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Europe is recycling



Τα στάδια της εργασίας
• Ασχοληθήκαμε γενικά με την έννοια
της Ευρώπης.

• Συζητήσαμε και προσπαθήσαμε να
καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για το
αν τελικά γνωρίζουμε αρκετά για την
Ευρώπη…



…κι επειδή το συμπέρασμα ήταν μάλλον
αποκαρδιωτικό ,αρχίσαμε να παίζουμε
και να διαβάζουμε…





Πληροφορίες,παιχνίδια,ιστορίες
βρήκαμε εδώ:

• http://europa.eu/kids-
corner/index_el.htm

• «Μαθαίνοντας για την Ευρώπη στο
σχολείο»



Το θέμα του comic

Πηγή έμπνευσης των μαθητών υπήρξε
το βιβλίο μας και συγκεκριμένα ένα
κεφάλαιο σχετικά με την ανακύκλωση
και την προστασία του περιβάλλοντος.





Ενημερωτική παρουσίαση προκειμένου
να κατατοπιστούν οι μαθητές για την στάση της

Ευρώπης στα περιβαλλοντκά θέματα

Environmental problems and the
European Union



1st issue

Clean air for Europe
Στόχος είναι να μειωθεί η ρύπανση
ώστε να προστατευθεί η υγεία των
πολιτών. 



Στόχοι

η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα στα κράτη μέλη βάσει κοινών μεθόδων
και κριτηρίων
Η διατήρηση της ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα, όταν είναι καλή, και τη
βελτίωσή της, όταν δεν είναι καλή
προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ
των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.



Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους
κανόνες για τις κυρώσεις σε
περίπτωση παράβασης των εθνικών
διατάξεων που θεσπίζονται με βάση
την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν
όλα τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι
κυρώσεις πρέπει να είναι
αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές.



European Environment Agency

The European Environment Agency (EEA) 
is a European Union agency based in
Copenhagen. Its aim is to provide reliable
and independent information on the
environment. It is one of the main sources
of information for political decision-
makers. This information is used to
develop, adopt, implement and evaluate
environmental policy. The EEA has 32 
member countries at present.



Με τί ασχολείται;

water;
air and climate change;
protection of nature and
biodiversity;
flows of waste and materials; and
the terrestrial environment.



Environment strategy for the
Mediterranean

protect the marine environment and
the coastline of this region and to
reduce pollution by 2020. This
strategy is based on enhanced
cooperation between the countries
concerned in the political, financial
and



Συσκευασίες και απορρίμματα
συσκευασίας -Στόχοι

περιορισμός της παραγωγής
απορριμμάτων συσκευασίας
προώθηση της ανακύκλωσης, της
επαναχρησιμοποίησης και άλλων
μορφών αξιοποίησης των εν λόγω
απορριμμάτων.
Η τελική τους εξάλειψη πρέπει να
θεωρείται ως η έσχατη λύση.



Συσκευασίες

Στις συσκευασίες αναγράφεται η
φύση του/των υλικών συσκευασίας
που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να
διευκολύνεται η αναγνώριση και η
κατάταξη. Η σήμανση πρέπει να
βρίσκεται επί της ίδιας της
συσκευασίας ή της ετικέτας, σε
εμφανές σημείο και να είναι
ευανάγνωστη.



https://www.youtube.com/watch?v=z6tSGwWap4w

THE AWAKENERS





Keep Europe clean!
Have a nice summer!



Thank you for your attention!Thank you for your attention!


