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13Αl53I58Ce in the wonderful 

chemistry land ! 
 

Πρόγραμμα Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:     

Ρύπανση, μόλυνση και υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος,  

Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση ,  

Περιβαλλοντική Ηθική, Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και διαχείρισή τους. 

 

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,    σχ. έτος 2018-2019 

Συντονίστρια προγράμματος: Λαγουδάκη Ευαγγελία ΠΕ0402  

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν: Καρύδη Αικατερίνη ΠΕ06 

 

αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 29 
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Βίντεο που δημιουργήσαμε στο πρόγραμμά μας: 

Τελικό Βίντεο-Περίληψη του προγράμματος  

https://youtu.be/cNRkjetpp2o 
 

Περιγραφή: Μέσω των Φυσικών Eπιστημών, ευαισθητοποιούμαστε, 

συνειδητοποιούμε την σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

αποκτούμε τη γνώση και τη θέληση για να διαμορφώσουμε συνθήκες αειφόρου  

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα οι πτυχές του θέματος με τις οποίες ασχοληθήκαμε 

ήταν: 

 Ι) Με ποιο τρόπο η επιστήμη της χημείας σχετίζεται  με την καθημερινή μας 

ζωή, την οποία και επιδιώκει να κάνει πιο εύκολη και άνετη. Πώς προσδιορίζει 

τα προβλήματα που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον και προσπαθεί να δώσει 

λύσεις.  

ΙΙ) Εντοπισμός των καλών/ κακών χρήσεων της τεχνολογίας και των φυσικών 

επιστημών και τρόποι για να επιτευχθούν ή να αποφευχθούν.  

 

 Έτσι, μέσα από την μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση της 

πρωτοβουλίας των μαθητών, χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών 

τεχνικών, διάλογο) αλλά και την ομαδοσυνεργατική μάθηση, πετύχαμε οι 

μαθητές μας  να αναπτύξουν βασικές ικανότητες επικοινωνίας, αιτιολόγησης 

και κριτικής σκέψης. Παράλληλά, τα πειράματα και οι δραστηριότητες του 

προγράμματός μας  προήγαν τη  βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα 

από την χρήση πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου κ.α). 

 Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά μας, πραγματοποιήσαμε μια 

παρουσίαση πειραμάτων  με παράλληλους διαλόγους , στο  αμφιθέατρο του 

σχολείου μας, την οποία παρακολούθησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

 

 

 
 

https://youtu.be/cNRkjetpp2o
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

        

Οι συναντήσεις υλοποιούνταν προκαθορισμένη μέρα (κάθε Δευτέρα 14.00-

16.00) στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας. Σε κάθε 

συνεδρία  πραγματοποιούσαμε  πειράματα, αναλύαμε το θεωρητικό κομμάτι 

το οποίο αποδεικνύαμε μέσω του πειράματος και το οποίο σχετίζεται με 

κάποιο κεφάλαιο της Χημείας ή άλλων φυσικών επιστημών. Παράλληλα 

συζητούσαμε για τις εφαρμογές ή τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι 

συγκεκριμένες χημικές αντιδράσεις (ή το συγκεκριμένο φαινόμενο) στην 

καθημερινότητά μας αλλά και στο περιβάλλον που ζούμε. (μαθητοκεντρική 

διαδικασία , βιωματική-ανακαλυπτική μάθηση, διαθεματική προσέγγιση)) 

Σε πολλές από τις συνεδρίες δουλέψαμε σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική 

μάθηση) 

 

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

 

1. Ρύπανση ατμόσφαιρας (Φαινόμενο Θερμοκηπίου, Φωτοχημικό νέφος) 

(Βιολογία Β' Γυμνασίου) 

2. Ρύπανση Υδάτων και εδάφους (Όξινη Βροχή, φαινόμενο Βιοσσυσώρευσης, 

Ευτροφισμός)    (Βιολογία και Χημεία, Β' Γυμνασίου) 

3.  Περιοδικός Πίνακας, Μέταλλα, Απλή Αντικατάσταση (Χημεία Γ’ Γυμνασίου) 

4. Οξέα, Βάσεις, Άλατα, πε-χα, Εξουδετέρωση, Όξινη Βροχή, (Χημεία Γ’ 

Γυμνασίου) 

5. Ιδιότητες υλικών (Χημεία Β’ και  Γ’ Γυμνασίου) 

6.Υδρογονάνθρακες, Πετρέλαιο, Πολυμερισμός, πλαστικά, Καύση 

Υδρογονανθράκων (Χημεία Γ' Γυμνασίου) 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τμήμα Χημείας 

 

 

 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 ΑΘΗΝΑ- ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ : διαδραστική έκθεση Φυσικής-Χημείας- 

Βιολογίας  

ΑΘΗΝΑ- ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: ταινία "Δαρβίνος" 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - (Διάχυση-Προβολή του Π.Σ.Δ) 

Βίντεο-Παρουσίαση του προγράμματος (με όλες τις δραστηριότητες-

πειράματα κ.α):     https://youtu.be/cNRkjetpp2o 

1. Παρουσίαση Πειραμάτων Χημείας από τους μαθητές του προγράμματος σε 

μαθητές και εκπαιδευτικούς στο αμφιθέατρο του σχολείου μας στις  17 Μαϊου. 

2. Δημιουργία και ανάρτηση βίντεο στο διαδίκτυο. 

3. Οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη διαδραστική 

έκθεση Φυσικής-Χημείας- Βιολογίας στο  ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ  της Αθήνας, καθώς και 

επίσκεψη στο  ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ προκειμένου να 

παρακολουθήσουμε την  ταινία "Δαρβίνος". 

 

 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ)  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Η μέθοδος που ακολουθήσαμε και η οποία περιγράφεται συνοπτικά στη 

σελ.5, θεωρούμε ότι ήταν αποτελεσματική, δεδομένου ότι επετεύχθησαν οι 

περισσότεροι στόχοι που είχαμε θέσει εξ' αρχής. 

 Αυτό που επιδιώξαμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό, όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια, είναι η ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών μας. Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να 

ενεργοποιούν τις πολλαπλές νοημοσύνες που διαθέτουν τα παιδιά μας. 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι μαθητές μας είχαν αποκτήσει μια θετική 

στάση απέναντι στα μαθήματα φυσικών επιστημών. 

 Παράλληλα τα σχόλια από γονείς και μαθητές που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Οι μαθητές υποστήριξαν με ενθουσιασμό 

ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  τους βοήθησε να αποκομίσουν πολλές 

γνώσεις γύρω από τα μαθήματα φυσικών επιστημών με πολύ διασκεδαστικό 

τρόπο. Ταυτόχρονα, όπως μας δήλωσαν οι γονείς,  ενισχύθηκε η περιέργειά  και 

https://youtu.be/cNRkjetpp2o
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η επιθυμία των παιδιών να ενημερώνονται για θέματα όπου εμπλέκονται οι 

επιστήμες αυτές.  

 Επίσης σημαντικό ήταν το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν ισχυρές φιλίες 

μεταξύ μαθητών που γνωρίστηκαν και συνεργάστηκαν μέσα στο πρόγραμμα. 

 Γενικότερα η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων οδηγεί στην ενίσχυση 

των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών-

καθηγητών και γονέων-καθηγητών και συντελεί στην καλλιέργεια ενός 

όμορφου και εποικοδομητικού σχολικού περιβάλλοντος.  

 Παράλληλα  το σχολείο και οι μαθητές μέσω των προγραμμάτων αυτών, 

έρχονται σε επαφή με την ευρύτερη κοινωνία (έχει γίνει ήδη σχετική αναφορά). 

Στο πρόγραμμά μας,  η  διάχυση των αποτελεσμάτων ήταν ιδιαίτερα επιτυχής 

τόσο μέσα από την παρουσίαση που πραγματοποιήσαμε στο τέλος της χρονιάς 

στο αμφιθέατρο του σχολείου μας  όσο και μέσα από τις ενημερώσεις που 

έγιναν στο διαδίκτυο. 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου 
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Πλανητάριο- Αθήνα- Διαδραστική έκθεση Φυσικής-Χημείας- Βιολογίας 
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Παρουσίαση πειραμάτων στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 
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Τhe … end!!! 

 

 

 


