
ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1ου & 2ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

 

Όνομα Εκπαιδευτικού: Μαρία Σωκράτους  

 

Σχολείο: Η΄Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) 

 

Ζήτημα Σχολείου: Η αύξηση των σκουπιδιών εντός των χώρων του σχολείου, στα πάρκα της κοινότητας του 

σχολείου, στις γειτονιές περιμετρικά του σχολείου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ως αποτέλεσμα της 

αύξησης της κατανάλωσης προϊόντων. 

 

Τάξη: Ε΄1 

 

Χρονική Διάρκεια μαθήματος: 80 λεπτά 

 

Μάθημα-μαθήματα στο οποίο εφαρμόσθηκε: ΠΕ/ΕΑΑ 

 

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση 

 

Πυρηνικές έννοιες: Ανθρώπινες ανάγκες, καθημερινές ανάγκες, διατροφικές συνήθειες, διάθεση 

προϊόντων, κατανάλωση, καταναλωτής, καταναλωτική συμπεριφορά, καταναλωτικές συνήθειες, 

καταναλωτικά πρότυπα, υπερκατανάλωση.   

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 

 Συνειδητοποίηση της ευθύνης που ο καθένας φέρει στο πρόβλημα της αύξησης των 

απορριμμάτων μέσα από την εξέταση των δικών του καταναλωτικών συνηθειών. 

 Διασύνδεση των καταναλωτικών τους συνηθειών με την αύξηση του όγκου των 

απορριμμάτων.  

 Συνειδητοποίηση του ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση και ενίσχυση 

καταναλωτικών συνηθειών βασισμένων στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο 

ανάπτυξη.  

 Συνειδητοποίηση ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής και κυρίως τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα 

αποτελούν βασικό παράγοντα για την αύξηση των απορριμμάτων και την υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωής. 

Σκοπός: Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να διασυνδέσουν οι μαθητές την κατανάλωση 

προϊόντων με τη δημιουργία απορριμμάτων, να προβληματιστούν για τις πραγματικές τους 

καταναλωτικές ανάγκες και για το ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωσή αυτών των αναγκών. 

 

Επιμέρους στόχοι:  

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

 
1. Να αναφέρουν πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις πόλεις επηρεάζει την αύξηση της ρύπανσης εντός και 

εκτός σχολείου. 

2. Να εξηγούν πως ο καταναλωτισμός και ο υπερκαταναλωτισμός συμβάλλουν στη δημιουργία 

ρύπανσης εντός και εκτός σχολικού χώρου. 

3. Να συνειδητοποιήσουν πως οι καταναλωτικές μας προτιμήσεις και συμπεριφορές επηρεάζουν 

κατά πολύ τη δημιουργία ρύπανσης εντός και εκτός του σχολείου μας . 
4. Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και σύγκρισης. 

Διδακτικές Τεχνικές: Καταιγισμός Ιδεών, Εννοιολογικός χάρτης 



 

Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος:  

βιντεοπροβολέας, βιντεάκια με διαφημίσεις ( παριζάκι Υφαντής & σαλάμι Γρηγορίου), Φύλλα 

εργασίας (βλ.παρ.) 

 

Οργάνωση της τάξης: Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε 4 ομάδες ( 3 ομάδες των 6 και μια ομάδα των 5). 

 

Περιγραφή της πορείας εργασίας (λεπτομερής παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του μαθήματος, 

αφόρμηση-ανάπτυξη του μαθήματος-δραστηριότητες-ανατροφοδότηση) 
 

1. Οι μαθητές παρατηρούν δύο εικόνες όπου παρουσιάζονται ένας κάλαθος απορριμμάτων του 

1930 και ένας κάλαθος απορριμμάτων του σήμερα.  

Ερώτημα "Πότε είχαμε περισσότερα απορρίμματα, τώρα ή στο παρελθόν» « Έχει κάποιο ρόλο 

ο τρόπος ζωής μας σε αυτό;» ( 3΄) 

 

2. Δίνεται σε κάθε ομάδα μια φωτογραφία κάποιου από διαφορετική χώρα. Οι μαθητές πρέπει να 

σκεφτουν τι μπορεί να τρώει για πρόγευμα αυτός ο άνθρωπος.  ( 5΄) 

Αφου ανακοινωθούν οι απαντήσεις των ομάδων γίνονται οι εξής ερωτήσεις:  

Καταναλώνουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια πράγματα; Τι διαφοροποιεί ή τι καθορίζει την 

κατανάλωση; ( Καταιγισμός ιδεών στον πίνακα. ) (5΄) 

 

3. Παρουσιάζονται στους μαθητές δύο διαφημιστικά σποτ ( σαλάμι γρηγορίου – παριζάκι 

Υφαντής). Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν στις ομάδες τους και να συμπληρώσουν την     

« ταυτότητα» της κάθε διαφήμισης. (6΄) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη  συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσιάζει την καρτέλα της. (4΄) 

Γίνεται συζήτηση για το ότι είναι το ίδιο προιον αλλά ο διαφημιστής στοχεύει σε άλλους 

πιθανούς αγοραστές κάθε φορά. Οι μαθητές αναφέρουν παραδείγματα διαφημίσεων που τους 

επηρέασαν στο να αγοράσουν κάτι που δεν είχαν ανάγκη. Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν 

τι τους επηρεάζει εκτός απο τη διαφήμιση στο να αγοράσουν ένα προιόν. (4΄) 

 
4. Δίνεται το ερώτημα: Ποια προϊόντα από αυτά που καταναλώνουμε ικανοποιούν ανάγκες μας και ποια 

επιθυμίες; Καταγραφή προίόντων που αγοράζουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους σε μια επίσκεψη σε 

υπεραγορά. Ετοιμασία εννοιολογικού χάρτη και διαχωρισμός των προϊόντων σε αναγκαία και είδη 

πολυτελείας. ( 5΄) 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Προιόν που διαφημίζει: _________________________________________________ 

Διαφημιστής ( Εταιρεία):________________________________________________ 

 

Περίληψη διαφήμισης: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Σε ποιους απευθύνεται; ( Ποιοι θέλει να αγοράσουν το προϊόν; ) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



5. Στη συνέχεια δίνονται οι εννέα κανόνες του σωστού καταναλωτή οι οποίοι συζητούνται στην ολομέλεια 

της τάξης.( Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση σελ. 253) (8΄) 

 

6. Αξιολόγηση του μαθήματος:  Φύλλο εργασίας όπου οι μαθητές θα πρέπει να αντιστοιχίσουν «είδη 

πρώτης ανάγκης» και « είδη πολυτελείας» για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα έχουν κατανοήσει. 

 

  


