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 Η στοχοθεσία των προγραμμάτων έχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων 
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft
skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης.Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες 
περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την 
επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την 
οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την 
επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

 Όραμα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών είναι  η δημιουργία και εδραίωση 
ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, χαρούμενου, ανθρώπινου και αειφόρου 
σχολείου.  Ενός σχολείου το οποίο μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, 
καλό προγραμματισμό και αρμονική συνεργασία μεταξύ γονιών - σχολείου θα 
στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού, δίνοντας έμφαση όχι μόνο 
στην απόκτηση της γνώσης, αλλά και στη συναισθηματική και ψυχοκινητική του 
ολοκλήρωση, παρέχοντάς του τα εφόδια να χαίρεται το παρόν και να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για το μέλλον

 Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου, όπου δάσκαλοι και μαθητές θα 
εργάζονται με προσήλωση, ελευθερία και δημιουργικότητα, μέσα σε ένα κλίμα 
αλληλεπίδρασης και δημοκρατικότητας.

 Οι μαθητές θα αξιοποιούν στον ύψιστο βαθμό τις ατομικές τους ικανότητες, ώστε 
να μάθουν πώς να μαθαίνουν, πώς να εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν, πώς να 
συνεργάζονται και να συνυπάρχουν με τους άλλους ως ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες.

 Ένα σχολείο που θα καλλιεργεί την ασφάλεια, την αποδοχή και την αναγνώριση 
και το κάθε παιδί θα γεύεται την επιτυχία και τη χαρά της μάθησης!!!!



Οι μαθητές να γνωρίσουν τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από τη διερεύνηση αυτών σε 
διάφορες ψηφιακές εικόνες. Επιπρόσθετα, να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα προστατεύονται από οικουμενικές διακηρύξεις και διεθνείς συμβάσεις και ότι 
υπάρχει ειδική διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού. Παράλληλα, στη φάση αυτή 
επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες οπτικού γραμματισμού μέσα από την 
αναγνώριση των μηνυμάτων που προβάλλονται σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.

Στόχος  είναι οι μαθητές να αποκωδικοποιήσουν διάφορα μηνύματα από βίντεο της Unicef 
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και να διαμορφώσουν τα δικά τους μηνύματα. 
Ειδικότερα, σε αυτή τη φάση, οι μαθητές συνεργάζονται και δημιουργούν και παρουσιάζουν 
υλικό (κείμενα, κόμικ) που αναφέρεται στους τρόπους προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού.

Στόχος  είναι οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους για να αναδείξουν και να 
δημοσιοποιήσουν τα μηνύματά τους για τα δικαιώματα του παιδιού τόσο στο περιβάλλον 
του σχολείου τους όσο και της τοπικής τους κοινωνίας. Γνωστικοί στόχοι:

Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος

Να διαπιστώσουν ότι ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το φυσικό 
περιβάλλον με ανυπολόγιστες συνέπειες (ακτές, θάλασσες, ατμόσφαιρα) και να 
προτείνουν λύσεις

Να ευαισθητοποιηθούν για το πρόβλημα των απορριμμάτων στο σύγχρονο κόσμο, να 
αξιολογήσουν τη σημασία της ανακύκλωσης και να μάθουν να εφαρμόζουν απλές 
πρακτικές ανακύκλωσης στην καθημερινή τους ζωή

Να αναγνωρίσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα δάση και να αξιολογήσουν τη 
χρησιμότητα του δάσους



Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:

Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:

Να προβληματιστούν για τις συνέπειες των ανθρώπινων 

πράξεων ή παραλείψεων σε βάρος του πλανήτη, να 

ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν οικολογική 
συνείδηση

Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή 

τους μέσα από τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες

Να εξοικειωθούν με τη διατύπωση συμπερασμάτων και 
να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα

Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:

Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως 

βοηθητικό εργαλείο και δημιουργικό καθώς και ως 
εργαλείο άντλησης πληροφοριών

Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών



Συγκεκριμένα:

Διδακτικοί Στόχοι

Διερεύνηση και καταγραφή της καταπάτησης των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Διαμόρφωση μηνυμάτων/προτάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων 

του παιδιού. 

Παρουσίαση και ανάδειξη των δικαιωμάτων του παιδιού.

Γενικότεροι εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές αναμένεται να: συνεργάζονται και να επιχειρηματολογούν 

μπορούν να αντλούν πληροφορίες από γραφήματα, εικόνες, άρθρα 

διερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα θέμα αναλάβουν δράση 

ως ενεργοί πολίτες στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται. 



Η αφόρμηση γίνεται με την προβολή στους μαθητές ενός βιντεο

https://www.youtube.com/watch?v=c6USEvL52eI&feature=related
το οποίο εστιάζει στη σχέση των ανθρώπων με το περιβάλλον. Μετά το τέλος 
του βίντεο ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών και της εκπαιδευτικού 
αναφορικά με τα σημεία που κέντρισαν το ενδιαφέρον τους.

Έπειτα, ζητείται από τους μαθητές να συζητήσουν σε ομάδες 2-3 ατόμων και 
να περιγράψουν τους λόγους για τους οποίους γίνονται οικαταστροφές
που έχουν αναδειχθεί. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα χιουμοριστικό 
βίντεο με τη βοήθεια του λογισμικού Windows Media Player και ζητείται από 
τα παιδιά να περιγράψουν αυτό που είδαν.  Αφού συζητήσουν με την ομάδα 
τους εντοπίζουν τις αιτίες και προτείνουν τρόπους για να αποφευχθεί η 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Η συζήτηση κατευθύνεται από την 
εκπαιδευτικό στα οφέλη της ανακύκλωσης.

https://www.youtube.com/watch?v=c6USEvL52eI&feature=related


Προβάλλεται στους μαθητές ένα βίντεο το  οποίο απεικονίζει το όφελος της ανακύκλωσης χαρτιού, 
γυαλιού, αλουμινίου, μετάλλου και πλαστικού. Ανακύκλωση

http://www.youtube.com/watch?v=aY73mDNPbEg&feature=related

Ακολουθεί συζήτηση για την ανακύκλωση και δίνεται στους μαθητές λογιστικό φύλλο εργασίας ώστε 
να το συμπληρώνουν καθημερινά για διάστημα δύο εβδομάδων. Φύλλο εργασίας

Τι προϊόντα ανακυκλώνουμε όταν βλέπουμε τα παρακάτω σήματα; Ταιριάξτε τις προτάσεις με την 

εικόνα. 

 1. μπλε κάδος ανακύκλωσης

 2. ανακύκλωση αυτοκινήτων 

 3. ανακύκλωση μπαταριών 

 4. ανακύκλωση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας 

 5. ανακύκλωση χαπιών

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μέσω του Power Point

οι καταστρεπτικές για το περιβάλλον συνέπειες της χρήσης

της πλαστικής σακούλας Πλαστικές σακούλες  και ζητείται 

από τους μαθητές να κάνουν μία έρευνα ανάμεσα στους

μαθητές του σχολείου συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο

του φύλλου εργασίας Ερωτηματολόγιο

http://www.youtube.com/watch?v=aY73mDNPbEg&feature=related


Βρείτε έναν ή περισσότερους τίτλους για τα παρακάτω κείμενα.

1. _________________________________ 

Το δάσος είναι ένα σύνολο από δέντρα, θάμνους και άλλα φυτά, που δημιουργούν ένα ξεχωριστό 

περιβάλλον όπου ζουν πολλά ζώα. Πολλές είναι οι αιτίες που τα δάση κινδυνεύουν να 

καταστραφούν: το ξερίζωμα των δέντρων για να γίνουν χωράφια που θα καλλιεργηθούν, το κόψιμο 

πολλών δέντρων για τη βιομηχανία, η υπερβολική ζέστη και οι λίγες βροχές, οι κεραυνοί, τα 

αναμμένα τσιγάρα κ.ά. Όμως ο μεγαλύτερος εχθρός των δασών είναι ο εμπρησμός, η φωτιά που 

ανάβει επίτηδες κάποιος για να καταστρέψει τα δάση και να τα κάνει οικόπεδα που θα χτιστούν. 

2. _________________________________ 

Μερικές πόλεις είναι χτισμένες κοντά σε δάσος. Μέσα στις πόλεις οι άνθρωποι φρόντισαν να φτιάξουν 

πάρκα και κήπους ή να διατηρήσουν κάποια από αυτά που υπήρχαν από παλιά. Αυτό το έκαναν για 

πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι τα φυτά είναι «εργοστάσια» που παράγουν οξυγόνο, το οποίο είναι 

αναγκαίο για την αναπνοή. Πέντε ή έξι μεγάλα δέντρα μπορούν καλύψουν τις ανάγκες που έχει ένας 

άνθρωπος σε οξυγόνο. Τα φυτά των πόλεων γίνονται σύμμαχοί μας στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Τα πάρκα, τα άλση, οι κήποι, οι πλατείες με πράσινο ομορφαίνουν τις πόλεις μας και είναι τόποι 

χαράς και ξεκούρασης για τους κατοίκους. Το πράσινο στις πόλεις είναι απαραίτητο. Γι’ αυτό φροντίζουμε 

να δημιουργούμε περισσότερους χώρους πράσινου στη γειτονιά μας, στο σχολείο, στο σπίτι μας.

Κατόπιν προβάλλεται χιουμοριστικό βίντεο αναφορικά με τα σκουπίδια

Thinkagain.mpeg https://www.youtube.com/watch?v=AvyA7LxLKeU 

Ακολουθεί σχολιασμός και συζήτηση με θέμα «σκουπίδια-ανακύκλωση»

Εργαστήριο 3



Με την πάροδο δύο εβδομάδων παρουσιάζονται 
από τους μαθητές τα δεδομένα του λογιστικού 
φύλλου εργασίας. Καταχωρούνται στο Excel και 
αποτυπώνονται τα αντίστοιχα διαγράμματα.

Αποτελέσματα Φύλλου εργασίας

Στη συνέχεια, και με τη βοήθεια της 
εκπαιδευτικού ακολουθεί συζήτηση των 
δεδομένων με στόχο α) τη δημιουργία κάδων 
ανακύκλωσης εντός της τάξης και β) την 
ενεργοποίηση των μαθητών ώστε να εντάξουν 
την ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους.



Εργαστήριο 5

Δίνεται στους μαθητές το φύλλο αξιολόγησης και ακολουθεί συζήτηση και αυτοδιόρθωση.



Με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου Word, φτιάχνουμε σχήματα σε διαφορετικά μεγέθη 

(παραλληλόγραμμα, τετράγωνα, καρδιες τριγωνα), κατόπιν τυπώνουμε τα φύλλα, κόβουμε τα 
σχήματα, τα χρωματίζουμε και τα κολλάμε σ’ ένα ενιαίο χαρτόνι δημιουργώντας το κολάζ «η 
πράσινη πόλη μας»

Με το τέλος της εργασίας, οι μαθητές τραγουδούν το Τραγούδι 

ανακύκλωση

https://www.youtube.com/watch?v=_aMVpHaUx7c



 Γράψτε ένα σύντομο κείμενο (μέχρι 60 λέξεις) στο οποίο να εξηγείτε γιατί πρέπει να

ανακυκλώνουμε τα σκουπίδια. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λέξεις:

(εξοικονομώ, προστατεύω, πλανήτης, δημιουργώ, τελειώνω, κινδυνεύω,

σκουπίδια/απορρίμματα, μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνω, θέσεις 

εργασίας, περιβάλλον).



Εργαστήριο 8

Ρύπανση έχουμε

Α. όταν το περιβάλλον είναι πολύ καθαρό.

Β. όταν υπάρχουν στη φύση, σε μεγαλύτερο βαθμό από τον κανονικό, 

βλαβερές ουσίες για τον άνθρωπο, για τα φυτά και για τα ζώα.

Γ. όταν οι άνθρωποι πίνουν πολύ νερό ή ξοδεύουν πολύ νερό για να 

μαγειρεύουν.

Η ρύπανση του αέρα λέγεται αλλιώς

Α. ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Β. ρύπανση του εδάφους. 

Γ. ρύπανση του νερού.

Τα καυσαέρια είναι

Α. ο αέρας που αναπνέουμε στο βουνό.

Β. τα βλαβερά αέρια που παράγουν τα αυτοκίνητα όταν καίνε πετρέλαιο ή 

βενζίνη για να κινηθούν.

Γ. η σκόνη που υπάρχει στον αέρα των μεγάλων πόλεων.

Ο υπόνομος είναι

Α. το μέρος κάτω από τη γη όπου πηγαίνουν τα βρόμικα νερά των σπιτιών και 

το νερό της βροχής.

Β. η βρόμικη παραλία με σκουπίδια.

Γ. τα σκουπίδια.



Εργαστήριο 9

∆είτε την εικόνα και πείτε 

πώς ρυπαίνεται ο αέρας 

των μεγάλων πόλεων.



Εργαστήριο 10

Ποια προβλήματα προκαλεί η ρύπανση 

του περιβάλλοντος στους ανθρώπους 

και στο περιβάλλον; 

• Συνέπειες στον άνθρωπο            

• Συνέπειες στο περιβάλλον

Εργαστήριο 11

Επίσκεψη στο κέντρο Περιβαλλοντικής Γρεβενών στα πλαίσια του 

προγράμματος ο φίλος μας ο μανιταράκης.



Εργαστήριο 12

Στο τέλος φτιάξαμε ένα δημιούργημα: Ολοι ενωμένοι για ένα καθαρό πλανήτη!!!



Εργαστήριο 15

Τι τους άρεσε ! 

Η προστασία του περιβάλλοντος

Τι δεν τους άρεσε ! 

Η ρύπανση

Εργαστήριο 16

Εκθέσαμε στην εορτή προγραμμάτων στην αίθουσα «Πέτρος Σιούλης » της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Γρεβενών  τις κατασκευές που παρουσιάστηκαν 

και διαδικτυακά και από τα τοπικά κανάλια.



Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στα παιδιά της Β΄ τάξης, με τη συνεργασία και 

βοήθεια του Κέντρου περιβαλλοντικής Γρεβενών

Το βιωματικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Κπε Γρεβενων και 

ολοκληρώθηκαν με δύο ή τρεις παράλληλες ομάδες, λόγω μεγάλης 

συμμετοχής ενδιαφερομένων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Γρεβενών μας φιλοξένησε στην αίθουσα εκδηλώσεων 

της τις κατασκευές που δημιουργήσαμε.



Τελικά προϊόντα που παρήχθησαν από τους/τις μαθητές/τριες κατά τη

διάρκεια των εργαστηρίων:



Στη συνέχεια  με τη βοήθεια του λογισμικού hot potatoes φτιάχνει σταυρόλεξα τα 

οποία δίνονται στις ομάδες για επίλυση. Ενδεικτικά όλη η τάξη λύνει ένα ομαδικά 

για να γευτούν οι μαθητές τη χαρά  της λύσης ενός σταυρολέξου με τη βοήθεια 

του συγκεκριμένου λογισμικού.

Ενδεικτικά παραθέτουμε  σταυρόλεξo:



‘Eχουμε  ετοιμάσει έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη ο οποίος δίνεται 

στους μαθητές να συμπληρωθεί κατά ομάδες. Ο εννοιολογικός χάρτης είναι 

τυπωμένος σε χαρτί Α4 και οι μαθητές εργάζονται πρώτα εκεί. Αφού γίνει η 

εργασία στο Α4 έπειτα μεταφέρεται  στο inspiration με τη συμμετοχή όλων των 

μαθητών.

Ο ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης που δόθηκε στους μαθητές οι οποίοι θα 

εργαστούν κατά ομάδες είναι ο παρακάτω:



Κατόπιν , στο Revelation Natural Art που έχουμε εγκαταστήσει στον 

υπολογιστή  ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν και να 

χρωματίσουν τον κήπο. Αυτό αποτελεί  για τα παιδιά μια ευχάριστη και 

δημιουργική απασχόληση



Η δράση κρίνεται αναμφισβήτητα επιτυχημένη. Οι μαθητές  

δέχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό τη νέα πρόταση διδασκαλίας. 

Συμμετείχαν ακόμα και μαθητές που σε άλλα μαθήματα δεν είχαν 

ζωηρή συμμετοχή. Περίμεναν με πολλή λαχτάρα το επόμενο 

μάθημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί μαθητές χειρίζονταν 

άριστα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κάποιοι από αυτούς 

γνώριζαν κάποια από τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως 

για παράδειγμα το inspiration

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να 

αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας, και δεξιότητες επικοινωνίας και 

διερευνητικής μάθησης. Θεωρητικά, το σενάριο βασίζεται στην 

ανακαλυπτική και εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώσης, 

σύμφωνα με τις απόψεις του Piaget, του Bruner και του Vygotsky. 

Το εκπαιδευτικό κλίμα μεταβάλλεται προς όφελος των μαθητών 

και ο ρόλος του εκπαιδευτικού εξελίσσεται σε αυτόν του 

διευκολυντή και του διαμεσολαβητή της διδακτικής διαδικασίας. 



Σύμφωνα με τον Piaget, στο στάδιο των συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών, ο 

εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να μιλούν για τις ιδέες και τις πράξεις 

τους, τους ενισχύει να κάνουν προβλέψεις ή να διατυπώνουν υποθέσεις και 

να τις συγκρίνουν με το αποτέλεσμα, τους δίνει ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν 

τη φαντασία τους και τις προηγούμενες εμπειρίες τους, και όλα αυτά μέσα από 

το κατάλληλο περιβάλλον, για την πρόοδο της γνωστικής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τον Bruner και την ανακαλυπτική μάθηση, η ενεργητική διαδικασία 

επεξεργασίας πληροφοριών γίνεται μέσα από τρεις διαδικασίες: - την 

ανακάλυψη νέων πληροφοριών, εννοιών και γνώσεων - τον μετασχηματισμό 

αυτών των γνώσεων, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε μελλοντικές 

καταστάσεις και - την αξιολόγηση – έλεγχο αυτών των γνώσεων. 

Όπως θα έλεγε και ο Vygotsky, η αλληλεπίδραση δεν συνενώνει μόνον ένα 

υποκείμενο με ένα αντικείμενο, αλλά και η σχέση με το αντικείμενο δεν μπορεί 

παρά να διαμεσολαβείται από τη σχέση του υποκειμένου με άλλα άτομα. Αν οι 

μαθητές της  Β’ τάξης συνηθίσουν να εργάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε 

στις μεγαλύτερες τάξεις θα είναι σε θέση, μέσα από τις δεξιότητες  

μεταγνωστικού χαρακτήρα που θα αποκτήσουν, να κατακτήσουν το στόχο της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. 



 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Γρεβενών μας 

φιλοξένησε στην αίθουσα εκδηλώσεων 

της τις κατασκευές που δημιουργήσαμε

 Τέλος θα παρουσιάσουμε στην γιορτή 

λήξης της σχολικής χρονιάς, την 

δραματοποίηση της ιστορίας «Το 

Δάσος».



Οι μαθητές:

 • Ανέπτυξαν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας.

 • Έμαθαν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ  ως εργαλείο για άντληση και 
επεξεργασία πληροφοριών.

 • Γνώρισαν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να 
ανακαλύψουν, κατανοήσουν εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να αναπτύξουν την 
κριτική σκέψη τους.

 • ΄Εμαθαν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να 
καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα.

 • Τόνωσαν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα από 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

 • Είναι σε θέση να γνωρίζουν τι γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις 
προηγούμενες γνώσεις τους στην οικοδόμηση νέων εννοιών (μεταγνωστικοί
στόχοι).

• Ανέπτυξαν κριτική και δημιουργική σκέψη οδηγούμενοι σε ασφαλή 
συμπεράσματα, κανότητες διαλόγου και επιχειρηματολογίας

Ευχαριστώ πολύ για

το χρόνο σας!

Μιχαλογιάννη Βασιλική


