
Έρευμα για τημ Αμακύκλωση 

και τημ κομποστοποίηση στο 

Σχολείο 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νίκος Κατσός 



1)Υπάουξσμ κάδξι αμακύκλχρηπ ρςξ 

ρυξλείξ;  

 

• Τάμεηο :                   

                               Ναι                                       Όχι 

 Α1:                93,33%                                    6,67% 

 

 Α2:                 100%                                      0% 

 

 Β:                    100%                                      0% 

 

 Γ:                    100%                                      0% 



Υπάξρεη έλα ειάρηζην πνζνζηό καζεηώλ πνπ δελ γλσξίδεη όηη 
ππάξρνπλ θάδνη αλαθύθισζεο ζην ζρνιείν καο .  



2)Γμχοίζεςαι ρε πξιξ ρημείξ ςξσ ρυξλείξσ 

βοίρκξμςαι ξι κάδξι αμακύκλχρηπ; 

• Τάμεηο:  

                         Ναι                     Σχεδόν         Όχι 

A1:               73,33%               20%              6,67% 
 

Α2:               61,54%              23,07%         15,39% 
 

Β:                  80%                    15%                5%  
 

Γ:                  95,24%              0%                  4,76% 
 



Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ δελ γλσξίδεη ζε πνην 
ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ βξίζθνληαη νη θάδνη αλαθύθισζεο.  

 

Η ζσζηή απάληεζε είλαη: Απένανηι από ηην βιβλιοθήκη. 



3) Χοηριμξπξιείπ ςξσπ κάδξσπ 

αμακύκλχρηπ; 
 

• Τάμεηο: 
                      Ναι                 Όχι 
 

Α1:                73,33%          26,67% 
 

Α2:                71,5%             28,50% 
 

Β:                   85,8%             14,20% 
 

Γ:                    80,95%           19,05%               



Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 
ρξεζηκνπνηεί ηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο. 



4) Έυεςε εμημεοχθεί ρςξ ρυξλείξ ραπ 

για ςημ αμακύκλχρη; 
 
 

• Τάμεηο : 
                              Ναι                   Όχι  
 
Α1                    46,67%             53,33% 

 
Α2                     61,50%             38,50% 

 
Β                       85,8%                14,20% 

 
Γ                       57,14%              42,86% 





Αξθεηνί από εκάο έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθέο 
ζπλαληήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο αλαθύθισζεο. 



 

5) Γμχοίζεςε ςημ διαδικαρία ςηπ 

επαμαυοηριμξπξίηρηπ απξβλήςχμ; 

 

• Τάμεηο : 

                                 Ναι                    Όχι 

 

 Α1                        46,67%            53,33% 

 

 Α2                        28,58%            71,42% 

 

 Β                          28,58%            71,42% 

 

 Γ                           42,86%           57,14% 



Η πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ δελ γλσξίδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

 

 

Επανασπηζιμοποίηζη ονομάζοςμε ηην διαδικαζία καηά 
ηην οποία  σπηζιμοποιούμε ένα πποϊόν ή μια 
ζςζκεςαζία πος δε μαρ σπειάζεηαι για έναν άλλο ζκοπό  
δεν ηα πεηάμε δηλαδή αλλά ηα αξιοποιούμε  

Π.σ. μια ξύλινη παλέηα για να θηιάξοςμε ένα ηπαπέζι 



  Εάμ ρςημ ποξηγξύμεμη εοώςηρη απαμςήραςε ναι (ότι 

γνωρίζετε τι είναι η επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων), ςόςε 

ενηγήρςε με λίγα λόγια ςι είμαι η επαμαυοηριμξπξίηρη 

απξβλήςχμ, αμ απαμςήραςε, όχι πηγαίμεςε απεσθείαπ ρςημ 

εοώςηρη 6: 

 

 

 

• Τάμεηο : 

                               Ναι             Σχεδόν             Όχι  

 Α1                      7,15%          0%                   91,85% 

 

 Α2                     0%                14,28%            85,72% 

 

 Β                      4,80%             19,00%           76,20%                

 

 Γ                      23,81%           14,29%           61,90% 





 

 

6) Χοηριμξπξιείςε ςιπ ρσρκεσαρίεπ ποξψόμςχμ πξσ 

έυξσμ καςαμαλχθεί για κάπξιξμ άλλξ ρκξπό ; (π.υ. 

Μια ρσρκεσαρία πξσ είυε μέρα ςσοί για μα τσλάνεςε 

κάςι άλλξ μέρα.)  

 

• Τάμεηο:   

                Ποηέ     Δεν ήξεπα όηι γίνεηαι    Σπάνια      Ναι 

 

 Α1       20%           6,67%                          60%      13,33% 

 

 Α2       14,20%      0%                              42,9%    42,90% 

 

 Β        14,29%        14,29 %                    23,80%  47,62% 

 

 Γ        23,81%        14,29%                    14,29 %   61,90%  

  



Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ δελ επαλαρξεζηκνπνηεί ηα 
πξντόληα ή ηεο ζπζθεπαζίεο πνπ ηνπ είλαη άρξεζηεο ζε θάπνηα 
άιιε ρξήζε 

 





Επαμαχρησιμοποίηση υλικώμ: 

 

 

 

 

• Σηόρνο:  Συνειδηηοποιούμε  όηι δεν είναι 
άχπηζηο  ο,ηι έχει ήδη χπηζιμοποιηθεί. 



7)Γμχοίζεςε ςι είμαι η 

κξμπξρςξπξίηρη; 
 
 
 

• Τάμεηο:  
                             Ναι                        Όχι  
Α1                    33,33%                  66,67% 

 
Α2                   21,40%                    78,60% 

 
Β                      20 %                       80% 

 
Γ                      52,63%                  47,37% 



8)Γοάφε ςι είμαι κξμπξρςξπξίηρη 

(εοώςηρη ελέγυξσ) 
 

• Τάμεηο: 

                          Ναι            Σχεδόν                  Όχι  

Α1                 0%              23,08%               76,92% 

 

Α2                 0%              7,15%                 92,85% 

 

Β                   5%              10%                    85% 

 

Γ                   36,85%       10,53%              52,62% 





Διάρηζηνη από εκάο γλσξίδνπλ ηη είλαη ε θνκπνζηνπνίεζε 







Μια ολόκληρη χρομιά… 



«Όχι κύριε, μη…» 



Έτοιμες για καθηγήτριες… 



Δύσκολα τα πράγματα… 

«Δγώ ζα ηα 
θξαηάσ!»  

«όρη εγώ 

ζα ηα 
θξαηάσ!» 

«Τη ζα γίλεη εζάο ζα 
πεξηκέλνπκε λα 

απνθαζίζεηε πνηα 
ζα ηα θξαηάεη; 

Έρνπκε θαη 
δνπιεηέο …» 

Άζ’ ηεο ξε! 
Φάλνπκε 
κάζεκα! 

Αρ βαξέζεθα! Αο 
ςάμσ κέζα ζηελ 

ηζάληα ιίγν 

Μα ηη θάλνπλ 
ζεέ κνπ;; 

Αρ  
άηληε! 

Γελ 
βιέπεηε κε 

έπηαζε 
πνλνθέθαινο 



Οκάδα Δξσηεκαηνινγίσλ: 

 

 

Αγηνζηξαηίηε Κσλζηαληίλα, Μπαιηδή Γεζπνηλα , Ξπδά 
Φξηζηίλα, Τδίξηε Μαξία, Ναληηξαζβίιη Αιεμάλδξα. 

 

 

 

 

Υπεύζπλνο θαζεγεηήο: 

Καηζόρ Νίκορ 




