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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2  

 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Φροντίζω το Περιβάλλον  
Επιμέρους Θεματική  Ενότητα/Υποενότητα:  
Οικολογική συνείδηση          

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων 
 
Οικολογική συνείδηση          

Ο δικός μας τίτλος 
 
«Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΜΑΣ» 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

 Στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την  επιμέρους 
θεματική  ενότητα.    

 Να κατανοήσουν ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει άμεσες 
επιπτώσεις στην υγεία μας.   

 Να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της μόλυνσης και της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος στη διατροφή μας.  

 Να κατανοήσουν την αξία των βιολογικών προϊόντων σε αντίθεση με 
τη χρήση χημικών και συντηρητικών ουσιών.     

 Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριες για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να προτείνουν τρόπους προστασίας, που αφορούν 
στη γη, τη θάλασσα και τις ακτές. 

 Να κατανοήσουν τους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη μόλυνση-
ρύπανση όπως: σκουπίδια, ανοργάνωτες χωματερές, απόβλητα 
εργοστασίων, καυσαέρια αυτοκινήτων και ατμοσφαιρική ρύπανση.                                                                                                                                                                                                                      

 Να κατανοήσουν την αξία της διατήρησης των οικοσυστημάτων και 
της βιοποικιλότητας.                                                                                                                  

 Να μάθουν τι είναι η ανακύκλωση και να γνωρίσουν τη διαδικασία 
της. 

 
                                                                                                                                                                                                                      

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 
(1η εβδομάδα) 

Οι μαθητές/τριες, με χρήση εικόνων και φύλλων δραστηριοτήτων, 
προσεγγίζουν την έννοια «περιβάλλον» και την ύπαρξη διαφορετικών 
οικοσυστημάτων. 
Παρακολούθηση βίντεο στο YouTube σχετικά με τη μόλυνση και τη ρύπανση  
του περιβάλλοντος. 
Ιδεοθύελλα  για τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Καταγραφή 
στον πίνακα της τάξης. Συζήτηση. Συμπλήρωση φύλλων εργασίας 
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δημιουργικών δραστηριοτήτων. 
 
 

Εργαστήριο 2 
(2η εβδομάδα) 
«Μείωσε 
απορρίμματα, 
Επαναχρησιμοποίησε, 
Ανακύκλωσε, Σώσε τον 
Πλανήτη»   
(1 διδακτική ώρα ) 
 

Προβολή εικόνων από θάλασσες με πετρέλαιο και πείραμα στην τάξη για την 
κατανόηση των επιπτώσεων του πετρελαίου στη θάλασσα. Συμπεράσματα 
και σχετική ζωγραφιά με τις μολυσμένες περιοχές. 

Εργαστήριο 3 
(3η εβδομάδα) 
« Αλλάζουμε όλοι 
μαζί» 
Δραστηριότητες (1 
ώρα) 

Διερεύνηση στο διαδίκτυο για οργανώσεις και εθελοντικές δράσεις που 
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων ειδών που 
απειλούνται. Διερεύνηση των αρνητικών συνεπειών στη διατροφή μας.  
Τέλος, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές συζητούν τι αλλαγές μπορούν να 
κάνουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους προς αυτή την κατεύθυνση και 
γιατί είναι σημαντικό να τις κάνουν. Επίσης, τα παιδιά αναφέρουν τι τους 
έκανε εντύπωση, τι τους άρεσε από αυτά που έμαθαν και τι συναισθήματα 
ένιωσαν. 

Εργαστήριο 4 
«Παρελθόν-  Παρόν –
Μέλλον» 
 
(4η εβδομάδα) 
Δραστηριότητες (1 
ώρα) 

Ο εκπαιδευτικός δείχνει στον πίνακα εικόνες που απεικονίζουν πλαστική 
ρύπανση, ρύπανση υδάτων, χωματερές κλπ. Τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες 
των τεσσάρων-πέντε ατόμων. Οι ομάδες περιφέρονται στο χώρο και 
διαλέγουν μία εικόνα. Στη συνέχεια την ζωγραφίζουν και την κολλάνε σε ένα 
χαρτόνι, αφήνοντας τις δύο άκρες του κενές. Μοιράζονται τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά που τους προκαλεί η εικόνα και τους ζητείται να κάνουν 
υποθέσεις για το πώς πιστεύουν ότι ήταν το σκηνικό που απεικονίζεται στο 
παρελθόν αλλά και πώς φαντάζονται ότι θα είναι στο μέλλον. Δίπλα από την 
εικόνα, στο αριστερό μέρος του χαρτονιού κάθε ομάδα θα ζωγραφίσει την 
απεικόνιση του παρελθόντος ενώ στο δεξιό τμήμα, του μέλλοντος. Αφού οι 
ομάδες ολοκληρώσουν τις ζωγραφιές τους, συγκεντρώνονται στο κύκλο και 
κάθε μία παρουσιάζει το έργο της.  Στη συνέχεια με αφορμή τις 
αναπαραστάσεις των ομάδων, ακολουθεί συζήτηση. 
Ενδεικτικά κάποιες ερωτήσεις: 
•Πώς καταλήξατε στο τι θα απεικονίζουν οι ζωγραφιές σας; 
•Ήταν εύκολο να κάνετε υποθέσεις για το παρελθόν και το μέλλον της 
εικόνας που επιλέξατε; Ποια στοιχεία σας βοήθησαν; 
•Όσον αφορά τη μελλοντική κατάσταση, ζωγραφίσατε αυτό που θα θέλατε 
να συμβεί ή αυτό που πιστεύετε ότι θα συμβεί; Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε 
αυτά τα δύο; 
•Θα μπορούσε η επέμβαση των ανθρώπων να αλλάξει την εικόνα που έχετε 
ζωγραφίσει για το μέλλον; Αν ναι, με ποιους τρόπους; 
•Πώς ήταν η συνεργασία σας; 
•Ως ομάδα καταφέρατε μέσα από τις ζωγραφιές σας να εκφραστούν οι 
σκέψεις όλων των μελών;  
•Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία με την ομάδα; 
•Τι σας έκανε εντύπωση και γιατί; 
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•Υπάρχει κάτι που σας δυσκόλεψε; Αν ναι, τι; 
•Υπάρχει κάτι που θα το κάνατε διαφορετικά; Αν ναι, τι; 
•Τι μάθατε, τι κρατάτε,  τι θα θυμάστε από το εργαστήριο; 

Εργαστήριο 5 
(5η εβδομάδα) 
Το “ταξίδι” των 
σκουπιδιών 
 
Δραστηριότητες (1 
ώρα) 
 

Η ερώτηση της παρουσίασης “πού πάει το άδειο μπουκαλάκι νερού αφού το 
χρησιμοποιήσω;” δίνει αφορμή για μια πρώτη συζήτηση με τους μαθητές 
σχετικά με το “ταξίδι” των σκουπιδιών από όταν το πετάξουμε και μετά. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές παρατηρούν φωτογραφίες με πλαστικό περιτύλιγμα  
που βρέθηκαν από προηγούμενα χρόνια και διαπιστώνουν τη μεγάλη 
διάρκεια “ζωής” που έχει το πλαστικό. Έπειτα, βλέπουν φωτογραφίες από 
ακτές γεμάτες σκουπίδια, από χωματερές με χιλιάδες πλαστικά 
απορρίμματα, από ζώα παγιδευμένα σε πλαστικά σκουπίδια και 
πραγματοποιούν τη δραστηριότητα που προτείνεται στην παρουσίαση, 
καταγράφουν, δηλαδή, σε ορισμένο χρόνο πλαστικά αντικείμενα που 
χρησιμοποιούν καθημερινά. Έτσι, παρατηρούν ότι και τα ίδια δυστυχώς 
συμβάλλουν σε ένα βαθμό στο πρόβλημα.  
 

Εργαστήριο 6 
(6η εβδομάδα) 
 
“Εθελοντικός 
καθαρισμός της 
γειτονιάς μας». 
Δραστηριότητες (1 
ώρα) 

Οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν εθελοντικό καθαρισμό και 
καταγραφή των απορριµµάτων στην περιοχή τους, ώστε να παρατηρήσουν 
στην πράξη τη συμβολή των πλαστικών και άλλων υλικών μιας χρήσης στη 
ρύπανση του περιβάλλοντος. 
H δράση αυτή των μαθητών δημοσιεύεται στη σχολική εφημερίδα. 
Στη συνέχεια, προτείνονται στην παρουσίαση διάφορες λύσεις που 
υπάρχουν (ανακύκλωση, μείωση, επιδιόρθωση κλπ.) και προβάλλονται 
παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι εφαρμόζουν στη ζωή τους τη φιλοσοφία 
των μηδενικών απορριμμάτων. 
•Κάδοι ανακύκλωσης και χρώματα. 
•Δραστηριότητα «Τι τρώει ο κάδος;». Τα παιδιά έχουν στην πλατφόρμα 
webex cd με παιχνίδια ανακύκλωσης. Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών  
ανακυκλώσιμα απορρίμματα πρέπει να μπουν στο σωστό κάδο.  

Εργαστήριο 7 
(7η εβδομάδα) 
 
Δραστηριότητες (1 
ώρα) 

«Δραστηριότητες γενικής ανατροφοδότησης» 
(1 διδακτική ώρα ) 
Οι μαθητές ενημερώνονται μέσω webex για την ανακύκλωση και τα οφέλη 
της από τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος που ασχολείται με το θέμα αυτό στη 
Διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης Δήμου Βέροιας. Μαθαίνουν πώς 
μπορούν και οι ίδιοι στην τάξη, αλλά και σπίτι τους, να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 
Αναστοχαστική διαδικασία:  
Οι μαθητές αξιολογούν τη μέχρι τότε διαδικασία, αναστοχάζονται και 
προτείνουν βελτιώσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη δράση τους.  
Οι μαθητές δημιουργούν τους κάδους ανακύκλωσης για την τάξη τους. 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 
 

Θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης δίχως να χρειαστεί κάποια 
διαφοροποίηση σε κάποιους από αυτούς. 
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Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

Θα υπάρξει συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών-τριών, με το 
Δήμο Βέροιας, και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Χωριού. 
Τηλεδιάσκεψη με υπεύθυνο του Δήμου για ενημέρωση σχετικά με το ΧΥΤΑ 
και το βιολογικό καθαρισμό του νερού.                                                                               

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από 
τους/τις μαθητές/τριες  
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Αφίσα με οικολογικό περιεχόμενο. Προστασία του περιβάλλοντος από τη 
ρύπανση και τη μόλυνση.                                                                                                                                  
Διάφορες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά. 
 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
παρήχθησαν από 
τους/τις  μαθητές/τριες 
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Ερωτηματολόγια που δημιούργησαν οι μαθητές. 
Δημιουργία αφισών, σημάτων ανακύκλωσης κτλ.. 
Παραγωγή Γραπτού Λόγου. Χαϊκού με οικολογικό θέμα και σχετική 
ζωγραφιά. 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω 
στην υλοποίηση 

Μέσω ερωτηματολογίου προς τους εκπαιδευτικούς, μέσω της συλλογής 
δεδομένων που προκύπτουν από τη λήψη σχολίων των εκπαιδευτικών, την 
καταγραφή τηλεφωνικών θετικών / αρνητικών παρατηρήσεων, καθώς και την 
παρακολούθηση συμμετοχής (αριθμητικά δεδομένα). 
Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν έκαναν τα παιδιά να 
αποκτήσουν μια πιο κριτική ματιά στο θέμα της ρίψης των σκουπιδιών. 
Έμαθαν να κατακρίνουν συμπεριφορές που βλάπτουν το περιβάλλον γύρω 
τους και αναγνώρισαν αυτές που το βοηθούν και το προστατεύουν. 

Εκδηλώσεις διάχυσης 
και Συνολική 
αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης  

Έμαθαν τι σημαίνει ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ,ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ PORTFOLIO. 
 
Οι μαθητές:  

 Γνώρισαν ποιες είναι οι επιπτώσεις στη γη μας, λόγω του 
προβλήματος της ρύπανσης. 

 Αντιλήφθηκαν πόσο σημαντική είναι η ρίψη των σκουπιδιών σε 
κάδους απορριμμάτων και όχι οπουδήποτε, μαζεύοντας σκουπίδια 
από την περιοχή τους.  

 ταξινόμηση, καταμέτρηση και καταγραφή, μετρώντας τα σκουπίδια 
της γειτονιάς τους. 

 Έμαθαν να διατυπώνουν συμπεράσματα. 

 Ευαισθητοποιήθηκαν για τη ρύπανση του πλανήτη μας. 

 Αναγνώρισαν τη μόλυνση των θαλασσών από το πετρέλαιο μέσα από 
εικόνες πείραμα. 

 Έμαθαν τι σημαίνει πείραμα και ποια είναι τα στάδια εκτέλεσής του. 

 Λόγω αναστολής της λειτουργίας των σχολείων κάποιες. 
Δραστηριότητες δεν υλοποιήθηκαν. 
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