
 

Βοηθήστε το σχολείο μας να ανακυκλώσει τις 
περισσότερες μπαταρίες. 

Βοηθήστε τους μικρούς μαθητές να αποκτήσουν τη συνείδηση της 
ανακύκλωσης. Μαζική είναι η συμμετοχή των σχολείων στο μεγάλο 
τουρνουά της ανακύκλωσης μπαταριών 

Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί είναι μια δράση ευαισθητοποίησης των μαθητών 
απέναντι στην ανακύκλωση μπαταριών. 

Τα σχολεία κατηγοριοποιούνται σε 5 ομάδες 

< 100 παιδιά 
101-200 παιδιά 
201-300 παιδιά 

301-500 παιδιά 
> 500 παιδιά 
 

Τα έπαθλα για μαθητές και σχολεία 
Ο 1ος νικητής από κάθε κατηγορία θα κερδίσει: 

Ένα rubber floor για το προαύλιο (80 τ.μ. ανά νικητή) 
Ο 2ος νικητής από κάθε κατηγορία θα κερδίσει: 
Εξοπλισμό για Διαμόρφωση Αίθουσας Εκδηλώσεων αξίας 800€ 

(laptop, προβολή οθόνης κλπ.) 
Οι 5 πρώτοι κάθε κατηγορίας θα κερδίσουν: 
Μπλουζάκι Ενθάρρυνσης Ανακύκλωσης για όλους τους μαθητές 

 



Τι είναι οι "μεγάλοι μικροί κυνηγοί;" 
 
Η δράση έχει στόχο τη συστηματική επιμόρφωση των παιδιών 
με διαδραστικό τρόπο, ώστε να τα καθοδηγήσει στην ευσυνείδητη συλλογή 

χρησιμοποιημένων μπαταριών στους κάδους ΑΦΗΣ. 
Στη δράση αυτή μπορεί να συμμετέχει όλη η οικογένεια, συγκεντρώνοντας σε 
ειδικό σημείο στο σπίτι όλες τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, προτού αυτές 

καταλήξουν στον Κάδο ΑΦΗΣ του σχολείου. 
 

 
 
Η ενέργεια «Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί», που αποτελεί πρωτοβουλία της ΑΦΗΣ 
και της Οργάνωσης Γη,  είναι μια δράση ευαισθητοποίησης των μαθητών 

των Δημοτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα,  απέναντι στην 
ανακύκλωση μπαταριών. 
Έχει στόχο την επιμόρφωση των παιδιών με διαδραστικό τρόπο, ώστε να τα 

καθοδηγήσει στην ευσυνείδητη συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών στους 
κάδους ΑΦΗΣ. 

O διαγωνισμός έχει ισχύ από το διάστημα 29 
Οκτωβρίου 2021 έως και τις 15 Απριλίου του 
2022. 

Πως συμμετέχει ένα σχολείο στο Τουρνουά: 

Οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών σχολείων μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
για την σχολική μονάδα τους στο ΑΦΗΣ Ανακύκλωση Μπαταριών . Στη 
συνέχεια, οι «Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί», δηλαδή οι μαθητές του σχολείου, 

σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, καλούνται να συλλέξουν τις άδειες 
μπαταρίες και να τις απορρίψουν στον ειδικό κάδο ΑΦΗΣ που θα βρουν στο 
σχολείο τους. 

Στο τέλος της ενέργειας θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Τουρνουά για κάθε 
κατηγορία σχολείου, βάσει του βάρους των συλλεγμένων μπαταριών. 

Οι κατηγορίες των σχολείων χωρίζονται σύμφωνα με τον πληθυσμό των 

μαθητών, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες να αναδειχθούν νικητές όλοι οι 
μαθητές της χώρας. 

https://www.afis-kinigoi.gr/


 

Τα έπαθλα των σχολείων είναι: 

ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΑΘΛΟ: Κατασκευή ειδικού τάπητα «rubber floor» από 
ανακυκλωμένα υλικά (max. 80 τ.μ. ανά νικητή) για 5 σχολεία (ένα από κάθε 

κατηγορία). 
2ο ΕΠΑΘΛΟ: Διαμόρφωση σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων (laptop, οθόνη 
τοίχου, προτζέκτορα, μικρόφωνο & ηχεία) για 5 σχολεία (ένα από κάθε 

κατηγορία). 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ (για τα νικητήρια σχολεία): σε κάθε κατηγορία 
σχολείου, όποιο σχολείο βγαίνει 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο όλοι οι μαθητές του θα 

κερδίζουν από ένα μπλουζάκι ενθάρρυνσης ανακύκλωσης. 
  
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες 

στην ΑΦΗ καθώς και την φόρμα συμμετοχής για το Τουρνουά. 
Επιπλέον, μπορούν να ενημερωθούν με πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο 
σχετικά με τις στήλες ενέργειας, τη συλλογή των μπαταριών, τη σημασία της 

ανακύκλωσης μπαταριών για το περιβάλλον και την υγεία , καθώς και ποιοι 
είναι οι σύμμαχοί τους που οδηγούν στη νίκη του μεγάλου Τουρνουά! 

Επίσης, στο κεντρικό site της ΑΦΗΣ, τα παιδιά  μπορούν  να βρουν 
διαδραστικά παιχνίδια και να συμμετάσχουν ατομικά σε διαγωνισμούς με 
πλούσια δώρα. 

Μία πρωτοβουλία της ΑΦΗΣ και της Οργάνωσης Γης 

Χρονική διάρκεια διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα έχει εξάμηνη ισχύ με διάστημα από τον Νοέμβριο του 2021 

έως και τις 15 Απριλίου του 2022. 

Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου. 

https://www.afis-kinigoi.gr/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/www.afis.gr
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