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Σε αυτό το πρόγραμμα: 

 Δημιουργήσαμε, με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου bubbl. us, 

έναν αρχικό εννοιολογικό χάρτη με ιδεοθύελλα  και κεντρικό 

ερώτημα : «Τι είναι φροντίδα;» 

 Παρακολουθήσαμε το βίντεο: Προφύλαγε και βελτίωνε το 

περιβάλλον σου https://video.link/w/lFKxc . Συζητήσαμε για τις 

αρνητικές συμπεριφορές που είδαμε στο βίντεο 

 Συζητήσαμε στην ολομέλεια και επεκτείναμε  τον εννοιολογικό 

χάρτη, σε σχέση με τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Συλλέξαμε 

γνώσεις, εμπειρίες και συναισθήματα σε σχέση με το θέμα  

 Είδαμε μια παρουσίαση, που ετοίμασε η δασκάλα μας, με θέμα την 

έννοια του αγαθού 

 Επιλέξαμε ένα αντικείμενο και σημειώσαμε (σε ομάδες των 2) τον 

κύκλο της ζωής του σε Φύλλο Εργασίας. Έγινε συζήτηση στην 

ολομέλεια και επιλογή του καλύτερου τρόπου να τελειώσει τη ζωή 

του κάθε αντικείμενο/αγαθό 

 Βγήκαμε στο προαύλιο, παρατηρήσαμε ένα φυτό  και σκεφτήκαμε 

τον κύκλο της ζωής του. Επιστρέφοντας στην τάξη ζωγραφίσαμε 

σε φύλλο εργασίας τον κύκλο της ζωής του φυτού που επιλέξαμε. 

Αναστοχαστήκαμε  κατά πόσο ο κύκλος της ζωής του 

αντικειμένου που είχαμε επιλέξει μέσα από την τάξη μοιάζει με 

τον κύκλο της ζωής στη φύση. Οι ζωγραφιές παρουσιάστηκαν 

στην ολομέλεια 

 Εργαστήκαμε σε Φύλλο Εργασίας που περιελάμβανε έναν πίνακα 

με δύο στήλες. Στη μία στήλη καταγράψαμε τα κοινά και στην 

άλλη τα διαφορετικά σημεία των κύκλων ζωής των φυτών 

συγκριτικά με τον κύκλο ζωής των αντικειμένων. Με τον τρόπο 

αυτό αναδείξαμε την κυκλικότητα που επικρατεί ως μοντέλο στη 

φύση σε αντίθεση με το γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης των 

αγαθών από τους ανθρώπους  

https://video.link/w/lFKxc


 Καθένας μας ανέλαβε να βρει ένα αντικείμενο και να το 

επαναχρησιμοποιήσει ως γλάστρα για το φύτεμα ενός φυτού. 

Βάψαμε τις «διαφορετικέ γλάστρες» μας με όμορφα χρώματα, τις 

διακοσμήσαμε και φυτέψαμε ένα φυτό 

 Με τη βοήθεια της δασκάλας μας, υπολογίσαμε το αποτύπωμα 

άνθρακα της ομάδας, με έδρα το σχολείο,  απαντώντας στις 

ερωτήσεις στην ολομέλεια. Εξηγήσαμε την επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος από τη χρήση διαφορετικών υλικών κατασκευής 

των κτιρίων, από τη χρήση διαφορετικών οχημάτων ή μέσων 

μαζικής μεταφοράς, από τις επιλογές στη διατροφή μας κτλ. 

Εξετάσαμε τα αποτελέσματα και εκφράσαμε  τα συναισθήματά 

μας  

 Υπολογίσαμε  το αποτύπωμα του νοικοκυριού μας στον πλανήτη 

με τη βοήθεια των γονέων μας https://www.footprintcalculator.org/. 

Φέραμε τα αποτελέσματα στο σχολείο με στιγμιότυπο οθόνης, 

φωτογραφία και συζητήσαμε τις διαφορές των αποτυπωμάτων 

 Με τη βοήθεια της δασκάλας μας, παίξαμε το παιχνίδι 

υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος https://www.wwf-

finprint.org/gr. Στη συνέχεια, χωρισμένοι σε ομάδες σημειώσαμε, σε 

ομαδικό φύλλο εργασίας,  τις ανθρώπινες δραστηριότητες που 

επιβαρύνουν το περιβάλλον και με ποιον τρόπο (π.χ. μετακίνηση 

με αυτοκίνητο = καυσαέρια).Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα της 

εργασίας μας στην ολομέλεια 

 Αποφασίσαμε όλοι μαζί  κανόνες και πρακτικές για ορθολογική 

χρήση αγαθών/υλικών στην τάξη και στο σπίτι και υιοθετήσαμε 

στρατηγικές για την υπενθύμιση των κανόνων (π.χ. σήμανση με 

σύμβολα, εκ περιτροπής ανάληψη ρόλου υπευθύνου ελέγχου κτλ) 

 Ηχογραφήσαμε συμβουλές για την μείωση του ανθρακικού μας 

αποτυπώματος και φτιάξαμε ένα βίντεο, που το «ανεβάσαμε» στην 

ιστοσελίδα του σχολείου μας, μαζί με το υπόλοιπο υλικό, με σκοπό 

να επηρεάσουμε θετικά όσο το δυνατόν περισσότερους 

συνανθρώπους μας 

 Συζητήσαμε στην ολομέλεια και δημιουργήσαμε τον τελικό 

εννοιολογικού χάρτη με ιδεοθύελλα 

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός του προγράμματος 

Σωτηροπούλου Αικατερίνη 
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