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Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα 

Σχολείο:  Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης  

Τάξη: Α’ 

 

Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: 

Οι καταναλωτικές συνήθειες των μαθητών του σχολείου και η αειφόρος διαχείριση των 

απορριμμάτων που παράγονται σε ατομικό, οικογενειακό και σχολικό επίπεδο. 

 

Χρονική Διάρκεια μαθήματος: 2 x 80 

 

Μάθημα στο οποίο εφαρμόσθηκε: Αγωγή ζωής 

 

 

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος:  Απορρίμματα, Παραγωγή και 

Κατανάλωση. 

 

Πυρηνικές έννοιες: παραγωγή, κατανάλωση, απορρίμματα, διαχωρισμός, είδη 

απορριμμάτων, ποιότητα ζωής, ανθρώπινες ανάγκες, διατροφικές συνήθειες, είδη 

πολυτελείας, είδη πρώτης ανάγκης, καθημερινές ανάγκες, καταναλωτική συμπεριφορά, 

καταναλωτικές συνήθειας. 

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 

Απορρίμματα 

 Εντοπισμός ανθρώπινων ενεργειών που δημιουργούν απορρίμματα. 

 Παρατήρηση και καταγραφή της ποσότητας των απορριμμάτων που παράγουν οι ίδιοι 

στο σχολείο και συζήτηση τρόπων μείωσής τους. 

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

απορριμμάτων μέσα από την εξέταση των δικών του καταναλωτικών συνηθειών. 



Παραγωγή και Κατανάλωση:  

 Καθορισμός των ανθρώπινων αναγκών που οδηγούν στην παραγωγή και 

κατανάλωση αγαθών. 

 Προβληματισμός για τη σχέση βασικών ανθρώπινων αναγκών και παραγωγής και 

κατανάλωσης αγαθών. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, επικοινωνίας, διαλόγου κ.α. 

 Υιοθέτηση ορθών καταναλωτικών συμπεριφορών στην καθημερινή τους 

συμπεριφορά. 

 

Σκοπός: Οι μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες παραγωγός και καταναλωτής. Να 

προβληματιστούν για το ρόλο τους ως καταναλωτές. Επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν ότι 

οι επιλογές τους σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο , καθορίζουν την παραγωγική 

διαδικασία. 

 

 Στόχοι: 

 Να κατανοήσουν τις έννοιες: παραγωγός, καταναλωτής, ανάγκες, προϊόντα, 

απορρίμματα. 

 Να αναγνωρίζουν καταστάσεις στις οποίες αντιδρούν ως καταναλωτές και παραγωγοί. 

 Να αναγνωρίζουν προϊόντα και υπηρεσίες 

 Να διαχωρίσουν τις βασικές ανάγκες από τις ανθρώπινες επιθυμίες. 

 Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για την υιοθέτηση σωστών καταναλωτικών 

συνηθειών. 

 Να μπορούν να επιχειρηματολογούν και να εκφράζουν τις απόψεις τους. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 

 Να προωθήσουν ενέργειες στο σχολικό χώρο για την προσφορά των υπηρεσιών τους 

στο σχολείο και στην οικογένειά τους. 

 



Προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες Μαθηματικών: 

 Κατέχουν δεξιότητες καταμέτρησης και παρουσίασης δεδομένων υπό μορφή γραφικής 

παράστασης. 

Προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες Αγγλικών: 

 Μέσα από το μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με την αγγλική 

γλώσσα. 

 Κατέχουν δεξιότητες ακρόασης ιστοριών στην αγγλική γλώσσα. 

 

Διδακτικές Τεχνικές: 

Καταιγισμός ιδεών, μελέτη πεδίου, συζήτηση. 

 

 

Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: 

 Διαδίκτυο 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 γάντια 

 Κάδος απορριμμάτων 

 Εικόνες 

 Χαρτόνια εργασίας 

Οργάνωση της τάξης: 

Εργασία σε δυάδες. 

 

Πεδία μελέτης: 

 Σχολική αυλή 

 Κυλικείο 

 

Φορείς που θα αξιοποιηθούν: 

 Διαχειρίστρια κυλικείου 



Περιγραφή της πορείας εργασίας (λεπτομερής παρουσίαση της πορείας εφαρμογής 

του μαθήματος, αφόρμηση-ανάπτυξη του μαθήματος-δραστηριότητες-

ανατροφοδότηση) 

Αφόρμηση:  

Ο συμμαθητής των παιδιών το ψαράκι ο Χρυσούλης  είναι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί οι 

φίλοι του η αγελάδα και ο βάτραχος (τα ζώα που κάνουν μαζί με τα παιδιά Αγγλικά) του 

έδωσαν το βραβείο του καλύτερου παραγωγού μπισκότων. Για αυτό το λόγο έφερε λίγα 

μπισκότα να τα δοκιμάσουν τα παιδιά. Τα παιδιά ενθουσιάζονται και όταν αυθόρμητα 

παίρνουν μπισκότα ο Χρυσούλης τους σταματάει θυμωμένος και τους λέει να 

συμπεριφερθούν ως σωστοί καταναλωτές. Τα παιδιά τον ρωτάνε τι σημαίνει η λέξη 

καταναλωτής. Ο Χρυσούλης τους  λέει πως για να τη καταλάβουν πρέπει να ξέρουν τι 

σημαίνουν οι λέξεις προϊόντα, υπηρεσίες και παραγωγός. 

Πορεία Εργασίας 

 Επεξεργασία των εννοιών προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Ο Χρυσούλης ρωτάει τα παιδιά αν ξέρουν τι σημαίνει η λέξη προϊόντα. Η 

εκπαιδευτικός τους υπενθυμίζει πως ξανασυνάντησαν τη λέξη και τους υποδεικνύει να 

κοιτάξουν την πινακίδα τους όπου είναι αναρτημένη μια αφίσα που έφτιαξαν σχετικά 

με την έννοια προϊόντα. Την φέρνουν μπροστά και την επεξεργάζονται. 

Ξαναδιατυπώνεται ο ορισμός της έννοιας.  

 Στη συνέχεια ο Χρυσούλης με τη βοήθεια του ταχυδρόμου της τάξης μοιράζει σε 

δυάδες εικόνες που παρουσιάζουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Τους ζητάει να 

βρουν τις εικόνες που δείχνουν προϊόντα και να τις κολλήσουν στο χαρτόνι με τον 

τίτλο προϊόντα.  

 Στη συνέχεια τους λέει να περιγράψουν τι βλέπουν στις άλλες εικόνες. Τους εμφανίζει 

ένα άλλο χαρτόνι με τυπωμένο επάνω τον τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και τους εξηγά πως οι 

εικόνες που κρατούν παρουσιάζουν διάφορες υπηρεσίες. Οι μαθητές τοποθετούν τις 

εικόνες στο χαρτόνι.   

 Γνωριμία και κατανόηση της έννοιας του καταναλωτή. 

 Ο Χρυσούλης τους λέει πως δεν μπορεί να τους εξηγήσει στα ελληνικά τι σημαίνει η 

λέξη παραγωγός αλλά μπορεί να τους δείξει με τη βοήθεια ενός αγγλικού βίντεο 

(διαδραστική δραστηριότητα στον υπολογιστή με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα). 



Προβάλλεται στον πίνακα το φιλμάκι consumer, το οποίο παρουσιάζει την έννοια του 

καταναλωτή δίνοντας απλά παραδείγματα. 

http://www.econedlink.org/interactives/EconEdLink-interactive-tool-

player.php?filename=em457_story1.swf&lid=457  

 Τα παιδιά παρακολουθούν το φιλμάκι με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού και ενός 

μαθητή, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά. Με αφορμή τις ερωτήσεις που 

διατυπώνονται στο βίντεο πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με το τι αγαθά 

καταναλώνουμε. Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφονται στο χαρτόνι με τον τίτλο 

προϊόντα. 

 Γνωριμία και κατανόηση της έννοιας του παραγωγού. 

 Στη συνέχεια προβάλλεται στον πίνακα το φιλμάκι producer (διαδραστική 

δραστηριότητα στον υπολογιστή με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα), το οποίο 

παρακολουθούν οι μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού και του συμμαθητή τους. 

http://www.econedlink.org/interactives/EconEdLink-interactive-tool-

player.php?filename=em457_story2.swf&lid=457 

 Με τη βοήθεια των ερωτήσεων που εγείρει το βίντεο γίνεται συζήτηση σχετικά με τις 

υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρει κάθε μέλος στην οικογένεια του. 

Καταγράφονται σε ένα χαρτόνι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι μαθητές στην 

οικογένειά τους. 

 Μοιράζει ο ταχυδρόμος της τάξης στις δυάδες από μια εικόνα και τους λέει να 

αποφασίσουν αν πρόκειται για την εικόνα ενός παραγωγού. Ανακοινώνουν τη γνώμη 

τους στην τάξη. 

 Στη συνέχεια με αφορμή το βίντεο γίνεται συζήτηση σχετικά με το ποιες υπηρεσίες 

μπορεί να προσφέρει η κάθε οικογένεια στην κοινότητα. 

Καταγραφή των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι μαθητές στο σχολείο και 

των αγαθών που καταναλώνουν. 

 Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να σκεφτούν υπηρεσίες και αγαθά που 

καταναλώνουν στο σχολείο και τα καταγράφουν στον πίνακα. 

http://www.econedlink.org/interactives/EconEdLink-interactive-tool-player.php?filename=em457_story1.swf&lid=457
http://www.econedlink.org/interactives/EconEdLink-interactive-tool-player.php?filename=em457_story1.swf&lid=457
http://www.econedlink.org/interactives/EconEdLink-interactive-tool-player.php?filename=em457_story2.swf&lid=457
http://www.econedlink.org/interactives/EconEdLink-interactive-tool-player.php?filename=em457_story2.swf&lid=457


 Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να σκεφτούν με ποιο τρόπο μπορούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες στο σχολείο και να το συζητήσουν με το διπλανό τους. Η 

κάθε ομάδα καταγράφει σε ένα χαρτόνι εργασίας την πρότασή της. Ακολουθεί 

συζήτηση και τοποθετούνται τα χαρτόνια εργασίας των μαθητών στον πίνακα. 

 Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να σκεφτούν σε ποιες περιπτώσεις 

λειτουργούν ως καταναλωτές στο χώρο του σχολείου. Αναμένεται να αναφερθεί η 

αγορά προϊόντων από το κυλικείο.  

 Η εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να φτιάξουν μια λίστα με τα προϊόντα που θα 

καταναλώσουν το διάλειμμα. 

 Μετά την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, ζητείται από τους μαθητές να βάζουν 

όλα τα απορρίμματα που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια  του επόμενου διαλείμματος 

σε ένα συγκεκριμένο κάδο απορριμμάτων.  

 Με την επιστροφή στην αίθουσα κάθονται όλοι οι μαθητές σε ένα κύκλο και στη μέση 

έχουν τον κάδο απορριμμάτων που χρησιμοποίησαν το διάλειμμα. Φοράνε τα γάντια 

και αδειάζουν τον κάδο πάνω σε μια σακούλα που είναι στο πάτωμα. Παρατηρούν τα 

απορρίμματα που συλλέξανε, τα καταγράφουν και τα παρουσιάζουν υπό μορφή 

γραφικής παράστασης.  

  Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την ποσότητα των απορριμμάτων και τη σχέση των 

καταναλωτικών τους συνήθειων με την παραγωγή απορριμμάτων. 

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση είναι συντρέχουσα και συνεχής. Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές καλούνται 

να αξιολογήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που κατανάλωσαν.  

 

 

 

 

 

 

  


