Στόχος της δραστηριότητας είναι ο κάθε μαθητής να
συνειδητοποιήσει τον όγκο των πλαστικών
απορριμμάτων που ο ίδιος παράγει καταγράφοντάς
τα, αλλά και να αναζητήσει λύσεις, ώστε να μειώσει
τα πλαστικά απορρίμματα στην καθημερινότητά του.

Μοιράστε σε κάθε μαθητή την παρακάτω φόρμα που θα
αποτελέσει το “ημερολόγιό” του για μια εβδομάδα!

Ξεκινώντας από το πρωί της ερχόμενης ημέρας και για
μια εβδομάδα, ζητήστε από τους μαθητές σας να
καταγράφουν στην αντίστοιχη στήλη κάθε πλαστικό
απόρριμμα πριν το πετάξουν στον κάδο σκουπιδιών ή
ανακύκλωσης.
Μόλις ολοκληρωθεί η εβδομάδα θυμίστε στους
μαθητές σας να υπολογίσουν το σύνολο κάθε
απορρίμματος ( π.χ. καλαμάκια: Δευτέρα-1, Τετάρτη2, Σάββατο- 4, Σύνολο εβδομάδας= 7) και να φέρουν το
“ημερολόγιό” τους στην τάξη.

Την ημέρα που τα “ημερολόγια” θα επιστρέψουν στην
τάξη ζητήστε από τον κάθε μαθητή να σας παρουσιάσει
τα αποτελέσματα του και στη συνέχεια, συζητήστε
μαζί τους για αυτά σε σχέση με το είδος και την
ποσότητα (π.χ. Ποιά πλαστικά απορρίμματα
καταγράφηκαν από την πλειοψηφία των μαθητών;
Ήταν τα περισσότερα πλαστικά απορρίμματα κοινά
στους μαθητές; Υπήρξε κάποιο πλαστικό απόρριμμα
που καταγράφηκε σε σημαντικά μεγαλύτερη
ποσότητα;)

Οδηγίες για δασκάλους:
Στη συνέχεια, καταγράψτε στον πίνακα ή σε ένα
μεγάλο χαρτόνι τα συνολικά αποτελέσματα της τάξης
για όλα τα απορρίμματα που σημειώθηκαν (π.χ.
1)πλαστικά μπουκάλια: μαθητής 1= 10 + μαθητής 2= 6
+…….= Σύνολο τάξης 160 πλαστικά μπουκάλια/
εβδομάδα, 2) καλαμάκια: μαθητής 1= 5 + μαθητής 2=
2+.........= Σύνολο τάξης 90 καλαμάκια εβδομάδα).

Συζητήστε με τους μαθητές σας για τα αποτελέσματα
που προέκυψαν συνολικά.
Στις μεγαλύτερες τάξης μπορείτε να υπολογίσετε τα
απορρίμματα για μεγαλύτερες ομάδες/ πληθυσμούς
(π.χ. τα πλαστικά μπουκάλια που πετάχτηκαν κατά
προσέγγιση από το σύνολο των τάξεων του σχολείου σε
μία εβδομάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δικής
σας τάξης)

Αφού αναλύσετε τα αποτελέσματα συζητήστε με τους
μαθητές σας πιθανές λύσεις για τη μείωση των
πλαστικών τους απορριμμάτων.

Στη συνέχεια, δώστε στους μαθητές σας χρόνο να
σημειώσουν ο καθένας στο δικό του “ημερολόγιο” τις
λύσεις που προέκυψαν για τα δικά τους πλαστικά
απορρίμματα, αλλά και να υπολογίσουν στην
αντίστοιχη στήλη τον συνολικό αριθμό τους αν
εφαρμόσουν τις λύσεις αυτές (π.χ. πόσα πλαστικά
μπουκάλια θα είχαν πετάξει αν χρησιμοποιούσαν
παγουρίνο).

Μπορείτε τέλος στα συνολικά αποτελέσματα της
τάξης να καταγράψετε τα συνολικά αποτελέσματα
που θα προκύψουν αν οι μαθητές εφαρμόσουν τις
λύσεις που πρότειναν και να τα συγκρίνετε.

Αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα για να ενημερώσετε
τους συμμαθητές σας και παρουσιάστε την έρευνά σας
και τα αποτελέσματά της στις υπόλοιπες τάξεις του
σχολείου!!!

Οι λύσεις μπορούν να προκύψουν από ερωτήσεις: Με ποιο
επαναχρησιμοποιούμενο αντικείμενο θα μπορούσατε να το
αντικαταστήσετε( π.χ. πλαστικό μπουκάλι με παγουρίνο); Πώς θα
μπορούσατε να το επαναχρησιμοποιήσετε για να μην το πετάξετε;
Στις περιπτώσεις που τα πλαστικά αντικείμενα δεν μπορούν να
αντικατασταθούν με επαναχρησιμοποιούμενα εξετάστε αν υπάρχει
πραγματική ανάγκη χρήσης τους ( π.χ. καλαμάκι αν κάποιος δεν έχει
επαναχρησιμοποιούμενο).

Για να παρουσιάσετε στους μαθητές σας τις συνέπειες των υδάτινων απορριμμάτων συμβουλευτείτε το ενημερωτικό υλικό της iSea.

Τέλος, αν κάποιο
πλαστικό αντικείμενο
προκύψει ότι είναι
αναγκαίο και δεν μπορεί
να αντικατασταθεί με
επαναχρησιμοποιούμενο
εξετάστε αν
ανακυκλώνεται.

