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Παράρτημα  

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

                      Χ 

 

                                                                                                                Ημερομηνία .......................... 

                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. .......................... 

Σχ. Έτος: 2021-22 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΤΗΛ. ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  

Email :  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Ονοματεπώνυμο:……………………………….. Ειδικότητα: ΠΕ 

Τηλ. Επικοινωνίας: Ηλ. Ταχυδρομείο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ): ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Ονοματεπώνυμο- Ειδικότ.) 

1) ……………………..…………………………………………… 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

2)……………………………………………………………………. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

.  

(Κατά το σχεδιασμό, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίησή του) 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:    Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (κάθε σχ. μονάδα καταθέτει ένα 

φωτοαντίγραφο της πράξης για όλα τα Προγράμματα) 

Αρ. Πράξης: ___________________ 

Ημερομηνία: ____________________ 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :  ΑΓΟΡΙΑ:   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 0 
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ΑΜΙΓΕΣ 

ΤΜΗΜΑ: 

ΝΑΙ ΜΕΙΚΤΗ 

ΟΜΑΔΑ: 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΑΛ/ΕΚ: 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 

(Για τα προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος) 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1:00-2:30 7ο Γυμνάσιο Λαμίας 

   

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι, 

δημιουργήστε ένα φέτος) 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις) : 

 

Πρόλογος (για τον εκπαιδευτικό) 

Το Ίντερνετ εισβάλλει στη ζωή μας. Δεν περιορίζεται πια στον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο, 

αλλά έχει ενσωματωθεί σε κάδους απορριμμάτων, ψυγεία και στις υποδομές των πόλεων.  

Θα γίνει μια προσπάθεια, ανάλυσης της ευρύτερης εικόνας ενός κόσμου όπου όλοι είμαστε 

συνδεδεμένοι.  

Η τεχνολογία απαιτεί πολύ ενέργεια, δημιουργεί απόβλητα και ευθύνεται για πολλά 

περιβαλλοντικά προβλήματα. Όμως παράλληλα αναπτύσσονται επιτεύγματα της τεχνολογίας 

που μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως για 

παράδειγμα τα Ρομπότ με Οικολογική Συνείδηση. 

Επιπλέον οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται αισθητές παντού και έχουν πολύ 

πραγματικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων.  

Η ρομποτική έχει καταφέρει να εξελίξει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μοντέλων που έχουν σκοπό 

την χρήση στο περιβάλλον.  Έτσι, η αποστολή φέτος της  κάθε ομάδας είναι να ανακαλύψει με 

ποιους τρόπους η τεχνολογία βασιζόμενη στις αρχές της βιωσιμότητας, μπορεί εν δυνάμει να 

αποτελέσει μέρος της λύσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

Θεματικές ενότητες 

4η Βιομηχανική Επανάσταση - Ψηφιακή εποχή 

Τι είναι τα  ρομπότ 

Ποια τα Περιβαλλοντικά προβλήματα του Πλανήτη 

Η χρήση της ρομποτικής για την προστασία του  Περιβάλλοντος 

Τεχνητή  νοημοσύνη: ηθικά διλλήματα  

 

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις ) 

 

Να κατανοήσουν έννοιες σχετικές με το θέμα. ( Περιβάλλον, ψηφιακή εποχή, ρομπότ ) 
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Να αναγνωρίζουν τη χρήση  της ρομποτικής στην καθημερινή ζωή 

Να ενημερωθούν για τη χρήση της ρομποτικής στην επιστήμη ( Αναφορές) 

Να γνωρίσουν τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης 

Να μάθουν, να συνεργάζονται,  να αυτενεργούν, να προτείνουν λύσεις.  

Να μάθουν να προσεγγίζουν ολιστικά ένα ζήτημα ώστε να παίρνουν σωστές αποφάσεις ως 

ενεργοί πολίτες στο μέλλον. 

Να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο σχετικά με τη 

μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. 

Να συνειδητοποιήσουν ότι η τεχνολογία αποτελεί μέρος της λύσης των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων αλλά και της κλιματικής αλλαγής. 

Να μάθουν να συνεργάζονται ομαδικά για ένα κοινό στόχο και να σέβονται ο ένας τον άλλον.  

Να συμμετέχουν στην έρευνα, συλλογή πληροφοριών, αξιολόγηση, κρίση και παρουσίαση των 

συμπερασμάτων 

Να παίρνουν αποφάσεις και να προωθούν αιτήματα και προτάσεις στην Πολιτεία προς όφελος 

του περιβάλλοντος για τη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής 

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις) 

 

Μέθοδος  project  (ορισμός θέματος, υποθεμάτων, χωρισμός σε ομάδες εργασίας, συγκέντρωση 

πληροφοριών, επεξεργασία, εξαγωγή συμπερασμάτων, παρουσίαση , αξιολόγηση) 

Διαθεματική προσέγγιση μέσα από τη Γλώσσα, Φυσική Χημεία, Μαθηματικά, Καλλιτεχνικά, 

Οικιακή οικονομία, Τεχνολογία Πληροφορική κ.α  

Επίσκεψη πεδίου (παρατήρηση, συγκέντρωση στοιχείων, δράσεις στο χώρο επίσκεψης) 

Ενημέρωση ειδικού επιστήμονα 

Παρουσίαση του προγράμματος με έκθεση κατασκευών, ομαδικών εργασιών, αφισών, 

ζωγραφική,  

 

 

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 

 

Διάρκεια : Νοέμβρης 2021- Μάης 2022 

 

 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων και συνεργασιών με φορείς 

 

Πρόσκληση τοπικών φορέων που ασχολούνται με την εκπαιδευτική ρομποτική 

Επίσκεψη σε εργαστήριο ρομποτικής στην πόλη μου 

Επίσκεψη στο Δήμο Λαμίας για προώθηση αιτημάτων και προτάσεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) 

Πληροφορική  

Φυσική 

Μαθηματικά 

Τεχνολογία 

Καλλιτεχνικά 

Ρομποτική, κ.α 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

 

Δημιουργία ταμπλό στο σχολείο 

Δημιουργία μαθητικής εφημερίδας  

Παρουσίαση  video με τα επιτεύγματα της ρομποτικής στην επιστήμη και στην προστασία του 

περιβάλλοντος στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. 

Δημιουργία αφίσας 

Έκθεση φωτογραφίας στο σχολείο μοντέλων ρομπότ στην υπηρεσία του περιβάλλοντος.  

 

 

Η. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ. 

(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση, αποτίμηση 

κ.ά.) 

 

1ος μήνας :Δημιουργία ομάδας - επιλογή θέματος- ευαισθητοποίηση στο θέμα  

Γνωριμία  - Συμβόλαιο της ομάδας 

 

2ος μήνας: Καθορισμός σκοπού και στόχων – εντοπισμός ενοτήτων  

3ος , 4ος μήνας: Έρευνα- αναζήτηση πληροφοριών – αρθρογραφία στο διαδίκτυο σχετικά με νέα 

καινούρια  μοντέλα  ρομπότ. 

Προβολή ντοκιμαντέρ, ομιλιών επιστημόνων σχετικά με το θέμα  

5ος μήνας: Σύνθεση εργασίας, Παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο 

 

 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

Υ. Γ   Αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να συνδυαστεί με προγράμματα για τη ρύπανση των 

θαλασσών ή την χρήση πλαστικών και ανακύκλωσης που θα επεξεργαστεί μια άλλη ομάδα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο. 
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