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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: 4  x 80 

Μάθημα-μαθήματα στο οποίο εφαρμόσθηκε: Ελληνικά, Αγωγή ζωής 

 

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Παραγωγή και Κατανάλωση, 

Φτώχεια. 

 

Πυρηνικές έννοιες: παραγωγή, κατανάλωση, ποιότητα ζωής, ανθρώπινες ανάγκες, 

ανθρώπινα δικαιώματα, άστεγοι, εθελοντισμός, πείνα, στέρηση, φτώχεια, είδη 

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

καταναλωτικές συνήθειας. 

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

Παραγωγή και κατανάλωση: 

 Επισήμανση των ανθρώπινων αναγκών που οδηγούν στην παραγωγή και 

κατανάλωση. 

 Προβληματισμός για τη σχέση των ανθρώπινων αναγκών (βασικών και μη) και 

της παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών. 

 Καταγραφή των αναγκών των μαθητών της τάξης και διαχωρισμός τους σε 

βασικές και μη. 

Φτώχεια: 



 Σύγκριση των καθημερινών τους αναγκών και συνηθειών τους με παιδιά σε 

άλλες χώρες.  

 Προώθηση ενεργειών στο σχολικό χώρο, για την προσφορά βοήθειας στους 

συνανθρώπους τους.  

Σκοπός: Να διαχωρίσουν τις βασικές ανάγκες από τις ανάγκες πολυτελείας. Να 

γνωρίσουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και να αναπτύξουν πνεύμα κοινού καλού.   

 

Επιμέρους στόχοι:  

Στόχοι Ελληνικών: 

 Να ασκηθούν στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

 Να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένο προβληματισμό σε γραπτή ή προφορική 

μορφή. 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους. 

 Να αξιοποιούν λειτουργικά τα στοιχεία του τίτλου και του συγγραφέα. 

 Να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους 

 Να μάθουν να αρθρώνουν λόγο μέσω του οποίου να διαμορφώνουν προσωπικές 

θέσεις. 

 Να αποδέχονται και να εκτιμούν τη γλώσσα, την κουλτούρα και την προσωπικότητα 

όλων των παιδιών . 

 

Στόχοι Αγωγής Ζωής: 

 Να καθορίσουν και να καταγράψουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. 

 Να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που διαμορφώνουν οι ανθρώπινες ανάγκες τις 

καταναλωτικές μας συνήθειες. 

 Να συνειδητοποιήσουν τη διαφορετικότητα στις ανάγκες τις δικές τους από 

παιδιά σε άλλες χώρες. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαλόγου.  

 Να μπορούν να επιχειρηματολογούν και να εκφράζουν τις απόψεις τους. 

 Να υιοθετήσουν την πεποίθηση ότι μπορούν να αλλάζουν τις συνθήκες ζωής 

τους. 



 Να αναπτύξουν  κριτική στάση απέναντι στις καταναλωτικές τους συνήθειες. 

 Να προωθήσουν ενέργειες στο σχολικό χώρο για την προσφορά βοήθειας στους 

ανθρώπους που έχουν ανάγκη (κοινωνική στήριξη). 

 

Διδακτικές Τεχνικές: 

Καταιγισμός ιδεών, χάρτης εννοιών, διαλογική αντιπαράθεση, συζήτηση, επίλυση 

προβλήματος, ηθικό δίδαγμα, μελέτη περίπτωσης.  

Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: 

 

 Παραμύθι 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 Λογισμικό Kidspiration 

 Παρουσίαση power point 

Οργάνωση της τάξης: 

Εργασία σε δυάδες 

 

Πεδία μελέτης: 

 Σχολική τάξη 

 

Περιγραφή της πορείας εργασίας (λεπτομερής παρουσίαση της πορείας 

εφαρμογής του μαθήματος, αφόρμηση-ανάπτυξη του μαθήματος-δραστηριότητες-

ανατροφοδότηση) 

Αφόρμηση: 

Ο Χρυσούλης το ψαράκι της τάξης ανακοινώνει στα παιδιά πως αγόρασε ένα πολύ 

ωραίο βιβλίο για να το διαβάσει στην τάξη στα πλαίσια του αφιερώματος που κάνουν 

για τα βιβλία (εφαρμογή ενότητας του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Γλώσσας). 

Προβάλλει στον πίνακα, με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα, το εξώφυλλο του 

παραμυθιού Το χαμόγελο της Σεμέλης. Ζητάει από τα παιδιά να μαντέψουν το θέμα του 

βιβλίου και τους παροτρύνει να κοιτάξουν και το οπισθόφυλλό του για περισσότερες 

πληροφορίες. 

Ακολουθεί συζήτηση σχετική με την επεξεργασία του εξωφύλλου και του οπισθόφυλλου 

στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού: 



Ενδεικτικοί άξονες συζήτησης: 

 Ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου; 

 Ποιος είναι ο συγγραφέας; 

 Ποιο άλλο άτομο εργάστηκε για τη δημιουργία του βιβλίου; 

 Σε ποιους απευθύνεται; 

 Τι χαρακτηριστικά έχει ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του επιλεγμένου 

κοινού; 

 Γιατί το αγόρασε ο Χρυσούλης; 

  Πορεία Εργασίας: 

 Το παραμύθι προβάλλεται στον πίνακα με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα και η 

εκπαιδευτικός διαβάζει την πρώτη σελίδα. Ζητάει από τα παιδιά να μαντέψουν τι 

νιώθει η Σεμέλη όταν βλέπει το κόκκινο ποδήλατο στη βιτρίνα. Καταγράφονται τα 

συναισθήματα της στον πίνακα.  

 Στη συνέχεια η τάξη διαβάζει την επόμενη σελίδα στην οποία φαίνεται η επιθυμία 

της Σεμέλης να αποκτήσει το ποδήλατο. Οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν σε 

ομάδες τι μπορεί να κάνει η Σεμέλη για να αποκτήσει το ποδήλατο. Καταγράφουν 

τις απαντήσεις τους στο φύλλο εργασίας 1, τις ανακοινώνουν στην τάξη και τις 

αναρτούν στην πινακίδα. 

 Συνεχίζεται η ανάγνωση του παραμυθιού μέχρι τη σελίδα που απεικονίζει τη 

Σεμέλη να βρίσκεται ανάμεσα σε σκυθρωπούς περαστικούς. Ζητείται από τα 

παιδιά να σχολιάσουν την εικόνα και να υποθέσουν τι λέει το κείμενο. 

Ενδεικτικοί άξονες της συζήτησης: 

 Τι βλέπουμε στην εικόνα; 

 Τι συναισθήματα μας προκαλεί; 

 Τι επιλογές έκανε η εικονογράφος για να προκαλεί αυτά τα συναισθήματα; 

 Ποιους μας θυμίζουν οι άνθρωποι της εικόνας; 

 Τι συναισθήματα νομίζετε έχει η Σεμέλη; 



 Συνεχίζεται το παραμύθι μέχρι το σημείο στο οποίο η Σεμέλη αναρωτιέται τι θα 

μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελάνε αληθινά. Η εκπαιδευτικός 

ζητάει από τα παιδιά να σκεφτούν και να πουν πράγματα που τους κάνουν 

ευτυχισμένους, καταγράφει όλες τις απαντήσεις σε ένα μεγάλο χαρτόνι 

(καταιγισμός ιδεών).   

 Ακολουθεί η συνέχεια του παραμυθιού μέχρι το σημείο στο οποίο η Σεμέλη 

συναντάει το πληγωμένο σκυλάκι. Η εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να 

φανταστούν τι σκέφτεται η Σεμέλη και τι θα έκαναν στη θέση της. Τους λέει πως η 

Σεμέλη βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: Να βοηθήσει το σκυλάκι ή να 

αγοράσει το κόκκινο ποδήλατο που επιθυμούσε τόσο πολύ;  Τους ζητάει να 

σκεφτούν λόγους (επιχειρήματα) γιατί να βοηθήσει το σκυλάκι και γιατί να 

επιλέξει το ποδήλατο. Καταγράφονται τα επιχειρήματα των δυο απόψεων σε δυο 

μεγάλα χαρτόνια. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση για το τι πρέπει να επιλέξει η 

Σεμέλη, η εκπαιδευτικός επισημαίνει στους μαθητές να χρησιμοποιούν τα 

επιχειρήματα που καταγράφηκαν. 

 Οι μαθητές ολοκληρώνουν την ιστορία και καλούνται να μαντέψουν την 

απάντηση που βρήκε η Σεμέλη. Τους ζητείται να απαντήσουν στην ερώτηση αν 

χρειαζόταν πραγματικά η Σεμέλη το κόκκινο ποδήλατο για να είναι ευτυχισμένη. 

 Η εκπαιδευτικός τους επαναφέρει το χαρτόνι με τα φύλλα εργασίας που 

συμπλήρωσαν στην αρχή του παραμυθιού, με το τι χρειάζονται για να είναι 

ευτυχισμένοι. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το αν τα χρειάζονται πραγματικά 

για να είναι ευτυχισμένοι.  

 Εισάγεται και εξηγείται η έννοια της ανάγκης, η οποία τοποθετείται στην κορυφή 

ενός ημιδομημένου χάρτη εννοιών, ο οποίος διαπραγματεύεται τις βασικές και μη 

ανάγκες. Ακολουθεί η συμπλήρωσή του με τη βοήθεια ορισμένων δοσμένων 

εννοιών (π.χ πείνα, νερό, υγεία, ασφάλεια, παιχνίδια, ρούχα). (χρήση του 

προγράμματος Kidspiration, με το οποίο οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι).  

 Ακολουθεί προβολή εικόνων παιδιών από διάφορες χώρες, οι οποίες 

παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες, γίνεται καταγραφή των αναγκών των 

παιδιών και διάκρισή τους σε βασικές και μη. 

 



Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση είναι συνεχής και συντρέχουσα. Στο τέλος του μαθήματος όμως μπορεί 

να παρουσιαστεί το τραγούδι  All I really need με την αντίστοιχη παρουσίαση. Οι 

μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν τους στίχους στα ελληνικά.    

Ανάληψη δράσης: 

Μπορεί να οριστεί μια ημέρα ανταλλαγής παιχνιδιών και βιβλίων. Τη συγκεκριμένη 

ημέρα οι μαθητές μπορούν να φέρνουν αντικείμενα τα οποία δεν θέλουν πλέον και να 

τα ανταλλάζουν μεταξύ τους. Το παλιό αντικείμενο του ενός, είναι καινούριο και 

ενδιαφέρον για τον άλλο. 

 

 


