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Σκοπός:   

Σκοπός του προγράμματος είναι η προτροπή και κινητοποίηση των μαθητών να αναπτύξουν  υπεύθυνη 

στάση απέναντι στον δημόσιο χώρο, συμβάλλοντας με τις δράσεις τους στη διατήρηση και στον 

εξωραϊσμό της περιοχής τους. Επιπλέον, αναμένεται να αναπτυχθούν αισθήματα σύμπλευσης και 

ομαδικότητας, στη σχολική κοινότητα εν γένει, αφού οι μαθητές θα αποκτήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης 

και κοινών στόχων.  

 

Στόχοι: 

Επιδιώκεται οι μαθητές: 

 να γνωρίσουν και να αγαπήσουν όμορφους χώρους που μπορεί να βρίσκονται δίπλα τους. 

 να συνειδητοποιήσουν βιωματικά πως ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους μας, και όλοι έχουμε 

την ευθύνη να τον κάνουμε καλύτερο, ατομικά και συλλογικά.  

 να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες στη διατήρηση του καθαρού αστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος στην περιοχή που κατοικούν.  

 να χτίσουν συνεργασίες μεταξύ του σχολείου και των φορέων της περιοχής τους για την 

καταγραφή των τοπικών προβλημάτων, τη διατύπωση προτάσεων επίλυσής τους και για την 

ανάληψη πρωτοβουλιών.  

 να βιώσουν το μοναδικό συναίσθημα πληρότητας που γεννιέται όταν προσφέρουν με την 

καρδιά τους, τον χρόνο και τον κόπο τους, για να κάνουν κάτι καλό για τους άλλους και το 

περιβάλλον.  

 να διαδώσουν τον εθελοντισμό και να μεταδώσουν το μήνυμα της χαράς της συμμετοχής σε 

δράσεις που ενώνουν την κοινωνία και υπηρετούν το κοινό καλό.  

 

 

Δεξιότητες που καλλιεργούνται:  

α. Δεξιότητες μάθησης: Κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα 

β. Δεξιότητες ζωής: Πολιτειότητα,  ενσυναίσθηση και ευαισθησία, προσαρμοστικότητα, 

υπευθυνότητα, πρωτοβουλία  και οργανωτική ικανότητα 

γ. Δεξιότητες του νου: Στρατηγική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, μελέτη περιπτώσεων, κατασκευές 

δ. Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης: Γραμματισμός στα μέσα, τεχνολογικός 

γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός 

 

 

Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών: Το πρόγραμμα συμβάλλει ιδιαίτερα στα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών που αφορούν στην προετοιμασία του νέου πολίτη, στην κοινωνική συμμετοχή 

του και στον εθελοντισμό (Μελέτη Περιβάλλοντος).   

 

 

Ακολουθία εργαστηρίων:   
1. «Λίγο εγώ και λίγο εσύ, θα ομορφύνουμε τη γη...» 

Το πρόγραμμα ξεκινά με συζήτηση στην τάξη σχετική με την αξία του περιβάλλοντος, φυσικού και 

τεχνητού, και τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί καθημερινά να συμβάλει στη 



φροντίδα του. Οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις, μοιράζονται εμπειρίες, επεξεργάζονται ιδέες. Μέσα 

από τον διάλογο καταδεικνύονται οι αρχές της συμμετοχής του πολίτη, της ανάληψης 

πρωτοβουλίας,της συνεργασίας και του εθελοντισμού ως συστατικά στοιχεία μιας κοινωνίας που 

χαρακτηρίζεται από τη συνοχή και την αμοιβαιότητα. 

   Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούν οι ίδιοι να 

φροντίσουν όμορφα μέρη της περιοχής τους.  Με τη χρήση ενός εννοιολογικού χάρτη, οι μαθητές 

καταγράφουν στα ipad μέρη κοντά ή μέσα στο σχολείο, τα οποία θα ήθελαν να βελτιώσουν 

λειτουργικά και αισθητικά. Χωρισμένοι σε ομάδες, επιλέγουν διαφορετικά σημεία του σχολικού ή του 

αύλειου χώρου και προτείνουν ξεχωριστές παρεμβάσεις. Έπειτα, η κάθε ομάδα παρουσιάζει την 

εργασία της στην ολομέλεια. Αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε 

περιοχής, οι μαθητές υιοθετούν έναν χώρο. Οι μαθητές αποφασίζουν να υιοθετήσουν την αυλή του 

σχολείου! 

 

2. «Κοιτάξτε λίγο καλύτερα...» 

Οι μαθητές με τα ipad στα χέρια τους, φωτογραφίζουν όλα εκείνα τα σημεία της σχολικής αυλής που 

χρήζουν βελτίωσης.  Στη συνέχεια, οργανωμένοι σε ομάδες, ανταλλάσσουν τις φωτογραφίες τους και 

συζητούν για τα προβλήματα που διαπίστωσαν στην αυλή του σχολείου. Ακολουθεί συζήτηση στην 

τάξη από την οποία προκύπτει ότι χρειάζονται παρεμβάσεις ως προς την καθαριότητα, το βάψιμο των 

τοίχων, το φύτεμα δέντρων και λουλουδιών. Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, οργανώνεται ένα 

πλάνο   δράσεων, που αφορά τόσο τις ενέργειες των μαθητών, όσο και τη συνεργασία με τις αρμόδιες 

τοπικές αρχές.  

 

3. «Μαθητές εν δράσει!» 

Στο σχολείο φτάνει ομάδα του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Φλώρινας για να ενισχύσει την 

προσπάθεια των εθελοντών μαθητών να βελτιώσουν την αυλή του σχολείου. Οι μαθητές χωρίζονται σε 

ομάδες αναλαμβάνοντας και ανάλογα καθήκοντα. Σχηματίζονται έτσι οι ακόλουθες ομάδες: α)  

καθαριότητας αυλής (μάζεμα σκουπιδιών, σκούπισμα, πλύσιμο), β) κηπουρικής (φύτεμα λουλουδιών 

και δέντρων), γ) ελαιοχρωματιστών. Τελευταία είναι η ομάδα των δημοσιογράφων, η οποία 

αποτυπώνει τις διάφορες φάσεις της δράσης, καθώς και σχόλια ή αντιδράσεις των μαθητών κατά τη 

συμμετοχή τους σε αυτήν. Ανά τακτά διαστήματα οι μαθητές αλλάζουν αρμοδιότητες, ώστε μέχρι να 

ολοκληρωθεί η δράση, να έχουν λάβει όλοι μέρος σε κάθε είδους δραστηριότητα. 

 

 

4. «Κοίτα τι έκανες!» 

Όταν οι ομάδες ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις τους στον χώρο, καλούνται και πάλι να 

φωτογραφίσουν την αυλή. Στη συνέχεια, οι μαθητές χρησιμοποιούν το Keynote ή το imovie στο ipad 

και φτιάχνουν μια παρουσίαση ή μια ταινία, αναδεικνύοντας το πριν και το μετά στο σχολικό τους 

χώρο. Παρουσιάζοντας τις εργασίες τους στην ολομέλεια, συζητούν για τις αλλαγές του χώρου στη 

διάρκεια της δράσης και τα συναισθήματα τους για αυτή.  

 Τέλος, η δράση γίνεται γνωστή μέσα από δημοσίευση σε ιστοσελίδα. 
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