
 

Οικολογικό      Περίπτερο 

    Στα πλαίςια τθσ επίλυςθσ του προβλιματοσ: «Η κακαριότθτα τθσ 

αυλισ του ςχολείου μασ» χρθςιμοποιικθκε το «Οικολογικό 

Περίπτερο». 

     Η δραςτθριότθτα αυτι ακολουκεί ςυνικωσ  τισ εξισ φάςεισ: 

     Α’ Φάςθ:  (Εντοπιςμόσ προβλιματοσ) 

     Με απλι παρατιρθςθ, καταγραφι τθσ εικόνασ που παρουςιάηει θ 

αυλι κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, εντοπίηεται 

και διατυπώνεται το πρόβλθμα: Ενώ το πρωί θ αυλι είναι κακαρι, 

κακώσ κυλοφν οι ώρεσ, αρχίηει να γεμίηει  ςκουπίδια!    

   Διαπιςτώνεται ότι θ κατάςταςθ αυτι είναι δυςάρεςτθ για όλουσ. 

    Β΄ Φάςθ:  (Προςπάκεια εξεφρεςθσ λφςθσ) 

   Τίκενται ερωτιματα του τφπου:  ποιοσ, πότε,πώσ, γιατί δθμιουργεί 

αυτό το πρόβλθμα και τι  μποροφμε εμείσ να κάνουμε γι’ αυτό;                         

   Οι ευαιςκθτοποιθμζνοι μακθτζσ δίνουν εφκολα τισ απαντιςεισ, όπου 

ςυχνά ςυμπεριλαμβάνουν και τουσ εαυτοφσ τουσ μεταξφ των 

προςώπων (των μακθτών) που πετοφν κάτω ςκουπίδια. Αυτό βοθκά τα 

παιδιά να προτείνουν προςωπικι επικοινωνία με τουσ υπόλοιπουσ 

μακθτζσ (εκτόσ οικολογικισ ομάδασ) με ςτόχο τθν αβίαςτθ και με 

ευχάριςτο τρόπο ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςι τουσ. Χρειάηεται 

λοιπόν μια καταςκευι ωσ «ςθμείο αναφοράσ» όπου ςε ςυγκεκριμζνο 

και προκακοριςμζνο χρόνο (διάλειμμα) και τόπο (ςθμείο τθσ αυλισ) θ 

οικολογικι ομάδα κα υποδζχεται παιδιά και δαςκάλουσ και κα 

οργανώνει κάποιεσ δράςεισ. 

    Η καταςκευι αυτι,  το «Οικολογικό Περίπτερο», μπορεί να φτιαχτεί 

με ςχετικά απλά μζςα και με ελκυςτικό τρόπο. Η ιδζα αρζςει πολφ ςτα 

παιδιά. Κινθτοποιοφνται αμζςωσ και με ενκουςιαςμό αρχίηουν τα 

ςχζδια και τισ προτάςεισ. Συχνά εμπλζκουν και κάποιουσ γονείσ, κυρίωσ 

ςτο κζμα των υλικών. 



     Γ΄ Φάςθ: ( Προώκθςθ τθσ λφςθσ) 

     Σε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εκπ\κοφσ του ςχολείου και αφοφ 

οργανωκοφν ςωςτά όλα, βγαίνει το «Οικολογικό Περίπτερο» ςτθν 

αυλι. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ (πόςεσ και ποιεσ θμζρεσ και ώρεσ) που κα 

εμφανίηεται ςτθν αυλι εξαρτάται από τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

(ςχολείο, παιδιά, ςυνκικεσ) και ορίηεται από τουσ εκπ\κοφσ ςε 

ςυνεργαςία με τθν οικολογικι ομάδα. 

     Εάν θ οικολογικι ομάδα διακζτει το «ςιμα» τθσ (καπελάκι ι 

μπλουηάκι), το φορά κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ. Αυτό 

αρζςει ςτα παιδιά και βοθκά ςτθν επικοινωνία τουσ με τουσ 

υπόλοιπουσ μακθτζσ. 

     Το «Οικολογικό Περίπτερο» μπορεί ενδεικτικά: 

-να μοιράςει χειροποίθτουσ ςελιδοδείκτεσ με οικολογικά μθνφματα 

-να διαβάςει ζνα οικολογικό παραμφκι 

-να παίξει κουκλοκζατρο, όπου εφκολα κα ςυηθτθκοφν κζματα ςχετικά 

με τθν κακαριότθτα τθσ αυλισ 

-να χαρίςει ι να δανείςει οικολογικά παιχνίδια και βιβλία 

-να δζχεται ερωτιματα ι προτάςεισ (προφορικά ι γραπτά) 

-να μοιράηει και ζπειτα να ςυγκεντρώνει προσ επεξεργαςία 

ερωτθματολόγια για μακθτζσ ι γονείσ. 

      Δ’ Φάςθ:  (Αξιολόγθςθ) 

     Η οικολογικι ομάδα παρακολουκεί τθν πικανι αλλαγι τθσ εικόνασ 

τθσ αυλισ. Καταγράφει και ςυηθτά τισ παρατθριςεισ. 





 


