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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεµατικό δίκτυο: «Ήχος και φύση» του ΚΠΕ Ποροΐων
και Ανακύκλωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σ’ αυτήν την εισήγηση θα παρουσιάσω τον τρόπο µε τον οποίο συνδέσαµε τα δυο
προγράµµατα: « Ήχος και φύση» και «Ανακύκλωση». Στο σχολικό έτος 2005-2006,
το σχολείο µας έγινε µέλος του πανελλαδικού δικτύου του Κ.Π.Ε. Προϊών « Ήχος και
φύση». Την ίδια σχολική χρονιά ο περιβαλλοντικός τοµέας του ∆ιεθνή Αερολιµένα
Αθηνών εισήγαγε το Πρόγραµµα Ανακύκλωσης στα σχολεία του ∆ήµου Αρτέµιδος.
Οι µαθητές δέχτηκαν ερεθίσµατα από τους ήχους της φύσης µε ιδιαιτερότητα της
γεωγραφικής θέσης του τόπου µας, η Αρτέµιδα βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή
της Ανατολικής Αττικής. Στη συνέχεια ζωγράφισαν εικόνες, προσπάθησαν να
µιµηθούν τους ήχους, έγραψαν ιστορίες τις οποίες δραµατοποιήσαµε στο τέλος του
προγράµµατος. Στο δεύτερο σκέλος του προγράµµατος οι µαθητές έκαναν συλλογή
από διάφορα «άχρηστα» υλικά τα οποία τα ταξινοµήσαµε, τα διαµορφώσαµε
κατάλληλα για να κατασκευάσουµε µουσικά όργανα. Στο τέλος του προγράµµατος
παρουσιάστηκε η δραµατοποίηση µιας µικρής ιστορίας µε τη βοήθεια των
κατασκευασµένων µουσικών οργάνων. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε µαθητές Α΄
δηµοτικού και προσεγγίστηκε διαθεµατικά από τα µαθήµατα της Γλώσσας, Εµείς και
ο κόσµος, Μουσική και Αισθητική Αγωγή.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
Πώς συνδυάσαµε τους στόχους και τους σκοπούς µε τη µεθοδολογία υλοποίησης
του προγράµµατος.
1) Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές απέναντι στη πλούσια χλωρίδα και πανίδα
και τη µοναδικότητα της ελληνικής φύσης.
2) Να καλλιεργηθεί η ικανότητα συνεργασίας σε οµάδες, συστηµατικής
παρατήρησης και έρευνας, ο γραπτός και προφορικός λόγος.
3) Να κατανοήσουν πως επηρεάζει ο άνθρωπος µε τις δραστηριότητές του, θετικές
ή αρνητικές, την αλλαγή της ζωής στον βιότοπο.
4) Να κατανοήσουν ότι η αδιαφορία δεν είναι κατάλληλη στάση για τα προβλήµατα
του φυσικού περιβάλλοντος.
5) Να διαµορφώνουν την συµπεριφορά τους απέναντι στα απορρίµµατα και
ανακύκλωση.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1) Συλλογή ενηµερωτικού ( οπτικοακουστικού) υλικού σχετικά µε τη χλωρίδα και
τη πανίδα στους υγροτόπους και την ανακύκλωση.

2) Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Λαυρίου όπου οι
µαθητές παρακολούθησαν το πρόγραµµα: « Ανακύκλωση».
3) Οι µαθητές µάζεψαν διάφορα υλικά τα οποία τα ταξινοµήσανε και τα
τοποθετήσαµε σε διάφορους κάδους ανακύκλωσης και άλλα τα χρησιµοποιήσαµε
στη κατασκευή µουσικών οργάνων.
4) Έγινε σύνθεση εργασιών µε κολάζ, ζωγραφιές και τραγούδια σαν συνέχεια της
επεξεργασίας εµπειριών, βιωµάτων και γνώσεων που αποκτήθηκαν.
5) Παρουσίαση των µαθητικών εργασιών στο χώρο του σχολείου και
δραµατοποίηση µιας ιστορίας µε τη βοήθεια των κατασκευασµένων µουσικών
οργάνων.
6) Αξιολόγηση.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1) Το ενδιαφέρον, η συµµετοχή και ο ενθουσιασµός των µαθητών προς την
υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράµµατος.
2) Συζήτηση και προφορικές ερωτήσεις
3) Έκθεση πάνω στο θέµα
4)
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες (ζωγραφική, κολάζ, µουσικά όργανα,
δραµατοποίηση).
Η παρουσίαση θα γίνει µε ηλεκτρονική µορφή ( Power Point και προβολή
φωτογραφιών από τις δραστηριότητες και τη δραµατοποίηση των µαθητών).
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