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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 

 
Σχολείο 

 

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

Τάξη Γ  

Τμήμα Γ1 

Αριθμός μαθητών  23 

Συνολικός 
αριθμός 
εκπαιδευτικών 
που 
συνεργάζονται 

1 

Στοιχεία 
εκπαιδευτικών 
(Ονομ/νυμο, 
Ειδικότητα) 

 
 
 
Ρέλλια Μαρία  (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) 
 

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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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

 

 

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

Τίτλος προγράμματος “Let’s Take Action: Recycle!”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Α) Δεξιότητες που καλλιεργούνται 

- Δημιουργικότητα 

- Παρατηρητικότητα - Πειραματισμός 

- Επικοινωνία 

- Κριτική σκέψη 

- Συνεργασία 

- Αυτομέριμνα 

Β) Γνωριμία των μαθητών με την ποσότητα και τα είδη των 

απορριμμάτων που παράγουν καθημερινά στο σπίτι τους  

- Μαθαίνουμε για την ανακύκλωση και τα οφέλη της 

- Συζητάμε για τα προβλήματα που προέρχονται από την κακή διαχείριση 

των απορριμμάτων, τόσο για την υγεία των μαθητών, όσο και στον 

πλανήτη μας γενικότερα 

- Ευαισθητοποιούμαστε ως προς την αλόγιστη χρήση συσκευασιών και τη 

σωστή διαχείριση των απορριμμάτων 

- Καλλιεργούμε τη φαντασία μας μέσα από εικαστικές δημιουργίες 

Γ) Διαθεματική προσέγγιση του θέματος  

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Αγγλικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 

Εικαστικά, ΤΠΕ 

 
                                            Ακολουθία εργαστηρίων 

 
 

Εργαστήριο 1 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – RECYCLING (Ι) 

Περιήγηση στον χώρο μέσα και έξω από το σχολείο 

Φωτογράφιση με θέμα τα απορρίμματα και την ανακύκλωση 

Συζήτηση για την ανακύκλωση στην τάξη 

Δημιουργία ψηφιακών κολλάζ 
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Εργαστήριο 2 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – RECYCLING (ΙΙ) 

Παρακολούθηση videos για την ανακύκλωση: 

1. Reuse and Recycle to Reduce Waste! 

https://www.youtube.com/watch?v=cwsGh52sRrI 

2.  How to Recycle? - Song for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw 

3. Recycle! 

https://www.youtube.com/watch?v=BaFpv03hq-4 

Εξοικείωση με βασικό λεξιλόγιο για την ανακύκλωση στην αγγλική γλώσσα 

Δημιουργία συννεφόλεξων ανά ομάδα μαθητών με το εργαλείο WordArt 

(https://wordart.com/) 

https://www.youtube.com/watch?v=cwsGh52sRrI
https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw
https://www.youtube.com/watch?v=BaFpv03hq-4
https://wordart.com/
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Εργαστήριο 3 

Με τη χρήση σχετικού φύλλου εργασίας 

(https://www.supplyme.com/products/sorting-trash-earth-day-recycling-

worksheets-4-free-printable-versions-a7509), οι μαθητές συζητούν για τα 

διαφορετικά είδη απορριμμάτων (ανακυκλώσιμα και μη). Χρωματίζουν 

τους δικούς τους κάδους και τοποθετούν σε αυτούς τα αντίστοιχα 

απορρίμματα. 

 

https://www.supplyme.com/products/sorting-trash-earth-day-recycling-worksheets-4-free-printable-versions-a7509)
https://www.supplyme.com/products/sorting-trash-earth-day-recycling-worksheets-4-free-printable-versions-a7509)
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http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%2

0Action%3A%20Recycle%21%20%20 

Εργαστήριο 4 Οι μαθητές δημιουργούν ενημερωτικά φυλλάδια για την ανακύκλωση και 

τα μοιράζουν στους δασκάλους, τους συμμαθητές και τους γονείς τους. 

https://drive.google.com/file/d/1cQvTUgJlWxFAnK9PvAyGtOkx1DDyMb4

6/view?usp=sharing 

 

 

 
Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 
 

Χρήση εικόνων και videos 

Εργασία σε ομάδες – Στήριξη πιο αδύναμων μαθητών 

Σαφείς οδηγίες – Οπτικοποιημένα παραδείγματα 

Χρήση εικαστικών δραστηριοτήτων 

http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%20Action%3A%20Recycle%21
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%20Action%3A%20Recycle%21
https://drive.google.com/file/d/1cQvTUgJlWxFAnK9PvAyGtOkx1DDyMb46/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQvTUgJlWxFAnK9PvAyGtOkx1DDyMb46/view?usp=sharing
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Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

 
 

eTwinning (www.etwinning.net) 

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες  κατά τη 
διάρκεια των 
εργαστηρίων 

1. Συννεφόλεξα 

2. Παρουσίαση (PowerPoint) 

4. Ψηφιακός καμβάς lino.it για την ανακύκλωση: 

http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%2

0Action%3A%20Recycle%21%20%20 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 

παρήχθησαν από τους/τις  
μαθητές/τριες κατά τη 

διάρκεια των 
εργαστηρίων 

1. Συννεφόλεξα 

2. Παρουσίαση (PowerPoint) 

3. Διαφημιστικά φυλλάδια 

 

 
Αξιολόγηση - 

Αναστοχασμός πάνω στην 
υλοποίηση 

 
 

Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης 

 
 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της 
υποδράσης 

Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 

και τους υπόλοιπους μαθητές της σχολικής μονάδας 

Ανάρτηση των δράσεων/του παραγόμενου υλικού στο Twinspace του 

έργου μας 

http://www.etwinning.net/
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%20Action%3A%20Recycle%21
http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Let%E2%80%99s%20Take%20Action%3A%20Recycle%21

