
 
 

Σενάριο Εικονικού δημοτικού συμβουλίου από τους μαθητές 

για την ανακύκλωση στην πόλη 

 

Μέσα στην τάξη θα πραγματοποιηθεί εικονικό δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο θα 

συμμετέχουν τα παιδιά. Ξεκινώντας, ο/η εκπαιδευτικός θα ενημερώσει τους μαθητές για το 

θέμα για το οποίο θα συνεδριάσουν: Η ανακύκλωση συσκευασιών στην πόλη μας.  

 

Ο εκπαιδευτικός θα αναλάβει το ρόλο του δημάρχου, που θα συντονίζει το δημοτικό 

συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει έπειτα από καταγγελίες κατοίκων ότι κάποιοι στον 

δήμο δεν ανακυκλώνουν! Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με επιχειρήματα 

υπέρ και κατά της ανακύκλωσης. Ο γραμματέας θα κρατάει τα πρακτικά της συνεδρίασης 

και θα καταγράψει τα συμπεράσματα. 

Στη συνέχεια, θα κατανείμει τους ρόλους, όπως περιγράφονται παρακάτω, μοιράζοντας τις 

σχετικές κάρτες που υπάρχουν στο www.mplekas.com: 

- Δήμαρχος (εκπαιδευτικός): Συντονίζει τη συζήτηση 

- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: Είναι υπέρ της ανακύκλωσης και καλείται να αναδείξει 

τα οφέλη της για το περιβάλλον 

- Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ζητημάτων: Είναι υπέρ της ανακύκλωσης και καλείται 

να αναδείξει τα οικονομικά οφέλη 

- Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

o Υπέρ: Υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ανακύκλωση συσκευασιών 

γιατί θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος 

o Κατά: Υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να γίνεται γιατί οι κάτοικοι δεν 

γνωρίζουν πώς να ανακυκλώσουν τις συσκευασίες τους 

- Γραμματείς: Κρατάνε τα πρακτικά της συνεδρίασης 

- Πολίτες / κάτοικοι: 

o Υπέρ: Υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ανακύκλωση συσκευασιών 

και καταγγέλλουν όσους δεν κάνουν ανακύκλωση 

o Κατά: Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν συνηθίσει να ανακυκλώνουν, ότι δεν 

έχουν εκπαιδευτεί για την ανακύκλωση και αφού δεν γνωρίζουν τον τρόπο 

και τα πλεονεκτήματά της, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν τη συνήθειά 

τους να ρίχνουν όλα τα σκουπίδια τους στους κοινούς κάδους 

- Περιβαλλοντολόγοι: Αναδεικνύουν τα οφέλη της ανακύκλωσης για το περιβάλλον 

Στο τέλος και αφού τα παιδιά καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ενισχυθεί η 

ανακύκλωση στην πόλη τους, τότε ο/ η εκπαιδευτικός τους καλεί να οργανωθούν και να 



 
 
κινητοποιηθούν προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους της πόλης τους. Τους 

καλεί λοιπόν να δημιουργήσουν ένα πανό/ αφίσα με όσα έμαθαν όλο το προηγούμενο 

διάστημα για την ανακύκλωση συσκευασιών, στο πλαίσιο του κύκλου μαθημάτων που 

προηγήθηκε, και να παροτρύνουν όσους ξέρουν να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.  

 

 


