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Προλεγόμενα
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου επικεντρώνει
τη δράση του σε θέματα αστικής αειφορίας καθώς το αστικό περιβάλλον αποτελεί το άμεσο
περιβάλλον του Κ.Π.Ε.. Το αστικό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα τόσο τις ζωές των κατοίκων
του όσο και το ευρύτερο περιβάλλον, αφού βασίζεται σε αυτό για να προμηθευτεί νερό,
ενέργεια, τροφή, πρώτες ύλες ή για να απορρίψει τα απόβλητά του. Συνεπώς η αλλαγή
στάσης και συμπεριφοράς των κατοίκων της πόλης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και την
ποιότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικό, αγροτικό κλπ) πέρα από τα όρια της
πόλης. Το τρέχον σχολικό έτος ιδρύσαμε το Εθνικό θεματικό δίκτυο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» με σκοπό να
δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αναφοράς για την ενασχόληση τόσο με ζητήματα φυσικών
πόρων όσο και με ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των ανθρώπων που ζουν
στο αστικό περιβάλλον. Η αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου λειτουργίας του δικτύου σε
εθνικό επίπεδο μας οδήγησε στην επιδίωξη της άμεσης εμπειρίας από τη λειτουργία
Τοπικών Δικτύων που πραγματεύονται ζητήματα αστικής αειφορίας, ένα εκ των οποίων
ήταν το Τοπικό Δίκτυο εκπαίδευσης με θέμα «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι
ωφελούμαστε».
Η προσπάθεια μας για την ανάδειξη της πόλης σε πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία
εστιάζει τόσο σε ζητήματα της καθημερινότητας της πόλης, όπως είναι τα απορρίμματα,
όσο και στην ανάδειξη της αξίας της επικοινωνίας, του διαλόγου και της συνεργασίας
(βασικές αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία) για τη δημιουργία ενός βιώσιμου
μέλλοντος. Η δραστηριοποίησή μας στο συγκεκριμένο θέμα αποφασίστηκε λαμβάνοντας
υπόψη:
-

την πρόταση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για εκπαιδευτική υποστήριξη από την
μεριά του ΚΠΕ, του προγράμματος ανακύκλωσης τηγανελαίων (χρησιμοποιημένων
βρώσιμων ελαίων) που επρόκειτο να ξεκινήσει από τα νοικοκυριά

-

το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον των δήμων σε όλη την επικράτεια της χώρας για
προγράμματα ανακύκλωσης τηγανελαίων μετά από τη συλλογή τους από
νοικοκυριά και καταστήματα

-

την παντελή έλλειψη πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού παρόμοιας
θεματολογίας

-

τη συνάφεια με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ
(βιώσιμη πόλη, απορρίμματα, ενέργεια, αειφορική διαχείριση του νερού)

-

τη δυνατότητα που δίνει το θέμα για ενεργοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο της
οικογενειακής τους ζωής αλλά και για δραστηριοποίηση των σχολικών μονάδων σε
θέματα που απασχολούν την τοπική τους κοινωνία και την αστική βιωσιμότητα.

Θεωρήσαμε τέλος το γεγονός της ένταξης μεγάλου αριθμού Δήμων σε προγράμματα
ανακύκλωσης τηγανελαίων, ευτυχή συγκυρία τόσο για την ενεργοποίηση των πολιτών όσο
και για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ φορέων της τοπικής κοινωνίας αφού
αμφότεροι θα έβρισκαν αρωγή στις επιδιώξεις τους.
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Η λειτουργία του δικτύου εστίασε:
 στη δημιουργία έγκυρου ενημερωτικού υλικού για το ζήτημα της ανακύκλωσης
τηγανελαίων
 στη συγκρότηση εκπαιδευτικού προγράμματος με προτάσεις για δραστηριότητες και
παραγόμενα
 στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που
ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν, με την υλοποίηση τριών συναντήσεων. Οι συναντήσεις
είχαν επιμορφωτικό, ανατροφοδοτικό και οργανωτικό χαρακτήρα. Συμμετείχαν όλοι οι
συνεργαζόμενοι φορείς (ΚΠΕ, εκπρόσωποι του Δήμου και εκπαιδευτικοί από τις σχολικές
μονάδες).
 στην ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων και των οικείων των μαθητών και σε αρκετές
περιπτώσεις όλης της σχολικής κοινότητας αλλά και άλλων πολιτών και φορέων για την
υλοποίηση των δράσεων που είχαν επιλέξει να πραγματοποιήσουν οι μαθητικές ομάδες.
Το εγχείρημα ολοκληρώθηκε με την οργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας με τίτλο «Οι μαθητές διδάσκουν… για την ανακύκλωση τηγανελαίων» κατά τη
διάρκεια της οποίας οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες και τα συμπεράσματά τους από
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και υλοποίησαν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.
Το υλικό που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση
δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση για την αειφορία. Πρόθεσή μας
ήταν η αποτύπωση μια ενδιαφέρουσας προσπάθειας συνεργασίας φορέων, τόσο ως προς
την εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας
της συνεργασίας αυτής. Ευχή μας είναι να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τις τοπικές κοινωνίες
που αναλαμβάνουν ένα τέτοιο εγχείρημα αλλά και να αποτελέσει μια πρόταση για
έμπνευση και εμπλουτισμό για τη δημιουργία και άλλων τοπικών δικτύων που
πραγματεύονται ζητήματα αστικής αειφορίας αλλά και πλουσιότερων και καλύτερων
προσεγγίσεων.
Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφορία που
ανακήρυξαν τα Ηνωμένα Έθνη το 2005. Στόχος της ανακήρυξης που αφορούσε κάθε πτυχή
της ζωής μας ήταν η ενσωμάτωση των αξιών που αναδεικνύει η έννοια της αειφορίας σε
όλες τις διαστάσεις της εκπαίδευσης. Όλα τα έτη έφεραν στο προσκήνιο της εκπαίδευσης
σημαντικά ζητήματα της αειφορίας. Τα δύο τελευταία όμως έτη 2013 και 2014 εστιάζουν
στα θέματα «Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση» και «Ενεργοί Πολίτες»
αντίστοιχα, επιστεγάζοντας την δεκαετία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
επιβεβαιώνοντας στην πράξη την άποψη ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφορούν
προβλήματα της φύσης, αλλά της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση.
Το Κ.Π.Ε., ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, οι Διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, 24 σχολικές ομάδες, 26
εκπαιδευτικοί, 460 μαθητές, μεγάλος αριθμός γονέων και άλλων πολιτών συνεργάσθηκαν
με υποδειγματικό τρόπο στο πλαίσιο του τοπικού δικτύου.
Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν με ζήλο και μεράκι,
ξεπερνώντας τις τυπικές εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, τους εκπροσώπους του Δήμου
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Κορδελιού Ευόσμου, τις υπεύθυνες των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
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Α΄ Μέρος
Αστική αειφορία και εκπαίδευση
Το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου οριοθετώντας ως πεδίο των εκπαιδευτικών
του προγραμμάτων και δράσεων το άμεσο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, προωθεί
έναν προσανατολισμό προς την αειφορία που δεν περιλαμβάνει μόνο το φυσικό
περιβάλλον αλλά ανοίγεται σε ζητήματα της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων
που καταναλώνονται στην πόλη και της διαμόρφωσης του ενεργού πολίτη που
ενημερώνεται, προσεγγίζει κριτικά, σχεδιάζει και αναλαμβάνει ατομική και συλλογική
δράση για τη δημιουργία της βιώσιμης πόλης.
Ένα από σοβαρότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η αστική αειφορία σήμερα είναι
το ζήτημα της χρήσης των φυσικών πόρων αλλά και της παραγωγής κάθε είδους
απορριμμάτων, αποβλήτων και εκπομπών. Αν και η πόλη συνήθως θεωρείται η αιτία
περιβαλλοντικών προβλημάτων σε μια κλίμακα πολύ μεγαλύτερη από την έκταση που
καταλαμβάνει η ίδια η πόλη (οικολογικό αποτύπωμα της πόλης), η πυκνότητα του
πληθυσμού σε συνδυασμό με την εγγύτητα των καθημερινών δραστηριοτήτων και την
ύπαρξη πυκνών δικτύων επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας με τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, την οργάνωση συστημάτων ανακύκλωσης, θέρμανσης και άλλα
οφέλη, δύσκολα έως αδύνατο να επιτευχθούν σε αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα η
επίπτωση του μεμονωμένου κατοίκου της πόλης στο περιβάλλον να είναι μικρότερη από
αυτήν του αντίστοιχου κατοίκου της υπαίθρου που ζει με παρόμοιο τρόπο ζωής. Αυτές οι
θετικές από περιβαλλοντική άποψη όψεις της ζωής στη πόλη, φαίνεται να είναι οι μεγάλες
προκλήσεις για την αειφορία στις πόλεις στον 21ο αιώνα.
Όσον αφορά στα απορρίμματα, οι πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας
διεθνώς εστιάζουν στη μείωση του όγκου των παραγόμενων σκουπιδιών μέσω της μείωσης
του καταναλωτισμού, της προσαρμογής του συστήματος εμπορίας στη μικρότερη δυνατή
συσκευασία και της εφαρμογής λύσεων προς την κατεύθυνση της επανεισαγωγής τους στον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο σύστημα παραγωγής – κατανάλωσης (κυκλικά αειφορικά
συστήματα).
Βασικά στοιχεία για μια υψηλής ποιότητας ζωή στις ευρωπαϊκές πόλεις
Πόλεις καθαρές και υγιείς
Μία καθαρή και υγιής πόλη εγγυάται στους κατοίκους της πρόσβαση σε καθαρό και
ασφαλές νερό, καθαρό αέρα, αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και των
υγρών λυμάτων
Πόλεις πράσινες και ευχάριστες
Χώροι πρασίνου, ήσυχοι δρόμοι και πάρκα αναψυχής είναι σημαντικά για τους κατοίκους,
γιατί συμβάλλουν στην χαλάρωση, την υγεία, την άθληση και την κοινωνικοποίηση.
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Πόλεις αποτελεσματικές και αειφόρες
Οι πόλεις πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά και να μειώσουν την κατανάλωση των
φυσικών πόρων. Αυτό μπορεί να σημαίνει αποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων,
αποτελεσματική χρήση ενέργειας, πράσινη μετακίνηση, τοπικές δράσεις για την κλιματική
αλλαγή, τεχνολογικές καινοτομίες και πράσινη απασχόληση.
Πόλεις δημοκρατικές
Οι σύγχρονες πόλεις εμπλέκουν τους κατοίκους τους στην λήψη αποφάσεων που αφορούν
το περιβάλλον τους. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε καλύτερο σχεδιασμό και διασφαλίζει την
αειφορία των συστημάτων στο μέλλον.
European Union, 2010
Η αειφορική αστική ανάπτυξη λοιπόν αφορά στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στη
μείωση των απορριμμάτων και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και
κοινωνικών ζητημάτων με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Παρόλο που η αστική αειφορία
μπορεί και πρέπει να προωθείται μέσα από τη νομοθεσία και το επίσημο εκπαιδευτικό
σύστημα, είναι απαραίτητο στην εκπαίδευση για την αειφορία να δοθεί έμφαση στην
ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης για το περιβάλλον, την προετοιμασία του
ενεργού πολίτη – βασικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης για την αειφορία. Αυτό που
μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες στην καθημερινότητά μας καθορίζεται από τον τρόπο με
τον οποίο είναι οργανωμένη η πόλη στην οποία ζούμε. Τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και ως
κοινότητα δημιουργούμε άδικες και μη βιώσιμες συνθήκες ζωής. Η ιδιότητα του ενεργού
πολίτη που επιδιώκει τη βιωσιμότητα της πόλης, επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις που
σχετίζονται τόσο με το ιδιωτικό όσο και με το δημόσιο πεδίο μέσα από την καθημερινή του
δραστηριότητα και στοχεύει στην επίτευξη της αειφορίας.
Η επιδίωξη της αειφορίας της πόλης μέσα από μικρές τοπικές ή θεματικές δράσεις όπως το
πρόγραμμα «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε όλοι ωφελούμαστε» μπορεί να αποτελέσει
πηγή έμπνευσης για άλλες κοινότητες. Η δημιουργία του διευκολύνει την ροή της
πληροφόρησης και των εμπειριών αλλά και την οργάνωση συλλογικών δράσεων ή την
διεκδίκηση της ανάληψης προγραμμάτων ανακύκλωσης τηγανελαίων σε άλλες περιοχές.
Τέτοιες πρακτικές στο πλαίσιο της πόλης αποτελούν μία καλή αρχή για την ανάπτυξη ενός
αστικού περιβαλλοντικού πολιτισμού.
Η ανάληψη ευθύνης για το αστικό περιβάλλον επιτρέπει τη δραστηριοποίηση και
συμμετοχή, στο επίπεδο της οικογένειας, του εργασιακού χώρου, της γειτονιάς, της τοπικής
κοινωνίας, του δήμου και στη συνέχεια σε ευρύτερα επίπεδα όπως αυτά της περιφέρειας,
της χώρας, του κόσμου. Άλλωστε τα αστικά περιβαλλοντικά προβλήματα δεν είναι μόνο
τοπικά, αλλά διαπερνούν τις πόλεις και τα κράτη, είναι προβλήματα εθνικά ή και
υπερεθνικά σε ό,τι αφορά είτε στις αιτίες είτε στις συνέπειές τους. Η εκπαίδευση για την
αειφορία
απαιτεί κάτι περισσότερο από ανησυχία για την πόλη. Απαιτεί να
χρησιμοποιούμε τη βιωματική προσέγγιση της καθημερινότητάς μας στην πόλη ως
οργανωτικό και γνωστικό πλαίσιο για να σκεφτόμαστε και να δρούμε παγκόσμια.
Για να μπορούν οι λειτουργίες μιας πόλης να χαρακτηριστούν αποτελεσματικές και
αειφόρες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union, 2010) πρέπει να στοχεύουν
στη μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων, γεγονός που μπορεί να σημαίνει
αποτελεσματική χρήση τους, τοπικές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
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τεχνολογικές καινοτομίες και πράσινη απασχόληση. Η πρωτοβουλία της ανακύκλωσης
τηγανελαίων ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις:
-Συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων αφού μέσα από την
ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαίων (ενός απορρίμματος) παράγεται πρώτη ύλη
(βιοντίζελ) κατάλληλη για την θέρμανση κτιρίων ή για την κίνηση οχημάτων.
-Αποτελεί μια δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αφού το παραγόμενο
καύσιμο είναι φιλικότερο στο περιβάλλον από τα συμβατικά υγρά καύσιμα.
-Η μετατροπή των τηγανελαίων σε βιοντίζελ αξιοποιεί καινοτόμες πρακτικές, ορισμένες από
τις οποίες έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας (ΕΚΕΤΑ, 2011), και υπερβαίνει σε απόδοση το
90%.
Υπάρχει η τάση να πιστεύουμε πως η λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι
ζήτημα των ειδικών. Όμως όλοι οι άνθρωποι καταναλώνουμε πόρους, καταλαμβάνουμε
οικοσυστήματα και παράγουμε απόβλητα. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την πόλη και τα
προβλήματά της από το λεγόμενο φυσικό περιβάλλον. Η ανάληψη ευθύνης τόσο για την
πόλη όσο και για τη φύση αρχίζει από τα σπίτια μας, από τη γειτονιά μας, από τις πόλεις
μας. Η ανάληψη αυτής της ευθύνης δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, είναι επίσης, κοινωνική
και πολιτική δραστηριότητα. Η ανταπόκριση της εκπαίδευσης στα ζητήματα της
βιωσιμότητας, η εκπαίδευση για την αειφορία, εφοδιάζει τους ανθρώπους με γνώσεις και
τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις
της ολιστικής προσέγγισης της αστικής πραγματικότητας, με αξιακό προσανατολισμό,
κριτικό χαρακτήρα και προσανατολισμό στη δράση, καθώς αυτή προσφέρει τη δυνατότητα
να αποτυπώσουμε το όραμά μας για το μέλλον στο σήμερα, δρώντας ως ενεργοί πολίτες.
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Τοπικό δίκτυο «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε - όλοι ωφελούμαστε»
Όλες οι παραπάνω σκέψεις μας αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετήθηκε η
πρότασή μας για τη δημιουργία ενός Τοπικού Δικτύου με τίτλο «Τηγανέλαια: όλοι
συλλέγουμε - όλοι ωφελούμαστε», με κύριους συνεργαζόμενους φορείς το Κ.Π.Ε., το Δήμο
Κορδελιού Ευόσμου, τις σχολικές μονάδες μέσα στα όρια του δήμου και τις διευθύνσεις
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θεωρήσαμε πως με τον τρόπο αυτό θα προβάλλονταν
ακόμη περισσότερο σε παραδειγματικό επίπεδο η αξία της συνεργασίας, μαθητών,
εκπαιδευτικών, γονέων, φορέων και υπηρεσιών δημιουργώντας ένα αυθεντικό περιβάλλον
μάθησης προσανατολισμένο σε δράσεις, οι οποίες θα λειτουργούσαν μετασχηματιστικά όχι
μόνο σε μαθησιακό αλλά και σε επίπεδο ποιότητας ζωής. Έτσι πραγματώνεται η επιδίωξή
μας να λειτουργήσει η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία.
Βασικές παιδαγωγικές αρχές που καθόρισαν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή του
ήταν ο μαθητοκεντρικός προσανατολισμός σε μια ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία η
οποία μέσα από την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων παράγει κριτικό λόγο ο
οποίος μας καθοδηγεί στην ανάληψη συνεργατικής δράσης για την αλλαγή των κακώς
κειμένων γύρω μας. Η δράση τοποθετείται στο άμεσα βιωμένο περιβάλλον των μελών του
Δικτύου και αφορά στη συλλογή τηγανελαίων, στο σπίτι και στο σχολείο, με σκοπό την
ανακύκλωσή τους για την παραγωγή βιοκαυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί για την
θέρμανση σχολικής μονάδας του δήμου.
Οι μαθητές των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο δίκτυο, κλήθηκαν να
επεξεργαστούν σχέδια δράσης τα οποία να συνδέονται με την καταγραφή και εκτίμηση
συνθηκών, ώστε μέσα από μια κριτική και αναστοχαστική διεργασία να οδηγηθούν στην
προβολή συγκεκριμένων προτάσεων για πραγματικά προβλήματα του άμεσου
περιβάλλοντός τους. Αν στους περισσότερους ενήλικες σήμερα κυριαρχεί μια αίσθηση
αδυναμίας ως προς την αλλαγή των κακώς κειμένων, βασικός στόχος του Δικτύου ήταν η
μείωση αυτής της αίσθησης με την ανάληψη δράσεων οι οποίες καθώς στηρίζονταν από
συνεργαζόμενους φορείς και προϋπόθεταν συλλογική δράση είχαν και μεγαλύτερη
πιθανότητα θετικής έκβασης. Ωστόσο θεωρούμε πάντα ότι και η κριτική ανάλυση της
αποτυχίας μιας δράσης αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής πράξης.
Το πλαίσιο που προτείνει η εκπαιδευτική μας προσέγγιση, επιτρέπει στις σχολικές ομάδες
που συμμετέχουν να κινηθούν ελεύθερα με τρόπο που θα εξυπηρετεί καλύτερα την ηλικία
και τις επιθυμίες των συμμετεχόντων. Οι ομάδες μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα στο
πλαίσιο προγραμμάτων για την ενέργεια, για τη διαχείριση απορριμμάτων, για τον κύκλο
ζωής του προϊόντος ή για τη διατροφή.
Επιθυμία δική μας, των σχολικών μονάδων και του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου είναι να
αποτελέσει η εμπειρία αυτή αφετηρία μιας πορείας που θα καταστήσει τους μαθητές
ενεργούς πολίτες της πόλης του μέλλοντος.
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Τα τηγανέλαια και η διαχείρισή τους
Τα τηγανέλαια αποτελούν ένα ρύπο που αν διατεθεί με ακατάλληλο τρόπο (π.χ. απόρριψή
τους στην αποχέτευση) προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο αποχετευτικό
δίκτυο, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, στους χώρους απόθεσης απορριμμάτων
και κυρίως στους τελικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, υπόγεια νερά)
και το έδαφος. Αν όμως το τηγανέλαιο συλλεχθεί και ανακυκλωθεί, μπορεί να παραχθεί
σχεδόν ίση ποσότητα βιοκαυσίμου, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό
καύσιμο, όπως π.χ. το πετρέλαιο, σε χρήσεις όπως η θέρμανση και η κίνηση.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα τηγανέλαια
Τι κάνω το μεταχειρισμένο λάδι που δεν χρειάζομαι ή για οποιοδήποτε λόγο θέλω να
πετάξω;
α. Το πετάω στον νεροχύτη. Είναι κακό;
Τα λάδια που πετάμε στον νεροχύτη μας δηλαδή στην αποχέτευση καταλήγουν στη μονάδα
επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων που συνήθως περιλαμβάνει βιολογικό καθαρισμό
των αποβλήτων.
Η λειτουργία μίας μονάδας βιολογικής επεξεργασίας οικιακών λυμάτων βασίζεται στη
δράση μιας ποικιλίας μικροοργανισμών (βακτηρίων) που αποικοδομούν τη νεκρή οργανική
ύλη. Οι μικροοργανισμοί αυτοί μέσα στη μονάδα, αναπτύσσουν αποικίες σε ειδικά
διαμορφωμένες επιφάνειες. Για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν χρειάζονται
θρεπτικά υλικά. Στην περίπτωση των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται για να
καθαριστούν τα αστικά λύματα, η τροφή τους είναι τα ίδια τα λύματα. Οι μικροοργανισμοί
αυτοί, ως ζωντανοί οργανισμοί, χρειάζονται οξυγόνο για να αναπτυχθούν. Αν τα λάδια που
εμείς με μεγάλη ευκολία πετάξαμε στην αποχέτευση, καταλήξουν στη μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων, δημιουργούν ένα «φιλμ» στην επιφάνεια του νερού* που δεν
επιτρέπει την οξυγόνωση των μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα το θάνατό τους.
*Αυτό συμβαίνει γιατί … θυμηθείτε το λάδι είναι πιο ελαφρύ και επιπλέει στο νερό!
Παρόμοιες επιπτώσεις έχουν τα λάδια που καταλήγουν απευθείας σε φυσικά
οικοσυστήματα π.χ. λίμνες, θάλασσες.
Ακόμη πρέπει να ξέρουμε ότι μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων των αποχετεύσεων (π.χ.
φράξιμο) τόσο στα σπίτια μας όσο και στο δίκτυο της πόλης, οφείλεται στα
χρησιμοποιημένα βρώσιμα λάδια και λίπη. Τόσο εμείς οι καταναλωτές όσο και η εταιρεία
αποχέτευσης που διαχειρίζεται το δίκτυο αποχέτευσης ξοδεύει χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο
για τον καθαρισμό των αποχετεύσεων.
β. Το μαζεύω το βάζω σε ένα δοχείο και μετά το πετάω στα σκουπίδια
Αν και ως λύση είναι ελαφρώς καλύτερη από το να το πετάξω στην αποχέτευση, το δοχείο
θα καταλήξει σε κάποιον ΧΥΤΑ όπου κάποια στιγμή θα ελευθερώσει το περιεχόμενο του. Το
μεταχειρισμένο λάδι τότε θα καταλήξει στη μονάδα επεξεργασίας των στραγγιδίων του
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ΧΥΤΑ με επιπτώσεις παρόμοιες με αυτές της προηγούμενης περίπτωσης. Αν μάλιστα τα
σκουπίδια πεταχτούν σε κάποια χωματερή, το λάδι θα καταλήξει στον υδροφόρο ορίζοντα
ρυπαίνοντας τα υπόγεια νερά, ενώ και τα σκουπίδια θα είναι πιο εύφλεκτα.
Τι θα μπορούσα να κάνω λοιπόν;
Να συλλέγω τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και να τα δίνω για ανακύκλωση.
Γιατί να ανακυκλώνω τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια;
Για να προστατεύσω το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον. Αν δεν ανακυκλώσουμε τα
χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια θα καταλήξουν στις αποχετεύσεις ή στους ΧΥΤΑ και στον
υδροφόρο ορίζοντα. Επιπλέον έτσι εξοικονομούμε χρήματα αφού μειώνουμε το κόστος
συντήρησης των αποχετεύσεων.
Τι συμβαίνει μετά; Πως χρησιμοποιούνται τα μαγειρικά λάδια που συλλέγονται;
Τα μαγειρικά λάδια που συλλέγονται μπορούν να μετατραπούν με μία σχετικά απλή
διαδικασία (μέσω της εστεροποίησης φυτικών ελαίων με αλκοόλες π.χ μεθανόλη ή με
καταλυτική υδρογόνωση) σε βιοντίζελ, ένα είδος βιοκαυσίμου.
Τι είναι το βιοντίζελ;
Το βιοντίζελ είναι υγρό καύσιμο φυτικής προέλευσης που είναι εξ ορισμού ανανεώσιμο
καύσιμο και παρουσιάζει διεθνώς αυξανόμενη παραγωγή και χρήση. Το βιοντίζελ έχει
παραπλήσιες φυσικές ιδιότητες με το ντίζελ, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του
είτε σε ανάμειξη σε διάφορες αναλογίες με το πετρέλαιο. Είναι δηλαδή ένα καύσιμο που
μπορεί να καεί σε καυστήρες για να παράγει θερμότητα για θέρμανση χώρων ή σε
πετρελαιοκινητήρες για να κινήσει οχήματα.
Προβλήματα και ευκαιρίες από την παραγωγή βιοκαυσίμων
Η παραγωγή βιοκαυσίμων ξεκίνησε όταν οι τιμές των συμβατικών καυσίμων αυξήθηκαν και
όταν η διεθνής κοινότητα άρχισε να ανησυχεί για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να γίνει είτε με την καλλιέργεια φυτών μεγάλης
ενεργειακής απόδοσης όπως είναι παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες (καλαμπόκι,
σιτάρι, ηλίανθος, τεύτλα κ.α.) ή ενεργειακές καλλιέργειες (σόργο, ελαιοκράμβη,
αγριοαγκινάρα κλπ) (βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς) είτε από υπολειμματικές πρώτες ύλες
δηλαδή από πρώτες ύλες που θεωρούνταν σκουπίδια στο παρελθόν όπως αστικά
απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα κλπ (βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς).
Η παραγωγή βιοκαυσίμων από καλλιέργειες (βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς) έχει
προβληματίσει τη διεθνή κοινότητα. Πολλοί πιστεύουν ότι η κατάληψη παραγωγικής γης
για την παραγωγή βιοκαυσίμων θέτει σε κίνδυνο την επάρκεια σε τρόφιμα και κατ’
επέκταση συντελεί στην άνοδο των τιμών των τροφίμων. Επίσης παρατηρήθηκε η
αποψίλωση δασικών εκτάσεων, συχνά τροπικών δασών, και η μετατροπή τους σε
καλλιέργειες ενεργειακών φυτών.
Αντίθετα, τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια, είναι μια εναλλακτική πρώτη ύλη για την
παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς) που, όχι μόνο δεν επηρεάζει ούτε

16

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια”

«ανταγωνίζεται» την τιμή των βρώσιμων λαδιών, αλλά η συλλογή τους λύνει πολλά
περιβαλλοντικά προβλήματα. Δηλαδή, από κάτι που είναι σκουπίδι και θα το πετούσαμε,
δημιουργούμε ένα καύσιμο όπως το βιοντίζελ, που είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον.
Συντηρητικές έρευνες εκτιμούν ότι στην Ελλάδα μπορούν να συλλεχθούν ετησίως
280.000 τόνοι τηγανελαίου από εστιατόρια και νοικοκυριά. Έτσι μπορεί να παραχθεί
βιοντίζελ σε ποσότητα ικανή να καλύψει το 9,5% των αναγκών της χώρας μας σε
βιοντίζελ.

Γιατί τα βιοκαύσιμα είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον από τα άλλα καύσιμα;
Τα βιοκαύσιμα είναι ανανεώσιμα καύσιμα και επιπλέον είναι φιλικότερα στο περιβάλλον
από τα συμβατικά καύσιμα γιατί ρυπαίνουν λιγότερο την ατμόσφαιρα. Τα οφέλη από τη
χρήση του βιοντίζελ είναι τα παρακάτω:


Μείωση της εκπεμπόμενης αιθάλης.



Μείωση του παραγόμενου διοξειδίου του θείου (η περιεκτικότητα του βιοντίζελ σε
θείο είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν του συμβατικού καυσίμου, συνήθως
μικρότερη από 0,002% κ.β.).



Συνολικά μειωμένη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (λόγω του ανανεώσιμου
χαρακτήρα του βιοντίζελ), με συνέπεια μικρότερη επίπτωση στην υπερθέρμανση του
πλανήτη.



Μείωση ή και πλήρης κατάργηση των συμβατικών προσθέτων χημικών ενώσεων,
άγνωστης συνήθως σύνθεσης, που χρησιμοποιούνται για τη μείωση κυρίως των
εκπομπών της αιθάλης.



Συμβολή στη μείωση των εισαγωγών υγρών καυσίμων και στην ενεργειακή αυτονομία
της χώρας.

Πόσο βιοντίζελ παράγεται από το λάδι που ανακυκλώνω;
Η απόδοση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών για την παραγωγή βιοντίζελ είναι
πολύ υψηλή. Από ένα λίτρο μαγειρικού λαδιού που θα ανακυκλωθεί παράγουμε σχεδόν
ένα λίτρο βιοντίζελ (περίπου 0,9 λίτρα βιοντίζελ).
Ποια τα περιβαλλοντικά – κοινωνικά - οικονομικά οφέλη από την ανακύκλωση
μαγειρικών ελαίων;
1. Αποφεύγονται τα μεγάλα προβλήματα που ως υγρά απόβλητα, τα λάδια αυτά,
δημιουργούν όταν καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο ή στον βιολογικό καθαρισμό ή
στα φυσικά υδάτινα οικοσυστήματα.
2. Επιτρέπει την παραγωγή βιοντίζελ, ενός ανανεώσιμου καυσίμου που δεν επηρεάζει
την τιμή των βρώσιμων λαδιών. Το βιοντίζελ έχει παραπλήσιες φυσικές ιδιότητες με το
ντίζελ οπότε μπορεί να καεί αντί αυτού. Επιπλέον η καύση του βιοντίζελ παράγει κατά
40-50% λιγότερους ρύπους σε σχέση με το ντίζελ (αιθάλη, θείο, διοξείδιο του άνθρακα
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κλπ), με εξαίρεση τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Η καύση βιοντίζελ αντί ντίζελ,
συμβάλλει στην άμβλυνση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη.
3. Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια αποβάλλονται οριστικά από τη διατροφική
αλυσίδα, δηλαδή αποφεύγεται η επαναχρησιμοποίηση τους ως βρώσιμα (διαδικασία
παράνομη αφού απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία) και η έμμεση
επανεισαγωγή τους στη διατροφική αλυσίδα μέσω ζωοτροφών (που επίσης
απαγορεύεται).
4. Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α
5. Ανακυκλώνουμε, χρησιμοποιώντας μάλιστα την καταλληλότερη μέθοδο που είναι η
διαλογή στην πηγή από τον καταναλωτή
6. Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους
7. Συμβάλουμε στην πράσινη οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας
8. Συμμετέχουμε ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιστροφή των κλιματικών
αλλαγών
Ποια λάδια μπορούμε να ανακυκλώσουμε;
Οποιοδήποτε λάδι χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας για το μαγείρεμα, το τηγάνισμα ή για τη
συντήρηση τροφίμων. Δηλαδή ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο ή σπορέλαιο (ηλιέλαιο,
αραβοσιτέλαιο, βαμβακέλαιο κλπ). Προσέχουμε να μην είναι αναμεμιγμένο με άλλες
ουσίες από το μαγείρεμα (π.χ. σάλτσες), τις σαλάτες, με ζωικά λίπη ή με άλλα υπολείμματα
τροφών. Μαζεύουμε ακόμα και το λίγο λάδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια – ορυκτέλαια (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων)
ανακυκλώνονται με διαφορετική διαδικασία και δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα λάδια
φυτικής προέλευσης.
Τα λάδια αυτά περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Λίστα Επικίνδυνων Αποβλήτων εξαιτίας
των συστατικών τους πολλά από τα οποία είναι καρκινογόνα, μεταλλαξιγόνα κλπ. Η πιθανή
διαφυγή τους στο περιβάλλον δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον
άλλα και στην υγεία του ανθρώπου. Μάλιστα ένα λίτρο μεταχειρισμένων λιπαντικών
ελαίων μπορεί να ρυπάνει 1.000.000 λίτρα νερού. Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια και οι
συσκευασίες τους ανακυκλώνονται σε ειδικές εγκαταστάσεις. Η ανακύκλωσή τους
(αναγέννηση) δίνει νέο ορυκτέλαιο ίδιας ποιότητας με το «παρθένο». Αντίθετα, η χρήση
τους ως καύσιμα σε βιοτεχνίες, σπίτια, θερμοκήπια κλπ είναι παράνομη και αποτελεί
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.
Τα συνεργεία που αλλάζουν τα λάδια του αυτοκινήτου σας, είναι υποχρεωμένα από τον
νόμο να τα συγκεντρώνουν και να τα δίνουν για αναγέννηση. Κάντε το ίδιο αν αλλάζετε
μόνοι σας λάδια στο αυτοκίνητό σας. Το ίδιο ισχύει και για τις συσκευασίες τους.
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Που το συλλέγουμε;
Σε ένα οποιοδήποτε πλαστικό δοχείο όπως άδειες συσκευασίες από νερό για το σίδερο ή
την πρέσα. Φροντίζουμε να περάσουμε το μεταχειρισμένο λάδι από ένα στραγγιστήρι για
να το απαλλάξουμε από ξένα σώματα.
Που το δίνουμε για ανακύκλωση;
Σε σημεία που έχει υποδείξει ο Δήμος μας για την συλλογή των μεταχειρισμένων
μαγειρικών ελαίων. Ρωτήστε στον Δήμο σας αν υποστηρίζει την ανακύκλωση τηγανελαίων,
για να σας υποδείξει τα σημεία συλλογής. Ένας μεγάλος αριθμός δημοτικών αρχών στην
Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση (π.χ. στη Δυτική
Θεσσαλονίκη ο Δήμος Νεάπολης Συκεών, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου).
Αν ο Δήμος σας δεν υποστηρίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα πιέστε για την υλοποίησή του και
μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα, αναζητήστε ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό και θα δεχθούν ευχαρίστως τα μεταχειρισμένα λάδια
σας.
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Μια πρόταση για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για
τα τηγανέλαια
Η ανάγκη να εστιάσουμε ως άτομα και κοινωνία στο σημαντικό πρόβλημα των
απορριμμάτων, ανάγκη που μας τοποθετεί άμεσα στο μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης που υιοθετείται στην εποχή μας, μας προσφέρει την ευκαιρία μετά από
πρόταση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου να σχεδιάσουμε ένα μικρής διάρκειας
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το τηγανέλαιο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνουμε μπορεί να αποτελέσει μια προσέγγιση για τις
σχολικές μονάδες που συμμετέχουν σε προγράμματα συλλογής τηγανελαίων. Η πρότασή
μας απευθύνεται κυρίως προς όσους αναλάβουν την υλοποίηση σχετικού προγράμματος
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Ο/Η εκπαιδευτικός που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα μπορεί να το εντάξει στο θεματικό
πλαίσιο που ενδιαφέρει περισσότερο τον ίδιο και τους μαθητές του. Μπορεί δηλαδή να
δώσει έμφαση στη διατροφή, ή στη διαχείριση των απορριμμάτων, ή στην ενέργεια και στα
βιοκαύσιμα, ή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ. Συνεπώς μπορεί να ασχοληθεί με μία
επιλογή από τις δραστηριότητες που αναφέρονται εδώ και μάλιστα να τις εμπλουτίσει
ανάλογα με τα ειδικά ενδιαφέροντα της ομάδας του. Θεωρούμε πάντως εξαιρετικά
σημαντικό να περιλάβει και τις τέσσερις φάσεις του προγράμματος.

Λύκειο

Γυμνάσιο

Ε,Στ

Νήπια
Δημοτικό

Λύκειο

Γυμνάσιο

Δημοτικό

Νήπια

Παράλληλα με τις δραστηριότητες που ακολουθούν, προτείνεται και μία διαβάθμιση για
χρήση από τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης ενώ
σε κάποιες περιπτώσεις η σήμανση εξειδικεύει και σε ηλικιακές ομάδες ως εξής:
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Δομή του προγράμματος


Α΄ ΦΑΣΗ: Το τηγανέλαιο και εμείς

Πρωταρχικός σκοπός αυτής της φάσης είναι η βιωματική σύνδεση των παιδιών με το
τηγανέλαιο ως απόρριμμα μέσα από την έκφραση εμπειριών, σκέψεων, απόψεων που
σχετίζονται με το τηγανέλαιο είτε άμεσα είτε έμμεσα.
21

Γυμνάσιο

Λύκειο

Γυμνάσιο

Λύκειο
Λύκειο

Γυμνάσιο

Λύκειο

Δημοτικό
Δημοτικό
Δημοτικό

Νήπια

δ. Πού πιστεύετε πως πηγαίνει το λάδι που έχει χρησιμοποιηθεί;

Λύκειο

Γυμνάσιο

Δημοτικό

Επέκταση: Η κεντρική θέση του λαδιού στη ζωή μας μπορεί επίσης να
αναδειχθεί με ένα γλωσσικό παιχνίδι όπου τα παιδιά καλούνται να
καταγράψουν παροιμιακές εκφράσεις, στίχους τραγουδιών ή
ποιημάτων ή και προσωπικές τους εμπειρίες με τη μορφή μιας ιστορίας
(π.χ. η θάλασσα ήταν λάδι, μου έβγαλες το λάδι, τον λάδωσα για να
γίνει η δουλειά μου, κ.ά.) και στη συνέχεια να τις ερμηνεύσουν ή να τις
συσχετίσουν με τις ιδιότητες του λαδιού.

Νήπια

Παραγόμενα: Δημιουργία τεχνήματος (χαρτονιού) με αποτύπωση του σπιτιού και της
μαγειρικής κυρίως χρήσης του λαδιού και στη συνέχεια διεύρυνσή του σε επίπεδο
γειτονιάς με αποτύπωση των καταστημάτων εστίασης. Εντοπίζουμε τη σχέση του λαδιού με
τη διατροφή, το είδος του λαδιού, συγκεκριμένες διατροφικές προτιμήσεις και μια πρώτη
περιγραφή της κατάληξης του ως απόρριμμα.

Νήπια

γ. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις εκτός σπιτιού βλέπετε να χρησιμοποιείτε
λάδι;

Γυμνάσιο

Νήπια

β. Τι κάνετε το λάδι μετά τη χρήση του;

Δημοτικό
Ε,Στ

α. Χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας λάδι; Αν ναι, τι είδος και για ποιο
σκοπό; Σας αρέσουν τα τηγανητά φαγητά; Πείτε μας μερικά απ' αυτά.
Πού αλλού χρησιμοποιείτε λάδι στο σπίτι;

Νήπια

Μεθοδολογία: Συνεργασία σε ομάδες, συζήτηση, δημιουργία χαρτονιού εργασίας,
παρουσίαση. Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες σχεδιάζουν και αποτυπώνουν σε χαρτόνι
εργασίας τη σχέση τους και τις εμπειρίες τους έχοντας ως κέντρο και αφετηρία το
τηγανέλαιο. Η αποτύπωση αυτή έρχεται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:
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Β΄ ΦΑΣΗ: Ο κύκλος του λαδιού

Στη φάση αυτή στοχεύουμε στη συστημική προσέγγιση του τηγανέλαιου εκκινώντας από τη
φάση της καλλιέργειας, της παραγωγής και τυποποίησης, στη φάση της μεταφοράς και
εμπορίας και καταλήγοντας στη φάση της χρήσης και της διαχείρισής του ως απόρριμμα με
τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ενασχόληση με τις επιμέρους φάσεις θα
συνδεθεί τόσο με τις αρχικές επιλογές του προγράμματος (διατροφή, διαχείριση των
απορριμμάτων, ενέργεια, περιβαλλοντικές επιπτώσεις) όσο και με τις αξιακές επιλογές και
τα ζητήματα βιωσιμότητας που τίθενται σε κάθε φάση.


Β1. Η παραγωγή

Σχετικά θεματικά πεδία: Η ελιά, ο αραβόσιτος, ο ηλιόσπορος – οι άνθρωποι – ο τόπος – η
διαδικασία – η τυποποίηση – ο πολιτισμός
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε τη δημιουργία ενός χαρτονιού
εργασίας με αποτύπωση όλων ή κάποιων από τα παραπάνω είτε την ενασχόληση σε
ομάδες με κάποια από τα παραπάνω θέματα.
Μεθοδολογία: Έρευνα, συλλογή στοιχείων δεδομένων και παρουσίασή τους. Συζήτηση.

Λύκειο
Λύκειο

Γυμνάσιο

Λύκειο

Γυμνάσιο

Λύκειο

Λύκειο

Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

Δημοτικό

ε. Παρουσιάζω

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Δημοτικό

Νήπια

Δημοτικό

δ. Δημιουργώ μικρές ιστορίες

Νήπια

γ. Δημιουργία ενός πόστερ με φωτογραφίες και μικρά κείμενα

Νήπια

β. Ζωγραφίζω, αποτυπώνω τα δέντρα, τους καρπούς, τους
ανθρώπους και τη διαδικασία καλλιέργειας, συλλογής,
επεξεργασίας

Νήπια

α. Αναζητώ στο διαδίκτυο (Ιστοεξερεύνηση)

Νήπια

Δημοτικό
Ε,Στ

Δραστηριότητες: Γνωρίζω την ελιά, τον τόπο και τους ανθρώπους της
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Β2. Η μεταφορά – εμπορία

Σχετικά θεματικά πεδία: Τρόπος μεταφοράς, ο ρόλος των εταιρειών, σχέση παραγωγού καταναλωτή, πιστοποίηση
Μεθοδολογία: Έρευνα, συλλογή στοιχείων δεδομένων και παρουσίασή τους. Συζήτηση.
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Γυμνάσιο

Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο

Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

Λύκειο

Δημοτικό

Δημοτικό
Ε,Στ
Γυμνάσιο
Δημοτικό

Δημοτικό
Ε,Στ
Νήπια

ε. Παρουσιάζω

Νήπια

δ. Πληροφορούμαστε για τα σήματα πιστοποίησης και τη σημασία τους

Νήπια

γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση μικρής έρευνας με εστίαση στην αγορά
λαδιού (τι λάδι αγοράζουμε, γιατί;)

Γυμνάσιο

Νήπια

β. Εστιάζουμε σε δίκτυα τυποποίησης, μεταφορών, εμπορίας, γίνεται
αναφορά στο ενεργειακό αποτύπωμα.

Δημοτικό
Ε,Στ

α. Δημιουργία χαρτονιού εργασίας : Αφετηρία ο παραγωγός, τέρμα ο
καταναλωτής.

Νήπια

Δραστηριότητες: Περιγράφω την πορεία του λαδιού μέχρι να φτάσει σε μένα

Β3. Η χρήση

Σχετικά θεματικά πεδία: Η διατροφή, η διατροφή στο σπίτι, η διατροφή σε καταστήματα
εστίασης.
Μεθοδολογία: Έρευνα, συλλογή στοιχείων δεδομένων και παρουσίασή τους. Συζήτηση.

Λύκειο
Λύκειο

Δημοτικό

Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

Νήπια

β. Πόσο λάδι καταναλώνετε στο σπίτι σας σε ένα χρόνο; Πόσο λάδι
καταναλώνεται ανά άτομο στο σπίτι σας σε ένα χρόνο; Πόσο από αυτό
πετιέται μετά τη χρήση του; Σχεδιάζω και υλοποιώ μια μικρή έρευνα για
τη συλλογή των στοιχείων που χρειάζομαι σε συνεργασία με την

Δημοτικό
Ε,Στ

α. Σχεδιασμός και υλοποίηση μικρής έρευνας για τις διατροφικές
συνήθειες με εστίαση στο λάδι

Νήπια

Δραστηριότητες: Πώς χρησιμοποιούμε το λάδι;

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια”



Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο

Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

Δημοτικό
Δημοτικό

στ. Παρουσιάζω

Νήπια

ε. Άλλες χρήσεις του λαδιού στη βιοτεχνία - βιομηχανία.
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Νήπια

Δημοτικό
Ε,Στ

δ. Περιγράφω μια μέρα μου που έφαγα σε ταχυφαγείο. Το τηγανητό
φαγητό στις αλυσίδες γρήγορης εστίασης.

Νήπια

Δημοτικό
Ε,Στ

γ. Αναζητώ και μαθαίνω για τα οφέλη ή τις αρνητικές επιπτώσεις των
τηγανητών φαγητών

Νήπια

οικογένειά μου.

Β4. Η διαχείριση των απορριμμάτων

Σχετικά θεματικά πεδία: Οι βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συστήματα συλλογής,
επανάχρησης.
Μεθοδολογία: Έρευνα, συλλογή στοιχείων δεδομένων και παρουσίασή τους. Συζήτηση.

Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο

Λύκειο

Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

Νήπια

Γυμνάσιο

Δημοτικό
Δημοτικό

Γυμνάσιο

Νήπια

ε. Δημιουργώ ένα ολιγόλεπτο βίντεο ή ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με
περιεχόμενο το λάδι ως απόρριμμα και τις δυνατότητες διαχείρισής
του.

Δημοτικό
Ε,Στ

δ. Μαθαίνω τι μπορεί να γίνει με το τηγανέλαιο ως απόρριμμα
(διαχείριση απορριμμάτων)

Νήπια

γ. Με βάση τον μέσο όρο των ποσοτήτων λαδιού που πετιέται μετά τη
χρήση του (δραστηριότητα Β3β) εκτιμήστε την ποσότητα λαδιού που
πετιέται από το σύνολο των κατοίκων του δήμου σας.

Δημοτικό

Νήπια

β. Σχεδιάζω μια μικρή έρευνα στη γειτονιά μου μαθαίνοντας τι κάνουν
τα λάδια τους οι γείτονές μου

Δημοτικό
Ε,Στ

α. Μαθαίνω τι συμβαίνει, όταν το λάδι πέσει σε νερό. Οι επιπτώσεις της
ακατάλληλης απόθεσης τηγανελαίων και άλλων ελαίων στο
περιβάλλον.

Νήπια

Δραστηριότητες: Τι κάνουμε το λάδι αφού το χρησιμοποιήσουμε;



Β5. Η δεύτερη ζωή του τηγανέλαιου



Β5.1. Σαπούνι, κερί

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

Γυμνάσιο

Λύκειο

Επέκταση: Τι συμβαίνει με τα άλλα οικιακά απορρίμματα (χαρτί, γυαλί,
πλαστικό, οργανικά υπολείμματα); Ποια είναι τα περιβαλλοντικά
προβλήματα που προκαλούν; Πώς προσπαθούμε να τα
αντιμετωπίσουμε;

Δημοτικό

στ. Παρουσιάζω

Νήπια

“Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια”

Νήπια

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
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Σχετικά θεματικά πεδία: Επανάχρηση, παραδοσιακές χρήσεις, οικοτεχνία.
Μεθοδολογία: Έρευνα, συλλογή στοιχείων δεδομένων και παρουσίασή τους. Συζήτηση.

Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο

Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

Λύκειο

Γυμνάσιο

Δημοτικό

Δημοτικό
Ε,Στ
Γυμνάσιο
Δημοτικό

Νήπια

Δημοτικό

ε. Παρουσιάζω

Δημοτικό

δ. Επισκέπτομαι οικοτεχνίες / καταστήματα παραγωγής και πώλησης
χειροποίητου σαπουνιού / κεριού.

Νήπια

γ. Κατασκευάζω σαπούνι/κερί με τα τηγανέλαια που έχω συλλέξει.
(στο νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο περιορίζομαι στην επίδειξη)

Νήπια

β. Μαθαίνω πώς φτιάχνεται το σαπούνι και το κερί.

Νήπια

α. Κάνω έρευνα πώς αξιοποιούσαν παλιότερα τα χρησιμοποιημένα
λάδια.

Νήπια

Δραστηριότητες: Τι μπορώ να παράγω από το τηγανέλαιο;

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου



Β5. Η δεύτερη ζωή του τηγανέλαιου



Β5.2. Βιοκαύσιμα

“Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια”

Σχετικά θεματικά πεδία: Εναλλακτικές πηγές ενέργειας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
κύκλος του άνθρακα.
26

Μεθοδολογία: Έρευνα, επίσκεψη, συλλογή στοιχείων δεδομένων και παρουσίασή τους.
Συζήτηση.



Λύκειο

Γυμνάσιο

Λύκειο

Γυμνάσιο

Δημοτικ
ό
Γυμνάσι
ο
Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Δημοτικ
ό
Γυμνάσι
ο
Λύκειο

Δημοτικό
Ε,Στ
Νήπια

Γ΄ ΦΑΣΗ: Η ευθύνη μου, η ευθύνη των άλλων και των θεσμών

Σκοπός μας στη φάση αυτή του προγράμματος είναι να προβάλλουμε τη δική μας ευθύνη
ως προς τον τρόπο χρήσης του λαδιού αλλά και του απορρίμματός του καθώς επίσης και
την ευθύνη των θεσμικών οργάνων, αφού πρώτα εντοπιστούν εκείνα τα θεσμικά όργανα
που σχετίζονται με το θέμα μας.
Σχετικά θεματικά πεδία: Διαχείριση απορριμμάτων, θεσμοί που σχετίζονται, ευθύνη

Νήπια

στ. Παρουσιάζω

Νήπια

ε. Δημιουργώ σχέδια/σκίτσα που θα κολληθούν πάνω στα δοχεία
συλλογής των προς ανακύκλωση τηγανελαίων. Προτείνω στον Δήμο
μου την υιοθέτησή ενός σκίτσου από το πρόγραμμα ανακύκλωσης
τηγανελαίων.

Δημοτικό
Ε,Στ

δ. Σχεδιάζω μια πειραματική διάταξη μετατροπής τηγανελαίου σε
βιοντίζελ και ενημερώνω τους συμμαθητές μου.

Νήπια

γ. Επισκέπτομαι ένα χώρο μετατροπής τηγανελαίου σε βιοντίζελ ή ένα
χώρο παραγωγής βιοντίζελ.

Δημοτικό
Ε,Στ

β. Διερευνώ πώς μετατρέπεται το τηγανέλαιο σε βιοντίζελ.

Νήπια

α. Μαθαίνω τι είναι τα βιοκαύσιμα. Διακρίνω τα βιοκαύσιμα 1ης και 2ης
γενιάς και εντοπίζω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Νήπια

Δημοτικό
Ε,Στ

Δραστηριότητες: Το τηγανέλαιο ως πηγή ενέργειας

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
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Μεθοδολογία: Έρευνα, συλλογή στοιχείων δεδομένων, θεατρικό παιχνίδι



Λύκειο

Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

Λύκειο
Λύκειο

Δημοτικό
Ε,Στ

Νήπια

γ. Οργάνωση θεατρικού παιχνιδιού στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι
συμμετέχουν εκφράζοντας τη σχέση τους, την ευθύνη τους, τις
πιθανές πράξεις τους

Γυμνάσιο

β. Δημιουργώ το χάρτη των θεσμών που σχετίζονται με τη διαχείριση
των απορριμμάτων λαδιού. Τον σχεδιάζω σε χαρτόνι.
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Νήπια

Δημοτικό
Ε,Στ

Νήπια

α. Συζητώ και παρουσιάζω τη δική μου ευθύνη για το θέμα

Δημοτικό

Δραστηριότητες: Ποιος πρέπει να δράσει; Εγώ, οι άλλοι, το κράτος, όλοι μαζί;

Δ΄ ΦΑΣΗ: Ο σχεδιασμός ενός άλλου συστήματος

Επικεντρώνοντας στη σημασία του σχεδιασμού και της πρόβλεψης στοχεύουμε στην
αποτύπωση του συστήματος στο οποίο συμμετέχουμε διαγράφοντας το ρόλο του παιδιού,
της οικογένειας, των θεσμικών οργάνων, των εταιρειών, των αξιακών επιλογών και των
αποτελεσμάτων. Υπάρχει και άλλο σύστημα που θα μπορούσε να σχεδιαστεί; Και μήπως
αυτό σημαίνει διαφορετικές επιλογές όχι μόνο στο παραγωγικό μοντέλο αλλά και στο
σύστημα αξιών που νοηματοδοτεί τις επιλογές μας;
Σχετικά θεματικά πεδία: Οι τέσσερις διαστάσεις της αειφορίας (Περιβάλλον: Φύση,
Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική) οι αρχές και οι αξίες της αειφορίας (Πρόβλεψη –
Σχεδιασμός)

Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο

Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Γυμνάσιο

Δημοτικό
Δημοτικό
Ε,Στ

του

Δημοτικό
Ε,Στ

διαχείρισης

Νήπια

δ. Αναρωτιέμαι, αν υπάρχουν άλλοι τρόποι
απορρίμματος.

Νήπια

γ. Οργανώνω μια εκδήλωση για τους γονείς με το σκοπό αυτό.

Νήπια

β. Δημιουργώ ένα τρίπτυχο στο οποίο ενημερώνω και προβάλλω τα
θετικά αποτελέσματα της δράσης μου.

Δημοτικό
Ε,Στ

α. Σχεδιάζω το σύστημα συλλογής και επανάχρησης στο οποίο
συμμετέχουμε ως σχολείο. Παρουσίαση.

Νήπια

Δραστηριότητες: Αν ήμουν για μια μέρα δήμαρχος...

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
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Πρόταση σύντομου προγράμματος
Για όσες σχολικές ομάδες δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ένα πλήρες πρόγραμμα
όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν
ορισμένες μόνο δραστηριότητες, παράλληλα πιθανόν με τη συλλογή τηγανελαίου,
προτείνουμε την υλοποίηση τεσσάρων βασικών δραστηριοτήτων.
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Δραστηριότητα 1
Καταγράψτε για 15 μέρες:
1. Τι λάδι χρησιμοποιείτε για τηγάνισμα στο σπίτι σας;
2. Πόσο λάδι χρησιμοποιείτε για τηγάνισμα στο σπίτι σας;
3. Τι κάνετε το τηγανέλαιο μετά τη χρήση του;

Δραστηριότητα 2
Εντοπίστε πέντε τουλάχιστον προβλήματα που δημιουργούνται στο περιβάλλον από την
λανθασμένη διάθεση του τηγανελαίου.

Δραστηριότητα 3
Θέλετε να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανελαίων στο Δήμο σας. Έχετε
αναλάβει να ευαισθητοποιήσετε τους κατοίκους του Δήμου να συμμετέχουν στη συλλογή
τηγανελαίων.
1. Με ποιους τρόπους θα τους προσεγγίσετε;
2. Ποια επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσετε για να τους πείσετε;
3. Με ποιους (υπηρεσίες, φορείς, άλλο;) θα συνεργαστείτε;

Δραστηριότητα 4
Ο Δήμος υλοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανελαίων. Θέλετε να βοηθήσετε στην
προβολή του προγράμματος και στη συμμετοχή των δημοτών. Επιλέγετε να δημιουργήσετε:
1. Σχέδια/σκίτσα που θα κολληθούν πάνω στα δοχεία συλλογής που θα μοιράσει ο
Δήμος
2. Ένα slogan για το πρόγραμμα
3. Μια αφίσα για το πρόγραμμα
4. Ένα διαφημιστικό spot (ηχητικό, video) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου ή σε ραφιοφωνικό/τηλεοπτικό σταθμό

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
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Β΄ Μέρος
Πρόλογος από τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου
Η ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε, να προβληματιστούμε και να υιοθετήσουμε ένα νέο
τρόπο ζωής, σκέψης αλλά και νοοτροπίας για το περιβάλλον, μας υπενθυμίζει το χρέος
αλλά και το καθήκον που έχουμε να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια για τη φροντίδα και
την προστασία του πλανήτη μας.
Ο καθένας από τη δική του θέση αλλά και όλοι μαζί σαν σύνολο, οφείλουμε να
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την απομάκρυνση όλων εκείνων των κινδύνων
που απειλούν την περιβαλλοντική ισορροπία και διαταράσσουν την ποιότητα ζωής μας. Το
μήνυμα για ένα καλύτερο περιβάλλον στο οποίο θέλουμε να ζούμε ας γίνει οδηγός στην
καθημερινότητά μας, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος μας αφορά και μας ενώνει
όλους.
Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του,
υλοποιεί από τις αρχές του 2012 το Πρόγραμμα Συλλογής και Ανακύκλωσης Τηγανελαίων,
οργανώνοντας τη συλλογή των μεταχειρισμένων μαγειρικών ελαίων σε συνεργασία με το
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο τη μετατροπή τους σε βιοκαύσιμο, το οποίο θα διατεθεί
για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης ορισμένων σχολείων του Δήμου μας.
Η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς από
τα σχολεία του Δήμου μας. Στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της
μαθητικής κοινότητας για τη σπουδαιότητα της συλλογής τηγανέλαιων ήταν καθοριστική η
συμβολή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευθερίου Κορδελιού και
Βερτίσκου, το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την πολύτιμη και
ενεργή συμπαράστασή του.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δημιουργήθηκε το Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης με τίτλο «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» στο οποίο
συμμετείχαν το σχολικό έτος 2012-13 δώδεκα (12) Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου με 24 τμήματα, 26 εκπαιδευτικούς και 460
μαθητές. Αυτή όμως είναι μόνο η αρχή. Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι συμπολίτες μας, και ιδιαίτερα η νέα
γενιά, αγκάλιασαν αυτήν την περιβαλλοντική πρωτοβουλία, η προσπάθεια αυτή θα
διευρυνθεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος
για τη συλλογή τηγανέλαιων, όσους κατανόησαν τα τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη αυτής
της δράσης και σε όσους ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου η τοπική μας κοινωνία να
αναδείξει την περιβαλλοντική της ευαισθησία, αναλαμβάνοντας έναν ενεργό ρόλο για την
προστασία του περιβάλλοντος μέσω εναλλακτικών μορφών εξοικονόμησης ενέργειας.
Το σύνθημα «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε» ας γίνει ο οδηγός της
καθημερινότητάς μας και η αφετηρία για μια καλύτερη πόλη στην οποία αξίζουμε να ζούμε.
Ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου
Στάθης Λαφαζανίδης
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Παρουσίαση εργασιών σχολικών ομάδων
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εργασίες / προγράμματα που υλοποίησαν οι σχολικές
ομάδες που συμμετείχαν στο Τοπικό Δίκτυο «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι
ωφελούμαστε» τη σχολική χρονιά 2012-13. Όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές
αντιμετώπισαν με μεράκι και φαντασία την προσπάθειά τους και δημιούργησαν πολύ
ενδιαφέρουσες δράσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλα σχολεία
που θα θελήσουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα.
Οι σχολικές ομάδες που συμμετείχαν τη σχολική χρονιά 2012-13 στο Τοπικό Δίκτυο είναι:

Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Τάξη

3ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

Κλασσικό και Ολοήμερο

6ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

Κλασσικό και Ολοήμερο

3ο Δημ. Σχ. Ελ. Κορδελιού

Ε1, Ε2

3ο Πειρ. Δημ. Σχ. Ευόσμου

Στ΄, Γ΄, Β΄

16ο Δημ. Σχ. Ευόσμου

Δ1, Στ1, Στ2

24ο Δημ. Σχ. Ευόσμου

Στ΄

25ο Δημ. Σχ. Ευόσμου

E΄

Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Τάξη

2ο Γυμν. Ελ.-Κορδελιού

Α΄

Διαπολ. Γυμν. Ευόσμου

Β΄

1ο ΓΕΛ Ελ.-Κορδελιού

Α΄

Διαπολ. ΓΕΛ Ευόσμου

Α΄
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3ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
Εκπαιδευτικοί: Ζέλκα Χριστίνα, Κέζου Μαρία, Τσιουτσιουλίτου Αναστασία
Τάξη: Κλασικό & Ολοήμερο τμήμα
Το 3ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου αποτελείται από δύο τμήματα: το κλασικό και το ολοήμερο. Σ΄
αυτά φοιτούν 42 παιδιά.
Δουλεύουμε με σχέδια εργασίας και θεματικές προσεγγίσεις διαθεματικού χαρακτήρα. Οι
ομάδες εργασίες αποτελούν σχεδόν καθημερινή πρακτική.
Ασχοληθήκαμε με το θέμα: «Ελιά και τηγανέλαιο, μια διαφορετική χρήση» από το
Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα του ΚΠΕ
Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου «Τηγανέλαιο: όλοι
συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε».
Οι παιδαγωγικοί στόχοι που θέσαμε αφορούν στα ακόλουθα:







Να μπορούν να καταλάβουν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος όπως η ελιά και να
γνωρίσουν τις πολλές χρήσεις του.
Να αντιληφθούν την έννοια της ανακύκλωσης γενικά και ειδικότερα του
τηγανελαίου.
Να συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.
Να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες.
Να κατανοήσουν τον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες.
Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από το λόγο και την τέχνη.

Οι δραστηριότητες καλύπτουν και τις πέντε γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά,
Μελέτη περιβάλλοντος, Πληροφορική, Δημιουργία- έκφραση.
Η αρχή έγινε με ένα γνωστό μύθο: τη διαμάχη ανάμεσα στη θεά Αθηνά και το θεό
Ποσειδώνα για την ονομασία της πόλης των Αθηνών. Αφού άκουσαν την ιστορία, την
«ζωντάνεψαν» ζωγραφίζοντάς την. Το κάθε παιδί χρησιμοποίησε τη φαντασία του και το
αποτέλεσμα ήταν όμορφο.
Στη συνέχεια καλέσαμε στο σχολείο μας τρεις μητέρες από διαφορετικές ελαιοπαραγωγικές
περιοχές της Ελλάδας για να μας μιλήσουν για την ελιά και το λάδι. Μας έφεραν λάδι
(ελαιόλαδο, καλαμποκέλαιο, σπορέλαιο, σησαμέλαιο) και ελιές. Μας έδειξαν στο χάρτη τις
περιοχές όπου έχουν τους ελαιώνες τους. Μυρίσαμε το λάδι, δοκιμάσαμε ελιές,
παρατηρήσαμε το χρώμα, το σχήμα των καρπών, κτλ. Δε μείναμε όμως εκεί. Γίναμε
επιστήμονες και πιάσαμε δουλειά.
Πειραματιστήκαμε για να ανακαλύψουμε κάποιες ιδιότητες του λαδιού όπως: η μη
διαλυτότητά του στο νερό. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες εργασίας κατέγραψαν τα
ευρήματα του πειράματος και τα παρουσίασαν στην τάξη. Διαπιστώθηκε ότι το λάδι όταν
καταλήγει στη θάλασσα, στα ποτάμια, στις λίμνες δε διαλύεται και δυσκολεύει τη ζωή των
πλασμάτων που ζουν εκεί αλλά και όσων θέλουν να κολυμπήσουν εκεί. «Πώς θα
κολυμπάμε το καλοκαίρι σε βρώμικη θάλασσα; Κάτι πρέπει να κάνουμε!»
Αρχικά συλλέξαμε πληροφορίες από βιβλία, εφημερίδες, το διαδίκτυο. Αρχίσαμε να
βλέπουμε ότι υπάρχει λύση: η ανακύκλωση του τηγανόλαδου. Γράψαμε συνθήματα και τα
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αναρτήσαμε σε πίνακα ώστε να ενημερωθούν οι γονείς. Τι συνθήματα; Πάρτε μια ιδέα:
Τηγανέλαιο για το καλοριφέρ, όχι τηγανέλαιο στη θάλασσα, «Μαμά, μπράβο! Έβαλες το
τηγανέλαιο στον ειδικό κάδο!»
Δημιουργήσαμε ένα παραμύθι. Τα παιδιά έλεγαν κι η νηπιαγωγός έγραφε. Το
εικονογράφησαν κι έγραψαν τον τίτλο: «Το τηγανόλαδο».
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το Τηγανόλαδο που του άρεσε να μπαίνει στο τηγάνι.
Ένοιωθε μοναξιά ώσπου κάποια στιγμή ένας ξιφίας ήρθε να τηγανιστεί. Έκαναν παρέα,
αλλά ο ξιφίας μόλις τηγανίστηκε βγήκε από το τηγάνι για να φαγωθεί. Μια άλλη μέρα
μπήκαν στο τηγάνι πατάτες. Ήταν ήσυχες κι έλεγαν ότι όταν ψηθούν θα φύγουν κι αυτές για
να φαγωθούν. Έτσι κι έγινε. Το τηγανόλαδο ένοιωθε λύπη. Το έβαλαν κάποια μέρα σ’ ένα
μπουκάλι. Κάποιες φορές το πετούσαν στο νεροχύτη. Πήγαινε κάτω μέσα στους σωλήνες
που έφταναν μέχρι τη θάλασσα και χυνόταν εκεί. Εκεί έμεναν τα καλαμάρια, οι φώκιες, οι
καρχαρίες, οι αστακοί, τα καβούρια, τα δελφίνια, οι μουρμούρες, οι γαύροι, οι ξιφίες, οι
σαρδέλες. Όταν το τηγανόλαδο έφτασε στο σπίτι τους, τη θάλασσα, αυτά τρόμαξαν κι
αποφάσισαν να κρυφτούν βαθιά-βαθιά για να μην κολλήσει λάδι πάνω τους κι άλλες
βρωμιές. Όταν ο μπαμπάς ενός κοριτσιού, της Νεφέλης, πήγε να ψαρέψει, ψάρια δεν
έπιασε. Έπιασε μόνο φύκια.
Πήγε να το πει σ’ άλλους φίλους ψαράδες για να ξέρουν τι τους περιμένει. Πήρε ένα μεγάλο
πλοίο και πήγανε στα βαθιά. Ούτε εκεί βρήκαν ψάρια. Στενοχωρήθηκαν πολύ και
σκέφτηκαν ότι υπήρχαν εκεί σκουπίδια και τηγανόλαδο. Αναρωτήθηκαν μήπως γι αυτό
εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Αποφάσισαν να μαζέψουν τα σκουπίδια και το Τηγανόλαδο.
Συμφώνησαν όλοι να βοηθήσουν τη θάλασσα να γίνει καθαρή.
Το Τηγανόλαδο το πήγαν σε εργαστήριο επιστημόνων και με τα μηχανήματά τους το έκαναν
βιοντίζελ. Το πήγαν σ ένα σπίτι , το έβαλαν στον καυστήρα και το σπίτι ζεστάθηκε. Τους
είπε: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Το Τηγανόλαδο στην αρχή ήταν κακό κι ήθελε να φέρει αρρώστιες.
Μετά όμως, στο εργαστήριο άλλαξε γνώμη κι έγινε καλό. Τα ψάρια μόλις καθαρίστηκε η
θάλασσα κολυμπούσαν χαρούμενα. Έκαναν γιορτή κι έφαγαν τούρτα. Χόρεψαν ζεμπεκιά,
τσιφτετέλι, το χορό της τρελής, τσα-τσα, ποντιακά και το χορό των παπουτσιών. Έζησαν
αυτά καλά κι εμείς καλύτερα».
Γνωρίσαμε τον πίνακα του Θεόφιλου «το μάζεμα της ελιάς» κι επιχειρήσαμε να
ξανασυνθέσουμε με το δικό μας τρόπο. Επειδή ο Οδυσσέας Ελύτης είναι φίλος μας «τον
καλέσαμε» κατά κάποιο τρόπο, στην παρέα μας γιατί κάτι είχε να μας πει...
Με τόση δουλειά πεινάσαμε και είπαμε να γλυκαθούμε λίγο! Οι μαμάδες μας βοήθησαν να
φτιάξουμε λουκουμάδες στο κλασικό τμήμα ενώ, στο ολοήμερο τμήμα ένα μεσημέρι ήρθαν
κάποιες μητέρες και μας βοήθησαν να τηγανήσουμε πατάτες και κοτομπουκιές. Φάγαμε
ένα πολύ νόστιμο μεσημεριανό φαγητό. Το τηγανόλαδο που έμεινε το μαζέψαμε στο
μπουκάλι. Θα το χρειαστούμε.
Παρατηρήσαμε εικόνες αγγείων των αρχαίων Ελλήνων. Μάθαμε ότι το λάδι το αποθήκευαν
σε πήλινα δοχεία. Έτσι, φτιάξαμε ένα.
Κλασικό και ολοήμερο τμήμα καλοδεχτήκαμε την κυρία Χρυσούλα, την υπεύθυνη του ΚΠΕ
Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, η οποία μας έδειξε πώς μπορούμε να φτιάξουμε
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σαπούνι με το τηγανέλαιο! Χρησιμοποιήσαμε το τηγανέλαιο που συλλέξαμε όταν φτιάξαμε
λουκουμάδες και τηγανήσαμε πατάτες. Την ευχαριστούμε και πάλι! Στη συνέχεια, ήρθε η
κυρία Μαρία από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου η οποία μας έδειξε πώς να φτιάξουμε κερί.
Παρουσιάσαμε το μήνυμα της ανακύκλωσης τηγανελαίου στο Πολιτιστικό Κέντρο
Κορδελιού Ευόσμου χορεύοντας και τραγουδώντας τον ήλιο τον ηλιάτορα που λέει:
«Ε, σεις στεριές και θάλασσες
τ’ αμπέλια κι οι χρυσές ελιές
σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ
μόνον ετούτον αγαπώ».
Παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά πήραν το ρόλο τους στα σοβαρά με αποτέλεσμα στα σπίτια
τους οι γονείς να αρχίσουν να μην πετάνε πια το τηγανέλαιο στο νεροχύτη, αλλά να το
μαζεύουν σε μπουκάλια. Έγινε η αρχή!
Η συνέχεια είναι στο χέρι μας. Όλοι εμείς συνεργαστήκαμε επειδή συμφωνούμε πως όταν
όλοι βοηθάμε στη συλλογή τηγανελαίου... τότε υπάρχει ελπίδα να έχουμε τη Γη μας
καθαρή και ζωντανή.

Μαθητές:
Κλασικό Τμήμα: Βαϊσίδου Μαρία, Γκέκα Δέσποινα, Ευσταθιάδης Γεώργιος, Ζαχόπουλος
Φίλιππος, Θανάσι - Γάζης Δημήτριος, Καλτσούνη Δέσποινα, Κασκαρίδης Οδυσσέας,
Κωνσταντινίδης Μάριος, Κωνσταντινίδου Αναστασία, Μαργούτας Παναγιώτης-Ιωάννης,
Μπεκίρι Ορέστης, Μώκας Χρήστος, Νεοχωρλής Παναγιώτης, Ντρέσαϊ Ρομέο, Πολυχρονίδου
Ευαγγελία, Ρέντας Αθανάσιος, Σακαλής Νικόλαος-Ιλαρίων, Σεϊταρίδου Νεφέλη-Σπυριδούλα,
Τοπαλίδου Παρασκευή, Τσαμασλίδης Πέτρος, Τσουκαλά Μαρία, Φασούλης Γεώργιος.
Ολοήμερο Τμήμα: Ακρίβος Γεώργιος, Αντέμι Στέλλα, Αργυρόπουλος Ιωάννης-Μιχαήλ,
Δομουχτσής Πέτρος, Ζαπουνίδης Ιορδάνης, Θεοχαρίδου Λευκοθέα, Θρήσκου Ζωή,
Κατσάνος Κωνσταντίνος, Κεσίδης Ανδρέας, Κεσίδου Κωνσταντίνα, Μακρίδου Μαρία,
Μπάση Άγγελε, Μπινάζης Ιωάννης, Νταγκουνάκη Ναταλία, Ουζούνη Γεωργία,
Παπαχρήστου Βασίλειος, Παρασκευοπούλου Βαλεντίνη, Πουλουσλάρ Ειρήνη, Σαββίδου
Μαρία.
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6ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου
Εκπαιδευτικοί: Φαμπρίκη Σουλτάνα, Θεοδώρου Σοφία, Καλαϊτζίδου Ελένη,
Προβατίδου Κυριακή.
Τάξη: Κλασικό & Ολοήμερο τμήμα
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
«SOS Ο πλανήτης κινδυνεύει»
α. Τηγανέλαιο : Όλοι συλλέγουμε – όλοι ωφελούμαστε.
β. Προστασία περιβάλλοντος – Ανακύκλωση.
Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος







Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα παιδιά την αλληλεπίδραση ανθρώπου περιβάλλοντος.
Να αποκτήσουν θετική στάση όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας.
Να γνωρίσουν το κύκλο ζωής της ελιάς - λαδιού.
Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να καταγράψουν, να μετρήσουν, να ταξινομήσουν,
να ομαδοποιήσουν.
Να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης (ζωγραφική, ποίηση, λογοτεχνία) να
γνωρίσουν μεγάλους δημιουργούς.
Να συλλέξουν τηγανέλαιο.

Το πρόγραμμα φυσικά συνδέεται με όλες τις μαθησιακές περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά,
εικαστικά, περιβάλλον, Η.Υ.)
Ξεκινήσαμε με τον μύθο της Αθηνάς και του Ποσειδώνα. Είδαμε τη σημασία της ελιάς και
τους συμβολισμούς της (ειρήνη). Κατασκευάσαμε κότινους (Ολυμπιακοί αγώνες).
Στη συνέχεια με επισκέψεις μητέρων στο σχολείο γνωρίσαμε την ελιά, το ελαιόλαδο, το
αραβοσιτέλαιο, το ηλιέλαιο. Μάθαμε για το μάζεμα της ελιάς, πώς γίνεται το λάδι που
χρησιμοποιούμε, μυρίσαμε και γευτήκαμε λάδι.
Γνωρίσαμε τον ζωγράφο Θεόφιλο, παρατηρήσαμε τον πίνακα «το μάζεμα της ελιάς».
Προσπαθήσαμε και κάναμε το δικό μας «λιομάζεμα» κολάζ και ζωγραφική. Γνωρίσαμε τον
Οδυσσέα Ελύτη με το ποίημα « Εσείς στεριές και θάλασσες». Ζωγραφίσαμε ομαδικά.
Τηγανίσαμε στο σχολείο πατάτες και κεφτεδάκια, είδαμε το τηγανέλαιο. Το μυρίσαμε και
μάθαμε την διαδικασία συλλογής.
Για να δούμε την επίδραση του τηγανέλαιου στη φύση φυτέψαμε φυτά και τα ποτίζαμε με
καθαρό νερό και μολυσμένο νερό με τηγανέλαιο. Το πείραμα αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον
για τα παιδιά, γιατί είδαν ότι το μολυσμένο νερό κατέστρεψε τα φυτά και το γεγονός αυτό
τα έκανε να κατανοήσουν το «κακό» που κάνει στο περιβάλλον να το πετάμε στο νεροχύτη.
Γράψαμε μηνύματα για τους μεγάλους, να τους κάνουμε να καταλάβουν κι εκείνοι αυτό
που τα παιδιά είχαμε ήδη μάθει. Επίσης αυτό στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία ενός
παραμυθιού «Η οικογένεια ποντικών σώζει τη γη» και ενός ποιήματος «Η γη μας».
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Φτιάξαμε αφίσα με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί – Όλοι μαζί προστατεύουμε τη γη».
Ετοιμάσαμε φέιγ-βολάν για να τα μοιράσουμε στη γειτονιά για ενημέρωση.
Με τη βοήθεια της κ. Χρυσούλας, υπεύθυνης του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού &
Βερτίσκου, φτιάξαμε σαπούνι και με τη βοήθεια της κ. Μαρίας από το Δήμο Κορδελιού
Ευόσμου κάναμε κερί και έτσι είδαμε και άλλες χρήσεις του τηγανέλαιου. Αρχίσαμε να
συλλέγουμε τηγανέλαιο στα σπίτια μας και να το συγκεντρώνουμε στο σχολείο.
Έγινε παρουσίαση του προγράμματος στις 23/04/2013 στους γονείς και στο Δήμο
Κορδελιού Ευόσμου, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.
Η συλλογή τηγανέλαιου συνεχίζεται και η ανταπόκριση των οικογενειών είναι μεγάλη.
Πιστεύουμε ότι οι στόχοι του προγράμματος αυτού επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά πήραν τον
ρόλο τους στα σοβαρά. Άρχισαν να μαζεύουν το τηγανέλαιο σε μπουκάλια, σε βαζάκια και
σε ότι άλλο είχαν. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο δήμος δεν έδωσε τα δοχεία που
υποσχέθηκε με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την συλλογή.

Τηγανίσαμε πατάτες και κεφτεδάκια για να δούμε τη διαφορά του καθαρού λαδιού από το
τηγανέλαιο.

Κάναμε σαπούνι

……..Η αφίσα μας: Ο κύκλος ζωής της ελιάς
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Μαθητές:
Κλασικό Τμήμα: Αθανασιάδου Κυριακή, Ακριτίδης Χρήστος, Βαράκη Δήμητρα,
Γιαννακοπούλου Μιχαέλα, Γκεζιμπεΐκοβ Αναστασία, Γκεζιμπεΐκοβ Άννα-Μαρία, Δαζάνης
Ευάγγελος-Εφραίμ, Ζιάρας Άγγελος, Ηλιάδου Μαγδαληνή, Θεοδωρίδης Λεωνίδας, Ίτσιος
Γεώργιος, Ιωαννίδου Μελπομένη, Καλέσογλου Αθανάσιος, Καστερόγλου Ευστράτιος,
Καφάτσου Αικατερίνη, Κουτσιάδου Στυλιανή, Κυριακίδης Δημήτριος, Κωντσιόγλου
Δημήτριος, Λιτσάι Βαλέρια, Μπαλλά Αντώνιος, Μπουρού Θεοδώρα, Πυρίντση Ναυσικά,
Σειρανίδου Νικολέτα, Σιδηράς Γεώργιος.
Ολοήμερο Τμήμα: Αλούσι Γιουλιάνο, Γαβρά Καλλιόπη, Γκιαούρης Ιωάννης, Δούκας
Αλέξανδρος, Καλκάνας Νικόλαος, Νιάκου Ιωάννα, Μακρίδου Άννα, Μιχαλούδη ΜαρίαΙωάννα, Μυρίδου Ελισάβετ, Παντελής Σταύρος, Πατλάκας Αλέξανδρος, Χατζηλαζαρίδης
Αργύρης, Σκαρλάτου Ζωή-Φωτεινή, Στράντσαλης Νεοκλής, Τριανταφύλλου Ειρήνη,
Τσιλικίδης Ιωάννης, Καλαμαρά Βασιλική, Φουλοπούλου Νικολέτα.
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3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού
Εκπαιδευτικοί: Ακριτίδης Παύλος, Καρυδοπούλου Σοφία, Καρατζιάνη Ελένη
Τάξεις: Ε1 & Ε2
Θέμα: «Τηγανέλαια: Όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε»
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος έγινε καταρχήν μια συζήτηση στην τάξη για τα
τηγανέλαια, ενημέρωση για τα λάδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο
συλλογής τους και τη διαδικασία συγκέντρωσης και διάθεσής τους.
Οι μαθητές έφτιαξαν ένα ερωτηματολόγιο (έξι ερωτήσεις) σχετικά με τη χρήση και
ανακύκλωση των τηγανελαίων και το μοίρασαν στις οικογένειες των παιδιών από τη Γ΄ τάξη
και πάνω (δείγμα 100 οικογενειών). Συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια και προχώρησαν στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και
συμπερασμάτων.
Δημιούργησαν ζωγραφιές, τραγούδια, ακροστιχίδα, σταυρόλεξο, παραμύθι και λεξικό
με όρους που αφορούν την ενέργεια, ενώ κατασκεύασαν και μακέτες χάρτινες
χρησιμοποιώντας την τεχνική του οριγκάμι.
Έβγαλαν τα δικά τους συνθήματα και ενημερωτικά δελτία που αφορούν την
ανακύκλωση των τηγανελαίων.
Όλο το υλικό ψηφιοποιήθηκε σε μορφή power point και μπορεί κάποιος να το δει
στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.slideshare.net/pakritid/ss-21775091
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Τα τραγούδια μας
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Οι αφίσες μας

Οι ζωγραφιές…

Οι ζωγραφιές μας

… και οι κατασκευές μας
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Οι απόψεις των παιδιών
Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που όλοι μαζί συμμετείχαν σε ένα τέτοιο
πρόγραμμα. Τους άρεσε πάρα πολύ που ανέβηκαν όλοι στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης στο Πνευματικό Κέντρο Ευόσμου, να τραγουδήσουν τα τραγούδια τους.
Εντυπωσιάστηκαν από τον πολύ κόσμο που υπήρχε εκεί. Οι περισσότεροι τόνισαν πως τους
άρεσε πάρα πολύ το ότι αυτό το διάστημα εργάζονταν όλοι μαζί μαθαίνοντας αλλά και
δημιουργώντας αξιόλογα πράγματα
Εντυπωσιάστηκαν από τη μετατροπή του τηγανελαίου σε βιοκαύσιμο, κάτι το οποίο
αγνοούσαν μέχρι τώρα, ενώ φοβερή εντύπωση τους έκανε η ρύπανση που προκαλείται από
την απόρριψη ενός και μόνο λίτρου τηγανελαίου στο σύστημα της αποχέτευσης. Επίσης,
μεγάλη εντύπωση τους προξένησε το γεγονός πως ενώ πολύς κόσμος γνωρίζει για τη
ρύπανση που προκαλεί το τηγανέλαιο, εξακολουθεί να το πετά στο σύστημα αποχέτευσης.
«...ήταν μια ωραία και συναρπαστική εμπειρία και πιστεύω πως όλοι μάθαμε κάτι από
αυτήν» (Κ.Σ μαθητής της Ε2)

Ο κύκλος ζωής του λαδιού

Μαθητές:
Ακριτίδης Ιορδάνης, Ανδριώτη Ιωάννα, Ανταλή Νικολέτα, Βασιλάκος Γιάννης, Γαλανός
Δημήτριος, Γαλατά Ασημένια, Γκέτσκα Αλέξης, Γλούφτση Αναστασία, Γρηγοριάδου Σωτηρία,
Ζαχαρίας Αθανάσιος, Θεοφανίδης Λευτέρης, Θωμαΐδης Ελευθέριος, Θωμαΐδου Ιωάννα,
Ιωαννίδου Δήμητρα, Καμινιώτου Μαρία, Καραγκιόζοβα Ζήνα, Μάντσε Μαρία, Μαργαρίτης
Θέμης, Μαυραγγελίδου Ιωάννα, Μηλιόπουλος Γιώργος, Μουτάφης Αναστάσιος,
Μπαλάσκας Δημήτρης, Μπάλλα Ρονάλντ, Μπρέϊστα Έρβις, Μυλωνάς Δημήτριος, Νησιώτης
Γιώργος, Ντελεσπυρίδης Γεώργιος-Αναστάσιος, Ξυμητίδης Γιώργος, Παπαδοπούλου
Στυλιανή, Πόρναλη Χριστίνα, Σάκα Κλάιντι, Σταματίου Σταμάτιος, Τζαμπάζι Ηλίας,
Τριανταφυλλίδου Γαλήνη, Τσαφή Βασιλική, Φλώρου Φρειδερίκη, Χρόνης Θεμιστοκλής.
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3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
Εκπαιδευτικοί: Ζιώγα Χρυσούλα, Κυριατζάκου Κωνσταντία,
Λασκαρίδου Χρύσα, Βογιατζή Κορίνα
Τάξεις: ΣΤ΄, Γ΄, Β΄
Θέμα: «Τηγανέλαια: Όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε»
Συνοπτική Περιγραφή του θέματος
Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστίασε στη
γνωριμία των μαθητών με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και συγκεκριμένα με τα βιοκαύσιμα.
Σκοπός είναι η ενημέρωση και η αλλαγή στάσης των
μαθητών αλλά και των δημοτών της τοπικής κοινωνίας,
σχετικά με την όχι και τόσο γνωστή ανακύκλωση
χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών.
Οι στόχοι του προγράμματος μας είναι :

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές του
σχολείου μας ώστε να αποκτήσουν οικολογική
συνείδηση
Το σλόγκαν μας

Να αποκτήσουν οι μαθητές ποικίλες εμπειρίες
και βασικές γνώσεις για την αξία της ανακύκλωσης
 Να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την αναγνώριση και την επίλυση
περιβαλλοντικών προβλημάτων
 Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα
μιας περιβαλλοντικής εργασίας
Μέθοδοι υλοποίησης
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project καθώς και διάφορες στρατηγικές όπως: συζήτηση
χαρτογράφηση, μελέτη πεδίου, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, ομαδοσυνεργατική.
Φάση προετοιμασίας: Συζήτηση για το θέμα. Τρόπος οργάνωσης του προγράμματοςερωτηματολόγια. Τρόπος και μέσα εφαρμογής. Οργάνωση για τα οφέλη της κοινωνίας.
Τρόπος συνεργασίας με άλλους φορείς. Τρόπος προώθησης του προγράμματος.
Φάση πραγματοποίησης: Σύνταξη ερωτηματολογίων. Συγκέντρωση - ταξινόμηση
ερωτηματολογίου. Ασκήσεις επί χάρτου και σχεδιασμός δράσεων. Επίσκεψη στο ΤΕΙ
Κοζάνης. Καταγραφή υλικών δράσης. Συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην υλοποίηση.
Αξιολόγηση προγράμματος. Προώθηση προγράμματος (βίντεο, φωτογραφίες).
Αξιολόγηση
Αρχική: Αξιολόγηση του συγκεντρωθέντος υλικού από την ομάδα δράσης του
προγράμματος.
Διαμορφωτική: Οργάνωση της παρουσίασης-προετοιμασία για το τελικό στάδιο
αξιολόγησης.

41

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια”

Τελική: Παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων στους μαθητές του σχολείου.
Ημερίδα Παρουσίασης
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ευόσμου σε μια
εκδήλωση που οργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού
& Βερτίσκου σε συνεργασία με το Δήμο. Πήραν μέρος όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Τοπικό Δίκτυο: «Τηγανέλαιο όλοι συλλέγουμε, όλοι
ωφελούμαστε». Απονεμήθηκαν έπαινοι στους συμμετέχοντες και στους μαθητές. Το
πρόγραμμα παρουσιάστηκε και στις 5 Ιούνη, ημέρα Περιβάλλοντος, στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας σε όλους τους μαθητές. Επίσης εκείνη τη μέρα
ομάδα μαθητών μοιράστηκαν φυλλάδια στους πολίτες του Δήμου Ευόσμου, σε διάφορα
σημεία του Δήμου, σε συνεργασία με τα άλλα σχολεία και το Δήμο.
Δραστηριότητες











Το ερωτηματολόγιό μας.
Γιατί να μην πετάμε τα λίπη και τα λάδια στα σκουπίδια ή στην αποχέτευση;
Πού θα ανακυκλώσουμε το τηγανέλαιο;
Τα θετικά και αρνητικά της ανακύκλωσης του τηγανελαίου.
Οι νέες «χρήσεις» του τηγανελαίου.
Γνωρίζετε ότι το χρησιμοποιημένο λάδι το ανακυκλώνουμε σε βιοντίζελ;
Παρουσίαση έρευνας για τα βιοκαύσιμα. Η ανακύκλωση.
Τα βιοκαύσιμα της νέας γενιάς.
Το βιβλίο της ανακύκλωσης του τηγανελαίου.
Βίντεο «eco news»: οι μαθητές έγραψαν μόνοι τους ένα μικρό θεατρικό για να
παρουσιάσουν την ανακύκλωση του τηγανελαίου, ακόμη έκαναν δομημένη συζήτηση
(debate) για τα θετικά και αρνητικά της ανακύκλωσης.

Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές με τη χρήση του
λογισμικού Power Point.
Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα τελικά βοήθησε τους μαθητές στις αποκτηθείσες γνώσεις και
στάσεις σχετικά με το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.
Παρακάτω παρατίθενται μερικές φωτογραφίες από το βιβλίο ανακύκλωσης το οποίο
δημιούργησαν οι μαθητές.
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Μερικές φωτογραφίες από αφίσες των μαθητών για το τηγανέλαιο.
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Και μερικές απόψεις μαθητών:
«Το πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανελαίου μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσαν τα
βιντεάκια που κάναμε μαζί με τη βοήθεια των δασκάλων και γενικά οι δραστηριότητες που
κάναμε. Αλλά πιο πολύ απ’ όλα μου άρεσε τότε που πήγαμε στο θέατρο του Πολιτιστικού
Κέντρου και τραγουδήσαμε το τραγούδι: «Μάσα Σιδερομάσα» και είδαμε τα «έργα» των
υπόλοιπων παιδιών».
«Αισθάνθηκα πολύ καλά γιατί ποτέ δεν είχαμε λάβει μέρος σε κάτι τέτοιο. Σκέφτηκα πως
επειδή δεν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο δεν θα βγει καθόλου καλό. Σκέφτηκα πάλι πως δεν θα
ήταν εύκολο να συνεργαστούμε με την άλλη τάξη»
«Φέτος στην Στ΄ τάξη κάναμε πολλές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μία από αυτές είναι και η ανακύκλωση τηγανελαίου. Δημιουργήσαμε αφίσες φτιάξαμε
κάρτες και τις μοιράσαμε στους δασκάλους του σχολείου μας έτσι τους παροτρύναμε να
ανακυκλώνουν τηγανέλαιο, δημιουργήσαμε βιντεάκι με τα αρνητικά και τα θετικά της
χρήσης του τηγανελαίου. Έπειτα παρουσιάσαμε το πρόγραμμα μας στο πολιτιστικό κέντρο.
Τώρα πλέον είμαι ικανοποιημένη γιατί μπορέσαμε και καταφέραμε να πείσουμε πολλούς
ανθρώπους να ανακυκλώνουν τηγανέλαιο. Αυτό το μεταδίδουν σε φίλους τους και έτσι
συμβάλλουμε όλοι μαζί στην προστασία του περιβάλλοντος»
«Όλη αυτή η δράση μου φάνηκε ωραία αλλά και περίεργη. Αν μου έλεγαν να το ξανακάνω,
δε θα έλεγα όχι»
«Ακόμη ένας άνθρωπος στο πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανελαίου. Ο κόσμος μπορεί να
αλλάξει». Το πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανελαίου μου άρεσε αρκετά, διότι προσπαθούμε
να κρατήσουμε τη γη καθαρή»
«Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ανακύκλωσης του τηγανελαίου με έκανε να σκεφτώ
δημιουργικά και τα αισθήματα μου ήταν πολύ θετικά. Αισθάνομαι τέλεια όταν ξέρω ότι έτσι
προστατεύουμε το περιβάλλον. «Ανακυκλώστε και Σώστε τη ΓΗ»
«Μου έκανε εντύπωση το πώς καθαρίζουν το τηγανέλαιο που τους δίνουμε και το
χρησιμοποιούν για να θερμαίνονται σχολεία και σπίτια. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα
μάθαμε πολλά δίνοντας τηγανέλαιο στο ΤΕΙ Κοζάνης πήραμε ανακυκλώσιμο βιοντίζελ και
συμβάλαμε στην θέρμανση ενός σχολείου»
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«Περάσαμε τέλεια. Μόλις ακούσαμε ότι θα ασχοληθούμε με το τηγανέλαιο
εντυπωσιαστήκαμε και κάναμε πολλά πράγματα, όπως αφίσες και συνθήματα. Όμως, πάνω
από όλα μάθαμε να ανακυκλώνουμε το τηγανέλαιο»
«Τηγανέλαιο δώσε! Τον πλανήτη σώσε!»: Αυτό το σύνθημα μου άρεσε παρά πολύ, γιατί
κρύβει ένα βαθύ νόημα.
«Η παρουσίαση στο πολιτιστικό κέντρο ήταν μια αξέχαστη εμπειρία! Μπορέσαμε να
δείξουμε την εργασία μας, που τη δουλεύαμε τόσο καιρό»
«Το πρόγραμμα του τηγανελαίου μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί έμαθα πολλά
πράγματα για τη χρησιμότητα του»
«Η συλλογή του τηγανελαίου ήταν κάτι που κάναμε για πρώτη φορά. Γι΄ αυτό μου άρεσε
σαν ιδέα, γιατί βοηθάμε το περιβάλλον, αλλά και την παραγωγή ενέργειας. Ευχόμαστε όλοι
να έχει αποτέλεσμα η προσπάθειά μας»
«Ένιωσα χαρούμενος με το πρόγραμμα, γιατί έμαθα έναν τρόπο ανακύκλωσης του
τηγανελαίου και περήφανος, γιατί βοηθούσα έναν μεγάλο αγώνα εναντίον της μόλυνσης
του περιβάλλοντος. Φυσικά το σχολείο μας δεν ήταν μόνο του. Υπήρχαν και άλλα σχολεία
στο πρόγραμμα και εύχομαι του χρόνου να υπάρξουν ακόμη περισσότερα»
Μαθητές:
Αβραμίδου Σοφία, Αϊντίδου Ελένη, Ακριτίδης Αρίστος, Αναστασιάδου Ευδοκία, Βανασίκα
Ζωή, Γιανναράκη Ελένη, Γιάντσιος Δημήτρης, Γιώτης Νικήτας, Γκότσικα Μαριατίνα,
Εμμόγλου Μαρία, Ζαχόπουλος Νικηφόρος, Θεοφίλου Ραφαέλα, Καράνταλη Ρούλα, Κούγιας
Αθανάσιος, Κουρουτζής Νίκος, Κούτα Γεωργία, Λαγούρος Παναγιώτης, Λαζαρίδης Νίκος,
Λαζαρίδης Στάθης, Λαζαρίδου Αλεξάνδρα, Λαζαρίδου Δήμητρα, Μάνδαρας Γιώργος,
Μουρλίδης Χρήστος, Μπάκο Άρης, Μπαλαμπάνωβ Χρήστος, Μπουράνη Ευθαλία, Νέτζα
Γεωργία, Ξανθόπουλος Δημήτρης, Ουζούνη Μαρία, Παπουνίδης Γιάννης, Παρασλαρίδου
Γεωργία, Πασχαλίδης Γιώργος, Παυλίδου Ελένη, Πεχλιβανίδης Άκης, Ραμπότα Ιωάννα,
Σαββίδης Ιωάννης, Σεϊτανίδης Δημήτριος, Σολάκη Γεωργία, Συμεωνίδης Κυριάκος,
Τσαγκαλίδης Αλέξανδρος, Τσαπαρίδης Αθανάσιος, Τσαπαρίδης Ευστάθιος, Τσιαδήμος
Βάϊος, Χατζηπαπάς Λάμπρος, Χυσενί Σέρτζιο.
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25ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
Εκπαιδευτικοί: Μουρτζίνου Ελένη, Μαυράκης Χαράλαμπος
Τάξη Ε΄
Είμαι ρύπος; ; ; Είμαι
…ΡΥΠΟΣ; ; ;
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Ας μιλήσουμε για

Για τα τηγανέλαια
δε γνώριζε κανένας
τίποτα!

Εσείς φανταζόσαστε ποτέ
πως ρίχνοντάς το τηγανέλαιο στο
χώμα μολύνεται το νερό που
πίνουμε; Δε θα ήταν, λοιπόν,
λογικό και φρόνιμο να μαζεύουμε
το τηγανέλαιο και να το
ανακυκλώνουμε;
ΙΟΥΛΙΤΑ

Σ’ αυτό το
πρόγραμμα
μάθαμε πολλά
και
διασκεδάσαμε
πολύ!
Στέλλα Κεσιδου
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Ρωτήσαμε 70 οικογένειες στην περιοχή του σχολείου μας.
ΤΗΓΑΝΙΖΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΣΠΊΤΙ ΣΑΣ;
50
ΚΑΘΕΜΕΡΑ

40
30

Σειρά1

20

Σειρά2
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ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ;

ΠΟΣΟ ΛΑΔΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ;

Ενημερώσαμε γονείς και γείτονες ,μοιράσαμε αφίσες και ενημερωτικά
φυλλάδια, συγκεντρώσαμε μπουκάλια και δοχεία με λάδι στο σχολειό
μας.
Γράψαμε συνθήματα και ζωγραφίσαμε αφίσες!
Φτιάξαμε ένα τραγούδι hip-hop και το
χορεύαμε! Διασκεδάσαμε πολύ και
μάθαμε πολλά!

Όλα όσα προσπαθήσαμε έγιναν πραγματικότητα.
Πείσαμε τις οικογένειες να ανακυκλώνουν
τηγανέλαια! Η επιτυχία μας έκανε πολύ
υπερήφανους!
Κατερίνα Θάνου

Αν ανακυκλώνουμε τα τηγανέλαια θα
προστατεύουμε το περιβάλλον!
ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια”

Μην πετάς το λάδι
που ’χει μείνει στο ΤΗΓΑΝΙ!
Τηγάνισες ψαράκια πατάτες τραγανές
Νόστιμα κεφτεδάκια και άλλες λιχουδιές!
Τέλειωσες, το ’φαγες Τώρα τι θα κάνεις;
Μέσα στο νεροχύτη το πέταξες και συ;
Να ξέρεις θα βουλώσει το αποχετευτικό
Θα τρέχεις δε θα φτάνεις, ένα σωρό ευρώ!

Απ’ αυτό το άχρηστο λάδι που ’χει μείνει στο
τηγάνι
Θησαυρό θ’ ανακαλύψεις, οικονομία όχι
σπατάλη!
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Ανακύκλωση να κάνεις, ανακύκλωσε και συ
Σύλλεξε το λάδι για να βρεις προκοπή!

Σύλλεξε το λάδι που ’χει μείνει στο τηγάνι
Βιοντίζελ για να γίνει, ζέστη στο σχολειό να κάνει!
Το ’ριξες στα σκουπίδια; Αλλοίμονο παιδιά!
Τώρα εύφλεκτα έχουν γίνει, θα πάρουμε φωτιά!
Στο χώμα το ’χεις ρίξει; Μα πού είναι το μυαλό;
Ρυπαίνονται τα πάντα! Αντίο καθαρό ΝΕΡΟ!

Σύλλεξε το λάδι, σύλλεξε και συ
Βιοντίζελ για να γίνει, ας κάνουμε την αλλαγή!
Φτάνει πια με το πετρέλαιο, φτάνει πια με τη ΔΕΗ
Πανάκριβα είναι όλα, φουσκωμένοι λογαριασμοί!
Μη λες και τι να κάνω έτσι είναι η ζωή
Ευθύνη έχουν όλοι, ευθύνη έχεις και συ!
Έξυπνα ας φερθούμε τώρα είναι ώρα για αλλαγή
Να φροντίσουμε τη φύση, τέρμα στην αναβολή!
Κι αύριο που ξέρεις φίλε, άμα είναι αρκετό
Στο αυτοκίνητο θα βάλεις και θα είναι και φτηνό!
Σύλλεξε το λάδι, σύλλεξε και συ
Βιοντίζελ για να γίνει, ας κάνουμε την αλλαγή!

Τηγάνισες πατάτες, ψαράκια τραγανά
Νόστιμα κεφτεδάκια, μα πρόσεξε καλά!
Ανακύκλωση να κάνεις, ανακύκλωσε και συ
Σύλλεξε το λάδι για να βρεις προκοπή!

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια”

Οι εντυπώσεις μας


Δεν ήξερα ότι πετάνε στο νεροχύτη και στα
σκουπίδια το λάδι! Κάναμε κάποιες αλλαγές.
Μου άρεσε αυτό που κάναμε! ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ



Μου άρεσε η συλλογή τηγανελαίων. Άλλαξε
τις απόψεις πολλών ανθρώπων. Πιστεύω
πως αυτό έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Ένιωσα
περήφανος που συμμετείχα σ’ αυτό το
πρόγραμμα! ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ








Όλα αυτά άλλαξαν τη ζωή μας στην
οικογένειά μου! Η μαμά μου είπε «Πώς δεν
το σκεφτήκαμε νωρίτερα;» και ο μπαμπάς
μου ενθουσιάστηκε μ’ αυτήν την ιδέα!
Άρχισα να συλλέγω τηγανέλαιο και έτσι θα
ζεστάνω το σχολείο μου! Νιώθω περήφανος!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ



Το ότι βγήκαμε έξω κάναμε έρευνες,
τραγουδήσαμε και ενημερώσαμε τον κόσμο
μ ενθουσίασε! Το κυριότερο όμως για μένα
ήταν πως μέσα από αυτό καταφέραμε να
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
ΙΟΥΛΙΤΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ

Ήταν όλα πολύ ωραία! Χορέψαμε,
τραγουδήσαμε παρουσιάσαμε. Και το
κυριότερο δουλέψαμε σαν μια ομάδα για να
πετύχουμε ένα σκοπό που λίγα σχολεία
κατάφεραν. Χάρηκα πολύ ενθουσιάστηκα
!ήταν κάτι που έκανε καλό!
ΜΑΡΙΑ
ΚΕΡΧΑΝΙΔΟΥ

Η προσπάθειά μας αυτή άξιζε γιατί μας
άλλαξε τη ζωή προς το καλύτερο! Και όχι
μόνο εμάς αλλά και πολλούς άλλους. Πρέπει
να αγωνιζόμαστε γι’ αυτό που πιστεύουμε.
Μου άρεσε και θα συνεχίσω να πιστεύω σ’
αυτό! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η συλλογή τηγανελαίων μας βοήθησε να
ενωθούμε σαν τάξη, δουλέψαμε ομαδικά και
βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ



Το πρόγραμμα για το τηγανέλαιο μου άλλαξε
τη
ζωή!
Χορέψαμε,
τραγουδήσαμε,
παρουσιάσαμε ήταν πολύ ωραία! Μου
άρεσε αυτό που καταφέραμε να μαζέψουμε
τόσο λάδι και το χειμώνα θα ζεσταθούμε.
ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



Ήταν κάτι διαφορετικό! Κάτι που δεν είχαμε
σκεφτεί. Μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε.
Μου έδωσε χαρά. Με ενθουσίασε! Το
αποτέλεσμα είναι απίθανο. Δεν μπορώ να
φανταστώ τι καταφέραμε! ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΡΗ



Τέλεια ιδέα! Ανακαλύψαμε πως το 70%
πετάει τα τηγανέλαια. Η οικογένειά μου
άρχισε να μαζεύει τηγανέλαια. Ένιωσα
ευχαρίστηση! ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΓΑΡΗΣ
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Ήταν κάτι το διαφορετικό και πιστεύω
άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων. Το
καλύτερο ήταν η παρουσίαση του
τραγουδιού και του χορευτικού. Μου
άρεσε πάρα πολύ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΟΡΦΥΛΛΙΔΗΣ
Πείσαμε
πολλούς
ανθρώπους
να
ανακυκλώνουν
τηγανέλαια.
Είμαι
ενθουσιασμένος μ’ αυτή την προσπάθεια.
ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΜΠΑΡΔΙΑΔΗΣ
Ένιωσα περήφανη και είπα στους γονείς
μου πως ήμουν σίγουρη πως θα τους
άρεσε να ανακυκλώνουν τηγανέλαιο γιατί
θα ξέρουν πως κάνουν κάτι ωφέλιμο.
ΖΩΗ ΛΙΑΠΗ

“Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια”


Κάναμε ένα χορευτικό με θέμα το
τηγανέλαιο και το παρουσιάσαμε!
Ένιωσα χαρά και ενθουσιασμό για
αυτό που κάναμε! ΕΦΗ ΑΧΙΑΝΙΩΤΗ



Μου άρεσαν πολύ και τα τραγούδια
που τραγουδήσαμε. Περάσαμε
ωραία! ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΤΑ



Το τηγανέλαιο είναι πηγή ενέργειας
και μπορεί να ζεστάνει ένα σχολείο.
Αν ανακυκλωθεί θα κάνει κάποιους
ανθρώπους ευτυχισμένους! ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΧΗΣ
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16ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
Εκπαιδευτικοί: Ιωάννου Δημήτρης, Γκόλφος Δημήτρης,
Συργούδης Κώστας, Μπόζας Αθανάσιος
Τάξεις:Στ1, Στ2, Δ1

Φέτος τα παιδιά της έκτης και
της τετάρτης μαζί με τους
δασκάλους αποφάσισαν να
ασχοληθούν με το πρόγραμμα
της
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
για
την
ανακύκλωση τηγανελαίων. Το
κίνητρο μας δόθηκε από το
Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και
το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης πoυ μας έστειλε υλικό με θέμα τα τηγανέλαια. Το θέμα φάνηκε ενδιαφέρον
στα παιδιά και έτσι ξεκινήσαμε.
Οι πρώτες πληροφορίες μας ήρθαν από το
Κ.Π.Ε. και ήταν για την αξία της συλλογής
τηγανελαίων, τον τρόπο και τη χρησιμότητα. Τα
παιδιά
ενημερώθηκαν
αναλυτικά
και
εντυπωσιάστηκαν.
Αφού μάθαμε για τις καταστροφικές συνέπειες
που προκαλούν στο περιβάλλον τα λάδια που οι
περισσότεροι γονείς μετά τη χρήση πετούσαν
στο νεροχύτη, σκεφτήκαμε να δώσουμε ένα
μήνυμα ότι με την ανακύκλωση μπορούμε να βοηθήσουμε τη γη. Γράψαμε το μήνυμα :
«Βάλε στην καρδιά σου τη Γη ανακύκλωσε
τηγανέλαιο και εσύ». Ο σκοπός μας ήταν να
παρακινήσουμε τους συμμαθητές μας , τους γονείς, τη
γειτονιά μας να συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Φτιάξαμε τους ήρωες του προγράμματος μας τον
«Τηγανολαδάκη» και τον «Βιοντιζελίνο». Τους
παρουσιάσαμε στις τάξεις και τους βάλαμε στην
είσοδο του σχολείου. Όλο το σχολείο ενθουσιάστηκε.
Γράψαμε έπειτα και δώσαμε οδηγίες για πώς να
κάνουμε τη συλλογή τηγανελαίων. Οι οδηγίες
κυκλοφόρησαν σε όλο το σχολείο. Ήταν απλές και
κατανοητές.
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Τα αποτελέσματα μετά τις οδηγίες ήταν πολύ καλά. Έτσι έφτασαν
σε λίγες μέρες αρκετά μπουκάλια από λάδι.
Η κορυφαία σκέψη όμως μας ήρθε αργότερα. Αποφασίσαμε να
φτιάξουμε ένα τραγούδι που να δείχνει την αγάπη για την γη και
την αξία της συλλογής τηγανελαίων.
Το αποτέλεσμα εκπληκτικό. Όσοι το άκουσαν έμειναν ενθουσιασμένοι. Παρουσιάζουμε τα
λόγια του:

Σκέψεις-εντυπώσεις-συναισθήματα από τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα:


Το πρόγραμμα που δημιούργησε φέτος ο δήμος με τα τηγανέλαια ήταν πολύ σωστή
προσπάθεια. Γιατί οι περισσότερες νοικοκυρές πετούσαν τα λάδια στην τουαλέτα,
στο νεροχύτη ή στο χώμα της αυλής. Το αποτέλεσμα ήταν να ρυπαίνουμε το
περιβάλλον και την θάλασσα. Με πολύ σκέψη και βοήθεια των δασκάλων κάναμε
όλα αυτά και φτιάξαμε και το εκπληκτικό τραγούδι μας.



Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα (τηγανέλαια) με έκανε να καταλάβω ότι και το λάδι
για τηγάνισμα που πετάμε στο νεροχύτη, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κάτι το
οποίο ωφελεί το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο. Σε βιοντίζελ.



Το πρόγραμμα των τηγανελαίων ήταν υπέροχο! Μπορέσαμε επιτέλους όλοι να
ανακυκλώσουμε κάτι για το δικό μας συμφέρον, για το καλό του πλανήτη μας, και
για εμάς. Μάθαμε νέα πράγματα από τους δασκάλους μας, για την ανακύκλωση
τηγανελαίων, ώστε αργότερα να γίνουν βιοντίζελ. Φτιάξαμε αφίσες, κόμικς, ήρωες,
ζωγραφιές, ακόμα και τραγούδια που στο τέλος παρουσιάσαμε στην εκδήλωση του
δήμου. Χορέψαμε διασκεδάσαμε, ανακυκλώσαμε πολύ και θα συνεχίσουμε έτσι για
το καλό όλων μας! Ήταν ένα φανταστικό πρόγραμμα με πολύ γέλιο και χαρά.
Αν την καρδιά σου βάλεις σε δράση,
θα σώσεις όλα τα δάση.
Βοήθησε και εσύ να σώσουμε τη γη,
απ’ την άμεση καταστροφή!

Τα τηγανέλαια ανακυκλώνω,
την γη πια δεν θα σκοτώνω!
Γι’ αυτό ανακυκλώνω, όσο μπορώ!
Για να μην καταστραφώ.
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Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε μια νέα αρχή,
για να σώσουμε τη γη!

Τέλος φτιάξαμε το βιβλίο μας που περιέχει τις δράσεις μας, τις ζωγραφιές μας και το
τραγούδι μας.
Φωτογραφίες από τη δράση των παιδιών
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Οι μαθητές:
Δ1: Αδάκτυλος Αναστάσιος-Μάριος, Αρβανίτη Σοφία, Βαΐτσης Αριστείδης, Βογιατζόγλου
Νικόλαος, Δαμιανίδης Νικόλαος, Δημητριάδου Αντωνία, Κεχαγιά Ελευθερία, Κρόττα
Χαράλαμπος, Κυπαρισιάδης Γεώργιος, Λιάπης Σάββας, Μαυρομάτη Βασιλική,
Μεγκούσογλου Γεώργιος, Μίχου Χριστίνα, Μπλέτσας Παύλος, Νταντά Χριστίνα,
Ξανθόπουλος Γεώργιος, Παπαδοπούλου Βασιλική, Παπουλίδου Δέσποινα, Ραφτόπουλος
Ιωάννης, Σακαλής Δημήτριος, Σαρηγιάννη Ευαγγελία-Έλλη, Σελεμενάκη Σοφία,
Τσιαμαλτούπη Αγγελική, Χαριζάνη Θεοδώρα, Χατζηαρσένη Ιωάννα.
Στ1: Αγακεχαγιά Ζωή, Αθανασιάδης Αχιλλέας, Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, Ασραδίνογλου
Ελευθέριος, Βαΐρη Βασιλική, Βαλμά Νικόλ, Βάρνας Ιωάννης, Βασιλειάδου Ουρανία, Γαϊρός
Αριστείδης, Γιαμαλόπουλος, Δημήτριος, Γαρουφίδου Αγάπη, Δεληπετρίδου Όλγα,
Δροσάκης Δημήτριος, Ηλιάδου Άννα-Μαρία, Κακιούσης Θεόδωρος, Καραμπατζάκη
Ευστρατία, Καρασαββίδης Χαράλαμπος, Κορεξενίδου Αναστασία, Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος, Λιούκας Απόστολος, Μαλκότση Χρυσούλα, Μεγκούσογλου Ευστάθιος,
Μιχαηλίδου Νικολέτα, Πανικίδου Ζωή, Ταρασίδου Ευαγγελία.
Στ2: Βίλκοβ Αντρέι, Ιωαννίδης Δημήτριος, Καμπούρης Δημήτριος, Λιόγας Ιωάννης, Μπαλτζής
Μιχαήλ, Μπεντούλης Γεώργιος, Πανικίδου Παναγιώτα, Παγιά Μαρίνα, Παπαδοπούλου
Ειρήνη, Παπαδοπούλου Ζωή, Παπαδοπούλου Ηλιάνα, Παπαναστασίου Ελπίδα, Σανοζίδης
Αντώνιος, Σερέτης Μιχαήλ, Στασινόπουλος Δημήτριος, Συμεωνίδου Αποστολία, Ταγγίρη
Χαριστή, Τερζοπούλου Ελένη, Τσάτσος Ελευθέριος, Φειδά Ηλέκτρα, Φραγκουλίδου
Θεοδώρα, Χατζηαθανασίου Στέφανος, Χονδρογιάννης Νικόλαος.
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Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
Εκπαιδευτικοί: Θεοχαρόπουλος Αντώνιος, Βαρσάμη Ελένη,
Βούρδα Ελένη, Μαγαλιού Κατερίνα
Τάξη: Β1
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου με
θέμα : «Η συλλογή τηγανελαίου ως περιβαλλοντική παρέμβαση για την βελτίωση της
ποιότητας ζωής».
Οι στόχοι του προγράμματος ήταν η
ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικότητας των
παιδιών, η καλλιέργεια της αγάπης για το
περιβάλλον, η ανάπτυξη του ακτιβισμού
σαν τρόπο συμπεριφοράς στα σημερινά
προβλήματα, αλλά και η ενημέρωση και
γνώση σε σημαντικά ζητήματα που
απασχολούν
τις
περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
Θέσαμε ακόμα και επιμέρους στόχους εξίσου σημαντικούς. Ο κύριος στόχος ήταν η
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω ενός γκρουπ μαθητών του σχολείου μας σε
μία νέα μορφή ανακύκλωσης, αλλά και η σταθερή στάση της στη συλλογή τηγανελαίου ως
περιβαλλοντική παρέμβαση στην αποφυγή μόλυνσης του πλανήτη.
ΔΡΑΣΕΙΣ
Αρχικά τα παιδιά αναζήτησαν στο διαδίκτυο
πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Πώς μπορεί
το τηγανέλαιο να μολύνει το περιβάλλον, που
κατέληγε μέχρι τώρα μετά την χρήση του,
ποιες είναι οι ενδεδειγμένες επιλογές για την
ανακύκλωσή του, τι γίνεται σήμερα. Όλα
αυτά
παρουσιάστηκαν
στα
παιδιά.
Παράλληλα, δόθηκε μία ενημερωτική
επιστολή προς τους γονείς του σχολείου μέσω
των παιδιών, για τους στόχους που θέσαμε και για να τους παρακινήσουμε να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα και να συλλέξουν τηγανέλαια.
Ακολούθησε η συλλογή τηγανελαίου. Τεράστιο
το ενδιαφέρον. Με πολλή αγάπη και μεράκι
πολλοί γονείς ενδιαφέρθηκαν και έστειλαν όσο
τηγανέλαιο είχαν συλλέξει μέχρι τώρα. Το
αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό. Και έχει
συνέχεια. Ακόμα και μέχρι σήμερα τα παιδιά
φέρνουν τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαιά
τους. Το πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία,
αφού η ανακύκλωση τηγανελαίου υιοθετήθηκε από την τοπική κοινωνία.
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Τα παιδιά έκαναν και δύο πολύ σημαντικές επισκέψεις: Στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο στη Θέρμη,
όπου ενημερωθήκαμε από την καθηγήτρια κυρία Μπεζεργιάνη για τις νέες τεχνολογίες στη
μετατροπή του τηγανελαίου σε βιοκαύσιμο, και στα Ελληνικά Πετρέλαια, όπου ενημερωθήκαμε για
την χρήση του τηγανελαίου σαν καύσιμο και ξεναγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις τους.
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Τα παιδιά σχεδίασαν αφίσες οι οποίες και τοιχοκολλήθηκαν σε όλα τα σημεία του σχολείου
που προτρέπουν σε δράση συλλογής τηγανελαίου, ενώ προχώρησαν στο σχηματισμό ενός
υπέροχου κολάζ, σε έναν μεγάλο πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, για σταθερή
ενημέρωση πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης τηγανελαίου.
Το σλόγκαν μας: ΣΩΣΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μία ακόμα πολύ όμορφη ενέργεια των παιδιών ήταν η δημιουργία ενός μίνι θεατρικού με
αντικείμενο την καθημερινότητά μας στο φαγητό και πως πρέπει να χειριζόμαστε το
τηγανισμένο λάδι. Γράφτηκε σε βίντεο και ανέβηκε στο You tube με τίτλο ”Sketch B1
tiganelaio” αλλά και στο site του σχολείου μας.
Τελικά, το πρόγραμμα μας ενθουσίασε. Καθηγητές και παιδιά το χαρήκαμε με την καρδιά
μας, και το ολοκληρώσαμε, με την υπόσχεση αυτή την ενέργεια να την συνεχίσουμε για
πάρα πολλά χρόνια.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Κ.Π.Ε Βερτίσκου Ελευθερίου-Κορδελιού για την
συνεργασία και την δυνατότητα που μας έδωσε να κάνουμε κάτι τόσο χρήσιμο στην
κοινωνία μας και ελπίζουμε και σε μελλοντική συνεργασία!
Μαθητές: Αβραμίδου Αθηνά, Αβραμίδου Μαρία, Ακασίδης Φώτιος, Ακασίδου Ναταλία,
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, Αλεξιάδου Μαρία, Αποστολάκης Κων/νος, Βαμβακίδου
Μυρσίνη, Γαβαλά Δήμητρα, Γεωργιάδου Αικατερίνη, Γκανίδου Χρυσάνθη-Μαρία, Γοντόκου
Γεωργία, Γουζέτος Σταύρος, Γράβαλη Αικατερίνη, Δαλάτσης Χρήστος, Δεδίνης Δημήτριος,
Δημητρακόπουλος Οδυσσέας, Δουμάνη Σοφία, Ζαρκαδά Νικολέτα, Ζιαντάρη Μαρία-Ελένη,
Ιατρού Θεοφάνης.
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2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού
Εκπαιδευτικοί: Χατσίδου Ευαγγελία, Καραγκιοζίδης Ιωάννης
Τάξη: Α΄
Τη σχολική χρονιά 2012-13 υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
«Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου» με τη συμμετοχή μαθητών της Α΄ τάξης.
Αναζητήθηκαν πληροφορίες για τα τηγανέλαια, τις ιδιότητές τους, τη διαχείρισή τους και
τις επιπτώσεις από την απόρριψη τους στο περιβάλλον. Επίσης διερευνήθηκε η
δυνατότητα μετατροπής του τηγανελαίου σε βιοκαύσιμα και τα οφέλη από αυτή. Τέλος σε
συνεργασία με την καθηγήτρια των Καλλιτεχνικών δημιουργήθηκε η παρακάτω αφίσα με το
μήνυμά μας για το θέμα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Φράζουν σιγά – σιγά οι σωληνώσεις του συστήματος
αποχέτευσης , για τον καθαρισμό των οποίων δαπανώνται
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
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Η απόρριψη των τηγανελαίων στις χωματερές :
α) βοηθά στις αναφλέξεις υλικών και τροφοδοτεί τις πυρκαγιές
β) ακόμα κι αν δεν συμβεί αυτό , τα λάδια αναμιγνύονται
με άλλα υγρά και
καταλήγουν στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες



Γενικά 1 λίτρο λαδιού μπορεί να μολύνει 1.000.000 λίτρα
νερού, ποσότητα που καλύπτει τις ανάγκες ενός ατόμου σε
νερό για 14 χρόνια.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ


Με επεξεργασία των τηγανελαίων παράγεται βιοκαύσιμο
(βιοντίζελ)



Παράγονται προϊόντα σαπωνοποιίας



Μειώνονται οι δαπάνες για αγορά καυσίμων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΝΤΙΖΕΛ


Είναι καθαρό , μη τοξικό και βιοαποικοδομήσιμο καύσιμο



Δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και θείο



Έχει πολύ χαμηλές εκπομπές ρυπογόνων ουσιών



Η καύση του δεν αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα



Είναι ασφαλέστερο στην χρήση



Εμφανίζει παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες



Παρατείνεται η ζωή του πετρελαιοκινητήρα λόγω της λιπαντικής του ικανότητας

Μαθητές: Ασλανίδου Ληγία, Δεμερτζή Μαγδαληνή, Δεμερτζή Νίκη, Κεραμιδάς Αθανάσιος,
Γανέμ Ιωάννης, Ζελελίδου Νικολέτα, Μαριούλα Εύη, Μπακή Ειρήνη, Μπατμανίδου
Γεωργία, Μπαξεβάνη Πολυξένη-Ανδριάνα, Πολύζος Μιχαήλ, Προβατίδου Χαρούλα,
Σαββίδης Προκόπιος, Τουλής Στυλιανός, Τσάφης Νικόλαος, Τσίφτσης Άγγελος,
Χατζηβασιλειάδης Ανδρέας, Χατζηγεωργίου Αικατερίνη, Χατζηπαντσούδη Χρυσούλα,
Χατζηπαντσούδης Αντώνιος, Χλιάρας Σπυρίδων.
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1ο Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού
Εκπαιδευτικοί: Μιχαηλίδης Γιώργος, Καπίας Θεόδωρος,
Αποστολίδης Γιάννης, Σιώρα Πολυξένη
Τάξη: Α΄
Ποιοι είμαστε; 50 μαθητές της Α’ Λυκείου και 4 καθηγητές
εκπονήσαμε δυο περιβαλλοντικά προγράμματα με θέματα:
«Τηγανέλαια: από την κουζίνα στο αυτοκίνητο και αλλού» και
«Βιοκαύσιμα: Προστατεύουμε το περιβάλλον - Συμμετέχουμε».
Συμμετείχαμε επίσης στο τοπικό δίκτυο του ΚΠΕ ΕλευθερίουΚορδελιού & Βερτίσκου «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι
ωφελούμαστε».

Τι κάναμε; Χωριστήκαμε σε ομάδες, ψάξαμε, ρωτήσαμε, είδαμε, συμμετείχαμε και
επισκεφθήκαμε. Ετοιμάσαμε αφίσες, ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, ερωτηματολόγιο…
Γυρίσαμε ενημερωτική ταινία με θέμα την Ενέργεια και τίτλο «Παίρνω φόρα και τ’ αλλάζω
όλα», την οποία την υποβάλλαμε σε σχετικό πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Τα κύρια συμπεράσματα-οφέλη:


Πριν τη συγκεκριμένη προσπάθεια μόλις το 10% γνώριζε ότι τα τηγανέλαια
ανακυκλώνονται.



Περίπου 100 μαθητές και καθηγητές ξεκίνησαν την ανακύκλωση. Η συμμετοχή
αυξάνονταν διαρκώς κατά τη διάρκεια του έτους. Έχουν ήδη συλλεχθεί πάνω από 50
λίτρα.



Συμμετέχουμε ενεργά σε κάτι χρήσιμο, δημιουργικό, θετικό για το περιβάλλον και για
εμάς.



Συνεργαζόμαστε μαθητές-καθηγητές- οικογένειες μαθητών



Συνεργαζόμαστε με φορείς όπως ο Δήμος, τα ΚΠΕ Κορδελιού και Καστοριάς



Κανείς μας δεν υποψιαζόταν ότι τα τηγανέλαια είχαν να μας προσφέρουν τόσα
πολλά… από γνώσεις, εμπειρίες αλλά και ενέργεια…
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Μαθητές: Αγγουράς Βασίλειος, ΑϊβαζίδουΤζούλια, Αλεξιάδου Χριστίνα, Αραβία Σουλτάνα,
Βαβουλίδου Αικατερίνη, Γεράση Έλενα, Γλαβίνας Κωνσταντίνος, Γρηγοριάδης
Κωνσταντίνος, Δανακτσή Ευφροσύνη-Δήμητρα, Δημητρίου Μαρία, Ερμείδου Άνθια,
Ιωάννου Αικατερίνη, Καραφυλλίδης Στέφανος, Κελόγλου Ευγενία, Κερεμίδης Βασίλειος,
Κοκκινίδης Χαράλαμπος, Κουγιουμτζίδου Σουλτάνα-Μαρία, Κουλουμόγλου Δέσποινα,
Κοψαχείλη Ευσταθία, Κωτσάι (Kocaj) Ιωάννα (Joana), Μητροπούλου Χριστίνα,
Μικροπούλου Ρετζίνα, Μουρατίδου Όλγα, Ξανθοπούλου Εμμανουέλλα-Αγάθη, Πανάγαινα
Κυριακή, Παπανώτα Τριανταφυλλιά, Πιπέρη (Piperi) Αθηνά (Athina), Πιπερίδου Σοφία,
Σαμαρά Άννα, Σίλη (Sili) Αλεξάνδρα (Aleksandra), Σοϊλεμεζίδης Παναγιώτης, Σπυριδοπούλου
Κωνσταντίνα, Σταγωνάς Γεώργιος, Στόικος Χρήστος, Σωτήρη (Sotiri) Άντζελα (Anxhela),
Ταχτσίδου Αικατερίνη, Τερζάκη Γεωργία, Τζελέπης Βασίλειος, Τηκπασανούδης Απόστολος,
Τοπουζίδης Δημήτριος, Τόρε Έλλη, Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος-Μάριος, Τσαμτσίδου
Ελένη, Τσεντίδης Χαράλαμπος, Τσιούπας Αντώνιος, Τσιπέλη Μαρία- Ειρήνη,
Τσιφτσοπούλου Άννα, Φαλέκας Σπυρίδων, Χασάπη Αλεξάνδρα, Χασιώτης, ΑθανάσιοςΑιανός.
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Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
Εκπαιδευτικοί: Καρβουνιάρης Άριστείδης, Σκαρλάτου Μιροσλάβα.
Τάξεις: Α΄, Β΄
Το σχολείο μας είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος και για αυτό το λόγο συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα που συμβάλλουν
στη μείωση της ρύπανσης. Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον οι μαθητές μας
συμμετείχαν στο Τοπικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο «Τηγανέλαια : όλοι συλλέγουμε, όλοι
ωφελούμαστε» του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου, που οργανώθηκε φέτος με τη συνεργασία
του ΚΠΕ Ελευθέριου Κορδελιού & Βερτίσκου.
Τα τηγανέλαια αποτελούν έναν ρύπο που αν διατεθεί με ακατάλληλο τρόπο, είναι σοβαρός
κίνδυνος για το περιβάλλον. Το λάδι του τηγανίσματος μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη
για ανακύκλωση και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία είναι πολλαπλά :


Στην υγεία: προστατεύεται η διατροφική αλυσίδα



Στην οικονομία: η παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς βοηθάει να μειωθεί η ποσότητα
ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών που πρέπει να εισάγει η χώρα. Δημιουργούνται νέες
θέσεις εργασίας.



Στην κοινωνία: το βιοκαύσιμο που προκύπτει μετά την ανακύκλωση του τηγανελαίου
μπορεί να εξασφαλίσει τη δωρεάν θέρμανση σχολικών κτιρίων που καταναλώνουν
πετρέλαιο.



Στο περιβάλλον: προστατεύεται ο υδάτινος πλούτος από τα υγρά απόβλητα. Με την
ανακύκλωση των τηγανελαίων αναπτύσσεται μια νέα περιβαλλοντική κουλτούρα.
Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους.

Οι μαθητές του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Εύοσμου και οι γονείς τους
ενημερώθηκαν για το τηγανέλαιο ως ρύπο, για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την
ανακύκλωση του και έλαβαν μέρος στην καμπάνια «Ανακύκλωση Τηγανελαίου» 2013. Η
ποσότητα τηγανελαίου που συλλέξαμε στο σχολείο παραδόθηκε στον Δήμο Κορδελιού
Ευόσμου, με σκοπό μετά την μετατροπή της να διατεθεί στην κάλυψη των αναγκών
θέρμανσης ορισμένων σχολείων του Δήμου, που χρησιμοποιούν ακόμα πετρέλαιο.
Επίσης στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήσαμε και άλλες εναλλακτικές
δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανακύκλωση του τηγανελαίου, όπως η κατασκευή
σαπουνιού με παραδοσιακό τρόπο – ψυχρή μέθοδος με βάση το τηγανέλαιο και η
πειραματική διάταξη μετατροπής τηγανελαίου σε βιοντίζελ.
Για την εκδήλωση «Οι μαθητές διδάσκουν… τους πολίτες για την ανακύκλωση
τηγανελαίου», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23/04/2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο
Εύοσμου, τα παιδιά του σχολείου μας ετοίμασαν διάφορα κολάζ, κείμενα, ζωγραφιές και
αφίσες.
Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια συμβολή στην ευρύτερη προσπάθεια
της κοινωνίας μας για ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον.
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Μαθητές: Βακουφτσή Βαλασία, Γιατσίδου Μαρία, Δεληανίδης Μιχαήλ, Δρόσου Θωμαή,
Ζαρκαδά Σταυρούλα, Καϊτελίδου Παρθένα, Καλαϊτζίδου Παρθένα, Καλογήρου Χαρά,
Κορδοπάτης Γεώργιος, Λιάκας Ιωάννης, Λυκίδου Αδαμαντία, Μπαμπατζάνης Νίκος,
Μπάμπη Αντιγόνη, Μπιζεργιάννης Νίκος, Παπαργύρη Ευαγγελία, Παράσχης Ανέστης,
Παρουσόγλου Αηδόνα, Σιδηροπούλου Μαρία, Ταχτσίδου Μελίνα, Τόκα Γεωργία,
Τοτσιλασβίλι Λέλα, Τσανεκλίδου Θεοπίστη, Φιλιππίδου Μαρία, Χαϊνταμάκ Ιωνούτς,
Χαρχαντής Ιωάννης.
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Κεντρική εκδήλωση ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας
Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2013, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, στην κεντρική εκδήλωση
με τίτλο «Οι μαθητές …διδάσκουν τους πολίτες για την ανακύκλωση τηγανελαίου» οι
σχολικές ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν τα προγράμματά και το
υλικό που δημιούργησαν. Κείμενα, συνθήματα, τραγούδια, αφίσες, βιντεάκια, εικόνες
παρουσιάστηκαν από τα παιδιά με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, αντίστοιχο με την ηλικία
και τα ενδιαφέροντά τους.
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