
Μαθησιακοί Στόχοι 

 

Ως γενικός σκοπός της διδακτικής παρέμβασης τίθεται να γνωρίσουν 

οι μαθητές την αναγκαιότητα της μείωσης των σκουπιδιών και της 

αξιοποίησής τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης,  της ανακύκλωσης και 

της κομποστοποίησης μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να 

μπορέσουν να εφαρμόσουν απλές πρακτικές μείωσης και αξιοποίησης των 

απορριμμάτων στην καθημερινή τους ζωή. 

 

Γνωστικοί στόχοι: 

 

 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το πρόβλημα της αλόγιστης 

χρήσης αγαθών και της δημιουργίας τεράστιων όγκων σκουπιδιών. 

 Να αποσαφηνίσουν την έννοια ορισμένων λέξεων όπως απορρίμματα, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση. 

 Να γνωρίσουν τρόπους μείωσης των απορριμμάτων μέσω της 

ορθολογικής κατανάλωσης και της επιλογής συσκευασιών φιλικών 

προς το περιβάλλον. 

 Να γνωρίσουν τρόπους επαναχρησιμοποίησης υλικών όπως η 

μεταποίηση, η χρήση με διαφορετικό, από τον αρχικό, σκοπό τους και 

η δωρεά. 

 Να αναγνωρίσουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και να μπορούν να 

τα ταξινομούν ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους. 

 Να γνωρίσουν τον τρόπο ανακύκλωσης των συσκευασιών και 

προϊόντων. 

 Να γνωρίσουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης των οργανικών 

υλικών. 

 Να γνωρίσουν ποια υλικά μπορούν να κομποστοποιηθούν και να 

μπορούν να τα ταξινομούν σε «πράσινα» και «καφέ». 

 Να εφαρμόσουν τα όσα έμαθαν στην καθημερινή τους ζωή και να 

προτείνουν τεχνικές μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων 

στους ενήλικους.  

 



Κοινωνικοί και συναισθηματικοί στόχοι: 

 

 Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον. 

 Να συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων στο σχολικό και το 

οικογενειακό τους περιβάλλον. 

 Να ευαισθητοποιηθούν για το πρόβλημα των απορριμμάτων στο 

άμεσο περιβάλλον και γενικότερα στο σύγχρονο κόσμο και να 

ευαισθητοποιήσουν αποτελώντας το παράδειγμα των μελλοντικών 

υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων  πολιτών της κοινωνίας. 

 Να αποκτήσουν ηθικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες που θα 

συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους και την 

πνευματική τους ανάπτυξη. 

 

Στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 

 

 Να εμπλακούν οι μαθητές σε νέες διαδικασίες μάθησης και να έρθουν 

σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών. 

 Να αναπτύξουν τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες. 

 Να έρθουν σε επαφή με πολυμεσικά εποπτικά μέσα όπως βίντεο και 

εικόνες και να αξιοποιήσουν λογισμικά προκειμένου να καταγράψουν 

τις σκέψεις τους, να οπτικοποιήσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις 

ώστε να τις κατανοήσουν και αφομοιώσουν ευκολότερα, να 

συγκεντρώσουν στοιχεία, να διατυπώσουν υποθέσεις και να 

διεξάγουν συμπεράσματα. 

 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:  

 

 Να αναπτύξουν, μέσα από την εργασία σε ομάδες, το συναίσθημα της 

συνευθύνης και να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση.  

 Να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, η 

αλληλεγγύη, η αμοιβαία κατανόηση, η αλληλεξάρτηση και η 

συντροφικότητα.  



 Να ασκηθούν στην πειθαρχία και τη δημοκρατία, να μάθουν να 

επιχειρηματολογούν και να κρίνουν αντικειμενικά απόψεις και θέσεις 

και να καλλιεργήσουν ανώτερες πνευματικές λειτουργίες.  

 Να αναπτύξουν, μέσα από το ατομικό τους έργο και τη προσφορά 

τους στην ομάδα, την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους. 

 Να απολαύσουν τη διαδικασία της μάθησης μέσα από τη χρήση 

ψηφιακών και να βιώσουν αισθήματα ευχαρίστησης και διασκέδασης 

μέσω της ενεργητικής τους συμμετοχής σε αυτήν. 

 


