Πόσο χρόνο μπορούν να ζήσουν
τα σκουπίδια στο περιβάλλον?
Διαβάστε τον παρακάτω κατάλογο με τα διάφορα απορρίμματα:














αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού
μπανάνα
αποτσίγαρο
βαμβακερό ύφασμα
γυάλινο μπουκάλι
δερμάτινο παπούτσι
χάρτινη σακούλα
πλαστική σακούλα
πλαστικό μπουκάλι
λαστιχένια σόλα παπουτσιών
κύπελλο από φελιζόλ
σιδερένια κονσέρβα
μάλλινο ύφασμα

Σκεφθείτε, ο καθένας/καθεμία μόνος του/μόνη της: Τι θα συμβεί σε αυτά τα
υλικά, όταν καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ); Ποια νομίζετε ότι
θα αποσυντεθούν πιο γρήγορα και ποια πιο αργά.
Σειρά
(Τι νομίζει η
ομάδα μου)
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Σειρά
(Τι νομίζουν οι
επιστήμονες)

Χρόνος ζωής
(η ομάδα μου)

Χρόνος ζωής
(επιστήμονες)

Χωριστείτε σε μικρές ομάδες (ανά 4 ή 5). Συζητήστε τα μέλη κάθε ομάδας μεταξύ
σας και ξαναγράψτε τον κατάλογο στη στήλη «Σειρά (Τι νομίζει η ομάδα μου)»,
βάζοντας τα αντικείμενα σε σειρά, ανάλογα με το πόσο γρήγορα ή αργά νομίζετε
ότι θα αποσυντεθούν. Αρχίστε από το αντικείμενο που πιστεύετε ότι θα
αποσυντεθεί ταχύτερα και βάλτε τελευταίο εκείνο που θα διαρκέσει περισσότερο.
Στη συνέχεια, γράψτε στη στήλη «Σειρά (Τι νομίζουν οι επιστήμονες)» τη
σωστή σειρά των αντικειμένων (σύμφωνα με τους υπολογισμούς των
επιστημόνων).
Τώρα που γνωρίζετε τη σωστή σειρά, σκεφθείτε στην ομάδα σας πόσο χρόνο
(εβδομάδες, μήνες ή χρόνια) μπορεί να διαρκέσει κάθε αντικείμενο. Γράψτε τη
διάρκεια ζωής των αντικειμένων στη στήλη «Χρόνος ζωής (η ομάδα μου)»
Στη συνέχεια, συζητήστε οι ομάδες μεταξύ σας τις εκτιμήσεις σας για το χρόνο
ζωής των υλικών.
Τέλος, γράψτε τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, στη στήλη «Χρόνος ζωής
(επιστήμονες)».
Σκεφθείτε:
Ποια είναι η σημασία αυτών των δεδομένων για τους χώρους υγειονομικής
ταφής (ΧΥΤΑ); Άραγε τα υλικά αποσυντίθενται γρήγορα ή αργά και δημιουργείται
χώρος για νέα σκουπίδια ή παραμένουν επ’ άπειρον εκεί; Αυτοί οι ΧΥΤΑ τελικά θα
γεμίσουν;
Μήπως ο χρόνος ζωής των σκουπιδιών μας λέει κάτι για τη σπουδαιότητα της
ανακύκλωσης; Γιατί ναι ή γιατί όχι ;
Γράψτε σε μια παράγραφο, τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα για τους
ΧΥΤΑ και την ανακύκλωση.
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