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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ακόλουθη εργασία βασιζόµαστε σε µια καινούρια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
θεωρία της κοινωνικής ψυχολογίας, τη Θεωρία Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς
(“Theory of Planned Behavior”). Η συγκεκριµένη θεωρία –που µέχρι στιγµής δεν έχει
αξιοποιηθεί στα πλαίσια της Π.Ε στη χώρα µας- εξετάζει µε ποιον τρόπο
δηµιουργούνται οι ανθρώπινες προθέσεις, οι οποίες λογίζονται ως προϋπόθεση για
κάθε συνειδητή δράση. Στη εκπαιδευτική µας πρόταση προσπαθούµε µέσα από την
εµπλοκή σε µια προβληµατική κατάσταση («διαχείριση αστικών απορριµµάτων») και
τις προσπάθειες επίλυσής αυτής, να δηµιουργήσουµε στους µαθητές την αυτόβουλη
πρόθεση της προστασίας και φροντίδας του περιβάλλοντός. Το project µας απευθύνεται
σε οµάδες Νηπιαγωγείου αλλά µπορεί να αξιοποιηθεί και σε µεγαλύτερες τάξεις του
∆ηµοτικού.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Theory of planned behavior, project, περιβαλλοντική συνείδηση,
κοινωνική δράση, διαχείριση αστικών απορριµµάτων, αειφορία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα σηµερινά µας περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν προέκυψαν από
δυσλειτουργίες της φύσης αλλά από κοινωνικές επιλογές και δε θα αλλάξουν παρά
µόνο αν αλλάξουν οι ίδιες οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές δοµές που τα
προκάλεσαν και τα υποθάλπουν.
Η αειφορία, µια πρόοδος δηλαδή που δε θα καλπάζει αλαζονικά υπακούοντας
τους νόµους της οικονοµίας αλλά θα σέβεται και θα ακολουθεί τους ρυθµούς
αναγέννησης της φύσης, δεν είναι κάτι που θα προκύψει απ’ τη µια µέρα στην άλλη.
Χρειάζεται αναδιαµόρφωση της ανθρώπινης συνείδησης και µια εσωτερική
µετατόπιση του κάθε ατόµου, η οποία µε τη σειρά της θα εξωτερικευθεί µε αλλαγή
συµπεριφοράς, µε µετακίνηση από τις καθηµερινές µας συνήθειες και πρακτικές, της
οποίες έχει εδραιώσει ο καταναλωτισµός.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Βασικό στοίχηµα της Π.Ε για την αειφορία είναι η διάπλαση αυτόνοµων και
ενεργών πολιτών που θα είναι ικανοί να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις ώστε να
φέρουν αλλαγές στην περιβαλλοντική και κοινωνική πραγµατικότητα. (Φλογαΐτη,
2008). Προκειµένου να πετύχουµε την συνειδητή θετική στάση των παιδιών υπέρ του
περιβάλλοντος, βασιστήκαµε στην Θεωρία της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς
(Theory of Planned Behavior) που συναντάµε στην Κοινωνική Ψυχολογία, ως τµήµα
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της διευρυµένης «Θεωρίας της Εκλογικευµένης Πράξης» (Theory of reasoned
action).
Οι Ajzen και Fishbein (Eiser, 1994) πιστεύουν ότι η επίδραση της στάσης στην
συµπεριφορά διαµεσολαβείται από την πρόθεση: οι στάσεις αναφέρονται σε
συµπεριφορές που περιέχουν πρόθεση, δεν διαµορφώνουµε στάσεις για αυθόρµητες,
«απρόβλεπτες» συµπεριφορές.
Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία στις συνειδητές πράξεις ο καθένας µας καθοδηγείται
από τρεις παράγοντες (Ajzen, 2002):
1. Τη στάση µου απέναντι στη συµπεριφορά: προκύπτει απ’ τις πεποιθήσεις µου
για την πιθανή έκβαση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς και την αποτίµηση
των αποτελεσµάτων της (τα ατοµικά κέρδη και ζηµιές που θα έχω αν δράσω
έτσι).
2. Την υποκειµενική εκτίµηση των κοινωνικών κανόνων: τις πεποιθήσεις µου για
τις προσδοκίες των «σηµαντικών άλλων» γι’ αυτή τη συµπεριφορά, και την
τάση µου να συµµορφωθώ ή όχι µε αυτές τις προσδοκίες.
3. Την εκτίµηση του ελέγχου συµπεριφοράς: τις πεποιθήσεις µου για την ύπαρξη
υποκειµενικών και αντικειµενικών παραγόντων που υποστηρίζουν ή
εµποδίζουν το να πετύχω στη συµπεριφορά µου, και την δύναµη της
επίδρασης αυτών των πεποιθήσεων πάνω µου.
Συνεκτιµώµενα τα παραπάνω δηµιουργούν τελικά µια θετική ή αρνητική πρόθεση
συµπεριφοράς. Ως γενικός κανόνας ισχύει πως όσο περισσότερα τα ατοµικά οφέλη
και µεγαλύτερη η κοινωνική συγκατάθεση και η πίστη πως θα τα καταφέρω, τόσο
θετικότερη η πρόθεση να δράσω όπως σκέφτοµαι (Ajzen, 2002).
Έτσι οι δραστηριότητες που θα κάνουµε µαζί µε τα παιδιά, ανάµεσα στα άλλα θα
προσπαθήσουν να τα ωθήσουν στη δηµιουργία θετικών στάσεων µε τους εξής
τρόπους:
• δίνοντας τους θετικά κίνητρα: δείχνοντας τι οφέλη/ ζηµιές θα είχαν εκείνα
προσωπικά (και εν συνεχεία οι οικογένειές τους, οι φίλοι τους και τελικά ο
κόσµος τους) από την σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος
• εµπλέκοντας ανθρώπους που τα παιδιά εκτιµούν, τους «σηµαντικούς άλλους»
(φίλους, γονείς, δασκάλους, δηµοτικούς παράγοντες) τους οποίους θαυµάζουν
και θα επιβραβεύσουν αυτή τη συµπεριφορά
• δίνοντας τους εφόδια να πιστέψουν ότι έχουν έλεγχο της συµπεριφοράς:
µπορούν µε µικρά πράγµατα να φέρουν µεγάλες αλλαγές, µπορούν να δουν
και να ελιχθούν ανάµεσα σε «κοινωνικά» εµπόδια, να δοκιµάσουν να
επηρεάσουν τους αρµόδιους, να επηρεάσουν τον κόσµο της γειτονιάς πάνω σε
σοβαρά ζητήµατα.
Η διδακτική µας προσέγγιση βασίζεται στις αρχές του Εποικοδοµισµού, που
αποτελεί κεντρικό άξονα του Α.Π. και αξιοποιεί την αρχή της αυτενέργειας, τη
βιωµατική µάθηση, την οµαδοσυνεργατική δράση, την αλληλεπίδραση του παιδιού µε
το περιβάλλον -έρευνα πεδίου, παρατήρηση- καθώς και την διαθεµατική προσέγγιση
της γνώσης (∆αφέρµου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2005).

∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ PROJECT ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Προβληµατισµός: Με αφορµή τον «µπλε κάδο» που τοποθετήθηκε έξω από το
σχολείο µας τα παιδιά θα µπουν σε µια διαδικασία να προσεγγίσουν το πρόβληµα της
διαχείρισης των απορριµµάτων και να ανακαλύψουν ότι η ανακύκλωση δεν είναι η
µοναδική αλλά η τελευταία λύση του προβλήµατος, αφού όλα ξεκινούν από την
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πρόληψη: άρνηση των (περιττών) συσκευασιών, µείωση τους, επαναχρήση των
αντικειµένων και τελικά ανακύκλωσή τους.
∆ιάρκεια: Ολόκληρο το σχολικό έτος. Εκτιµώντας ότι το θέµα έχει πολλές όψεις
και δεν είναι ευκαιριακού χαρακτήρα και προκειµένου τα παιδιά να κατανοήσουν πως
η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων θα πρέπει να µας γίνει τρόπος ζωής, το
προσεγγίζουµε µέσα από ένα σχέδιο εργασίας-οµπρέλα, διακλαδιζόµενο κάθε φορά
µέσα από τα άλλα, µικρότερα, που θα διαπραγµατευτούµε σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς. στο Νηπιαγωγείο µας.
Σκοπός: Να συνειδητοποιήσουν το πρόβληµα και να αντιληφτούν τις συνέπειες
του στην προσωπική τους ζωή αλλά και στην καθηµερινότητα της οικογένειας, των
φίλων και του ευρύτερου κοινωνικού τους περίγυρου. Να αποκτήσουν, σταδιακά,
οράµατα και αξίες για µια αειφόρο, βιώσιµη ανάπτυξη και να συνειδητοποιήσουν τη
δύναµη της συλλογικής παρέµβασης στα κοινωνικά δρώµενα, αποκτώντας συνείδηση
ενεργού πολίτη και όχι ενός ενηµερωµένου «τηλεθεατή».
Στόχοι:
Α. Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι:
• τα παιδιά να εργαστούν σε οµάδες, να σχεδιάσουν δράσεις και να βιώσουν την
αξία της συλλογικής προσπάθειας για την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος να
συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες για το κοινωνικό περιβάλλον
• να αποκτήσουν κριτική µατιά πάνω στα γεγονότα και φαινόµενα που τους
αφορούν και σεβασµό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον γύρω τους
• να απελευθερώσουν τη φαντασία τους και να ασκηθούν στην ελεύθερη
δηµιουργική έκφραση
Β. Περιβαλλοντικοί στόχοι:
• να γνωρίσουν και να ενηµερωθούν για το πρόβληµα διαχείρισης των
απορριµµάτων (να µάθουν πώς δηµιουργούνται και πού πηγαίνουν τα
σκουπίδια, τι σηµαίνει και γιατί χρειάζεται η ανακύκλωση, ποια προβλήµατα
στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον δηµιουργεί η συσσώρευση
σκουπιδιών κ.α)
• να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου- περιβάλλοντος (να
συνειδητοποιήσουν πώς µόνο ο άνθρωπος παράγει «σκουπίδια», να
αντιληφθούν τις καταναλωτικές αρχές της κοινωνίας µας και τους λόγους που
µας έχουν οδηγήσει στην ανακύκλωση, να αντιληφθούν τις πραγµατικές τους
ανάγκες –οι οποίες είναι συναισθηµατικές και δεν καλύπτονται από
αντικείµενα αλλά από επαφή µε ανθρώπους και συναισθήµατα- και να µπουν
σε µια λογική µείωσης των καταναλωτικών τους συνηθειών)
• να ενεργοποιηθούν ώστε να συµµετέχουν σε προσπάθειες αποκατάστασης του
περιβάλλοντος (να µάθουν να αξιοποιούν µε ποικίλους τρόπους τα
αντικείµενα πριν τα ονοµάσουν «σκουπίδια», να δρουν ατοµικά και
συλλογικά για να αλλάξουν πράγµατα που ενοχλούν τα ίδια κυρίως –και κατ’
επέκταση και τους γύρω τους κ.α).

Α΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Αφόρµηση - προβληµατισµός
Με αφορµή τους µπλε κάδους που πρόσφατα τοποθετήθηκαν στην γειτονιά και
έξω από το σχολείο µας, συζητάµε µε τα παιδιά τους λόγους ύπαρξής και τη χρήση
τους. ∆ηµιουργούµε ιστόγραµµα µε την διατύπωση των αποριών και υποθέσεων µας.
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Γιατί αυτά τα
σκουπίδια σε
ξεχωριστό κάδο;

Υπάρχουν άλλα
σκουπίδια πού τα
βάζω αλλού;

Τι είναι τα
σκουπίδια;

Ποια σκουπίδια
στον µπλε κάδο;

Πώς γίνονται τα
σκουπίδια;

ΜΠΛΕ
ΚΑ∆ΟΣ
και σκουπίδια

Μας ενοχλούν τα
σκουπίδια;

Ποιοι κάνουν τα
σκουπίδια;

Πού πάνε τα
σκουπίδια;
Πόσα είναι τα
σκουπίδια;

Είναι όλα τα
σκουπίδια
«σκουπίδια»;

Συλλογή πληροφοριών
Τα παιδιά δηµιουργούν οµάδες 2-3 ατόµων προκειµένου να συλλέξουν
πληροφορίες που θα δώσουν απάντηση στα ερωτήµατα του ιστογράµµατος.
Παράλληλα ενηµερώνονται και οι γονείς που καλούνται να συνδράµουν το έργο µας.
Πηγή πληροφόρησης θα αποτελέσουν: έντυπο υλικό (περιοδικά, εφηµερίδες βιβλία,
πληροφορίες απ’ το ίντερνετ), οπτικό υλικό (φωτογραφίες, εικόνες, γελοιογραφίες,
βίντεο), επιτόπια παρατήρηση σε σηµεία που υπάρχουν σκουπίδια (κοντά σε κάδους
αλλά και σε πάρκα, γωνίες δρόµων, σχολικά προαύλια κ.α), συζητήσεις και
συνεντεύξεις µε αρµόδιους για την αποκοµιδή ή διαχείριση των απορριµµάτων.
Αφού η κάθε οµάδα παιδιών συγκεντρώσει το υλικό της, το παρουσιάζει στην
ολοµέλεια. Αναλυτικά οι οµάδες έχουν αναλάβει (οι δραστηριότητες είναι
ενδεικτικές):
Ποια σκουπίδια στον «µπλε κάδο»; Στόχος: να κατανοήσουν ότι τα «σκουπίδια» δεν
είναι όλα ίδια και ταξινοµούνται µε διάφορους τρόπους.
∆ραστηριότητα:
Μαθηµατικά: τα παιδιά κάνουν οµαδοποιήσεις αντικειµένων και ταξινοµήσεις
ανάλογα µε το υλικό απ’ το οποίο είναι φτιαγµένα, ενώ αναφερόµαστε στην
καταγωγή- παραγωγή των υλικών
Γιατί αυτά τα σκουπίδια στον «µπλε κάδο»; Στόχος: να αντιληφθούν τα παιδιά ότι
η ταξινόµηση των σκουπιδιών δε γίνεται κατά τύχη αλλά γιατί τα ανόργανα υλικά
«ανακυκλώνονται» και αυτό είναι ένα µεγάλο κέρδος ενέργειας.
∆ραστηριότητα:
Παρακολουθούµε βίντεο για την παραγωγή χαρτιού, προβληµατιζόµαστε για τον
τρόπο που αυτή επηρεάζει τη ζωή µας (θυσία δέντρων, εργασία ανθρώπων και
µηχανών, δαπάνη χρηµάτων, κατανάλωση ενέργειας) και ερχόµαστε σε επαφή µε το
ανακυκλωµένο χαρτί, επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, αναζήτηση του
σήµατος των ανακυκλωµένων προϊόντων, κατασκευή ανακυκλωµένο χαρτιού στο
νηπιαγωγείο (βιωµατική κατανόηση της εξοικονόµησης κόστους και ενέργειας,
συνειδητοποίηση του κέρδους µας από την ενέργεια αυτή).
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Υπάρχουν κι άλλα σκουπίδια που τα βάζω αλλού; Στόχος: να αντιληφθούµε ότι
εκτός από τα ανόργανα υπάρχουν και τα οργανικά απορρίµµατα και αυτά τα δυο
διαφέρουν ως προς τρόπο αποσύνθεσής τους: τα οργανικά σήπονται πολύ γρήγορα
δηµιουργώντας εστίες µόλυνσης αλλά τα δεύτερα αποσυντίθενται αργά και µε
τρόπους που επιβαρύνουν εξαιρετικά το περιβάλλον.
∆ραστηριότητες:
-Στη γωνιά των φυσικών επιστηµών «ξεχνάµε» π.χ ένα ποτήρι µε γάλα το οποίο µένει
εκεί όλο το Σαββατοκύριακο. Γιατί έπηξε, πώς µυρίζει, τι του συνέβη;
-Θάβουµε σε µια γωνιά του κήπου µας ένα µπισκοτάκι, ένα φύλλο από δέντρο, ένα
µικρό χαρτάκι, ένα κοµµατάκι από lego και µια βίδα (διατύπωση υποθέσεων για την
πιθανή τους κατάληξη, συστηµατική παρατήρηση µέχρι την αποσύνθεση των
οργανικών στοιχείων).
Τι είναι τα σκουπίδια; Στόχος: να καταλάβουµε ότι µε εξαίρεση τα οργανικά
σκουπίδια, για τα ανόργανα δεν υπάρχει ένας ορισµός κοινός για όλους: Αυτό που
εγώ δε χρειάζοµαι είναι άχρηστο «σκουπίδι» αλλά ταυτόχρονα µπορεί να είναι ο
θησαυρός κάποιου άλλου.
∆ραστηριότητες:
-Γλώσσα: Κάνουµε λίστες µε το τι είναι σκουπίδι για τον καθένα µας.
-Μαθηµατικά: Κάνουµε οµαδοποιήσεις, µετράµε και βγάζουµε κάποια γενικά
συµπεράσµατα π.χ ότι σκουπίδι είναι αυτό που περισσεύει, σπάει, δεν το θέλω για
κάτι κλπ.
-∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση: ∆είχνουµε εικόνες από παιδικά παιχνίδια που φτιάχνουν
παιδιά στην Αφρική από κουτιά αναψυκτικών και άλλα σκουπίδια του ∆υτικού
Κόσµου. ∆οκιµάζουµε να φτιάξουµε παιχνίδια από «σκουπίδια».
-Αισθητική αγωγή: δείχνουµε έργα τέχνης φτιαγµένα από υλικά που κανείς δεν τα
είχε δει έτσι (π.χ φωτογραφίες από εκθέσεις trash art) και συζητάµε τα υλικά και αν
τους αρέσει το αποτέλεσµα. Όσοι θέλουν κατασκευάζουν στη συνέχεια ανάλογα
έργα, µε στόχο την προσωπική χαρά της δηµιουργίας απ’ το «τίποτα» (από
«σκουπίδια»).
Πώς γίνονται τα σκουπίδια; Στόχος: να καταλάβουν τα παιδιά ότι τα σκουπίδια στην
καταναλωτική κοινωνία τα «αγοράζουµε» µαζί µε κάθε συσκευασµένο προϊόν.
∆ραστηριότητα:
Επίσκεψη στο σούπερ-µάρκετ για την προµήθεια των απαιτούµενων στα πλαίσια µιας
εκδήλωσης: Παρατηρούµε τα ψώνια, συζητάµε και διατυπώνουµε υποθέσεις σε
σχέση µε το τι από αυτά που πήραµε θα γίνει «σκουπίδι», προβληµατιζόµαστε για τις
σακούλες, τις µικρές και µεγάλες συσκευασίες, σκεφτόµαστε αν κάποια απ’ αυτά
µπορούµε να τα αγοράσουµε χωρίς τις συσκευασίες τους, προσπαθούµε να
αντιληφθούµε τι κέρδος θα είχαµε εµείς οι ίδιοι από τον περιορισµό των δικών µας
σκουπιδιών.
Ποιοι κάνουν τα σκουπίδια; Στόχος: να κατανοήσουν ότι τα σκουπίδια είναι
«ιδιαιτερότητα» των αναπτυγµένων πόλεων και των ανθρώπων. Η φύση και όσοι
ζουν σε αυτήν δεν κάνουν σκουπίδια -όλα τα απορρίµµατά τους
επαναχρησιµοποιούνται. Μόνο ο άνθρωπος «παράγει» σκουπίδια επειδή
χρησιµοποιεί κατά κόρον συνθετικά υλικά.
∆ραστηριότητες:
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-∆είχνουµε ένα βίντεο από τους µπαρουτόµυλους σε χωριά της Ελλάδας και
συζητάµε για το γεγονός ότι η πρώτη ύλη για το µπαρούτι ήταν τα κόπρανα των
ζώων. Μιλάµε για τη χρήση της κοπριάς ως λίπασµα.
-Φτιάχνουµε τον κύκλο της ζωής µερικών ζώων και κατανοούµε ότι στα φυσικά
οικοσυστήµατα αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισµό αποτελεί χρήσιµη
πρώτη ύλη για κάποιον άλλο, έτσι τίποτα δε χάνεται και συνεχίζεται αρµονικά ο
αέναος κύκλος της ζωής. Συνειδητοποιούµε πως αν ζούσαµε σε αγρόκτηµα µε τα
περισσότερα από τα σκουπίδια µας θα ταΐζαµε τα ζώα µας.
-∆ιαβάζουµε τα βιβλία «Ένα δέντρο ζητάει αυλή» - Λίτσας Παναγιωτοπούλου, και
«το πράσινο εργοστάσιο» - Στέλλας Βλαχοπούλου.
Είναι όλα τα σκουπίδια «σκουπίδια»; Στόχος: να κατανοήσουν τα παιδιά ότι όλα
είναι θέµα «οπτικής»: αυτό που καταναλώνω όταν τελειώσει η «ορατή», αυτονόητη
χρήση του πριν το πετάξω µπορώ να το κάνω κάτι άλλο (να το χρησιµοποιήσω µε
άλλο τρόπο, να το χαρίσω, να το αξιοποιήσω πριν το ονοµάσω «σκουπίδι»).
∆ραστηριότητες:
-Ακούµε το τραγούδι «µια αρκούδα καφέ» από την Λιλιπούπολη όπου µια αρκούδα
κλέβει από τα σκουπίδια έναν παλιό µπουφέ, τον παίρνει στο σπιτικό της πολύ
χαρούµενη και ξεχειµωνιάζει δίπλα στο νέο της απόκτηµα. Συζητώντας,
συνειδητοποιούµε πως υπάρχουν άνθρωποι που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν
δικά µας παλιά αντικείµενα –αν τα επισκευάσουν λιγάκι.
-Συγκεντρώνουµε στο σχολείο, σε συνεργασία µε τους γονείς όλα τα αντικείµενα,
(παιχνίδια, ρούχα, παλιά βιβλία, κλπ) που δε χρειάζονται τα παιδιά τους. Συζητάµε τι
µπορούµε να κάνουµε µε αυτά: να τα επισκευάσουµε και να τα χαρίσουµε δίνοντας
χαρά σε άλλα παιδιά, να τα µετατρέψουµε σε άλλο χρηστικό αντικείµενο (π.χ το
σπασµένο ποδηλατάκι να το κάνουµε κρεµάστρα για τις οµπρέλες κ.α)
-Κουκλοθέατρο: παίζουµε το παραµύθι της Αντιγόνης Παρούση «ήταν ένα µικρό
χαρτάκι»
Πόσα είναι τα σκουπίδια; Στόχος: να καταλάβουµε ότι λόγω υπερκατανάλωσης
αγοράζουµε πράγµατα που σχεδόν άµεσα καταλήγουν στα σκουπίδια.
∆ραστηριότητες:
-Παρατηρούµε συστηµατικά τους κάδους της τάξης µας (στο καλάθι της κουζίνας
πετάµε φαγητά και οργανικά απορρίµµατα και στον κάδο της τάξης πετάµε τις
συσκευασίες από τα φαγητά µας, τα χαρτιά και τα υπόλοιπα ανόργανα απορρίµµατα).
-Συγκρίνουµε καθηµερινά τον όγκο των δύο κάδων και αναζητούµε τρόπους να
µειώσουµε την ποσότητα των σκουπιδιών µας (προσεκτική χρήση του χαρτιού
ζωγραφικής, επαναχρησιµοποίησή του, µετατροπή συσκευασιών σε χρηστικά
αντικείµενα)
-Αγωγή υγείας: Ευαισθητοποιούµε τα παιδιά στη σηµασία της συσκευασίας.
Μπορούµε να επιλέξουµε προϊόντα χωρίς συσκευασία; Έχει αυτό επιπτώσεις στην
υγεία µας και στο περιβάλλον; (πχ κρουασάν από το φούρνο σε χάρτινη συσκευασία).
Μια µέρα που ένα παιδί έχει γενέθλια στον παιδότοπο ζητάµε από τους γονείς του την
εποµένη να µας φέρουν όλα του τα δώρα µαζί µε το περιτύλιγµα και τη σακούλα
τους. Στην τάξη κάνουµε διαχωρισµό και ανακαλύπτουµε ότι µια µικρή κούκλα έχει
ένα τεράστιο κουτί και µια ακόµα µεγαλύτερη πλαστική σακούλα. Αποφασίζουµε να
γράψουµε γράµµατα στις εταιρίες παιχνιδιών που τα ονόµατά τους είναι πάνω στα
κουτιά και να ζητήσουµε να χρησιµοποιούν συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον
για τα παιχνίδια αλλά ακόµα και για τα ίδια τα παιχνίδια, που όλα είναι φτιαγµένα πια
από πλαστικό!
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Πού πάνε τα σκουπίδια; Στόχος: Να αντιληφθούµε ότι τα σκουπίδια κοντεύουν να
γίνουν περισσότερα από τους ανθρώπους και η λύση της «χωµατερής» -που κανείς δε
τη θέλει κοντά στο σπίτι του- δεν είναι πλέον λύση.
∆ραστηριότητες:
-Προβολή βίντεο µε θέµα τις χωµατερές προκειµένου να αποκτήσουν τα παιδιά
εικόνα του προβλήµατος.
-Ψάχνουµε να βρούµε ποιος είναι ο υπεύθυνος όχι να κουβαλάει τα σκουπίδια αλλά
να τα «τακτοποιεί» κάπου πριν γεµίσουν όλο τον κόσµο. Σκεφτόµαστε ότι ίσως να
είναι ο ∆ήµος και σκεφτόµαστε να καλέσουµε τον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας να
µας διαφωτίσει.
Μας ενοχλούν τα σκουπίδια; Στόχος: να αντιληφθούµε ότι τα σκουπίδια
δηµιουργούν προβλήµατα «υγείας» στο περιβάλλον µας (δυσωδία, µικρόβια,
µόλυνση υδροφόρου ορίζοντα) και αν «αρρωστήσει» το περιβάλλον µας
αρρωσταίνουµε κι εµείς που ζούµε µέσα του.
∆ραστηριότητες:
-∆ιαβάζουµε το Βροµοχώρι - Σοφίας Ζαραµπούκα και συζητάµε τα προβλήµατα των
κατοίκων του.
-Στοιβάζουµε επί µια εβδοµάδα τα ανόργανα σκουπίδια µας σε µια γωνιά της τάξης.
Συνειδητοποιούµε το πρόβληµα του χώρου που καταλαµβάνουν. Αν τα πάµε µακριά
θα καταλάβουν το χώρο άλλων ανθρώπων.
-Παιχνίδια µε οπτικό υλικό και φωτογραφίες καθαρό/βρόµικο ποτάµι, γαλανός
ουρανός, ουρανός γεµάτος καπνό από τα φουγάρα κ.ά.). Τα παιδιά καλούνται να
βρουν σε ποιες απ’ αυτές υπάρχει κάποιο πρόβληµα. ∆ηµιουργούµε ιστορίες µε
πρωταγωνιστές ζώα, ψάρια, παιδάκια που ζουν µέσα στις εικόνες.

Β’ ΦΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΩΣ ΑΤΟΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΟΥ
Μετά την Α’ φάση τα παιδιά έχουν κατανοήσει γιατί µπήκαν οι «µπλε κάδοι» στις
γειτονιές και γιατί προχωράµε σε ανακύκλωση. Αλλά παράλληλα έχουν
συνειδητοποιήσει ότι η ανακύκλωση µόνη δε λύνει το πρόβληµα γιατί και πάλι, τα
σκουπίδια είναι πολλά. Οπότε καταλήγουν ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, δεν αρκεί
µονάχα να ανακυκλώνουµε: πρέπει να σκεφτούµε τρόπους να λιγοστέψουµε τα
σκουπίδια µας.
Ζητάµε ενηµέρωση µέσω διαδικτύου από περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Χρησιµοποιούµε τον Η/Υ του σχολείου για να στείλουµε γράµµατα στην Greenpeace,
WWF, αλλά και στην unicef και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για τον
αναπτυσσόµενο κόσµο, να δούµε αν τα πράγµατα µε τα σκουπίδια εκεί είναι το ίδιο
µε εµάς.
Μετά από αυτά οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται και διαµορφώνουµε ένα νέο
ιστόγραµµα.
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Άρνηση συσκευασίας
κι αγοράµόνο υλικών
αγαθών που χρειάζοµαι
Χρήσηµέχρι ορίωντους
καιεπαναχρήσηυλικών

Κοµποστοποίηση
Πώς θα γίνουν
λίγα τα πολλά
σκουπίδια;

Μείωσηόγκουυλικούπου
-τελικά-θαπετάξω

Ανακύκλωση

Ποιοι θα βοηθήσουν σε αυτό
Τι µπορώ να κάνω
ΕΓΩ

Τι µπορούµε να κάνουµε
ΜΑΖΙ

Τι µπορούµε να κάνουµε
ΟΛΟΙ

Κεντρικός στόχος της Β΄ φάσης είναι να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι, µε το
να κοιτάµε µόνο τα πράγµατα δεν αλλάζουν. Αν κάτι θέλουµε να αλλάξει, τότε
πρέπει να αλλάξουµε κι εµείς για να το πετύχουµε.

α ) εγώ:
Ο καθένας στο σχολείο φτιάχνει µια αφίσα για τον εαυτό του, που γράφει επάνω τι
µπορεί ο ίδιος να κάνει για να έχουµε λιγότερα σκουπίδια –κι επειδή δεν ξέρουµε
ακόµα να διαβάζουµε καλά, φροντίζει να κάνει και µια εικονογράφηση που θα του
υπενθυµίζει τι γράφει δίπλα.
Ζητάµε επισταµένως να γράψουν µόνο αυτά που σκοπεύουν να τηρήσουν.
Μερικές ιδέες, που µας τις έχει δώσει η πληροφόρηση από την Greenpeace είναι:
• «Το χρειάζοµαι ή απλά το θέλω;»
∆ραστηριότητες:
-να καταγράψουν µε τη βοήθεια των γονιών τους τα παιχνίδια που έχουν σπίτι
τους και να δουν µε πόσα πραγµατικά παίζουν και τα χρειάζονται.
-διαβάζουµε το βιβλίο «Το δέντρο που έδινε» -Σελ Σίλβερσταϊν που εξηγεί πόσο
δύσκολο είναι να είµαστε χαρούµενοι όταν µόνο παίρνουµε (όπου τότε γινόµαστε
ανικανοποίητοι γιατί ζητάµε ακόµα περισσότερα), ενώ αντίθετα, µπορούµε να
«γεµίζουµε» προσφέροντας στους άλλους.
- Οργανώνουµε «µικρές συνοµωσίες καλοσύνης»: όταν κάποιος συµµαθητής έχει
γιορτή, γενέθλια, ή δείχνει απλώς κακοδιάθετος ή στενοχωρηµένος, χειροποίητες
µικρές εκπλήξεις µπορούν να τον κάνουν να χαρεί ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά
συνειδητοποιούν πόση χαρά µπορούν να νιώσουν προσφέροντας στους άλλους.
• «∆ε θέλω το κουτί»: Αγοράζω πράγµατα χωρίς συσκευασίες.
»: Αναζητώ το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που
• «Ψάχνω το
αγοράζω.
• «Όχι άλλο πλαστικό»: Προτιµώ τις γυάλινες επιστρεφόµενες φιάλες και
συσκευασίες.
• «Σ’ αγαπώ –δε σε πετώ»: Επαναχρησιµοποιώ τα υλικά και δεν τα πετάω αλόγιστα
∆ραστηριότητες
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-Σκέψου πώς θα ένιωθαν τα σκουπίδια αν είχαν αισθήµατα, πώς θα νιώθαµε εµείς αν
κάποιος µας «πέταγε» -δεν ήθελε να είναι πια φίλος µας ή δεν νοιαζόταν για µας ενώ
εµείς θα είχαµε και άλλα να του προσφέρουµε.
-Βρες σπίτι σε παλιά παραµύθια, φτιάξε ένα νέο παραµύθι ανακατεύοντας παλιά
παραµύθια, φτιάξε ένα πάπλωµα για να µην κρυώνεις από κοµµάτια ρούχων που
φόραγες µωράκι και πια δε τα θες κλπ.
• «προτιµώ τάπερ- όχι πολυµπαγκ»
• «κάνω δώρα µε την αγάπη µου, όχι µε τα λεφτά των άλλων»: Χρησιµοποιώ την
φαντασία µου για να φτιάξω δώρα αντί να τα αγοράσω έτοιµα.

β) εµείς -στο σχολείο:
• Οργανώνουµε την τάξη µε τρόπο που να χρησιµοποιούµε µονάχα όσα υλικά µας
είναι απαραίτητα.
• Φροντίζουµε τους µαρκαδόρους, βάζουµε τα καπάκια και τους προσέχουµε γιατί
αν τους αφήνουµε ανοιχτούς και στεγνώνουν θα καταναλώνουµε συνέχεια νέους .
• Αποφασίζουµε να µην αγοράζουµε πράγµατα αν µπορούµε να τα φτιάξουµε µόνοι
µας: πχ µολυβοθήκες από συσκευασίες, κουκλοθέατρο από χαρτόκουτο ψυγείου,
κούκλες από παλιές κουτάλες και κουρέλια κλπ.
• Κάθε φορά που κάνουµε σκουπίδια µειώνουµε τον όγκο τους βοηθώντας ο ένας
τον άλλο πχ ο ένας κρατά το κουτί κι ο άλλος το ζουλάει να µικρύνει και το
πετάµε στον σωστό κάδο (κουζίνα- οργανικά, στην τάξη: ανακυκλώσιµα).

γ) εµείς -στο σπίτι:
• Σε συνεργασία µε τα παιδιά φτιάχνουµε ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο που θα
µοιράσουν σε συγγενείς και φίλους (µε οδηγίες: να µη χρησιµοποιούν πλαστικές
σακούλες για τα ψώνια, να προτιµούν τα προϊόντα χωρίς συσκευασία, να
προτιµούν τις µεγάλες από τις µικρές συσκευασίες, τις φιλικές προς το
περιβάλλον, να χρησιµοποιούν τάπερ και όχι σακουλάκια µιας χρήσης, να
χρησιµοποιούν επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, λάµπες που εξοικονοµούν ενέργεια,
να προµηθευτούν δοχείο κοµποστοποίησης προκειµένου να µετατρέπουµε τα
οργανικά µας απορρίµµατα σε λίπασµα για τις γλάστρες µας κ.α)

Γ’ ΦΑΣΗ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
Στόχος: να σχεδιάσουν δράσεις και να βιώσουν την χαρά της συλλογικής
προσπάθειας για την αλλαγή ενός προβλήµατος
∆ραστηριότητες:
• Ως οµάδα αποφασίζουµε να πάµε να επισκεφθούµε τον ∆ήµαρχο
∆ιατυπώνουµε τις απορίες µας, καταθέτουµε τις προτάσεις µας, καλούµε τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης για να δώσουν δηµοσιότητα στο γεγονός.
• Οργανώνουµε έκθεση-παζάρι µε τίτλο «Αγάπα µε και κράτα µε!». Τα χρήµατα θα
γίνουν «δώρα χαράς» για τα παιδιά που τα έχουν ανάγκη.
Τα εκθέµατα τα έχουµε κατασκευάσει καθ’ όλη τη διάρκεια του project
«µεταµορφώνοντας» παλιά ή άχρηστα αντικείµενα και συσκευασίες µέσα από
δραστηριότητες «επαναφοράς»-επισκευής ή χρήσης µε άλλο τρόπο παλιών
αντικειµένων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση γίνεται και τµηµατικά ανά περιόδους κατά τη διάρκεια του project,
αλλά και συνολικά στο τέλος του προγράµµατος.
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Όσο αφορά στο θέµα των παιδιών:
Θα αντιληφθούµε ότι η µέθοδος είχε επιτυχία εάν από την Β’ Φάση και κυρίως
µετά την Γ’ παρατηρήσουµε ότι:
-άλλαξε η στάση τους στο χειρισµό των υλικών, στη διαχείριση των
απορριµµάτων, στην αντιµετώπιση παλιών παιχνιδιών στο χώρο του νηπιαγωγείου
και του σπιτιού
-επανατοποθετήθηκαν απέναντι στη προσέγγισή τους σχετικά µε το φαινόµενο
της κατανάλωσης αγαθών («δεν το χρειάζοµαι απλά το θέλω»)
-ένιωσαν ότι αρκετές φορές το να δίνεις (ακόµα κι ένα µικρό λουλουδάκι) και να
κάνεις τον άλλο χαρούµενο σου προσφέρει µεγαλύτερη χαρά απ’ το να παίρνεις (το
πιο ακριβό παιχνίδι)
-κατανόησαν ότι ο καθένας µόνος του µπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά και
πολλοί µαζί αν ενωθούν µπορούν να βοηθήσουν να λυθούν προβλήµατα
-κατανόησαν ότι δεν αρκεί απλά να µαθαίνεις πως κάτι είναι βλαβερό πρέπει και
να (αντι)δρας ώστε να µην βλάπτει εσένα και τους άλλους.
-εµπλουτίστηκε το λεξιλόγιό τους και απέκτησαν κριτική ικανότητα απέναντι σε
στάσεις και συµπεριφορές δικές τους αλλά και του κοντινού τους περιβάλλοντος
Όσον αφορά στον εκπαιδευτικό:
Σε ένα τέτοιο project πιστεύουµε πως παίζει σηµαντικό ρόλο η τακτική
αυτοαξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων. Οι στόχοι
πραγµατοποιούνται ή πρέπει να επαναπροσδιοριστούν; Η οµάδα συνεχίζει να
ενδιαφέρεται για το θέµα; Τα εποπτικά υλικά που χρησιµοποιούνται καλύπτουν τις
ανάγκες του προγράµµατος; Έχουµε καταφέρει να κινητοποιήσουµε τα παιδιά και
τους γονείς; Λειτουργούµε σαν πρότυπα µε τη στάση µας και την προσωπική µας
πρακτική;
Ακόµα κι αν αντιµετωπίσουµε προβλήµατα στη συνεργασία µας µε γονείς και
φορείς, ακόµη κι αν οι στόχοι µας έχουν επιτευχθεί σε µικρότερο βαθµό απ’ ό,τι
περιµέναµε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µερικές φορές ακόµα κι αν ο προορισµός δεν
ήταν όπως τον φανατιζόµασταν, τουλάχιστον κερδίσαµε εµπειρίες από το ταξίδι. Και
αυτές ίσως µας φτάσουν σε καλύτερους προορισµούς µε το πέρασµα των χρόνων.
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