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ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
2. Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Καλαμάτας

Θέμα: Πρόγραμμα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Απορριμμάτων
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Καλαμάτας διοργανώνει «Πρόγραμμα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών
Απορριμμάτων». Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των σχολικών και τοπικών
κοινοτήτων σε πρακτικές μείωσης των απορριμμάτων, μεριμνώντας για το περιβάλλον αλλά και η ανάδειξη
της χρηστικής, αισθητικής και πολιτισμικής αξίας των υλικών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Τοπικό
Θεματικό Δίκτυο «Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω» και αποτελεί
δραστηριότητα στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση σχολικών υλικών και υλικών της τάξης, πριν
ανακυκλωθούν, μέσα από δραστηριότητες που θα συντονίσει το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. Με τις
δραστηριότητες αυτές αναδεικνύονται σύγχρονες πρακτικές εναλλακτικών χρήσεων υλικών και
αντικειμένων, με δημιουργίες νέων χρηστικών αντικειμένων ή έργων με ανώτερη αισθητική αξία.
Καλούνται οι σχολικές μονάδες που θέλουν να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Δημιουργικής
Επαναχρησιμοποίησης Σχολικών Απορριμμάτων», να επικοινωνούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους με email στο environment@sch.gr με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου να υπάρχει
συνεννόηση για τον τύπο των απορριμμάτων, τον όγκο και τον τρόπο που θα γίνει η συλλογή τους ανά
σχολική μονάδα.
Οι μονάδες που επιθυμούν, μπορούν να δημιουργήσουν «σημεία», «γωνιές», «σταθμούς» κ.λπ.
«Επαναχρησιμοποίησης Υλικών», για την συστηματική συλλογή και εναπόθεση των υλικών.
Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων θα συντονίζει τη συγκέντρωση και διαχείριση των υλικών.
Ακολουθεί φυλλάδιο του προγράμματος με πληροφοριακό υλικό.
Ο Υπεύθυνος
Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ο Διευθυντής
Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας

Δημήτρης Σαρρής

Νικόλαος Κλάδης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ποια σχολικά απορρίμματα
μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω;
Όλα τα χάρτινα υλικά:
κουτιά, αποκόμματα, περισσεύματα, χρωματιστά
χαρτόνια, χαρτιά κατασκευών, κόλλες Α4, παλιά
μαθητικά έργα και άλλα…

Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία:
γομολάστιχες, μολύβια, μπογιές, μαρκαδόροι, υλικά
κατασκευών, κατασκευές από μίξη υλικών, πινέλα,
δοχεία, καπάκια, ρολά, κουτιά και άλλα πολλά…

Όλες τις απαξιωμένες κατασκευές
σκηνικά, χειροτεχνίες, διακοσμήσεις, πίνακες,
κολλάζ, συλλογές, αυτοσχέδια εποπτικά μέσα, υλικά
πειραμάτων, σχολικών «συσκευών» και άλλα…

Κοινά απορρίμματα του σχολείου
συσκευασίες, καπάκια, σκεύη μιας χρήσης ,
σακούλες, συσκευές, διάφορα αντικείμενα και άλλα!

Η «Διεθνής Εκστρατεία ‘Ανωκύκλωσης’»
(International Upcycling Campaign)
ιδρύθηκε από το πρόγραμμα
«Erasmus+» και το Συμβούλιο της
Ευρώπης, με σκοπό να προάγει την ιδέα
της επαναχρησιμοποίησης
υλικών και αντικειμένων
σε δημιουργίες ανώτερης
αξίας. Ο όρος «Upcycling», που
έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως
«Ανω-κύκλωση», συνδέεται με πολλές δημιουργικές ιδέες,
με εικαστικές δημιουργίες με επαναχρησιμοποιημένα υλικά,
ιδέες που όλο και περισσότερο αναπτύσσονται, λόγω της
πρακτικότητας, της αισθητικής τους, κυρίως όμως επειδή
εκφράζουν έμπρακτα την αγάπη μας για το περιβάλλον!
Δείτε περισσότερα για την εκστρατεία της Ε.Ε. στο:

http://www.yeenet.eu/

μπογιές | μαρκαδόροι |αποκόμματα |ζωγραφιές

ΤΟ «ΑΝΩΚΥΚΛΩΤΗΡΙΟ» ΜΑΣ!

Πως σας φαίνεται η ιδέα να…
… δημιουργήσετε ένα σημείο συλλογής των σχολικών
απορριμμάτων, μια γωνιά όπου όλα θα
συγκεντρώνονται καθαρά, ξεχωρισμένα, έτοιμα για
δημιουργικές δραστηριότητες;
… γράψετε ένα «ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟΛΟΓΙΑΣ»
Στο οποίο θα συγκεντρώνετε ιδέες
εναλλακτικής χρήσης των υλικών και
των αντικειμένων, ώστε να μην γίνουν
απορρίμματα;

Που μπορώ να μάθω περισσότερα για τη
μείωση των απορριμμάτων;
Στο http://www.ewwr.eu
(Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για
τη μείωση των απορριμμάτων)

Στο http://www.prewaste.eu
(Πρόγραμμα για τις πολιτικές πρόληψης απορριμμάτων)

