
Χπιςσίνα Νομικού, Δ/νσπια 7οτ Δ. φ. Αγίοτ Δημησπίοτ 

Αμαλία Σαππανσζή, Δαςκάλα 7οτ Δ. φ. Αγίοτ Δημησπίοτ 

Εταγγελία Κέκεπη, Δαςκάλα 



 

 12/θέςιο ολοήμεπο 

 

 280 μαθησέρ/σπιερ 

 

 25 εκπαιδετσικοί 



Δείκσερ αειυόποτ ςφολείοτ ωρ 
παιδαγωγικό πλαίςιο: 
http://www.aeiforum.eu  

 
Καλέρ ππακσικέρ ςσην καθημεπινή ζωή  

σοτ ςφολείοτ ςε επίπεδο: 
 
 Παιδαγωγικό 
 Κοινωνικό/οπγανωςιακό 
 Πεπιβαλλονσικό 

 
 

http://www.aeiforum.eu/
http://www.aeiforum.eu/
http://www.aeiforum.eu/


 τμμεσοφή ςσο σοπικό δίκστο 
Πεπιβαλλονσικήρ Εκπαίδετςηρ   

«Πώρ θα μειώςω σα ςκοτπίδια μοτ»  
 2012-13 
 2013-14 
 

ςτνσονίςσπια Δ΄ Δ/νςη  
Π/βάθμιαρ και   

Δ/βάθμιαρ Εκπ/ςηρ Αθήναρ 



 

Κασανάλωςη- Αύξηςη αποππιμμάσων 

Οι μαθησέρ: 

 Να ανσιληυθούν όσι η αύξηςη σων 
αποππιμμάσων ςτνδέεσαι άμεςα με σην 
κασανάλωςη. 

 Να κασανοήςοτν ποιερ είναι οι 
ππαγμασικέρ ανάγκερ, ποιερ οι σεφνησέρ 
και πώρ ςφεσίζονσαι με ση διαυήμιςη. 



Αύξηςη αποππιμμάσων- Πεπιβαλλονσικά 
πποβλήμασα 

 

 Να ενημεπωθούν για σα πεπιβαλλονσικά 
πποβλήμασα ποτ ουείλονσαι ςσην 
τπεπβολική αύξηςη σων αποππιμμάσων. 

 

 



Λύςειρ- πποσάςειρ 

 

 Να γνωπίςοτν αειυοπικέρ ππακσικέρ σοτ 
παπελθόνσορ ςε ςφέςη με ση διαφείπιςη σων 
αποππιμμάσων 

 Να ςτνειδησοποιήςοτν σην αξία σηρ 
επαναφπηςιμοποίηςηρ, κομποςσοποίηςηρ, 
ανακύκλωςηρ 

 Να γνωπίςοτν σα τλικά ποτ ανακτκλώνονσαι, 
πώρ ππέπει να γίνεσαι η ανακύκλωςη 
ςτςκεταςιών καθώρ και σα τλικά ποτ 
μποπούν να σοποθεσήςοτν ςσον 
κομποςσοποιησή 



Ασομική και ςτλλογική ετθύνη 

 

 Να αλλάξοτν ςσάςειρ και ςτμπεπιυοπέρ 
ςσην καθημεπινόσησά σοτρ ςε ςφέςη με ση 
διαφείπιςη αποππιμμάσων. 

 

 Να ςτμβάλλοτν ςσην ενημέπωςη σηρ 
σοπικήρ κοινόσησαρ 

 



 Μέθοδο project 

 

 Εννέα  σμήμασα τλοποίηςαν ολοκληπωμένο 
σο ςφέδιο επγαςίαρ 

 

 Όλερ οι σάξειρ σοτ ςφολείοτ ςτμμεσείφαν 
ςσιρ δπάςειρ ποτ ππογπαμμασίςσηκαν  

 

 Ολιςσική και διαθεμασική πποςέγγιςη 

 



 Γλώςςα: Παπαγωγή διάυοπων κειμενικών 
ειδών 

 Μαθημασικά: σασιςσικά ςσοιφεία για 
κασαναλωσικέρ ςτνήθειερ, ανσιςσοίφιςη 
γεωμεσπικών ςφημάσων με 
ανακτκλώςιμερ ςτςκεταςίερ, ζύγιςμα 
σων ανακτκλώςιμων τλικών. 

 Ιςσοπία/Σοπική Ιςσοπία: Οι βαςικέρ 
ανάγκερ σοτ ανθπώποτ, η διαφείπιςη 
αποππιμμάσων άλλοσε και σώπα 

 Φτςική: Σα αποππίμμασα και ο 
τδπουόπορ οπίζονσαρ.  
 



 Γεωγπαυία: Κασαναλωσικέρ ςτνήθειερ ςσην 
Ελλάδα και ςσον κόςμο.  

 Κοινωνική και Πολισική Αγωγή: Δικαιώμασα 
σοτ κασαναλωσή, νομοθεςία ςφεσική με ση 
διαφείπιςη σων αποππιμμάσων. 

 Εικαςσικά: Ομαδικέρ και ασομικέρ εικαςσικέρ 
δημιοτπγίερ με άφπηςσα τλικά 

 Μοτςική: Η μοτςική σων ςκοτπιδιών, 
κασαςκετή μοτςικών οπγάνων από άφπηςσερ 
ςτςκεταςίερ.                          

 Πληπουοπική: Αναζήσηςη πληπουοπιών ςσο 
διαδίκστο, ηλεκσπονικά παιφνίδια, βίνσεο 

 



 σο πλαίςιο σοτ ππογπάμμασορ 
δημιοτπγήθηκαν ππωσόστπα υύλλα 
επγαςίαρ 

 

 Σα υύλλα επγαςίαρ απετθύνονσαι κτπίωρ 
ςε μαθησέρ/σπιερ Α΄ Β΄ και Γ΄ σάξεων και 
είναι ενδεικσικά σηρ ποπείαρ τλοποίηςηρ 
σοτ ππογπάμμασορ ςε ένα ςφολικό έσορ 















ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 















Ετφαπιςσώ 

 

 


