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ΒΗΜΑ 1Ο  
● Ενημέρωση των παιδιών για τη συμμετοχή μας στην εν 

λόγω περιβαλλοντική δραστηριότητα(Σήμα, φιλμάκια) 

● Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος 
και ανάθεση έρευνας στα παιδιά (Γ΄2) ως προς το τι 
είναι αυτό το σήμα, σε ποια προϊόντα το συναντάμε, 
ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί ένα προϊόν για να το 
εξασφαλίσει και ποια τα οφέλη από τη χρήση αυτών 
των προϊόντων 

 



 Τα παιδιά συγκεντρώνουν και μελετούν το υλικό που 
εντόπισαν μετά από την έρευνα που τους ανατέθηκε. 

 Έπειτα συζητούν στις ομάδες τους αυτά που θεωρούν 
σημαντικά σημεία και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια 
της τάξης, συμβουλευόμενοι τις σημειώσεις τους. 

 Στην ολομέλεια της τάξης κρατούνται σημειώσεις που 
θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για την κατασκευή του 
τρίπτυχού μας.  



 Τα παιδιά χρησιμοποιούν διάφορα υλικά για να 
αναπαραστήσουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, 
όπως πολυστερίνη, ξύλινα σανιδάκια , νερομπογιές και 
πλαστελίνη. Εργάζονται ομαδικά και τα αποτελέσματά 
τους πολύ… οικολογικά! 



 Στα παιδιά ανατίθεται η αποστολή να εντοπίσουν 
προϊόντα που φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, 
στο περιβάλλον τους ή και στους χώρους που ψωνίζουν 
με την οικογένειά τους. Στα πλαίσια αυτής της 
δραστηριότητας επισκεπτόμαστε, ως τάξη,  γειτονική 
υπεραγορά του σχολείου μας ! Και όντως ανακαλύψαμε 
αρκετά τέτοια προϊόντα! 



 Μετά την επίσκεψή μας στην υπεραγορά, τα παιδιά 
σχεδιάζουν τα προϊόντα που εντόπισαν και αργότερα 
πλένουν τα χέρια τους, πριν το διάλειμμα, με ένα υγρό 
σαπούνι  που  προμηθευτήκαμε από εκεί και φέρει το 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα! 



 Τα παιδιά της Γ΄2 επισκέπτονται τη Β΄3 για να 
ανταλλάξουν υλικό, πληροφορίες και να συζητήσουν 
την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της όλης 
δραστηριότητας. Η αλληλεπίδραση των παιδιών ήταν 
ιδιαίτερα παραγωγική και εποικοδομητική! 



 Στο σημείο αυτό εστιαζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο 
προϊόν, την μπογιά εξωτερικού χώρου, συνδυάζοντας τη 
συμμετοχή μας σε αυτήν την περιβαλλοντική 
δραστηριότητα με την  ανάγκη του σχολείου μας για 
κάλυψη της αισθητικής ασχήμιας κάποιων τοίχων του !  

 Έτσι λοιπόν συνεργαστήκαμε με γονείς του σχολείου 
μας, οι οποίοι εργάζονται σε κατάστημα το οποίο 
παρέχει μπογιές που φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
Σήμα! Τους καλέσαμε στην τάξη μας να μας μιλήσουν 
για το τι κριτήρια πληρεί αυτή η μπογιά , σε τι διαφέρει 
από τις υπόλοιπες και ποια τα οφέλη της χρήσης της. 





 Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το κατάστημα στο οποίο 
δουλεύουν για να εντοπίσουμε και να προμηθευτούμε 
αυτήν την μπογιά  έτσι ώστε να μπογιατίσουμε έναν από 
τους τοίχους του σχολείου μας! 

 Την επόμενη μέρα βάλαμε τα γάντια μας,                                        

   τις ποδιές μας και πιάσαμε δουλειά! 

 Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό…  

 αφού και ο τοίχος λάμπει και το  

περιβάλλον μας δεν επιβαρύνεται! 



 Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων  μας εργασιών 
ήμασταν πλέον έτοιμοι για την κατασκευή του τρίπτυχού 
μας(επισυνάπτεται).  

 Συγκεντρώσαμε το υλικό μας και το φτιάξαμε στην 
ολομέλεια της τάξης. 

 Έμενε μόνο να ενημερώσουμε το υπόλοιπο σχολείο για την 
όλη προσπάθειά μας καθώς επίσης και την ευρύτερη 
κοινότητα! 

 Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διανομή του στις υπόλοιπες 
τάξεις του σχολείου, στα σπίτια της κοινότητάς μας και 
τέλος στον Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών ο οποίος πάντα 
επικροτεί τις περιβαλλοντικές( και όχι μόνο) δράσεις μας! 



 Ως τελικό βήμα τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα 
ερωτηματολόγιο στο οποίο αναστοχάζονται την 
εμπειρία  τους. 

 Τα αποτελέσματα φαίνονται στην πιο κάτω γραφική 
παράσταση. 
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Χρησιμοποίησα την 
τεχνολογία στην έρευνά μου 

Νιώθω ικανοποιημένος 
γι΄αυτά που έμαθα για το 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα 
Μπορώ να λέω τη γνώμη μου 
για την κατασκευή ενός 
ενημερωτικού τρίπτυχου 
Ξέρω πώς να ενημερώνω τους 
υπόλοιπους για την εργασία 
μου 
Μπορώ να λέω τη γνώμη μου 
για θέματα του περιβάλλοντος 

Συνεργάστηκα όμορφα με τα 
υπόλοιπα παιδιά 



ΣΑΣ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

ΠΟΛΥ! 


