
Περιβαλλοντική Δράση #synaxeto μπουκάλι σου! 

Το σχολείο μας με ομάδα μαθητών και καθηγητών συμμετείχε στην μαθητική 
περιβαλλοντική δραστηριότητας, «Αλλάζω συνήθειες - Δίνω ζωή στα απορρίμματά μου», η 
οποία πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Από τα σχολεία που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση αναμενόταν να επιλέξουν ένα 
αντικείμενο το οποίο είναι στο τέλος του κύκλου ζωής του, να το επιδιορθώσουν, να το 
μεταποιήσουν/ επαναχρησιμοποιήσουν, ώστε να αποκτήσει λειτουργική και χρηστική αξία.   

Αρχικά εστιάσαμε στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πλαστικών 
μπουκαλιών καθώς η αυξημένη παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα 
πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα του σχολείου μας.  
 
Μετά το τέλος κάθε ημέρας παρατηρήσαμε τον τεράστιο όγκο πλαστικών μπουκαλιών στην 
αυλή του σχολείου. Δημιουργήσαμε την ομάδα μας και αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τα 
πλαστικά μπουκάλια σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ένα χρηστικό αντικείμενο, ένα κάδο 
ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών μας 
για τη μείωση και ανακύκλωση των πλαστικών αποβλήτων. Ο κάδος αυτός έγινε με πλαστικά 
μπουκάλια τα οποία μεταποιήσαμε για αυτό το σκοπό. Παράλληλα, μέσα από τη δράση αυτή 
στοχεύουμε να καλλιεργήσουμε και να εδραιώσουμε τη συγκεκριμένη φιλική προς το 
περιβάλλον συνήθεια.  
 

Ο κάδος ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών που κατασκευάσαμε θα επιλύσει ένα μεγάλο 
πρόβλημα του σχολείου μας, που αφορά στον όγκο των απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, 
ο κάδος που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο στην αυλή του σχολείου, στο οποίο θα 
έχουν εύκολη πρόσβαση όλοι οι συμμαθητές μας, θα «απορροφήσει» τα άδεια πλαστικά 
μπουκάλια που έχουν χρησιμοποιηθεί και τα οποία μετά το τέλος των διαλειμμάτων 
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα και απερίσκεπτα σε κάδους ή  και στην αυλή.  

Δημιουργήσαμε επικοινωνιακό υλικό και προσπαθήσαμε η δράση μας να γίνει όσο πιο 
ελκυστική γίνεται στους συμμαθητές μας. Χρησιμοποιήσαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
Instagram, δημιουργώντας το λογαριασμό με όνομα gymagla για να προβάλουμε και να 
προωθήσουμε τη σημασία της ανακύκλωσης.   
 
Δημιουργώντας το σύνθημα: #synaxeto το μπουκάλι σου! καλέσαμε τους συμμαθητές μας, 
το σύνδεσμο γονέων και το Δήμο μας να το χρησιμοποιήσουν αναρτώντας φωτογραφικό 
υλικό μέσω δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν όλοι για 
τα οφέλη της ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών.  
 
Ομάδα Δράσης: 
Μαθητές: Εκπαιδευτικοί: 

Μαράκκος Ανδρέας Άθος Πετρίδης       

Πέτεβη Χριστόδουλος Δήμητρα Αθανασίου 

Πούρκου Ζωή Βάσω Ζεμπύλα 

Σαμουργκανίδου Μαρία Αλεξία Αλεξάνδρου 

Φικάρδου Λουκάς  

 


