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ΑΘΗΝΑ : ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ 

 

 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές των Δ1 και ΣΤ τάξεων του  σχολείου μας, 

στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προχώρησαν 

στην υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Αθήνα : Γνωρίζω 

την πόλη που αγαπώ». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχε η εκπ/κός της Δ1 

τάξης , Κος Σταυροπούλου Γεωργία , με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της ΣΤ τάξης 

Κου Βουλγαρόπουλου Γεώργιου και συντονιστή του προγράμματος το Δ/ντή του 

σχολείου Κο Κλουκίνα Λεωνίδα . 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η  Αθήνα  είναι  μία  μεγάλη  και  ιστορική  πόλη.  

Το  παρελθόν  και  το  παρόν  ζουν  μαζί  και  μας  συνοδεύουν  σε  όλες  τις 

εκφράσεις  της  κοινωνικής  και  προσωπικής  ζωής. Είναι  απαραίτητο  λοιπόν  να  τη  

γνωρίσουμε  και  να  την  αγαπήσουμε.  

Έτσι  σκεφτήκαμε  και  αποφασίσαμε  να  ασχοληθούμε  με  αυτό  το  θέμα.   

Οι  μαθητές  μας  θα  γνωρίσουν  κάπως  περισσότερο  την  πόλη  που  ζουν  και  

λειτουργούν. 

Συζητήσαμε  λοιπόν  και  καταλήξαμε  πως  ο  καλύτερος  τρόπος  να  μάθουμε  

την πόλη είναι  οι  επισκέψεις. 

Σύνταγμα, Ιερός βράχος Ακρόπολης, Μουσείο Ακρόπολης, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Κεντρική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων, Εθνικός  

Κήπος  και  άλλα  σημεία  της  μας  φιλοξένησαν  και  μας  αποκαλύφθηκαν .  

Οι  περίπατοι  στο  κέντρο  έγιναν  με  «άλλη  ματιά» ,  η οποία   μας  φανέρωσε  

όλα  όσα  δεν   γνωρίζαμε  ή  δεν  προσέχαμε  μέχρι  εκείνη  τη  στιγμή.  

Ένας  καινούριος  κόσμος  καλά  κρυμμένος  εμφανιζόταν  σιγά  σιγά. 

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0050.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0031.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0044.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0044.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0048.pdf


Τέλος, μετά  από  τόσες  ανακαλύψεις  και  αποκαλύψεις,  γράψαμε  την  ιστορία  

κάποιων  σπουδαίων  μνημείων  της  πόλης, σχολιάσαμε  και  καταλήξαμε  στο  ότι  

είμαστε  τυχεροί  που  ζούμε  εδώ  όπου  η  ιστορία  είναι  ζωντανή. 

 

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Τρόπος  επιλογής του θέματος 

 

Η  επιλογή  του θέματος έγινε με  τη συνεργασία  δασκάλων –μαθητών . 

 

Κριτήρια  επιλογής  του προγράμματος 

 

 Παιδαγωγικά: αφορούν  στις  ανάγκες  των μαθητών   να γνωρίσουν  την 

πόλη στην οποία ζουν και  αναπτύσσονται και να χρησιμοποιήσουν  τη γνώση  αυτή 

αργότερα. 

 Εκπαιδευτικά: αφορούν στη  διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται  από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

 Κοινωνικά: αφορούν στον προβληματισμό  και  ευαισθητοποίηση  των 

μαθητών. 

 Πολιτισμικά:  αφορούν στις πολιτισμικές παραμέτρους του  θέματος σε  

σχέση  με την πόλη  μας.              

 

Σκοποί και  στόχοι  του  Προγράμματος 

 

 Γνωστικοί: να γνωρίσουν οι μαθητές  την  πόλη τους, την ιστορία της, την 

καθημερινότητά  της, τους  ανθρώπους  της, τις δυνατότητές  της. 

 Συναισθηματικοί: οι  μαθητές να  βιώσουν  πολλά και διαφορετικά 

συναισθήματα  σε  σχέση με  την πόλη τους  και  την ιστορία  της. 

 Ψυχοκινητικοί: οι μαθητές να είναι  σε θέση  να κατανοούν  όσα 

διδάσκονται και  να μπορούν  να  ακολουθήσουν  τις  διάφορες οδηγίες  που  θα  

δεχτούν. 

 

Διαστάσεις  του θέματος 

 

 Κοινωνική  διάσταση: κατανόηση  των σύγχρονων  προβλημάτων και  

αναζήτηση λύσεων, ανθρώπινες  σχέσεις, προτάσεις. 

 Περιβαλλοντική διάσταση: πόλη  και περιβάλλον, κίνδυνοι υποβάθμισης 

του αστικού  περιβάλλοντος. 

 Οικονομική  διάσταση: η  πόλη  είναι ένας ζωντανός  οικονομικός 

οργανισμός. 

 Οικολογική  διάσταση: η σημασία  της πόλης, του  αστικού  

περιβάλλοντος, η οργάνωση  της ζωής και  η  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων και  των 

κινδύνων που απειλούν  την  πόλη. 

 



 

 

 Πολιτική διάσταση: κανόνες, νόμοι, νομοθετήματα που  αφορούν  την  

οργάνωση, τους θεσμούς, την αυτοδιοίκηση  της πόλης. 

 Πολιτισμική διάσταση: η πόλη  στην εξέλιξη  του  ελληνικού πολιτισμού. 

 Εθνική διάσταση: η σημασία  της πόλης για την ανάπτυξη της εθνικής 

συνείδησης, ιστορικές εξελίξεις, συμμετοχή  στην εθνική οικονομία. 

 Ιστορική διάσταση: ιστορική πορεία του τόπου και ο  ρόλος  της πόλης. 

 

 

Θεματικές  ενότητες- στάδια εργασίας 

 
 Α΄ θεματική ενότητα: γνωριμία με τη σημερινή  πόλη. 

 Β΄ θεματική  ενότητα: η πόλη  στο  πέρασμα των αιώνων. 

 Γ΄ θεματική  ενότητα: η  γεωγραφική, εμπορική, οικονομική , πολιτιστική 

θέση  της  Αθήνας. 

 Δ΄θεματική ενότητα: Αθήνα  και πολιτισμός. 

 

 

Διαθεματικότητα 

 
Το  θέμα μας  συνδέεται  άμεσα με κύκλους  των βασικών μαθημάτων: 

 

 Γλώσσα: λεξιλόγιο, ιστορίες, περιγραφές, ορισμοί. 

 Μαθηματικά: στατιστικά  στοιχεία, πληθυσμός, οικονομικοί δείκτες, 

χιλιόμετρα. 

 Φυσικά: αρχιτεκτονική, κατασκευές, δημόσια  και ιδιωτικά έργα, 

πολεοδομία. 

 Γεωγραφία: χάρτες, θέση  της  πόλης, νομοί, όρη, θάλασσες. 

 Ιστορία: η  παρουσία  της  πόλης στην ιστορική  πορεία, ο ρόλος  της  σε 

πολιτικές, κοινωνικές πολιτιστικές εξελίξεις. 

 Αισθητική  Αγωγή – ελεύθερες δραστηριότητες: χάρτες, ζωγραφιές, 

σχέδια, κατασκευές. 

 

 

Παρουσίαση 

 
Η παρουσίαση  έγινε  στο  σχολείο  με  κολάζ, φωτογραφίες και πληροφορίες  για  

την πόλη  και σημαντικά  σημεία και  μνημεία  της.  

Οι  δύο  τάξεις  επισκέφθηκαν  αρκετά  μέρη  της  πόλης , ώστε  να έχουν  άμεση  

επαφή  με όσα διερευνούν.                                         

 

 



 

                     

 
 

 



 

 

    
 

 

 

   
 

 

 



 

 

   
 

 

   
 

 



 

 

   
 

 

   
 

 



 

   
 

 



 

 
 

 

 
 

Φωτογραφικό υλικό : Βουλγαρόπουλος Γεώργιος – Κλουκίνας Λεωνίδας 


