
 
Θέμα: Πρόταση στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, με 
αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος»  
 
Οι σχολικές δραστηριότητες στην Εκπαίδευση, είναι δράσεις βιωματικής μάθησης, που συνδέει την κοινωνία με το 

σχολείο, ανοίγοντας διαύλους δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, των σχολικών δραστηριοτήτων και με αφορμή την 5η Ιουνίου, «Παγκόσμια ημέρα 

Περιβάλλοντος», σας αποστέλλουμε μια ιδέα, μια πρόταση επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών στην Εκπαίδευση, 

πριν αυτές ανακυκλωθούν, για κάθε δυνατή αξιοποίηση. 

Η επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών στην Εκπαίδευση είναι μια παραδοσιακή, παλιά πρακτική. Αποτελεί ένα 

κομμάτι της εκπαιδευτικής δημιουργικότητας στην τάξη. Από αυτή την καθημερινή πρακτική δημιουργήθηκε η ιδέα 

που σας αποστέλλουμε αναλυτικά στην επισυναπτόμενη επιστολή. Η ιδέα αυτή εκφράζει και βρίσκει σύμφωνες και 

τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεσσηνίας.  

Η δραστηριότητα που πλαισιώνει τη πρόταση αυτή εντάσσεται αυτή, στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων 

και της καλλιέργειας της ενεργούς πολιτότητας, έχει το γενικό τίτλο «συσκευασιοΤοπία» και τον υπότιτλο «μάθηση 

στον ‘πολιτισμό των συσκευασιών’». Παρουσιάζεται στο σχετικό εκπαιδευτικό ιστότοπο για τη «Βιωματική 

Αειφορική Εκπαίδευση»  sustainability.sch.gr.  Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να είναι ανοιχτός σε ιδέες και 

εκπαιδευτικό υλικό που πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η Εκπαίδευση και να αποτελέσει πηγή 

πληροφόρησης και άντλησης ιδεών από τους/τις εκπαιδευτικούς.    

Περισσότερα για την ιδέα και πρόταση αυτή, θα βρείτε στην επισυναπτόμενη επιστολή. Είμαστε πάντα στη διάθεσή 

σας για κάθε επικοινωνία όποτε χρειαστεί. 
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Φορείς παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων 
(δια μέσου του οικείου τους Επιμελητηρίου 
από τον Πίνακα Επιμελητηρίων Αποδεκτών) 
 
1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Διεύθυνση Σπουδών  Π.Ε. Τμήμα Α΄.  
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
3. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
4. Γενική Γραμματεία Εμπορίου  
5. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  
6. Περιφερειακή Διεύθυνση Π. &. Δ. Εκπ. Πελοποννήσου 
7. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής  
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
8. Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. Μεσσηνίας  
9. Σχολικές Μονάδες Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 
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: Διοικητήριο (6ος Όροφος) 
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: Δημήτριος Σαρρής 
: 2721 3 61544 
: 2721 3 61481 
: messinia@sch.gr  
: activities.mysch.gr  

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών <info@acsmi.gr> 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης <info@veth.gov.gr> 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς <info@bep.gr> 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο <info@geotee.gr> 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών <info@acci.gr>  
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης <root@ebeth.gr> 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης <info@rodopicci.gr>  
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών <eea@eea.gr> 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης <grammateia@epepthe.gr>  
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς <eepir@otenet.gr> 
Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς <evep@pcci.gr>  
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης <info@everodopi.gr>  
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας <contact@epimetol.gr> 
Επιμελητήριο Αργολίδας <ebear@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Αρκαδίας <info@arcadianet.gr> 
Επιμελητήριο Άρτας <epimarta@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Αχαΐας <ea@e-a.gr> 
Επιμελητήριο Βοιωτίας <epimviot@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Γρεβενών <ebegreve@grevenanet.gr> 
Επιμελητήριο Δράμας <ccdrama@dramanet.gr> 
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου <info@ebed.gr> 
Επιμελητήριο Έβρου <epimevro@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών <chafartg@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Εύβοιας <epimevia@hol.gr> 
Επιμελητήριο Ευρυτανίας <info@epimelitirio-evrytania.gr> 
Επιμελητήριο Ζακύνθου <zantecci@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Ηλείας <ilich-gr@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Ημαθίας <chamimat@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Ηρακλείου <info@ebeth.gr> 
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας <cci@e-thesprotias.gr> 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων <info@cci-ioannina.gr> 
Επιμελητήριο Καβάλας <,info@chamberofkavala.gr> 
Επιμελητήριο Καρδίτσας < info@karditsacci.gr> 
Επιμελητήριο Καστοριάς <kastcham@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Κέρκυρας <corfucci@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης <chamberk@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Κιλκίς <info@ebekilkis.gr> 
Επιμελητήριο Κοζάνης <Chambers@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Κορινθίας <info@korinthiacc.gr> 
Επιμελητήριο Κυκλάδων <info@cycladescc.gr> 
Επιμελητήριο Λακωνίας <gytheioc@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Λάρισας <info@Larissa-chamber.gr> 
Επιμελητήριο Λασιθίου <info@epimlas.gr> 
Επιμελητήριο Λέσβου <chamber@les.forthnet.gr> 
Επιμελητήριο Λευκάδας <ebelef@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Μαγνησίας <info@c-magnesia.gr> 
Επιμελητήριο Μεσσηνίας <info@messinianchamber.gr> 
Επιμελητήριο Ξάνθης <ebex@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Πέλλας <champella@pel.forthnet.gr> 
Επιμελητήριο Πιερίας <champier@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Πρέβεζας <info@prevezachamber.gr> 
Επιμελητήριο Ρεθύμνης <eber@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Σάμου <samcci@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Σερρών <eves@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Τρικάλων <info@trikala.chambernet.gr> 
Επιμελητήριο Φθιώτιδας <info@fthiotidoscc.gr> 
Επιμελητήριο Φλωρίνης <eveflo@otenet.gr> 
Επιμελητήριο Φωκίδας <epim-fo@hol.gr> 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής <info@epichal.gr> 
Επιμελητήριο Χανίων <epimel@chania-cci.gr> 
Επιμελητήριο Χίου <epimelit@otenet.gr> 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος <keeuhcci@uhc.gr> 
Οικονομικό Επιμελητήριο <ecc@oc.c.gr> 
 



 

 

Καλαμάτα   02/06/2017 

 

Κυρίες, Κύριοι, 

               Τα προϊόντα της καθημερινότητάς μας, συνδέονται πολυδιάστατα με την Εκπαίδευση. Η διατροφή, 

η καθαριότητα, η υγεία, η ένδυση, οι κατασκευές, τα έργα τεχνών, όλοι γενικά οι τομείς παράγουν προϊόντα που 

σχετίζονται με τις σχολικές δραστηριότητες. Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα στο 

κομμάτι της συσκευασίας των προϊόντων, να σας ενημερώσουμε αλλά και να κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση.  

Η πρόταση αφορά την εκπαιδευτική επαναχρησιμοποίηση πολλών συσκευασιών ως υλικό σχολικών 

κατασκευών, πριν οι συσκευασίες καταλήξουν στην ανακύκλωση, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Στο σχολείο, οι 

συσκευασίες επαναχρησιμοποιούνται, αναδεικνύεται βιωματικά η πολιτισμική και περιβαλλοντική τους 

διάσταση  και έπειτα ανακυκλώνονται. Άδειες συσκευασίες όπως μπουκάλια, κουβάδες, κονσερβοκούτια, 

δοχεία, σακουλάκια, χαρτόκουτα,  και άλλοι ασφαλείς για το παιδί περιέκτες προϊόντων καθώς και μέρη αυτών, 

όπως καπάκια, κουτάλια, δακτύλιοι ανοίγματος, μεζούρες και άλλα, συλλέγονται σε αυτοσχέδια σημεία 

«ανωκύκλωσης» (απόδοση του upcycle), όπου οι συσκευασίες των προϊόντων  διέρχονται την πορεία:  

Κατανάλωση (συσκευασμένου προϊόντος)  επαναχρησιμοποίηση  «ανωκύκλωση»  ανακύκλωση. 

 Κάθε σχολική μονάδα έχει να επιδείξει στις σχολικές της δραστηριότητες σημαντικά και πολυάριθμα 

σχολικά έργα, τα οποία έχουν σαν πρώτη ύλη τις συσκευασίες των προϊόντων που εσείς παράγετε.  

Όπως είναι φυσικό, για την σχολική αυτή δημιουργία δίνεται προτεραιότητα στις συσκευασίες χωρίς 

μόνιμη εκτυπωτική παρέμβαση. Σε αυτές δηλαδή όπου το εκτυπωμένο μέρος είτε είναι αποσπώμενο, όπως στις 

χάρτινες ελαφρά κολλημένες ετικέτες, τις εύκολα αφαιρούμενες εκτυπωμένες ζελατίνες και στις συσκευασίες 

όπου τα εκτυπωμένα μέρη αφαιρούνται με κάποια προσιτή διαδικασία (με νερό, ή κάποιο ασφαλή διαλύτη). 

Είναι φανερό ότι οι συσκευασίες χωρίς εκτυπώσεις προσφέρονται για τις περαιτέρω αισθητικές παρεμβάσεις στο 

σχολείο και είναι περισσότερο «φιλικές» για να γίνουν εκπαιδευτικά μέσα. 

Απευθυνόμαστε σε σας όχι μόνο για να σας ενημερώσουμε για τη σχέση αυτή των προϊόντων με την 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για να σας προτείνουμε μια συστηματικότερη αντιμετώπιση των 

συσκευασιών ως δυνάμει εκπαιδευτικά υλικά, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης που όλοι και όλες καλούμαστε να αναπτύξουμε.   

Στην προοπτική αυτή πολλές ιδέες θα μπορούσαν να γεννηθούν. Οι ετικέτες θα μπορούσαν να είναι 

εύκολα αποσπώμενες. Θα μπορούσε επιπρόσθετα η τελική – χωρίς εκτυπωμένα στοιχεία – συσκευασία να έχει 

σχήματα και χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την «παιγνιοποίησή» της, όπως, να εναποτίθεται η μία πάνω ή 

μέσα στην άλλη, να μπορούν να συναρμοστούν, να συγκολληθούν, να συναρμολογηθούν, να χτιστούν, να 

δημιουργήσουν σχήματα και σχέδια ως στοιχεία εικαστικών έργων και άλλων κατασκευών.  Ο χώρος του 

μάρκετινγκ, θα είχε πολλά να προσφέρει σε αυτό το πνεύμα, όντας ένας χώρος δημιουργίας κι αυτός.   

Όπως είναι εύλογο, την παρούσα ιδέα δε την απευθύνουν σε εσάς μαθητές/τριες 

λόγω του ευνόητου σεβασμού της μαθησιακής διαδικασίας και των αναπτυσσόμενων 

προσωπικοτήτων, τις οποίες οφείλουμε να διαφυλάξουμε από κάθε δημόσια έκθεση που 

δεν ταιριάζει στην περίσταση.  Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι οι μαθητές/τριες είναι 

ενήμεροι/ες και επιθυμούν με ιδιαίτερη θέρμη να διαβιβαστεί η ιδέα της «εκπαιδευτικά 

επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας» σε όποια προϊόντα αυτό είναι εφικτό. 

Δημιουργήσαμε γι’ αυτό και ένα σύμβολο για «φιλικά προς την Εκπαίδευση» υλικά και 

συσκευασίες,  μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Κατανοούμε ότι η πρόταση αυτή έχει ιδιαιτερότητες, που μπορεί ακόμη και να την καταστήσουν ανέφικτη. 

Όμως, παρακαλούμε να κατανοήσετε κι εσείς ότι διατυπώνεται στο πνεύμα της κριτικής καινοτομίας, της 

πρωτοβουλίας και της ενεργούς πολιτότητας που όλοι/ες επιθυμούμε να γνωρίζουν οι σημερινοί/ες  

μαθητές/τριες, αυριανοί πολίτες.  Γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία που μας δίνετε, αλλά 

και για την θετική αντιμετώπιση της επιστολής μας για την οποία είμαστε βέβαιοι/ες! Δια μέσου των Σχολικών 

μας Δραστηριοτήτων είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση.  

Εκ μέρους των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 


