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AΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να προβλέψουν τα απορρίμματα 

που συναντώνται πιο συχνά στις παραλίες. Συγκρίνουν τις προβλέψεις τους με δεδομένα που προέρχονται 

από εθνικές ή διεθνείς έρευνες, καθώς και από μια επισκόπηση που διεξάγουν οι ίδιοι σε μια παραλία. 

Τέλος, αναλογίζονται τι πρέπει να αλλάξουμε στη συμπεριφορά μας ώστε να μειωθεί η παραγωγή σκουπιδιών. 

ΜΑΝτΕύούΜΕ
τηΝ πΡΩτη ΔΕκΑΔΑ

ΜαθήΜατα
Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες

ήλικια Μαθήτών 
12-15 ετών

Διαρκεια
Ομαδική δραστηριότητα πρόβλεψης: 60 λεπτά. Καθαρισμός ακτής και καταγραφή δεδομένων: 1 μέρα 

Σύγκριση και συμπέρασμα: 60 λεπτά 

Στόχόι
• Να κάνουν οι μαθητές μια πρόβλεψη και να ελέγξουν την ισχύ της, ώστε να εντοπίσουν τα συνήθη θαλάσσια απορρίμματα.

• Να ασκηθούν στην ανάγνωση και σύγκριση δεδομένων από πίνακες, γραφήματα και χάρτες.
• Να αναλογιστούν ποιες αλλαγές στις συνήθειές μας μπορούν να μειώσουν τη δημιουργία απορριμμάτων.

ΠήγεΣ Στό ΔιαΔικτυό
Διεθνής Καθαρισμός Ακτών – International Coastal Cleanup (ICC): www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup/

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA: www.helmepa.gr
Εκστρατεία “Take 3”: http://www.take3.org.au/   

υλικά
Σημειωματάρια, γάντια και σακούλες για τον καθαρισμό. 

Πορεία
1. Ατομικά, οι μαθητές σημειώνουν ποια προβλέπουν να είναι τα 3 είδη απορριμμάτων που συναντώνται πιο 

συχνά στις παραλίες παγκοσμίως. 

2. Οι μαθητές συγκροτούν ομάδες των τεσσάρων και συζητούν τις υποθέσεις τους, βρίσκοντας ομοιότητες 
και διαφορές. 

3. Κάθε ομάδα προτείνει την πρώτη δεκάδα θαλάσσιων απορριμμάτων σε φθίνουσα κατάταξη (λίστα Α). 

4. Είναι ώρα για τον έλεγχο της πρόβλεψης. 
Οι μαθητές αναζητούν δεδομένα στους 
σχετικούς ιστότοπους και συμπληρώνουν 
τη λίστα Β. Συγκρίνουν τη λίστα Α με τη Β 
και διαπιστώνουν ομοιότητες και διαφορές. 
Υπάρχουν στη λίστα Β αντικείμενα που δεν 
είχαν καν σκεφτεί; 

5. Εάν υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα, οι μαθητές συγκρίνουν την τρέχουσα με κάποια προηγούμενη χρονιά 
(λίστα Γ) και εντοπίζουν τις διαφορές.

6. Οι μαθητές επισκέπτονται μια παραλία, την καθαρίζουν και καταγράφουν τα απορρίμματα που συλλέγουν. 
Τα ταξινομούν και συμπληρώνουν τη λίστα Δ. Ποιες είναι οι διαφορές αυτής της λίστας με τις δύο 
προηγούμενες; 

7. Οι μαθητές συζητούν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάποια από τα 
απορρίμματα και να μην καταλήξουν στη θάλασσα. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να μειώσει 
τα απορρίμματα που παράγει;

Προτού πάτε στην παραλία, 
μελετήστε τους κανόνες ασφάλειας 

που θα βρείτε 
στη δραστηριότητα Δ4!
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Τα θαλάσσια απορρίμματα καταμετρούνται συ-
νήθως με βάση τον αριθμό τους, ανά είδος και 
λιγότερο με βάση το βάρος ή τον όγκο τους. 

Αυτός ο τρόπος καταμέτρησης θεωρείται ο καταλ-
ληλότερος προκειμένου να γίνουν συσχετίσεις, να 
εξαχθούν συμπεράσματα και εντέλει να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των θα-
λάσσιων απορριμμάτων. 

Παγκοσμίως, οι δράσεις καθαρισμού, καταγραφής 
και παρακολούθησης των θαλάσσιων απορριμμάτων, 
αυξάνονται από χρονιά σε χρονιά, μιας και ολοένα 
και περισσότερες ομάδες εθελοντών, οργανώσεις 
και εταιρείες απασχολούνται με το ζήτημα. Μέσω 
των δράσεων αυτών δημοσιεύονται χρήσιμα αποτε-
λέσματα σχετικά με την κατανομή, τις τάσεις και τη 

διασπορά των απορριμμάτων. Να σημειωθεί ότι τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από έναν καθαρισμό 
εξαρτώνται από την περιοχή που γίνεται, τη διάρκεια 
και τη μεθοδολογία του, τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες, τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τον 
αμέσως προηγούμενο καθαρισμό, το είδος του (πα-
ράκτιος, υποβρύχιος, από σκάφος), την ομαδοποίηση 
και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, κλπ.

Τα στοιχεία των καταγραφών που δημοσιεύονται 
από τους διάφορους φορείς οι οποίοι συντονίζουν 
τους καθαρισμούς ακτών, παρέχουν μια συνολική 
εικόνα των απορριμμάτων που ρυπαίνουν τις θά-
λασσες και τους ωκεανούς μας. Με βάση αυτά, θα 
πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης 
και ανάσχεσης, ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα. 

Η «Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών» είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που πραγματο-
ποιείται από το 1986 από τον οργανισμό Ocean Conservancy, η οποία κινητοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες 
χιλιάδες εθελοντές σε μια ημερήσια δράση καθαρισμού. Στην Ελλάδα, εθνικός συντονιστής είναι η Ελλη-
νική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA. Στις ιστοσελίδες των οργανισμών αυτών 
αναρτώνται στοιχεία από την καταγραφή των απορριμμάτων σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα.

TOP           ITEMS FOUND

2,117,931
cigarettes / cigarette filters

1,140,222
food wrappers / containers

1,065,171
beverage bottles (plastic)

1,019,902
bags (plastic)

958,893
caps, lids
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692,767
cups, plates, forks

knives, spoons

611,048
straws, stirrers

521,730
beverage bottles (glass)

339,875
bewerage cans

298,332
bags (paper)
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TOP           ITEMS COLLECTED

2,043,470
cigarette butts

1,685,422
food wrappers

(candy, chips, etc.)

940,170
beverage bottles (plastic)

847,972
bottle caps (plastic)

555,007
straws, stirrers
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441,493
grocery bags

394,796
beverage bottles (glass)

389,088
other plastic bags

368,746
paper bags

339,170
beverage cans
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Η πρώτη δεκάδα απορριμμάτων που καταμετρήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της «Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών» 

για τις χρονιές 2012 (αριστερά) και 2013 (δεξιά).


