
ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
 

Όνομα Εκπαιδευτικού: Αναστασία Ανδρέου- Ιεροδιακόνου 

 
Σχολείο: Ζ΄Δημοτικό Αγίου Κενδέα, Πάφος 
 
Τάξη: Β΄ 

 
Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Σχολείου: Ο 

υπερκαταναλωτισμός ως πρόβλημα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και η υιοθέτηση ορθών 
καταναλωτικών συμπεριφορών ως παράγοντας αειφόρου ανάπτυξης 
 
Χρονική Διάρκεια μαθήματος: 3Χ80’ 
 
Μάθημα-μαθήματα στο οποίο εφαρμόσθηκε: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ελληνικά 
 
Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα 

 
Πυρηνικές έννοιες: απορρίμματα, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, λιπασματοποίηση, 

χωματερή, αειφόρος διαχείριση απορριμμάτων, επεξεργασία απορριμμάτων, είδη 
απορριμμάτων, μείωση απορριμμάτων 
  
Στόχοι  Ελληνικών: 

 Τα παιδιά: 

 Να εμπλακούν σε ποικίλες μορφές λεκτικής επικοινωνίας  

 Να γράψουν  άρθρα για την εφημερίδα τους 

 Να φτιάξουν αφίσες 

 Να δημιουργήσουν τις δικές τους προσκλήσεις και λίστες 
 

 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Απορρίμματα: 

 Εντοπισμός περιοχών ρύπανσης του περιβάλλοντος από απορρίμματα, εντός και εκτός 
σχολείου και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης 

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα ορθής διαχείρισης απορριμμάτων 

  Συνειδητοποίηση της ευθύνης που ο καθένας φέρει στο πρόβλημα της αύξησης των 
απορριμμάτων μέσα από την εξέταση των δικών του καταναλωτικών συνηθειών.  

 Εισήγηση τρόπων μείωσης και επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων στο σχολείο και στο 
σπίτι 

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
απορριμμάτων στο σχολείο και στο σπίτι. 

 
 Παραγωγή και κατανάλωση: 

 Συνειδητοποίηση της ανάγκης για υιοθέτηση σωστών καταναλωτικών συνηθειών 

 Υιοθέτηση ορθών καταναλωτικών συμπεριφορών. 
 
 
 
 



Σκοπός:  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν τη σχέση των δικών τους καταναλωτικών 
συνηθειών με την παραγωγή απορριμμάτων και την ευθύνη που έχουν ως ενεργοί πολίτες να 
διαχειρίζονται ορθολογικά τα απορρίμματα τους. 
 
 
Επιμέρους στόχοι:  Οι μαθητές και οι μαθήτριες: 
 

 Συνδέουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες με τη δημιουργία απορριμμάτων. 
 

 Προτείνουν τρόπους μείωσης των απορριμμάτων 
 

 Να υιοθετήσουν συμπεριφορές  μείωσης των απορριμμάτων  
 
Διδακτικές Τεχνικές: Καταιγισμός ιδεών, προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: 

 

 Φύλλα εργασίας 

 Η.Υ. υπολογιστής και προβολέας 

 Πίνακας 
 

Οργάνωση της τάξης: 

4 ομάδες ( 3Χ4 και 1Χ3) 
 
Πεδία μελέτης: 

 Η αυλή του σχολείου 

 Οι τάξεις του σχολείου 

 Το πάρκο 
 

Φορείς που θα αξιοποιηθούν: 

 Οι καθαρίστριες 
 
 

Περιγραφή της πορείας εργασίας (λεπτομερής παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του 
μαθήματος, αφόρμηση-ανάπτυξη του μαθήματος-δραστηριότητες-ανατροφοδότηση) 
 
Αφόρμηση:. Ο οικολόγος  φίλος τους Πρασινούλης έρχεται προβληματισμένος  στην τάξη και 
καλεί τους μαθητές να μαντέψουν το λόγο. Τους καλεί να κάνουν μια σύντομη βόλτα στην αυλή 
και στις τάξεις του σχολείου, να παρατηρήσουν και να φωτογραφίσουν τους κάδους αχρήστων 
υλικών. Σύντομα τα παιδιά αντιλαμβάνονται πως ο μικρός οικολόγος φίλος τους είναι 
στενοχωρημένος γιατί όλοι οι κάδοι είναι σχεδόν γεμάτοι. Προκύπτει ο προβληματισμός για το 
πώς προέκυψαν τόσα πολλά απορρίμματα. Με τη βοήθεια της καθαρίστριας του σχολείου τα 
απορρίμματα μαζεύονται στο τέλος της ημέρας και ζυγίζονται. Παίρνουν  επίσης συνεντεύξεις 
από την καθαρίστρια και τους συμμαθητές τους για την εικόνα του σχολείου καθημερινά. 
 
Ακολουθεί συζήτηση για τους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων και κατά πόσο είναι 
εφικτοί στο σχολείο τους. Συζητούν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης του σχολείου για τη 
σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Καταγράφονται στον πίνακα και ετοιμάζουν( στην ομάδα 
τους) ένα ενημερωτικό έντυπο που θα δώσουν στους συμμαθητές τους  με τα συμπεράσματά 
τους για τους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων. 
 
 



Δεύτερο ογδοντάλεπτο: 
Με αφορμή τις παρατηρήσεις των μαθητών για τα απορρίμματα στο σχολείο, η δασκάλα τους 
προτείνει, με την ευκαιρία της << Ημέρας του Παιδιού>>, να διοργανώσουν ένα υπαίθριο πάρτι 
το οποίο θα έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται 
σε ομάδες για να φτιάξουν μια λίστα με τα αντικείμενα - τρόφιμα που συνήθως χρησιμοποιούν 
σε πάρτι γενεθλίων. Γίνεται η ανακοίνωση των λιστών από τις ομάδες και ακολουθεί συζήτηση 
για εναλλακτικά αντικείμενα - τρόφιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε αντικατάσταση 
αυτών που πρότειναν, και τα  οποία παράγουν μικρότερο όγκο απορριμμάτων (ενδεικτικά: 
αντικατάσταση πιάτων και μαχαιροπίρουνων μιας χρήσης με πιάτα και μαχαιροπίρουνα 
πολλαπλής χρήσης ή lunch box, τραπεζομάντιλο από ύφασμα και όχι μιας χρήσης, πετσέτες 
από ύφασμα και όχι χαρτοπετσέτες, καλάθι για μεταφορά των αντικειμένων στο πάρκο και όχι 
σακούλες, μεγάλο κουτί χυμού και όχι ατομικά κουτιά, μεγάλο κουτί ποπ κορν και όχι ατομικά) 
(φύλλο εργασίας 1). Στη συνέχεια, γίνεται καταμερισμός υπευθυνοτήτων, για το τι θα φέρει κάθε 
μαθητής/τρια στο πάρτι και γράφουν τις αρμοδιότητές τους (φύλλο εργασίας 2). 
 
Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση στις ομάδες σχετικά με τις προσκλήσεις του πάρτι και 
συμπληρώνουν τον σχετικό πίνακα (φύλλο εργασίας 3) με τους διάφορους τρόπους 
πρόσκλησης σε πάρτι (ενδεικτικά: αποστολή προσκλήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τηλεφώνου, κ.ά.). Στην ολομέλεια της τάξης γίνεται ανακοίνωση των σκέψεων της κάθε ομάδας 
και με δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίζουν τον τρόπο που θα προσκαλέσουν τους φίλους 
τους . 
 
Τέλος, πρέπει να αποφασίσουν πώς θα πάνε στο πάρκο που θα πραγματοποιηθεί το πάρτι( 
βρίσκεται πολύ κοντά  στο σχολείο τους). Στις ομάδες τους συζητούν τους τρόπους μεταφοράς 
στον χώρο (ενδεικτικά: με αυτοκίνητο, με ποδήλατο, με τα πόδια, με λεωφορείο). Επιλέγεται η 
περισσότερο αειφόρος επιλογή και συμπληρώνονται οι λόγοι επιλογής της (η λιγότερο 
ρυπογόνος, η λιγότερο επικίνδυνη) .. 
 
Το πρωινό του πάρτι, ετοιμάζεται το καλάθι που θα πάρουνε μαζί τους οι μαθητές/τριες στο 
πάρκο και ξεκινούν για την εκδρομή τους. Φτάνοντας στο πάρκο, φωτογραφίζουν την εικόνα του 
χώρου και τη συγκρίνουν μετά το τέλος του πάρτι.  Στο τέλος  συλλέγουν τα απορρίμματα στους 
κάδους που πήραν μαζί τους και στο τέλος τα ζυγίζουν και καταγράφουν το βάρος τους. 
Συζητούν και προσπαθούν να μαντέψουν πόσο περισσότερα θα ήταν τα απορρίμματα, αν είχαν 
φέρει τα αντικείμενα και τα τρόφιμα της πρόχειρης λίστας που έφτιαξαν (βλ. σχετικό πίνακα 
φύλλου εργασίας 1).  
 
Τρίτο ογδοντάλεπτο: 
 Ακολούθως, καλούνται να καταγράψουν στο ΦΕ 4, το είδος και το βάρος των απορριμμάτων 
που  παράχθηκαν από το πάρτι και συζητούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα 
διαχειριστούν (φύλλο εργασίας 4) (ενδεικτικά: να πάρουν τρία ή τέσσερα δοχεία, τα οποία θα 
είναι οι κάδοι ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό, γυαλί. Αναμένεται ότι οι μαθητές σύντομα θα 
διαπιστώσουν  ότι τα μόνα που απομένουν για κάδων άχρηστων υλικών είναι τα περισσεύματα 
φαγητών και φρούτων, τα οποία βάζουν σε ξεχωριστό σακούλι. Τίθεται ο προβληματισμός από 
τη δασκάλα: ποιος θα μπορούσε να τα καταναλώσει αυτά, αντί να πεταχτούν στον κάλαθο 
σκουπιδιών. Τα παιδιά πολύ πιθανόν είναι να αναφέρουν τα πουλιά και τα ζώα. Στο σημείο 
αυτό εισάγεται ο όρος << κομποστοποίηση>>( καρτέλα στον πίνακα) και  οι μαθητές καλούνται 
να ανακαλύψουν τι είναι παρακολουθώντας το  φιλμάκι . 
http://www.youtube.com/watch?v=7LpgvXpX0IA&feature=related 
 
 Οι μαθητές προτείνουν τρόπους  σωστής διαχείριση των απορριμμάτων τους στο σχολείο και 
στο σπίτι.  Φτιάχνουν αφίσες και τις παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. 
 



 Οι μαθητές γράφουν σχολικά άρθρα για την εφημερίδα του σχολείου τους( π.χ Οι μικροί 
οικολόγοι αναλαμβάνουν δράση,  Το 7ο Δημοτικό Πάφου αποχτά κάδους ανακύκλωσης,   Οι 
μαθητές του 7ου Δημοτικού  Πάφου φτιάχνουν  λίπασμα για τα φυτά τους,  Τα παιδιά της 
Β΄τάξης  πίνουν το νερό τους σε παγούρια, Το φαγητό είναι καλύτερο στο πλαστικό δοχείο ). 
 
Αξιολόγηση του μαθήματος:  Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν 

τους συμμαθητές τους για  μείωση των απορριμμάτων στο σχολείο τους. 
 
 
 
 
 


