
 
 

 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα για το Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προχώρησε στη δημιουργία 

ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να διδάξουν στους μαθητές την έννοια της ανακύκλωσης 

συσκευασιών και να αναδείξουν την αξία της για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο 

πλαίσιο του εν λόγω υλικού, η ΕΕΑΑ σας παρέχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και πλάνο 

μαθημάτων για την ανακύκλωση συσκευασιών, με στόχο να προσφέρει έναν οδηγό που θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς πρακτικά και ουσιαστικά τόσο στην προετοιμασία τους για το 

μάθημα όσο και στη διδασκαλία μέσα στην τάξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικές 

μέθοδοι και τεχνικές, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο, έχουν στόχο να ενθαρρύνουν 

την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ομαδοσυνεργατικές 

μορφές διδασκαλίας. 

 

Αναλυτικότερα, στο εκπαιδευτικό υλικό της ΕΕΑΑ θα βρείτε: 

 

(1) Χρονοδιάγραμμα και πλάνο μαθημάτων ανακύκλωσης συσκευασιών: 

Πρόκειται για τον προγραμματισμό του συνόλου των μαθημάτων ανακύκλωσης, 

όπως προτείνεται από την ΕΕΑΑ και την ομάδα εκπαιδευτικών που επιμελήθηκαν το 

εκπαιδευτικό υλικό. Ο στόχος αυτού του πλάνου είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό 

να οργανώσει τη διδασκαλία του, μέσα από έναν κύκλο μαθημάτων για την 

ανακύκλωση, ο οποίος ολοκληρώνεται σε 5 εβδομάδες. Το γνωστικό αντικείμενο 

«ανακύκλωση συσκευασιών» αποτελείται από 5 διδακτικές ενότητες, καθεμία από 

τις οποίες θα διδάσκεται ανά εβδομάδα. Στο πλάνο, καταγράφονται ακόμα ανά 

διδακτική ενότητα, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, οι προτεινόμενες 

εκπαιδευτικές μέθοδοι και ενδεικτικές δραστηριότητες, και τέλος, υλικά και πηγές, 

στα οποία μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανατρέξουν για να προετοιμάσουν το 

μάθημά τους. 

 

(2) Αναλυτικός οδηγός μαθημάτων: 

Η ΕΕΑΑ σας παρέχει αναλυτικά, βήμα προς βήμα, οδηγίες για το πώς να διδάξει ο 

εκπαιδευτικός την κάθε διδακτική ενότητα. Ειδικότερα, ανά μάθημα, περιγράφονται 

οι στόχοι και η ροή της διδασκαλίας, με αναλυτικές πληροφορίες για το πώς 

αξιοποιούνται οι προτεινόμενες δραστηριότητες και τα υλικά που παρέχονται από 

την ΕΕΑΑ. Τον οδηγό της εκάστοτε διδακτικής ενότητας συμπληρώνουν τα 

απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση του μαθήματος. 

 

 



 
 

 

 

 

(3) Ενημερωτικό έντυπο: 

Από το έντυπο αυτό, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει τις απαραίτητες 

πληροφορίες αναφορικά με την ανακύκλωση συσκευασιών. Εδώ, ο εκπαιδευτικός 

θα βρει συμπυκνωμένη όλη την πληροφορία σχετικά με την ανακύκλωση 

συσκευασιών, με απλό και κατανοητό τρόπο. 

 

(4) Αφίσα: 

Πρόκειται για μία αφίσα, την οποία μπορεί ο εκπαιδευτικός να τοποθετήσει στην 

τάξη. Στην αφίσα απεικονίζεται ο ειδικά σχεδιασμένος για παιδιά δημοτικού νέος 

ήρωας της ΕΕΑΑ, με το όνομα «Μπλέκας», ο ρόλος του οποίου είναι να παρακινεί τα 

παιδιά να συμμετέχουν σωστά στην Ανακύκλωση. Ο ήρωας χρησιμοποιείται ως 

«μέσο» για να κάνει πιο ευχάριστη στα παιδιά τη διδασκαλία της ανακύκλωσης και 

ως τέτοιο αξιοποιείται στους οδηγούς μαθημάτων. 

  

(5) Video: 

Πρόκειται για 5λεπτο εκπαιδευτικό video, στο οποίο ο ήρωας «Μπλέκας» μοιράζεται 

με τα παιδιά, με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό, όλες τις πληροφορίες για το 

πώς, τι και πού μπορούν να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες τους, αλλά και για όλη 

τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό βασίζεται 

σε σενάριο, ειδικά διαμορφωμένο για τους μαθητές του δημοτικού, και στοχεύει στο 

να καταστήσει ακόμα πιο οικείο στους μαθητές τoν ήρωα «Μπλέκα». 

 

Τα παραπάνω υλικά συνθέτουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που διαμόρφωσε η ΕΕΑΑ ειδικά 

για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να κάνει το έργο τους 

ευκολότερο. Όμως, η στήριξη της ΕΕΑΑ προς τους δασκάλους δεν σταματά εδώ… Η ΕΕΑΑ 

είναι δίπλα σε κάθε εκπαιδευτικό, που αναζητά δημιουργικούς τρόπους για να μεταδώσει 

στα παιδιά την αξία της ανακύκλωσης, ουσιαστικά και πρακτικά! Για το λόγο αυτό, 

βρίσκεται στη διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού για οτιδήποτε περαιτέρω χρειαστεί στα τηλ.: 

210-8010962-3! 

 

 

 


