
STEM – ERASMUS+ KA2 PROJECT 
Cyprus – Bulgaria – Greece – Italy – Lithuania – Poland  

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Date: ……………………………… 

Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Ανακύκλωση 

Curriculum 

lessons engaged 
Τεχνολογία 

Prerequisite 

Knowledge 

Οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια της ανακύκλωσης από προηγούμενες τάξεις. Οι 

προαπαιτούμενες γνώσεις των παιδιών αφορούν στις εμπειρίες και βιώματα σε σχέση με τη 

διαχείριση των απορριμμάτων που έχουν από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.  

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές να 

- ενημερωθούν για την ανακύκλωση απορριμμάτων  

- γνωρίσουν τις μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων 

- αναγνωρίζουν ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν και ποια όχι 

- αποκτήσουν μια ευαισθητοποιημένη αντίληψη σε ότι αφορά την πρόληψη της 

ρύπανσης, τη μείωση του όγκου αποβλήτων, την ανακύκλωση και την 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών 

- αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης και το όφελος προς το 

περιβάλλον 

- αναγνωρίζουν τα σύμβολα στις συσκευασίες 

- συσχετίσουν τις καθημερινές τους συνήθειες με την παραγωγή σκουπιδιών, την 

ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση 

 

 

Lesson Process 

Lesson Τεχνολογία 

Class/Age/Grade 3η Τάξη (Ηλικία 14-15 ετών) 

Estimated time 

to complete 
3x40’  

Method of work 
Συνεργατικές ομάδες των 4/ Κάθε μαθητής μόνος του/Ολόκληρη η τάξη 

 

Procedure 

1. Εισαγωγή  (40’) 

Από προηγούμενη ημέρα έχει ζητηθεί από τους μαθητές να φέρουν ανακυκλώσιμα και 

επαναχρησιμοποιούμενα υλικά για τις κατασκευές της αυλής.  
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Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών για την χρησιμοποίηση των υλικών αυτών και συζήτηση 

για το ποια από αυτά είναι ανακυκλώσιμα. 

Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν ο καθένας μόνος του μια λίστα από αντικείμενα 

που χρησιμοποίησαν την προηγούμενη μέρα. Η λίστα πρέπει να περιλαμβάνει 

οτιδήποτε έχει χρησιμοποιηθεί: παιχνίδια, φαγητό, χαρτομάντηλα, ρούχα, μολύβια, 

στυλό, βιβλία, τετράδια, κινητό, υπολογιστή κ.λ.π. Τους ζητείται να κατηγοριοποιήσουν 

σε αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν ξανά και σε αυτά που θα πεταχτούν. 

Ακολουθεί εισαγωγή των εννοιών μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Ζητείται 

από τους μαθητές να εντάξουν στις παραπάνω κατηγορίες τα αντικείμενα της λίστας 

τους που θεωρούν ότι πρέπει να πεταχτούν. 

2. Ανακύκλωση (40’) 

Ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων 

στη γειτονιά τους. 

Προβάλλονται τα βίντεο Η ζωή ενός πλαστικού μπουκαλιού 

 https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8 

Η ζωή ενός αλουμινένιου κουτιού 

https://www.youtube.com/watch?v=BXHPNgww5Q8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://www.youtube.com/watch?v=BXHPNgww5Q8
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Οι μαθητές χωριζόμενοι σε ομάδες των τεσσάρων αναλαμβάνουν να βρουν 

πληροφορίες στο διαδίκτυο για τους τρόπους ανακύκλωσης των διαφόρων υλικών: 

γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό. 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στην τάξη. Ακολουθεί συζήτηση. 

3. Σήματα ανακύκλωσης – Λίστα αντικατάστασης και ανακύκλωσης πλαστικών (40’) 

Από προηγούμενη ημέρα έχει ζητηθεί από τους μαθητές να βρουν και να φέρουν στην 

τάξη ετικέτες που υπάρχουν στις συσκευασίες των προϊόντων  

Γίνεται προβολή του βίντεο σχετικού με τα σύμβολα ανακύκλωσης:  

https://www.youtube.com/watch?v=hUF1G6jO8nY 

και στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν τα σήματα που έφερε ο 

καθένας. 

Ακολουθεί προβολή του βίντεο  

https://www.youtube.com/watch?v=V1gLs3GgjHY 

για το ποια αντικείμενα μπορούν και ποια δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. 

Σε φύλλο εργασίας κάθε μαθητής καλείται να περιγράψει τι μπορεί να κάνει για να 

μειώσει τον όγκο των σκουπιδιών που παράγει και τρόπους με τους οποίους θα μπορεί 

να επαναχρησιμοποιήσει υλικά στην καθημερινή του ζωή. 

 

  

 

Item Construction Process: 

Dimensions 
Height (cm) Length (cm) Depth (cm) 

   

Material(s) 

Φύλλα Εργασίας 

παρουσιάσεις 

βίντεο 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUF1G6jO8nY
https://www.youtube.com/watch?v=V1gLs3GgjHY

