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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης                                                   

Επίσκεψη στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας του Δήμου Θηβαίων 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των 
μαθητών, την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Θήβας συμμετείχαν στο θεατρικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του 
Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας AE με στόχο την προώθηση της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα, 3 τμήματα του σχολείου (Β’ & Γ’ Δημοτικού) που αποτελούνται 
συνολικά από 60 μαθητές, είχαν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή, μέσω του 
βιωματικού τρόπου που προσφέρει το θεατρικό παιχνίδι, με διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος και 
ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση, η 
ανακύκλωση, η κομποστοποίηση των υλικών, η διαλογή στην πηγή κ.ά. Μέσω του 
ασφαλούς και οικείου κλίματος που δημιουργεί το θεατρικό  παιχνίδι οι μαθητές 
γνώρισαν επίσης δύσκολες έννοιες όπως είναι οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) κ.ά.  

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο θεατρικό παιχνίδι με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό αλλά και με προβληματισμό για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
απειλούν τον πλανήτη ενώ ταυτόχρονα πρότειναν εναλλακτικές λύσεις για την 
αντιμετώπισή τους και μας παρουσίασαν τη δική τους οπτική. 

Παράλληλα, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με πρακτικές συμβουλές για την 
ανακύκλωση ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον αγώνα για 
την προστασία του περιβάλλοντος από τους «μελλοντικούς πολίτες» που είναι οι 
μαθητές. Βασικός στόχος είναι η συνάντηση αυτή να αποτελέσει το έναυσμα ώστε οι 
μαθητές να συνειδητοποιήσουν την περιβαλλοντική τους ευθύνη προχωρώντας σε 
καθημερινές δράσεις και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και να μεταδώσουν 
τα οφέλη της ανακύκλωσης στους οικείους τους. 

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα συνεχίσει να ενισχύει τις πρωτοβουλίες για 
περιβαλλοντικές δράσεις με στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των  πολιτών 
και ιδιαίτερα των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό. 
 

http://www.fodsaste.gr/
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Εικόνα 1. Μέσα στο σχήμα του κύκλου η ομάδα γνωρίζεται (παιχνίδι γνωριμίας) και 
στη συνέχεια, με την τεχνική της ιδεοθύελλας (brainstorming) τα μέλη της ομάδας 
αναφέρουν την πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη 
‘’σκουπίδια’’ ή ‘’απορρίμματα’’. 
 

 
 Εικόνα 2. Παιχνίδι ‘’Οδηγώ τον τυφλό’’ 
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Εικόνες 2-3. Μέσα από το παιχνίδι ‘’Οδηγώ τον τυφλό’’ οι μαθητές χωρίζονται σε 
ζευγάρια και αναλαμβάνουν το ρόλο του ‘’τυφλού’’ και του ‘’οδηγού’’ αντίστοιχα. Τα 
παιδιά-τυφλοί μαθαίνουν να εμπιστεύονται τα παιδιά-οδηγούς τους, οι οποίοι θα 
τους οδηγήσουν στον σωστό κάδο για να πετάξουν το ‘’σκουπιδάκι’’ που 
φαντάζονται πως κρατούν.  
 

 
Εικόνα 4. Περιγραφή φωτογραφιών 
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Εικόνα 5. Περιγραφή φωτογραφιών 
 

 
Εικόνα 6. Περιγραφή φωτογραφιών 
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Εικόνες 4-7. Οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν τις φωτογραφίες που τους 
μοιράστηκαν οι οποίες απεικονίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα, εξοπλισμούς & 
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων (π.χ. κάδους, πράσινα σημεία, ΧΥΤΑ, ΜΕΑ, 
χωματερές) κ.ά.  
 

 
Εικόνα 8. Αυτοσχεδιασμοί μαθητών. Μία ομάδα πολιτών μολύνει το περιβάλλον και 
μία ομάδα εθελοντών το ‘’καθαρίζει’’ και οδηγεί τα απορρίμματα στους σωστούς 
κάδους.  
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Εικόνα 9. Αυτοσχεδιασμοί μαθητών. Το ‘’απορριμματοφόρο’’ περνάει να συλλέξει τα 
σκουπίδια. 
 

 
Εικόνα 10. Αυτοσχεδιασμοί μαθητών. Τα σκυλάκια και τα γατάκια της γειτονιάς 
προσπαθούν να απολαύσουν τη βόλτα τους στο πάρκο αλλά ένας ‘’ασυνείδητος’’ 
πολίτης μολύνει το περιβάλλον τους.  
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Εικόνα 11. Αυτοσχεδιασμοί μαθητών. Τα πλάσματα του βυθού προσπαθούν να 
κολυμπήσουν αλλά τα εμποδίζουν οι πλαστικές σακούλες και τα άλλα σκουπίδια που 
συναντούν στη θάλασσα.  
 
 

 
Εικόνα 12. Αυτοσχεδιασμοί μαθητών. Τα πλάσματα του βυθού συνεχίζουν την 
προσπάθεια για μια καθαρή θάλασσα, ορισμένα δεν τα καταφέρνουν και τα 
υπόλοιπα τους δίνουν τις πρώτες βοήθειες.  
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Εικόνα 13. Όλοι μαζί μπορούμε! 
 

 
Εικόνα 14. Το μήνυμα της ημέρας «Protect the PLANET»  
 
Θήβα : 15/04/2022 


