόλοιπα απορρίμματα
της λίστας τους, για να διασπασθούν και
τα κατατάσσουν στις δύο κατηγορίες
(βιοδιασπώμενα και μη βιοδιασπώμενα
υλικά) του πίνακα που ακολουθεί.

Ενδεικτικά, δίδονται οι πιο κάτω ιστοσελίδες:

http://perierga.gr/2014/07/πόσο-χρειάζονται-για-να-διαλυθούν/

Η φύση έχει φροντίσει να ανακυκλώνει τα υλικά της, αλλά τα ανθρώπινα δημιουργήματα δεν
καταστρέφονται εύκολα. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρουσιάζεται πίνακας, στον οποίο
αναγράφεται πόσος χρόνος χρειάζεται για να διαλυθούν στη θάλασσα διάφορα υλικά, σύμφωνα
με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

https://www.thebalance.com/how-long-does-it-take-garbage-to-decompose-2878033

Κείμενο στο οποίο γίνεται αναφορά στα απορρίμματα σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται, για
να διασπαστούν στο περιβάλλον.

http://thegoodhuman.com/how-long-does-it-take-to-decompose-a/

Αναφορά στα προϊόντα καθημερινής χρήσης και στον χρόνο που απαιτείται για να διασπαστούν
στο φυσικό περιβάλλον.

http://scinotech.com/how-long-does-it-take-for-trash-to-decompose/

Παρουσίαση προϊόντων και αγαθών που απορρίπτονται καθημερινά και αναφορά στο χρονικό
διάστημα που χρειάζονται, για να διασπαστούν στο περιβάλλον.

Βιοδιασπώμενα υλικά:

Μη βιοδιασπώμενα υλικά:
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Αφού κάνουν τον διαχωρισμό, οι μαθητές/
τριες προβληματίζονται για το χαρτί που
έχουν συμπεριλάβει στα βιοδιασπώμενα
απορρίμματα/υλικά,
δεδομένου
ότι
διασπάται φυσικά στο περιβάλλον σε
σύντομο χρονικό διάστημα (2 εβδομάδες
μέχρι μερικούς μήνες), μπορεί, όμως, και

Το χαρτί πρέπει να
απορρίπτεται στους
χώρους υγειονομικής
ταφής, γιατί….

να ανακυκλωθεί. Συζητούν στις ομάδες
τους τον πιο πάνω προβληματισμό και
ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης,
κατά πόσο αυτό πρέπει να απορρίπτεται
στους χώρους υγειονομικής ταφής ή να
ανακυκλώνεται.

Κάποια είδη
χαρτιού, πρέπει να
ανακυκλώνονται,
κάποια άλλα είδη
όμως δεν πρέπει να
ανακυκλώνονται,
γιατί….

Ακολούθως, οι μαθητές/τριες ζυγίζουν
όλα τα βιοδιασπώμενα απορρίμματα/υλικά
(συμπεριλαμβανομένου και του χαρτιού) και
αφαιρούν το βάρος τους από το σύνολο των
απορριμμάτων που έχει δημιουργηθεί μετά
το πρόγευμα.

Βάρος βιοδιασπώμενων απορριμμάτων/υλικών: ____ gr/kg
Βάρος απορριμμάτων μετά το πρόγευμα: ____ gr/kg
Βάρος βιοδιασπώμενων απορριμμάτων/υλικών: ____ gr/kg
Βάρος απορριμμάτων για χώρο υγειονομικής ταφής: ____ gr/kg
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Το χαρτί πρέπει να
ανακυκλώνεται,
γιατί….

Οι μαθηματικοί υπολογισμοί βοηθούν τους/
τις μαθητές/τριες να αντιληφθούν ότι η
σωστή διαχείριση των βιοδιασπώμενων
απορριμμάτων συμβάλει στη μείωση
αυτών που διατίθενται στους χώρους
υγειονομικής ταφής. Ο/Η εκπαιδευτικός
ανακοινώνει
στους/τις
μαθητές/τριες
ότι η κομποστοποίηση αποτελεί τμήμα
της
ορθολογικής
διαχείρισης
των
βιοδιασπώμενων απορριμμάτων. Αποτελεί

μια φυσική διαδικασία ανακύκλωσης η οποία
συντελείται στο έδαφος. Σε κάθε ομάδα,
δίδεται το ακόλουθο σχεδιάγραμμα, στο
οποίο παρουσιάζεται η κομποστοποίηση ως
η διαδικασία ανακύκλωσης της φύσης. Οι
μαθητές/τριες περιγράφουν τη διαδικασία
της
κομποστοποίησης,
συζητώντας
παράλληλα τις σχέσεις και συνδέσεις που
ενυπάρχουν στο σχεδιάγραμμα.

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

http://corncorps.com/wp-content/uploads/2013/05/compostcycle.jpg

Περιγραφή σχεδιαγράμματος:
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Ακολούθως, οι μαθητές/τριες καλούνται
να εντοπίσουν την πηγή προέλευσης των
διαφόρων τροφίμων. Παρουσιάζεται στους/
τις μαθητές/τριες ένα πιάτο με σάντουιτς
από τόνο, μαρούλι, αγγουράκι, μαγιονέζα
και τηγανιτές πατάτες ως συνοδευτικό. Οι
μαθητές/τριες επιλέγουν όποιο φαγώσιμο
θέλουν από το πιάτο, και καλούνται να
εντοπίσουν την προέλευσή του. Για
παράδειγμα:
• Το ψωμί προήλθε από το σιτάρι που
καλλιεργείται στο έδαφος.
• Το αγγουράκι, το μαρούλι και οι πατάτες
καλλιεργούνται και αναπτύσσονται στο
έδαφος.
• Η μαγιονέζα προέρχεται από τα αυγά, τα

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός τονίζει τη
σημασία του εδάφους στη διαδικασία της
κομποστοποίησης, αναφέροντας ότι μέσω
της κομποστοποίησης, τα βιοδιασπώμενα
υλικά
διαλύονται
και
τροφοδοτούν
δισεκατομμύρια οργανισμούς που ζουν
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οποία προέρχονται από τα κοτόπουλα,
τα οποία τρέφονται με δημητριακά που
καλλιεργούνται στο έδαφος.
• Ο τόνος που ζει στον ωκεανό τρώει
μικρότερα ψάρια, που τρώνε ζωοπλαγκτόν,
το οποίο τρώει φυτοπλαγκτόν, το οποίο
χρειάζεται θρεπτικά συστατικά από
αποσυντιθέμενους οργανισμούς, όπως
νεκρά φυτά και ζώα που συσσωρεύονται
στον πυθμένα του ωκεανού.
Με αφορμή τα πιο πάνω, οι μαθητές/τριες
παρουσιάζουν διαγραμματικά ένα δικό τους
γεύμα, αναλύοντας για κάθε τρόφιμο την
πηγή προέλευσής του. Παρουσιάζουν το
διάγραμμά τους στην ολομέλεια της τάξης,
το επεξηγούν και το συζητούν.

μέσα σε αυτό, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για
τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.
Αντίθετα, όταν αυτά τα βιοδιασπώμενα
υλικά απορρίπτονται στον χώρο της
υγειονομικής ταφής, πολλά από τα θρεπτικά
τους συστατικά χάνονται.

Ακολούθως, οι μαθητές/τριες για να
αντιληφθούν τον ρόλο που διαδραματίζει
το
έδαφος
στη
διαδικασία
της
κομποστοποίησης, εκτελούν το ακόλουθο
πείραμα:
Παίρνουν
4
διαφορετικά
απορρίμματα (μπανανόφλουδα, ένα μήλο,
πλαστικό μπουκάλι, κονσέρβα), τα ζυγίζουν
σε ζυγαριά ακριβείας, τα φωτογραφίζουν και
συμπληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες
στον πίνακα που ακολουθεί. Γεμίζουν
4 μεγάλες γλάστρες ιδίου μεγέθους με
χώμα, και μέσα σε κάθε γλάστρα θάβουν
τα 4 απορρίμματα. Σε κάθε γλάστρα
καταγράφεται το όνομα του απορρίμματος
που έχει ταφεί.

Αρχικό βάρος

Μπανανόφλουδα

1η βδομάδα

Οι μαθητές/τριες καλούνται κάθε βδομάδα,
για έναν μήνα, να ξεθάβουν προσεκτικά
τα απορρίμματα, να τα ζυγίζουν και να
τα φωτογραφίζουν, και συμπληρώνουν
ανάλογα τον πίνακα. Με την ολοκλήρωση των
παρατηρήσεών τους στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα, καλούνται στις ομάδες
τους να συζητήσουν τα αποτελέσματα των
παρατηρήσεών τους και να εξάγουν σχετικά
συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα της κάθε
ομάδας παρουσιάζονται στην ολομέλεια της
τάξης, συζητούνται και γίνεται σύνθεση των
πορισμάτων. Με βάση τα δεδομένα, μπορούν
να ετοιμάσουν γραφική παράσταση, στην
οποία να διαφαίνεται η μεταβολή του
βάρους του κάθε απορρίμματος

Μήλο

Πλαστικό
μπουκάλι

Κονσέρβα

_____ gr

_____ gr

_____ gr

_____ gr

2η βδομάδα

_____ gr

_____ gr

_____ gr

_____ gr

3η βδομάδα

_____ gr

_____ gr

_____ gr

_____ gr

4η βδομάδα

_____ gr

_____ gr

_____ gr

_____ gr
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Συμπεράσματα:
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2. Μικροί οργανισμοί…

μεγάλοι ανακυκλωτές!!!

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Αντιληφθούν
τον
ρόλο
των
μικροοργανισμών, που βρίσκονται στο
έδαφος, ως προς την αποσύνθεση των
οργανικών υλικών.

• Κατανοήσουν την αλληλοσύνδεση και
τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων
οργανισμών με άλλους οργανισμούς
στο φυσικό περιβάλλον που ζουν,
καθώς και με τα αβιοτικά στοιχεία (π.χ.
έδαφος) του περιβάλλοντός τους.

• Αναπτύξουν
τη
δεξιότητα
της
παρατήρησης, της συλλογής και της
καταγραφής πληροφοριών, σε σχέση
με τα ζώα και τους μικροοργανισμούς
που εντοπίζουν στο κομπόστ.

Εκπαιδευτική πρόταση: ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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Πορεία εφαρμογής
:
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α
ρ
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δ
ι
α
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κ
ε
ς
η
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Ζώα και μικροοργανισμοί συμβάλλουν στην αποσύνθεση/διάσπαση
των οργανικών υλικών μέσα στο έδαφος, που στη συνέχεια
μετατρέπονται σε κομπόστ/λίπασμα. Μικροοργανισμοί, όπως τα
βακτήρια, κάνουν την περισσότερη δουλειά, ακόμη και αν είναι
αόρατα με γυμνό μάτι. Ζώα ορατά με το μάτι, όπως τα σκαθάρια,
τα σκουλήκια, οι σαρανταποδαρούσες, κ.ά., αποτελούν επίσης
σημαντικούς αποικοδομητές, μετατρέποντας τα σκουπίδια μας σε
φυτικά τρόφιμα. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα μαθητών/
τριών ώριμο κομπόστ, το οποίο απλώνει σε εφημερίδα, ώστε να
μπορούν να το μελετήσουν προσεκτικά. Αρχικά, σημειώνουν
(κυκλώνουν) στην ακόλουθη καρτέλα που τους δίδεται, τους
οργανισμούς που έχουν εντοπίσει στο κομπόστ.

Η κομποσ
τοπ
διαδικασί οίηση είναι μια κα
ασ
θαρ
και κυρίω την οποία πλήθος μ ά βιολογική
ς μι
ακ
μεγαλομο κροοργανισμών απ ροοργανισμών
ρια
οδο
μέσω κυρί κές οργανικές ενώσ μούν τις
ως των δι
εις σε απλ
αδικασιώ
ν μεταβολ ούστερες,
ισμού του
ς.
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Στη συνέχεια, κάθε μέλος της ομάδας
απομονώνει έναν οργανισμό, για να τον
μελετήσει πιο προσεκτικά. Δίδονται
μεγεθυντικοί φακοί για πιο λεπτομερή
μελέτη του οργανισμού και ακολούθως
ετοιμάζεται η ταυτότητά του. Πληροφοριακό

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:
Όνομα:
Επιστημονική ονομασία:
Χρώμα:
Μέγεθος:
Ηλικία:
Αρ. ποδιών:
Τροφή:
Ειδικά χαρακτηριστικά:

Αποτύπωμα:

Ρόλος μου στον κομποστοποιητή:
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υλικό που δίδεται, καθώς και πληροφορίες
που μπορούν να συγκεντρώσουν από το
διαδίκτυο, συμβάλλουν στη δημιουργία
μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τον υπό
μελέτη οργανισμό και τον ρόλο του κατά τη
διαδικασία της κομποστοποίησης.

νίτσα

υ
γουρο

άσπρα

Είμαι ισόποδο, πράγμα που
σημαίνει ότι έχω δέκα ζεύγη
ποδιών που μοιάζουν πολύ
μεταξύ τους. Τρώω σάπια
φύλλα
και
υπολείμματα
λαχανικών.
Έχω μέγεθος
περίπου 1 cm και τυλίγομαι σε
σχήμα σφαίρας, αν κάποιος
με ενοχλήσει. Έχω σκούρο,
γκριζωπό χρώμα.

σαρ

αντ

απο

ομη

ήκια

Μοιάζω με λεπτό νήμα. Είμαι
ένα λευκό σκουλήκι μεγέθους
1 έως 2,5 cm. Σχετίζομαι με
τον γαιοσκώληκα. Μου αρέσει
να τρώω σάπια τρόφιμα, αφού
ήδη έχουν εισβάλει άλλοι
οργανισμοί. Μπορείτε να με
σκεφτείτε ως τον οργανισμό
που αποτελειώνει το φάγωμα
των σάπιων τροφίμων.

δαρο

ύσα

τέρα

Έχω 10 ζευγάρια πόδια. Είμαι
κι εγώ ένα ισόποδο σαν την
ξαδέλφη μου τη γουρουνίτσα.
Τρώω χορτάρι και σάπια
φύλλα. Έχω μέγεθος 1 cm με
οβάλ και επίπεδο σώμα με
πεπλατυσμένες πλάκες, αλλά
δε μπορώ να κυλήσω σαν μια
μπάλα, όπως η γουρουνίτσα.
Σχετίζομαι με τις καραβίδες
και τους αστακούς. Αναπνέω
με βράγχια, γι ‘αυτό πρέπει να
ζω σε ένα υγρό μέρος.
Είμαι σκοτεινή με γκριζωπό
χρώμα.

ια

κας

ρ
τή

κ

βα
Κινούμαι πολύ γρήγορα με τα
πολλά μου πόδια. Έχω 15 - 17
τμήματα με 1 ζευγάρι ποδιών
στο καθένα. Είμαι ένας
σπουδαίος κυνηγός. Λατρεύω
να
τρώω
γαιοσκώληκες.
Χρησιμοποιώ το ζευγάρι από
τα δηλητηριώδη νύχια μου για
να παγιδεύσω το θήραμά μου.
Το μέγεθός μου κυμαίνεται
από 1 έως 2.5 cm. Έχω
συνήθως κοκκινωπό προς
καφέ χρώμα.

χοιρ

σκουλ

ώλη
εοσκ

γ

Είμαστε τόσο μικρά που
δεν μπορείτε να μας δείτε.
Είμαστε παντού. Μπορούμε
να φάμε σχεδόν τα πάντα.
Μερικά από μας μπορούμε
να ζούμε σε ομάδες και άλλα
ζούμε μόνα μας.

Έχω ένα μακρύ, λεπτό,
μαλακό σώμα. Το σώμα μου
αποτελείται από λίγα τμήματα.
Δεν έχω πόδια, ούτε μάτια.
Διαισθάνομαι το φως και
αναπνέω μέσα από το δέρμα
μου. Τρώω τα βακτήρια, τους
μύκητες, και σάπια υλικά. Μου
αρέσουν τα σκοτεινά και υγρά
μέρη. Φτιάχνω σήραγγες στο
έδαφος.

μυρμή

γκι

μούχλα

Είμαι ένας μύκητας. Έχω
σχέση με τα μανιτάρια. Οι
περισσότεροι από εμάς ζούμε
σε χαλασμένα τρόφιμα. Έχω
πράσινο-γκρίζο χρώμα.

Είμαι ένα έντομο με 6
πόδια.
Συμβάλλω
στην
αποσύνθεση σπάζοντας τα
υλικά σε μικρότερα σωματίδια.
Δημιουργώ σήραγγες στο
έδαφος και το μετακινώ σε
συστάδες. Πολλοί άνθρωποι
δεν θα ήθελαν μάλλον να με
έχουν στα σπίτια τους. Είμαι
μαύρο, καφέ ή κόκκινο.

μύγα των
φρούτων
Είμαι πολύ μικρό και πετώ.
Δεν αρέσω στους ανθρώπους,
αλλά εγώ δε δαγκώνω, ούτε
τσιμπώ, ούτε το βούισμά μου
ακούγεται. Μερικές φορές
θα με δείτε γύρω από έναν
κομποστοποιητή, γιατί μου
αρέσει να γεννώ τα αυγά μου
σε υγρό και ζεστό μέρος.
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γκας

άλια
υμνοσ

γ

ακάρι
ψαλίδα

Έχω
μυϊκούς
δίσκους
στην κοιλιά μου οι οποίοι
χρησιμεύουν για να έρπω.
Γεννώ τα αυγά μου σε μια μάζα
που μοιάζει με ζελέ. Τρώω
ζωντανούς
οργανισμούς,
αλλά εμφανίζομαι και σε
κομποστοποιητές, για να φάω
πρόσφατα απορρίμματα και
χόρτα κομμένα από τον κήπο.

Είμαι
ένα
μικροσκοπικό
έντομο λιγότερο από 1,5cm.
Τρώω μούχλα και σάπια υλικά.
Έχω ένα μικρό ελατήριο που
με βοηθά να πηδώ ψηλά στον
αέρα. Έχω λευκό χρώμα.

σκαθά

σαλιγ

κάρι

ρι

Είμαι
πολύ
μικρό.
Θα
χρειαστούν 25 από εμάς για
να καλύψουν 0.05 cm μήκος.
Το σώμα μου είναι στρογγυλό
και το παχουλό κι έτσι είναι
δύσκολο να δείτε το 8 πόδια
μου. Τρώω φυτικά υλικά όπως
μούχλα και τους μαλακούς
ιστούς των φύλλων. Μερικά
από εμάς τρώνε την κοπριά
από άλλους οργανισμούς.
Είμαι συνήθως άσπρο ή καφέ.

κουκούλι σ

κουληκιού

Όπως και ο φίλος μου, ο
γυμνοσάλιαγκας,
είμαι
ένα μαλάκιο και σέρνομαι
πάνω στη μυϊκή κοιλιά μου.
Κουβαλάω στην πλάτη μου ένα
σπειροειδές κέλυφος. Έχω
επίσης ένα διακριτικό κεφάλι.
Όπως οι γυμνοσάλιαγκες,
προτιμώ
να
τρώω
ζωντανούς
οργανισμούς,
αλλά θα εμφανιστώ στον
κομποστοποιητή σας, για να
απολαύσω το γεύμα μου από
τα σάπια απορρίμματα που θα
συναντήσω.

Είμαι
ένα
έντομο
με
γυαλιστερό, μαύρο σώμα και
σκληρά φτερά. Έχω μέγεθος ½
cm. Είμαι αρπακτικό και τρώω
γυμνοσάλιαγκες, σαλιγκάρια
και μαλακά έντομα, όπως
κάμπιες. Ζω κάτω από πέτρες,
σανίδες, και υγρά μέρη.

αράχ

νη

Μπορείτε να με βρείτε σε
ένα κομποστοποιητή ή σε
σωρό από λίπασμα. Πριν
εκκολαφθώ, έχω διαφανές,
κιτρινωπό χρώμα στο σχήμα
ενός λεμονιού, και είμαι 0.3
cm μακρύ. Αφού εκκολαφθώ,
παίρνω το χρώμα πράσινου
μπιζελιού. Δύο ή περισσότερα
σκουλήκια
μπορούν
να
εκκολαφθούν ταυτόχρονα.

κολέμβολο

μυριάποδο

Έχω τόσα πολλά πόδια που
θα δυσκολευόσουν να τα
μετρήσεις. Είμαι
πολύ ντροπαλό και τυλίγομαι
σε μπάλα, για να αποφύγω
τον κίνδυνο. Είμαι χορτοφάγο
και τρώω μαλακά, υγρά, σάπια
φυτά. Έχω σκούρο κόκκινο
χρώμα και είμαι 2.5 έως 7 cm
μακρύ.

Σχετίζομαι με τα ακάρεα και
έχω 8 ικανά πόδια. Είμαι ένα
από τα ζώα που εκτιμούνται
λιγότερο στον κήπο και στον
κομποστοποιητή,
αλλά
ο
ρόλος μου είναι σημαντικός.
Τρέφομαι με άλλα έντομα
και δουλεύω σκληρά για να
βοηθήσω στον έλεγχο των
παρασίτων που βλάπτουν το
χώμα και τον κήπο.

Είμαι ένας στενός συγγενής
της ψαλίδας, αλλά δεν μπορώ
να κάνω άλμα. Είμαι πολύ
μικρό και λιγότερο από 1,5cm
μακρύ. Τρώω μούχλα και
σάπια ύλη. Είμαι λευκό στο
χρώμα.

Πηγή: http://marinsanitaryservice.com/mobius/msswp-content/uploads/2014/08/10.-2010-4Rs-Teachers-Guide.pdf
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Κατά τη διάρκεια της
κομποστοποίησης οι
οργανισμοί παράγουν
διοξείδιο του άνθρακα,
θερμότητα και νερό.
Κρατούν
το έδαφος σε μια υγιή
και ισορροπημένη
κατάσταση. Παρέχουν
άζωτο, κάλιο και
φωσφόρο.

Το κομ
πόσ
από τη τ παράγετα
ιμ
ν
οργαν
ικών υ αποσύνθεση έσα
λ
τ
ποιοτι
κά χα ικών, έχει π ων
ρακτη
ολύ κα
να χρη
ρ
ι
λά
σ
τ
σιμοπο
ι
ιηθεί γ κά και μπορ
εί
ια κάθ
καλλι
ε
ε
ίδους
έργεια
.
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3. Προσοχή! Δεν ρίχνω τα

πάντα στον κομποστοποιητή!!!
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες να:
• Κατανοήσουν ότι, για να γίνει σωστά
η διαδικασία της κομποστοποιήσης,
πρέπει
να
χρησιμοποιηθούν
συγκεκριμένα απορρίμματα.
• Αναπτύξουν
ταξινόμησης
κριτήρια.

τη
δεξιότητα
της
μέσα από δοσμένα

• Αναπτύξουν τη δεξιότητα συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικών με το
ζήτημα του διαχωρισμού των υλικών
στον κομποστοποιητή, μέσα από
εικόνες και δοσμένα κείμενα.
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Πορεία εφαρμογής
:
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δ
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π
κ
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τ
Δίδεται σε κάθε ομάδα μαθητών/τριών το ακόλουθο φωτογραφικό και
πληροφοριακό υλικό, στο οποίο παρουσιάζονται προϊόντα που μπορούν να
τοποθετηθούν στον κομποστοποιητή και προϊόντα τα οποία δεν μπορούν
να τοποθετηθούν σε αυτόν. Προτείνονται ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, στις
οποίες μπορούν να ανατρέξουν για συλλογή πληροφοριών για απορρίμματα
που μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν κομποστοποιητή.

Δεν μπ
αί
τα απο νουν στον κομ
ρρ
π
αποσυν ίμματα, παρά οστοποιητή όλ
τεθούν
θα παρ μόνο εκείνα π α μας
άξουν ο
ο
ργανικό υ όταν
λίπασμ
α.
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Ενδεικτικές ιστοσελίδες είναι οι ακόλουθες:

http://www.gardenguide.gr/τι-βάζουμε-στον-κομποστοποιητή/

Τι βάζουμε στον κομποστοποιητή

http://simplylife.gr/pages/anakuklwsh/article/id/12

Η κομποστοποίηση στο σπίτι

http://www.diaamath.gr/sites/default/ﬁles/evnmerwtiko_fulladio_gia_kompostopoinsn.pdf

Αναφορά στην οικιακή κομποστοποίηση ως μια μέθοδο καλύτερης διαχείρισης των απορριμμάτων
μας.

Οι μαθητές/τριες μελετούν το υλικό, και
βασισμένοι/ες στις πληροφορίες που
συλλέγουν, συμπληρώνουν τον ακόλουθο
πίνακα:

Απορρίπτονται στον κομποστοποιητή;

οχι

ναι
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Δε
υπολλ ν επιτρέπο
νται
είματ
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ι
μ
υπάρ
χει τ ια επιλογ πρέπει
ο καλ
ή για
ύ
να
τ
ε
ρ
αποτ
έλεσμ ο δυνατό
α

Ακολούθως, οι μαθητές/τριες μέσα από
παιχνίδι αντιλαμβάνονται καλύτερα ποια
απορρίμματα επιτρέπεται να ρίξουν στον
κομποστοποιητή τους και ποια όχι. Οι
μαθητές/τριες κάθονται σε έναν κύκλο.
Δίδεται σε κάθε μαθητή/τρια μια εικόνα
από συγκεκριμένο απόρριμμα (οι εικόνες
δίδονται πιο κάτω). Στο κέντρο του
κύκλου τοποθετείται ένα κασόνι, το οποίο
αντιπροσωπεύει έναν κομποστοποιητή,
και δίπλα ένας κάλαθος απορριμμάτων.

Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει, επίσης, έναν
αριθμό σε κάθε μαθητή/τρια. Ο/Η
εκπαιδευτικός φωνάζει έναν αριθμό κάθε
φορά, και ο/η μαθητής/τρια που έχει το
συγκεκριμένο αριθμό σηκώνεται από τον
κύκλο, παρουσιάζει στους υπόλοιπους το
απόρριμμα που έχει στα χέρια του/της,
αποφασίζοντας ταυτόχρονα, κατά πόσο θα
το τοποθετήσει στον κομποστοποιητή ή
στον κάλαθο απορριμμάτων, δικαιολογώντας
κάθε φορά την απόφασή του/της.
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Φυτά με σπόρους

Κρέας

Μεγάλα κομμάτια ξύλου

Πετραδάκια για κόπρανα
γάτας

Στάχτη

Ψάρι

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Πριονίδια

Καρύδια

Ξινά φρούτα

Σπόροι φρούτων

Μη-βιοδιασπώμενα
προϊόντα

Φλούδες μπανάνας

Φακελάκια τσαγιού

Υπολείμματα λαχανικών

Κλαδέματα

Ξερά φύλλα

Τσόφλια αβγών

Κατακάθια καφέ

Κομμένο χαρτί

Άχυρα/Μικρά κλαδιά

Χαρτόνια

Κοπριά ζώων

Σχοινί από φυσικά υλικά
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4. Είναι το κομπόστ έδαφος;
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν ότι το κομπόστ (λίπασμα)
δεν είναι έδαφος αλλά αποτελεί
ανώτερο στρώμα του εδαφικού
ορίζοντα.
• Αξιοποιούν υλικό που τους δίδεται
και να αναζητούν, να συγκεντρώνουν
και να επεξεργάζονται πληροφορίες,
σχετικές με το υπό συζήτηση θέμα
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Δίδεται στις ομάδες των μαθητών/τριών το πιο κάτω σχεδιάγραμμα, το οποίο παρουσιάζει μια
κάθετη τομή (προφίλ) του εδάφους και καρτέλες στις οποίες καταγράφονται πληροφορίες
για τα διάφορα στρώματα του εδάφους, τα οποία λέγονται και εδαφικοί ορίζοντες. Οι
μαθητές/τριες τοποθετούν τις καρτέλες στα αντίστοιχα βέλη για να κατανοήσουν τα
διάφορα οριζόντια στρώματα διαφορετικού πάχους που αποτελούν το έδαφος.
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Αποτελείται από διαβρωμένο
μητρικό υλικό. Η σύσταση του
υλικού μπορεί να ποικίλλει από
σωματίδια που κυμαίνονται
από το μέγεθος χώματος έως
αρκετά μεγαλύτερα πετρώματα.
Λέγεται και αποσαθρωμένο
(σπασμένο σε μικρά κομμάτια)
μητρικό έδαφος.

Αποτελείται κυρίως από
φυτικά υπολείμματα (οργανικά
υλικά) τα οποία έχουν
αποσυντεθεί. Σ’ αυτό συναντάς
πληθώρα από ζωντανούς
οργανισμούς. Έχει συνήθως
σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα.
Σε αυτό εισχωρούν εύκολα
οι ρίζες των φυτών.

Είναι το ψηλότερο
υπόστρωμα στα περισσότερα
εδάφη. Αποτελείται κυρίως
από φυτικά υπολείμματα
(οργανικά υλικά), όπως φύλλα
και κλαδάκια, σε διάφορα
στάδια της αποσύνθεσής
τους. Είναι πολύ λεπτό
στρώμα.

Αυτό το υπόστρωμα
αποτελείται κυρίως από
ανόργανα σωματίδια, τα οποία
όμως έχουν εμπλουτιστεί από
οργανικά υλικά και θρεπτικά
συστατικά με τη βοήθεια της
βροχής και του νερού.
Λέγεται και υπέδαφος.

Πηγές:
http://forest.pblogs.gr/2012/02/h-epi-tomh-toy-dasikoy-edafoys.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_horizon
https://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_proﬁle.aspx

Αποτελείται από
μεγαλύτερα πετρώματα
ή είναι βραχώδες. Δεν
έχει επηρεαστεί από
μετατοπίσεις, ούτε
έχει εμπλουτιστεί από
οργανικές ουσίες. Λέγεται
και μητρικό έδαφος ή
βραχώδες
υπόστρωμα.

Στη συνέχεια, δίδεται μια καρτέλα, στην
οποία καταγράφεται η δημιουργία του
εδάφους και του κομπόστ/λιπάσματος.

Το έδαφος προκύπτει από την αποσάθρωση
(σπάσιμο) των πετρωμάτων (μητρικό έδαφος)
λόγω θερμοκρασίας, νερού, κλίματος, και
εμπλουτίζεται με αποικοδομημένη οργανική
ύλη που το καθιστά γόνιμο.
Κομπόστ/χούμος είναι το τελικό σταθερό
και γόνιμο προϊόν που προκύπτει από την
αποικοδόμηση φυτικών οργανισμών.
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Με τη βοήθεια του πληροφοριακού υλικού
και των πληροφοριών που δίδονται από
το σχεδιάγραμμα που έχει προηγηθεί, οι
μαθητές/τριες απαντούν στο ερώτημα
κατά πόσο το κομπόστ/λίπασμα μπορεί να
θεωρηθεί έδαφος.

Είναι το κομπόστ/λίπασμα
έδαφος;

Σε τελικό στάδιο, οι μαθητές/τριες καλούνται
να προσδιορίσουν το κομπόστ/λίπασμα
στο φωτογραφικό υλικό που δίδεται πιο
κάτω, όπως επίσης και τις μορφές εδάφους
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(υπέδαφος, αποσαθρωμένο μητρικό έδαφος,
μητρικό έδαφος ή βραχώδες υπόστρωμα),
που αναγνωρίζουν.

5. Πώς φτιάχνω ένα

κομποστοποιητή;
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:
• Αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού
και
μοντελοποίησης
ενός
κομποστοποιητή.

• Αναγνωρίσουν πότε το κομπόστ
είναι ώριμο, δηλαδή έτοιμο για να
χρησιμοποιηθεί.

• Κατανοήσουν
τις
φάσεις
της
κομποστοποίησης, όπως επίσης και να
αντιληφθούν πώς αυτές επηρεάζουν
την οργανική ύλη.

• Αναπτύξουν
τη
δεξιότητα
της
παρατήρησης,
της
καταγραφής,
της ανάλυσης δεδομένων και της
διεξαγωγής συμπερασμάτων μέσα από
τη διαδικασία του πειράματος.
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Οι μαθητές/τριες, σε αρχικό στάδιο, φτιάχνουν ένα
μοντέλο κομποστοποιητή στην τάξη για να κατανοήσουν
τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του, ώστε
να λειτουργήσει σωστά και να παραχθεί κομπόστ/λίπασμα.
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1. Παίρνω τρία πλαστικά μπουκάλια ιδίου μεγέθους και απομακρύνω όλες τις ετικέτες.
2. Κόβω κάθε μπουκάλι στα σημεία που σημειώνονται στα πιο κάτω σχεδιαγράμματα:
Μπουκάλι
1

Μπουκάλι
2

Μπουκάλι
3

2

3

1
4

Ανοίγω μικρές
τρύπες
3. Ενώνω τα αριθμημένα μέρη των μπουκαλιών στα σημεία που φαίνονται στο πιο κάτω
μοντέλο και τα κολλώ με διαφανή κολλητική ταινία.

1
2

Τρύπες για τον
αέρα

3
Κόσκινο από
μπουκάλι 2

4
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4. Επιλέγω τα υλικά, τα οποία
θα χρησιμοποιήσω στο μοντέλο
μου. Στο μοντέλο μπορούμε να
βάλουμε υλικά όπως ξερά φύλλα,
κλαδιά, γρασίδι, μέρη φυτών,
αποφάγια (λαχανικά, χορταρικά,
φρούτα ωμά ή βρασμένα,
υπολείμματα από σαλάτες) από
την κουζίνα, εφημερίδες, κοπριά
ζώων και χώμα.
5. Διατηρώ τον κομποστοποιητή
μου υγρό χωρίς να πλημμυρίζω τη στήλη
με νερό γιατί μπορεί να δημιουργήσει
αναερόβιες συνθήκες, ή περιβάλλον με
παντελή έλλειψη οξυγόνου, που μπορεί
να προκαλέσουν ενοχλητικές οσμές και
μυρωδιές.

1η
βδομάδα

3η
βδομάδα

5η
βδομάδα

7η
βδομάδα

Βάρος
Χρώμα
Υφή
Μυρωδιά
Ύψος
περιεχομένου
υλικού
Θερμοκρασία

7. Αναζητώ και μελετώ οργανισμούς
που μπορεί να έχουν εμφανιστεί στον
κομποστοποιητή μου, όπως μύγες, σκαθάρια,
σαρανταποδαρούσες, ισόποδα, σαλιγκάρια,
κ.λπ. Το μοντέλο κομποστοποιητή προσφέρει
μια καλή ευκαιρία για παρατήρηση και
περιγραφή οργανισμών.
(Πηγή:
html)
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6. Παρακολουθώ
τις
αλλαγές
που
συμβαίνουν
στον
κομποστοποιητή,
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και
σημειώνω στον πίνακα που ακολουθεί
τις παρατηρήσεις μου σε σχέση με τις
αλλαγές που παρατηρούνται στο χρώμα,
στην υφή, στη μυρωδιά των υλικών που
υπάρχουν σε αυτόν. Παράλληλα, με τη
βοήθεια του χάρακα μετρώ το ύψος του
περιεχομένου της στήλης των υλικών.
Επίσης, ζυγίζω το συνολικό αρχικό
βάρος του υλικού και παρακολουθώ πώς
αυτό μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια
του χρόνου παρατήρησης. Τέλος,
χρησιμοποιώ ένα θερμόμετρο μέσα στον
κομποστοποιητή για να μετρήσω τις
αλλαγές στη θερμοκρασία.

http://www.bottlebiology.org/investigations/decomp_main.
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9η
βδομάδα

11η
βδομάδα

13η
βδομάδα

15η
βδομάδα

Σε επόμενο στάδιο, οι μαθητές/τριες
καλούνται, με βάση το μοντέλο του
κομποστοποιητή που έχουν ετοιμάσει,
να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία που
πρέπει να έχει ένας κομποστοποιητής για
να παραχθεί καλής ποιότητας κομπόστ/
λίπασμα. Σε κάθε ομάδα, δίδεται η πιο κάτω

Αέρας: για να
μπορούν να
δράσουν οι
οργανισμοί.

εικόνα και κάρτες με πληροφοριακό υλικό,
έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν
την αναγκαιότητα του κάθε στοιχείου.
Τοποθετούν την κάθε κάρτα στην αντίστοιχη
εικόνα και συζητούν στις ομάδες τους για
την αναγκαιότητα ύπαρξης των στοιχείων
αυτών.

Νερό: για να
διευκολύνεται η
διαδικασία της
κομποστοποίησης.

Καφέ οργανικά
υλικά όπως κλαδιά,
άχυρα, ξύλα, ξερά
φύλλα πλούσια σε
άνθρακα.

Πράσινα οργανικά
υλικά όπως
λαχανικά, χόρτα,
φλούδια, κομμένο
γρασίδι πλούσια σε
άζωτο.

Οι μαθητές/τριες έχουν τώρα τα απαραίτητα
εφόδια και γνώσεις για να φτιάξουν
έναν κομποστοποιητή στο σπίτι ή στο
σχολείο τους. Για να γίνει η όλη διαδικασία
ετοιμασίας του κομποστοποιητή πιο
ευχάριστη, δίδεται στους μαθητές/τριες «Η
συνταγή της γιαγιάς: Πώς να φτιάξετε ένα
κομποστοποιητή!». Ακολουθούν τη συνταγή
και ο κομποστοποιητής τους θα είναι έτοιμος
εύκολα και γρήγορα.

Καφέ οργανικά υλικά όπως κλαδιά, άχυρα,
ξύλα, ξερά φύλλα πλούσια σε άνθρακα.
Πράσινα οργανικά υλικά όπως λαχανικά,
χόρτα, φλούδια, κομμένο γρασίδι πλούσια
σε άζωτο.
Αέρας: για να μπορούν να δράσουν οι
οργανισμοί.
Νερό: για να διευκολύνεται η διαδικασία της
κομποστοποίησης.
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Η συνταγή της γιαγιάς:
Πώς να φτιάξετε ένα κομποστοποιητή

Υλικά:
4 παλιές ξύλινες παλέτες, σύρμα ή καρφιά
Σκαλιστήρι, τσάπα, τσουγκράνα
Πράσινα χλωρά υλικά (φλούδια,κοτσάνια,υπολείμματα λαχανικών,
κουρεμένο γρασίδι κ.λπ.)
Καφέ ξερά υλικά (κλαδιά, ξερά φύλλα, άχυρα,χαρτόνια κ.λπ.)
Ποτιστήρι με νερό
Θερμόμετρο
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Εκτέλεση:
Ερευνώ τον χώρο της αυλής και αποφασίζω σε ποιο σημείο θα κατασκευάσω
τονκομποστοποιητή μου. Αναζητώ χώρο στον οποίο να υπάρχει εύκολη
πρόσβαση, να μην είναι εκτεθειμένος στον ήλιο, αλλά ούτε και σε σκιερό μέρος,
να είναι σε κοντινή απόσταση από τον κήπο για εύκολη απόθεση των υλικών.
Στηρίζω στον χώρο τις 4 παλιές ξύλινες παλέτες και τις ενώνω με σύρμα ή
καρφιά ώστε να δημιουργήσω ένα σχήμα κύβου (περίπου 1κ.μ.).
Συγκεντρώνω όλα τα υλικά που θα μπουν μέσα στον κομποστοποιητή.
Διαχωρίζω τα πράσινα από τα καφέ οργανικά υλικά.
Πράσινα χλωρά υλικά, όπως φλούδια και κοτσάνια από λαχανικά ή χορταρικά,
υπολείμματα από φρούτα, κουρεμένο γρασίδι, κ.λπ.
Καφέ υλικά, όπως ξερά φύλλα, άχυρα, τεμαχισμένα χαρτιά και χαρτόνια, κλαδιά,
μικρά ξύλα κ.λπ.).
Προσθέτω ό,τι άλλα υλικά θέλω, φτάνει να είναι τα υλικά που επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν στον κομποστοποιητή, όπως φακελάκια τσαγιού, κατακάθι
καφέ, στάχτη, τσόφλια αυγών, κ.λπ.
Τοποθετώ στη βάση του κομποστοποιητή κλαδιά για να αερίζεται ο
κομποστοποιητής και να κυκλοφορεί η πανίδα.
Στην πρώτη στρώση τοποθετώ τα πράσινα οργανικά υλικά.
Ακολούθως στην επόμενη στρώση τοποθετώ τα καφέ οργανικά υλικά και χώμα
για να απορροφήσει την υγρασία και τις μυρωδιές. Το χώμα είναι επίσης αυτό
που έχει μέσα του τους οργανισμούς και τα σκουλήκια, που θα συμβάλουν στη
ζύμωση.
Φροντίζω ώστε το πάχος των καφέ οργανικών υλικών να είναι περίπου
τριπλάσιο από το πάχος των πράσινων οργανικών υλικών.
Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία (πράσινη και καφέ στρώση από οργανικά
υλικά μέχρι να φτάσω στην κορυφή του κομποστοποιητή).
Αν είναι ξηρό το περιεχόμενο του κομποστοποιητή βρέχω τα υλικά. Αν είναι
υγρό το περιεχόμενο, ρίχνω ξερά κλαδιά ή φύλλα.
Χρησιμοποιώ το θερμόμετρο για να μετρώ τη θερμοκρασία του περιεχομένου
ανά τακτά χρονικά διαστήματα (δεν πρέπει να υπερβεί τους 75 C γιατί
κινδυνεύουν να πεθάνουν όλοι οι οργανισμοί ).
Σκεπάζω τον κομποστοποιητή με ένα παλιό χαλί ή πλαστικό κομμάτι με τρύπες
για να αναπνέει το υλικό.
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Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν τις φάσεις της κομποστοποίησης.
Η κομποστοποίηση διέρχεται από 4 διακριτές
φάσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία του
υλικού μέσα στον κομποστοποιητή. Γι’ αυτό
είναι απαραίτητο να μετριέται η θερμοκρασία
του υλικού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Βαθμοί Κελσίου

Δίδεται στους/τις μαθητές/τριες η πιο κάτω
γραφική παράσταση, η οποία αναπαριστά τις
4 διακριτές φάσεις της κομποστοποίησης,
και καρτέλες που περιγράφουν τις φάσεις
αυτές. Με βάση τις πληροφορίες που
τους δίδονται περιγράφουν τις 4 φάσεις
κομποστοποίησης λεπτομερώς.

Φάση 1

Φάση 2

Φάση 3-4

Αποικοδόμηση

Μετασχηματισμός

Μικρών διαστάσεων μικροί οργανισμοί “φτιάχνουν” το λίπασμα

70
60
50
40
30
20
10
0

Θερμόφιλο (30-70°C):
αναπτύσσονται βακτήρια
και μύκητες που αγαπούν
τις υψηλές θερμοκρασίες.
Συμβαίνει υψηλή διάσπαση των
οργανικών υλικών (αζωτούχων
ενώσεων) και καταστροφή
παθογόνων μικροβίων.

Ωρίμαση: εδώ γίνεται ο
τελικός σχηματισμός των
πολύπλοκων χουμικών
οξέων και επιταχύνεται
η ομογενοποίηση και
σταθεροποίηση του
μείγματος.

Ψύξη: η θερμοκρασία
κατεβαίνει σ’ αυτή του
περιβάλλοντος. Έχει
αποικοδομηθεί το μεγαλύτερο
στρώμα οργανικών υλικών. Εδώ
δρα η πανίδα (π.χ. γαιοσκώληκες)
που διασπούν τη λιγνήνη και
την κυτταρίνη.

Μεσόφιλο (30°C):
αναπτύσσονται βακτήρια
σε μέσες θερμοκρασίες
και ξεκινούν οι μικροβιακές
συνθήκες
αποικοδόμησης.

ΠΗΓΉ: http://docplayer.gr/2540297-Oikiaki-kompostopoiisi-i-lipasmatopoiisi-to-kompost-kai-o-hoymos-einai-to-palaiotero-fysiko-lipasma-ston-kosmo-ti-einai.html
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Σε ένα τελικό στάδιο, οι μαθητές/
τριες αναγνωρίζουν πότε το κομπόστ
(λίπασμα) είναι ώριμο, δηλαδή έτοιμο για
να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το υλικό

Πότε είναι έτοιμο το κομπόστ;

που τους δίδεται, απαντούν στα ακόλουθα
ερωτήματα, τα οποία τους βοηθούν να
προσδιορίσουν πότε ένα κομπόστ (λίπασμα)
είναι έτοιμο για χρήση.

Πότε έχει ολοκληρωθεί το
κομπόστ;

• Όταν είναι σκούρο καφέ και εύθρυπτο.

• Το χρώμα του είναι σκούρο καφέ.

• Αν η υφή του δεν είναι ομοιόμορφη,
τότε περάστε το μέσα από μια σήτα για
να απομακρύνετε τα μεγάλα κομμάτια,
τα οποία θα επιστρέψετε στον σωρό για
περαιτέρω κομποστοποίηση.

• Είναι εύθρυπτο, μαλακό και μοιάζει με
χούμο.

• Το έτοιμο κομπόστ (λίπασμα) έχει μια
γήινη μυρωδιά και δεν μυρίζει άσχημα.

• Ομογενοποιημένο υλικό.

• Η θερμοκρασία του έτοιμου κομπόστ
(λιπάσματος) είναι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος.

• Έχει τη μυρωδιά του χώματος.
• Δεν είναι υγρό.
• Ο σωρός έχει συρρικνωθεί στο 1/3 του
αρχικού όγκου του.
h t t p : / /d o c p l a ye r. g r/25 4 0 29 7- O i k i a k i - ko m p o s to p o i i s i - i lipasmatopoiisi-to-kompost-kai-o-hoymos-einai-to-palaioterofysiko-lipasma-ston-kosmo-ti-einai.html

• Μπορείτε να βάλετε μια μικρή ποσότητα
κομπόστ σε μια πλαστική σακούλα που
θα τη σφραγίσετε. Αν δεν διαπιστώσετε
καθόλου υγρασία, τότε το κομπόστ σας
είναι έτοιμο.
http://cityfarmer.gr/2008/09/11/ti-einai-kai-pws-ginetai-tokompost/

Χαρακτηριστικά ώριμου
κομπόστ:
• Τι χρώμα έχει;
• Πώς είναι η υφή του;
• Είναι στεγνό ή βρεγμένο;
• Τι μυρωδιά έχει;
• Είναι ανομοιογενές ή ομοιογενές;
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6. Γαιοσκώληκας: ένα

σπουδαίος παραγωγός κομπόστ

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες να:
• Γνωρίσουν τον γαιοσκώληκα ως έναν
βασικό οργανισμό που βοηθά στη
δημιουργία του κομπόστ (λιπάσματος).
• Αντιληφθούν ότι γαιοσκώληκας μπορεί
να συμβάλει, ώστε η μέθοδος της
κομποστοποίησης (λιπασματοποίηση)
να γίνει γρήγορα και αποδοτικά.
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• Συνειδητοποιήσουν ότι ο γαιοσκώληκας μέσω των διαφόρων λειτουργιών
του
συμβάλλει
στη
διαδικασία
μετατροπής της οργανικής ύλης σε
κομπόστ (λίπασμα).
• Συλλέξουν πληροφορίες από δοσμένες
πηγές για τον ρόλο του γαιοσκώληκα
στην αποσύνθεση της οργανικής ύλης.

Πορεία εφαρμογής
:
ς
α
τ
η
τ
ό
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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 παρακολουθούν το φιλμάκι «Worms At Work - 20
Days Time Lapse Of Vermicomposting» (20 μέρες παρακολούθησης της
εξέλιξης της κομποστοποίησης με σκώληκες μέσα από σύντομης χρονικής
διάρκειας προβολή) (https://www.youtube.com/watch?v=n9Mnf9ysNSs),
στο οποίο γίνεται μια time-lapse (σύντομης χρονικής διάρκειας προβολή)
της διαδικασίας μετατροπής οργανικών υλικών σε κομπόστ (λίπασμα), με
τη βοήθεια των γαιοσκωλήκων, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 20 ημερών.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να προβληματιστούν γιατί ο γαιοσκώληκας
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κομποστοποίηση (λιπασματοποίηση)
των οργανικών υλικών. Οι απαντήσεις τους καταγράφονται στον πίνακα.
Για την διερεύνηση του πιο πάνω προβληματισμού, οι μαθητές/τριες, σε
πρώτο στάδιο, μελετούν, μέσω των σχεδίων και του πληροφοριακού υλικού
που ακολουθεί, τη συμβολή του γαιοσκώληκα στη δημιουργία του κομπόστ/
χούμου/λιπάσματος.
(ΠΗΓΉ: http://extension.illinois.edu/worms/anatomy/index.html).

Χρειαζ
ό
να μπορ μαστε γεωσκώ
λη
ο
περιβάλ ύν να δημιουρ κες οι οποίοι
γήσ
λον
να αυξά στον κάδο. Ν ουν ένα οίκοα τρώνε
νε
π
Οι ευρέ ται ταχέως ο
ως ανα
πληθυσ ολύ και
γνω
μός
κομποστ
οποίηση ρισμένοι γεωσ τους.
Τρώνε η
ς
κ
μερησίω είναι οι eisen ώληκες
i
ς από τ
το βάρο
ο μισό έ a fetida.
ς
τ
ω
ο
υς
ςο
διπλασι
άζεται και ανά 2 με 3 λόκληρο
προσαρμ
ο
οστεί στ πληθυσμός του μήνες
η διαθέ
σιμη πο ς, έως ότου
σότητα
τροφής.
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Έχω ένα κεφάλι που βρίσκεται στο ένα
μου άκρο και ονομάζεται πρόσθιο. Το άλλο
μου άκρο ονομάζεται οπίσθιο. Δεν μπορεί,
όμως, κανείς να αντιληφθεί ποιο είναι το
κεφάλι μου και ποιο είναι οπίσθιο μέρος
γιατί μοιάζουν μεταξύ τους.

Το σώμα μου
έχει αρχή και
τέλος!

οπίσθιο
πρόσθιο

Το ήξερες ότι
έχω τρίχες;

Αν πάρετε έναν μεγεθυντικό φακό και
κοιτάξετε προσεκτικά το σώμα μου, θα δείτε
πολλά μικρά δαχτυλίδια που συνδέονται
μεταξύ τους. Αυτά τα δαχτυλίδια
ονομάζονται τμήματα. Όταν θα μεγαλώσω,
θα έχω συνολικά 120-170 τμήματα. Στον
πρώτο τμήμα βρίσκεται το στόμα μου και
στο τελευταίο τμήμα ο ποπός μου. Εάν
πάρετε ένα μικροσκόπιο, θα προσέξετε ότι
κοντά σε κάθε τμήμα υπάρχουν τρίχες. Οι
τρίχες αυτές ονομάζονται τριχίδια και με
βοηθάνε στην κίνηση. Σε κάθε τμήμα έχω
τέσσερα ζεύγη τριχιδίων.
τμήμα

τριχίδια

πρωκτός

στόμα

Αν εστιάσετε τον μεγεθυντικό φακό στην
άκρη του προσθίου μου, θα δείτε ένα
πτερύγιο στο δέρμα μου που κρέμεται
πάνω από το στόμα μου. Το πτερύγιο αυτό
ονομάζεται προστόμιο. Το προστόμιο δεν
αφήνει κάποια υλικά να μπουν στο στόμα
μου γιατί δεν μου αρέσουν. Το προστόμιο
μπορείτε να το ταυτίσετε με το άνω σας
χείλος. Ακριβώς κάτω από το προστόμιο
σο μεγάλο
είναι το στόμα μου που είναι τόσο
που μπορεί να αρπάξει ένα φύλλο
ο και να το
μετακινήσει.
προστόμιο
στόμα
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Φυσικά και
έχω στόμα!

Μπορώ να φάω μόνο μικρά πράγματα,
όπως βακτήρια, μύκητες και πρωτόζωα, και
οργανική ύλη, όπως τα φυτά και σάπια ζώα.
Επειδή δεν έχω δόντια για να μασάω, έχω
μια άλλη τακτική. Καθώς τρώω το φαγητό
μου, συνήθως περνούν κόκκοι άμμου και
χώματος στο στομάχι μου. Αυτοί οι κόκκοι
αναμειγνύονται με την υγρασία και έτσι
αλέθουν την τροφή σε μικρά κομμάτια.
Φανταστικό ε; Στη συνέχεια, το φαγητό μου
μεταφέρεται στο έντερό μου, όπου εκεί
διαλύεται και απορροφάται από το αίμα μου.
Στη συνέχεια, μεταφέρεται σε όλα τα μέρη
του σώματός μου για να με κρατήσει ισχυρό,
υγιή και γλοιώδη. Απορρίπτω τις περιττές
ουσίες από τον οργανισμό μου.

Είμαι μαλακό
και λίγο
γλοιώδες!

Όταν μεγαλώσω και γίνω 4 με 6 εβδομάδων
σχηματίζεται στο μπροστινό μου άκρο,
μια ανοιχτόχρωμη ταινία, το επίσαγμα.
Το επίσαγμα βοηθάει στον σχηματισμό
των κουκουλιών. Τα νέα σκουλήκια
εκκολάπτονται από τα κουκούλια και τότε
θα έχω μια οικογένεια.

καρδιά

Έχω πέντε
καρδιές!

Αλέθω την
τροφή στο
στομάχι μου!

Όταν με πάρετε στο χέρι σας, θα νιώσετε
ότι είμαι λίγο υγρό και γλοιώδες. Χρειάζομαι
την υγρασία για να επιβιώσω. Δεν έχω ούτε
οστά, ούτε δόντια.

Το επίσαγμα
σχηματίζεται στο τέλος
του κεφαλιού μου.
επίσαγμα

Έχω πέντε καρδιές! Όλες αυτές οι καρδιές
αντλούν αίμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων
μου, ακριβώς όπως λειτουργεί και η δικιά
σας καρδιά.
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Για να φτάσω εκεί που θέλω χρειάζομαι
πολύ κόπο και υπομονή. Για να κινηθώ,
χρησιμοποιώ τους μυς μου και τα τριχίδια.
Τα τριχίδια τα χρησιμοποιώ ως φρένο
βοηθώντας με να επιβραδύνω ή να
σταματήσω την κίνηση μου. Έχω μυες σε
μορφή δακτυλίων γύρω από το σώμα μου
και άλλους μύες που τρέχουν κατά μήκος
του σώματός μου.

Σέρνομαι!

Δεν έχω πνεύμονες, αλλά αναπνέω μέσα
από το δέρμα μου. Παίρνω το οξυγόνο
από το δέρμα μου, το οποίο μεταφέρεται
απευθείας στο αίμα μου. Το δέρμα μου
πρέπει να μένει υγρό, ώστε το οξυγόνο να
περνά μέσα από αυτό.

Αναπνέω μέσα από το
δέρμα μου, φτάνει να
είναι υγρό!

αέρας

Έχω στο σώμα μου και τα δύο όργανα
αναπαραγωγής, είμαι δηλαδή ερμαφρόδιτο.
Ζευγαρώνω με άλλο γαιοσκώληκα για
τη μεταφορά σπέρματος και στους δυο
μας, το οποίο φυλάγεται σε σάκους. Μετά
σχηματίζεται ένα κουκούλι στο επίσαγμα
και των δύο μας. Κάθε κουκούλι, που έχει
μέγεθος μικρότερο από κόκκο ρυζιού,

έχει μέσα του 1-5 γαιοσκώληκες. Σε 2-3
βδομάδες και σε κατάλληλες συνθήκες
γεννιούνται τα μωρά μου τα οποία έχουν
χρώμα άσπρο. Αν, όμως, υπάρχει ξηρασία, τα
κουκούλια μένουν αδρανή για χρόνια, μέχρι
οι συνθήκες να επιτρέψουν την εκκόλαψή
τους.
επίσαγμα

επίσαγμα

Δεν έχω μάτια, αλλά έχω κύτταρα στο
μπροστινό μέρος του σώματος μου, που είναι
ευαίσθητα στο φως. Δε μου αρέσει καθόλου
το φως! Έχω δηλαδή φωτοευαισθησία!
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Έχω
ευαισθησία
στο φως!

Οι γαιοσκώληκες περνούν όλη τους τη ζωή
σκάβοντας και τρώγοντας χώμα, το οποίο
στη συνέχεια αποβάλλουν. Βελτιώνουν τη
δομή και τη γονιμότητα του εδάφους. Το
προστατεύουν από τη διάβρωση και βοηθούν
στη διαδικασία της κομποστοποίησης στη
φύση. Κυκλοφορούν στη φύση πάνω από
3.000 είδη γαιοσκωλήκων, κάποιοι ζουν στην
επιφάνεια του εδάφους και αποσυνθέτουν
οργανικά στοιχεία όπως φύλλα κ.λπ, άλλοι
ζουν μέσα στο έδαφος και τρώνε χώμα και
ανοίγουν συνεχώς οριζόντιες στοές. Κάποιοι
πιο μεγαλόσωμοι κάνουν κατακόρυφες
στοές που μπορεί να φτάσουν και τα 2
μέτρα. Για να έχετε μια εικόνα πόσο τρώει
ένας γαιοσκώληκας αναφέρουμε ότι μπορεί
να καταναλώσει 300 γραμμάρια εδάφους
τα οποία στη συνέχεια τα αποβάλλει.
Αν σε ένα τετραγωνικό μέτρο εδάφους
κυκλοφορούν
100-250
γαιοσκώληκες,
αυτό σημαίνει ότι σε ένα στρέμμα εδάφους
οι γαιοσκώληκες επεξεργάζονται 30-75
τόνους χώμα και συνήθως το ίδιο το
χώμα το καταναλώνουν παρά

πολλές φορές. Το σπουδαιότερο είναι ότι
το χώμα που αποβάλλουν είναι κατά πολύ
βελτιωμένο ως προς τη δομή του και τη
σύνθεσή του με περισσότερη οργανική ουσία
και αφομοιώσιμα για τα φυτά μεταλλικά
στοιχεία. Το έδαφος που αποβάλλουν
είναι πιο λεπτόκοκκο και πλούσιο σε
μικροοργανισμούς, οι οποίοι και αυτοί με
τη δραστηριότητά τους βελτιώνουν κατά
πολύ τη δομή του εδάφους και βοηθούν
στη καλύτερη τροφοδοσία και ανάπτυξη
του ριζικού συστήματος των φυτών. Ακόμη
και ο ίδιος ο γαιοσκώληκας μετά τον θάνατό
του και την αποδόμησή του, αποτελεί μια
εξαιρετική πηγή οργανικού αζώτου για
το έδαφος, αφού αποτελείται κυρίως από
πρωτεΐνες και αυτός είναι και ο λόγος που
είναι αγαπημένος «μεζές» για τα πουλιά
και τις κότες και βέβαια για τον ίδιο λόγο
χρησιμοποιείται ως δόλωμα για το ψάρεμα.

Οι
γαιοσκώληκες
διαθέτουν
την
ικανότητα να καταπίνουν και να χωνεύουν
στερεά κατάλοιπα από φυτικά και ζωικά
υπολείμματα, όπως και πάσης φύσεως
οργανικά υλικά. Για αυτό αποτελούν
μία εξαίρετη μηχανή επεξεργασίας και
βιοαποικοδόμησης διαφόρων δύσκολα
αποικοδομήσιμων και άχρηστων μέχρι
σήμερα υλικών, εξασφαλίζοντας την
αξιοποίησή τους υπό μορφή οργανικού
λιπάσματος και βελτιωτικού του εδάφους.

του εδάφους, γαιοσκώληκες επιστημονικά,
απαιτούν τουλάχιστον τον σεβασμό μας
για την πολύτιμη προσφορά τους στο
οικοσύστημα. Παράγοντας στοές στη γη,
οι γαιοσκώληκες δημιουργούν ελαφρύτερο
χώμα με περισσότερο οξυγόνο. Έτσι δρουν
καλύτερα οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί για
την αερόβια ζύμωση και αποσύνθεση των
φυτικών υπολειμμάτων, εμπλουτίζοντας
το έδαφος με θρεπτικά συστατικά. Επίσης,
συντελούν στην καλή κυκλοφορία του
νερού κατά την άρδευση καθώς και στην
ομαλή λειτουργία της αποστράγγισης. Τέλος
δημιουργούν χώρους για την καλύτερη
ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των
φυτών βελτιώνοντας την απορρόφηση
νερού και θρεπτικών συστατικών.

Είναι πολύ άδικο τελικά! Να είσαι ο
ακούραστος εργάτης του εδάφους κι
όλοι να αηδιάζουν μόλις σε αντικρίζουν.
Να δημιουργείς το πιο γόνιμο χώμα,
να επιταχύνεις την κομποστοποίηση
και παραδόξως όλοι να θέλουν να σε
εξοντώσουν. Ε, όχι λοιπόν! Τα σκουλήκια

Πηγή: https://laspistasteria.wordpress.com/2013/03/25/oligochaeta/

Πηγή: http://www.viorgan.gr/oi-gaioskolikes-kompostopoiisis/
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Παράλληλα, ό,τι αποβάλλεται από τα
σκουλήκια συμβάλλει στον εμπλουτισμό του
εδάφους με άζωτο και κάλιο και ωφελούν
σημαντικά την ανάπτυξη και καρποφορία
των φυτών. Αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις
έχουν οι γαιοσκώληκες και στη διαδικασία
κομποστοποίησης,
όπου
βελτιώνουν

τη δομή και τη σύσταση του φυτικού
κομπόστ που φτιάχνουμε στον κήπο. Οι
γαιοσκώληκες αποτελούν τον τελειότερο
μετατροπέα αποδόμησης της οργανικής
ύλης σε πολύτιμο οικολογικό λίπασμα.
Πηγή: http://www.bostanistas.gr/?i=bostanistas.el.article&id=3878

Γιατί ο γαιοσκώληκας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
κομποστοποίηση οργανικών υλικών;
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.

Λόγω του σημαντικού ρόλου που
διαδραματίζουν οι γαιοσκώληκες στη
δημιουργία κομπόστ (λιπάσματος), μπορούν
να
δημιουργηθούν
κομποστοποιητές
γαιοσκωλήκων.
Η
κομποστοποίηση
με γαιοσκώληκες είναι ταχύτερη και
αποδοτικότερη από τις συνηθισμένες,
κλασικές μεθόδους κομποστοποίησης και
απαιτεί λιγότερο χώρο στο σπίτι και στον
κήπο ή ακόμα και στην τάξη! Μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πλαστικό
ή ξύλινο κουτί, οποιουδήποτε μεγέθους,
με σκέπασμα, φτάνει να ανοιχτούν γύρω
και πάνω από αυτό αρκετές τρύπες για
να περνά οξυγόνο, το οποίο χρειάζονται
οι γαιοσκώληκες για να αναπνέουν. Το
μέγεθος εξαρτάται από την ποσότητα
κομπόστ (λίπασμα) που θέλετε να
παραχθεί. Για την τάξη, ένα κουτί μεγέθους
80cmX50cmX50cm είναι ικανοποιητικό.

Οι μαθητές/τριες, καλούνται να ετοιμάσουν
έναν οδηγό κατασκευής κομποστοποιητή
(λιπασματοποιητή)
γαιοσκωλήκων,
αξιοποιώντας
τις
πληροφορίες
που

δόθηκαν πιο πάνω. Φτιάξτε τον δικό σας
κομποστοποιητή ακολουθώντας μερικά
βασικά βήματα. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται ο
πιο κάτω οδηγός:

Οδηγός Ετοιμασίας Κομποστοποιητή Γαιοσκωλήκων
1. Μαζέψτε τα οργανικά υπολείμματα της
κουζίνας σε έναν μικρό κάδο.

6. Συνεχίστε να προσθέτετε υλικά μέχρι να
φτιάξετε τον σωρό σας στο κουτί.

2. Τεμαχίστε τα μεγάλα υλικά σε μικρά
κομματάκια για να επιταχυνθεί η
διαδικασία της κομποστοποίησης.

7. Τοποθετήστε
γαιοσκώληκες
που
έχετε μαζέψει από τον κήπο σας ή
γαιοσκώληκες που έχετε αγοράσει από
την αγορά και σκεπάστε τους με λίγο
χώμα και οργανικά υλικά.

3. Αναμείξτε με ξερά φύλλα, κομμένα
κλαδάκια σε αναλογία 2 «καφέ» (ξερά)
προς 1«πράσινα» (χλωρά).
4. Τοποθετήστε το μίγμα στον χώρο που
έχετε επιλέξει και ανακατέψτε καλά.
5. Ελέγξτε την υγρασία του σωρού. Το
μίγμα πρέπει να είναι τόσο υγρό όπως
ένα καλά στυμμένο σφουγγάρι. Αν είναι
πολύ υγρό προσθέστε «καφέ» υλικά,
ώστε να απορροφήσουν την υγρασία. Αν
είναι πολύ ξηρό απλά ψεκάστε με νερό.

Όταν το κομπόστ/χούμος/λίπασμα είναι
έτοιμο, πρέπει με κάποιο τρόπο να
απομονωθούν οι γαιοσκώληκες, ώστε να
συλλέξουν οι μαθητές/τριες το υλικό. Οι
γαιοσκώληκες είναι μεγάλοι σε αριθμό μέσα
στον κομποστοποιητή και, ίσως να έχουν
αυξηθεί, αφού αναπαράγονται πολύ εύκολα
και γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο
ιδανικότερος τρόπος, χωρίς να ενοχληθούν
οι γαιοσκώληκες, είναι να σπρώξουμε όλο το
κομπόστ και να ετοιμάσουμε μια σωρό μόνο
στη μια πλευρά του κομποστοποιητή, και να
σταματήσουμε να ρίχνουμε οργανικό υλικό

8. Κάθε 3 με 6 μέρες ανακατέψτε τον σωρό
σας και ελέγξετε την υγρασία. Έτσι
επιτυγχάνεται ο σωστός αερισμός και η
ανάμειξη του υλικού από τις άκρες στο
κέντρο.

(φαγητό) στους γαιοσκώληκες. Στην άλλη
πλευρά του κομποστοποιητή, ετοιμάζουμε
ξανά, σύμφωνα με τον οδηγό, μια σωρό για
κομποστοποίηση. Προσθέτουμε οργανική
ύλη μόνο σε εκείνη την πλευρά, και σιγάσιγά οι γαιοσκώληκες θα ξεκινήσουν να
μετακινούνται από τη μια σωρό στην άλλη
στην οποία υπάρχει φαγητό. Μετά από
μερικές μέρες η πρώτη σωρός, η οποία
αποτελείται μόνο από κομπόστ (λίπασμα),
είναι έτοιμη, χωρίς γαιοσκώληκες, για χρήση
στον κήπο και στα φυτά μας.
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7. Έλεγχος ποιότητας κομπόστ
(λιπάσματος)

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες να:
• Διερευνήσουν τις ωφέλειες του
κομπόστ (λιπάσματος) στην ανάπτυξη
των φυτών.
• Αποκτήσουν δεξιότητες επεξεργασίας
και ανάλυσης πληροφοριών μέσα από
την εξέταση κειμένων και πηγών για τις
ωφέλειες του κομπόστ (λιπάσματος).
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• Αποκτήσουν
τη
δεξιότητα
της
παρατήρησης,
της
καταγραφής,
της ανάλυσης δεδομένων και της
εξαγωγής συμπερασμάτων μέσα από
τη διαδικασία του πειράματος.

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 καλεί τους/τις μαθητές/τριες να ερευνήσουν την
ποιότητα του κομπόστ (λιπάσματος) που έχουν φτιάξει. Συγκεκριμένα,
καλεί τις ομάδες των μαθητών/τριών να συλλέξουν σε έναν κουβά, χώμα
από την αυλή του σχολείου τους, το οποίο θα αναμείξουν σε συγκεκριμένα
ποσοστά (%) με το κομπόστ (λίπασμα) και σε δίσκους θα φυτέψουν σε αυτό
σπόρους σιταριού, φακής, μαρουλιού, ηλίανθου, ρεπανιού ή οποιονδήποτε
άλλων σπόρων οι οποίοι μεγαλώνουν γρήγορα. Σε όλους τους δίσκους
φυτεύονται οι ίδιοι σπόροι, π.χ. μόνο φακή. Αυτοί τοποθετούνται σε καλά
φωτιζόμενο χώρο, έχουν την ίδια θερμοκρασία και ποτίζονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

H τελικ
ή ποιότ
ητα
των κομ
πόστ
καθορίζ
εται απ
ό την
πρώτη ύ
λη που
έχ
χρησιμο
ποιηθεί ει
κομποστ
σ
οποιητή τον
, αλλά
και από
τη διαδ
ικασία
κομποστ
οποίηση
ς
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Ποσοστό περιεκτικότητας σε χώμα-κομπόστ
Αρ. δίσκου αναπαραγωγής
φυτών

Ποσοστόό
Π
Χώμα

Κομπόστ

1

0%

100%

2

25%

75%

3

50%

50%

4

75%

25%

5

100%

0%

Όλοι οι δίσκοι καλλιέργειας φυτών πρέπει να
έχουν σήμανση με τα απαραίτητα στοιχεία
των φυτών που περιλαμβάνονται σε αυτούς.
Ενδεικτική σήμανση είναι η ακόλουθη:

ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΤΩΝ 1

Φυτό:

Μαρούλι

Ημερομηνία φυτείας: 2/3/2017
Δοσολογία εδάφους: 75%
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χώμα - 25% κομπόστ
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Οι μαθητές/τριες κάνουν τις υποθέσεις/
προβλέψεις τους σε σχέση με το μείγμα
του εδάφους που είναι καταλληλότερο
για να αναπτυχθεί ένα φυτό. Καθημερινά,
καταγράφουν σε ειδικά διαμορφωμένο

Δίσκος αναπαραγωγής
φυτών

Ύψος
βλαστού

φύλλο εργασίας την ανάπτυξη των φυτών,
σημειώνοντας επίσης γενικές παρατηρήσεις
για αυτά, όπως το χρώμα, το ύψος, ο αριθμός
των φύλλων και ο αριθμός των καρπών που
έχουν παραχθεί στα φυτά κάθε δίσκου.

Αριθμός
φύλλων

Χρώμα
φύλλων

Αριθμός
καρπών

0% χώμα
100% κομπόστ
25% χώμα
75% κομπόστ
50% χώμα
50% κομπόστ
75% χώμα
25% κομπόστ
100% χώμα
0% κομπόστ
Μέσος όρος

Βασισμένοι/ες στο πείραμα και τις
παρατηρήσεις τους, οι μαθητές/τριες
διατυπώνουν συμπεράσματα σε σχέση με
την ποσότητα του κομπόστ (λίπασμα) που
θα πρέπει να αναμειγνύεται με το χώμα,
έτσι ώστε να διασφαλισθεί η καλύτερη
δυνατή ανάπτυξη και υγεία των φυτών. Για
διευκόλυνση της συζήτησης, μπορούν να
τεθούν τα ακόλουθα ενδεικτικά ερωτήματα:
Ποιο μείγμα πιστεύετε είναι καλύτερης
ποιότητας και γιατί;

• Σε ποιον δίσκο παρατηρήθηκε
μεγαλύτερο ύψος βλαστού;
• Σε
ποιον
περισσότερο
φύλλων;

το

δίσκο
παρατηρήθηκε
κιτρινωπό χρώμα των

• Σε
ποιον
δίσκο
περισσότεροι καρποί;

παρατηρήθηκαν

• Σε ποιον δίσκο παρατηρήθηκε το φυτό
με τα περισσότερα φύλλα;
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Συμπεράσματα:
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Σε ένα τελικό στάδιο, οι μαθητές/τριες
διερευνούν τις ωφέλειες του κομπόστ
(λιπάσματος) στα φυτά και στη βλάστηση,

μέσα από το ακόλουθο πληροφοριακό υλικό
που δίδεται στις ομάδες.

Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν
περίπου το 40-60% του συνόλου των
αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι
μας. Από αυτά, το 70% περίπου είναι
κομποστοποιήσιμα. Αυτό σημαίνει ότι
κάνοντας
κομποστοποίηση
μπορούμε
να μειώσουμε το σύνολο των οικιακών
αποβλήτων μας κατά 35% περίπου. Κατά
αυτό τον τρόπο, μειώνονται οι συνολικές
ποσότητες αποβλήτων που στέλνουν
οι Δήμοι στα ΧΥΤΑ!!! Αυτό μπορεί να

οδηγήσει στη μείωση των δημοτικών τελών
που πληρώνουμε για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων. Σημαντική δε
είναι η συνεισφορά του κομπόστ στο
περιβάλλον, εφόσον μειώνονται τα αέρια
του θερμοκηπίου, καθώς τα οργανικά υλικά
σε αναερόβιες συνθήκες παράγουν μεθάνιο
(CH4), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και σε
λιγότερες ποσότητες υδρόθειο (H2S).
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http://oikopress.gr/index.php/2012-09-24-13-17-12/32-2012-10-12-1145-08

Γιατί είναι σημαντικό το κόμποστ (λίπασμα);

1. Εφοδιάζει τις καλλιέργειες με θρεπτικά
συστατικά, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.
2. Βελτιώνει τη γονιμότητα των φτωχών
εδαφών.
3. Ενισχύει τον αερισμό του εδάφους και
βοηθάει στη συγκράτηση του νερού στις
ρίζες των φυτών.
4. Συμβάλλει στην ενίσχυση και στην
εφαρμογή της αναδάσωσης.
5. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και
βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της
διάβρωσης.
6. Ρυθμίζει το Ph του εδάφους.

7. Συντελεί στην ελαχιστοποίηση της
ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων
καθώς δεν φέρει χημικές ουσίες.
8. Συμβάλλει στη μείωση της χρήσης
χημικών λιπασμάτων.
9. Μειώνει το ποσοστό των οργανικών
υπολειμμάτων που καταλήγουν στους
ΧΥΤΑ.
10. Συντελεί στην ελαχιστοποίηση του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής
μέσω της ανακύκλωσης των οργανικών
υπολειμμάτων και της μείωσης εκπομπών
CO2.
http://thessalikigi.gr/enot-news/1476

Ωφέλειες του κομπόστ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Εκπαιδευτική πρόταση:

«ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ; ΚΑΙ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ»*

*Βασισμένη στο ομότιτλο παραμύθι της Άννας Κουππάνου
Σημείωση: Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πρότασης είναι
σημαντικό να προηγηθεί αφήγηση και μια πρώτη επεξεργασία του παραμυθιού.
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Οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν την
παιδαγωγική αξία του παραμυθιού στη
γνωστική, ηθική, ψυχοπνευματική και
συναισθηματική ανάπτυξή τους, μέσα
από τα μηνύματα και τις πληροφορίες
που μεταδίδονται με τρόπο δημιουργικό
και ψυχαγωγικό από το παραμύθι «Να
το πάρει το ποτάμι; Και το μυστήριο των
κόκκινων παπουτσιών». Καλούνται, επίσης,
μέσα από το παραμύθι να αντιληφθούν
τα διάφορα ζητήματα της μη αειφόρου
ανάπτυξης, όπως επίσης και τις μεταξύ
τους διασυνδέσεις. Τέλος, επιδιώκεται
οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν ότι οι
ενέργειες μας σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο, έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο στην
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής μας.

Σκοπός
εκπαιδευτικής
πρότασης

Γενικοί στόχοι
της εκπαιδευτικής
πρότασης

Ο
θ έ /
έ
Οι μαθητές/τριες
αναμένεται
να:
• Αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος με τις
ενέργειές του και τον σύγχρονο τρόπο
ζωής επιτείνει τόσο την περιβαλλοντική
υποβάθμιση όσο και την υποβάθμιση
της ποιότητας ζωής.
•

Διερευνήσουν τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του
πλανήτη.

• Προβληματισθούν για τις συνθήκες
μη αειφορίας που επικρατούν στις
σύγχρονες κοινωνίες, με έμφαση στη
μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
και του χάσματος ανάμεσα στις

ανεπτυγμένες
χώρες.

και

αναπτυσσόμενες

• Κατανοήσουν ότι οι καταναλωτικές μας
συνήθειες και ο υπερκαταναλωτισμός
εντείνουν
το
πρόβλημα
των
απορριμμάτων και την εξάντληση των
φυσικών πόρων του πλανήτη.
• Συνειδητοποιήσουν ότι οι αγοραστικές
μας επιλογές και η υιοθέτηση
ορθών
αειφόρων
καταναλωτικών
συμπεριφορών
συμβάλλουν
στη
διατήρηση και προστασία των φυσικών
πόρων, αλλά και στη διασφάλιση της
αειφορίας του πλανήτη.
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1. Γνωρίζω και

αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα
της αειφόρου και μη αειφόρου
ανάπτυξης.
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες να:
• Αναπτύξουν δεξιότητες μελέτης,
επεξεργασίας, συγκέντρωσης και
ανάλυσης πληροφοριών, μέσα από το
παραμύθι, καθώς επίσης και δεξιότητες
συζήτησης και τεκμηρίωσης.

• Γνωρίσουν τις διαστάσεις της αειφόρου
ανάπτυξης (κοινωνική, οικονομική,
περιβαλλοντική, προσωπική αειφορία)
και να κατανοήσουν το περιεχόμενό
τους.

• Αναγνωρίσουν και να διασυνδέσουν τα
διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα,
τα οποία δεν αφορούν μόνο στις
αναπτυσσόμενες χώρες αλλά έχουν
οικουμενικό χαρακτήρα.
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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
Με αφετηρία το παραμύθι «Να το πάρει το ποτάμι;
Και το μυστήριο των κόκκινων παπουτσιών», οι
μαθητές/τριες καλούνται, στις ομάδες τους, να
διερευνήσουν, να αντλήσουν και να καταγράψουν
πληροφορίες για τις συνθήκες ζωής των δύο
πρωταγωνιστών της ιστορίας, του Άρτο και της
Αντιγόνης.

Όλα
τα
πρέπε παιδιά είνα
ι
από δ να προστα ι ίσα και
ια
τ
χρώμ κρίσεις λό εύονται
ατος
γω φ
θρησκ , φύλου, γ υλής,
λώ
εία
πεποι ς, καταγω σσας,
θήσ
γή
κατάσ
τασης εων, νομικ ς,
της οι των ίδιων ής
κογέν
ή
ειάς τ μελών
ους.
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Άρτο

Αντιγόνη

Στέγαση
Καθαριότητα
Πόσιμο νερό
Ενημέρωση
Διατροφή
Υγεία
Μόρφωση

Με βάση τις πληροφορίες του πίνακα,
ένας/μία μαθητής/τρια από κάθε ομάδα
αναλαμβάνει να υποδυθεί τον ρόλο του
Άρτο ή της Αντιγόνης, και οι υπόλοιποι
μαθητές/τριες τους υποβάλλουν ερωτήσεις

προκειμένου να αντιληφθούν καλύτερα τις
συνθήκες ζωής του κάθε παιδιού. Θέματα
που μπορούν να υποβληθούν στα παιδιά
είναι τα ακόλουθα:

• Περιγράψτε μας μια μέρα από την
καθημερινότητά σας.

• Ποια είναι η σχέση σας με το σχολείο;

• Ποια προβλήματα και κινδύνους
αντιμετωπίζετε καθημερινά;

• Ποια δικαιώματά σας νιώθετε ότι
καταπατούνται;

• Τι όνειρα κάνετε για το μέλλον;

• Πού βρίσκετε πόσιμο νερό;

222

Εκπαιδευτική πρόταση: «ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ; ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ»

Ακολούθως, κάθε μαθητής/τρια καλείται
να προβληματιστεί και να παρουσιάσει
τον τρόπο ζωής του, συγκρίνοντάς τον
παράλληλα με τη ζωή των δύο παιδιών
του παραμυθιού. Δίδεται έμφαση στο
περιβάλλον που ζουν και στην ποιότητα

Παιδί

Περιβάλλον
(κοινωνικό,
οικονομικό,
φυσικό,
αισθητικό)

ζωής, συζητώντας και αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα, τα στοιχεία που είναι σημαντικό
να διασφαλισθούν, έτσι ώστε οι ήρωες
της ιστορίας να απολαμβάνουν συνθήκες
αειφορίας.

Ποιότητα ζωής
(στέγαση, υγεία,
διατροφή,
μόρφωση)

Ομοιότητες

Διαφορές

Η ζωή του/της
….……….

Η δική μου ζωή

Στο παραμύθι προβάλλονται διάφορα
περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι μαθητές/
τριες
εντοπίζουν
και
καταγράφουν
τα
περιβαλλοντικά
ζητήματα
και,
ταυτόχρονα, αναζητούν στοιχεία (λέξεις/

φράσεις/προτάσεις) από το παραμύθι τα
οποία συνδέονται με αυτά. Ενδεικτικά,
παρουσιάζεται ο ακόλουθος πίνακας:
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Περιβαλλοντικά
Ζητήματα

Λέξεις/Φράσεις/Προτάσεις

π.χ.
Ρύπανση του
ποταμού

π.χ. … έβαζαν στοιχήματα για αυτά που θα τους έφερνε.
Παντόφλα κάποιες φορές, σακούλι άλλες, κουτιά από
μπισκότα πιο σπάνια και μια φορά μια κατσίκα ολόκληρη,
αλλά πεθαμένη…

Παιδική δουλεία/
εκμετάλλευση

…Οι εργάτες δούλευαν σε συνωστισμένους πάγκους και όσο
προχωρούσαν στο βάθος της αποθήκης, οι πάγκοι γίνονταν
όλο και πιο μικροί και οι εργάτες το ίδιο…

Διαχείριση
απορριμμάτων

…θυμήθηκε ότι υπήρχε ένας κάδος ανακύκλωσης πιο κάτω.
Δεν θα τα πέταγε, θα τα έδινε! Αυτό σήμαινε κάτι, δεν είναι
έτσι; Κάποιος θα έπαιρνε τα παλιά της τα παπούτσια, θα τα
έβρισκε χρήσιμα…

Υπερκατανάλωση/
Καταναλωτικά
πρότυπα

…Έπρεπε να βάζουν αυτά που φοράνε οι αθλητές, αυτά τα
LIFE…

Περιορισμένη
πρόσβαση σε τροφή

…Ο Άρτο σκεφτόταν την υπέροχη σάρκα του φρούτου και δεν
ήθελε ούτε να φανταστεί ότι τέτοιος θησαυρός θα χανόταν
για πάντα…

Άλλο…
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2. Το μολυσμένο ποτάμι
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν ότι οι ανθρώπινες
ενέργειες αποτελούν τη βασική αιτία
δημιουργίας
απορριμμάτων
στα
ποτάμια οικοσυστήματα, σε τοπικό
και παγκόσμιο επίπεδο, με αρνητικές
επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον και
στην ποιότητα ζωής.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η κοινωνική
ανισότητα και το χάσμα ανάμεσα στις
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
χώρες δημιουργεί συνθήκες μη
αειφορίας.

• Μελετήσουν και να εντοπίσουν
προβλήματα
υποβάθμισης
του
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη
ρίψη απορριμμάτων στο ποτάμιο
οικοσύστημα.
• Διερευνήσουν τις επιπτώσεις της
ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων
στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη
υγεία.
• Αντιληφθούν ότι η ρύπανση και
μόλυνση των ποταμών είναι πρόβλημα
ουσιαστικό και υπαρκτό.
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Προβάλλονται οι ακόλουθες εικόνες και οι
μαθητές/τριες συζητούν αναφορικά με το αν οι
εικόνες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν
τμήμα της ιστορίας.
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Θα μπορούσαν οι φωτογραφίες να αποτελέσουν σκηνές της ιστορίας μας; Γιατί;
Αιτιολογώ την απάντησή μου.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Το ζήτημα της ρύπανσης και μόλυνσης των
ποταμών αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα
με σοβαρές διαστάσεις στην υγεία και στην
ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η ποιότητα
του νερού των ποτάμιων οικοσυστημάτων
έχει μεταβληθεί με την πάροδο των χρόνων.
Σύμφωνα με την έκθεση της UNEP (2016),
πολλοί ποταμοί παγκόσμια έχουν ρυπανθεί
εξ αιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας,
απειλώντας τη ζωή 323 εκατομμυρίων
ανθρώπων στην Αφρική, Ασία και Λατινική

Αμερική, με ασθένειες όπως ο τύφος, η
χολέρα, η πολιομυελίτιδα και διάρροια. Οι
μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τα
πιο κάτω στοιχεία από την έκθεση της UNEP,
με στόχο να αντιληφθούν τη σοβαρότητα
του ζητήματος της ρύπανσης των ποταμών
παγκόσμια, όπως επίσης και τις αρνητικές
επιδράσεις του στην υγεία εκατομμυρίων
ανθρώπων και, κυρίως, ευάλωτων ομάδων,
όπως οι γυναίκες και τα παιδιά.

Εκπαιδευτική πρόταση: «ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ; ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ»

227

Έκθεση UNEP (2016) για τη ρύπανση
των ποταμών:
• Η καλή ποιότητα και επαρκής ποσότητα
του νερού είναι απαραίτητα για την
επίτευξη των στόχων της αειφόρου
ανάπτυξης, όπως είναι η υγεία, η
ασφάλεια των τροφίμων και η ασφάλεια
του νερού. Η ρύπανση των ποταμών
έχει ενταθεί από το 1990, κυρίως στις
περιοχές της Λατινικής Αμερικής, της
Αφρικής και της Ασίας.
• Ήδη σοβαρή παθογόνος ρύπανση
επηρεάζει περίπου το 1/3 όλων των
ποταμών που εκτείνονται στη Λατινική
Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία.
Οι άνθρωποι βρίσκονται καθημερινά
αντιμέτωποι με τον κίνδυνο σοβαρών
ασθενειών, αφού έρχονται σε επαφή με
μολυσμένα επιφανειακά ύδατα, είτε γιατί
πίνουν νερό από αυτά, κάνουν μπάνιο
σ’ αυτά, κολυμπούν σ’ αυτά, πλένουν τα
ρούχα τους. Ο αριθμός του αγροτικού

πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο
μπορεί να κυμαίνεται από εκατοντάδες
μέχρι εκατομμύρια στις ηπείρους αυτές.
• Επιπρόσθετα, σοβαρή ρύπανση από
οργανικές ουσίες επηρεάζει ήδη το 1/7
περίπου των ποταμών της Λατινικής
Αμερικής, της Αφρικής και τη Ασίας και
ενέχει κινδύνους στην αλιεία του γλυκού
νερού και στην ασφάλεια των τροφίμων.
• Σοβαρή είναι και η αλατότητα, που
επηρεάζει περίπου το 1/10 του συνόλου
των ποταμών που εκτείνονται στη
Λατινική Αμερική, την Αφρική και την
Ασία, προκαλώντας προβλήματα στη
χρήση του νερού για σκοπούς άρδευσης,
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στη βιομηχανία και άλλες χρήσεις.
• Τα αίτια της ρύπανσης του νερού των
ποταμών είναι η αύξηση των υγρών
αποβλήτων, η αύξηση του πληθυσμού, οι
αυξημένες οικονομικές δραστηριότητες,
η εντατικοποίηση και επέκταση της
γεωργίας και τα αυξημένα απόβλητα από
τις αποχετεύσεις.
• Οι
πιο
ευάλωτες
ομάδες,
στις
αναπτυσσόμενες χώρες, από τη χρήση
του μολυσμένου νερού των ποταμών
είναι: α) οι γυναίκες που χρησιμοποιούν
τα επιφανειακά νερά των ποταμών
για οικιακές χρήσεις, β) τα παιδιά που
παίζουν στα επιφανειακά νερά, γ)οι
χαμηλόμισθοι άνθρωποι της υπαίθρου
που καταναλώνουν ψάρια από τα ποτάμια,
δ) οι ψαράδες, οι οποίοι βασίζονται
στο ψάρεμα του γλυκού νερού για
εξασφάλιση του εισοδήματός τους.
• Αν και η ρύπανση του νερού είναι σοβαρό
ζήτημα και χειροτερεύει στη Λατινική
Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία,
η πλειονότητα των ποταμών σε αυτές
τις τρεις ηπείρους εξακολουθεί να
είναι σε καλή κατάσταση, και υπάρχει
η δυνατότητα αντιμετώπισης της
ρύπανσης και μόλυνσης των ποταμών. Η
σωστή διαχείριση και η χρήση σωστών
τεχνικών επιλογών υποστηριζόμενες
από καλή διακυβέρνηση μπορούν να
συμβάλουν στην αποκατάστασή τους.
• Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση
της ποιότητας του νερού στα ποτάμια
είναι απαραίτητη για την κατανόηση της
έντασης του προβλήματος παγκοσμίως.
Όμως η αξιολόγηση αυτή σε πολλά μέρη
του κόσμου είναι ανεπαρκής, γι’ αυτό
πρέπει να ανευρεθούν αποτελεσματικοί
τρόποι για επαρκή συλλογή δεδομένων.
• Περιοχές με σοβαρά προβλήματα
ρύπανσης και μόλυνσης των ποταμών
παγκόσμια
είναι
σημαντικό
να
αναγνωρισθούν και να τεθούν ως
περιοχές προτεραιότητας για ορθολογική
διαχείριση και αποκατάσταση των
υδάτων.
(Ελεύθερη μετάφραση από Έκθεση UNEP για τη ρύπανση των
ποταμών, 2016)
http://www.wwqa-documentation.info/assets/executive_summary_
en_unep_waterreport2.pdf
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Η
κάθε
ομάδα
μαθητών/τριών,
χρησιμοποιώντας ως βάση την πιο
πάνω έκθεση και διάφορες πηγές από
το διαδίκτυο, εξετάζει το πρόβλημα της
ρύπανσης των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Χρησιμοποιώντας ως βάση το δείγμα
του εννοιολογικού χάρτη που ακολουθεί,
φτιάχνουν τον δικό τους, δίδοντας όσο το
δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενδεικτικές ιστοσελίδες για διερεύνηση
προτείνονται πιο κάτω:

http://www.chem.uoa.gr/?p=6305

Άρθρο για την περιβαλλοντική ρύπανση των ποταμών, λιμνών και υγροτόπων της Ελλάδας

http://8gym-perist.att.sch.gr/Programes/water/water6.htm

Κείμενο για τη ρύπανση των υδάτων

http://www.bio.auth.gr/river/river/theory/unit4.htm

Κείμενο για τις λειτουργίες του ποτάμιου οικοσυστήματος και τη σχέση του με τον άνθρωπο

https://ypte.org.uk/factsheets/river-pollution/polluting-the-rivers

Ιστοσελίδα σχετική με τη ρύπανση των ποταμών

http://www.lenntech.com/rivers-pollution-quality.htm

Ιστοσελίδα για την ποιότητα των ποτάμιων οικοσυστημάτων στη σύγχρονη εποχή και τα αίτια της
ρύπανσής τους

https://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/riverslakes/threatsimpacts/

Κείμενο για τις απειλές των ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων
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Η ρύπανση των ποταμών
έχει ως

μπορεί να
αντιμετωπιστεί με

προκαλεί

επιπτώσεις

αίτια

μέτρα

ατομικά

Για να αντιληφθούν καλύτερα τα αίτια
της ρύπανσης των ποταμών, οι μαθητές/
τριες καλούνται να συμμετέχουν σε μια
διαδραστική ιστορία με τίτλο «Ποιος
μολύνει το ποτάμι;» Ο/Η εκπαιδευτικός πριν
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συλλογικά

διαβάσει την ιστορία, ετοιμάζει δοχεία στα
οποία τοποθετεί τις ακόλουθες ετικέτες.
Γεμίζει το κάθε δοχείο με πραγματικά υλικά
ή παρόμοια υλικά που περιγράφονται σε
κάθε ετικέτα.
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Ετικέτες

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Πραγματικό
υλικό ή παρόμοιο
υλικό στο δοχείο
περιτύλιγμα από
γλειφιτζούρι,
μεταλλικά
δακτυλίδια από
τενεκεδάκι,
χαρτί, κουταλάκι
παγωτού

ΛΑΣΠΗ

λάσπη από
τον κήπο

ΚΟΠΡΙΑ
ΖΩΩΝ

καφέ
πλαστελίνη ή
σταφίδες

ΧΗΜΙΚΑ

ξίδι ή νερό
με διαλυμένη
κόκκινη μπογιά

ΠΡΙΟΝΙΔΙΑ

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ

ΕΔΑΦΟΣ

ΛΑΔΙ/
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΑΠΟ ΒΑΡΚΕΣ

Ετικέτες

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΜΠΑΖΑ

Πραγματικό
υλικό ή παρόμοιο
υλικό στο δοχείο

πραγματικά
υπολείμματα
από το φίλτρο
του νεροχύτη
μικρά
κομματάκια
από τούβλο,
γυψοσανίδα,
ξύλα

ΠΕΤΟΝΙΑ

κομμάτια
πετονιάς

ΣΑΠΟΥΝΙ

κομμάτια
από σαπούνι
ή σαμπουάν
το οποίο έχει
ανακινηθεί

ΑΜΜΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑ

άμμος και
χαλίκια

πριονίδια

μικρά κλαδάκια

λίγο χώμα

λάδι κουζίνας
χρησιμοποιημένο

ΛΥΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

νερό με
απορρυπαντικό
πιάτων και
κόκκινο χρώμα
μπογιάς
ανακινημένο

αλεύρι και
σόδα
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Δίδεται σε κάθε μαθητή/τρια ένα δοχείο.
Αν τα δοχεία είναι λιγότερα από τον αριθμό
των μαθητών/τριών, ετοιμάζονται και άλλα
δοχεία με διαφορετικά υλικά ή με τα ίδια,
έτσι ώστε όλοι/ες οι μαθητές/τριες να
έχουν από ένα δοχείο. Στο κέντρο της τάξης
τοποθετείται μια μεγάλη διαφανής λεκάνη

γεμάτη νερό, η οποία παριστάνει το ποτάμιο
οικοσύστημα. Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει
μεγαλόφωνα την ιστορία. Κατά τη διάρκεια
της αφήγησης, οι μαθητές/τριες, όταν
ακούσουν το υλικό υπάρχει στο δικό τους
δοχείο, πηγαίνουν στη διάφανη λεκάνη/
ποτάμι και το ρίχνουν μέσα.

Πάνω ψηλά στα απάτητα βουνά, το χιόνι
αρχίζει να λιώνει και να κατηφορίζει για
να σχηματίσει μικρά ρυάκια που κινούνται
κάτω προς την κοιλάδα. Αυτά τα ρυάκια
ενώνονται σιγά-σιγά μέχρι να σχηματιστεί
ένα μεγαλύτερο ρυάκι, το οποίο συναντιέται
με άλλα, καθώς συνεχίζει το ταξίδι του.
Όλο και περισσότερα ρυάκια ενώνονται και
σχηματίζεται ένα μεγάλο ποτάμι. Το ποτάμι
ταξιδεύει πολλά χιλιόμετρα πριν φτάσει
τελικά στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του, περνά μέσα από διαφορετικές
περιοχές στις οποίες ζουν άνθρωποι. Οι
άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό τον πολύτιμο
φυσικό πόρο και τον εκμεταλλεύονται
απερίσκεπτα. Ας ακολουθήσουμε το
ταξίδι αυτού του κρυστάλλινου, καθάριου
ποταμού… και ας δούμε τι θα συμβεί.

με αγελάδες. Η κοπριά των αγελάδων
μεταφέρεται, επίσης, στο νερό του ποταμού
(ΚΟΠΡΙΑ ΖΩΩΝ).

Όλα είναι καλά, καθώς ο ποταμός διασχίζει
την άγρια και ακατοίκητη χώρα. Σύντομα
όμως περνά από ένα χιονοδρομικό κέντρο.
Σκιέρ έχουν αφήσει σκουπίδια στις πίστες
του σκι, και καθώς το νερό λιώνει και τρέχει
προς τα κάτω, παίρνει μαζί του μερικά από
αυτά (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ).
Όπως κινείται προς την κοιλάδα, ταξιδεύει
και περνά δίπλα από ένα μεγάλο στάβλο

Στη συνέχεια περνάει μέσα από μια περιοχή
ξύλευσης δασικών δέντρων. Πριονίδι
μεταφέρεται μέσα στο νερό του ποταμού
από το φύσημα του αέρα (ΠΡΙΟΝΙΔΙΑ)
και η απομάκρυνση όλων των δέντρων

προκαλεί αστάθεια του εδάφους στην κοίτη
του ποταμού (ΕΔΑΦΟΣ).
Ένα εργοστάσιο χημικών είναι πιο κάτω,
και τοξικές χημικές ουσίες διαρρέουν από
εκεί στο νερό του ποταμού (ΧΗΜΙΚΑ).
Παρουσιάζεται διαρροή πετρελαίου ή
λαδιού από τις μηχανές των πλοιαρίων
που κινούνται μέσα στο νερό του ποταμού
(ΛΑΔΙ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΒΑΡΚΕΣ).
Σε μικρή απόσταση υπάρχει ένας
κατασκηνωτικός
χώρος,
όπου
οι
κατασκηνωτές απορρίπτουν απερίσκεπτα
τα σκουπίδια τους, τα οποία καταλήγουν
στο νερό (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ).
Κάποιος έχει απορρίψει παλιά βαρέλια
χημικών αποβλήτων στην κοίτη του
ποταμού σε ένα απομονωμένο σημείο. Οι
χημικές ουσίες έχουν αρχίσει να διαρρέουν
(ΧΗΜΙΚΑ).
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Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα συναντά το ποτάμι
μας καλλιέργειες σιταριού, στις οποίες
έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά λιπάσματα
και φυτοφάρμακα, που παρασύρονται μαζί
του. (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ). Επίσης, εντομοκτόνα
χρησιμοποιούνται για την εξόντωση των
εντόμων, πολλά από τα οποία διαρρέουν
στο ποτάμι (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ).

συσκευασίες
διοχετεύονται
(ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ).

αλόγιστα

Το ποτάμι διασχίζει πόλεις και χωριά. Από
τον νεροχύτη νερό με υπολείμματα τροφών
υπεισέρχεται στο ποτάμι (ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ).

Λίγο πιο πέρα ρέουν απευθείας στο
ποτάμι λύματα από τις σωληνώσεις ενός
εργοστασίου (ΛΥΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ).
Στην άλλη πλευρά του ποταμού ανάμεσα
στα βράχια βρίσκεται ένα λατομείο. Άμμος
και χαλίκια από την εκμετάλλευση του
λατομείου καταλήγουν στο ποτάμι (ΑΜΜΟΣ
ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΑ).
Η νέα οικιστική ανάπτυξη πιο πέρα οδήγησε
στην κατεδάφιση παλιών κτηρίων. Τα μπάζα
έχουν καταλήξει στο ποτάμι (ΜΠΑΖΑ).

Οι όχθες του ποταμού από την οικιστική
ανάπτυξη κλαδεύονται τακτικά. Με το
πρώτο φύσημα του ανέμου, τα κλαδέματα
καταλήγουν μέσα στο νερό (ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ).
Οι ντόπιοι ψαρεύουν στον ποταμό, αλλά
μερικές φορές κόβονται οι πετονιές και
τα αγκίστρια και καταλήγουν στο ποτάμι
(ΠΕΤΟΝΙΑ).
Παραπέρα, από ένα σκάφος αναψυχής
χύνονται υπολείμματα νερών από σαπούνι
(ΣΑΠΟΥΝΙ).

Ένα νέο εμπορικό κέντρο έχει ανοίξει για την

εξυπηρέτηση της κοινότητας. Δυστυχώς,
σκουπίδια
στον
χώρο
στάθμευσης
αυτοκινήτων, πλαστικές σακούλες και
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Με την ολοκλήρωση της διαδραστικής
ιστορίας, υποβάλλονται ερωτήματα και
τίθενται προβληματισμοί στην ολομέλεια
της τάξης, διασυνδέοντας την ιστορία με
το παραμύθι «Να το πάρει το ποτάμι; Και
το μυστήριο των κόκκινων παπουτσιών».
Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Ποιος μόλυνε τον ποταμό που περνά
μπροστά από το σπίτι του Άρνο;
2. Αν ήσασταν φίλοι του Άρνο θα
κολυμπούσατε μαζί του στο ποτάμι; Με
την αδερφή του, θα πίνατε νερό και θα
ψαρεύατε ψάρια; Να αιτιολογηθεί η
απάντησή σας.
3. Εντοπίζετε στοιχεία περιβαλλοντικής
αδικίας σε σχέση με την ποιότητα ζωής
των τοπικών πληθυσμών της κοινότητας
στην οποία ζει ο Άρνο; Συζητήστε.

παράνομη ή όχι η συγκεκριμένη ενέργεια;
Απαριθμήστε τις ενέργειες ρίψης
απορριμμάτων στο ποτάμι. Πώς μπορούν
να αντιμετωπιστούν οι ενέργειες αυτές;
5. Σκεφτείτε τα υλικά που περιέχονται στο
δοχείο σας. Τι θα μπορούσε να κάνει ο
καθένας μας, για να διασφαλίσει ότι αυτά
τα υλικά δεν θα καταλήξουν στο ποτάμι;
6. Με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε
να συμβάλουμε στην προστασία των
ποταμών;
7. Πώς νομίζετε ότι αισθάνεται ο Άρνο
βλέποντας το ποτάμι που περνά από το
σπίτι του να είναι μολυσμένο;
8. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις και
συναισθήματα
παρατηρώντας
την
καταστροφή που συμβαίνει στα ποτάμια
οικοσυστήματα;

4. Τι πιστεύετε αναφορικά με την ρίψη
απορριμμάτων
στο
ποτάμι;
Είναι
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3. Η παιδική εργασία
ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό

διερεύνηση
κειμένων,
αφίσας,
φωτογραφιών
και
στατιστικών
στοιχείων ως εργαλείων έρευνας,
καταγραφής,
αποτύπωσης
και
ανάλυσης πληροφοριών για την
παιδική εργασία.

Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν ότι πολλά από τα αγαθά
τα οποία αγοράζουν είναι προϊόντα
παιδικής εργασίας.
• Ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα
τα οποία σχετίζονται με την παιδική
εργασία.

• Αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας,
διαλόγου, σεβασμού της αντίθετης
άποψης, κριτικής διερεύνησης και
τεκμηρίωσης απόψεων μέσα από την
παιδαγωγική τεχνική της διαλογικής
αντιπαράθεσης.

• Αντιληφθούν ότι με την παιδική
εργασία
καταπατούνται
βασικά
δικαιώματα των παιδιών.
• Εξοικειωθούν

με

τη

μελέτη

και
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Πορεία εφαρμογής
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Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφέρουν αν οι ίδιοι/ες κάνουν,
καθημερινά ή κάποιες φορές τη βδομάδα, δουλειές και ποιες είναι
αυτές. Επίσης, αναφέρουν πόσο χρόνο χρειάζονται για να κάνουν
τις συγκεκριμένες δουλειές, για ποιον λόγο τις κάνουν και αν ναι, αν
έχουν κάποιο αντάλλαγμα. Οι δουλειές που αναφέρουν οι μαθητές/
τριες καταγράφονται στον πίνακα και στην ολομέλεια της τάξης
συζητείται ο τύπος της εργασίας, ο χρόνος και η προσπάθεια που
απαιτείται από τους/τις μαθητές/τριες, για να τις διεκπεραιώσουν.
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Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός υποβάλλει
στους/τις μαθητές/τριες τα εξής ερωτήματα
και οι απαντήσεις τους συζητούνται στην
ολομέλεια της τάξης:

- Πώς θα νιώθατε αν έπρεπε να δουλεύατε
καθημερινά αντί να ερχόσαστε σχολείο;

- Πόσες ώρες δουλεύουν και τι στερούνται,
για να εργαστούν;

Δίδεται στους/τις μαθητές/τριες το πιο κάτω
απόσπασμα από το παραμύθι «Να το πάρει
το ποτάμι; Και το μυστήριο των κόκκινων
παπουτσιών», το οποίο αναφέρεται στο
εργοστάσιο παπουτσιών και στα παιδιά
που εργάζονται σ’ αυτό. Εντοπίζουν και
αναφέρουν τις συνθήκες εργασίας των
παιδιών, παραθέτοντας χαρακτηριστικές
λέξεις-φράσεις από το απόσπασμα.

… Ένα χέρι τον άρπαξε και τον έσπρωξε σε
μια διαδρομή που κατέληγε σε μια σκάλα.
Κατέβαινε δυο-δυο τα σκαλιά, τόση ήταν
η πίεση στην πλάτη του, και στο τέλος του
ξέφυγε ένα σκαλί και βρέθηκε σωριασμένος σε
μια τεράστια αίθουσα, σκοτεινή, με έντονη
μυρωδιά μπογιάς και παράθυρα κλειστά. «Γιατί
τόσο σκοτάδι;» αναρωτήθηκε. Οι εργάτες
δούλευαν σε συνωστισμένους πάγκους και όσο
προχωρούσαν στο βάθος της αποθήκης, οι πάγκοι

γίνονταν όλο και πιο μικροί και οι εργάτες το
ίδιο. Πίσω-πίσω, στην κοιλιά του τέρατος, ο
Άρτο ανακάλυψε παιδιά της δικής του ηλικίας.
Δίπλα και πίσω και μπροστά τους βρίσκονταν
γυαλιστερά, ολοκαίνουρια, κόκκινα παπούτσια
LIFE! Τα χέρια τους κρατούσαν βελόνες με
ακόμη πιο κόκκινες κλωστές που κεντούσαν
ρυθμικά. Τα δάχτυλά τους ήταν κι εκείνα
κατακόκκινα, αλλά ο Άρτο δεν ήξερε αν ήταν
εξαιτίας της μπογιάς ή της βελόνας.

- Γνωρίζετε αν υπάρχουν παιδιά της ηλικίας
σας τα οποία εργάζονται καθημερινά;
- Ποιες δουλειές πιστεύετε ότι κάνουν τα
παιδιά αυτά;

Συνθήκες εργασίας των
παιδιών στο εργοστάσιο

Λέξεις-φράσεις από το απόσπασμα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Οι μαθητές/τριες, με βάση τα ευρήματά
τους, καλούνται να εντοπίσουν τις διαφορές
ανάμεσα στις δουλειές/εργασίες που κάνουν
οι ίδιοι/ες στο σπίτι, είτε τους ανατίθενται
από τους γονείς τους, με την εργασία των
παιδιών στο παραμύθι, εκφράζοντας τις
σκέψεις και τους προβληματισμούς τους για
τις συνθήκες εργασίας των παιδιών αυτών.

Διαφορές
Η δική μου εργασία

Η εργασία των παιδιών
στο παραμύθι

Ακολούθως,
οι
μαθητές/τριες,
παρακολουθούν το σύντομο φιλμάκι
«World Day Against Child Labor» (https://
www.youtube.com/watch?v=zcK1kn6gdYU)
και με τη βοήθεια του ακόλουθου ορισμού
για την παιδική εργασία, που δίδεται σε
κάθε ομάδα, καθώς και με την εξέταση των
στοιχείων και αριθμών που περιγράφουν
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Σκέψεις και
Προβληματισμοί

την παιδική εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο,
ετοιμάζουν το δικό τους ορισμό για την
παιδική εργασία, ο οποίος ανακοινώνεται
από κάθε ομάδα στην ολομέλεια της τάξης.
Ακολουθεί συζήτηση για το περιεχόμενο
του όρου.
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Ο όρος «παιδική εργασία» ορίζεται συχνά ως εργασία
που στερεί από τα παιδιά την παιδική τους ηλικία,
τις δυνατότητες και την αξιοπρέπειά τους, και είναι
επιβλαβής για τη σωματική και πνευματική τους
ανάπτυξη.
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Στοιχεία
& αριθμοί
1. Η Unicef και η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας
(ILO)
υπολογίζουν
ότι
περισσότερα από 168 εκατομμύρια παιδιά
ηλικίας 5 έως 17 ετών παγκοσμίως ζουν
υπό τον ζυγό της παιδικής εργασίας.
2. Περίπου 85 εκατομμύρια από τα παιδιά
αυτά ζουν σε εξαιρετικά «επισφαλείς»
συνθήκες, με το πρόβλημα να είναι
ιδιαίτερα έντονο κυρίως στην Αφρική.
3. Η παιδική εργασία υπάρχει σε κάθε
ήπειρο.
4. Παρά τη συρρίκνωση του αριθμού
παιδιών-εργατών κατά 33% από το
2000 έως σήμερα, περίπου 5 εκατ.
παιδιά συνεχίζουν να εργάζονται σε
καθεστώς πραγματικής δουλείας. Η
περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού διαθέτει
τον μεγαλύτερο αριθμό παιδιών σε
χώρους εργασίας, με περίπου 78 εκατ.,

ποσοστό 9,3% του συνολικού εργατικού
δυναμικού, ενώ η Αφρική, νότια της
Σαχάρας, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό
εργαζόμενων παιδιών που αντιστοιχεί
στο 21%, δηλ. σε 59 εκατομμύρια του
εργατικού δυναμικού της γεωγραφικής
αυτής ζώνης.
5. Περίπου το 60% της παιδικής εργασίας
είναι στον τομέα της γεωργίας.
6. Στις πιο ακραίες μορφές της, η παιδική
εργασία αφορά παιδιά πολύ νεαρής
ηλικίας, που υποδουλώνονται, χωρίζονται
από τις οικογένειές τους, εκτίθενται σε
σοβαρούς κινδύνους και ασθένειες και /
ή μεγαλώνουν μόνα τους, ή αναγκάζονται
να γίνουν στρατιώτες ή να συμμετέχουν
σε παράνομες δραστηριότητες, όπως το
εμπόριο ναρκωτικών.
7. Μόνο 1 στα 5 παιδιά που εργάζεται
αμείβεται.
Πηγές: http://www.ethnos.gr/diethni/arthro/sklaboi_ekatommyria_
gynaikes_kai_paidia_ston_21o_aiona-64102859/
http://www.dimokratiki.gr/12-06-2015/pagkosmia-imera-kata-tispedikis-ergasias-170-ekatommiria-pedia-doulevoun-pagkosmios/
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Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες διατυπώνουν
ερωτήματα για κάθε ένα από τα πιο πάνω
στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια αναλύουν,
χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές, για να
εμβαθύνουν στο περιεχόμενό τους.

Στοιχεία
και αριθμοί

Ερωτήματα που δημιουργούνται

1.

π.χ. Γιατί η Unicef διερευνά την παιδική εργασία; Τι είναι η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO);

2.

π.χ. Τι είδους εργασία κάνουν τα παιδιά στην Αφρική η οποία
χαρακτηρίζεται «επισφαλής»;

3.
4.
5.
6.
7.
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Ενδεικτικά, παρατίθενται οι πιο κάτω
ιστοσελίδες:

https://www.unicef.gr/

Η ιστοσελίδα της Unicef παραθέτει υλικό στο οποίο προβάλλονται οι δράσεις της για την
προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, για την παιδική επιβίωση και την παιδική προστασία.

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10393&catid=25:-----unsystem-directory&Itemid=32

Στην ιστοσελίδα παρουσιάζεται το έργο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του ΟΗΕ που
επιδιώκει την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων
ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων.

http://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm

Παρουσίαση του ζητήματος της παιδικής εργασίας, παράθεση ιστορικών στοιχείων, περιγραφή
του φαινομένου στις αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες, με αναφορές στην ελληνική
πραγματικότητα.

http://paidikh-ergasia.weebly.com/sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsigma.html

Αναφορά στις συνέπειες της παιδικής εργασίας στον ψυχοσωματικό κόσμο των παιδιών.

h t t p : / /p a i d i k h - e rg a s i a .w e e b l y.c o m /p i a l p h a g a m m a ka p p a o m i c ro n s i g m a m u i o t a a l p h a pialphaiotadeltaiotakappaeta-epsilonrhogammaalphasigmaiotaalpha.html

Παρουσίαση της παιδικής εργασίας στον κόσμο μέσα από γεγονότα και αριθμούς.

http://arsis.gr/drasis-ke-ipiresies/trafﬁcking-pediki-ergasia/

Καμπάνια ενημέρωσης για την παιδική εργασία και προτάσεις για τρόπους αντιμετώπισής της.
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Δίδεται ο ακόλουθος χάρτης σε κάθε ομάδα.
Οι μαθητές/τριες μελετούν τον παγκόσμιο
χάρτη και καταγράφουν στον πιο κάτω
πίνακα τις χώρες στις οποίες εντοπίζεται το
ζήτημα της παιδικής εργασίας, όπως επίσης
και την εκτίμηση του κινδύνου, ως προς
το να καταστεί ένα παιδί ‘θύμα’ παιδικής
εργασίας:

Α) Πολύ μεγάλος κίνδυνος
Β) Μεγάλος κίνδυνος
Γ) Μέτριος κίνδυνος
Δ) Χαμηλός κίνδυνος

Χάρτης παιδικής δουλείας 2014
Αφγανιστάν
Πακιστάν

Σουδάν
Υεμένη
Σομαλία
Κογκό

Κατάταξη
=1
=1
=3
=3
=3
=6
=6
=8
=9
=10

Χώρα
Ερυθραία
Σομαλία
Κογκό
Μιανμάρ
Σουδάν
Αφγανιστάν
Πακιστάν
Ζιμπάμπουε
Υεμένη
Μπουρούντι

Κατηγορία

Ερυθραία
Μπουρούντι
Μιανμάρ

Ζιμπάμπουε

Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος
Υπερβολικός κίνδυνος

Υπόμνημα
Υπερβολικός κίνδυνος
Μεγάλος κίνδυνος
Μέτριος κίνδυνος
Χαμηλός κίνδυνος
Καθόλου κίνδυνος

http://4.bp.blogspot.com/-K7TedvTtlrU/UmwtqcFdMlI/AAAAAAAAMSo/2p1M-wZFek8/s1600/childlaborindex2014.png
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ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πολύ μεγάλος

Μεγάλος

Μέτριος

Μέτριος

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

5.

Συζητήστε με την ομάδα σας τα πιο κάτω
ερωτήματα, με βάση τις πληροφορίες που
παρέχονται στον πίνακα και στον χάρτη:
• Σε ποιες χώρες του πλανήτη παρατηρείται
να υπάρχει χαμηλό ποσοστό παιδικής
εργασίας; Για ποιους λόγους;

• Σε ποιες περιοχές της Γης παρουσιάζεται
έντονα το ζήτημα της παιδικής εργασίας;
Τα αποσπάσματα που ακολουθούν θα
σας βοηθήσουν να διερευνήσετε τους
λόγους που συνέβαλαν στην ένταση του
προβλήματος αυτού στις συγκεκριμένες
περιοχές.
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Η οικονομική συνεισφορά τους στον ελλιπή
οικογενειακό προϋπολογισμό αποτελεί
τον βασικότερο παράγοντα που ωθεί τα
παιδιά στην εργασία και κατ’ επέκταση
στην εκμετάλλευσή τους από πολύ μικρή
ηλικία. Ο κυρίαρχος ρόλος του οικονομικού
παράγοντα στην έναρξη της παιδικής
εργασίας γίνεται φανερός αν εξετάσει
κανείς την οικογενειακή προέλευση των
παιδιών. Πρόκειται κυρίως για παιδιά
οικονομικώς ασθενέστερων οικογενειών,

αναλφάβητων και σε μεγάλο ποσοστό
προσφύγων. Η παιδική ηλικία δεν είναι σε
όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την
ανεμελιά, το παιχνίδι και τα ξέγνοιαστα
μαθητικά χρόνια, καθώς εκατομμύρια παιδιά
σε ολόκληρο τον κόσμο χάνουν νωρίς το
παιδικό τους χαμόγελο και αναγκάζονται
από την τρυφερή τους ηλικία να ενταχθούν
στον σκληρό κόσμο της εργασίας.
Πηγή: http://paidikh-ergasia.weebly.com/

Παιδιά πρόσφυγες εργάζονται σε
εργοστάσια ρούχων στη Σμύρνη
Μικρά προσφυγόπουλα, εργάζονται, συχνά
για ένα κομμάτι ψωμί, σε εργοστάσια
παραγωγής επώνυμων ρούχων στην
περιοχή της Σμύρνης.
Κάθε πρωί, από τη συνοικία του Μπασμανέ
ξεκινούν μικρά τουριστικά λεωφορεία
γεμάτα με παιδιά πρόσφυγες. Είναι παιδιά
οικογενειών κυρίως από τη Συρία που έχουν
εγκλωβιστεί στη Σμύρνη, αφού ούτε στην
Ευρώπη μπορούν να περάσουν αλλά και
ούτε στη Συρία θέλουν να επιστρέψουν.
Πρόκειται για παιδιά φτωχών οικογενειών,
ή κάποιες φορές οικογενειών χωρίς
καθόλου χρήματα, αφού έχουν ξοδέψει
τις οικονομίες τους μετά από χρόνια αφ’
ότου έφυγαν από τη Συρία. Τα λεωφορεία
κατευθύνονται προς τα εργοστάσια
παραγωγής ρούχων και κυρίως επώνυμων
ρούχων στην περιοχή του Οτογκάρ της
Σμύρνης, περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από
τη πόλη. Το μεροκάματο για αυτά τα παιδιά,
που δουλεύουν καθημερινά 10 με 12 ώρες
τη μέρα χωρίς ανάπαυση συναρμολογώντας
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τμήματα των πανάκριβων αυτών ρούχων,
είναι έξι με οκτώ ευρώ τη μέρα.
«Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να ζήσουμε»
λέει ο δεκάχρονος Μοχαμεντίν.
Η δουλειά του είναι να τοποθετεί ρούχα
σε πλαστικές διαφανείς σακούλες. Παίρνει
700 τούρκικες λίρες τον μήνα, αλλά δεν
πληρώνει λεωφορείο, για να πάει στο
εργοστάσιο, και τρώει και δυο φορές. Στις
10.00 το πρωί ένα κουλούρι με γάλα και
στις 4.00 το μεσημέρι, συνήθως ρύζι με
λαχανικά ή όσπρια. Ξυπνά κάθε πρωί στις
5.00. Στις 6.00 ξεκινά να δουλεύει μέχρι τις
5.00 το απόγευμα. Γυρίζει στο σπίτι με λίγο
φαγητό που του δίνουν στο εργοστάσιο, αν
περισσέψει. «Να φάνε και οι αδελφές μου»
λέει.
Πηγή: http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/32321/paidiaprosfyges-ergazontai-se-ergostasia-royxon-sti-smyrni
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Τα παιδιά δουλεύουν, γιατί η επιβίωσή τους
και των οικογενειών τους εξαρτάται από
αυτό και σε πολλές περιπτώσεις αδίστακτοι
ενήλικες επωφελούνται την ευάλωτη θέση
τους. Επίσης, η παιδική εργασία οφείλεται
σε ανεπάρκειες και αδυναμίες των εθνικών
εκπαιδευτικών συστημάτων, ενώ είναι βαθιά
ριζωμένη στις πολιτιστικές και κοινωνικές
αντιλήψεις, αλλά και στις παραδόσεις.
Δημοφιλείς αντιλήψεις, τοπικά έθιμα και
παραδόσεις που διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο είναι ότι η δουλειά συμβάλλει στη
διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, ότι
τα παιδιά αναμένεται να ακολουθήσουν
τα βήματα των γονιών τους στον τομέα
της εργασίας και πρέπει να εμπλακούν σε
αυτήν από πολύ μικρή ηλικία. Οι φτωχές
οικογένειες στηρίζονται στα παιδιά τους
για την αποπληρωμή του χρέους τους,
με αποτέλεσμα αυτά να αναγκάζονται να
δουλέψουν. Επίσης, υπάρχει η άποψη ότι
τα κορίτσια έχουν λιγότερο ανάγκη την
εκπαίδευση από τα αγόρια και από μικρή
ηλικία σταματούν το σχολείο.
Όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης
πολλές
κοινότητες
δεν
διαθέτουν
κατάλληλες εγκαταστάσεις και έστω και
αν υπάρχουν, η εκπαίδευση που παρέχεται
δεν θεωρείται από τους γονείς ή τα παιδιά
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ότι συνδέεται με τις τοπικές ανάγκες
και συνθήκες. Για πολλές οικογένειες η
εκπαίδευση είναι οικονομικά ασύμφορη.
Ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι
δωρεάν, στοιχίζει στο εισόδημα της
οικογένειας αφού το παιδί είναι στο σχολείο
αντί στη δουλειά.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κύριοι λόγοι
για την εμφάνιση της παιδικής εργασίας
στις μεγαλύτερες πόλεις συνδέονται με
δυσκολίες στην οικογένεια, με έμφαση
στην οικονομική στέρηση. Οι οικογένειες
λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν μπορούν
να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες
ανάγκες των παιδιών τους, και μερικές
φορές αδυνατούν να τους παρέχουν
επαρκή διατροφή, με αποτέλεσμα τα
παιδιά να αναζητούν τη δική τους πηγή
εισοδήματος. Οι συνθήκες που βιώνουν
τα παιδιά σε δυσλειτουργικές οικογένειες
τα οδηγούν, προσωρινά ή μόνιμα, στο
δρόμο, αναγκάζοντάς τα από νωρίς να
παίρνουν ανεξάρτητες αποφάσεις. Μια άλλη
σημαντική αιτία που αναφέρθηκε από τους
ειδικούς είναι η συνολική κοινωνική και
οικονομική κατάσταση σε μια χώρα.
Πηγή:
http://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/
WCMS_248984/lang--en/index.htm
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Στην Ελλάδα αν και δεν υπάρχουν επίσημα
στοιχεία για την πραγματική παιδική εργασία,
εντούτοις οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για
περίπου 100.000 ανήλικους εργαζόμενους.
Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νιλς
Μούιζνιεκς, προειδοποίησε άλλωστε ότι η
παιδική εργασία στην Ευρώπη συνεχίζει να
αποτελεί, και σήμερα, ένα σοβαρό πρόβλημα
και προσθέτει ότι υπάρχει κίνδυνος ραγδαίας
αύξησης σε χώρες που μαστίζονται από την
οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος,
η Ιταλία και η Πορτογαλία.
Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, “απαιτούνται εδώ
και τώρα μέτρα για την προστασία της
ελληνικής οικογένειας και κατ’ επέκταση
των ανήλικων μελών της. Είναι επιτακτική

Αναφορικά με την παιδική εργασία στην
Ελλάδα, αυτή παρατηρείται περισσότερο
στην ύπαιθρο χωρίς να υστερούν και τα
μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στις
υποβαθμισμένες, εργατικές συνοικίες.
Τα παιδιά εργάζονται σε βουστάσια, σε
βυρσοδεψεία, κατασκευάζουν παιχνίδια,
δουλεύουν σε βιοτεχνίες, το καλοκαίρι
στα νησιά εργάζονται σε οικογενειακού
χαρακτήρα επιχειρήσεις» δήλωσε στην
«Καθημερινή» ο Γιάννης Κουζής, επίκουρος
καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός
συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(ΓΣΕΕ).
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του
Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στην Ελλάδα, τα περισσότερα από τα παιδιάθύματα, προερχόμενα από την Αλβανία,
έχουν υποβληθεί σε αναγκαστική εργασία,
επαιτεία, διάπραξη ήσσονος σημασίας
αδικημάτων, ενώ κάποια διακινούνται για
σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
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ανάγκη να μειωθεί η σχολική διαρροή, να
εξαλειφθεί η επαιτεία και η εργασία παιδιών
στον δρόμο, να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί και η παρεμβατικότητα των
κοινωνικών υπηρεσιών, να υπάρξει πλήρης
συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις. Η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υλοποιώντας
διεθνές πρόγραμμα για την εξάλειψη
της παιδικής εργασίας παρέχει τεχνική
βοήθεια για τη βελτίωση της γνώσης στο
συγκεκριμένο ζήτημα και την ενίσχυση
του παγκόσμιου κινήματος, μέσα από
διεθνείς συμπράξεις, συνεργασίες και
υποστηρικτικές δράσεις”.
Πηγή:
http://www.diaforetiko.gr/i-ellada-anamesa-stis-chirotereschores-ston-kosmo-gia-na-megalosis-to-pedi-sou-dite-ta-stichiapou-sokaroun/

Η έκθεση σημειώνει ότι η Ελλάδα δεν
ανταποκρίνεται πλήρως στα ελάχιστα
πρότυπα
εξάλειψης
της
διακίνησης
ανθρώπων, έχει όμως καταβάλει σημαντικές
προσπάθειες για να το πετύχει. Δυστυχώς,
η κοινωνία διαιωνίζει το φαινόμενο αυτό
δείχνοντας τον σχετικό οίκτο. Όμως, κανείς
δεν διερωτάται ποια ήταν αυτά τα παιδιά, από
πού έρχονταν, σε ποιες συνθήκες ζούσαν,
ποιες ακριβώς ήταν οι αιτίες που τα έβγαλαν
στο δρόμο. Τα παιδιά που εργάζονται
καθημερινά στους δρόμους της χώρας
μας δεν είναι μόνο θύματα εκμετάλλευσης
επιτηδείων, αλλά και θύματα της δικής μας
αδιαφορίας και αδράνειας!
Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε παιδιά
που εγκαταλείπουν τα σχολεία, για να
βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Αρκετές
είναι οι περιπτώσεις μικρών παιδιών που
αναγκάζονται να ασχοληθούν με μορφές
εργασίας που θέτουν σε υψηλό κίνδυνο την
ψυχική και σωματική τους υγεία.
Πηγή:
http://paidikh-ergasia.weebly.com/
epsilonlambdalambdaalphadeltaalpha.html
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Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
UNICEF, όπως παρουσιάστηκαν στην έκθεση
«Η Κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα
2014 - Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στα παιδιά», που δόθηκε στη δημοσιότητα
τον Απρίλιο του 2014, η παιδική εργασία
διαχρονικά παρουσιάζει φθίνουσα πορεία.
Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2013
το ποσοστό των εργαζομένων παιδιών (15-18
ετών) στον αντίστοιχο συνολικό πληθυσμό
των παιδιών στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρό
(1,4% ή 6.430 παιδιά), ενώ το ποσοστό
των οικονομικά μη ενεργών παιδιών είναι
η πλειοψηφία (95,6%) του αντίστοιχου
συνολικού πληθυσμού. Τα περισσότερα
οικονομικά ενεργά παιδιά βρίσκονται στην
Αττική (23,7%), στη Θεσσαλία (13,6%), στην
Κεντρική Μακεδονία (12,9%) και στη Στερεά
Ελλάδα (9,2%). Η οικονομική κρίση που
αντιμετωπίζει η χώρα, έχει παίξει ρόλο και
σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί τα πορίσματα να
δείχνουν ότι η παιδική εργασία διαχρονικά
παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, το θέμα
όμως παραμένει μεγάλο και παραμένει,
δυστυχώς, άγνωστο.
Οι τελευταίες μετρήσεις πριν από 10 χρόνια,
έδειξαν ότι πάνω από 100.000 ανήλικα
παιδιά εργάζονται στην Ελλάδα ενώ η
κρίση τα «ενθαρρύνει» να παρατήσουν το
σχολείο για να βοηθήσουν οικονομικά τις
οικογένειές τους. Ο ακριβής αριθμός των
ανήλικων παιδιών που εργάζονται στην
Ελλάδα είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Τα
επίσημα στοιχεία δεν αντιπροσωπεύουν
την πραγματικότητα, ενώ πολύ συχνά τα

παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από
την ίδιά τους την οικογένεια. Το Υπουργείο
Εργασίας, «μετρά» 1.500 βιβλιάρια εργασίας
ανηλίκων, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή
υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων
ηλικίας 15-18 ετών σε 8.886 (σύμφωνα
με τα στοιχεία του 2011). Το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο από την άλλη εκτιμά ότι το
70% των μαθητών που διακόπτουν το
σχολείο εισέρχονται με κάποιο τρόπο στην
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, παρατηρεί
αυξητική τάση στα παιδιά που εγκαταλείπουν
το σχολείο. Έκπληξη προκαλεί, επίσης,
παλιότερη έρευνα της Unicef σχετικά με την
παιδική εργασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με
την οποία τα ποσοστά μεταξύ αλλοδαπών
και Ελληνοπούλων (συμπεριλαμβανομένων
και των Ρομά) είναι περίπου τα ίδια. Το
πρόβλημα δεν περιορίζεται σε παιδιά
που εγκαταλείπουν τα σχολεία, για να
βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Αρκετές
είναι οι περιπτώσεις μικρών παιδιών που
αναγκάζονται να ασχοληθούν με μορφές
εργασίας που θέτουν σε υψηλό κίνδυνο
την ψυχική και σωματική τους υγεία.
Σύμφωνα με την Unicef «είναι χιλιάδες τα
παιδιά που πέφτουν θύματα trafﬁcking και
εκμετάλλευσης».
Πηγή:
http://www.mothersblog.gr/mathe-ki-ayto/item/36991-ipaidiki-ergasia-stin-ellada-den-einai-kati-kainoyrgio-photos?v6
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Αριθμός εργαζομένων παιδιών ηλικίας 15-18 ετών στην Ελλάδα
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Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες εργάζονται
σε ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει έναν φάκελο
με τέσσερις φωτογραφίες παιδιών που
εργάζονται και την αφίσα που ακολουθεί
με στοιχεία που αφορούν στις συνθήκες
εργασίας των παιδιών σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις. Οι μαθητές/τριες παρατηρούν
τις εικόνες και καταγράφουν σε πίνακα:
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α) τις εργασίες που κάνουν τα παιδιά,
β) τις συνθήκες εργασίας τους και
γ) τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
Στο τέλος καταγράφουν τις σκέψεις και
τα συναισθήματά τους σε σχέση με όσα
παρουσιάζουν οι φωτογραφίες.
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Δεν είναι μόνο οι ώρες που περνούν δουλεύοντας.
Τα παιδιά κινδυνεύουν γιατί εκτελούν επικίνδυνες εργασίες.

ΧΡΥΣΟΣ

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

Τα παιδιά κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή
τους από εκρήξεις, πτώση βράχων και
κατάρρευση τούνελ.
Τα παιδιά εισπνέουν αέρα γεμάτο με σκόνη
και τοξικά αέρια.

ΚΑΦΕΣ

Τα παιδιά εργάζονται, ενώ τοξικά
μυκητοκτόνα ρίχνονται από αεροπλάνα.
Σε πολλές χώρες τα παιδιά εργάτες
παίρνουν το ένα τρίτο του κατώτατου
μισθού των εργαζόμενων σε φυτείες
μπανάνας.

ΒΑΜΒΑΚΙ

Οι αγρότες αρνιούνται να πληρώσουν τους
εργάτες τους.
Τα παιδιά εργάτες υποφέρουν από
ξυλοδαρμούς, εκφοβισμούς και απειλές.

Τα φυτοφάρμακα που
χρησιμοποιούνται
δημιουργούν
προβλήματα στην
υγεία.

ΚΑΠΝΟΣ
Τα παιδιά που εργάζονται στον καπνό
υποφέρουν από δηλητηρίαση από νικοτίνη.
Οι εργάτες απορροφούν καθημερινά μέσω
του δέρματός τους 54 χιλιοστογραμμάρια
νικοτίνης, ποσότητα ίση με 50 τσιγάρα.

ΚΑΚΑΟ
Τα παιδιά ανεβαίνουν στα
κακαόδεντρα και κόβουν τους καρπούς
χρησιμοποιώντας μαχαίρια.
Τα παιδιά τοποθετούν τους σπόρους
από τους καρπούς σε μεγάλους σάκους,
τους οποίους μεταφέρουν ή σέρνουν
μέσα από το δάσος.

ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ
Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε υψηλά
επίπεδα φυτοφαρμάκων.
Τραυματίζονται από μαχαίρια που
χρησιμοποιούνται για το κόψιμο των
καλαμιών.

Εργασία που
εκτελεί το παιδί
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Συνθήκες
εργασίας

Κίνδυνοι στους
οποίους εκτίθενται

Σκέψεις και
προβληματισμοί
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Στη
συνέχεια,
οι
μαθητές/τριες
παρακολουθούν το φιλμάκι «World Vision
Child Labour» (https://www.youtube.com/
watch?v=BcI4l3arrHI) το οποίο παρουσιάζει
τη ζωή ενός κοριτσιού που αναγκάζεται να
εργαστεί, και διαβάζουν τις ιστορίες παιδιώνεργατών, όπως αυτές περιγράφονται πιο

κάτω. Εντοπίζουν και περιγράφουν ποια
από τα δικαιώματά τους καταπατούνται
σύμφωνα με τη «Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού», όπως αυτή περιγράφεται με
απλά λόγια στην ιστοσελίδα της Unicef.
https://www.unicef.gr/η-σύμβαση-για-τα-δικαιώματα-του-παιδιού-μεαπλά-λόγια/a4-467-22

Αυτά είναι τα δικαιώματά σου!
(Βασικά άρθρα από τη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού)

και ασφαλές περιβάλλον και τις πληροφορίες
που θα σε βοηθήσουν να μείνεις υγιής.

ΑΡΘΡΟ 1: Καθένας κάτω των 18 έχει αυτά τα
δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 27: Έχεις δικαίωμα σε φαγητό,
ρούχα, ένα ασφαλές μέρος να ζήσεις και να
ικανοποιούνται οι βασικές σου ανάγκες. Δεν
πρέπει να μειονεκτείς με τρόπο που να μην
μπορείς να κάνεις πολλά από τα πράγματα
που κάνουν τα άλλα τα παιδιά.

ΑΡΘΡΟ 2: Όλα τα παιδιά έχουν αυτά τα
δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποια είναι,
πού ζουν, τι κάνουν οι γονείς τους, τι γλώσσα
μιλάνε, ποια είναι η θρησκεία τους, αν είναι
αγόρια ή κορίτσια, ποιες είναι οι παραδόσεις
τους, αν έχουν κάποια αναπηρία, αν είναι
πλούσια ή φτωχά. Κανένα παιδί δεν πρέπει
να αντιμετωπίζεται άδικα για κανέναν λόγο.
ΑΡΘΡΟ 3: Όλοι οι ενήλικες πρέπει να κάνουν
αυτό που είναι καλύτερο για σένα. Όταν οι
μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις, πρέπει να
σκέφτονται τι συνέπειες θα έχουν αυτές
τους οι αποφάσεις για τα παιδιά.
ΑΡΘΡΟ 12: Έχεις το δικαίωμα να πεις τη
γνώμη σου και οι μεγάλοι να την ακούν και
να την παίρνουν σοβαρά.
ΑΡΘΡΟ 19: Έχεις το δικαίωμα να
προστατεύεσαι από το να πάθεις κακό ή
να σε κακομεταχειριστούν, στο σώμα ή το
μυαλό.

ΑΡΘΡΟ 28: Έχεις δικαίωμα σε εκπαίδευση
καλής ποιότητας. Πρέπει να ενθαρρύνεσαι
να πας στο σχολείο μέχρι την υψηλότερη
τάξη που μπορείς.
ΑΡΘΡΟ 31: Έχεις δικαίωμα στο παιχνίδι και
την ξεκούραση.
ΑΡΘΡΟ 32: Έχεις δικαίωμα προστασίας
από εργασία που σε βλάπτει και που είναι
επιβλαβής για την υγεία και την εκπαίδευσή
σου. Εάν εργάζεσαι, έχεις το δικαίωμα
να είσαι ασφαλής και να πληρώνεσαι
ικανοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 36: Έχεις δικαίωμα προστασίας από
κάθε μορφή εκμετάλλευσης.
ΑΡΘΡΟ 37: Κανείς δεν επιτρέπεται να σε
τιμωρήσει με σκληρό ή επιβλαβή τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 24: Έχεις δικαίωμα στην καλύτερη
δυνατή φροντίδα για την υγεία σου, καθαρό
νερό να πιείς, θρεπτικό φαγητό, ένα καθαρό
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Αλεξάνδρα-Ελ Σαλβαδόρ
Η 12χρονη Αλεξάνδρα ξυπνάει στις τέσσερις
το πρωί. Την ξυπνάει ο πατέρας της. Δεν
πηγαίνει στο σχολείο. Εργάζεται στη
συλλογή οστράκων στους βάλτους που
βρίσκονται στο νησί Espiritu Santo στο Ελ
Σαλβαδόρ.
Για να φτάσει έγκαιρα στη δουλειά της
δεν τρώει πρωινό. Είναι πιο σημαντικό
το πρωί να βεβαιωθεί ότι έχει όλα τα
«απαραίτητα» (περίπου δώδεκα πούρα για
να διώχνει τα κουνούπια με τον καπνό τους
και τουλάχιστον τέσσερα χάπια για να την
κρατούν ξύπνια) που θα την βοηθήσουν να
αντέξει μια εργάσιμη ημέρα, η οποία διαρκεί
έως και 14 ώρες εργασίας μέσα στη λάσπη.
Ένα σημαντικό ποσό από τα χρήματα που
λαμβάνει, το δίνει για την αγορά των πούρων
και των χαπιών.
Η Αλεξάνδρα μπαίνει στο βάλτο χωρίς
παπούτσια και έρχεται αντιμέτωπη με
κακές καιρικές συνθήκες, τσιμπήματα των
κουνουπιών, εκδορές και γρατζουνιές από
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την προσπάθειά της να βγάλει τα μύδια έξω
από τη λάσπη. Ο καπνός από τα πούρα την
βοηθάει να απομακρύνει σε κάποιο βαθμό
τα κουνούπια, αλλά όταν ξεμείνει από
πούρα τα τσιμπήματα από τα κουνούπια
είναι ανυπόφορα. Όταν επιστρέφει από τη
δουλειά, το σώμα της είναι πάντα καλυμμένο
με τσιμπήματα.
Από τη δουλειά της κερδίζει πολύ λίγα. Στην
καλύτερη περίπτωση μπορεί να καταφέρει
σε μια μέρα να συλλέξει 150 όστρακα (2
καλάθια), τα οποία αξίζουν γύρω στα €1,30.
Η Αλεξάνδρα έχει επτά μικρότερα αδέλφια,
όμως δεν έχει χρόνο να παίξει με αυτά. Αλλά
και τα ίδια τα παιδιά την έχουν αποκλείσει
από τα παιχνίδια τους, γιατί λένε ότι μυρίζει
άσχημα.
Σιγά-σιγά έχει χάσει τον αυτοσεβασμό της
και νιώθει, όπως και τα άλλα παιδιά που
κάνουν την ίδια εργασία με αυτήν, ότι είναι
αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία.
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Σάντι-Δομινικανή Δημοκρατία
Ο Σάντι δεν μπορεί να διακρίνει τα χέρια
του στο σκοτάδι της καλύβας του που
είναι φτιαγμένη από φλοιό φοινικόδεντρου
στην πλαγιά ενός βουνού της Δομινικανής
Δημοκρατίας. Αισθάνεται, όμως τα χέρια
του εξαιτίας του πόνου από τις πληγές
που έχουν προκληθεί από το μαχαίρι που
χρησιμοποιεί για να κόβει τα φυτά του
σκόρδου.
Είναι αυγή και ο Σάντι πρέπει να βιαστεί,
για να πάρει μια θέση στο φορτηγό του
γαιοκτήμονα, ο οποίος του παρέχει εργασία.
Πηδάει από το φθαρμένο στρώμα που
μοιράζεται με τους τρεις αδελφούς του.
Δεν θα φάει πρωινό, επειδή δεν υπάρχει.
Ούτε θα φορέσει μπότες εργασίας, γιατί δεν
έχει.
Καταφέρνει να αναρριχηθεί στο πίσω μέρος
του φορτηγού πριν από τους άλλους,
ενήλικες και παιδιά σαν αυτόν που έχουν
χάσει την παιδικότητά τους. Τα χέρια
του είναι για τον Σάντι το πιο πολύτιμο
περιουσιακό του στοιχείο. Με αυτά θα
μαζέψει πατάτες, κρεμμύδια, μαρούλια,
παντζάρια και βολβούς σκόρδου. Ξέρει ότι
μπορεί να φέρει στο σπίτι γύρω στα €5 έως
€7, να συμβάλει στο χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα και για να αγοράσει ένα ζευγάρι
παπούτσια.
Εργάζεται
στα
χωράφια
καθημερινά από το πρωί μέχρι αργά το
απόγευμα.
Ο Σάντι δεν πηγαίνει στο σχολείο. Πριν από
λίγα χρόνια, για ένα μικρό χρονικό διάστημα,
όταν η οικογένεια του ζούσε στα βουνά,
διένυε επικίνδυνα και απότομα μονοπάτια
για να φτάσει στο σχολείο. Τελικά το
παράτησε. Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας
του είναι αναλφάβητοι.

τουαλέτα. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές
τις καλύβες είναι εργάτες που εργάζονται
στον τομέα της γεωργίας. Έχουν έρθει εδώ
επειδή μπορούν να βρουν εύκολα δουλειά
ως γεωργοί. Παραμένουν, όμως, φτωχοί
γιατί ο μισθός τους είναι πολύ χαμηλός.
Μόλις φθάσουν σε κάποιο ύψος και
ηλικία, τα παιδιά πηγαίνουν μαζί με τους
γονείς τους στις φυτείες. Εκτίθενται
σε υπερβολικές χημικές ουσίες ή σε
ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα που
απελευθερώνονται στα χωράφια. Τα παιδιά
είναι συχνά ξυπόλυτα και υποσιτισμένα.
Πίνουν εμφιαλωμένο αναψυκτικό, για να
αντέξουν τις απάνθρωπες ώρες εργασίας.
Τα παιδιά συχνά είναι άρρωστα.
Ο Σάντι λέει ότι θα ήθελε να μελετά, αλλά
να συνεχίσει να βοηθά την οικογένειά του.
Η μητέρα του ήθελε να πάει στο σχολείο.
“Συμφέρει περισσότερο για μένα αν
πήγαιναν τα παιδιά μου στο σχολείο, γιατί
έτσι θα έχουν κάποια ευκαιρία να ξεφύγουν
από αυτή τη ζωή. Δεν βγάζουν και πολλά με
την εργασία μιας ημέρας ούτως ή άλλως”,
λέει η μητέρα του Σάντι.
Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί στην
Κονστάντζα και στο El Chorro που
ενθαρρύνουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο.
Βλέπουν μια μεγάλη διαφορά στα παιδιά
μετά από λίγο χρόνο στο σχολείο. Τα παιδιά
μιλούν καλύτερα, προσέχουν τα βιβλία, τα
τετράδια και τα μολύβια που τους δίνονται
και ενδιαφέρονται για το σχολείο. Ο Σάντι
σύντομα θα είναι ένα από αυτά τα παιδιά.

Η οικογένειά του μένει σε μια φτωχική
καλύβα στο El Chorro, που βρίσκεται
στην πιο εύφορη κοιλάδα της χώρας, την
Κονστάνζα. Κάποιες σπασμένες καρέκλες
και ένα ξύλινο τραπέζι αποτελούν τα έπιπλα
της καλύβας τους. Η καλύβα τους δεν έχει
ούτε ηλεκτρισμό ούτε τρεχούμενο νερό,
ενώ δεν υπάρχει κοντά βρύση με νερό, ούτε
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Χαμίσι-Τανζανία
Αν και είναι μόλις 11 ετών, ο Χαμίσι ήδη
μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας
μεταλλωρύχος. Εγκατέλειψε το δημοτικό
σχολείο όταν ήταν στην τρίτη τάξη, γιατί
ο πατέρας του δεν μπορούσε να πληρώσει
για την στολή και τα δίδακτρα του σχολείου.
Παρά το γεγονός ότι οι γονείς του έχουν
τη δική τους γεωργική καλλιέργεια καφέ
έκτασης μισού στρέμματος, το εισόδημά
τους μειώθηκε αισθητά, λόγω της μείωσης
της τιμής αγοράς του καφέ σε όλο τον
κόσμο.
Ο Χαμίσι είχε ακούσει ιστορίες ανθρώπων
που κέρδισαν χρήματα από την εξόρυξη
μετάλλου και αποφάσισε να δοκιμάσει την
τύχη του. Ζήτησε από τη μητέρα του ένα
μικρό χρηματικό ποσό για να αγοράσει
κάλτσες, αλλά τα χρησιμοποίησε για να
αγοράσει το εισιτήριο του λεωφορείου το
οποίο θα τον έπαιρνε στην πόλη Mererani
που βρίσκεται στη βόρεια Τανζανία περίπου,
70 χιλιόμετρα από το σπίτι του.
Όταν έφτασε εκεί, πλησίασε ένα αγόρι και το
ρώτησε πού βρισκόταν η περιοχή εξόρυξης.
Ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτόν να πάρει την
εργασία αμέσως, επειδή ήταν νεοφερμένος
και δεν είχε κάποιο συγγενή να τον
συστήσει, αλλά κατάφερε να γίνει φίλος με
μερικά παιδιά που γνώριζαν τους ιδιοκτήτες
και θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Μετά
από αρκετές μέρες «προσπάθειας» για να
εργαστεί στο ορυχείο, προσλήφθηκε από
έναν ιδιοκτήτη για να εργαστεί ως το παιδί
για τα «θελήματα». Την επόμενη μέρα,
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αυτός μαζί με ένα άλλο παιδί της ηλικίας
του οδηγήθηκαν μέσα σε ένα βαθύ τούνελ,
στο οποίο εξορύσσεται ο πολύτιμος λίθος
Τανζανίτης, για να μεταφέρουν εργαλεία
και μπουκάλια πόσιμου νερού στους
μεταλλωρύχους.
Από εκείνη την ημέρα, εργάστηκε ως παιδί
για τα «θελήματα», μεταφέροντας από την
επιφάνεια στο βάθος του τούνελ δεμένος
σε ένα σχοινί υλικά, εργαλεία και νερό για
τους μεταλλωρύχους. Το εσωτερικό του
κοιλώματος του τούνελ εξόρυξης, το οποίο
μπορεί να είναι βαθύ μέχρι και 300 μέτρα,
είναι εντελώς σκοτεινό και εξαιρετικά ζεστό.
Αυτοί που μπαίνουν στο ορυχείο πρέπει να
φορούν έναν ειδικό πυρσό (ή φακό) στα
μέτωπά τους, για να βρουν το δρόμο τους.
Το δέρμα τους γίνεται μαύρο λόγω της
υγρασίας, της θερμότητας και της λάσπης.
“Παραλίγο να πάθω ασφυξία μέσα στα
τούνελ
λόγω
ανεπάρκειας
παροχής
οξυγόνου”, λέει ο Χαμίσι. Στις περιοχές
εξόρυξης και στην κοινότητα, τα παιδιά,
όπως ο Χαμίσι, ονομάζονται «αγόρια-φίδια»
επειδή σέρνονται κατά μήκος των μικρών
τούνελ, όπως τα φίδια. Η υγεία των αγοριώνφιδιών κλονίζεται, αφού αναπνέουν τη
βρώμικη σκόνη του Τανζανίτη που βρίσκεται
στα ορυχεία και δεν έχουν αρκετό φαγητό
στη διάθεσή τους. Ο Χαμίσι εργάζεται συχνά
μέχρι και 18 ώρες την ημέρα με μόνο ένα
γεύμα από κουλούρια.
Τα παιδιά που εργάζονται στα μεταλλεία
Mererani κερδίζουν μεταξύ 60 σεντ και 1,20
δολάρια την ημέρα. Μερικά παιδιά ψάχνουν
μέσα στα χαλίκια που έχουν απομείνει από
την εξόρυξη του μετάλλου με την ελπίδα
να βρουν κάποιον πολύτιμο λίθο. Όταν
το κάνουν, κάτι που είναι πολύ σπάνιο,
μπορούν να κερδίσουν ένα ποσό μεταξύ 24
και 122 δολαρίων. Εξαιτίας των ιστοριών για
την εύρεση πολύτιμων λίθων, παιδιά όπως
ο Χαμίσι παρασύρονται να εργαστούν στα
ορυχεία. Αλλά, όπως πολλά άλλα παιδιά,
ο Χαμίσι απογοητεύθηκε από τις άθλιες
συνθήκες εργασίας που συνάντησε.
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Δίδεται στους/τις μαθητές/τριες ένας
πίνακας με τα δικαιώματα των παιδιών και
καλούνται να εντοπίσουν ποια από αυτά
καταπατούνται για τα παιδιά που ζουν σε
συνθήκες παιδικής εργασίας σύμφωνα με τη
«Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Σύμβαση για
τα Δικαιώματα
του Παιδιού

Αλεξάνδρα

Σάντι

Χαμίσι

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο
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Ως καταληκτική δραστηριότητα, δίδεται
στους/τις μαθητές/τριες το πιο κάτω
σενάριο το οποίο είναι βασισμένο στο

παραμύθι «Να το πάρει το ποτάμι; Και το
μυστήριο των κόκκινων παπουτσιών».

Η Αντιγόνη ήταν χαρούμενη με την
απόφασή της να μην πετάξει τα αθλητικά
της παπούτσια για να αγοράσει τα
παπούτσια LIFE που όλοι φοράνε. Κάποια
μέρα, όμως, καθώς έψαχνε στο διαδίκτυο
για να βρει ένα ωραίο ζευγάρι αθλητικά
παπούτσια για την Ρίτα, διάβασε μια είδηση
που την ταρακούνησε. «Η γνωστή εταιρεία
κατασκευής παπουτσιών LIFE κατηγορείται
για παιδική εργασία». Η Αντιγόνη διάβασε
προσεκτικά το σχετικό άρθρο. Τα στοιχεία
που αναφέρονταν ήταν συγκλονιστικά.
Μικρά παιδιά στην Ινδονησία αναγκάζονται
να εργαστούν για 14 ώρες στο σκοτεινό
υπόγειο του εργοστασίου της εταιρείας,
χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις, για
να κατασκευάσουν τα διάσημα κόκκινα
παπούτσια. Τα χρήματα που τους δίνονται
είναι ελάχιστα και συχνά δεν έχουν

φαγητό να φάνε. Και όταν πλησιάζει η
μέρα για παράδοση μπορεί να χρειαστεί να
δουλέψουν ακόμη περισσότερες ώρες και
να κοιμηθούν στον χώρο εργασίας.

Δευτέρα, 23/4/2017

χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις, για
να κατασκευάσουν τα διάσημα κόκκινα
παπούτσια. Τα χρήματα που τους δίνονται
είναι ελάχιστα και συχνά δεν έχουν
φαγητό να φάνε. Και όταν πλησιάζει η
μέρα για παράδοση μπορεί να χρειαστεί να
δουλέψουν ακόμη περισσότερες ώρες και
να κοιμηθούν στον χώρο εργασίας…

Εταιρεία LIFE!!! Δίνει ζωή;;;
ζωή;;;

Ή παίρνει

Η γνωστή εταιρεία κατασκευής παπουτσιών
LIFE κατηγορείται για παιδική εργασία».
Μικρά παιδιά στην Ινδονησία αναγκάζονται
να εργαστούν για 14 ώρες στο σκοτεινό
υπόγειο του εργοστασίου της εταιρείας,
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Η Αντιγόνη προβληματίστηκε με όσα
διάβασε και θεώρησε ότι έπρεπε να
ενημερώσει και τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας για το ποιοι στην πραγματικότητα
κατασκευάζουν τα παπούτσια τα οποία
όλοι φοράνε. Δεν μπορούσε να φανταστεί
τη δική της ομάδα να φοράει παπούτσια τα
οποία κατασκευάστηκαν από συνομήλικα
παιδιά. Τύπωσε μέρος του σχετικού άρθρου
και το πήρε μαζί της στην προπόνηση. Πήρε
μαζί της και φωτογραφίες με παιδιά να
εργάζονται σε εργοστάσια παπουτσιών, να
τις δείξει και αυτές στην ομάδα της.
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Πηγές: https://static01.nyt.com/images/2017/06/01/business/01CHINAFACT
ORY1/01CHINAFACTORY1-superJumbo.jpg
https://apimagesblog.com/blog/2016/06/10/refugee-children-labor-inturkish-factories

Οι
μαθητές/τριες,
εφαρμόζουν
την
παιδαγωγική τεχνική της «διαλογικής
αντιπαράθεσης», με στόχο, μέσω αυτής,
να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο που
μπορούν να διαδραματίσουν ως πολίτες
και ως καταναλωτές στην αντιμετώπιση
της παιδικής εργασίας. Οι μαθητές/τριες
χωρίζονται σε 2 ομάδες. Η μια ομάδα
τάσσεται υπέρ της αγοράς των αθλητικών
παπουτσιών LIFE, και η άλλη ομάδα
τάσσεται εναντίον. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει
συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας σε κάθε ομάδα

για την ανάπτυξη των επιχειρημάτων της,
ανάλογα με την θέση την οποία καλείται
να υποστηρίξει. Τα επιχειρήματα της
κάθε ομάδας είναι σημαντικό να είναι
τεκμηριωμένα και να προκύπτουν από τη
διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος,
μέσα από ποικίλες πηγές και μέσα (άρθρα,
ιστοσελίδες,
γραφήματα,
γραφικές
παραστάσεις,
εκθέσεις
οργανισμών,
στατιστικά
στοιχεία,
ντοκιμαντέρ,
φωτογραφικό υλικό, κ.λπ.).
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Ενδεικτικά, προτείνονται οι πιο κάτω
ιστοσελίδες:

http://paidikh-ergasia.weebly.com/nuomicronmuomicroniota.html

Η νομοθεσία για την παιδική εργασία

http://www.globallabourrights.org/reports/behind-the-labels-made-in-china

Ιστοσελίδα για τον μυστικό κόσμο που κρύβεται πίσω από την ετικέτα “Made in China”

http://www.rfa.org/english/news/uyghur/underageworkers-05112009162537.html

Αναφορά στην παιδική εργασία και στην αλλαγή στοιχείων ταυτότητας των παιδιών, για να
μπορούν να εργάζονται στα εργοστάσια.

http://www.ijoem.com/article.asp?issn=0019-5278;year=2005;volume=9;issue=1;spage=7;epage=9;aul
ast=Tiwari

Αναφορά στις άσχημες συνθήκες εργασίας, στους χαμηλούς μισθούς και στις απάνθρωπες ώρες
εργασίας παιδιών σε εργοστάσια αθλητικών ειδών.

http://www.chinalaborwatch.org/newscast/404

Άρθρο στο οποίο περιγράφεται πως ένα 14χρονο αγόρι πέθανε σε εργοστάσιο παπουτσιών στην
Κίνα.

https://doj19z5hov92o.cloudfront.net/sites/default/ﬁles/media/page/concern_child_labour_resource_0.pdf

Ενημερωτικό έντυπο/Καμπάνια με τίτλο «Η παιδική εργασία υπάρχει γιατί της επιτρέπουμε
να υπάρχει» (Child labour exists because we allow it to exist).

https://www.continuetolearn.uiowa.edu/laborctr/child_labor/about/ending.html

Αναφορά στην παιδική δουλεία και στους τρόπους αντιμετώπισής της.
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Ενδεικτικά, προτείνονται οι πιο κάτω
ιστοσελίδες:

http://www.newlanark.org/uploads/Reasons%20for%20CHILD%20LABOUR.pdf

Τα αίτια της παιδικής εργασίας

https://www.continuetolearn.uiowa.edu/laborctr/child_labor/about/causes.html

Τα αίτια της παιδικής εργασίας

http://www.eclt.org/about/overview.html

Τα αίτια και οι συνέπειες της παιδικής εργασίας.

Οι δύο ομάδες στηρίζουν με επιχειρήματα
τις θέσεις τους, και δέχονται ερωτήσεις από
το ακροατήριο, στο οποίο πέρα από τους/
τις μαθητές/τριες μπορεί να είναι και άλλοι
φορείς σχετικοί με το θέμα που μπορούν να
προσκληθούν για να συμμετέχουν, όπως η
Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εκπρόσωπος
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
Νομικός με εξειδίκευση στην εκμετάλλευση
παιδιών, κ.λπ.
Είναι σημαντικό κατά τη διεξαγωγή της
διαλογικής αντιπαράθεσης να αναδειχθούν
προβληματισμοί σχετικοί με:
α) τον ρόλο που έχουν τα ίδια τα παιδιά
για τη διεκδίκηση και τη διαφύλαξη
τόσο των δικών τους δικαιωμάτων,
όσο και των δικαιωμάτων που όλα τα

παιδιά του κόσμου είναι απαραίτητο να
απολαμβάνουν.
β) την ευθύνη έχουμε ως καταναλωτές
σε σχέση με την αντιμετώπιση του
προβλήματος της παιδικής εργασίας.
γ) τον ρόλο που ο καθένας έχει μέσα
από το δικό του τομέα ευθύνης στην
καταπολέμηση της παιδικής εργασίας.
Είναι σημαντικό πέρα από την ατομική
ευθύνη να αναδειχθεί η συνέργια και
η συλλογικότητα των δράσεων και
των πολιτικών που είναι σημαντικό να
αναληφθούν για την απάμβλυνση του
προβλήματος, σε επίπεδο κράτους,
διεθνών πολιτικών και συνεργασιών,
εταιρειών, οργανωμένων συνόλων και
ομάδων.
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4. Καταναλωτικά πρότυπα

και υπερκατανάλωση

ς
υ
ο
ρ
έ
Επιμ χοι
στό
Οι μαθητές/τριες να:
• Αντιληφθούν ότι ο υπερκαταναλωτισμός αποτελεί βασικό παράγοντα
αύξησης του όγκου των απορριμμάτων.
• Κατανοήσουν ότι οι καταναλωτικές
μας συνήθειες συμβάλλουν στην
εξάντληση των φυσικών πόρων, σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
• Συνειδητοποιήσουν ότι η υιοθέτηση
ορθών καταναλωτικών συμπεριφορών
είναι στενά συνυφασμένη με τη
διατήρηση και προστασία των φυσικών
πόρων του πλανήτη, αλλά και με την
επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.
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• Εκφράσουν
απόψεις,
σκέψεις
και συναισθήματα σχετικά με τις
προσωπικές τους επιθυμίες και το
πώς αυτές μπορούν να καθορίσουν τις
αγοραστικές τους επιλογές.
• Αντιληφθούν ότι η αντιμετώπιση
του ζητήματος της κατανάλωσης
συνδέεται άμεσα με τον σύγχρονο
τρόπο ζωής και τον κυρίαρχο κώδικα
αξιών που προάγει τα μοντέλα μη
αειφόρου ανάπτυξης.
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Πορεία εφαρμογής
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Σε αρχικό στάδιο, οι μαθητές/τριες καλούνται να γράψουν σε ένα κομμάτι
χαρτί (post-it) τι τους/τις κάνει χαρούμενους μια γιορτινή μέρα, όπως είναι για
παράδειγμα η μέρα των γενεθλίων τους. Μέσα από συζήτηση, ένα σημαντικό
στοιχείο που τους κάνει χαρούμενους, πέραν της ψυχαγωγίας, του παιχνιδιού, της
συνάντησης με φίλους, κ.λπ., είναι, πιθανότατα, και τα δώρα που παίρνουν. Με τη
βοήθεια των post-it, οι μαθητές/τριες ετοιμάζουν μια γραφική παράσταση, μέσα
από την οποία να διαφαίνεται η σημασία που δίνεται στην «απόκτηση αγαθών».
Ενδεικτικά, δίδεται το πιο κάτω παράδειγμα γραφικής παράστασης:
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7

6

Αριθμός μαθητών/τριών

5

4

3

2

1
Συνάντηση με
φίλους

Συνάντηση με
συγγενείς

Στολίδια

Γλυκά και
λιχουδιές

Απόκτηση
αγαθών

Στις ομάδες τους, οι μαθητές/τριες
συζητούν, επεξεργάζονται, και αναλύουν
τις πιο κάτω δηλώσεις, καταλήγοντας
σε διαπιστώσεις που σχετίζονται με την
παγκόσμια κατανάλωση αγαθών.
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Στο μέσο
αμερικανικό
σπίτι, συναντάς
περίπου 300.000
προϊόντα.

Οι Αμερικανοί
ξοδεύουν $ 1.2
τρισεκατομμύρια
δολάρια ετησίως για
αγορά αγαθών που
δεν χρειάζονται.

Η μέση Αμερικανίδα
γυναίκα έχει 30
συνδυασμούς από
ρούχα, έναν συνδυασμό
για κάθε μέρα του
μήνα. Το 1930, αυτοί οι
συνδυασμοί ήταν
εννέα.

Η μέση αμερικανική
οικογένεια ξοδεύει
$ 1.700 για τα ρούχα σε
ετησίως, ενώ ο μέσος
Αμερικανός πετάει 65
κιλά ρούχα ετησίως.

Το μέσο μέγεθος
του αμερικανικού
σπιτιού έχει σχεδόν
τριπλασιαστεί σε
μέγεθος κατά τα
τελευταία 50 χρόνια

Οι Αμερικανοί
δαπανούν περισσότερα
για να αγοράζουν
παπούτσια, κοσμήματα
και ρολόγια (100
δισεκατομμύρια
δολάρια) από ό, τι
δαπανούν για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση
(πανεπιστήμιο).

Βρετανική
έρευνα δείχνει ότι
ο μέσος όρος των
10χρονων παιδιών
έχει 238 παιχνίδια,
αλλά παίζει με
μόλις 12 παιχνίδια
καθημερινά.

Έρευνες δείχνουν
ότι καταναλώνουμε
τα διπλάσια υλικά
αγαθά σήμερα, σε
σύγκριση με 50
χρόνια πριν.

3,1% των παιδιών
του κόσμου που ζουν
στην Αμερική, κατέχουν
το 40% των παιχνιδιών
που αγοράζονται σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Υπάρχουν
περισσότερες
τηλεοράσεις από τους
ανθρώπους που ζουν
σε ένα σπίτι. Και αυτές
είναι ενεργοποιημένες
για περισσότερο από το
ένα τρίτο της ημέρας (8
ώρες και 14 λεπτά)

Τα εμπορικά κέντρα
ξεπερνούν σε αριθμό
τα γυμνάσια και το 93%
των έφηβων κοριτσιών
θεωρούν τα ψώνια ως το
αγαπημένο τους
χόμπι.

Πηγή: http://www.becomingminimalist.com/clutter-stats/

Από τις πιο πάνω δηλώσεις και με βάση τη
συζήτηση που θα διεξαχθεί, αναμένεται
ότι θα προκύψει το συμπέρασμα ότι
ο άνθρωπος της σύγχρονης εποχής
διακατέχεται από το φαινόμενο του
υπερκαταναλωτισμού. Με τη βοήθεια των

ακόλουθων ορισμών, οι μαθητές/τριες
υπογραμμίζουν λέξεις-φράσεις, οι οποίες
μπορούν να τους βοηθήσουν να ετοιμάσουν
έναν δικό τους ορισμό για την έννοια του
υπερκαταναλωτισμού.
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Είναι η τάση που χαρακτηρίζει τους
πολίτες μιας καταναλωτικής κοινωνίας για
υπερβολική κατανάλωση αγαθών. Περιγράφει
μια κατάσταση όπου η χρήση των φυσικών
πόρων από τα μέλη ενός οικοσυστήματος
ξεπερνάει την ικανότητα του ίδιου του
οικοσυστήματος να παραμείνει βιώσιμο.
Μια παρατεταμένη υπερκατανάλωση πόρων
οδηγεί σε αναπόφευκτη υποβάθμιση του
περιβάλλοντος
(https://el.wikipedia.org/
wiki/Υπερκαταναλωτισμός)

Είναι η αγορά οικονομικών αγαθών όχι
με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών,
ατομικών ή συλλογικών, αλλά την προβολή
αυτού που καταναλώνει ή την κάλυψη
ψυχολογικών κενών και αναγκών κοινωνικής
παρουσίας. Η εξάρτηση, από τη μεριά του
πολίτη, της υπόστασής του και της αξίας
του ως ανθρώπου από τα υλικά αγαθά και τις
υπηρεσίες που είναι σε θέση να καταναλώνει
(users.sch.gr/serso/IPERKATANALOSI.doc)

Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, που αφορά
στην αγορά υλικών αγαθών και υπηρεσιών
μη απολύτως αναγκαίων ή σε ποσότητες
πέρα από τις πραγματικές και βασικές
ανάγκες
(http://archive.philenews.com/
el-gr/koinonia-epistoles/441/263865/
provlima-o-yperkatanalotismos)

Υπερκαταναλωτισμός
είναι
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Ακολούθως, δίδεται στις ομάδες των
μαθητών/τριών ένας φάκελος με τις πιο
κάτω εικόνες. Ζητείται από κάθε ομάδα να
συζητήσει το περιεχόμενο των εικόνων σε
σχέση με τα αγαθά που παρουσιάζονται σε
αυτές, και να επιλέξουν τις εικόνες εκείνες
που αναδεικνύουν τον υπερκαταναλωτισμό.

Οι
μαθητές/τριες
διατυπώνουν
τις
σκέψεις και τους προβληματισμούς τους,
αναφέροντας εκεί που είναι δυνατό και
παραδείγματα δικών τους προσωπικών
εμπειριών.
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Στοιχείο σύγχρονης
υπερκαταναλωτικής
κοινωνίας

Σκέψεις και
προβληματισμοί

1.

?
? ?

5.

?
? ?

2.

?
? ?

6.

?
? ?

3.

?
? ?

7.

?
? ?

4.

Σκέψεις και
προβληματισμοίνίας

?
? ?

Προβάλλεται στους/τις μαθητές/τριες
το ακόλουθο φιλμάκι, μέσα από το οποίο
αναδεικνύεται ο υπερκαταναλωτισμός, αλλά
και ο ρόλος της διαφήμισης ως σημαντικής
αιτίας ενίσχυσής του: https://www.youtube.
com/watch?v=zirrDHUEKEo. Βασισμένοι/
ες στο φιλμάκι, οι μαθητές/τριες συζητούν
θέματα σχετικά με τη διαφήμιση και την
υπερκατανάλωση. Ενδεικτικά, μπορούν να
υποβληθούν οι πιο κάτω ερωτήσεις:
• Γιατί παράγονται τα προϊόντα;
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Στοιχείο σύγχρονης
υπερκαταναλωτικής
κοινωνίας

• Για ποιον λόγο καταναλώνουμε αγαθά;
• Γιατί καταναλώνουμε περισσότερα αγαθά
από όσα χρειαζόμαστε;
• Ποια είναι η σύνδεση της διαφήμισης με
την κατανάλωση;
• Με ποιον τρόπο μια διαφήμιση συμβάλλει
στην υπερκατανάλωση;
• Πώς η διαφήμιση συμβάλλει στη
διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων;

Εκπαιδευτική πρόταση: «ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ; ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ»

Δίδεται σε κάθε ομάδα μαθητών/τριών η
ακόλουθη κάρτα στην οποία καταγράφονται
οι βασικές αρχές σχεδιασμού μιας
διαφήμισης για την προώθηση ενός
προϊόντος.
Ενδεικτικά,
οι
μαθητές/
τριες μπορούν να επισκεφτούν την

ιστοσελίδα
https://myofﬁce.gr/businesslibrary/item/210-diafhmish-marketingbusinesscenter-piraeusbank-gr.html στην
οποία περιγράφονται αναλυτικά οι αρχές
αυτές.

Αρχές σχεδιασμού διαφήμισης
• Σχεδιασμός που να προσελκύει την
προσοχή του αναγνώστη, ακροατή,
θεατή.
• Ενημέρωση για την τιμή.
• Περιγραφή και επίδειξη των ιδιοτήτων
του προϊόντος: Επίκληση στην αυθεντίαέναν ειδικό, έναν επιστήμονα, ένα
δημοφιλές πρόσωπο.

Στη συνέχεια, οι ομάδες των μαθητών/τριών
καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία από
το παραμύθι «Να το πάρει το ποτάμι; Και το
μυστήριο των κόκκινων παπουτσιών», τα
οποία δείχνουν πώς η διαφήμιση έχει κάνει

• Επιχειρήματα υπέρ του προϊόντος,
σύγκριση με άλλο αντίστοιχο προϊόν.
• Χρήση παρακινητικών εκφράσεων.
• Κωδικοποιημένο μήνυμα
• Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό.

τον Άρτο και την Αντιγόνη να θέλουν να
αποκτήσουν τα παπούτσια LIFE. Οι ομάδες
καταγράφουν στο πιο κάτω διάγραμμα τις
πληροφορίες που έχουν συλλέξει.
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Όλοι πρέπει
να φοράμε
LIFE!

Μέσα από συζήτηση, οι μαθητές/
τριες αντιλαμβάνονται ότι η διαφήμιση
αυξάνει τις καθημερινές μας επιθυμίες,
οι οποίες μετατρέπονται σε ανάγκες
μέσα σε μια σύγχρονη καταναλωτική
κοινωνία. Επίσης, είναι σημαντικό κατά τη
συζήτηση να αναδειχθεί η σημασία και η
ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου ζωής
μας προς την κατεύθυνση της αειφόρου
κατανάλωσης. Μέσω αυτής ο κάθε ένας/μια
μας μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι με την
υπεύθυνη χρήση αγαθών και υπηρεσιών που
ανταποκρίνονται στις βασικές μας ανάγκες
μπορεί να: α) αντιμετωπισθεί το πρόβλημα
της εξάντλησης των φυσικών πόρων του
πλανήτη, β) μειωθούν οι συνέπειες της
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κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και η
ζήτηση παραγωγής ενέργειας από μη
ανανεώσιμες πηγές, γ) απαμβλυνθούν
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δ)
αντιμετωπισθούν σύγχρονα κοινωνικά
ζητήματα που υποβαθμίζουν περαιτέρω
την ποιότητα ζωής, όπως η παιδική
εργασία και εκμετάλλευση. Προβάλλεται
το ντοκιμαντέρ διάρκειας 15 λεπτών για
την αειφόρο κατανάλωση (https://www.
youtube.com/watch?v=-8UqmTg-97w).
Με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ και των
πιο κάτω ιστοσελίδων, οι μαθητές/τριες
συζητούν και καταγράφουν την έννοια της
αειφόρου κατανάλωσης:
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http://newkatanalotis.blogspot.com.cy/2013/02/blog-post_17.html

Προτεινόμενοι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να στραφεί στην αειφόρο
κατανάλωση.

https://e-thessalia.gr/πράσινη-αειφόρος-κατανάλωση/

Πράσινη αειφόρος κατανάλωση από την Ένωση Καταναλωτών Βόλου

http://www.ec.gov.cy/environment/environment.nsf/4CD353E20C12461DC225802F00280EC4/$ﬁle/
Αειφόρος%20Παραγωγή%20-%20Αειφόρος%20Κατανάλωση.pdf

Αειφόρος παραγωγή και αειφόρος κατανάλωση από το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος
Κύπρου

http://www.oikologiafeeo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=2

Στροφή στη βιώσιμη κατανάλωση και μέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

h t t p : / / w w w. e f p o l i s . g r/e l /d i a s f a l i s i - o i k o n o m i k o n - s y m e f r o n t o n - k a t a n a l o t
on/101-2015-08-28-10-26-02/2078-2015-08-28-10-29-16.html

Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτών Ελλάδας.

Αειφόρος κατανάλωση
είναι:
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Πιο κάτω παρατίθεται ο «δεκάλογος
της αειφόρου κατανάλωσης», που είναι
σημαντικό να χαρακτηρίζει τον υπεύθυνο
πολίτη-καταναλωτή. Δίδεται ο δεκάλογος σε
κάθε ομάδα μαθητών/τριών. Η κάθε ομάδα
καλείται να εντοπίσει και να καταγράψει
ενέργειες από τον δεκάλογο της αειφόρου
κατανάλωσης, τα οποία έχει τηρήσει ή
έχει προσπαθήσει να τηρήσει η Αντιγόνη

στο παραμύθι «Να το πάρει το ποτάμι; Και
το μυστήριο των κόκκινων παπουτσιών».
Καλούνται, επίσης, να δώσουν επιπλέον
εισηγήσεις στην Αντιγόνη που προκύπτουν
από τον δεκάλογο, ή να προτείνουν δικές
τους εισηγήσεις που είναι δυνατό να τον
εμπλουτίσουν.

Τι θα συμβούλευα την Αντιγόνη, σύμφωνα με
τον Δεκάλογο της Αειφόρου κατανάλωσης;

Ενέργειες της Αντιγόνης που συμφωνούν με
τον Δεκάλογο της Αειφόρου κατανάλωσης
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Ο δεκάλογος της βιώσιμης κατανάλωσης για τον υπεύθυνο πολίτη
- καταναλωτή
1.

Προσπαθώ να καταναλώνω όσα
πραγματικά χρειάζομαι. Καλύπτω τις
ανάγκες και τις επιθυμίες μου, χωρίς
υπερβολές.

2. Κάνω καλή έρευνα αγοράς, έχοντας
πάντα στο μυαλό μου τις αρχές της
βιώσιμης κατανάλωσης.
3. Καταναλώνω σήμερα, αλλά σκέφτομαι
και το αύριο. Το μέλλον το δικό μου και
κυρίως των παιδιών μου.
4. Ό,τι μου περισσεύει, πριν το πετάξω
σκέφτομαι μήπως το χρειάζεται κάποιος
άλλος.
5. Δεν κάνω σπατάλες στην ενέργεια και
σε φυσικά αγαθά που χρειαζόμαστε
όλοι. Στην καθημερινή μου ζωή, θυμάμαι
πάντα ότι ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και
το νερό είναι πολύτιμα.
6. Σέβομαι το φυσικό περιβάλλον και
αποφεύγω υπηρεσίες και προϊόντα που
το επιβαρύνουν.
7. Παράγω όσο λιγότερα σκουπίδια μπορώ.
Δεν τα πετάω όπου με βολεύει, αλλά
όπου πρέπει.
8. Δεν ξεχνώ να κάνω ανακύκλωση.
9. Στις καθημερινές μετακινήσεις μου
επιβαρύνω όσο γίνεται λιγότερο το
περιβάλλον.
10. Τηρώ πάντα αυτές τις αρχές μου,
γιατί έτσι σέβομαι τον εαυτό μου.
Επιβραβεύω τους παραγωγούς που
βλέπω ότι τηρούν τις ίδιες αρχές, γιατί
έτσι δείχνουν ότι σέβονται την κοινωνία
μας.

Πηγή: http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=65
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