Οδηγός 5ου Μαθήματος
Στόχος του 5ου μαθήματος
Στόχος του 5ου μαθήματος είναι οι μαθητές να θυμηθούν όλα όσα έμαθαν μέσα από τη
δημιουργική εργασία και να επιβραβευτούν για την προσπάθειά τους να βάλουν την
ανακύκλωση συσκευασιών στην καθημερινότητα τους.
Περιγραφή Μαθήματος
Ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει τα παιδιά ότι σήμερα θα είναι το τελευταίο μάθημα της
ανακύκλωσης συσκευασιών. Επόμενη αποστολή τους θα είναι να μεταφέρουν σε γονείς,
συγγενείς και φίλους όλα όσα έμαθαν.
Εικονικό δημοτικό συμβούλιο από τους μαθητές για την ανακύκλωση στην πόλη
Οι μαθητές θα γίνουν για την επόμενη ώρα διδασκαλίας τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου
της πόλης τους και θα μιλήσουν για την ανάγκη της ανακύκλωσης στην πόλη. Στους
μαθητές θα μοιραστούν ρόλοι (πχ. αντιδήμαρχοι, γραμματέας, μέλη του δημοτικού
συμβουλίου,

απλοί κάτοικοι, περιβαλλοντολόγοι

κ.λπ.) και θα παρακινηθούν να

συμμετέχουν σε μία «επίσημη συνεδρίαση», στο τέλος της οποίας θα δημιουργηθεί μία
μεγάλη αφίσα / πανό για κεντρικό σημείο της πόλης, στην οποία θα συμπυκνώνεται η
«ιστορία της ανακύκλωσης», όπως αναπτύχθηκε στα προηγούμενα μαθήματα.
Το ρόλο του δημάρχου, που θα συντονίζει το δημοτικό συμβούλιο θα αναλάβει ο/ η
εκπαιδευτικός (5.1). Στη «συνεδρίαση» τα παιδιά θα πρέπει να μιλήσουν για την
ανακύκλωση (τι είναι, ποια η διαδικασία της, ποια τα πλεονεκτήματά της, πού μπορεί να
γίνει κ.λπ.) και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για το τι πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί
η ανακύκλωση στην πόλη τους. Για το λόγο αυτό, θα κληθούν στο τέλος να σχεδιάσουν και
μία μεγάλη αφίσα/ πανό, η οποία θα απεικονίζει την ιστορία της ανακύκλωσης και θα
τοποθετηθεί στην τάξη.

Απονομή πιστοποιητικών
Στο τέλος του μαθήματος, ο/ η εκπαιδευτικός θα ανακοινώσει στους μαθητές ότι πέρασαν
με επιτυχία την «αξιολόγηση» του επιθεωρητή Μπλέκα και ήρθε η ώρα να τους απονείμει τα
πιστοποιητικά τους, που αποδεικνύουν ότι πλέον είναι όλοι «μεγάλοι ανακυκλωτές», όπως
ήταν και ο αρχικός στόχος της σειράς μαθημάτων (5.2).

