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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

1) Είναι πάντα επίκαιρη η προστασία του περιβάλλοντος.

2) Είναι σκόπιμη η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσω της οποίας 
οι μαθητές θα προσδιορίσουν τον εαυτό τους σε σχέση με το 
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, για να 
ευαισθητοποιηθούν και να δράσουν για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων.

3) Τέλος, δίνεται η δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης του 
θέματος με τα γνωστικά αντικείμενα του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγράμματος  Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

1) Ενεργητική-βιωματική μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών.

2) Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με την χρήση των ΤΠΕ και 
κατανόηση με την τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων.

3) Ομαδοσυνεργατική μάθηση.

4) Συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση-παραλαβή 
ανακυκλώσιμων κάδων μέσα στο χώρο του σχολείου).

5) Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια.



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1) Να αναπτύξουν θετικές στάσεις συμπεριφορά απέναντι στο 
μεγάλο θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας.

2) Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

3) Να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικοί φορείς και το οικογενειακό 
περιβάλλον σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

1) Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να προβληματιστούν πάνω 
σε θέματα αειφορίας.

2) Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να αναπτύξουν προφορικό 
λόγο.

3) Να υιοθετήσουν δημοκρατικές στάσεις και να διαμορφώσουν 
συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

4) Να συνειδητοποιήσουν την αξία της ανακύκλωσης στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

5) Να μάθουν τους σωστούς τρόπους ταξινόμησης των 
ανακυκλώσιμων ειδών και να αναπτύξουν μαθηματικές έννοιες.



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διαμεσολαβητικός και 
ενθαρρυντικός. Οργανώνει τα κατάλληλα μαθησιακά πλαίσια μέσα 
στα οποία τα παιδιά θα αποκομίσουν γνώσεις, τις οποίες θα 
συνδέσουν με προϋπάρχουσες εμπειρίες και στη συνέχεια θα τις 
εφαρμόσουν σε άλλα κοινωνικά πλαίσια.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1) Ακούσαμε το τραγούδι “Αν όλα τα παιδιά της Γης” και 
‘Ανακύκλωση” -παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.

2) Συζητάμε με στόχο να κατανοήσουμε το περιεχόμενο του 
τραγουδιού.

3) Τα παιδιά καταθέτουν γνώσεις και εμπειρίες.

4) Ακολουθεί η διαδικασία των ερωτήσεων-απαντήσεων. 
Καταγράφονται οι προβληματισμοί των παιδιών και ξεκινάει η 
αναζήτηση υλικού για την ‘Ανακύκλωση”.



ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

1) Παρουσιάζονται εκπαιδευτικά βίντεο για την ανακύκλωση από 
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) με 
σκοπό την ενημέρωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 
θέμα (κάδοι ανακύκλωσης, είδη ανακύκλωσης, τρόπος 
ανακύκλωσης κλπ κλπ)).

2) Παρουσιάζονται εκπαιδευτικά βίντεο για την ανακύκλωση 
μπαταριών από την Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 
(ΑΦΗΣ).

3) Προβολή ντοκιμαντέρ. Ο “Σβούρας” ενημερώνει τους μαθητές 
για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ εξαφάνιση ειδών) από 
τα σκουπίδια.



ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

# Τα παιδιά, επειδή έχουν αποστολή να σώσουν τον πλανήτη Γη,
 αποφάσισαν μέσω ψηφοφορίας να δώσουν όνομα στην τάξη μας. 

“ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ”



ΚΥΝΗΓΙ ΧΑΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

# Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες, συνεργάστηκαν, 
ανακάλυψαν και ταξινόμησαν στην παρεούλα τα ανακυκλώσιμα 
είδη ανα κάδο-ομάδα (πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί και γυαλί).



ΚΟΛΑΖ-3D ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ

# Τα παιδιά, μετά την ταξινόμηση, θέλησαν να συνεργαστούν, να 
κολλήσουν τα ανακυκλώσιμα είδη στους αυτοσχέδιους κάδους τους 
κατασκευάζοντας ένα κολάζ-3D και να δημιουργήσουν την δική 
τους γωνιά Ανακύκλωσης.



ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

#τα παιδιά αποτύπωσαν τα ερεθίσματα και τις γνώσεις τους 
μέσω ομαδικών κατασκευών: η “Σοφία η Ανακύκλωση” (το 
όνομα επιλέχθηκε μετά από ψηφοφορία) και ο Σβούρας.



National Geographic Kids-Εκπαιδευτικά Ψηφιακά 
Παιχνίδια (Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση)

ΕΝΕΡΓΟ
Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

https://kids.nationalgeographic.com/games/action-adventure/article/recycle-roundup-new


Το VIDEO Μας (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

#Τα παιδιά θέλησαν να δώσουν φωνή στα έργα τους, για να ακουστεί το 
μήνυμά τους και να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία στο θέμα της 
Ανακύκλωσης. 

#Συνεργάστηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με τις οικογένειές τους. Η 
επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω Skype. 

#Χρησιμοποιήθηκε το ChatterPix Kids, για να ζωντανέψουν τα έργα των 
παιδιών, τα οποία ενώθηκαν με το movie maker. Τα αρχεία διαμοιράστηκαν 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η μουσική επένδυση είναι το τραγούδι: Αν Όλα Τα Παιδιά Της Γης (Ορχηστρικό) -Παιδική 
Χορωδία Σπύρου Λάμπρου, https://www.youtube.com/watch?v=8O1gc... .

https://www.youtube.com/watch?v=TsUFb-
CSmgkΤο VIDEO μας

https://www.youtube.com/watch?v=8O1gckUkav8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=TsUFb-CSmgk
https://www.youtube.com/watch?v=TsUFb-CSmgk



