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   Όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα δεν υπάρχει Επιχειρηματική Εκπαίδευση,  
 τουλάχιστον στην Α/θμια Εκπαίδευση. Μπορούμε όμως στην Ευέλικτη Ζώνη
να αναπτύξουμε-μελετήσουμε διάφορα καινοτόμα θέματα  (περιβαλλοντικά,
αγωγής υγείας, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά) που έχουν διαθεματική προέκταση.
Σκοπός της είναι να συνδέσει τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των
μαθητών/τριών με τις καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
    Έχοντας μια μικρή προσωπική εμπειρία στο θέμα της ανακύκλωσης από τα
προηγούμενα χρόνια, μελετώντας το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς
EntreComp και σε συνέχεια της παρακολούθησης του σεμιναρίου στις
Βρυξέλλες 4-6/3/2019 σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος
συνδυασμό.                                            
 Δεδομένου ότι:  Στο πλαίσιο του έργου EntreComp, το επιχειρείν νοείται ως
εγκάρσια βασική ικανότητα ατόμων, ομάδων ή οργανισμών που αφορά όλες
τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ορίζεται ως εξής:
 



   Το επιχειρείν είναι η δράση του ατόμου πάνω σε ευκαιρίες και ιδέες που
έχει ως αποτέλεσμα το μετασχηματισμό τους σε επιπλέον αξία για τους
άλλους. Η αξία που δημιουργείται μπορεί να είναι οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική. 
   Ο λόγος που επιλέξαμε σαν θέμα  τα απορρίμματα-ανακύκλωση=όφελος
είναι πολύ απλός:  Όλοι μας είμαστε μάρτυρες και δυστυχώς
συμμέτοχοι σε ένα τρόπο ζωής που στηρίζεται στη συνεχή και χωρίς μέτρο
κατανάλωση, με αποτέλεσμα να παράγουμε τόνους σκουπιδιών που θα
μπορούσαν να μην είναι «σκουπίδια». Η επαναχρησιμοποίηση και
η ανακύκλωση είναι αναγκαία μέτρα, αλλά δεν επαρκούν, αν δεν
συνοδευτούν από τη μείωση της κατανάλωσης. 
   Το project αυτό αποτέλεσε μια αφορμή για να προβληματιστούμε όλοι οι
συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) και να αλλάξουμε, αν
χρειάζεται, τις συνήθειες μας που σχετίζονται με την κατανάλωση,
την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών με αντίστοιχο όφελος.



  Κατά την διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές/τριες έμαθαν την διαδικασία και
πειραματίστηκαν πως  να φτιάχνουν ανακυκλωμένο χαρτί. Toν Απρίλιο του
2019 οι μαθητές/τριες  επισκέφτηκαν το ZERO WASTE LAB μια καινοτόμα
πρωτοβουλία που έχει σκοπό να  χτίσει τα θεμέλια για την υιοθέτηση των
αρχών της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά
μας. Οι μαθητές/τριες έμαθαν για τη σημασία της ανακύκλωσης,
ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες γύρω από την διαχείριση των
απορριμμάτων και εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους.  
  Παρακολούθησαν ζωντανά τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης
από το Robot 3D printer. Ανακύκλωσαν μάλιστα 25 κιλά πλαστικά μπουκάλια
και κουτάκια αλουμινίου τα οποία μαζεύτηκαν σε διάστημα 3 μηνών στο
σχολείο μας. Δόθηκε δε ένας  κομποστοποιητής  στο σχολείο για να
μετατρέπουμε τα  οργανικά σκουπίδια  σε λίπασμα, το λεγόμενο κομπόστ.



   Στο σχολείο μας το 13ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς κάνουμε ανακύκλωση
χαρτιού, τόνερ, μπαταριών, πλαστικών μπουκαλιών και καπακιών. Στο τέλος
της σχολικής χρονιάς θα δοθούν για ανακύκλωση και με τα χρήματα που θα
εξοικονομήσουμε θα αγοράσουμε αθλητικό εξοπλισμό για το σχολείο μας.
   Συγκεκριμένα 1 τόνος πλαστικού αποφέρει 250Ε, ενώ το χαρτί 100E.
   Έχουμε μια ιδέα που μετατρέπεται σε δράση. 
   Έχουμε εμπλοκή σχολείου-μαθητών/τριών-γονέων.
   Έχουμε οφέλη περιβαλλοντικά,κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά.
   Κατά τη γνώμη μου είναι ένα πρόγραμμα ΄́"πράσινης΄́ επιχειρηματικότητας"
Green   entrepreneurship.    
 
 



   ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 1. Γνωριμία με τη διαδικασία ανακύκλωσης και το ζήτημα της
υπερκατανάλωσης.
 2. Συσχέτιση του τρόπου και του βαθμού κατανάλωσης με τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον. 
 3. Πληροφόρηση για την «Τέχνη από σκουπίδια» και γενικότερα για τη
δημιουργική  αξιοποίηση των σκουπιδιών.
    ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Συνειδητοποίηση της συμμετοχής του
απλού καταναλωτή στην υποβάθμιση του   περιβάλλοντος.
2. Συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή
των καταναλωτικών μας προτύπων.
3. Αναπροσαρμογή του τρόπου ζωής μας με
βάση την αρχή «Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση» των
απορριμμάτων.
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Το αθλητικό υλικό που αγοράστηκε.

 


