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Μερικές ερωτήσεις 
ως παράδειγµα:

• Ποιο υλικό θεωρείτε ότι υπάρχει 
 περισσότερο στις ακτές;

• Πόσος χρόνος χρειάζεται 
 για να αποδοµηθεί ένα πλαστικό µπουκάλι;

• Υπάρχει πρόγραµµα ανακύκλωσης 
 στο Δήµο µας; 

Τώρα έχετε αποκτήσει µια καλύτερη εικόνα για όλα όσα συµβαίνουν στο παράκτιο και 
θαλάσσιο περιβάλλον εξαιτίας των απορριµµάτων.

Μήπως ήρθε η ώρα να ενηµερώσετε τους συµµαθητές, την οικογένεια, αλλά και τους 
συµπολίτες σας; 

Μια µικρή έρευνα
Σχεδιάστε ένα ερωτηµατολόγιο, µέσω του οποίου θα προσπαθήσετε να καταγράψετε τις 
γνώσεις, αλλά και τις απόψεις, των συµµαθητών, της οικογένειας και των κατοίκων της 
περιοχής σας σχετικά µε τα θαλάσσια απορρίµµατα. 

Νέοι καλλιτέχνες
Θα µπορούσατε να δηµιουργήσετε και µία µικρή ταινία ή διαφήµιση ή ακόµα και ένα video clip 
µε ένα δικό σας τραγούδι! Η επιλογή µπορεί να γίνει ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα, αλλά και τα 
ταλέντα της οµάδας σας!
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Ενηµερωτικές Αφίσες
Κάθε οµάδα θα σχεδιάσει µια αφίσα και θα επιλέξει το “σλόγκαν” της, ανάλογα µε το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται.
Συζητήστε µε τους συµµαθητές σας και σκεφτείτε σε ποια µέρη θα µπορούσατε να τοποθετήσετε 
µερικές ενηµερωτικές αφίσες στο ∆ήµο σας. 

 

Αφού καταλήξετε στα µέρη που θα µπορούσατε να αναρτήσετε τις αφίσες, 
χωριστείτε σε τόσες οµάδες, όσα είναι και τα µέρη αυτά.  

∆ιοργανώστε µια εκδήλωση αφιερωµένη στις ακτές!
Προετοιµάστε µια εκδήλωση στην οποία θα καλέσετε την οικογένειά σας, φίλους, συµµαθητές,
γείτονες, εκπροσώπους του Δήµου και, φυσικά, όποιον άλλο επιθυµείτε. 
Στην εκδήλωση µπορείτε να παρουσιάσετε όλα όσα ετοιµάσατε: τα αποτελέσµατα της έρευνας, 
την ταινία και τις αφίσες σας… 

Παρακάτω δίνονται µερικές ακόµα ιδέες… σκεφτείτε και συµπληρώστε και άλλες!

Πίνακας
ανακοινώσεων
του σχολείου

∆ηµαρχείο

Παραλία

ΠΙΘΑΝΟΙ
ΧΩΡΟΙ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΑΦΙΣΑΣ

 • Σχεδιάστε παιχνίδια, για µικρούς και µεγάλους

 • Ετοιµάστε µια παρουσίαση, µε τη βοήθεια
 της οποίας 

 θα αναδεικνύετε το πρόβληµα
, αλλά και θα προτείνετε λύσεις
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