
Βεληιώνοσμε ηις καηαναλωηικές μας 
ζσμπεριθορές, 
ελέγτονηας καλύηερα ηα 
απορρίμμαηα ζηο ζτολικό μας τώρο

Από ηηο καζήηξηεο 
ηεο Σ΄ ηάμεο: 

Μαπία Εςθςμίος
Αλίκη Σεπαφείμ
Ανθή Μεταξά
Άντπια Σεπαφείμ



Σο ζτολείο μας 



Γραζηηριόηηηες ζτεηικές με ηην 
περιβαλλονηική εκπαίδεσζη

 Πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο ηάμεσλ θαη 
απιήο  ηνπ ζρνιείνπ καο

 Αλαθύθισζε ραξηηνύ, πιαζηηθνύ θαη 
κπαηαξηώλ

 Αλαθύθισζε πιαζηηθώλ πσκάησλ 
(Αληηξεπκαηηθόο ύλδεζκνο γηα αγνξά 
ηξνρνθαζηζκάησλ)

 Ιαραλόθεπνο (δεκηνπξγία, θξνληίδα,)



H ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ ΣΟ 
ΥΟΙΔΗΟ ΚΑ



ΚΑΓΟΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ

ΥΑΡΣΙ

PMD

ΜΔΛΑΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΜΠΑΣΑΡΙΔ 

ΠΩΜΑΣΑ



ΥΑΡΣΙ

ε απηό ηνλ θάδν κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε:

1. Υαξηηά 

2. Υαξηόθνπηα

3. Παιηά βηβιία

4. Γηαθεκηζηηθά θ.ά

ε απηό ηνλ θάδν δεν κπνξνύκε

λα ηνπνζεηήζνπκε:

1. Απηνθόιιεηα

2. Γηαθάλεηεο

3. Αζεκόραξην θ.ά



PMD
ε απηό ηνλ θάδν κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε:

1. Πιαζηηθά κπνπθάιηα (λεξνύ, γάιαθηνο)

2. Πιαζηηθά πνηήξηα

3. Πιαζηηθά πηάηα θ.α.

4. Άδεηα θνπηάθηα  ρπκώλ, γάιαθηνο (ζρνιηθό πεξηβάιινλ)

(Σα πιαζηηθά πνηήξηα θαη πηάηα λα έρνπλ πάλσ ην ζήκα ηεο 
αλαθύθισζεο)

ε απηό ηνλ θάδν δεν κπνξνύκε

λα ηνπνζεηήζνπκε:

1. Αζεκόραξην

2. Ιεξσκέλα πιαζηηθά

3. Πιαζηηθά απηνθόιιεηα θ.α.



Αποκηούμε περιβαλλονηική 
ζσνείδηζη (Πώς;)



Γηαηί πξέπεη λα απνθηήζνπκε 
πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε;



ΛΑ 
ΔΦΑΡΚΟΟΤΚΔ 
ΣΖΛ 
ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ 
ΣΖ ΕΩΖ ΚΑ

ΓΔΛ ΠΔΣΑΚΔ 
ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΑ 
ΣΟ ΠΑΣΩΚΑ

ΠΩ ΠΩ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΔΙΝΑΙ ΜΟΛΤΜΔΝΟ. 
ΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΔ 
ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ;

ΒΖΛΩ ΣΑ 
ΦΩΣΑ ΟΣΑΛ 
ΓΔΛ ΣΑ 
ΥΡΔΗΑΕΟΚΑΗ

ΓΔΛ 
ΑΦΖΛΟΤΚΔ 
ΣΗ ΒΡΤΔ 
ΑΛΟΗΥΣΔ 
ΑΘΟΠΑ

ΜΠΟΡΟΤΜΔ 
ΝΑ 
ΚΔΦΣΟΤΜΔ 
ΠΙΘΑΝΔ 
ΛΤΔΙ



ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ

Δθηόο από ην ΥΑΡΣΗ, PMD , ηηο κπαηαξίεο κπνξνύκε λα 
αλαθπθιώζνπκε θαη θινύδεο θξνύησλ ,ραιαζκέλα 
θξνύηα  ππνιείκκαηα θαθέ , θύιια θ.ά βηνινγηθά 
πξντόληα .Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ παξαπάλσ ζε 
ρξήζηκε πξώηε ύιε νλνκάδεηαη  ΘΟΚΠΟΣΟΠΟΗΖΖ.

Ζ κομποζηοποίηζη είλαη κηα θπζηθή δηαδηθαζία ε 
νπνία κεηαηξέπεη ηα νξγαληθά πιηθά ζε κηα πινύζηα 
ζθνύξα νπζία. Απηή ε νπζία ιέγεηαη κομπόζη.

Ζ κομποζηοποίηζη είλαη έλαο πνιύ άκεζνο θαη 
ζεκαληηθόο ηξόπνο πξόιεςεο θαη αλαθύθισζεο.

Έρεη ππνινγηζηεί όηη ην 35% ησλ νηθηαθώλ 
απνξξηκκάησλ κπνξνύλ λα θνκπνζηνπνηεζνύλ.



Λατανόκηπος



Όραμα

Λα αθήζνπκε ηνλ πιαλήηε καο, ηε Γε καο, πην
θαζαξή, κε έλα πην αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο
επόκελνπο πνπ ζα έξζνπλ ζε απηή.

Άγγελορ Στςλιανού
Δ΄2



Δπραξηζηνύκε γηα 
ηελ πξνζνρή ζαο


