Xρησιμοποιώ υπεύθυνα, Εξοικονομώ φυσικούς πόρους:
Η δική μου λίστα
Ποιές καθημερινές συνήθειες θα αλλάξουμε στη δική μου οικογένεια για να
χρησιμοποιούμε υπεύθυνα τα καταναλωτικά προϊόντα;
Κυκλώνω αυτές που θα ακολουθήσουμε.
Πότε ξεκινήσαμε: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Θα χρησιμοποιούμε μεγάλες πάνινες
τσάντες που θα φέρνουμε από το σπίτι
για τα ψώνια μας.
Στα πάρτυ θα προτιμάμε χάρτινα αντί για
πλαστικά πιάτα και ποτήρια και θα
γράφουμε τα ονόματα για να ξαναχρησιμοποιούνται από τα παιδιά!
Θα προτιμάμε προϊόντα της κάθε εποχής που
παράγονται κοντά στον τόπο που θα τα καταναλώσουμε.
Θα ελέγχουμε τις ετικέτες στα προϊόντα που αγοράζουμε ώστε να μην έχουν
επικίνδυνες ουσίες και θα προτιμάμε όσα έχουν παραχθεί με σεβασμό στο
περιβάλλον και τον καταναλωτή.
Όταν μαγειρεύουμε με κατσαρόλα/τηγάνι το σκεύος θα εφαρμόζει καλά στο
μάτι της κουζίνας για να μην σπαταλάμε άσκοπα ενέργεια.
Επίσης θα κλείνουμε το καπάκι της κατσαρόλας ή θα προτιμάμε χύτρες
ταχύτητας γιατί έτσι το φαγητό ετοιμάζεται πιο γρήγορα.
Όταν μαγειρεύουμε στον φούρνο θα τον κλείνουμε 10‐15’ πριν γίνει το
φαγητό γιατί αν δεν ανοίξουμε την πόρτα του φούρνου διατηρεί την
θερμότητα και καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια.
Ανακυκλώνουμε το χρησιμοποιημένο λάδι στους ειδικούς κάδους
ανακύκλωσης
Θα ανακυκλώνουμε όσο
περισσότερο μπορούμε.
Κρατάμε χωριστά τα
χαρτιά, μεταλλικά
κουτάκια, μπουκάλια και
συσκευασίες (αφού τις
πλύνουμε) για να τα
ανακυκλώσουμε στους
μπλε κάδους.
Θα αποφασίζουμε τι
θέλουμε πριν ανοίξουμε
το ψυγείο και δεν θα κρατάμε άσκοπα την πόρτα του ανοιχτή

Γίνομαι Πρεσβευτής του «Χρησιμοποιώ Υπεύθυνα».
Σε πόσους φίλους και συγγενείς θα μεταφέρω τις
καθημερινές συνήθειες για εξοικονόμηση των φυσικών
πόρων; Θα τους ζητήσω αν μπορούν να υπογράψουν ότι τους
ενημέρωσα:
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

E‐mail1

Η τάξη που οι μαθητές της θα ενημερώσουν συνολικά τους περισσότερους φίλους και
συγγενείς, και θα δεσμευτούν για τις περισσότερες αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή,
θα κερδίσει δώρα από την συλλογή προϊόντων WWF.
Ονοματεπώνυμο μαθητή: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Σχολείο/ Τάξη: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ημερομηνία: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Το email είναι προαιρετικό και το δίνει όποιος θέλει να ενημερώνεται για αντίστοιχες δράσεις,
συμβουλές για περιβαλλοντικά θέματα κλπ από το WWF Ελλάς.

