
   

Εργαστήριο για τις τεχνικές Π.Ε. 

ΚΠΕ Καστρίου, Κυριακή 22 Ιανουαρίου 

Μέξνο Α’ Σην Πλεπκαηηθό Κέληξν. 

1. Φσξηζκόο ζε νκάδεο: Βπερ ένα όνομα για ηην ομάδα ζος. 

(Μηα κηθξή θαη εύθνιε δξαζηεξηόηεηα γηα ην δέζηκν ηεο νκάδαο) 

2. Σύνηομη παποςζίαζη ηος WWF. Οη δξάζεηο πνιηηηθήο. Οη ζέζεηο καο γηα 

ηελ πνιηηηθή ηνπ ΓΝΤ θαη ην πεξηβάιινλ. Γείηε εδώ: 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=847:w

wf-&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90  

3. Κινηηικά παισνίδια γνωπιμίαρ, δεζίμαηορ ομάδαρ και ειζαγωγήρ ζηην 

έννοια «δάζορ»: 

-Τν παιακάθη ζηνλ θύθιν, από ηνλ έλα ζηνλ άιινλ, κε ζπληνληζκό. 

-Εεπγάξηα ζηνλ θύθιν: παγσκέλε εηθόλα κε έλα δηώλπκν, π.ρ. «θισζηή-

βειόλα», «δέληξν-αεηόο» 

-Τν ηαμίδη πνπ θάλακε ζε εθείλν ην δάζνο…(Δηζαγσγή ζην ζέκα δάζνο). 

Φαληαζηηθέο δηαθνπέο πνπ ρηίδεη ην δεπγάξη κε ηε κέζνδν ηνπ «λαη θαη…» 

-Σε ηεηξάδεο: Φηηάμηε έλα δέληξν αλάινγα κε ην πνην κέξνο ηνπ δέληξνπ 

ζέιεηε λα είζηε. Παξνπζηάζεηο. 

4. Σηηο ηεηξάδεο: Παξνπζηάζηε ηνπο ζηόσοςρ ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ 

Εκπαίδεςζηρ. Παξνπζηάζεηο νκάδσλ. Σρνιηαζκόο. 

5. Αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο ή «μαθαίνω από ηιρ εμπειπίερ ηηρ ομάδαρ». 

Αλαθέξαηε επηηπρεκέλεο ή απνηπρεκέλεο δξάζεηο ζαο Π.Δ. Παξνπζηάζεηο, 

ζρνιηαζκόο. Αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο επαθήο ησλ παηδηώλ κε ηε θύζε, ν 

ζρνιηθόο θήπνο, ε θύηεπζε θαη ε θξνληίδα ηνπ θήπνπ. Καη ε ζπκκεηνρή ζε 

δξάζεηο ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο έλαο ΦΥΤΑ. Σρνιηάζηεθε ε έλλνηα ηνπ 

locus of control, ζσζηήο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ώζηε λα έρνπλ νη καζεηέο ηε 

δπλαηόηεηα λα δνύλε θάπνην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπο ζε ηνπηθό επίπεδν. 

Αιιά «ζθέθηνκαη παγθόζκηα, δξσ ηνπηθά». 

6. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζθεςε ζην δάζνο ηεο Μαιεβήο. Τα δάζη ηηρ 

Ελλάδαρ ζε αθίζεο.  

Σηηο νκάδεο, βάιηε ηηο αθίζεο κε ηνπο ηύπνπο ησλ δαζηθώλ δηαπιάζεσλ ζηε 

ζεηξά, αλάινγα κε ηα δάζε πνπ ζα ζπλαληήζνπκε αλεβαίλνληαο από ην ύςνο 

ηε ζάιαζζαο σο κηα βνπλνθνξθή ζηε Βόξεηα Διιάδα. Σε πνηνλ ηύπν δάζνπο 

ζα θαηαηάζζαηε ζην δάζνο ηεο Μαιεβήο κε ηα δελδξόθεδξα; 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=847:wwf-&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90
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7. Δπαζηηπιόηηηερ διαζαθήνιζηρ αξιών. Μπείηε ζηε ζεηξά αλάινγα κε ην 

πόζν ζπκθσλείηε κε ηηο πξνηάζεηο: 

(α) Ζ θύζε πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη ζηνλ βαζκό πνπ εμππεξεηεί ηνλ άλζξσπν 

(αλζξσπνθεληξηθή ζέζε)/Ζ θύζε πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη γηαηί έρεη αμία από 

κόλε ηεο (νηθνθεληξηθή ζέζε).  

 

(β) Ζ ηερλνινγία ζα δώζεη ιύζεηο ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα/Ζ αιιαγή 

θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ είλαη ε ιύζε ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

Δθθξάδνληαη νη απόςεηο ησλ δπν άθξσλ θαη ηεο κέζεο. 

Σην ιεσθνξείν. 

Μνηξάζηεθαλ θύιια δξαζηεξηνηήησλ δηαζαθήληζεο αμηώλ. 

Μέξνο Β’ Σηελ απιή ηνπ ΚΠΔ Καζηξίνπ 

Παηρλίδηα ζηε θύζε: 

-Κηλεηηθά, ζε δεπγάξηα, θαηά κόλαο θίλεζε θιπ γηα δέζηακα. 

-Σήθσζε ηε κπάια θαη δώζε ηελ ζηνπο άιινπο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ρέξηα 

-Παίδνπκε όινη κπάια θαη δελ ηελ αθήλνπκε λα πέζεη θάησ. 

-Θέζε ζέαο. Με έλα ξνιό ραξηί πγείαο πνπ θάλνπκε ηειεζθόπην εζηηάδνπκε ζην 

ζεκείν ζέαο πνπ καο αξέζεη. Γίλνπκε ηίηιν ζηελ εηθόλα. 

-Σρνιηάδνπκε ην ηνπίν: άλζξσπνο θαη θύζε, αεηθόξνο δηαρείξηζε. 

-Τν ξνιό ραξηί γίλεηαη έλα απεηινύκελν είδνο. Φπζηθά πιηθά, νδνληνγιπθίδεο, 

ςαιίδηα, θόιιεο. Παξνπζηάζεηο. 

Μέξνο Γ’: Φηηάμηε ηελ Ηδαληθά θαη Αεηθνξηθά Γηαρεηξηδόκελε  Πξνζηαηεπόκελε 

Πεξηνρή ησλ Ολείξσλ ζαο. Βάιηε θαη ηνλ εαπηό ζαο κέζα. Τα πξάζηλα 

επαγγέικαηα. 

Σε νκάδεο δίλνληαη ραξηηά, καξθαδόξνη θαη κία θιείδα, έλα ππόκλεκα ράξηε κηα 

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο (όξηα πεξηνρήο απόιπηεο πξνζηαζίαο, όξηα 

πεξηθεξεηαθήο δώλεο θιπ.). Παξνπζηάζεηο, ζρνιηαζκόο. 

Μέξνο Γ’: Καζεκεξηλόηεηα θαη νηθνινγηθό απνηύπσκα. 

Έλα παηρλίδη: Χπηζιμοποιώ ςπεύθςνα. Γηαζέζηκν ζην 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog

&id=168&Itemid=176 

Διέλε Σβνξώλνπ, Υπεύζπλε ΠΔ, WWF Διιάο, e.svoronou@wwf.gr, ηει. 210 33 

14 893 
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