
Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη 

για την διαχείριση 

απορριμμάτων



Σκέψου!
Τα απορρίμματα που παράγουμε αυξάνονται διαρκώς.

Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά ανακύκλωσης υλικών 

παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην χώρα μας. 

Τα απορρίμματα που απομακρύνουμε αλόγιστα από τους 

χώρους που ζούμε, εργαζόμαστε ή ψυχαγωγούμαστε θα μας 

κάνουν, ολοένα και περισσότερο να υποφέρουμε από 

πολλαπλές, σοβαρές και συχνά πολύ μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.

Οι σχολικές κοινότητες, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 

αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για να θέσουν σε 

εφαρμογή και να διαδώσουν τις καλές πρακτικές για την 

βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων στις οικογένειες, 

στους φίλους και στις γειτονιές τους.

Το νου σου στα απορρίμματα! 

Σκέψου ότι με την πρόληψη παράγουμε λιγότερα 

απορρίμματα.

Σκέψου ότι με την επανάχρηση αξιοποιείς υλικά που είναι 

ακόμη χρήσιμα.

Σκέψου ότι  με διαλογή στην πηγή τα υλικά μπορούν να 

ανακυκλωθούν. 



1. Yφασμάτινη Τσάντα 

από παλιά μπλούζα χωρίς ράψιμο



https://alldaychic.com/no-sew-handbag-out-of-t-shirt/

> 8 ετών45 minΑτομική Δραστηριότητα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

- 1 παλιά μπλούζα

- Ψαλίδια για κοπή υφασμάτων

Υλικά

Οδηγίες

- Παίρνουμε μια παλιά μπλούζα

- Κόβουμε μια λωρίδα λεπτή, στο κάτω μέρος της μπλούζας

- Διπλώνουμε την μπλούζα στην μέση

- Με το ψαλίδι αφαιρούμε την λαιμόκοψη

- Με το ψαλίδι αφαιρούμε τα μανίκια - είναι το σημείο που θα 

σχηματιστούν τα χερούλια της τσάντας

- Γυρίζουμε το μέσα έξω

- Δένουμε το κάτω μέρος της μπλούζας με την λωρίδα, πολύ 

σφιχτά

- Αναποδογυρίζουμε πάλι. Έτοιμη!



2. Γλαστράκια από κονσέρβες 

με την τεχνική του ντεκουπάζ   



- Άδειες και καθαρισμένες μεταλλικές κονσέρβες

- Χαρτοπετσέτες με σχέδια

- Κόλλα ντεκουπάζ

- Πινέλο

- Ψαλίδι

- Σφυρί και καρφί

Υλικά

Οδηγίες

- Καθαρίζουμε τις μεταλλικές κονσέρβες. Αφαιρούμε την 

ετικέτα και με σαπούνι και νερό απομακρύνουμε την κόλλα 

- Στο κάτω μέρος ανοίγουμε με το σφυρί και το καρφί τρύπες 

για να διαφεύγει το νερό

- Μετράμε τις διαστάσεις της κονσέρβας (ύψος και διάμετρο) 

και κόβουμε τις χαρτοπετσέτες στις αντίστοιχες διαστάσεις.

- Αλείφουμε με αρκετή ποσότητα κόλλας ντεκουπάζ την 

κονσέρβα, με το πινέλο

- Τυλίγουμε την κονσέρβα με την χαρτοπετσέτα

- Ξαναπερνάμε την τυλιγμένη χαρτοπετσέτα με κόλλα 

ντεκουπάζ. Το αφήνουμε να στεγνώσει

- Φυτεύουμε !

https://gr.pinterest.com/pin/27021666505961999/

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 8 ετών45 minΑτομική Δραστηριότητα



3. Κάδοι διαλογής στην πηγή 



- 4 χαρτόκουτα

- Φύλλα κανσόν σε 4 χρώματα (μπλε-χαρτιά, πορτοκαλί-μέταλλο, 

κίτρινο-πλαστικό, πράσινο-γυαλί)

- Φωτογραφίες από περιοδικά και εφημερίδες με συσκευασίες 

προς ανακύκλωση

- Ψαλίδι

- Κόλλα

- Ένα μεγάλο χαρτόνι ή ταμπλό

- Κοπίδι

- Ανεξίτηλος μαρκαδόρος

Υλικά

Οδηγίες

- Κόβουμε τα φύλλα κανσόν στις διαστάσεις των χαρτόκουτων και 

τα κολλάμε στις επιφάνειες, ώστε να σχηματιστούν 4 χρωματιστοί 

κάδοι:μπλε, πορτοκαλί, κίτρινος, πράσινος

- Ανοίγουμε με το κοπίδι μεγάλες τρύπες στην πάνω πλευρά του 

κάδου

- Στον κάθε κάδο κολλάμε μια εικόνα του είδους απορριμμάτων , 

γράφοντας και την αντίστοιχη ονομασία 

- Στον τοίχο πάνω από τους κάδους τοποθετούμε το ταμπλο, όπου 

κολλάμε εικόνες του είδους συσκευασιών που αντιστοιχούν στο 

κάθε χρώμα Εναλλακτικά μπορούν να μπουν έτοιμοι κάδοι από 

αυτούς που παρέχει ο Δήμος μας και να γίνει μόνο το ταμπλό.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 8 ετών45 minΑτομική Δραστηριότητα



4. Σπείρε σποροβόμβες! 



Υλικά

Οδηγίες

- Ανακατεύουμε στο σκεύος όλα τα υλικά

- Πλάθουμε τις σποροβόμβες

- Τις πετάμε σε παρτέρια, κήπους και γενικότερα οπουδήποτε 

βρούμε ελεύθερο έδαφος. Οι “βόμβες” διασπώνται σε μερικές 

ημέρες και οι σπόροι αρχίζουν να βλασταίνουν αμέσως μετά. Αν 

φυτέψουμε τέσσερις με έξι, θα έχουμε ένα ωραίο μικρό παρτέρι 

μέσα σε 1-2 εβδομάδες, ανάλογα με το είδος που θα επιλέξουμε.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

https://www.dreamalittlebigger.com/post/make-seed-bombs.html

- 5 μέρη πηλός που στεγνώνει στον αέρα ή αργιλώδες χώμα / 

κοκκινόχωμα / αργιλόχωμα

- 3 μέρη κομπόστ ή χούμο / χώμα φύτευσης φυτών κήπου

- 1-2 μέρη νερό

- 1-2 μέρη σπόρους της αρεσκείας σας (μπορείτε να βάλετε και 

ανάμεικτους σπόρους)

- 1 μεγάλο δοχείο για την ανάμειξη των υλικών

> 8 ετών45 minΑτομική Δραστηριότητα



5. Καλαθάκι από πλαστικές 

σακούλες



- Τουλάχιστον 20 πλαστικές σακούλες ή συσκευασίες από 

LLDPE. Ιδανικά βρείτε πλαστικές μεμβράνες που δεν μπορούν 

εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν.

- Ψαλίδι

- Βελονάκι πλεξίματος Νο 3 ή Νο 4 ή Νο 5

- TIP: όσο μεγαλύτερο νούμερο βελονάκι επιλέξετε, τόσο 

γρηγορότερα θα φτιαχτεί το καλάθι σας.

Υλικά

Οδηγίες

- Για αναλυτικές οδηγίες πληκτρολογούμε στο youtube “crochet with 

plastic bags” και ακολουθούμε ακριβώς τα βήματα των βίντεο που 

θα επιλέξουμε. Υπάρχουν τεχνικές με ή χωρίς την χρήση βελόνας. 

Ενδεικτικά:

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

UahtxK0_ms&ab_channel=WhizzyCrafts-ByNaina

https://mamimadeit.blogspot.com/2010/04/tutorial-recycled-plastic-bag-flowerpot.html

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 12 ετών45 minΑτομική Δραστηριότητα



6. Μακέτα γωνιάς ανακύκλωσης



Υλικά

Οδηγίες

Μακέτα μικτής τεχνικής

- Πλαστελίνη

- Συσκευασίες καθαρισμένες

- Ρολά από χαρτί υγείας

- Ό,τι άλλο φανταστούμε!

- Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για τις γωνιές ανακύκλωσης. 

- Δημιουργούμε μια  μακέτα για την γωνιά ανακύκλωσης που θα 

θέλαμε στην γειτονιά μας ή στο σχολείο μας. Η μακέτα μπορεί να 

είναι μικτής τεχνικής, αξιοποιώντας διαφορετικά είδη υλικών για 

την κατασκευή. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει ατομικά ή 

ομαδικά.

- Σκεφτόμαστε ότι η γωνιά θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάδους, 

σημάνσεις και στοιχεία που θα κάνουν την γωνιά ανακύκλωσης πιο 

όμορφη (δέντρα, ζωγραφιές, περίφραξη κ.α.)

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

https://www.youtube.com/watch?v=80C8IYQ11YY&ab_channel=The4Pillars

> 8 ετών45 minΑτομική Δραστηριότητα



7. Κατασκευές από πλαστικές 

συσκευασίες



Υλικά

Οδηγίες

- Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων διάφανες (PET)

- Ανεξίτηλοι μαρκαδόροι για πλαστικό

- Ψαλίδι

- Σελοτέιπ

- Καρφίτσα

- Γαντζάκια για σκουλαρίκια ή μπρελόκ

- Βάση για καρφίτσες 

- Πιστόλι σιλικόνης

- Ζωγραφίζουμε με τους μαρκαδόρους πάνω στην πλαστική 

επιφάνεια όποιο σχέδιο μας αρέσει

- Κόβουμε περιμετρικά του σχεδίου μας με ένα ψαλίδι

- Τυλίγουμε το σχέδιο με διάφανο σελοτέιπ για να προστατέψουμε 

το χρώμα

- Ανοίγουμε με την καρφίτσα μια τρύπα στο πάνω μέρος και από 

εκεί περνάμε το γατζάκι για να γίνει σκουλαρίκι ή μπρελόκ

- Με το πιστόλι σιλικόνης κολλάμε την καρφίτσα στο πίσω μέρος 

(δεν χρειάζεται να ανοιχτεί τρύπα με καρφίτσα για αυτήν την 

κατασκευή)

https://engineermommy.com/2017/diy-shrink-plastic-charms/

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 8 ετών45 minΑτομική Δραστηριότητα



8. Παιχνίδι ρόλων: “Διαμάχη 

στην κοινότητά μας”



> 12 ετών45 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα

Ο Δήμαρχος, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, αποφάσισαν να

συμμορφωθούν με τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση για την

διαχείριση απορριμμάτων και να ανοίξουν μια μονάδα καύσης

απορριμμάτων. Εξαγγέλονται νέες θέσεις εργασίας και ότι θα

μειωθούν τα απόβλητα για ταφή.. Από την άλλη, οι σύλλογοι

γονέων, περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ντόπιοι

καλλιεργητές αντιδρούν έντονα. Ανήσυχη φαίνεται και η

επιστημονική ιατρική κοινότητα που μιλάει για βλαβερές

επιπτώσεις στην υγεία από την καύση των απορριμμάτων.

Επιπλέον ο αντίλογος είναι ότι η διαλογή στην πηγή και η

ανακύκλωση είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική πρακτική και ότι

παράγονται περισσότερες θέσεις εργασίας.

Ρόλοι: Δήμαρχος, Τοπικός Ρεπόρτερ, Πρόεδρος Συλλόγου

Γονέων, Ακτιβιστής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης, Επικεφαλής

Χρόνιων Ανέργων, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου

Οδηγίες

Χωριζόμαστε σε ομάδες των 7 ατόμων. Αν περισσεύουν άτομα

μπορούν να μπουν στις ήδη υπάρχουσες ομάδες και να

αναλάβουν ήδη υπάρχοντα ρόλο. Τα ονόματα των ρόλων

μπορούν να αλλάξουν, όπως και το φύλο σε κάθε ρόλο. Η κάθε

ομάδα ξεκινάει να κάνει μια μικρή έρευνα για το ζήτημα της

καύσης των απορριμμάτων, ώστε να συλλέξει επιχειρήματα για

τον κάθε ρόλο. Ο τοπικός ρεπόρτερ παίρνει τον ρόλο του

συντονιστή και κάνει ερωτήσεις στους υπόλοιπους παίκτες. Ο

κάθε ένας ανάλογα με τον ρόλο του προσπαθεί να υπερασπιστεί

την θέση του. Οι συγκρούσεις και οι διαμάχες είναι πιθανές. Θα

δημιουργηθεί τελικά μονάδα καύσης απορριμμάτων στην

κοινότητά σου; Ποια θέση θα επικρατήσει;

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ



9. Πάρε θέση



Οδηγίες

Σηκωνόμαστε όλοι όρθιοι και σχηματίζουμε μια ευθεία γραμμή. Θα

ακούσουμε από τον συντονιστή να μας διαβάζει κάποιες προτάσεις.

Εάν συμφωνούμε με την πρόταση κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Εάν

διαφωνούμε παραμένουμε στην θέση μας. Μόλις τελειώσει το

παιχνίδι κοιταζόμαστε. Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο σημείο?

Καθόμαστε σε έναν κύκλο και με την βοήθεια του συντονιστή

συζητάμε γιατί πήραμε ή δεν πήραμε κάποιες αποφάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Πιστεύω ότι έχω την ίδια ευθύνη με μια μεγάλη επιχείρηση όσον

αφορά στην λύση του προβλήματος των απορριμμάτων.

2. Πιστεύω ότι αν ανακυκλώνω τακτικά βοηθάω με το πρόβλημα

των απορριμμάτων.

3. Πιστεύω ότι η τεχνολογία μπορεί να επιλύει όλα τα προβλήματα,

ακόμη και τα κοινωνικά.

4. Πιστεύω ότι το ζήτημα των απορριμμάτων επηρεάζει την ζωή

μου άμεσα, τώρα.

5. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που πετάω ένα σκουπίδι, αυτό

εξαφανίζεται και δεν έχει πλέον επίπτωση στην ζωή μου.

6. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο

από τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

7. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω κάτι για να αλλάξω τα μεγάλα

περιβαλλοντικά προβλήματα.

8. Πιστεύω ότι ξέρω τρόπους για να μειώσω τα απορρίμματα που

παράγω.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 8 ετών45 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



10. Επίσκεψη στο μουσείο Σύγχρονης Τέχνης



Οδηγίες

Παρατηρούμε τις ακόλουθες εικόνες. Μπορούμε να κάνουμε και μια

δική μας έρευνα στο διαδίκτυο για περισσότερες ιδέες,

αναζητώντας άλλα παραδείγματα από trash art.

Έπειτα χωριζόμαστε σε ομάδες των 3 ατόμων. Έχουμε 2 σχολικές

ώρες για να φτιάξουμε ένα έργο τέχνης. Μπορεί να είναι μια

φωτογραφία, μια ζωγραφιά, ένα γλυπτό,μια εγκατάσταση ή ό,τι άλλο

θέλουμε. Δίνουμε τίτλο και αφήνουμε μαζί όλα τα εκθέματα.

Αφήνουμε την έκθεση σε κάποιο σημείο του σχολείου ως αφορμή

για μια συζήτηση με τους καλλιτέχνες σχετικά με την παραγωγή

απορριμμάτων.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Ενδεικτικός σύνδεσμος: Οικοσυμμαχία Trash Art: 

https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/04/trash-art.html

>10 ετών90 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



11. Αφίσα



Οδηγίες

Χωριζόμαστε σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Σκοπός μας είναι να

φτιάξουμε μια ενημερωτική αφίσα σχετικά με το ζήτημα της

διαλογής στην πηγή στον δήμο μας, ώστε να ενημερώσουμε και να

επηρεάσουμε τους υπόλοιπους μαθητές και καθηγητές του

σχολείου. Μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες, να κόψουμε

αποκόμματα σχετικών άρθρων, να κάνουμε κολάζ και ζωγραφική

και ό,τι άλλο μας έρθει στο μυαλό για να οργανωθεί μια εκστρατεία

διαλογής στην πηγή απορριμμάτων από την τάξη μας και κατ’

επέκταση στο υπόλοιπο σχολείο και από εκεί στην γειτονιά, και ποιος

ξέρει μέχρι πού θα φτάσει η απήχηση, με έναρξη την δική μας

καταπληκτική αφίσα!

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 8 ετών90 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



12. Αποπλαστικοποίηση



Κάνουμε μια καταγραφή των συσκευασιών που υπάρχουν στο σπίτι

μας και την ποσότητα των πλαστικών που βρίσκουμε στην κάθε

κατηγορία.

Σκεφτόμαστε εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να αντικαταστήσουν

όσες περισσότερες από τις συσκευασίες καταγράψαμε. Τις

παρουσιάζουμε στην τάξη.

Επαναλαμβάνουμε την συμπλήρωση του πίνακα μετά από έναν

μήνα. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα στην τάξη.

Καταφέραμε να μειώσουμε τις πλαστικές συσκευασίες; Είμαστε ένα

βήμα πιο κοντά να ομορφύνουμε το σπίτι όλων μας;

Οδηγίες

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Μελετάμε τον ακόλουθο πίνακα

με τους κύριους τύπους

πλαστικών.

https://greenliving.gr/2018/05/23/the-

categories-of-plastic/

> 8 ετών90 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



13. Οδηγός καταστροφής του  

Πλανήτη



Χωριζόμαστε σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Έχουμε 1 ώρα για να

δημιουργήσουμε τον απόλυτο οδηγό καταστροφής του πλανήτη.

Σκεφτόμαστε τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος από εδώ και τώρα για

να καταστρέψει τον πλανήτη ολοσχερώς. Τι να συνεχίσει να κάνει

από αυτό που ήδη κάνει. Τι να αυξήσει ακόμη περισσότερο. Τι να

μην κάνει. Βάζουμε την μοχθηρότητά μας να λειτουργήσει. Ο οδηγός

μπορεί να είναι σε μορφή αφίσας, βιβλίου, ζωγραφιάς, γλυπτού.

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις συσκευασίες που φέραμε από το

σπίτι στην παρουσίασή μας.

Ο πιο επιτυχημένος οδηγός καταστροφής του πλανήτη θα κρεμαστεί

στην τάξη σαν παράδειγμα προς αποφυγή, για όλους του

υπόλοιπους που θα ήθελαν να συνεχίσουν να ζουν σε αυτόν τον

πλανήτη.

Οδηγίες

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 8 ετών45 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



14. Πρόσκληση σε πάρτυ



Οδηγίες

Χωριζόμαστε σε ομάδες των 4-5. Σκοπός μας είναι να σχεδιάσουμε

με όλες του τις λεπτομέρειες ένα πάρτυ που δεν θα αφήσει στο

τέλος καθόλου απορρίμματα! Σκεφτόμαστε το φαγητό, πού θα

σερβίρεται, αν θα υπάρχει διακόσμηση και με τι, αν θα υπάρχουν

παιχνίδια και δραστηριότητες για να περάσουν καλά οι καλεσμένοι.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά τις συσκευασίες που

φέραμε για να φτιάξουμε αντικείμενα του πάρτυ, σκεύη για φαγητό

και ποτό ή ό,τι άλλο φανταστούμε! Σκοπός είναι επίσης να

φτιάξουμε και την πρόσκληση όπου θα εξηγούμε λεπτομερώς την

διοργάνωση του πάρτυ και θα καλέσουμε τους συμμαθητές μας από

τις άλλες ομάδες. Το πάρτυ που θα αφήσει τα λιγότερα, εώς

καθόλου απορρίμματα και θα είναι και το πιο διασκεδαστικό,

ανακηρύσσεται το πάρτυ της χρονιάς και η ομάδα που το

διοργάνωσε, θα μπορεί να συμβουλεύει μελλοντικά και τις

υπόλοιπες σχολικές εκδηλώσεις με τις γνώσεις και την καινοτομία

που διαθέτει!

Αντλούμε έμπνευση από το ακόλουθο βίντεο: “Zero Waste Carnival

party by kookoonari””

https://www.youtube.com/watch?v=vXsZy1a2cYQ&ab_channel=kookoonari_

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 8 ετών45 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



15. Δίπλωμα Οδήγησης προς      

έναν πιο όμορφο κόσμο



ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Οδηγίες

Καβάλησες το ποδήλατό σου και είσαι έτοιμος να ανοίξεις νέες

διαδρομές. Είσαι ασταμάτητος. Σέλα γυαλισμένη, φρένα λαδωμένα,

κράνος στο αγαπημένο σου χρώμα. Το μόνο που μένει είναι να

περάσεις τα “σήματα οδήγησης” προς έναν πιο δίκαιο κόσμο, με

θάλασσες γεμάτες ψάρια και μέδουσες, αντί για πλαστικές σακούλες

και μπουκάλια, πόλεις γεμάτες πάρκα και ποδηλατόδρομους. Τα

σήματα όμως που πρέπει να ξέρεις για να περάσεις τις εξετάσεις

σου, είναι τα σήματα που αναγράφονται στις συσκευασίες. Είσαι

έτοιμος να πας μπροστά;

Χωριζόμαστε σε ομάδες των 4 ατόμων. Με την βοήθεια του

διαδικτύου κάνουμε έρευνα για τα ακόλουθα σήματα που

συναντάμε συχνά στις συσκευασίες.

Ζωγραφίζουμε τα σήματα ή τα εκτυπώνουμε και γράφουμε δίπλα

την επεξήγησή τους, με την βοήθεια των πληροφοριών που

συλλέξαμε. Τα ομαδοποιούμε σε μια μεγάλη αφίσα και τα κρεμάμε

στην τάξη, ώστε να θυμόμαστε τα σήματα που πρέπει να

αναγνωρίζουμε για να οδηγηθούμε προς έναν πιο υγιή πλανήτη.

> 8 ετών90 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



16. Κουίζ



ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Οδηγίες

1.  Τι χρώμα έχει ο κάδος που 

πετάμε τα οργανικά απορρίμματα 

μας (βιοαπόβλητα) ;

2.   Τι βάζουμε και τι δεν βάζουμε 

στον καφέ κάδο ;

I.   Φρούτα, φλούδες φρούτων

II.  Γαλακτοκομικά

III.  Πάνες μωρού

IV.  Ξηροί καρποί

V.   Φίλτρα καφέ

VI.  Αποτσίγαρα

VII.   Κρέας, ψάρι

VIII. Χαρτί υγείας

IX.  Στάχτη από τζάκι

X.  Λαχανικά

3.  Σε πόσα διαφορετικά 

ρεύματα/χρώματα κάδων πρέπει να 

συλλέγει ένας δήμος τα 

απορρίμματα των πολιτών?

4.  Τι σημαίνει ΚΔΕΥ;

5.  Ποιος είναι υπεύθυνος για τον 

καθαρισμό του πεζοδρομίου έξω 

από το σπίτι μας;

6. Σε ποιον κάδο πετάω μια 

μπανανόφλουδα;

7. Μετά από πόσο καιρό ένα 

αυτοκίνητο θεωρείται απόβλητο (και 

απομακρύνεται;)

Ι. 2 εβδομάδες

ΙΙ. 1 μήνα

ΙΙΙ. 2 μήνες

IV. 1 χρόνο

8.Ποιος θα μαζέψει τα σκουπίδια 

μετά από ένα πάρτυ στην παιδική 

χαρά;

Ι. Ο διοργανωτής

ΙΙ. Ο δήμος

ΙΙΙ. Κανείς!

9.Τι κάνουμε έναν παλιό καναπέ που 

έχει χαλάσει και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί?

10.Τι κάνουμε με τις ακαθαρσίες 

που αφήνει ο σκύλος μας όταν τον 

βγάζουμε βόλτα;

Επιλέγουμε 2 παίκτες. Τους τοποθετούμε σε ένα τραπέζι να

κάθονται αντικριστά. Στην μέση έχουν το buzzer. Διαβάζουμε δυνατά

τις ερωτήσεις. Ο πρώτος παίκτης που θα πατήσει το buzzer

απαντάει. Αν απαντήσει σωστά κερδίζει έναν πόντο. Αν απαντήσει

λάθος απαντάει ο επόμενος παίκτης. Νικητής είναι ο παίκτης με

τους περισσότερους πόντους.

Σωστές απαντήσεις: 1.καφέ, 2. Ι, ΙΙ, ΙV, V, VI, IX, X. 3.τέσσερα, 4. κέντρο δημιουργικής
επανάχρησης υλικών, 5. ο πολίτης, 6. καφέ, 7. ΙΙ, 8. I, 9. Καλούμε τον δήμο, 10. Τις μαζεύουμε
και τις πετάμε στον πλησιέστερο κάδο.

> 10 ετών45 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



17. Ο δρόμος προς την ολοκληρωμένη 

διαχείριση απορριμμάτων



Οδηγίες
Φωτοτυπούμε ή ζωγραφίζουμε τον ακόλουθο δρόμο ολοκληρωμένης

διαχείρισης απορριμμάτων. Τον κολλάμε σε ένα μεγάλο χαρτί στον

τοίχο της τάξης μας.

Φωτοτυπούμε τα σήματα για πρόληψη, επανάχρηση ή

ολοκληρωμένη διαχείριση, όσες φορές χρειαζόμαστε.

Κάθε φορά που κάνουμε μια δράση που αφορά είτε σε πρόληψη,

είτε σε επανάχρηση είτε σε διαλογή στην πηγή, κολλάμε το

αντίστοιχο σήμα στο χαρτί μας. Πόσα σήματα μπορούμε να

μαζέψουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς ώστε να είμαστε σίγουροι ότι

ακολουθούμε το σωστό πλέον μονοπάτι;

Πρόληψη Επανάχρηση Διαλογή

Σήματα:

όλη την χρονιά

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

> 8 ετών
Ομαδική 

Δραστηριότητα



18. Επιτραπέζιο παιχνίδι “Το νου 

σου στα απορρίμματα”



ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Οδηγίες

Το παιχνίδι αποτελείται από κόκκινες και πράσινες κάρτες. Στις

κόκκινες κάρτες απεικονίζονται προϊόντα μιας χρήσης, ενώ στις

πράσινες τα αντίστοιχα επαναχρησιμοποιούμενα.

Η στοίβα με τις κόκκινες κάρτες ανακατεύεται και τοποθετείται

κλειστή μπροστά από έναν παίκτη. Η στοίβα με τις πράσινες κάρτες

ανακατεύεται και μοιράζεται ισόποσα στους υπόλοιπους παίκτες,

που τις τοποθετούν μπροστά τους κλειστές. Ο πρώτος παίκτης

ανοίγει μπροστά του μια κόκκινη κάρτα. Οι υπόλοιποι ανοίγουν

μπροστά τους με τη σειρά, ένας ένας, μια πράσινη κάρτα. Όταν

εμφανιστεί στις πράσινες κάρτες το επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν

που αντικαθιστά αυτό της κόκκινης κάρτας, όλοι οι παίκτες (και ο

κόκκινος) πατούν το bazer που βρίσκεται στην μέση.. Το πάνω πάνω

χέρι ¨φορτώνεται¨ την κόκκινη κάρτα, την τοποθετεί δίπλα του και

δεν την ξαναχρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου

παίκτη). Ο κόκκινος παίκτης ανοίγει μια καινούρια κάρτα και το

παιχνίδι επαναλαμβάνεται, ανοίγοντας καινούριες κίτρινες κάρτες οι

υπόλοιποι παίκτες. Αν τελειώσουν οι πράσινες κάρτες

ανακατεύονται και ξαναμοιράζονται σε όλους τους παίκτες, πλην

του κόκκινου. Το παιχνίδι τελειώνει όταν τελειώσουν οι κόκκινες

κάρτες. Νικητής είναι ο παίκτης με τις λιγότερες κόκκινες κάρτες.

> 10 ετών90 min
Ομαδική 

Δραστηριότητα



Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου

“Mind the Waste” - “Το νου σου στα απορρίμματα”, το οποίο

χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Μέτρου

«Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» και υλοποιείται από την

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Place Identity Clusters, με την

συνεργασία του Δήμου Βύρωνα και του Ελληνικού Δικτύου “Φίλοι της

Φύσης” (Πανελλαδικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).




