
 
 

 

 

Σχολικά είδη: things you should do! 

 

Καταρχάς, πριν ξεκινήσεις τις αγορές, συζήτησε 
με τα παιδιά για το τι χρειάζονται πραγματικά. 
Κάνε έναν έλεγχο μαζί τους στα ντουλάπια και 
στα συρτάρια με όλα τα σχολικά είδη της 
προηγούμενης χρονιάς. 

 Ενθάρρυνε τα παιδιά να 
χρησιμοποιήσουν όσα  υπάρχοντα 
σχολικά είδη (μολύβια, γόμες, ξύστρες, 
χάρακες) είναι σε καλή 
κατάσταση εξηγώντας τους ότι η 
επαναχρησιμοποίηση κάποιων ειδών 
είναι πολλαπλώς θεμιτή! Φυσικά, μη 
διστάσεις να αγοράσεις νέα αναλώσιμα 
είδη που θα δώσουν χαρά στα παιδιά για 
τη νέα χρονιά, αλλά με μέτρο! 

 Προτίμησε είδη που έχουν φτιαχτεί από 
υλικά που είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον ή συνδέονται με κάποιον καλό σκοπό. Στήριξε με αυτό τον τρόπο φορείς που 
χρειάζονται τη βοήθεια όλων και ταυτόχρονα δώσε στα παιδιά να καταλάβουν τη σημασία 
της υποστήριξης και της αλληλεγγύης.  

 Επίλεξε μολύβια και μαρκαδόρους που δεν έχουν τοξικά χρώματα. Προτίμησε αυτούς που 
έχουν ως βάση τους το νερό και θύμισε στα παιδιά να κλείνουν το «πολυπόθητο» καπάκι 
τους για να παρατείνουν το χρόνο ζωής τους! Όσον αφορά τα τετράδια, τα μπλοκ και τα 
άλλα χαρτικά είδη, είναι πλέον πολύ εύκολο να βρεις προϊόντα από 100% ανακυκλωμένο 
χαρτί, ενώ για τις ξύστρες επίλεξε μεταλλικές που είναι πλέον ανθεκτικές. 

 Επίσης για το νερό των παιδιών, προτίμησε ανοξείδωτα παγούρια αντί για πλαστικά 
μπουκάλια μιας χρήσης. Τα ανοξείδωτα παγούρια αντέχουν περισσότερο και θεωρούνται 
γενικά πιο ασφαλή για τα παιδιά.   

 Τέλος, για τις τσάντες και τις κασετίνες, επιδίωξε να καταλήξεις με τα παιδιά σε 
υφασμάτινες και όχι νάιλον τσάντες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα λουριά και στην πλάτη 
του σακιδίου και όχι μόνο στην εμφάνιση. Αν η περσινή τσάντα είναι σε καλή κατάσταση, 
πείστε το παιδί να την κρατήσει. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό σκεφτείτε να τη χαρίσετε 
σε κάποιο παιδί που την έχει ενδεχομένως ανάγκη, αντί να την εγκαταλείψετε άδοξα στα 
σκουπίδια. 

 Οικολογικά και οικονομικά σχολικά είδη μπορείς να βρεις στο e-shop του WWF Ελλάς. 
Βοήθησε το έργο που κάνουμε για το περιβάλλον, για την καθημερινότητα των πολιτών και 
γενικότερα για την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης 

http://shop.wwf.gr/ProductCatalog/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC.aspx

