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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ.1 

Σχολείο: 

 

3/ΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Τάξη: Α-Β 

Τμήμα: ΑΒ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ 

Αριθμός μαθητών:  20 

Συνολικός αριθμός 
εκπαιδευτικών που 
συνεργάζονται:  

4 

Στοιχεία 
εκπαιδευτικών 
(Ονομ/νυμο, 
Ειδικότητα): 

Βασιλική Μαρινοπούλου (δασκάλα) 

Αγγελική Θεοδόση (Πληροφορικός) 
Νείλος Παπάς (Μουσικός) 
Κοκκινάκη Αικατερίνη(Εικαστικός) 
 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
 (ανάγκες μαθητών/τριών, όραμα σχολείου) 

Το όραμα του σχολείου οικοδομείται στις αξίες της συμμετοχικότητας, της δημιουργίας, της 

δράσης και της συμπερίληψης. Το σχολείο, ως μια κοινότητα μάθησης, αποτελεί ένα ανοιχτό 

σύστημα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με σκοπό τη δημιουργία και διάχυση της γνώσης, την 

ευαισθητοποίηση σε κρίσιμους τομείς της ανθρώπινης ζωής και τη ανάπτυξη ενεργών πολιτών στο 

μέλλον.   
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Α. Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης του Τμήματος 

Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2  

 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Φροντίζω το Περιβάλλον  
Επιμέρους Θεματική  Ενότητα/Υποενότητα:  
Περιβάλλον 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων 
«Οικολογική συνείδηση»  

Ο δικός μας τίτλος  
«Τα πράσινα χέρια» 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τα πράσινα χέρια» έχει ως βασικό 
στόχο τα παιδιά να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση και να 

κατανοήσουν πως η προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη αλλά 
και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αφορά  τα ίδια άμεσα και πως η 

ανάληψη από την πλευρά τους της σχετικής δράσης μπορεί να κάνει τη 
διαφορά. Κεντρικό σημείο των δράσεων που θα υλοποιηθούν αποτελεί 

σε πρώτο επίπεδο η κατανόηση από την πλευρά των μαθητών της 
αναγκαιότητας προστασίας του περιβάλλοντος και σε επόμενο επίπεδο 

του ρόλου που οι ίδιοι μπορούν να διαδραματίσουν σε αυτήν.  
 
Δεξιότητες  Μάθησης: Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, 
Συνεργασία  
Δεξιότητες Ζωής: Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, 
αυτομέριμνα, ασφάλεια 
Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης:  Γραμματισμός στα μέσα, 
διεπιστημονική και διαθεματική χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Δεξιότητες του νου: Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων (case 
studies), Πλάγια σκέψη, Στρατηγική σκέψη 
 
Β) Στόχοι οι μαθητές/τριες:  
-Να ενημερωθούν για τα διαφορετικά είδη ρύπανσης του 
περιβάλλοντος.  
-Να γνωρίσουν τους παράγοντες που επιβαρύνουν το φυσικό 
περιβάλλον. 
- Να κατανοήσουν την επίδραση των ανθρώπων στο φυσικό περιβάλλον.  
- Να κατανοήσουν την έννοια αλλά και τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης 
για την προστασία του περιβάλλοντος.  
- Να αντιληφθούν τον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η 
ανακύκλωση υλικών. 
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-Να εκπαιδευτούν στον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών και την 
αναγνώριση των ειδικών κάδων 
- Να ενημερωθούν σχετικά με τις συνήθειες των συμμαθητών και των 
οικογενειών τους αναφορικά με την ανακύκλωση. 
- - Να εκπαιδεύσουν την οικογένειά τους και τη σχολική κοινότητα 
αναφορικά με την αναγκαιότητα και τη σωστή πραγμάτωση της 
ανακύκλωσης. 
Γ) Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα 

- Μελέτη Περιβάλλοντος: Ερευνούμε το περιβάλλον 
- Γλώσσα : Ανάλυση κειμένων Ανθολογίου 
- Πληροφορική: STEAM- Ζωγραφική-Προγραμματισμός- 

Κειμενογράφος 
 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Γνωριμία με τα είδη της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
Παρακολούθηση βίντεο στο YouTube. (ατμοσφαιρική, ρύπανση 
υδροφόρου ορίζοντα κ.  
Συζήτηση στην ολομέλεια.   
https://www.youtube.com/watch?v=FElmgcL_XEQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Rwt6RC0a2WU&t=42s 
https://www.youtube.com/watch?v=FElmgcL_XEQ 
 
Υλοποίηση πειράματος για την κατανόηση της ρύπανσης του νερού. 
Στην ψηφιακή τάξη η εκπαιδευτικός παρουσίασε πείραμα 
χρησιμοποιώντας απλά υλικά. Τα παιδιά στο σπίτι τους μετά από 
αναλυτικές οδηγίες της εκπαιδευτικού προσομοίωσαν τη δημιουργία 
πετρελαιοκηλίδας. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε συνεργατικό 
padlet. 
https://padlet.com/vassilikimar/lnwcw8i32ezj1ztu 

Εργαστήριο 2 Ρόλος του ανθρώπου στη ρύπανση του περιβάλλοντος   
Παρακολούθηση βίντεο,  συζήτηση και παρουσίαση 
https://www.youtube.com/watch?v=3zLfMblEALw 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZtQCK9AG20 

Εργαστήριο 3 Ανακύκλωση: αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος 
Για ποιο λόγο είναι αναγκαία η ανακύκλωση: παρουσίαση εικόνων με 
πολλά σκουπίδια από διάφορα μέρη του κόσμου για την κατανόηση του 
προβλήματος της λανθασμένης διαχείρισης των απορριμμάτων  
https://padlet.com/vassilikimar/h3rkdqvxmbi6dzjv 
Ποια υλικά ανακυκλώνονται 
Πώς θα πρέπει να διαχωρίζονται τα υλικά 
Τα παιδιά πρότειναν λέξεις σχετικές με την ανακύκλωση και 
δημιουργήθηκε σταυρόλεξο μέσω της εφαρμογής learningapps.org 
https://learningapps.org/watch?v=pr3hrdkoa21 
 
Πληροφορική: Δημιουργία ψηφιακού κρυπτόλεξου σχετικά με τα 
ανακυκλώσιμα υλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=FElmgcL_XEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rwt6RC0a2WU&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=FElmgcL_XEQ
https://padlet.com/vassilikimar/lnwcw8i32ezj1ztu
https://www.youtube.com/watch?v=3zLfMblEALw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZtQCK9AG20
https://padlet.com/vassilikimar/h3rkdqvxmbi6dzjv
https://learningapps.org/watch?v=pr3hrdkoa21
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https://content.e-me.edu.gr/wp-
admin/adminajax.php?action=h5p_embed&id=733456 
 
Δημιουργία ψηφιακού παζλ σχετικά με τον ορθό διαχωρισμό των 
απορριμμάτων  μέσω της εφαρμογής jigsawplanet.com 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37373167e748 
 

Εργαστήριο 4 Ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτική χρήση 
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά για να 
κάνουμε κατασκευές 
Εικαστική απεικόνιση σε μακέτα κατοικιών τις οποίες τα παιδιά 
έφτιαξαν αποκλειστικά με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών που 
υπήρχαν στο σπίτι τους.  
Πληροφορική:Brain storming- Καταγράφουμε τις ιδέες μας κατασκευές 
με θέμα την ανακύκλωση. Προχωρήσαμε στη δημιουργία μακέτας του  
οχήματος Rover που στάλθηκε στον πλανήτη Άρη.  
 
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/3.html 

Εργαστήριο 5 Ανακύκλωση στην τάξη 
Δημιουργία κάδων ανακύκλωσης ανά υλικό μέσα στην τάξη- 
συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών και ανακύκλωση. 
Διερεύνηση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης τόσο μέσα στη σχολική 
μονάδα όσο και στο περιβάλλον οικοδομικό τετράγωνο. 
Ανταποδοτική ανακύκλωση 
https://sway.office.com/lsD1C4G830fdyc4S?ref=Link 

Εργαστήριο 6 Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού για την ανακύκλωση 
Τα παιδιά έφτιαξαν το δικό τους επιτραπέζιο φιδάκι σχετικά με την 
ανακύκλωση. Έγραψαν τους δικούς τους κανόνες, το χρωμάτισαν και 
έπαιξαν σε ομάδες την ώρα του μαθήματος. 

Εργαστήριο 7 Ανακύκλωση Συσκευών 
Την ψηφιακή τάξη επισκέφτηκε γονέας μαθήτριας της τάξης  ο οποίος 
εργάζεται σε εταιρεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και 
λαμπτήρων. Παρουσίασε στα παιδιά τον τρόπο σωστής ανακύκλωσης 
των υλικών αυτών, τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας αλλά κυρίως τα 
οφέλη από την ανακύκλωση συσκευών.   

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 
 

- Κοινωνιόγραμμα  
- Σύσταση  ετερογενών ομάδων 
- Αξιοποίηση διαφορετικών ψηφιακών εφαρμογών 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

-  
- Γονείς της τάξης  
- Επίσκεψη σε χώρους ανακύκλωσης στον περιβάλλοντα χώρο 

του σχολείου.  
 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/adminajax.php?action=h5p_embed&id=733456
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/adminajax.php?action=h5p_embed&id=733456
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37373167e748
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/3.html
https://ralleiapliroforiki.blogspot.com/2021/04/3.html
https://sway.office.com/lsD1C4G830fdyc4S?ref=Link
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