
ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3ου 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 προιόντων, κατανάλωση, καταναλωτής, καταναλωτική συμπεριφορά, 

καταναλωτικές συνήθειες, καταναλωτικά πρότυπα, υπερκατανάλωση.   

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 

 Συνειδητοποίηση της ανάγκης για επαναπροσδιορισμό των καταναλωτικών μας 

συνηθειών και ιεράρχηση των αναγκών μας, ως παραγόντων μείωσης των 

απορριμμάτων. 

 Υιοθέτηση καταναλωτικών συνηθειών και μέτρων που μπορούν να συμβάλουν στην 

αντιμετώπιση του ζητήματος των απορριμμάτων. 

 Διερεύνηση και αξιολόγηση των καταναλωτικών συνηθειών του ανθρώπου στις 

αναπτυγμένες χώρες και εξέταση των συνεπειών της υπερκατανάλωσης αγαθών στο 

περιβάλλον . 

 Εξέταση περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγή και τη 

μεταφορά προϊόντων στον καταναλωτή. 

 Γνωριμία με προϊόντα που εισάγονται στην Κύπρο. 

 Γνωριμία με τρόπους και χώρους διάθεσης προϊόντων στους καταναλωτές (λαϊκή 

αγορά, υπεραγορά, μανάβικο, πολυκατάστημα, πλανόδιοι πωλητές κ.ά.). 

 Διασύνδεση τοπικών προϊόντων με τις τοπικές καλλιέργειες. 

 Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την παραγωγή και κατανάλωση 

βιολογικών προϊόντων. 

 Διασύνδεση των ρυθμών αύξησης της παραγωγής και υπερκατανάλωσης αγαθών με τη 

συνεχή αύξηση των ανθρώπινων αναγκών. 

 



Σκοπός: Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να διασυνδέσουν την κατανάλωση 

αγαθών με την παραγωγή απορριμμάτων, να εντοπίσουν χαρακτηριστικά προϊόντων 

που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και η κατανάλωσή τους συμβάλλει στη μείωση 

των απορριμμάτων, να προβληματιστούν για τα αποτελέσματα της υπερκατανάλωσης 

αγαθών και να υιοθετήσουν καταναλωτικές συνήθειες που να μην επιβαρύνουν το 

περιβάλλον. 

 

Επιμέρους στόχοι:  
 

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

1. Να εξηγήσουν πως η παραγωγή και η κατανάλωση προϊόντων υποβοηθούν στη 

δημιουργία σκουπιδιών και συνεπώς στην αύξηση της ρύπανσης. 

2. Να εισηγούνται τρόπους για τη διασφάλιση σωστών καταναλωτικών συμπεριφορών που 

θα βοηθήσουν ση διαμόρφωση των βασικών αρχών αειφόρου κατανάλωσης αγαθών. 

3. Να συνειδητοποιήσουν πως οι καταναλωτικές μας προτιμήσεις και συμπεριφορές 

επηρεάζουν κατά πολύ τη δημιουργία ρύπανσης εντός και εκτός του σχολείου μας . 

4. Να εκτιμήσουν τις σωστές καταναλωτικές συνήθειες και να μην παρασύρονται στον 

υπέρμετρο καταναλωτισμό. 

5. Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης τεχνολογικών μέσων(ψηφιακή μηχανή, κάμερα, 

δημοσιογραφικό κασετόφωνο, ηλεκτρονικός υπολογιστής) για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών για το υπό μελέτη ζήτημα. 

6. Να αποκτήσουν στάση σωστού, ολιγαρκούς και υπεύθυνου καταναλωτή. 

7. Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και σύγκρισης. 

 

Διδακτικές Τεχνικές: Μελέτη Πεδίου 

 

Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος:  
Φύλλα παρατήρησης και καταγραφής πληροφοριών, φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρονικό 

μαγνητόφωνο. 

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

ομάδα των 5). Στην αρχή γίνονται δραστηριότητες με το σύνολο της τάξης και μετά 

εργάζονται στις ομάδες τους.  

Περιγραφή της πορείας εργασίας (λεπτομερής παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του 

μαθήματος, αφόρμηση-ανάπτυξη του μαθήματος-δραστηριότητες-ανατροφοδότηση) 

 
1. Οι μαθητές εντοπίζουν την Υπεραγορά Ορφανίδη στο χάρτη και σχολιάζουν την 

τοποθεσία της και την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για το χτίσιμο της 

υπεραγοράς. 

2. Παρατηρούν το μέγεθος της υπεραγοράς εξωτερικά (κτίριο, χώροι στάθμευσης, 

υπηρεσίες γύρω από αυτή) και απαντούν στους εξής προβληματισμούς: α) από το 



μέγεθος  της υπεραγοράς τι αναμένετε να έχει μέσα; Σχολιάζουν και λίγο τη σημασία της 

λέξης ΥΠΕΡ-ΑΓΟΡΑ β) γιατί οι χώροι στάθμευσης είναι τόσο μεγάλοι; γ) γιατί 

υπάρχουν τόσα καταστήματα-υπηρεσίες γύρω από την υπεραγορά; (MacDonald’s, 

ανθοπωλείο, καταστήματα). Αυτοί οι χώροι  δημιουργήθηκαν πριν ή μετά το χτίσιμο 

της υπεραγοράς; 

3. Η εκπαιδευτικός θέτει τον προβληματισμό: «Ποιες είναι οι σκέψεις που πρέπει να κάνει 

ένα άτομο πριν πάει στην αγορά;» (υπάρχουσες προμήθειες, προϋπολογισμός, ανάγκες ). 

4. Μπαίνουν στην υπεραγορά και διασχίζοντας το μεγάλο διάδρομο που προηγείται των 

ταμείων και των προϊόντων, καταγράφουν τα είδη των καταστημάτων και τα είδη των 

προϊόντων που πωλούνται σε αυτά (Φύλλο Εργασίας 1). 

5. Ακολουθεί ξενάγηση στην υπεραγορά. Κατά τη ξενάγηση οι μαθητές καταγράφουν τα 

τμήματα της υπεραγοράς (φούρνος, ψαραγορά, κρεαταγορά, φρουταρία, είδη σπιτιού, 

κλπ) και τις κατηγορίες των προϊόντων που αναγράφονται στις πινακίδες των 

διαδρόμων. Σημειώνουν οτιδήποτε τους κάνει εντύπωση και τα προϊόντα που 

βρίσκονται σε προσφορά (Φύλλο Εργασίας 2). 

6. Τα παιδιά εργάζονται σε 4 ομάδες:  

Η 1
η
 ομάδα εργάζεται στην περιοχή των ταμείων και σημειώνει τον αριθμών των 

πλαστικών σακουλιών που χρησιμοποιούν οι αγοραστές για τη μεταφορά των προϊόντων 

τους στο σπίτι. Σημειώνεται κατά πόσο οι πελάτες της υπεραγοράς χρησιμοποιούν 

ειδικές τσάντες (υφασμάτινες ή από ανακυκλωμένα υλικά) για τη μεταφορά των 

προϊόντων τους. Συγκεντρώνουν στη συνέχεια πληροφορίες (από υπαλλήλους της 

υπεραγοράς και πελάτες) για το κατά πόσο γίνεται χρήση τέτοιων τσαντών για τη 

μεταφορά των προϊόντων (Φύλλο Εργασίας 3). 

 

Η 2
η
 ομάδα εργάζεται στο χώρο της φρουταρίας-λαχαναγοράς. Εντοπίζουν και 

καταγράφουν προϊόντα που παράγονται στην Κύπρο και προϊόντα που εισάγονται από 

άλλες χώρες. Συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο και τις διαδικασίες εισαγωγής 

αυτών των προϊόντων στην Κύπρο (από λειτουργό της υπεραγοράς) και εξετάζουν με 

μικρές συνεντεύξεις σε πελάτες της υπεραγοράς, κατά πόσο οι Κύπριοι προτιμούν τα 

εισαγόμενα ή τα κυπριακά φρούτα και λαχανικά. Παρατηρούν τον τρόπο συσκευασίας 

κάποιων φρούτων και λαχανικών και καταγράφουν τους προβληματισμούς τους για τη 

σχέση των συσκευασιών με την αύξηση των απορριμμάτων (Φύλλο Εργασίας 4). 

 

Η 3
η
 ομάδα εργάζεται στο διάδρομο 8 που υπάρχουν κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα. 

Καταγράφουν κάποια από τα προϊόντα και κάνουν διασύνδεση των προϊόντων με 

τοπικές καλλιέργειες. Προβληματίζονται  για το κατά πόσο τα παραδοσιακά κυπριακά 

προϊόντα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν άλλα προϊόντα που έχουμε στη διατροφή 

μας και να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής μας διατροφής. Ελέγχουν κατά πόσο οι 



συσκευασίες των προιόντων αυτών είναι φιλικές προς το περιβάλλον (Φύλλο Εργασίας 

5). 

 

Η 4
η
 ομάδα πρέπει να επιλέξει να αγοράσει κάποια προϊόντα για να ετοιμάσει το 

πρόγευμα μιας πενταμελούς οικογένειας με τα εξής κριτήρια: 

-Να μην υπερβούν το ποσό των €15. 

-Να έχουν όσο το δυνατό πιο λίγα απορρίμματα. 

-Το πρόγευμα να είναι υγιεινό. 

-Οι συσκευασίες των προϊόντων να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. (Φύλλο 

Εργασίας 6). 

 

7. Τα παιδιά εργάζονται στην ολομέλεια της τάξης και κάνουν τις εξής δραστηριότητες: 

α) Τους δίνεται το λογότυπο του Δίκαιου Εμπορίου και καλούνται να εντοπίσουν στο 

διάδρομο 5 τα προϊόντα που έχουν στη συσκευασία τους το συγκριμένο λογότυπο. 

Διατυπώνουν υποθέσεις για τον τρόπο παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος.  

β) Εργάζονται στο διάδρομο που διαφημίζει τις υγιεινές τροφές και καλούνται να 

εντοπίσουν βιολογικά / οργανικά προϊόντα και να τα καταγράψουν. Προβληματίζονται για 

το τι διαφοροποιεί αυτά τα προϊόντα από τα υπόλοιπα.  

γ) Ζητούν από καταναλωτές μέσα στην υπεραγορά να ιεραρχήσουν πώς επιλέγουν ένα 

προϊόν: Καλή τιμή , Ελκυστική συσκευασία, είναι σε προσφορά, μου το έχουν συστήσει  

( άλλο ;) 

Αξιολόγηση του μαθήματος:  Τα παιδιά αφού επιστρέψουν στο σχολείο καλούνται να 

γράψουν 5 προτάσεις-βασικές αρχές που πρέπει να έχει ένας καταναλωτής όταν 

επισκέπτεται μια υπεραγορά για να ψωνίσει. Σε επόμενο μάθημα γίνεται επεξεργασία των 

πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη επίσκεψη στην υπεραγορά και αυτές οι 

βασικές αρχές ενισχύονται και ετοιμάζεται ο Κώδικας του σωστού καταναλωτή ο οποίος 

δίνεται και στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Εντοπίζω την Υπεραγορά Ορφανίδης στους χάρτες. Είναι κοντά στο σχολείο μας η συγκεκριμένη 

υπεραγορά; Ναι, όχι και γιατί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

 

Καταγράφω τα είδη των καταστημάτων και τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 

Όνομα Καταστήματος: 

…………………………...

........................................... 

Είδη προϊόντων: 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………. 

 



 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

Κατά τη ξενάγηση στην υπεραγορά καταγράφω τα τμήματα της υπεραγοράς (φούρνος, 

ψαραγορά, κρεαταγορά, φρουταρία, είδη σπιτιού, κλπ) και τις κατηγορίες των 

προϊόντων που αναγράφονται στις πινακίδες των διαδρόμων. Σημειώνω οτιδήποτε μου 

κάνει εντύπωση και τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά. 

 

Τμήματα της υπεραγοράς 

  

  

  

  

  

 

 

Κατηγορίες προϊόντων 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά 

Ονομασία προϊόντος: 

----------------------------------- 

Περιγραφή προσφοράς: 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

…………………………… 

Ονομασία προϊόντος: 

----------------------------------- 

Περιγραφή προσφοράς: 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

…………………………….. 

Ονομασία προϊόντος: 

----------------------------------- 

Περιγραφή προσφοράς: 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

……………………………. 

Ονομασία προϊόντος: 

----------------------------------- 

Περιγραφή προσφοράς: 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

……………………………… 

Ονομασία προϊόντος: 

----------------------------------- 

Περιγραφή προσφοράς: 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

……………………………… 

Ονομασία προϊόντος: 

----------------------------------- 

Περιγραφή προσφοράς: 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

……………………………. 

 

 

Τι μου κάνει εντύπωση: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 

Σημειώνω  τον αριθμών των πλαστικών σακουλιών που χρησιμοποιούν οι αγοραστές για τη 

μεταφορά των προϊόντων τους στο σπίτι. Σημειώνω κατά πόσο οι πελάτες της υπεραγοράς 

χρησιμοποιούν ειδικές τσάντες (υφασμάτινες ή από ανακυκλωμένα υλικά) για τη μεταφορά των 

προϊόντων τους.  

Καταναλωτής Χρήση Οικολογικής 

τσάντας 

Αριθμός πλαστικών 

σακουλιών 

 ΝΑΙ ΟΧΙ  

1ος    

2ος    

3ος    

4ος    

5ος     

6ος    

 

Ρωτώ τους υπαλλήλους της υπεραγοράς αν υπάρχουν στην Υπεραγορά Οικολογικές 

τσάντες για τη μεταφορά των προϊόντων και αν τις χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ρωτώ τους καταναλωτές αν χρησιμοποιούν Οικολογικές τσάντες για τη μεταφορά των 

προϊόντων στο σπίτι τους και γιατί τις προτιμούν ή γιατί τις απορρίπτουν;   

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

 

Καταγράφω προϊόντα που παράγονται στην Κύπρο και προϊόντα που εισάγονται από άλλες 

χώρες.  

Προϊόντα που παράγονται στην Κύπρο Εισαγόμενα προϊόντα 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Συγκεντρώνω πληροφορίες για τον τρόπο και τις διαδικασίες εισαγωγής αυτών των 

προϊόντων στην Κύπρο (από λειτουργό της υπεραγοράς): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Ζητώ από πελάτες της υπεραγοράς, να μου πουν κατά πόσο προτιμούν τα εισαγόμενα ή 

τα κυπριακά φρούτα και λαχανικά.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Παρατηρώ τον τρόπο συσκευασίας κάποιων φρούτων και λαχανικών και καταγράφω 

τους προβληματισμούς μου για τη σχέση των συσκευασιών με την αύξηση των 

απορριμμάτων : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

Καταγράφω κάποια από τα κυπριακά προϊόντα που βλέπω και τα διασυνδέω  με τοπικές 

καλλιέργειες.  

Ονομασία κυπριακού προϊόντος Διασύνδεσή του με τοπική καλλιέργεια 

  

  

  

  

  

  

  

 

Θα μπορούσαν κάποια από αυτά τα παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα να αντικαταστήσουν άλλα 

προϊόντα που έχουμε στη διατροφή μας και να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής μας 

διατροφής. Αν ναι, αναφέρω κάποια παραδείγματα: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ελέγχω κατά πόσο οι συσκευασίες των προϊόντων αυτών είναι φιλικές προς το περιβάλλον.  

Ονομασία κυπριακού προϊόντος Είδος συσκευασίας Συσκευασία φιλική 

στο περιβάλλον 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

   

   

   

   

   

   

   



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

 

Επιλέγω να αγοράσω κάποια προϊόντα για να ετοιμάσω το πρόγευμα μιας πενταμελούς 

οικογένειας με τα εξής κριτήρια: 

-Να μην υπερβώ το ποσό των €15. 

-Να έχω όσο το δυνατό πιο λίγα απορρίμματα. 

-Το πρόγευμα να είναι υγιεινό. 

-Οι συσκευασίες των προϊόντων να είναι φιλικές προς το περιβάλλον.  

 

 

Είδος προϊόντος 

 

Τιμή προϊόντος 

 

Είδος 

συσκευασίας 

Συσκευασία φιλική 

στο περιβάλλον; 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Κάνει καλό στην 

υγεία μας; 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


