
ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Παιχνίδια, πειράματα, μικρές έρευνες  
και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες  
για την τάξη!
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ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Σε αυτή την ενότητα προτείνεται μια σειρά από παιχνίδια, πειράματα, μικρές 
έρευνες και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες που μπορούν να 
εφαρμοστούν εύκολα στην τάξη.  

Ανάλογα με το θέμα σας, αυτές οι δραστηριότητες, μπορεί να συνδυαστούν με 
άλλες, ή και με projects που σας προτείνει το Click for Schools. Μπορείτε να 
βρείτε ολοκληρωμένα παραδείγματα παιδαγωγικών προγραμμάτων στην 
ιστοσελίδα του έργου.  

www.clickforschools.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν. 

http://www.clickforschools.eu/
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Σέβομαι την γειτονιά και την περιοχή μου 
Μία καθαρή κοινότητα 

 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενέργειας, 

συνεργασίας 

 

Δραστηριότητα 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Θετικές επιστήμες: 

- παρατήρηση 

- σχέση αιτίας-αποτελέσματος 

- διαβάθμιση υλικού 

- “ταξίδι” στα μικρά απορρίμματα 

- ενημέρωση για τα πλαστικά “νησιά” στους ωκεανούς (επιστήμες και 

γεωγραφία 

Κοινωνικές επιστήμες: 

- αίσθηση κοινότητας, ανήκειν 

- υπευθυνότητα, προστασία μιας γειτονιάς ή περιοχής 

- κοινωνικές αιτίες της μόλυνση 

 

Προβληματισμός Τί σημαίνει η λέξη “μολύνω” για εσένα; 

Θέμα Απόβλητα 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Θετικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Γεωγραφία, Μαθηματικά 

(στατιστική, γραφήματα) 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να αναπτύξουν το αίσθημα της κοινότητας, 

- να γίνουν υπεύθυνα άτομα όσο αφορά την προστασία της γειτονιάς και της 

περιοχής τους, 

- να κατανοήσουν πως η περιοχή μας δεν είναι απλά κάτω από τα πόδια μας, 

αλλά οι ενέργειές μας μπορούν να επιφέρουν βαθύτερες συνέπειες ακόμα και 

πολύ μακρύτερα, 

- να οξύνουν την ικανότητα παρατήρησης της περιοχής μας, αναγνωρίζοντας 

κρυμμένα απόβλητα. 
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Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, δεξιότητες, 

κλπ.) 

11-15 ετών 

Προαπαιτούμενα: Προτείνεται να έχει αναλυθεί  

- το πρόβλημα των αποβλήτων και των επιπτώσεών τους στο οικοσύστημα, 

- τα διάφορα είδη υλικών 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Βήμα 1) 

Εισαγωγή στο θέμα (45 λεπτά) 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν, η σημασία της 

διατήρησης του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν και η διαχείριση των 

αποβλήτων στην γενική καθαριότητα. χωρισμός σε ομάδες και διανομή 

υλικών. 

Βήμα 2) 

Δραστηριότητες συλλογής απορριμμάτων (90 λεπτά) 

Οι μαθητές θα συλλέξουν τα παρατημένα σκουπίδια σε προκαθορισμένες 

περιοχές υπό την επίβλεψη των δασκάλων και επιμορφωτών. 

Βήμα 3) 

Τελικός απολογισμός (45 λεπτά) 

Όλες οι τσάντες που συλλέχθηκαν από κάθε ομάδα θα ζυγιστούν ώστε να 

αξιολογηθεί η ποσότητα που απορριμμάτων που περισυλλέχθηκε. Θα 

ακολουθήσει μία ανάλυση του αποτελέσματος ώστε να αναγνωριστεί από τί 

είδους υλικά προέρχονται τα απορρίμματα και να υπολογιστεί ποιό ποσοστό 

από αυτά μπορεί να ανακτηθεί και να αποσταλεί για ανακύκλωση. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κλπ.) 

Πάρκο, πλατεία, δρόμοι στην πόλη ή άλλες περιοχές που υπάγονται στον ιστό 

της πόλης. 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Συλλογικές δράσεις 

 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Τσάντες, γάντια, τσιμπίδες, σκάλες, σφυρίχτρες 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

3 ώρες 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων 

- Συμμετοχή 

- Ποσότητα περισυλλεγμένων απορριμμάτων 

- Συμπεράσματα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συλλογής 

απορριμμάτων 
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Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης, και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμοι με: 

Φυλλάδια δραστηριοτήτων 

- Εξερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο οικείο 

περιβάλλον μας. 

- Παρουσίαση της κλιματικής αλλαγής από μαθητές.   

Παρατηρήσεις Υλοποιήθηκε σε 20 σχολεία στην περιοχή του Piedmont όπου συλλέχθηκαν 

περισσότερα από 500 κιλά απορριμμάτων κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Ξυπνήστε! 
Ενεργώντας σαν οικο-πολίτες μέσα στην κοινότητα 

 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενέργειας, 

συνεργασίας 

Δράσεις ενημέρωσης για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Κλιματική αλλαγή / Ενημέρωση / Κοινωνική δράση 

Προβληματισμός Πώς να ενεργώ σαν οικο-πολίτης ώστε να μειώσω τις συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής στο κοντινό μου περιβάλλον; 

Θέμα Βιοποικιλότητα, συνέπειες της κλιματική αλλαγής 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Μητρική γλώσσα / Επιστήμες / Κοινωνική παιδεία 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να εκφράζουν τις βασικές σκέψεις τους με καθαρό και κατανοητό τρόπο, 

- να γράφουν μία έγκυρη έκθεση που θα προκαλεί συναισθήματα, 

- να κατανοούν και να εξηγούν την προσαρμογή των οργανισμών στις 

συνθήκες του περιβάλλοντός τους. 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, δεξιότητες, 

κλπ.) 

11-14 ετών 
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Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Αυτό το μάθημα είναι το τελευταίο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

όπως περιγράφεται στα προηγούμενα υλικά διδασκαλίας, και αφορά στην 

εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην 

χώρα. 

Βήμα 1) 

Κατά το μάθημα της γλώσσας, ο καθηγητής ενθαρρύνει τους μαθητές να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής. Οι μαθητές συζητούν για το πως να καθοδηγήσουν μία δημόσια 

καμπάνια ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή. Η καμπάνια πρέπει να έχει 

ένα επιτυχημένο σλόγκαν. 

(Εναλλακτικά: παιχνίδι ρόλων και συγγραφή έκθεσης με θέμα: Το χελιδόνι που 

άργησε να πετάξει στον Νότο / Οι αντανακλάσεις ενός κότσυφα στο χείλος μιας 

αποξηραμένης λίμνης. Συντάξτε μία ανακοίνωση, όσο γίνεται πιο σύντομη, που 

θα ευαισθητοποιεί τους κατοίκους σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής στα πουλιά και προτάσεις για της σωτηρία τους). 

Βήμα 2) 

Οι μαθητές συντάσσουν ένα σλόγκαν που μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους 

κατοίκους. Συντάσσουν πολλά σλόγκαν (brainstorming, καταιγισμός ιδεών), 

διαλέγουν το καλύτερο, διατυπώνουν τα κριτήρια της επιλογής τους και, 

φτιάχνουν αφισσέτες με το σλόγκαν που επέλεξαν. 

Βήμα 3) 

Οι αφισσέτες με το επιλεγμένο σλόγκαν τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους. 

Παρατηρήστε τους κατοίκους και τις αντιδράσεις τους, μιλήστε μαζί τους και, 

ενημερώστε την τάξη για το περιεχόμενο των συζητήσεων που έγιναν. 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κλπ.) 

Σχολική τάξη, δημόσιος χώρος 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ατομικές και συλλογικές 

Απαιτούμενα υλικά 

 

χαρτί 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

4 ώρες 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων 

Δημιουργικότητα των σλόγκαν. Αντίδραση του κοινού στο σλόγκαν. 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

Σύνδεσμοι με: 
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γνώσης, και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Φυλλάδια δραστηριοτήτων 

- Εξερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον. 

- Αντιδράσεις του οικοσυστήματος που σχετίζονται με την κλιματική 

αλλαγή. 

- Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου. 

Φυλλάδια εργασιών 

- Δημιουργία μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για μαθητές και για το 

ευρύτερο κοινό. 

- Ενημέρωση για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις μέλισσες. 

Φυλλάδια θεωρίας 

- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Ελληνικά: 

● https://slideplayer.gr/slide/2882550/     

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyr6Wny4bjAhXPCuwKHQl7CzQQFjAC

egQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fproject.ea.gr%2Fsites%2Fdefault%2Ffi

les%2Fhomeworks%2Fklimatikes_allages_apodimitika_ptina.doc&usg=

AOvVaw0aw6u3E1IoCoFc-hm2RtPU    

 

Γαλλικά: 

● https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc 

Παρατηρήσεις Η δημιουργικότητα των μαθητών πρέπει να ενθαρρύνεται κατά την διάρκεια 

ολόκληρης της διαδικασίας. 

Τους ρωτάμε πως φαντάζονται ότι θα αντιδράσει ο κόσμος στο σλόγκαν (ή 

έκθεση). 

Μετά ρωτάμε: Τί πρέπει να προσθέσουμε; Να αλλάξουμε; Μήπως το γράμμα 

είναι πολύ μεγάλο; Πολύ μικρό; Επιλέξατε λέξεις που προκαλούν 

συναισθήματα; Η εικόνα που αφήνει το γράμμα είναι σαφής και πειστική; 

Υπενθυμίζοντας τα συναισθήματα που εξέφρασαν οι ίδιοι, τους καθοδηγούμε 

να τα διατυπώσουν με δημιουργικό τρόπο. 

https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc


9 
 

Όταν το νερό γίνεται απειλητικό 
Δραστηριότητα για τον κίνδυνο από πλημμύρες στην περιοχή σου 

 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, δραστηριότητας, 

ενέργειας, συνεργασίας 

Δραστηριότητα για τους κινδύνους από ξαφνικές πλημμύρες σε 

διάφορες περιοχές της Μεσογείου 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό περιεχόμενο 

 Πλημμύρες / Νερό / Κλιματική αλλαγή 

Προβληματική Πώς μεταβάλλεται το κλίμα στην εύκρατη ζώνη; Μεγάλοι φυσικοί 

κίνδυνοι, ενέργεια, γεωργία, κηπουρική 

Θέμα Μεγάλοι φυσικοί κίνδυνοι 

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Θετικές Επιστήμες / Ιστορία / Γλώσσα 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να διατυπώνουν τις σωστές ερωτήσεις για τη συλλογή πληροφοριών 

- να πληροφορηθούν για ένα πρόσφατο γεγονός που έπληξε την περιοχή 

στην οποία ζουν 

- να αντιδράσουν  σχετικά με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, 

- να συζητήσουν για τις επιπτώσεις των πλημμυρών, 

- να κατανοήσουν πώς το κλίμα μεταβάλλεται στην εύκρατη ζώνη. 

 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 

δεξιότητες, κλπ.) 

11-15 ετών 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Βήμα 1) 

Εισαγωγή στην κλιματική αλλαγή με εστίαση στην εύκρατη ζώνη. 

Βήμα 2) 

Εργασία σε ομάδες: οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες 

από γονείς, παππούδες και ανθρώπους που μεγάλωσαν στην περιοχή 

τους, σχετικά με πλημμύρες που την επηρέασαν στο παρελθόν (π.χ. η 

πλημμύρα στον ποταμό Tanaro  στην Alba το 1994. 

Βήμα 3) 

Οι μαθητές ενημερώνουν τους συμμαθητές τους για την έρευνά τους. 

 

Βήμα 4) 
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(προαιρετικό) Ξενάγηση των μαθητών σε μουσείο από ξεναγό, για το 

συγκεκριμένο θέμα. 

Βήμα 5) 

Πρακτικοί τρόποι για τον έλεγχο της ροής ενός ποταμού και τη βελτίωση 

στον τομέα της πρόληψης. 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κλπ.) 

Σχολική τάξη, (προαιρετικά) μουσείο 

 

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Συλλογική και σε μικρές ομάδες 

 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Χαρτί / Μολύβια / Υπολογιστές / Προτζέκτορας 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

Περίπου 6 ώρες + εργασία στο σπίτι για τους μαθητές + 2ωρη επίσκεψη 

σε μουσείο 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων 

Οι μαθητές παρουσιάζουν τα συμπεράσματα και τις διάφορες όψεις του 

θέματος  στην τάξη. Μετά από δύο μέρες, εξετάζονται σε τεστ στην τάξη 

σχετικά αυτά που έμαθαν. 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης, και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμοι με: 

Φυλλάδια δραστηριοτήτων 

- Αναζητώντας τις επιπτώσεις της κλιματική αλλαγής στο 

περιβάλλον μας. 

- Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου. 

- Πείραμα για τις συνέπειες από το λιώσιμο των πάγων στη 

στάθμη της θάλασσας. 

- Πείραμα για τις συνέπειες της οξίνισης της θάλασσας στη 

θαλάσσια ζωή. 

- Σχεδιασμός ενός μοντέλου οικολογικής κατοικίας 

προσαρμοσμένου στους τοπικούς περιορισμούς και τους τοπικά 

διαθέσιμους πόρους. 

- Δημιουργία μιας εφαρμογής smartphone για την προσαρμογή σε 

μια μεγάλη φυσική καταστροφή. 

- Κλιματική αλλαγή και ξαφνικές  πλημμύρες. 

Φυλλάδια Project 
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- Προσαρμογή στα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική 

αλλαγή μέσα από την δημιουργία ενός μοντέλου οικολογικής 

κατοικίας. 

- Δημιουργία μιας επικοινωνιακής καμπάνιας από μαθητές για 

μαθητές και το γενικό κοινό. 

- Προσαρμογή στους μεγάλους φυσικούς κινδύνους μέσα από την 

δημιουργία μιας εφαρμογής smartphone. 

Ελληνικά: 

● http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/nero-kai-

klimatologikes-allages (Introduction on water and climate change) 

● https://gr.euronews.com/tag/greece-floods (Examples of floods in 

Greece in 2019) 

● https://gr.euronews.com/2018/06/27/elladasto-eleos-tis-

kakokairias-mandrakai-xalkidiki (Examples of floods in Greece in 

2019) 

● http://www.forest.gr/ylh/sites/default/files/news/attachments/%

CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%C

E%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82.pdf  (study on the 

dramatic floods of Mandra in 2017) 

Γαλλικά: 

● https://www.futura-sciences.com/planete/questions-

reponses/meteorologie-climat-meteo-difference-5922/ 

● https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/le-

changement-climatique-une-realite-en-vaucluse-1479271259 

Αγγλικά: 

● http://floodlist.com/europe (Examples of recent floods all over 

Europe)  

Παρατηρήσεις Η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για όλες τις χώρες και για μαθητές 

διαφορετικών ηλικιών. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποφασίσουν ποιά μέθοδο θα 

ακολουθήσουν οι μαθητές για τη συλλογή πληροφοριών. 

 

http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/nero-kai-klimatologikes-allages
http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/nero-kai-klimatologikes-allages
https://gr.euronews.com/2018/06/27/elladasto-eleos-tis-kakokairias-mandrakai-xalkidiki
https://gr.euronews.com/2018/06/27/elladasto-eleos-tis-kakokairias-mandrakai-xalkidiki
http://www.forest.gr/ylh/sites/default/files/news/attachments/ΕΚΘΕΣΗ%20Μάνδρας.pdf
http://www.forest.gr/ylh/sites/default/files/news/attachments/ΕΚΘΕΣΗ%20Μάνδρας.pdf
http://www.forest.gr/ylh/sites/default/files/news/attachments/ΕΚΘΕΣΗ%20Μάνδρας.pdf
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/meteorologie-climat-meteo-difference-5922/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/meteorologie-climat-meteo-difference-5922/
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/le-changement-climatique-une-realite-en-vaucluse-1479271259
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/le-changement-climatique-une-realite-en-vaucluse-1479271259
http://floodlist.com/europe
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Inundations (Pixabay.com) 
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Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας 
Δραστηριότητα για την εισαγωγή στην έννοια της Κλιματικής 
Αλλαγής 

 

Είδος παιδαγωγικού 
έργου, δραστηριότη-
τας, ενέργειας, συνερ-
γασίας 

Δραστηριότητα 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Κλιματική αλλαγή 

Προβληματική Πώς η κλιματική αλλαγή  επηρεάζει τη ζωή στον πλανήτη και τί μπορούμε 
να κάνουμε για αυτό; 

Θέμα Απόβλητα, νερό, ατμοσφαιρική ρύπανση, βιοποικιλότητα, μετανάστευση, με-
ταφορές, ενέργεια, κύριοι φυσικοί κίνδυνοι 

Μαθήματα 
(επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Φυσικές Επιστήμες 
 
 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να βρίσκουν πληροφορίες σχετικές με την κλιματική αλλαγή, 
- να καταλήγουν σε συμπεράσματα βασισμένα σε διάφορες πηγές, 
- να διαχωρίζουν τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής από τις επιπτώσεις της, 
- να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, 
- να εκφράζονται δημιουργικά, 
-  να παρουσιάζουν τις απόψεις και τα συμπεράσματά τους, 
- να αναλαμβάνουν δράσεις οικο-πολίτη. 
 

Ομάδα-αποδέκτης (η-
λικία, δεξιότητες, κλπ.) 

11-15 ετών. 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Βήμα 1)  
Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) με τους μαθητές με θέμα την κλιματική αλ-
λαγή. Οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν όλες τις ιδέες που έχουν για αυτό 
το θέμα και ο δάσκαλος τις καταγράφει στον πίνακα. Συζήτηση για τις λέξεις-
κλειδιά. Η ομάδα διαβάζει τις σημειώσεις και προσπαθεί να ορίσει την κλιμα-
τική αλλαγή, ποιές είναι οι αιτίες και ποιές οι συνέπειές της. 
 
Βήμα 2) 
Ο/Η εκπαιδευτικός διαλέγει ένα από τα βίντεο της λίστας “Quattro passi nel 
clima” (https://goo.gl/7ziadU), ανάλογα με τις πληροφορίες που προέκυψαν 
από τους μαθητές (τί γνωρίζουν ήδη για την κλιματική αλλαγή). Μετά από το 
βίντεο, οι μαθητές επισημαίνουν τις νέες λέξεις-κλειδιά που βρήκαν και σχετί-
ζονται με την κλιματική αλλαγή. Εξηγούν με ποιόν τρόπο συνδέονται με το 
φαινόμενο. Οι μαθητές γράφουν αυτά τα στοιχεία για την κλιματική αλλαγή 
στα σημειωματάριά τους. 
 
Βήμα 3) 
Εργασία  σε ομάδες: Οι μαθητές πρέπει να βρουν φωτογραφίες, άρθρα και 
συνδέσμους σχετικά με το θέμα που επέλεξαν, και να δημιουργήσουν ένα 
προφίλ στο padlet.com (διάρκεια 15-20 λεπτά για την εκμάθηση του Padlet, 
υπάρχουν δωρεάν μαθήματα στο YouTube).  

https://goo.gl/7ziadU
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Κάθε ομάδα επιλέγει την περισσότερο αντιπροσωπευτική  φωτογραφία ή ένα 
άρθρο και το τοποθετεί σε ένα κοινό Padlet. 
Κάθε ομάδα έχει ένα λεπτό να εξηγήσει στους υπόλοιπους μαθητές τί εκπρο-
σωπεί και πώς συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. 
 
Βήμα 4)  
Ατομική εργασία: Οι μαθητές δημιουργούν ένα «meme» που περιέχει ένα μή-
νυμα για τη δράση του οικο-πολίτη. (“Μάζεψε τα σκουπίδια και ανακύκλωσέ 
τα”, “Σβήσε τα φώτα, κάνε ποδήλατο, εξοικονόμησε ενέργεια!”, “Πρόσεξε, 
μην σπαταλάς νερό!”). 
Μόλις είναι έτοιμοι, κάθε ομάδα  θα έχει στην διάθεσή της ένα λεπτό για να 
παρουσιάσει  το meme της και να το κοινοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. 
 

Χώρος (αίθουσα συνα-
ντήσεων, εξωτερικοί 
χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 
 

Ατομικές ή/και συλλο-
γικές δράσεις 

Ομαδική και ατομική δραστηριότητα 
 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Υπολογιστής / Προτζέκτορας / Μολύβια / Χαρτί / Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
 

Χρονική διάρκεια παι-
δαγωγικού έργου ή 
δράσεων 

3 ώρες 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

• Φύλλα ανατροφοδότησης 

• Προσωπικά και συλλογικά Padlet 

• Αναρτήσεις meme σε κοινωνικά δίκτυα 
 

Διαμόρφωση Οικο-Πο-
λίτη, διεύρυνση γνώ-
σης, και σύνδεσμοι με 
σχετικά θέματα 

Σύνδεσμοι με: 
 
Φύλλα δραστηριοτήτων 

- Το περιβάλλον μου αλλάζει, τί συμβαίνει; 
- Για ποιους χτυπούν οι καμπάνες; 
- Οικο-βιβλίο 
- Ας παίξουμε! 
- Σχεδιάζοντας την κλιματική πραγματικότητα. 
- Ας είμαστε σε εγρήγορση! 
- Προσαρμογή στα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής. 

 
 
Ελληνικά: 

● https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el  (introductive video) 
● https://greenagenda.gr/%CE%BF%CE%B9-5-

%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%C
E%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/    (text: 
the 5 causes of CC) 

● https://www.lifo.gr/now/digital-life/142913  (About memes and fa-
mous examples) 

https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el
https://greenagenda.gr/%CE%BF%CE%B9-5-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/
https://greenagenda.gr/%CE%BF%CE%B9-5-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/
https://greenagenda.gr/%CE%BF%CE%B9-5-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/
https://greenagenda.gr/%CE%BF%CE%B9-5-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/
https://greenagenda.gr/%CE%BF%CE%B9-5-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/
https://greenagenda.gr/%CE%BF%CE%B9-5-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/
https://www.lifo.gr/now/digital-life/142913
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● Οι Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ανάπτυξη https://www.di-
aneosis.org/wp-content/uploads/2017/06/climate_change10.pdf 
(report on impacts of CC in Greece) 

 
Γαλλικά:  

● https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recher-
che-sur-internet 

● https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/files/2011/04/FICHE-
DE-VOCABULAIRE-environnement.pdf 

 
Φωτογραφίες 

 

 
 

 
 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/06/climate_change10.pdf
https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/06/climate_change10.pdf
https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recherche-sur-internet
https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recherche-sur-internet
https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/files/2011/04/FICHE-DE-VOCABULAIRE-environnement.pdf
https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/files/2011/04/FICHE-DE-VOCABULAIRE-environnement.pdf
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Ας παίξουμε! 
Δραστηριότητα επανάληψης των μαθημάτων των θετικών επι-
στημών μέσω δημιουργίας ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού 

 

Είδος παιδαγωγικού 
έργου, δραστηριότη-
τας, ενέργειας, συνερ-
γασίας 

 
Δραστηριότητα 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Κλιματική αλλαγή / Νερό / Φαινόμενο θερμοκηπίου / Βιοποικιλότητα / Πλημ-
μύρες / Ρύπανση / Απόβλητα / Μετακινήσεις 

Προβληματική Πώς να χρησιμοποιήσουμε ένα παιχνίδι για να ανακαλέσουμε τις γνώσεις 
μας για την κλιματική αλλαγή 

Θέμα Κλιματική αλλαγή 
 

Μαθήματα 
(επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Φυσικές Επιστήμες 
 
 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να εστιάζουν στις λέξεις κλειδιά κάθε μαθήματος, 
- να διατυπώνουν ερωτήσεις και απαντήσεις για να ελέγξουν την πρότερη 
γνώση, 
- να σχεδιάσουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (κανόνες, παρουσίαση με οδηγίες), 
- να παίξουν το παιχνίδι και να ακολουθήσουν τους κανόνες του (κοινωνικές 
δεξιότητες).  
 

Ομάδα-αποδέκτης (η-
λικία, δεξιότητες, κλπ.) 

11-15 ετών 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Βήμα 1)  
 
Ο/Η  εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη δραστηριότητα, ανατρέχοντας στην προϋ-
πάρχουσα γνώση. Οι μαθητές χωρίζονται σε 4-5 ομάδες. 
 
Βήμα 2) 
Κάθε ομάδα έχει το δικό της θέμα. 
Θα πρέπει να ανακτήσουν σημαντικές λέξεις κλειδιά για την κλιματική αλλαγή 
και να επινοήσουν ερωτήσεις που θα συμπεριληφθούν στο παιχνίδι. 
 
Βήμα 3) 
Νέα καθήκοντα ανατίθενται στις ομάδες: 

- Η ομάδα 1 αναλαμβάνει να ζωγραφίσει τον πίνακα-βάση του παιχνι-
διού (φιδάκι). 

- Οι ομάδες 2 και 3 αναλαμβάνουν να φτιάξουν τις καρτέλες με τις ερω-
τήσεις και τις απαντήσεις. 

- Η ομάδα 4 αναλαμβάνει να διατυπώσει τους κανόνες του παιχνιδιού. 
- Η ομάδα 5 αναλαμβάνει να παρουσιάσει και να εξηγήσει πώς δη-

μιουργείται ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, βήμα προς βήμα 
 
Βήμα 4) 
 Το παιχνίδι δοκιμάζεται στην πράξη 
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Χώρος (αίθουσα συνα-
ντήσεων, εξωτερικοί 
χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 
 

Ατομικές ή/και συλλο-
γικές δράσεις 

 
Συλλογικά και ανά ομάδες 
 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Αφίσσες / Μολύβια / Αντικείμενα φτιαγμένα από ανακυκλωμένα υλικά για το 
επιτραπέζιο παιχνίδι / Υπολογιστές / Χρώματα 
 

Χρονική διάρκεια παι-
δαγωγικού έργου ή 
δράσεων 

 2-3 ώρες 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Επίβλεψη από τον/την εκπαιδευτικό κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, 
αξιολόγηση του επιτραπέζιου παιχνιδιού και των απαντήσεων των μαθητών. 
 

Διαμόρφωση Οικο-Πο-
λίτη, διεύρυνση γνώ-
σης, και σύνδεσμοι με 
σχετικά θέματα 

Σύνδεσμοι με:  
Φύλλα δραστηριοτήτων 

- Το περιβάλλον μου αλλάζει, τί συμβαίνει; 
- Για ποιόν χτυπά η καμπάνα; 
- Οικο-βιβλίο 
- Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας. 
- Σχεδιάζοντας την κλιματική μας πραγματικότητα. 
- Ας είμαστε σε εγρήγορση! 

 
Ελληνικά: 

● http://1epal.eu/blog/schediasmos-ke-ylopiisi-ekpedevtikon-epitrape-
ziou-pechnidiou/  (how to make a board game) 
 

Γαλλικά:  
● https://format30.com/2012/06/11/etudier-efficacement-reutiliser-la-

matiere/ 
● https://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/articles/pdf/vocab-

ulaire.pdf 
 

http://1epal.eu/blog/schediasmos-ke-ylopiisi-ekpedevtikon-epitrapeziou-pechnidiou/
http://1epal.eu/blog/schediasmos-ke-ylopiisi-ekpedevtikon-epitrapeziou-pechnidiou/
https://format30.com/2012/06/11/etudier-efficacement-reutiliser-la-matiere/
https://format30.com/2012/06/11/etudier-efficacement-reutiliser-la-matiere/
https://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/articles/pdf/vocabulaire.pdf
https://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/articles/pdf/vocabulaire.pdf
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Σε περίπτωση που... 
Δημιουργία μιας εφαρμογής smartphone για την προσαρμογή 
σε μια μεγάλη φυσική καταστροφή 

 

Είδος παιδαγωγι-
κού project, δρα-
στηριότητας, δρά-
σης, συνεργασίας 

 
Διαμορφώνοντας μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για μεγάλες φυσικές κα-
ταστροφές 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Μαθηματικά / Αλγόριθμοι / Προγραμματισμός / Εφαρμογή / Smartphone / Φυ-
σικοί κίνδυνοι / Πλημμύρες / Δασικές πυρκαγιές / Φυσικές καταστροφές / Ασφά-
λεια 

Προβληματική Πώς να αντιδράσουμε και να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση φυσικής κατα-
στροφής; 

Θέμα Συνέπειες: παρατήρησε την αύξηση της συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων στην περιοχή της Μεσογείου. 
Προσαρμογές: τι να κάνουμε στην περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύ-
ρες, δασικές πυρκαγιές). 
Οι κοινωνίες αντιμέτωπες με αυτά τα ακραία φαινόμενα. 

Μαθήματα 
(επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Μαθηματικά / Τεχνολογία 
 

Παιδαγωγικοί 
στόχοι / Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
D1: Προγραμματιστικές γλώσσες για προβληματισμό και επικοινωνία  

- χρήση αλγόριθμων και προγραμματισμού για τη δημιουργία απλών ε-
φαρμογών. 

D2: Μέθοδοι και εργαλεία μάθησης 
- να οργανώνουν την εργασία τους και να αποθηκεύουν τις έρευνες και 
τις δραστηριότητές τους. 
- να συνεργάζονται και να φέρνουν σε πέρας εργασίες, να οργανώνουν 
ομάδες εργασίας.  

D4: Φυσικά και τεχνητά συστήματα / Καθοδηγώντας μία επιστημονική προ-
σέγγιση, επιλύοντας ένα πρόβλημα  

- να χρησιμοποιούν πλάνα και σχέδια, 
- να σχεδιάζουν αντικείμενα και τεχνικά συστήματα, 
- να δημιουργούν και να βελτιώνονται αναγνωρίζοντας και λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμούς.  

D5: Αναπαράσταση του κόσμου και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
- να εκλογικεύουν, να φαντάζονται, να διαχειρίζονται και να παράγουν. 

Ομάδα-αποδέκτης 
(ηλικία, δεξιότητες, 
κλπ.) 

11-17 ετών 
Προαπαιτούμενα: δεξιότητες χρήσης αλγόριθμων για την δημιουργία γλώσσας 
προγραμματισμού 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Βήμα 1.  
Σχολική αίθουσα (2 ώρες): δημιουργία της αρχιτεκτονικής του προγράμματος :  

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει 4 οθόνες:  
- οθόνη1: Αρχική οθόνη  
- οθόνη2: Οθόνη πλημμύρας 
- οθόνη3: Οθόνη πυρκαγιάς  
- οθόνη4: Οθόνη συναγερμού 
Στην οθόνη1, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί ένα λογότυπο και μετά τρία 
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κουμπιά με πρόσβαση στις υπόλοιπες οθόνες 
Οι μαθητές θα σχεδιάσουν κάθε οθόνη τοποθετώντας τα κουμπιά και επιλέγο-
ντας τα σχεδιαστικά στοιχεία (γραφικά). 

 
Βήμα 2. 
Αίθουσα υπολογιστών (1 ώρα): Εξοικείωση με την εφαρμογή AppInventor: 

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρόσβαση σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδί-
κτυο και ένα smartphone με λογισμικό Android. 
Μετά πρέπει: 
- να δημιουργήσετε μια διεύθυνση gmail: https://mail.google.com/ 
- να συνδέσετε το smartphone απευθείας με τον υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο. 
- να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "MIT AI2 Companion" στο smartphone 
- να μεταβείτε στην διεύθυνση http://ai2.appinventor.mit.edu/ 
Θα πρέπει να σκεφτείτε πώς να ρυθμίσετε την εφαρμογή στην γλώσσα του 
χρήστη. 
 
Σε πρώτη φάση, μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες 
https://youtu.be/w4_oX2t3B6g  με τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε 
μια πολύ απλή εφαρμογή. 

 
Βήμα 3. 
Αίθουσα υπολογιστών (3 ώρες) προγραμματισμός: 
- Ξεκινήστε δημιουργώντας την αρχική σελίδα στο υπομενού (tab) Design : 

 
 
- Μετά πρέπει να δημιουργήσετε τις άλλες τρεις οθόνες 

       
Σε κάθε οθόνη, είτε θα εισάγετε μία φωτογραφία που περιγράφει συνοπτικά τις 
ενέργειες που μπορούν να γίνουν, είτε θα τη διαμορφώσετε περισσότερο ώστε η 
εμφάνιση να ανταποκρίνεται στην εργασία των μαθητών. 
 
- Τελικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί μία εφαρμογή που να επιτρέπει την εναλ-
λαγή από την μία οθόνη στην άλλη πατώντας τα διαφορετικά κουμπιά (χρησιμο-
ποιήστε το μενού “text” για να εισάγετε το όνομα της επιθυμητής οθόνης). 

 

https://youtu.be/w4_oX2t3B6g


21 
 

 
 
 

Χώρος (αίθουσα 
συναντήσεων, εξω-
τερικοί χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα, αίθουσα υπολογιστών 
 

Ατομικές ή/και συλ-
λογικές δράσεις 

Σχεδιασμός και προγραμματισμός σε ομάδες το πολύ τεσσάρων ατόμων 
 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Υπολογιστής / Πρόσβαση στο διαδίκτυο / Android smartphone / Gmail διεύ-
θυνση 

Χρονική διάρκεια 
παιδαγωγικού έρ-
γου ή δράσεων 

6 ώρες   

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Ποιότητα σχεδιασμού και λειτουργικότητα της εφαρμογής 

Διαμόρφωση Οικο-
Πολίτη, διεύρυνση 
γνώσης, και σύνδε-
σμοι με σχετικά θέ-
ματα 

Σύνδεσμοι με:  
 
Φύλλα δραστηριοτήτων 

- Διερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον 
μας. 

- Δραστηριότητα για τους κινδύνους πλημμύρας στην περιοχή μας. 
 
Φυλλάδια εργασιών 

- Προσαρμογή στους μεγάλους φυσικούς κινδύνους με την δημιουργία ε-
φαρμογής για smartphone. 

- Δασικές πυρκαγιές και κλιματική αλλαγή: ένα φλέγον θέμα! 
 
Φυλλάδια γνώσης 

- Κλιματική αλλαγή και πλημμύρες. 
- Οι δασικές πυρκαγιές στις Μεσογειακές χώρες και η κλιματική αλλαγή. 

 
Πολυγλωσσικά:  

● Ιστότοπος της Google για την δημιουργία εφαρμογής για smartphone. 
http://ai2.appinventor.mit.edu   

 
Ιταλικά: 

● Σύνδεσμοι για το AppInventor: 
http://disi.unitn.it/~montreso/ct/slides/lezione8.pdf 
https://ltaonline.wordpress.com/2014/03/06/creare-applicazioni-a-scuola-

ecco-app-inventor/ 
  

● Σύνδεσμοι για την αντίδραση σε περίπτωση φωτιάς ή πλημμύρας: 
https://www.focus.it/cultura/curiosita/che-cosa-fare-in-caso-di-incendio 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://disi.unitn.it/~montreso/ct/slides/lezione8.pdf
https://ltaonline.wordpress.com/2014/03/06/creare-applicazioni-a-scuola-ecco-app-inventor/
https://ltaonline.wordpress.com/2014/03/06/creare-applicazioni-a-scuola-ecco-app-inventor/
https://www.focus.it/cultura/curiosita/che-cosa-fare-in-caso-di-incendio
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http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/sei-prepar-
ato/cosa-fare-in-caso-di-alluvione 

 
Ελληνικά: 

● https://iguru.gr/2018/09/26/7-smartphone-apps-for-disasters/ 
(smartphone εφαρμογές για φυσικές καταστροφές) 

 
Γαλλικά:  

● Κατάλογος μετεωρολογικών φαινομένων στην περιοχή PACA : 
http://www.keraunos.org/region/provence-alpes-cote-d-azur/orages-vio-
lents-paca-grele-foudre-vent-tornade-inondations-pluie-extreme.html 
 

● Διασκεδαστικά βίντεο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών 
καταστροφών. 
https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques 
 

● Ένας τοπικός ιστότοπο τη περιοχής Provence Alpes Côte d’Azur: 
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/  

 

  

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/sei-preparato/cosa-fare-in-caso-di-alluvione
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/sei-preparato/cosa-fare-in-caso-di-alluvione
https://iguru.gr/2018/09/26/7-smartphone-apps-for-disasters/
http://www.keraunos.org/region/provence-alpes-cote-d-azur/orages-violents-paca-grele-foudre-vent-tornade-inondations-pluie-extreme.html
http://www.keraunos.org/region/provence-alpes-cote-d-azur/orages-violents-paca-grele-foudre-vent-tornade-inondations-pluie-extreme.html
https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/
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Μην παίζετε με τα ποτάμια 
Κλιματική αλλαγή και ξαφνικές πλημμύρες 

 

Είδος παιδαγωγικού 
προγράμματος, δρα-
στηριότητας, δράσης, 
συνεργασίας 

 
Δραστηριότητα για τις πλημμύρες  

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Κίνδυνος πλημμύρας / Ξαφνικές πλημμύρες / Πρόληψη / Κλιματική αλλαγή / 
Μετριασμός / Προσαρμογή 

Προβληματική Γιατί συμβαίνουν οι ξαφνικές πλημμύρες; Πώς συνδέονται με την κλιματική 
αλλαγή; Τί μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψή τους; 
 

Θεματική Μεγάλες φυσικές καταστροφές  
 

Μαθήματα  Γεωγραφία / Φυσική / Κοινωνική και Πολιτική αγωγή 
 

Παιδαγωγικοί στόχοι  Οι μαθητές να είναι σε θέση:  
-  να γνωρίζουν πώς να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
πλημμύρες και να αναγνωρίζουν τις περιοχές που κινδυνεύουν, 
- να είναι περισσότερο προετοιμασμένοι για την αντιμετώπισή ενός ευρέως 
φάσματος συνεπειών από μία πλημμύρα 

Ομάδα-στόχος   Μαθητές/τριες ηλικίας 12 - 15 ετών 
 

Περιγραφή (Βήμα- 
βήμα)  

Δύο (2) συνδεδεμένες δραστηριότητες που υποστηρίζονται από φύλλα εργα-
σίας και εκπαιδευτικό υλικό (Παραρτήματα στο τέλος του φυλλαδίου). 
Και για τις δύο δραστηριότητες οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες των 4-5 
ατόμων. 
 

1. Η καταστροφική πλημμύρα στην Μάνδρα 

1.1. Οι μαθητές παρακολουθούν ένα απόσπασμα 2-3 λεπτών από ένα βίντεο 
για την πλημμύρα στην Μάνδρα (15 Νοεμβρίου 2017, Αττική) 
https://www.youtube.com/watch?v=gPsXl91j0ok  
1.2. Κάθε ομάδα παίρνει 4 διαφορετικά αποσπάσματα από επιστημονικά κεί-

μενα τα οποία αναφέρονται στην σύνδεση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και 
ξαφνικών πλημμυρών (Παράρτημα 1, “Με τα λόγια των επιστημόνων). Οι 
μαθητές διαβάζουν τα αποσπάσματα. 

1.3. Χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά από τα αποσπάσματα των κειμένων, 

κάθε ομάδα συμπληρώνει τα 10 κενά πλαίσια ενός ημι-δομημένου εν-

νοιολογικού χάρτη (Παράρτημα 2, ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης) 

(Παράρτημα 3, λέξεις κλειδιά-έννοιες). 

1.4. Οι μαθητές κάθε ομάδας παρουσιάζουν την άποψή τους, η λύση προβάλ-

λεται από τον εκπαιδευτικό (Παράρτημα 4, συμπληρωμένος χάρτης -

λύση) και, τελικά, όλοι μαζί συζητούν τα αποτελέσματα αναλυτικά. Είναι 

σημαντικό κατά την συζήτηση οι μαθητές να καταλήξουν στις δικές τους 

προτάσεις  για το τί θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί στην περίπτωση της 

Μάνδρας. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gPsXl91j0ok
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2. Δίνοντας περισσότερο χώρο στο νερό 

 

2.1 Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο της Rhone - Mediterranean and 

Corsica Water Agency σχετικά με την διαχείριση των ποταμών, των ζητη-

μάτων που σχετίζονται με τις  πλημμύρες και την εφαρμογή κανόνων απο-

κατάστασης . https://www.youtube.com/watch?v=iRr0_mVmxq8  

2.2 Τους δίνεται ένας πίνακας (Παράρτημα 5 - πίνακας) που περιλαμβάνει κα-

κές (κόκκινα πλαίσια) και καλές (πράσινα πλαίσια) πρακτικές για την δια-

χείριση των ποταμών και των επιπτώσεών τους, αντίστοιχα. 

2.3 Χρησιμοποιώντας 12 διαφορετικές εικόνες-στιγμιότυπα από το βίντεο 

(Παράρτημα 6 - εικόνες) ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν τον 

πίνακα. 

2.4 Οι μαθητές παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή, η λύση προβάλλεται από 

τον εκπαιδευτικό (Παράρτημα 7 - λύση) και συζητούν τα αποτελέσματα. 

2.5 Τελικά, μετά από μία σύντομη συζήτηση διαμορφώνουν τις δικές τους 

προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί-θεσμοί θα 

πρέπει να συνεργάζονται ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπως οι 

πλημμύρες (προσαρμογή). 

Χώρος (αίθουσα διδα-
σκαλίας, εξωτερικοί 
χώροι, κλπ) 

Αίθουσα διδασκαλίας 

Ατομικές ή/και συλλο-
γικές δράσεις 

Εργασία σε ομάδες 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Υπολογιστής / Προτζέκτορας / Εκτυπώσεις / Μαρκαδόροι / Έντυπο υλικό (πα-
ραρτήματα). 

Χρονική διάρκεια παι-
δαγωγικού έργου ή 
δράσεων 

2 ώρες 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

- Οι ομάδες των μαθητών θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα σύμφωνα 
με τον τρόπο που περιγράφεται στις 2 δραστηριότητες. 

- Οι μαθητές θα αξιολογήσουν επίσης τις προτάσεις ελαχιστοποίησης 
και προσαρμογής τις οποίες θα σκεφτούν κατά την διάρκεια της σύ-
ντομης συζήτησης. 

Διαμόρφωση Οικο-Πο-
λίτη, εμβάθυνση και 
σύνδεσμοι με σχετικά 
θέματα 

Σύνδεσμοι με:  
 
Φυλλάδια δραστηριοτήτων 

- Δραστηριότητα για τους κινδύνους πλημμύρας στην περιοχή σου 

- Δημιούργησε μία εφαρμογή smartphone για την προσαρμογή σε εν-

δεχόμενους κινδύνους σοβαρών φυσικών καταστροφών. 

-  

Φυλλάδια πρότζεκτ 

- Δημιουργία επικοινωνιακής καμπάνιας από μαθητές για μαθητές και 

για όλους. 

- Προσαρμογή στους ενδεχόμενους σοβαρούς κινδύνους με την δη-

μιουργία εφαρμογής smartphone. 

-  

Φύλλα πληροφοριών 

- Κλιματική αλλαγή και πλημμύρες. 

- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

https://www.youtube.com/watch?v=iRr0_mVmxq8
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Ελληνικά: 
● Νερό και κλιματική αλλαγή http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-

2/nero-kai-klimatologikes-allages    
● Παραδείγματα πλημμυρών στην Ελλάδα  http://flood-

list.com/tag/greece  https://geomythiki.blogspot.com/2018/09/blog-
post_13.html   
 

 

Παρατηρήσεις ● Πιλοτική εφαρμογή έχει γίνει σε μαθητές και σε σεμινάρια εκπαιδευτικών 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης . 

● Ο εννοιολογικός χάρτης, τα καρτελάκια με τις έννοιες για την πρώτη δρα-
στηριότητα, ο πίνακας και οι εικόνες για τη δεύτερη δραστηριότητα προτεί-
νεται να εκτυπωθούν σε μέγεθος Α3. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εφαρμογή σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών:  Η καταστροφική πλημμύρα στην Μάνδρα  
(Εικόνα: ΚΠΕ Αργυρούπολης) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εφαρμογή στην αίθουσα διδασκαλίας: Δίνοντας περισσότερο χώρο στο νερό   

(Εικόνα: ΚΠΕ Αργυρούπολης) 

 

 

 

http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/nero-kai-klimatologikes-allages
http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/nero-kai-klimatologikes-allages
http://floodlist.com/tag/greece
http://floodlist.com/tag/greece
http://floodlist.com/tag/greece
https://geomythiki.blogspot.com/2018/09/blog-post_13.html
https://geomythiki.blogspot.com/2018/09/blog-post_13.html
https://geomythiki.blogspot.com/2018/09/blog-post_13.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

A. “…Αυτή η ακραία μετεωρολογική κατάσταση, σε συνδυασμό με 
την αποψίλωση του δάσους από τις πυρκαγιές και τις ανθρώπινες 
παρεμβάσεις στα ρέματα είχε ως αποτέλεσμα τούτο το τραγικό συμ-
βάν… Η αποσταθεροποίηση του κλίματος στην Ελλάδα, λόγω των 
ανθρώπινων παρεμβάσεων έχει αρχίσει τα τελευταία 40 χρόνια και 
αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα 100. Η συχνότητα εμφάνι-
σης των έντονων καιρικών φαινομένων πρόκειται να ενταθεί στις ε-
πόμενες δεκαετίες. Αυτό αποδεικνύουν όλα τα επιστημονικά μοντέλα 
που έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ανάγκη επανα-
σχεδιασμού του θεσμικού πλαισίου για την προσαρμογή στην κλιμα-
τική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τις ακραίες καιρικές συνθήκες ό-
πως οι πλημμύρες και άλλα φαινόμενα.» 

Χρήστος Ζερεφός. Καθηγητής Ατμοσφαιρικής Φυσικής (για τις πλημμύρες στη Μάνδρα) 

 B. «…Οι πλημμύρες συνδέονται με τα συνεχώς αυξανόμενα ακραία 

καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα τις πολλαπλάσιες έμμεσες επιπτώ-

σεις όπως καταστροφές, απώλεια περιουσίας,κοινωνική δυσαρέσκεια 

κ.λπ. Η συρρίκνωση της διαπερατής επιφάνειας του εδάφους της Α-

θήνας, η αποδάσωση  των προαστίων λόγω δασικών πυρκαγιών, ο 

περιορισμός των παλαιών ρεμάτων λόγω της κάλυψής τους σε συν-

δυασμό  με τις αυξανόμενες καταιγίδες, την έλλειψη συστήματος α-

πορροής όμβριων υδάτων, συμβάλλουν στη μεγάλη συχνότητα εμ-

φάνισης πλημμυρών στο λεκανοπέδιο της Αττικής από τις αρχές του 

2000, δηλαδή ήδη πριν την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής.» 

 διαNEOσις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ανάπτυξη: Η τρωτότητα του λεκα-

νοπεδίου της Αθήνας στις Πλημμύρες (Ιούνιος,2017) 
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Γ. “«… Οι πλημμύρες είναι φαινόμενα υψηλής επικινδυνότητας που 

συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες και επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από την κλιματική αλλαγή. Συμβαίνουν με μεγάλη συχνότητα, 

έχουν υψηλό κόστος και συμπεριλαμβάνονται στις περισσότερο θα-

νατηφόρες φυσικές καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκό-

σμια βάση δεδομένων από καταστροφές αναφέρει κόστος καταστρο-

φών 85 εκατομμυρίων ευρώ από το 1900, συνδεδεμένων με τις 

πλημμύρες σε Μεσογειακές χώρες. Οι καταστροφικές πλημμύρες 

συμβαίνουν πιο συχνά σε κάποιες Μεσογειακές ώρες περισσότερο 

από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο το-

πικό κλίμα το οποίο συνήθως προκαλεί ξαφνικές βροχοπτώσεις.  
HAL: Ακραία πλημμυρικά φαινόμενα και ξαφνικές πλημμύρες στη Μεσόγειο Θάλασσα 

(Φεβρουάριος, 2017)  

  

Δ. “Ένα θερμότερο κλίμα, με αυξημένες κλιματικές διακυμάνσεις, θα 
αυξήσει τον κίνδυνο από πλημμύρες και ξηρασίες.  Καθώς υπάρχουν 
μια σειρά κλιματικών και μη κλιματικών  κινητηρίων δυνάμεων που ε-
πηρεάζουν τις επιπτώσεις από πλημμύρες ή ξηρασίες, η συνειδητο-
ποίηση των κινδύνων εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Τα είδη 
των πλημμυρών περιλαμβάνουν αυτές που συμβαίνουν σε ποτα-
μούς, από ξαφνικές καταιγίδες και τις πλημμύρες σε αστικές περιο-
χές.  Οι πλημμύρες εξαρτώνται από την ένταση των βροχοπτώσεων, 
τον όγκο, το χρόνο, τις προηγούμενες συνθήκες των ποταμών και 
των λεκανών απορροής (π.χ. το είδος του εδάφους, η αστικοποίηση 
και την ύπαρξη αναχωμάτων ή φραγμάτων). Οι καταπατήσεις της 
κοίτης ρεμάτων και ποταμών και η έλλειψη σχεδιασμού αντιμετώπι-
σης των πλημμυρών αυξάνουν την πιθανότητα καταστροφών. Η υ-
ψηλή και απότομη βροχόπτωση είναι πολύ πιθανό να συμβεί σε πε-
ριοχές με θερμότερα κλίματα όπως οι αστικές. ” 
Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) Freshwater resources and their 

management. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerabilit 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΗΜΙ- ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΝΟΙΕΣ-ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (ΛΥΣΗ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΙΚΟΝΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΗΣ (ΛΥΣΗ) 
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Δημοσιογράφος για την κλιματική  
αλλαγή 

Παρατηρώντας και ενημερώνοντας για την δυνατότητα 

μείωσης των εκπομπών CO2 
 

 Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενέργειας, 

συνεργασίας 

Δημιουργική δραστηριότητα, παρατήρηση/έρευνα - αξιοποίηση Μέσων 

Ενημέρωσης 

Προβληματική Κατανόηση της ανθρώπινης επίδρασης, σύνδεση αιτίας – αποτελέσματος, 

Οικο-πολίτης, προσαρμογή και μετριασμός 

Θέμα Η ανθρώπινη επίδραση στην κλιματική αλλαγή και πιθανή μείωση των 

εκπομπών CO2 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

- Γεωγραφία: η κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μεσογείου, 

ανθρώπινες δραστηριότητες και κλιματική αλλαγή. 

- Φυσικές επιστήμες: οι ανθρώπινες δραστηριότητες και οι εκπομπές 

CO2. 

- Πιθανή συνεργασία με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής (φωτογραφίες, 

μπλογκ κλπ) και φιλολόγους. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

/ Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να κατανοούν τις αιτίες και τα αποτελέσματα, 

- να αναπτύσσουν ικανότητες παρατήρησης και κριτικής σκέψης, 

- να αναπτύσσουν την δημιουργικότητα και την γραπτή έκφραση. 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, δεξιότητες, 

κλπ.) 

12-16 ετών 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ήδη διδαχθεί τις αιτίες και τα αποτελέσματα 

της κλιματικής αλλαγής καθώς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που 

συμβάλλουν στην ένταση του φαινομένου. 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

- Τοπικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αιτίες και αποτελέσματα 

της κλιματικής αλλαγής 

- Εκπομπές CO2 

- Ιδιότητα Οικο-πολίτη 

- Προσαρμογή και μετριασμός 

Βήμα 1) Έρευνα και παρατήρηση: 

Αφού ενημερωθούν οι μαθητές για: 
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την συμβολή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις εκπομπές CO2 και 

τις επιπτώσεις στο κλίμα, οι μαθητές αρχίζουν την έρευνά τους. 

● Σε ομάδες των 3 έως 5, μέσα στο σχολείο, στο σπίτι, στην γειτονιά, 

παρατηρούν και συγκεντρώνουν στοιχεία για τον τοπικό τρόπο ζωής, 

τις συμπεριφορές και τις τοπικές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να 

έχουν ή έχουν επίπτωση στο κλίμα και οι οποίες θα μπορούσαν να 

βελτιωθούν. 

● Για να βοηθηθούν οι μαθητές, θα τους δοθεί από τον/την 

εκπαιδευτικό ένας κατάλογος θεμάτων. 

Π.χ, μία δραστηριότητα μέσα στο σχολείο: 

- Θέρμανση και ψύξη του σχολείου:  

Ποιό είναι το σύστημα θέρμανσης-ψύξης του σχολείου; 

υπάρχουν κουρτίνες στις αίθουσες; 

- Ενέργεια:  

Σβήνουμε τα φώτα, κλείνουμε τους υπολογιστές, εκτυπωτές 

όταν φεύγουμε από την αίθουσα και το σχολείο; 

- Σκουπίδια: 

Ποιά είναι η διαχείριση των σκουπιδιών; υπάρχει σύστημα 

συγκομιδής των ανακυκλώσιμων; Χρησιμοποιούμε μπουκάλια 

νερού ή πλαστικά ποτήρια; 

● Οι μαθητές παρατηρούν και κρατούν σημειώσεις. Οι ομάδες πρέπει να 

παρατηρούν και να βγάζουν φωτογραφίες με φορητές συσκευές 

(κινητά τηλέφωνα, τάμπλετς) ώστε να υποστηρίζουν τις παρατηρήσεις 

τους. 

 

Βήμα 2) Παρουσίαση των ευρημάτων! 

● Επιστρέφοντας στην αίθουσα, κάθε ομάδα επιλέγει τρία στοιχεία που 

παρατήρησε και επιλέγει τις πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες. 

Συνδυάζουν ιδέες ώστε να συντάξουν  ένα σύντομο κείμενο σε 

συνάρτηση με τις εικόνες που έχουν επιλεγεί. Ο αριθμός λέξεων 

πρέπει να είναι πολύ μικρός, 10 έως 40 λέξεις. Ένας τίτλος μέχρι 6 

λέξεις θα ολοκληρώσει τη σύνταξη του κειμένου. 

● Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, ο/η εκπαιδευτικός παρέχει εφαρμογές 

επεξεργασίας εικόνας και κειμένου ώστε οι μαθητές να βελτιώσουν 

την παρουσίαση των φωτογραφιών και των κειμένων που έχουν 

επιλέξει (π.χ.  PIC collage, PHOTO Collage, κ.λπ.). 

● Το αποτέλεσμα από κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί στο μπλογκ 

του σχολείου ή να εκτυπωθεί και να κολληθεί στους τοίχους του 

σχολείου. 

Χώρος  Σχολική αίθουσα και εξωτερικοί χώροι 



36 
 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ομαδική εργασία με την βοήθεια του εκπαιδευτικού 

Απαιτούμενα υλικά 

 

- Πρόσβαση σε υπολογιστές και διαδίκτυο 

- Υλικό για την δημιουργία αφισών (προαιρετικά). 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου 

ή δράσεων 

2 συναντήσεις των δύο ωρών 

 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να αναγνωρίζουν ή να αναπτύσσουν κάποια θέματα σχετικά με την 

ανθρώπινη επίδραση στο κλίμα, 

- να επιλέγουν αντιπροσωπευτικές εικόνες, 

- να γράφουν σύντομα κείμενα, 

- να χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές για την σύνθεση της παρουσίασης. 

Παρατηρήσεις Παρόμοιες δραστηριότητες έχουν χρησιμοποιηθεί από νέους για άλλα θέματα 

όπως η προφορική παράδοση. (http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-

to-the-web) 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης, και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεση με: 

- Περιγράφοντας την κλιματική πραγματικότητα 

- Τί τρέχει; 

- Το οικολογικό μου σπίτι 

- Τί είναι προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (γνώσεις) 

 

http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
http://www.ycarhe.eu/en/activity/from-a-visit-to-the-web
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Το οικολογικό σπίτι μου 
Σχεδιασμός ενός οικολογικού σπιτιού προσαρμοσμένου στους 

τοπικούς περιορισμούς και τους διαθέσιμους πόρους της 

περιοχής 

 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενέργειας, 

συνεργασίας 

Δημιουργική δραστηριότητα για την δημιουργία πρότυπου κατοικίας 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Ενεργειακή κατανάλωση / Ανανεώσιμη ενέργεια / Φυσικοί πόροι / Βιώσιμη 

ανάπτυξη / Νερό / Απόβλητα / Πρότυπο 

Προβληματισμός Πώς μπορώ να κάνω το σπίτι μου περισσότερο οικολογικό και λιγότερο 

εκτεθειμένο σε μείζονες κινδύνους; 

Θέμα Προσαρμογή, νερό, ενέργεια, μείζονες κίνδυνοι, κατανάλωση με 

υπευθυνότητα 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Τεχνολογία / Επιστήμες / Τέχνη 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να δημιουργήσουν, να οραματιστούν ένα έργο λαμβάνοντας, υπόψη 

την πραγματικότητα, 

- να κάνουν έναν προγραμματισμό, 

- να ακολουθήσουν τα βήματα του έργου, 

- να συνεργαστούν: να καθορίσουν και να τηρήσουν την οργάνωση και 

τον καταμερισμό μέσα στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας, 

- να χρησιμοποιήσουν την δημιουργικότητά τους, 

- να επιλέγουν, να οργανώνουν και να κινητοποιούν τρόπους, εργαλεία 

και υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, 

- να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να 

αναπαριστούν τον κόσμο που τους περιβάλλει, 

- να περιγράφουν και να θέτουν ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας ένα 

εξειδικευμένο λεξιλόγιο, για τα έργα που έπλασαν, αυτά των 

συνομήλικών τους και τα έργα τέχνης που διδάχτηκαν στην τάξη, 
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- να αιτιολογήσουν τις επιλογές που έκαναν κατά την διαδικασία που 

οδήγησε από τις προθέσεις στην υλοποίηση. 

 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, δεξιότητες, 

κλπ.) 

12-15 ετών 

Απαιτούμενες δεξιότητες: επιστημονικές γνώσεις για την ανανεώσιμη 

ενέργεια, την ανακύκλωση, και την κατανάλωση με υπευθυνότητα 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Βήμα 1) Προκαταρκτική συνάντηση: 

Οργάνωση: η τάξη χωρίζεται σε 6 ομάδες από περίπου 5 άτομα η κάθε μία.  

Κάθε ομάδα εργάζεται πάνω σε ένα διαφορετικό οικολογικό θέμα που θα 

εφαρμοστεί στο υπό διαμόρφωση πρότυπο.  

Παράδειγμα: 

Ομάδα 1) ενεργειακές προτάσεις (ανανεώσιμη ενέργεια προσαρμοσμένη στην 

περιοχή, ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική). 

Ομάδα 2) εξοικονόμηση νερού και επανάχρηση. 

Ομάδα 3) προστασία της κατοικίας από μείζονες κινδύνους (κυρίως από 

μεσογειακά φαινόμενα υπερβολικής βροχόπτωσης και πλημμύρας). 

Ομάδα 4) η ενσωμάτωση της κατοίκησης σε μία οικολογική γειτονιά 

(διευκόλυνση ομαλής μετακίνησης, τοποθέτηση κατοικίας).  

Ομάδα 5) το σχήμα της κατοικίας, η τοποθεσία, τα υλικά κατασκευής και η 

οικολογική μόνωση (φυσική και με τοπικά υλικά).  

Ομάδα 6) σεβασμός για το οικοσύστημα, την βιοποικιλότητα (χρήση φυτών, 

κτλ.). 

Κάθε ομάδα εργασίας πάνω στον σχεδιασμό του οικολογικού πρότυπου 

σπιτιού σέβεται τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. 

Βρείτε μία ή περισσότερες λύσεις για να εφαρμόσετε (πηγή: γνώση πολλών 

γνωστικών πεδίων, επιπρόσθετη έρευνα, παραδείγματα ανάλογων 

προτύπων). 

Βήμα 2) 

Μελέτη του σχεδίου. Προετοιμασία του σχεδίου σε κλίμακα 1:10 του 

πραγματικού από κάθε μαθητή. 

Βήμα 3) 

Επιλογή του σχεδίου από την ομάδα. 

Έναρξη της υλοποίησης του προτύπου. 

Μοίρασμα εργασιών για την συνέχιση της εργασίας στο σπίτι. 

Ανασκόπηση της προόδου της εργασίας: για να γίνει αυτό, οι μαθητές θα 

πρέπει να πάρουν φωτογραφίες των εργασιών τους. 
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Βήμα 4) 

Παρουσίαση των προτύπων, αξιολόγηση. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κλπ.) 

Σχολική τάξη, στο σπίτι 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ατομικές και συλλογικές δράσεις 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Ξύλα / Χαρτόνια / Μονωτικά υλικά / Διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά, τοπικά, 

οικολογικά, φυσικά αν είναι δυνατόν. 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

3 συναντήσεις (όχι απαραίτητα με αποτέλεσμα, θα ολοκληρωθούν ατομικά 

στο σπίτι) 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων 

- γνώση υλικών 

- δημιουργικότητα 

- τεχνική δεξιότητα 

- συνεργασία 

- χρήση εφαρμογής Sketchup 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης, και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεση με: 

Φυλλάδια εργασιών 

- “Προσαρμογή στα προβλήματα της παγκόσμιας μεταβλητότητας με 

την δημιουργία μιας πρότυπης οικολογικής κατοικίας “ 

Φυλλάδια γνώσεων: 

- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

- Τί σημαίνει προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή; 

Αγγλικά:   

Η υλοποίηση ολοκληρώνεται ιδανικά έχοντας μάθει την χρήση της 

δωρεάν εφαρμογής Sketchup η οποία σου επιτρέπει να σχεδιάσεις και 

να απεικονίσεις το σπίτι σου σε μορφή 3D. Επιμόρφωση για την 

σχεδίαση του σπιτιού σου με την εφαρμογή SketchUp, chapter #1 : 

σχεδιάζοντας ένα σπίτι: 

https://www.youtube.com/watch?v=MiZ57EvWAwk 

Αγγλικά (Ισπανικά/Γαλλικά): 

Ένας υπολογιστής οικολογικού αποτυπώματος για νέους 

 https://calc.zerofootprint.net/youth/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MiZ57EvWAwk
https://calc.zerofootprint.net/youth/
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Ελληνικά: 

 http://www.cres.gr/energy-saving/enimerosi_bioclimatikos.htm 

(Εξοικονόμηση ενέργειας στην κατοικία) 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_el (συμβουλές για την 

εξοικονόμηση ενέργειας) 

Ελληνικά/Ισπανικά/Αγγλικά/Γερμανικά: διαδικτυακό παιχνίδι 

 http://myenergysmarthome.eu/ 

Ιταλικά:  Σύνδεσμος με άρθρα για την κατοικία και την βιωσιμότητα: 

http://www.bioecogeo.com/ambiente-arredamento-cosa-scegliere-

casa-impatto-zero/; http://www.duomoimmobiliare.it/magazine/191-

abitare_sostenibile_consigli_per_una_casa_che_rispetta_l%E2%80%99a

mbiente_e_vi_fa_risparmiare.htmlAbout 

Παθητική κατοικία 

http://blog.dida-net.it/wp-

content/uploads/2012/05/Casa_Passiva.pdf                                          

http://www.aipe.biz/mondo-eps/wp-

content/uploads/sites/2/2015/10/EXPOCLIMA_Speciale82-CasaPassiva-

bassa_feb_2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cres.gr/energy-saving/enimerosi_bioclimatikos.htm
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_el
http://myenergysmarthome.eu/
http://www.bioecogeo.com/ambiente-arredamento-cosa-scegliere-casa-impatto-zero/;
http://www.bioecogeo.com/ambiente-arredamento-cosa-scegliere-casa-impatto-zero/;
http://www.duomoimmobiliare.it/magazine/191-abitare_sostenibile_consigli_per_una_casa_che_rispetta_l’ambiente_e_vi_fa_risparmiare.htmlAbout
http://www.duomoimmobiliare.it/magazine/191-abitare_sostenibile_consigli_per_una_casa_che_rispetta_l’ambiente_e_vi_fa_risparmiare.htmlAbout
http://www.duomoimmobiliare.it/magazine/191-abitare_sostenibile_consigli_per_una_casa_che_rispetta_l’ambiente_e_vi_fa_risparmiare.htmlAbout
http://blog.dida-net.it/wp-content/uploads/2012/05/Casa_Passiva.pdf
http://blog.dida-net.it/wp-content/uploads/2012/05/Casa_Passiva.pdf
http://www.aipe.biz/mondo-eps/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/EXPOCLIMA_Speciale82-CasaPassiva-bassa_feb_2015.pdf
http://www.aipe.biz/mondo-eps/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/EXPOCLIMA_Speciale82-CasaPassiva-bassa_feb_2015.pdf
http://www.aipe.biz/mondo-eps/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/EXPOCLIMA_Speciale82-CasaPassiva-bassa_feb_2015.pdf
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Απεικονίζοντας την κλιματική πραγματι-
κότητα 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου 

 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, δραστηριότητας, 

ενέργειας, συνεργασίας 

Ομαδική εργασία - καταιγισμός ιδεών (brainstorming) 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Περιοχή / Ανάπτυξη / Αιτίες / Επιπτώσεις / Περιβάλλον / Προσαρμογή / 

Ελαχιστοποίηση 

Προβληματική Ποιές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου; Πώς 

μπορεί η κλιματική αλλαγή να επιδράσει στην περιοχή σου; 

Θέμα Τοπική ανάπτυξη, αιτίες και αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής στην 

αγροτική παραγωγή, νερό, ατμοσφαιρική μόλυνση, βιοποικιλότητα, 

μεταφορές, μείζονες φυσικοί κίνδυνοι 

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Γεωγραφία / Φυσική Ιστορία / Οικονομία 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να περιγράψουν το περιβάλλον τους, 

- να αναγνωρίσουν πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή 

τους και να επινοήσουν πιθανά μέτρα μετριασμού και προσαρμογής, 

- να εκφράσουν δημόσια και με το κατάλληλο λεξιλόγιο, τα συμπεράσματα 

του προβληματισμού και της εργασίας τους. 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, δεξιότητες, 

κλπ.) 

13-16 ετών 

Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Οι μαθητές πρέπει να έχουν κατανοήσει τί 

είναι η κλιματική αλλαγή και ποιές είναι οι κύριες επιπτώσεις της. 

Ένα μικρό βίντεο μπορεί να παρουσιαστεί εισαγωγικά σαν υπενθύμιση: 

(e.g.: https://kids.nationalgeographic.com/videos/spectacular-

science/#climate_101_causes_and_effects.mp4 ) 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Βήμα 1) Απεικονίστε την πραγματικότητά σας  (30’) 

Οι μαθητές χωρίζονται σε αρκετές ομάδες των 5-6 ατόμων και τους ζητείται 

να διαμορφώσουν μαζί, πάνω σε ένα μεγάλο χαρτί, δεδομένα από την ζωής 

τους, χωρίς ωστόσο να μιλούν μεταξύ τους: φυσικά στοιχεία (δάσος, 

παραλία, ποτάμια, κλπ.), μεταφορές (αεροδρόμιο, σταθμός τραίνου, δρόμοι 

ταχείας κυκλοφορίας, κλπ.), δημόσια κτήρια (σχολείο, δημαρχείο, 

νοσοκομείο κλπ.) καθώς και άλλα στοιχεία τα οποία θεωρούν 

αντιπροσωπευτικά του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν. 

https://kids.nationalgeographic.com/videos/spectacular-science/#climate_101_causes_and_effects.mp4
https://kids.nationalgeographic.com/videos/spectacular-science/#climate_101_causes_and_effects.mp4
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Όταν οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικές περιοχές, οι ομάδες 

μπορούν να διαχωριστούν με βάση την τοπικότητα, έτσι ώστε οι τελικές 

ανακοινώσεις να παρουσιάζουν ποικιλία και συγκεκριμένη διαφορετική 

πραγματικότητα. 

Βήμα 2) Συζητήστε και διαμορφώστε τα συμπεράσματά σας (20’) 

Κάθε ομάδα συζητά για 15 λεπτά για το τελικό αποτέλεσμα και ξεκινά την 

δημιουργία της ανακοίνωσης σχετικά με ποιά στοιχεία θα επηρεαστούν από 

την κλιματική αλλαγή. 

Σε 5 λεπτά θα αποφασίσουν πώς θα παρουσιάσουν τα κύρια συμπεράσματά 

τους (ιδιαιτερότητες της περιοχής και κύριες προβλεπόμενες συνέπειες). 

Εάν κρίνεται απαραίτητο, δίνεται στους μαθητές μία λίστα με 

προβλεπόμενες ή ισχύουσες επιπτώσεις ως αναφορά (δείτε τον σχεδιασμό 

παρακάτω).  

Βήμα 3) Παρουσιάστε και διαπραγματευτείτε (5’) 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει την ανακοίνωσή της σε 5’, αναφέροντας ποιές 

ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζονται ή μπορούν να επηρεαστούν από 

την κλιματική αλλαγή και πώς. 

Για 5 έως 10 λεπτά, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, γίνεται μία συζήτηση 

με τον εκπαιδευτικό ώστε να τελειοποιηθούν τα συμπεράσματα της ομάδας. 

Βήμα 4) Εστιάστε σε μέτρα ελαχιστοποίησης και προσαρμογής 

Οι μαθητές τροποποιούν τα σχεδιαγράμματά τους ώστε να προτείνουν 

μέτρα ελαχιστοποίησης και προσαρμογής. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Η εργασία γίνεται σε ομάδες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

Απαιτούμενα υλικά Υλικά για τις ανακοινώσεις: μεγάλα χαρτιά (π.χ. χαρτοπίνακας, μαρκαδόροι) 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

2 ώρες 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων 

Ο καθηγητής ετοιμάζει μία διαβαθμισμένη αξιολόγηση από πριν ώστε να 

αξιολογήσει τους μαθητές πάνω στους παιδαγωγικούς στόχους της 

δραστηριότητας. Η αξιολόγηση θα γίνει τόσο από τον δάσκαλο όσο και από 

τους συμμαθητές. 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης, και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Σύνδεσμοι με: 

● Ας είμαστε σε ετοιμότητα (φυλλάδιο εργασίας) 

● Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (φυλλάδιο γνώσης) 

Ελληνικά:   Βίντεο και καρτούν ως εισαγωγή στο όλο θέμα 
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● https://www.ypaithros.gr/iperthermansi-planiti-terasties-apoleies-

tourismos-ellada/ 

● http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/to-roloi-tis-katastrofis 

● https://youtu.be/PZgtOnuHJWE  or  

● https://youtu.be/al78Pp-

vcDs?list=PLEbIKScbmG2wMFRhRpXEpCI7Znzo2ePJD   

● https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk&list=PLEbIKScbm

G2wMFRhRpXEpCI7Znzo2ePJD&feature=share&index=7  

● Οι Επιπτώσεις Της Κλιματικής Αλλαγής Στην Ελληνική Οικονομία 

https://www.youtube.com/watch?v=MCOlrMTvucc  (impact of CC on 

the Greek economy) 

● http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/o-efialtis-tis-ksirasias 

(video on desertification in Greece and global warming) 

 

Παρατηρήσεις Βεβαιωθείτε πως οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στην δραστηριότητα 

έχουν κατανοήσει τις κύριες αιτίες και τα αποτελέσματα της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

 

 

 

 

Φωτογραφία: CME Greece 
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Άχρωμο, άοσμο αλλά παρόν… Είμαι το 
CO2 
Πείραμα για τις επιπτώσεις του CO2 στην θερμοκρασία της Γης 

 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενέργειας, 

συνεργασίας 

 

Δραστηριότητα (Επιστημονικό πείραμα) 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

 CO2 / Παγκόσμια υπερθέρμανση / Φαινόμενο του θερμοκηπίου / 

Θερμοκρασία 

Προβληματισμός Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του CO2? 

Έχει το CO2 επίπτωση στην θερμοκρασία της Γης;   

Θέμα Οι αιτίες της κλιματικής αλλαγής. μόλυνση 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες / Φυσική / Γεωγραφία 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να κατανοήσουν πώς συνδέεται η αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα με την 

κλιματική αλλαγή, 

- να κατανοήσουν μία από τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής, 

- να κάνουν ένα επιστημονικό πείραμα με την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού. 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, δεξιότητες, 

κλπ.) 

10-14 ετών 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Η δραστηριότητα αποτελείται από 3 βήματα: πείραμα 1, πείραμα 2 και, 

τελική ερμηνεία. Το πείραμα 1 αποσκοπεί να δείξει πως δημιουργείται το 

διοξείδιο του άνθρακα εργαστηριακά. Το πείραμα 2 αποσκοπεί να δείξει πώς 

το διοξείδιο του άνθρακα επηρεάζει την θερμοκρασία της Γης. Στην τελική 

ερμηνεία θα βεβαιωθούμε πως κάθε μαθητής μπορεί να κατανοήσει την 

σύνδεση μεταξύ των πειραμάτων και αυτού που συμβαίνει στον πλανήτη. 

 

Ο εισηγητής παρέχει στους μαθητές όλα τα απαραίτητα αντικείμενα για την 

υλοποίηση του πειράματος και ένα φύλλο οδηγιών. 
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Ο εισηγητής προτείνει στους μαθητές να ξεκινήσουν με το βήμα 1 και τους 

ζητά να το αξιολογήσουν πριν προχωρήσουν στο βήμα 2. 

Βήμα 1) 

Τοποθετείστε 100 ml of ασβεστούχου υδροξειδίου στο δοχείο n°1 και κλείστε 

το με ένα διπλό καπάκι. 

• Στο δοχείο n°2, προσθέστε μία κουταλιά του γλυκού μαγειρική 

σόδα. 

• Σκεπάστε την μαγειρική σόδα με 100 ml λευκό ξύδι. 

• Γρήγορα κλείστε το δοχείο n°2 με ένα καπάκι. 

• Γρήγορα συνδέστε τα δύο δοχεία με έναν σωλήνα. 

• Παρατηρείστε τις αντιδράσεις που συμβαίνουν μέσα σε κάθε 

δοχείο. 

Προκειμένου να βγουν συμπεράσματα και να αξιολογηθεί το Βήμα 1, ο 

εισηγητής ζητά από τους μαθητές να αναγνωρίσουν και να δείξουν το CO2. 

 

Βήμα 2) 

• Τοποθετήστε την μπάλλα- προσομοίωση της Γης μέσα στην 

πλαστική σφαίρα πάνω σε ένα σταθερό στήριγμα. 

• Εισάγετε ένα θερμόμετρο κάτω από κάθε μπάλλα και 

σημειώστε την θερμοκρασία. Κανονικά η θερμοκρασία θα 

πρέπει να είναι ολόιδια και στις δύο περιπτώσεις. 

• Τοποθετείστε μία υπέρυθρη λάμπα πάνω από τις δύο σφαίρες. 

• Με τον σωλήνα, εισάγετε CO2 μέσα στην μία από τις σφαίρες 

και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να 

παράγετε CO2: 

* επιλογή 1: μέσω του σωλήνα που συνδέσατε με την μία σφαίρα 

* επιλογή 2: με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείσατε στο Βήμα 1. 

• Παρατηρήστε τα αποτελέσματα. Ποιά είναι η μεταβολή της 

θερμοκρασίας σε κάθε σφαίρα; 

Βήμα 3) 

Ο εισηγητής καλεί κάθε ομάδα μαθητών να παρουσιάσει τα αποτελέσματα 

του πειράματος στους μαθητές του. 

Ο εισηγητής εξηγεί πώς αυτά τα πειράματα αντιπροσωπεύουν αυτό που 

συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

Χώρος Σχολική τάξη, εργαστήριο Χημείας 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ομάδες των 2 έως 4 ατόμων 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Step 1:   Βάσεις δοχείων, δύο κλιπ, λευκό ξύδι, μαγειρική σόδα, 2 δοχεία, ένας 

αντάπτορας-καπάκι με δύο εισόδους-εξόδους, ένας αντάπτορας-καπάκι με 
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μία είσοδο-έξοδο, αντίστοιχος σωλήνας, πλαστελίνη (για στεγανοποιήσεις), 

ασβεστούχο υδροξείδιο 

Step 2:  Δύο μπάλλες που να προσομοιάζουν την Γη, δύο πλαστικές σφαίρες, 

δύο θερμόμετρα, μία υπέρυθρη λάμπα, ένας σωλήνας, υλικά για την 

παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (Βήμα 1). 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

20 λεπτά για το πείραμα 

10 λεπτά για να περιγραφούν τα αποτελέσματα από την ομάδα και σε 

επιπλέον χρόνο να δώσει ερμηνείες ο εκπαιδευτικός. 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές αξιολογούνται για το πώς υλοποίησαν το πείραμα και, μέσα από 

συζήτηση, τί κατανόησαν για την Κλιματική Αλλαγή μέσα από το πείραμα. 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης, και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμοι με: 

Φυλλάδιο δραστηριότητας, “Πείραμα για τις επιπτώσεις της τήξης των πάγων 

στο επίπεδο της θάλασσας” 

Παρατηρήσεις Οι μικρότεροι μαθητές χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση. 

Η δραστηριότητα πρέπει να γίνεται παράλληλα με άλλα σχετικά μαθήματα και 

όχι μόνη της. Αυτά τα άλλα μαθήματα θα πρέπει να διευρύνουν τις γνώσεις 

γύρω από τους παράγοντες αύξησης του CO2, και να εμβαθύνουν στην 

κατανόηση των συνεπειών που έχει η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη. 

Γαλλικός ιστότοπος : 

https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc 

Αυτή η δραστηριότητα είναι μέρος του Γαλλικού προγράμματος “Νέοι 

άνθρωποι και κλιματική αλλαγή”. Δοκιμάστηκε με παιδιά από 11 έως 12 ετών 

από ΜΚΟ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στον προσδιορισμό των αιτιών και των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη και ειδικά στην Νότια Γαλλία. 

Οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν τις επιμέρους επιπτώσεις και κα να 

προτείνουν τρόπους δράσεις και προσαρμογής στο σχολείο και στην 

καθημερινότητά τους. 

Αυτό το πρόγραμμα είναι μια σχολική δραστηριότητα πέντε ημερών, με 

πειράματα και εργαστήρια που περιλαμβάνουν όλες τις τάξεις του σχολείου. 

 

https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc
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Η δύναμη του Ήλιου 
Πείραμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ηλιακό πάνελ 

 

Είδος παιδαγωγικού έργου, 

δραστηριότητας, ενέργειας, 

συνεργασίας 

 

Δραστηριότητα με πείραμα σχετική με τον ηλεκτρισμό 

Λέξεις κλειδιά / παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Ηλεκτρισμός / Σύστημα / Ανανεώσιμη ενέργεια / Πείραμα 

Προβληματισμός Πώς να ανάψουμε μια λάμπα από ένα ηλιακό πάνελ; 

Θέμα Ενέργεια 

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Φυσική / Επιστήμες 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να κατανοούν πως χρησιμοποιείται κάθε υλικό, 

- να κάνουν έναν σχεδιασμό και ένα σύστημα, 

- να συζητούν για τις διαφορές μεταξύ των σχεδίων τους, 

- να φανταστούν και να υλοποιήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα 

(πείραμα). 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 

δεξιότητες, κλπ.) 

12-15 ετών 

Βήμα προς βήμα περιγραφή Βήμα 1) 

Ο καθηγητής εξηγεί τί είναι τα ηλεκτρολογικά υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 

Οι μαθητές χωρίζονται για το πείραμα σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. 

 

Βήμα 2) 

- ο καθηγητής δίνει μία λάμπα και μία μπαταρία σε κάθε ομάδα και 

τους ζητά να ανάψουν την λάμπα. 

- όταν το πετύχουν ο καθηγητής τους καθοδηγεί στην επόμενη 

δραστηριότητα. 

- οι ομάδες χρησιμοποιούν ηλιακά πάνελ, λάμπες και καλώδια 

προκειμένου να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα κλειστό κύκλωμα 

και να ανάψουν την λάμπα. 
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Μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν μετρητή για να μετρήσουν την 

τάση του πάνελ.  

Ο καθηγητής συντονίζει την δραστηριότητα και βοηθά όποτε 

χρειάζεται. 

- όταν επιτυγχάνουν, ζωγραφίζουν μία απεικόνιση που δείχνει την 

σύνδεση του ηλιακού πάνελ με την λάμπα. 

Βήμα 3) 

Ο καθηγητής παραδίδει την γενική μέθοδο δημιουργίας ενός 

συστήματος. 

http://www.ac-grenoble.fr/college/pays-de-gavot.st-paul-en-

chablais/IMG/pdf_5e_symboles_electriques.pdf 

Οι μαθητές κατανοούν το ηλεκτρικό σύστημα του πειράματος που 

υλοποίησαν. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 

 

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Ομάδα δύο έως τριών ατόμων 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Ηλεκτρολογικό υλικό: ηλιακό πάνελ, καλώδια, θερμικές και LED 

λάμπες, ηλεκτρολογικά κλιπ-δαγκάνες και μετρητές τάσης. 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

1 ώρα 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων 

Η υλοποίηση του συστήματος είναι η νέα δεξιότητα. 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης, και 

σύνδεσμοι με σχετικά θέματα 

Σύνδεση με εργασία: Προσαρμογή στα προβλήματα παγκόσμιας 

μεταβολής μέσα από την δημιουργία μιας πρότυπης οικολογικής 

κατοικίας 

Ελληνικά: 

● http://ekfechanion.eu/files/dimotiko/Protaseis/e_taxi/ENOTIT

A%204%20ENERGIA/KEFALEO%203%20METATROPES%20ENE

RGIAS/P%2014%20fwtovoltaika.pdf 

● http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/prasini-energeia 

Γαλλικά: 

● http://www.tpepanneauxsolaires.fr/utilisations.html 

● http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-

energies/solaire 

http://www.ac-grenoble.fr/college/pays-de-gavot.st-paul-en-chablais/IMG/pdf_5e_symboles_electriques.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/pays-de-gavot.st-paul-en-chablais/IMG/pdf_5e_symboles_electriques.pdf
http://ekfechanion.eu/files/dimotiko/Protaseis/e_taxi/ENOTITA%204%20ENERGIA/KEFALEO%203%20METATROPES%20ENERGIAS/P%2014%20fwtovoltaika.pdf
http://ekfechanion.eu/files/dimotiko/Protaseis/e_taxi/ENOTITA%204%20ENERGIA/KEFALEO%203%20METATROPES%20ENERGIAS/P%2014%20fwtovoltaika.pdf
http://ekfechanion.eu/files/dimotiko/Protaseis/e_taxi/ENOTITA%204%20ENERGIA/KEFALEO%203%20METATROPES%20ENERGIAS/P%2014%20fwtovoltaika.pdf
http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/prasini-energeia
http://www.tpepanneauxsolaires.fr/utilisations.html
http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/solaire
http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/solaire
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Παρατηρήσεις Το ηλιακό πάνελ ενδεχομένως να μην δίνει αρκετή ισχύ ώστε να 

ανάψει η λάμπα. Έτσι, σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε με έναν 

μετρητή τάσης να δούμε την τιμή που μας δίνει το ηλιακό πάνελ. 

 

 

 

 

Φωτογραφία. (Collège Garcin) France 

  



51 
 

Φαντάσου να έλιωναν όλοι  
οι πάγοι της Γης 
Πείραμα για τις συνέπειες στην στάθμη της θάλασσας από την 
τήξη των πάγων 

 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενέργειας, 

συνεργασίας 

Δραστηριότητα (πείραμα) 

 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

 Στάθμη της θάλασσας / Τήξη πάγων / Ηπειρωτικός πάγος / Παγκόσμια 

υπερθέρμανση / Φυσικός κίνδυνος 

Προβληματική Ποιές είναι οι συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης στην ανύψωση της 

θαλάσσιας στάθμης; 

Θέμα Νερό, μείζονες φυσικοί κίνδυνοι, παγκόσμια υπερθέρμανση 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Θετικές Επιστήμες / Φυσική / Γεωγραφία / Πολιτική παιδεία 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να εκτελούν ένα πείραμα ακολουθώντας το πρωτόκολλο για την μεταβολή 

της κατάστασης του ύδατος (από στερεό σε υγρό), 

- να κατανοούν πώς ο πάγος που λιώνει σε μία ήπειρο επηρεάζει την στάθμη 

της θάλασσας, 

- να κατανοούν πώς τα παγόβουνα στην θάλασσα επηρεάζουν την στάθμη 

της, 

- να κατανοούν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην τήξη των πάγων 

παγκοσμίως , 

- να κατανοούν γιατί ανυψώνεται θαλάσσια στάθμη, 
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- να κατανοούν το φαινόμενο της τήξης των πάγων και τις επιπτώσεις του 

στην θαλάσσια στάθμη. 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, δεξιότητες, 

κλπ.) 

 

10- 14 ετών 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Ξεκινώντας, ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θέμα της ανύψωσης της 

θαλάσσιας στάθμης στους μαθητές δείχνοντάς τους ένα βίντεο όπου θα 

μάθουν τί συμβαίνει σε παραθαλάσσιες περιοχές και στους κατοίκους τους (η 

θαλάσσια στάθμη ανυψώνεται και οι άνθρωποι χάνουν τις κατοικίες τους και 

πρέπει να μετακινηθούν). 

Μετά την παρακολούθηση του βίντεο, γίνεται μία συζήτηση ώστε οι μαθητές 

να μπουν στην διαδικασία να προβληματιστούν για τις πιθανές αιτίες 

ανύψωσης της θάλασσας. 

Όταν οι μαθητές επισημάνουν ότι οφείλεται στους πάγους και τα παγόβουνα 

που λιώνουν, τότε ο/η εκπαιδευτικός εισάγει την δραστηριότητα που θα 

εφαρμόσουν.  Τους εξηγεί τα πειράματα που θα εφαρμόσουν, τα οποία 

αποσκοπούν στη διερεύνηση για το αν τα παγόβουνα και οι ηπειρωτικοί 

πάγοι επιδρούν παρόμοια στην ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης. 

Ο/η εκπαιδευτικός, παραδίδει όλα τα αναγκαία υλικά στους μαθητές, 

εξηγώντας  την επιστημονική διαδικασία. 

Τέλος, χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων. Τους δίνει ένα φ. 

εργασίας με τις οδηγίες για την εκτέλεση του πειράματος. 

Περιγραφή του πειράματος 

Βήμα 1ο   

● Τοποθετήστε ένα στερεό αντικείμενο (ξύλινος κύβος, μεταλλικός 

κύλινδρος, κλπ.) στον πυθμένα του πρώτου μπώλ. 

● Γεμίστε το μπωλ με νερό χωρίς να βυθίσετε ολόκληρο το αντικείμενο, 

μέχρι 3-4 εκατοστά από την κορυφή του. 

● τοποθετήστε δύο παγάκια κύβους πάνω στο αντικείμενο 

● Με έναν κοινό μαρκαδόρο, σημειώστε πάνω στο μπωλ την στάθμη 

του νερού. 

● Δώστε χρόνο μέχρι να λιώσουν τα παγάκια και παρατηρήστε τα 

αποτελέσματα: η στάθμη του νερού ανυψώθηκε. 

Βήμα 2ο 

● Τοποθετήστε ένα στερεό αντικείμενο (ξύλινος κύβος, μεταλλικός 

κύλινδρος, κλπ.) στον πυθμένα του δεύτερου μπώλ. 

● Γεμίστε το μπωλ με νερό χωρίς να βυθίσετε ολόκληρο το αντικείμενο, 

μέχρι 3-4 εκατοστά από την κορυφή του. 

● Τοποθετήστε δύο παγάκια μέσα στο νερό. 
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● Με έναν κοινό μαρκαδόρο, σημειώστε πάνω στο μπωλ την στάθμη 

του νερού. 

● Δώστε χρόνο μέχρι να λιώσουν τα παγάκια και παρατηρήστε τα 

αποτελέσματα: η στάθμη του νερού δεν ανυψώθηκε. 

Στο τέλος της δραστηριότητας, κάθε ομάδα θα πρέπει να γράψει τις 

παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα για τα αποτελέσματα του πειράματος. 

Θα πρέπει ακόμα να γράψει ερμηνείες για αυτά τα αποτελέσματα. 

Ο/η εκπαιδευτικός  παρέχει ερμηνεία του πειράματος και εξηγεί γιατί η 

τήξη των ηπειρωτικών πάγων επηρεάζει την θαλάσσια στάθμη ενώ η τήξη 

των παγόβουνων όχι. 

Η τελευταία άσκηση είναι να εφαρμόσουν την γνώση που απέκτησαν για την 

παγκόσμια υπερθέρμανση και την αύξηση της θαλάσσιας στάθμης. 

Οι μαθητές μοιράζονται τα αποτελέσματα του πειράματος με τους 

συμμαθητές τους. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ατομικά ή σε ομάδες των 2 έως 3 ατόμων. 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Τέσσερα παγάκια, δύο μπωλ, δύο στερεά αντικείμενα (ξύλινος κύβος, 

μεταλλικός κύλινδρος, κλπ.), νερό, ένας απλός μαρκαδόρος. 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

20 λεπτά για το πείραμα. 

10 λεπτά για να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους οι ομάδες. 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές κοινοποιούν τα αποτελέσματά τους στους συμμαθητές τους. 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης, και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμοι με: 

Φύλλο δραστηριοτήτων 

- Πείραμα για την επίδραση της θερμοκρασίας στην θαλάσσια στάθμη. 

Φύλλο γνώσεων 

- Θαλάσσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. 

Παρατηρήσεις Κάποιοι εκπαιδευτικοί σχολίασαν πως στην περίπτωση του παγόβουνου, η 

τήξη θα προκαλέσει μία μικρή μεταβολή στην θαλάσσια στάθμη. Στην 

δραστηριότητα, αναφέρεται πως αυτή δεν θα μεταβληθεί καθόλου. Αυτή η 

διαφοροποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι η δραστηριότητα βασίζεται στην 

Αρχή του Αρχιμήδη, βάσει της οποίας το λιώσιμο των παγόβουνων δεν θα 

επηρεάσει την θαλάσσια στάθμη. Αυτό όμως θα ισχύσει μόνο εφόσον όλη η 
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ποσότητα του πάγου είναι πλήρως βυθισμένη στο νερό. Ένα σημαντικό μέρος 

των πάγων του πλανήτη βρίσκεται εκτός νερού, τα παγόβουνα δεν είναι 

βυθμισμένα πλήρως. Πρέπει να ειπωθεί στους μαθητές πως εάν ένα μέρος του 

πάγου είναι βυθισμένο, η θαλάσσια στάθμη θα ανυψωθεί ελαφρά. 
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Ο ωκεανός φουσκώνει... 
Πείραμα για την επίδραση της θερμοκρασίας στην θαλάσσια 
στάθμη 

 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενέργειας, 

συνεργασίας 

Δραστηριότητα (επιστημονικό πείραμα) 

 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Θερμοκρασία / Θαλάσσια στάθμη / Παγκόσμια υπερθέρμανση / Φυσικοί 

κίνδυνοι 

 

Προβληματισμός Ποιές είναι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης στην θάλασσα; 

Θέμα Νερό, μείζονες φυσικοί κίνδυνοι 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες / Φυσική / Γεωγραφία 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

/ Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

- να κάνουν ένα επιστημονικό πείραμα και να κατανοήσουν την σχέση αιτίας 

και αποτελέσματος, 

- να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης στην στάθμη 

της θάλασσας, 

- να προβλέψουν επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης στην άνοδο της 

μέσης θαλάσσιας στάθμης, 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, δεξιότητες, 

κλπ.) 

8 - 14 ετών 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Περιγραφή του πειράματος 

Βήμα 1) 
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Ο επιμορφωτής δίνει τα απαραίτητα υλικά για το πείραμα στους μαθητές, μαζί 

με την επιστημονική διαδικασία. 

Βήμα 2) 

● Εισάγεται το σωληνάριο στο καπάκι. 

● Γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι το χείλος. 

● Τοποθετείστε το καπάκι στο δοχείο. Η στάθμη του νερού στο 

σωληνάριο πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να μην έχει φυσαλίδες 

αέρα μέσα του. 

● Με έναν κοινό μαρκαδόρο κάντε μία γραμμή πάνω στο σωληνάριο στο 

σημείο της στάθμης του νερού. 

● Τοποθετήστε το δοχείο μέσα στον βρεφικό βραστήρα γεμάτο ως την 

μέση και ενεργοποιήστε την συσκευή. 

● Περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί το νερό και παρατηρήστε την άνοδο του 

νερού στο σωληνάριο. 

Βήμα 3) 

Ο επιμορφωτής ζητά από τους μαθητές να δουλέψουν ομαδικά για να 

εκφράσουν αυτό που συμβαίνει στο νερό. Μπορούν να συνδέσουν αυτό το 

πείραμα με την κλιματική αλλαγή, και ειδικά με τις επιπτώσεις της στην άνοδο 

της θαλάσσιας στάθμης. 

Βήμα 4) 

Κάθε ομάδα μοιράζεται τα συμπεράσματά της με τους συμμαθητές της 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κλπ.) 

Σχολική αίθουσα, εργαστήριο Φυσικής 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ατομικά ή ομαδικά κατ’ επιλογή του επιμορφωτή 

Απαιτούμενα υλικά 

 

1 καπάκι με τρύπα, ένα σωληνάριο, ένα δοχείο, ένας βρεφικός βραστήρας, 

ένας κοινός μαρκαδόρος 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου 

ή δράσεων 

1 ώρα 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές συντάσσουν μία έκθεση του πειράματος για αυτά που έκαναν και 

παρατήρησαν. 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης, και 

Σύνδεσμοι με: 

 

Φυλλάδιο δραστηριοτήτων 
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σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

- Πείραμα για τις συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας στην 

θαλάσσια στάθμη 

Φυλλάδιο γνώσης 

- Επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον (CO2) 

Παρατηρήσεις Η δραστηριότητα μπορεί να είναι κατάλληλη για νεότερους μαθητές και μπορεί 

να προταθεί ως ένα πρώτο πείραμα στο εργαστήριο φυσικής. 

Το όνομα του προγράμματος στην Γαλλία είναι “Οι νέοι και η κλιματική αλλαγή”. 

Ήταν ένα πείραμα που έγινε με μαθητές 11-15 ετών από ΜΚΟ περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον προσδιορισμό των αιτιών και των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Γη και ειδικά στην Νότια Γαλλία. Οι 

μαθητές έχουν την δυνατότητα να αναλύσουν τις επιπτώσεις και να προτείνουν 

διάφορα μέσα δράσης και προσαρμογής: καθημερινότητα, στο σχολείο κλπ. 

Αυτό το πρόγραμμα είναι μία πενθήμερη σχολική δράση με πειράματα και 

εργαστήρια που περιλαμβάνουν όλες τις τάξης του δευτεροβάθμιου σχολείου. 

Γαλλικός ιστότοπος: 

https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc 

 

 

 

 

https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc
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Η ζωή στη θάλασσα σε κίνδυνο 
Πείραμα για την επίδραση της όξυνσης των θαλασσών στην 
θαλάσσια ζωή 

 

Είδος παιδαγωγικού έρ-
γου, δραστηριότητας, ε-
νέργειας, συνεργασίας 

Δραστηριότητα (πείραμα) 

 
 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό περιεχόμενο 

Θαλάσσια οξίνιση / pH / Θαλάσσια ζωή / Θαλάσσιο περιβάλλον / Διαλυ-
τότητα CO2 / Βιοποικιλότητα 
 

Προβληματική Ποιές είναι οι επιπτώσεις της αύξησης του CO2 στους θαλάσσιους οργα-
νισμούς; 
 

Θέμα Συνέπειες από την αύξηση του CO2, θαλάσσια οξίνιση, οι επιπτώσεις από 
την οξίνιση των θαλασσών στους θαλάσσιους οργανισμούς 
 

Μαθήματα (επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Θετικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) / Γεωγραφία 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να εργαστούν ομαδικά, 
- να χρησιμοποιήσουν επιστημονικά εργαλεία (μετρητής pH), 
- να κατανοήσουν τις επιπτώσεις από την όξυνση των θαλασσών στους 
θαλάσσιους οργανισμούς, 
- να κατανοήσουν την συνεισφορά της αύξησης του CO2 στην όξυνση των 
θαλασσών. 
 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 
δεξιότητες, κλπ.) 

12- 14 ετών 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Ο/η εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές τα απαραίτητα υλικά για τα πει-
ράματα, καθώς και την διαδικασία του πειράματος. 
Ζητά από τους μαθητές να ξεκινήσουν με το Βήμα 1 και να το ολοκληρώ-
σουν πριν προχωρήσουν στο Βήμα 2. 
 
Περιγραφή του πειράματος 
Βήμα 1ο   

● Γεμίστε το πρώτο δοχείο με νερό. 
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● Τοποθετήστε τον μετρητή pH στο δοχείο και σημειώστε την μέ-
τρηση. 

● Φυσήξτε μέσα στο νερό επί ένα λεπτό για να εισάγετε CO2. 
● Ξαναμετρήστε το pH. 
● Παρατηρήστε την αύξηση του pH. 
●  Για να ολοκληρώσετε και να επαληθεύσετε το πρώτο βήμα σχο-

λιάστε τα αποτελέσματα του πειράματος (μία όχι και τόσο εντυ-
πωσιακή μεταβολή είναι αναμενόμενη) και τις συνέπειες της αύ-
ξησης του CO2 στην θάλασσα. 

 
Βήμα 2ο  

● Γεμίστε το δεύτερο δοχείο με ξύδι. 
● Τοποθετήστε ένα κέλυφος οστρακοειδούς μέσα στο δεύτερο δο-

χείο. 
● Παρατηρήστε τί θα συμβεί. 

 
Ο/η εκπαιδευτικός:  

- Ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν την επίδραση της οξίνι-
σης θαλάσσιας στους θαλάσσιους οργανισμούς. 

- Ζητά από τους μαθητές να μοιραστούν τα συμπεράσματά τους 
με τους συμμαθητές τους.  

- θα πρέπει να εξηγήσει στους μαθητές γιατί χρησιμοποιήσαν 
ξύδι και ποιά είναι η βιοχημική διαδικασία που παράγει φυσα-
λίδες. 

Χώρος (αίθουσα συναντή-
σεων, εξωτερικοί χώροι, 
κλπ.) 

Αίθουσα διδασκαλίας 

Ατομικές ή/και συλλογικές 
δράσεις 

Ατομικά ή σε ομάδες των δύο ή τριών μαθητών 
 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Βήμα 1ο : 1 καλαμάκι, 1 δοχείο, ένας μετρητής pH, νερό (εάν είναι δυνα-
τόν, θα μπορούσε να είναι θαλασσινό νερό ή ο εκπαιδευτικός θα μπο-
ρούσε να δείξει που να προσομοιωθεί με την προσθήκη αλατιού σε νερό 
βρύσης). 
 
Βήμα 2ο : 1 δοχείο, ξύδι, ένα κέλυφος οστρακοειδούς. 
 

Χρονική διάρκεια παιδα-
γωγικού έργου ή δράσεων 

10 λεπτά για τα πειράματα 
10 λεπτά για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων δεξιοτήτων 

Οι μαθητές μοιράζονται τα αποτελέσματά τους με τους συμμαθητές τους. 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 
διεύρυνση γνώσης, και 
σύνδεσμοι με σχετικά θέ-
ματα 

Συνδεσμοι με:  
Φύλλο δραστηριοτήτων: Πείραμα για την επίδραση απο την αύξηση του 
CO2 στην θερμοκρασία της Γης 
Φύλλο γνώσεων: Θαλάσσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 
 
Ελληνικά: 

● https://physics4u.wordpress.com/2018/12/12/οξίνιση-των-
ωκεανών-τι-πρακτικά-σημαί/ 

● http://www.helmepacadets.gr/files/acidification_cadets.pdf 
 

Γαλλικά:  

https://physics4u.wordpress.com/2018/12/12/%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF/
https://physics4u.wordpress.com/2018/12/12/%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF/
http://www.helmepacadets.gr/files/acidification_cadets.pdf
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● https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc  
Παρατηρήσεις Το όνομα του προγράμματος στην Γαλλία είναι “Οι νέοι και η κλιματική αλ-

λαγή”. Ήταν ένα πείραμα που έγινε με μαθητές 11-15 ετών από ΜΚΟ περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον προσδιορισμό 
των αιτιών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Γη και ειδικά 
στην Νότια Γαλλία. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να αναλύσουν τις ε-
πιπτώσεις και να προτείνουν διάφορα μέσα δράσης και προσαρμογής: κα-
θημερινότητα, στο σχολείο κλπ. 
Αυτό το πρόγραμμα είναι μία πενθήμερη σχολική δράση με πειράματα και 
εργαστήρια που περιλαμβάνουν όλες τις τάξης του δευτεροβάθμιου σχο-
λείου.  
 

 

  

https://lesjeunesfaceauxcc.wixsite.com/lesjeunesfaceauxcc
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Το περιβάλλον μου αλλάζει, τί συμβαί-
νει; 
Αναζητώντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο κο-
ντινό μας περιβάλλον 

 

Είδος παιδαγωγικού έρ-
γου, δραστηριότητας, 
προγράμματος, συνεργα-
σίας 

 
Δραστηριότητα για την αναζήτηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλα-
γής στο κοντινό μας περιβάλλον 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Μεσογεικό κλίμα / Κλιματική αλλαγή / Μείζονες φυσικοί κίνδυνοι στο κο-
ντινό μου περιβάλλον 
 

Προβληματική Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή που είναι εμφανείς στο κοντινό 
μου περιβάλλον 
 

Θέμα Μείζονες φυσικοί κίνδυνοι, Βιοποικιλότητα, Ατμοσφαιρική μόλυνση, Νερό 
 

Μαθήματα (επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Γεωγραφία / Μαθηματικά / Γλώσσα/ Θετικές Επιστήμες / Πληροφορική 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να συγκρίνουν τις χαρακτηριστικές διαφορετικές κλιματικές συνθήκες με 
την κλιματική συνθήκη της δικής τους περιοχής, 
- να εξηγήσουν την σημασία της ατμόσφαιρας, 
- να εξηγήσουν την σημασία της τροπόσφαιρας στην ύπαρξη της ζωής, 
- να κατανοήσουν τί είναι η κλιματική αλλαγή, 
- να δώσουν ένα παράδειγμα κλιματικής αλλαγής, 
- να συγκρίνουν φυσικούς αριθμούς, 
- να δημιουργήσουν έναν πίνακα τιμών από το μεγαλύτερο προς το μικρό-
τερο, 
- να απεικονίσουν γραφικά μία ακολουθία τιμών, 
- να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μία συνέντευξη με έγκυρη μεθο-
δολογία. 
 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλι-
κία, δεξιότητες, κλπ.) 

11 - 15 ετών 
 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Βήμα 1Ο   
Έρευνα: Ερευνώντας μέσα στην γειτονιά μας (ενήλικες) 
1) Με τον/την καθηγητή/τρια της Γεωγραφίας οι μαθητές επαναλαμβά-
νουν τους βασικούς γεωγραφικούς όρους που έχουν διδαχθεί: κλίμα, χα-
ρακτηριστικά Μεσογειακού κλίματος, ατμόσφαιρα, τροπόσφαιρα, παγκό-
σμια υπερθέρμανση.  
Μετά συζητούν για τις ερωτήσεις που θα θέσουν στους ενήλικες γείτονές 
τους. 
Στο τέλος συμφωνούν στην εξής ερώτηση: “Ποιές αλλαγές παρατηρείτε στο 
περιβάλλον τις οποίες θα αποδίδατε στην κλιματική αλλαγή;” 
Οι μαθητές θα ρωτήσουν τους γείτονές τους και θα καταγράψουν τις απα-
ντήσεις (κάθε μαθητής θα ρωτήσει από 5 έως 6 γείτονες). 
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2) Οι μαθητές θα συναντηθούν στην τάξη για να συγκρίνουν τις απαντήσεις 
που συνέλεξαν 
3) Οι μαθητές θα συγκρίνουν και θα κατηγοριοποιήσουν τις απαντήσεις 
των συμμετεχόντων στην έρευνα 
4) Θα δημιουργήσουν έναν πίνακα με τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων. 
 

Αλλαγές 

Γενική κατά-
σταση του κλί-
ματος 

Φυτά Ζώα Άνθρωποι 

    

 
Βήμα 2Ο  
Ερωτηματολόγιο για μαθητές 
Βασισμένη στην έρευνα που διενεργήθηκε σε ενήλικες, θα διενεργηθεί α-
κόμα μία μεταξύ των μαθητών με το παρακάτω ερωτηματολόγιο: “Ποιές 
από αυτές τις αλλαγές στο κοντινό σου περιβάλλον θεωρείς ιδιαίτερα ση-
μαντικές; Αξιολόγησε την σημασία κάθε αλλαγής από το 1 έως το 5. 1-όχι 
σημαντικό, 5-το πιο σημαντικό. 
Το ερωτηματολόγιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε πολλές τάξεις, μεταξύ μα-
θητών 11 έως 15 ετών. 
 
Βήμα 3Ο  
Ανάλυση και χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
Οι μαθητές με τον καθηγητή των Μαθηματικών, διαχειρίζονται τα αποτε-
λέσματα που συλλέχθηκαν. Σημειώνουν την συχνότητα και την τιμή κάθε 
απάντησης στο ερωτηματολόγιο.  
Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν αριθμητικά και γραφικά (με την 
χρήση του ExCel). Προσδιορίζονται οι υψηλότερες και οι χαμηλότερες τι-
μές. 
 
Βήμα 4Ο   
Το αντικείμενο και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής θα αναφερθεί και 
θα ερμηνευτεί σε επόμενα μαθήματα, με την χρήση του φύλλου “Αντιδρά-
σεις του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή“.  
  

Χώρος (αίθουσα συνα-
ντήσεων, εξωτερικοί χώ-
ροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα, δημόσιοι χώροι 

Ατομικές ή/και συλλογι-
κές δράσεις 

Ατομική και ομαδική εργασία 
 

Χρονική διάρκεια παιδα-
γωγικού έργου ή δρά-
σεων 

8-10 ώρες 
 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Παρουσίαση και συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα. 
Αντιπαράθεση απόψεων για την δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών 
ζωής μέσα στο κοντινό μας περιβάλλον. 
 

Διαμόρφωση Οικο-Πο-
λίτη, διεύρυνση γνώσης, 
και σύνδεσμοι με σχετικά 

Σύνδεσμοι με:  
 
Φύλλα δραστηριοτήτων 
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θέματα - Αντιδράσεις του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή. 
- Δραστηριότητα για τους κινδύνους πλημμύρας στην περιοχή σου. 
- Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου. 
- Πείραμα για την όξυνση των θαλασσών και την επίδρασή της στην 

θαλάσσια ζωή. 
- Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον ζωικό κύκλο των σαρδε-

λών. 
- Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αποδήμηση των καλα-

μαριών. 
- Ενεργώντας σαν οικο-πολίτης στις τοπικές κοινωνίες  

 
Ελληνικά: 

● http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/to-roloi-tis-katastrofis  
● https://youtu.be/PZgtOnuHJWE 
● https://youtu.be/al78Pp-

vcDs?list=PLEbIKScbmG2wMFRhRpXEpCI7Znzo2ePJD  or 
https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk&list=PLEbIKScb
mG2wMFRhRpXEpCI7Znzo2ePJD&feature=share&index=7 

● http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/o-efialtis-tis-ksirasias  
 

Παρατηρήσεις Διεξάγοντας την έρευνα για την κλιματική αλλαγή έχοντας ως δείγμα τους 
γείτονες, οι μαθητές -χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία- εγείρουν το ενδιαφέ-
ρον και προβάλλουν το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Κυρίως, θέτοντας  ε-
ρωτήματα(“τί σας ενοχλεί περισσότερο σε σχέση με την κλιματική αλλαγή;”, 
“ποιά είναι η πιο επιβλαβής συνέπεια;” κ.λπ.). 
Το θέμα υπάρχει στην αντίληψή τους για καιρό (καθώς διενεργούν την έ-
ρευνα, καταγράφουν τις απαντήσεις και τις συγκρίνουν με τις καταγραφές 
των συμμαθητών τους). Σε αυτό το διάστημα, εμβαθύνουν στο θέμα, έτσι 
ώστε οι μαθητές να είναι περισσότερο προετοιμασμένοι για εργασία σχε-
τικά με αυτό το αντικείμενο. 
 

 
 

  

http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/to-roloi-tis-katastrofis
https://youtu.be/PZgtOnuHJWE
https://youtu.be/al78Pp-vcDs?list=PLEbIKScbmG2wMFRhRpXEpCI7Znzo2ePJD
https://youtu.be/al78Pp-vcDs?list=PLEbIKScbmG2wMFRhRpXEpCI7Znzo2ePJD
https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk&list=PLEbIKScbmG2wMFRhRpXEpCI7Znzo2ePJD&feature=share&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk&list=PLEbIKScbmG2wMFRhRpXEpCI7Znzo2ePJD&feature=share&index=7
http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/o-efialtis-tis-ksirasias
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Οικο-βιβλίο 
Συνέντευξη με έναν συγγραφέα βιβλίου με θέμα την Οικολογία 
 

Είδος παιδαγωγι-
κού έργου, δραστη-
ριότητας, ενέρ-
γειας, συνεργασίας 

 
Δραστηριότητα για την κλιματική αλλαγή και τα βιβλία 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Κλιματική αλλαγή / Νερό / Ατμοσφαιρική μόλυνση / Κινητικότητα / Ενέργεια / 
Βιοποικιλότητα / Φαινόμενο θερμοκηπίου 

Προβληματισμός Πώς μπορεί η λογοτεχνία να αλλάξει τις καθημερινές μας συμπεριφορές σε 
σχέση με την προστασία της Γης; 
Πώς μπορεί η λογοτεχνία να μας ευαισθητοποιήσει για την παγκόσμια αλλαγή; 
 

Θέμα Η κλιματική αλλαγή γενικότερα 
 

Μαθήματα 
(επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Επιστήμες, Γλώσσα, Πολιτική παιδεία 

Παιδαγωγικοί 
στόχοι / Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να κατανοήσουν ερωτήσεις που εγείρει ένα βιβλίο για την οικολογία, 
- να βρίσκουν λέξεις κλειδιά μέσα σε ένα κείμενο, 
- να προετοιμάζουν ερωτήσεις για μία συνέντευξη, 
- να οργανώνουν συνάντηση με έναν συγγραφέα, 
- να υλοποιούν μία συνέντευξη, 
- να γράφουν ένα άρθρο για μία εφημερίδα, 
- να είναι ευαισθητοποιημένοι για την επίδραση των πράξεών τους στο περιβάλ-
λον, 
- να συμμετέχουν σε μία συλλογική δράση, 
- να δείχνουν περισσότερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, 
- να ενεργούν φιλικά προς το περιβάλλον. 
 

Ομάδα-αποδέκτης 
(ηλικία, δεξιότητες, 
κλπ.) 

13-15 ετών 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Βήμα 1)  
Στην αρχή ο καθηγητής οργανώνει ένα καταιγισμό ιδεών πάνω στο θέμα κλιμα-
τική αλλαγή (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος του βιβλίου). Ο καθηγητής γρά-
φει ένα θέμα στον πίνακα και οι μαθητές μοιράζονται τις ιδέες τους. Τις γράφουν 
γύρω από το θέμα. 
 
Ο καθηγητής προτείνει να διαβαστεί στην τάξη, ένα βιβλίο που θεωρεί ενδιαφέ-
ρον. Ο συγγραφέας πρέπει να είναι εν ζωή και να κατοικεί στην χώρα που γίνεται 
το μάθημα. Οι μαθητές με τον καθηγητή μπορούν να συζητήσουν για τον συγ-
γραφέα και να σχολιάσουν τον τίτλο του βιβλίου. 
 
Ο καθηγητής επιλέγει τα πιο ενδιαφέροντα ή αντιφατικά μέρη και τα διαβάζει 
στους μαθητές. Οι μαθητές παρακολουθούν και καταγράφουν τις εντυπώσεις 
τους για το περιεχόμενο. Συζητούν το θέμα που αναπτύσσεται στο βιβλίο. 
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Στο τέλος του μαθήματος, ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές ως εργασία, να 
διαβάσουν κάποιες σελίδες του βιβλίου. Επιπρόσθετα, ζητά να γράψουν σχετι-
κές ερωτήσεις για πράγματα που δεν κατάλαβαν ή με τα οποία διαφωνούν. 
 
Βήμα 2) 
Οι μαθητές διαβάζουν τις ερωτήσεις τους εστιάζοντας στο περιεχόμενο. Προσπα-
θούν να τις απαντήσουν μόνοι τους. Εάν δεν βρίσκουν απαντήσεις μόνοι τους ο 
καθηγητής τους παροτρύνει, να επικοινωνήσουν για αυτό το θέμα με τον συγ-
γραφέα ή κάποιον άλλο ειδικό. 
Οι μαθητές θα πάρουν συνέντευξη από τον συγγραφέα ή τον ειδικό πάνω στα ε-
ρωτήματά τους. 
 
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και ετοιμάζουν από μία λίστα με 
ερωτήματα. Το τελικό ερωτηματολόγιο προς τον συγγραφέα ή τον ειδικό θα απο-
φασιστεί συλλογικά από τις διαφορετικές ομάδες. 
 
Ο καθηγητής και οι μαθητές σκέφτονται τον καλύτερο τρόπο να προσκαλέσουν 
τον συγγραφέα ή τον ειδικό στο σχολείο τους (μέσω email, επιστολής, τηλεφω-
νήματος κλπ.). Όταν αποφασίσουν , συντάσσουν την πρόσκληση, εξηγώντας τον 
σκοπό της συνέντευξης. 
 
Αποφασίζουν την ημερομηνία, το χρονοδιάγραμμα και τον τόπο που θα γίνει η 
συνέντευξη. 
 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Όταν ο συγγραφέας ή ειδικός έρθει στην σχολική αίθουσα, καταγράφουν την εκ-
δήλωση σε βίντεο ώστε αργότερα να μπορούν να το παρουσιάσουν στους συμ-
μαθητές τους ή δημόσια. 
 
Κάποιοι μαθητές παίρνουν την συνέντευξη από τον καλεσμένο.  
 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 
Στην διάρκεια των επόμενων μαθημάτων οι μαθητές κάνουν ανασκόπηση της εκ-
δήλωσης, καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό (χώρος για περαιτέρω ερωτή-
σεις / διαλεύκανση αμφιβολιών). 
 
Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να συντάξουν ένα άρθρο σχετικά με την εκ-
δήλωση ή μία βιβλιοκριτική, δίνοντας μαζί οδηγίες για το πώς να συνταχθεί ένα 
άρθρο στην σχολική εφημερίδα. 
 
Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές θα πρέπει να συνδέσουν τα ευρήματά 
τους, να τα εφαρμόσουν στις συμπεριφορές τους και να συνεισφέρουν με ιδέες 
για την βελτίωσή τους. 
 

Χώρος (αίθουσα 
συναντήσεων, εξω-
τερικοί χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα, Αίθουσα συναντήσεων 
 

Ατομικές ή/και συλ-
λογικές δράσεις 

Ατομικές και συλλογικές δράσεις 
 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Τουλάχιστον ένα αντίγραφο του βιβλίου για τον καθηγητή ώστε να προετοιμάσει 
την ύλη για τους μαθητές. Βιντεοκάμερα. 
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Χρονική διάρκεια 
παιδαγωγικού έρ-
γου ή δράσεων 

2 ώρες για την εκδήλωση και 2 ώρες επί 5 εβδομάδες για το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων πριν και μετά από την εκδήλωση. 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Η αξιολόγηση θα βασιστεί: 
- στις ερωτήσεις που τέθηκαν στην συνέντευξη (θα αξιολογηθούν από τον καθη-
γητή και τους μαθητές) 
- την συμμετοχή των μαθητών (από τον καθηγητή και την εμπειρία του καλεσμέ-
νου συγγραφέα ή ειδικού) 
- το άρθρο ή την βιβλιοκριτική (από τον καθηγητή και τους μαθητές-συντάκτες 
στην εφημερίδα) 
 

Διαμόρφωση Οικο-
Πολίτη, διεύρυνση 
γνώσης, και σύνδε-
σμοι με σχετικά θέ-
ματα 

Σύνδεση με:  
 
Φυλλάδια δραστηριοτήτων 

- Ερευνώντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον μας. 
- Αντιδράσεις του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή. 
- Δραστηριότητα ανασκόπησης των μαθημάτων επιστήμης μέσα από την 

δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. 
- Δραστηριότητα για την γνωριμία των μαθητών με την κλιματική αλλαγή. 
- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου. 

 
Φυλλάδια εργασιών 

- Δημιουργώντας μία επικοινωνιακή καμπάνια από μαθητές για μαθητές 
και το ευρύτερο κοινό. 

 
Ελληνικά: 

● http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=735484  
 

Παρατηρήσεις Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με την συνεργασία ενός συγγραφέα βιβλίου για 
την κλιματική αλλαγή (γενικότερα ή και για κάποιο ειδικό θέμα) ή ενός ειδικού 
πάνω στο θέμα. 

 
 

 

http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=735484
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Για ποιόν χτυπά η καμπάνα; 
Οι αντιδράσεις του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή 

 

Είδος παιδαγωγικού 
έργου, δραστηριότη-
τας, προγράμματος, 
συνεργασίας 

 
Δραστηριότητα 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Κλιματική αλλαγή / Συνθήκες διαβίωσης / Προσαρμοστικότητα των οργανι-
σμών στο περιβάλλον 
 

Προβληματική Ποιές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες διαβίωσης 
και πώς θα αντιδράσουν οι οργανισμοί σε αυτήν; 
 

Θέμα Νερό, Βιοποικιλότητα, Γεωργία 
 

Μαθήματα 
(επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Θετικές Επιστήμες, Γεωγραφία 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να κατανοούν τί σημαίνει κλιματική αλλαγή, 
- να δίνουν παραδείγματα από την κλιματική αλλαγή, 
- να κατανοούν και να εξηγούν βασικές αρχές οργάνωσης των οργανισμών και 
των κοινωνιών τους στην φύση, 
- να κατανοούν και να εξηγούν την προσαρμογή των οργανισμών και των κοι-
νωνιών τους στους βιότοπους, 
- να εξηγούν τις επιπτώσεις των συνθηκών διαβίωσης στην επιβίωση και τη 
διασπορά των οργανισμών, 
- να κατανοούν και να περιγράφουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στον φυτικό και ζωικό κόσμο, 
- να προβλέπουν και να περιγράφουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
σε κάποιους οργανισμούς της περιοχή τους. 

Ομάδα-αποδέκτης (η-
λικία, δεξιότητες, κλπ.) 

11-14 ετών 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με το προηγούμενο μάθημα  (δραστηριό-
τητα “Ερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον 
μας”). Η κατανόηση του διδακτικού περιεχομένου εξαρτάται από τις προϋ-
πάρχουσες γνώσεις των μαθητών. 
 
Βήμα 1ο   
Οι μαθητές έχουν έναν στόχο: “Σκεφτείτε τις συνέπειες του παρακάτω γεγονό-
τος: η θερμοκρασία ξαφνικά έπεσε: στις 28 Μαρτίου ήταν στους 20 βαθμούς 
και στις 2 Απριλίου έγινε μείον 3”. 
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και διαμορφώνουν μία αλυσίδα συνεπειών. 
Στην συνέχεια παρουσιάζουν το αποτέλεσμα. Ο/η εκπαιδευτικός σημειώνει 
τις συνέπειες που εντόπισαν. Συζητούν για την σημασία κάθε συνέπειας. Οι 
συνέπειες από την κλιματική αλλαγή συζητιούνται και κατανέμονται σε άμε-
σες και έμμεσες. 
Η συζήτηση κατευθύνεται προς το κύριο ερώτημα. Γιατί η κλιματική αλλαγή 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς; Δίνεται έμφαση σε 
λέξεις κλειδιά: συνθήκες διαβίωσης, προσαρμοστικότητα των οργανισμών στο 
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περιβάλλον, βιότοποι.    
 
Βήμα 2ο  
Οι μαθητές αναλύουν τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε στα 
προηγούμενα μαθήματα (φύλλο δραστηριοτήτων “Εξερευνώντας τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον μας”). 
Καθορίζουν τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ διαφορετικών φαινομέ-
νων και γεγονότων, προσπαθώντας σε κάθε περίπτωση να απαντήσουν 
“γιατί”; 
 
Στο τέλος, επιλέγουμε το φαινόμενο που οι μαθητές έχουν κατατάξει ως πιο 
επικίνδυνο για την ζωή στον πλανήτη και συμφωνούμε με ποιόν τρόπο θα το 
αναδείξουμε ως φλέγον στην κοινή γνώμη. 
 

Χώρος (αίθουσα συνα-
ντήσεων, εξωτερικοί 
χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 
 

Ατομικές ή/και συλλο-
γικές δράσεις 

Εργασία σε ομάδες και συζήτηση 
 

Χρονική διάρκεια παι-
δαγωγικού έργου ή 
δράσεων 

2 ώρες 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Τεστ για τις λέξεις κλειδιά και την δυνατότητα να προσδιοριστεί η σχέση αι-
τιών-συνεπειών 
 

Διαμόρφωση Οικο-Πο-
λίτη, διεύρυνση γνώ-
σης, και σύνδεσμοι με 
σχετικά θέματα 

Σύνδεσμοι με:  
 
Φύλλα δραστηριοτήτων 

- Διερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον 
μας. 

- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου. 
- Όταν τα Μεσογειακά είδη απειλούνται από την κλιματική αλλαγή. 
- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανάπτυξη της σαρδέλας. 
- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αποδήμηση των καλαμα-

ριών. 
- Ενεργώντας σαν οικο-πολίτης στις τοπικές κοινωνίες. 

 
Ελληνικά: 

● https://vimeo.com/119935291   

● https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el  
 
Γαλλικά:  

● https://www.mtaterre.fr/FR  
 

Παρατηρήσεις Μετά από την ανάλυση μιας έρευνας που διενεργήθηκε μεταξύ μαθητών, βρέ-
θηκε ότι κατονόμασαν την ξήρανση των υγροτόπων ως την πιο σημαντική συ-
νέπεια από την κλιματική αλλαγή, την οποία οι  ίδιοι εντόπισαν κατά την διάρ-
κεια των σχολικών δραστηριοτήτων της προηγούμενης χρονιάς (οι μαθητές 
συμμετείχαν στον καθαρισμό μιας αποξηραμένης λίμνης) 
Αυτό επιβεβαίωσε πως η γνώση που αποκτάται μέσω της δράσης είναι περισ-
σότερο ισχυρή. Έτσι, οι μαθητές συμπέραναν με ευκολία πως η απώλεια των 
φυσικών πόρων θα επηρεάσει τους ζωντανούς οργανισμούς (φυτά και ζώα). 

https://vimeo.com/119935291
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el
https://www.mtaterre.fr/FR
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Ωστόσο, χρειάστηκε να παροτρυνθούν περισσότερο προκειμένου να επεκτα-
θούν στις συνέπειες στους ανθρώπους, δηλαδή, στην σύνδεση του ζωντανού 
κόσμου με όλα τα επίπεδα της βιοκοινότητας. 
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Οι μέλισσες πεθαίνουν 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην εξόντωση των με-
λισσών 

 

Είδος παιδαγωγικού 
έργου, δραστηριότη-
τας, ενέργειας, συνερ-
γασίας 

 
Δραστηριότητα 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Μελίσσι / Συνθήκες διαβίωσης / Επικονίαση / Κύκλος ανθοφορίας / 
Μείωση πληθυσμού μελισσών 

Προβληματισμός Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην εξόντωση των μελισσών 
 

Θέμα Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή / Βιοποικιλό-
τητα 
 

Μαθήματα 
(επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Επιστήμη 
 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
 
- να εξηγήσουν τον ρόλο και της σημασία των μελισσών στο οικοσύ-
στημα, 
- να προβλέψουν τις συνέπειες (Τί θα συνέβαινε εάν εξολοθρευόντου-
σαν οι μέλισσες;), 
- να εδραιώσουν την σύνδεση μεταξύ της χρήσης των φυτοφαρμάκων 
και της επικονίασης, καθώς και, της βλαπτικότητας των φυτοφαρμά-
κων για τις μέλισσες, 
- να εξηγήσουν την επίδραση των θερμικών διαφοροποιήσεων στον 
κύκλο της ανθοφορίας, 
- να εδραιώσουν την σύνδεση μεταξύ του ετήσιου κύκλου ανθοφορίας 
και της εξόντωσης των μελισσών, 
- να συμμετέχουν σε μία αντιλογία (debate). 
 

Ομάδα-αποδέκτης (η-
λικία, δεξιότητες, κλπ.) 

12-14 ετών 
Προαπαιτούμενα: στοιχειώδεις γνώσεις για τις μέλισσες και τον ρόλο 
τους στο οικοσύστημα 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Βήμα 1)  
Ο καθηγητής θυμίζει στους μαθητές τα αποτελέσματα της έρευνας που 
διενεργήθηκε (Φυλλάδιο δραστηριότητας: Διερευνώντας τις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον μας) και τα πιο χαρακτηρι-
στικά συμπεράσματα. 
 
Βήμα 2) 
“Οι μέλισσες εξολοθρεύονται επειδή έχει μεταβληθεί η περίοδος ανθο-
φορίας” είναι μία χαρακτηριστική τοποθέτηση. Ο καθηγητής καθοδη-
γεί την συζήτηση για να προσδιορίσει τον ρόλο των μελισσών στο οικο-
σύστημα. Ειδική προσοχή αφιερώνεται στην σημασία των μελισσών 
στην επικονίαση. Οι μαθητές προβλέπουν τις επιπτώσεις στην φύση αν 
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οι μέλισσες εξολοθρευτούν. Ο καθηγητής ενθαρρύνει τους μαθητές να 
μπουν σε μία διαλεκτική αντιπαράθεση. (Συμπέρασμα για την αναγκαι-
ότητα των μελισσών στην αγροτική παραγωγή.) 
 
Βήμα 3) 
Τί μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο εξαφάνι-
σης των μελισσών; Η συζήτηση εστιάζεται στις αιτίες της εξόντωσης 
των μελισσών. 
Οι μαθητές προβληματίζονται πάνω σε αυτό. Συμπεράσματα: Οι κύριες 
αιτίες είναι η κλιματική αλλαγή (αλλαγές στην περίοδο ανθοφορίας) 
και στην χρήση χημικών στην αγροτική παραγωγή (φυτοφάρμακα). 
 
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εδραιώσουν σχέσεις αιτίας-αποτελέσμα-
τος μεταξύ φυσικών φαινομένων (κλιματικές συνθήκες, κύκλος δρα-
στηριοτήτων μελισσών, κύκλος ανθοφορίας, κλπ.). 
Συζητούν για την επίδραση της θερμικής διαφοροποίησης στην τροπο-
ποίηση της περιόδου ανθοφορίας, καθώς και για την πρόωρη ανθοφο-
ρία των καρποφόρων δέντρων. Εδραιώνουν μία σύνδεση μεταξύ της ε-
ξέλιξης του κύκλου ανθοφορίας και της εξόντωσης των μελισσών. 
 
Βήμα 4)  
Ερώτημα που εγείρεται: μπορούν οι άνθρωποι να συνεισφέρουν στην 
διευκόλυνση της επιβίωσης των μελισσιών; 
Ο δάσκαλος ανακοινώνει μία επίσκεψη στο τοπικό μελισσοκομείο 
(Φυλλάδιο εργασίας: “Βοηθώντας τις μέλισσες να επιβιώσουν των κλι-
ματικών αλλαγών”). 
 

Χώρος (αίθουσα συνα-
ντήσεων, εξωτερικοί 
χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 
 

Ατομικές ή/και συλλο-
γικές δράσεις 

Ομαδική εργασία, συζήτηση 
 

Χρονική διάρκεια παι-
δαγωγικού έργου ή 
δράσεων 

2 ώρες 
 
 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Ενεργή συμμετοχή στις συζητήσει και κατανόηση της σχέσης αιτίας-α-
ποτελέσματος 
 

Διαμόρφωση Οικο-Πο-
λίτη, διεύρυνση γνώ-
σης, και σύνδεσμοι με 
σχετικά θέματα 

Σύνδεσμοι με:  
 
Φυλλάδιο Δραστηριοτήτων 

- Διερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο περι-
βάλλον μας 

Φυλλάδιο Εργασιών 
- Βοηθώντας τις μέλισσες να επιβιώσουν των κλιματικών αλλα-

γών  
 
Ελληνικά: 

● https://melissokomianet.gr/klimatiki-allagi-epeili-gia-tis-
melisses/     

 

https://melissokomianet.gr/klimatiki-allagi-epeili-gia-tis-melisses/
https://melissokomianet.gr/klimatiki-allagi-epeili-gia-tis-melisses/


72 
 

SOS για την μικρή σαρδέλα 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανάπτυξη της σαρ-
δέλας 

 

Είδος παιδαγωγικού έργου, δρα-
στηριότητας, ενέργειας, συνεργα-
σίας 

Δραστηριότητα για την διερεύνηση και την συζήτηση των επιπτώ-
σεων της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες διαβίωσης των θα-
λάσσιων οργανισμών 

Λέξεις κλειδιά / παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

 Σαρδέλες / Μεταβολές στην ανάπτυξη των οργανισμών / Προ-
σαρμογή στις υφιστάμενες συνθήκες επιβίωσης 

Προβληματισμός Γιατί οι σαρδέλες σήμερα είναι μικρότερες από παλαιότερα; 

Θέμα Βιοποικιλότητα 
 

Μαθήματα (επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Γλώσσα, Επιστήμες 

Παιδαγωγικοί στόχοι / Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να κατανοούν και να ερμηνεύουν της επίδραση της θερμικής ε-
νέργειας στις χημικές αντιδράσεις, 
- να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις αιτίες μείωσης της ανάπτυ-
ξης και της διάρκειας ζωής των σαρδελών, 
- να ερμηνεύουν την επίδραση της θερμοκρασίας της θάλασσας 
στην εξέλιξη και την ζωή των σαρδελών, 
- να προβλέπουν και να γράφουν για τις πιθανές προοπτικές αυ-
τής της συνθήκης στο μέλλον, 
- να προτείνουν μέτρα για την ανάκαμψη των σαρδελών, 
- να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής 
στο τοπικό περιβάλλον. 
 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, δεξιό-
τητες, κλπ.) 

13-15 ετών 
 

Βήμα προς βήμα περιγραφή Βήμα 1)  
Σε πρόσφατο μάθημα οι μαθητές υλοποίησαν μία έρευνα για την 
μείωση των καλαμαριών. Κατά την διάρκεια της συζήτησης, οι μα-
θητές ανακαλούν τα συμπεράσματα σχετικά με την μειωμένη αλί-
ευση καλαμαριών στις ακτές της Αδριατικής Θάλασσας. 
*Μία συνέντευξη με κατοίκους της περιοχής και ψαράδες διενερ-
γήθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα από αυτό το μάθημα. Οι μαθητές 
θα βασιστούν στον προβληματισμό της κοινότητας. 
 
Βήμα 2) 
Μετά από την συνέντευξη, οι μαθητές να αναδείξουν έναν κύριο 
προβληματισμό. Έχουν κατανοήσει πως οι αλιευμένες σαρδέλες 
είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές που αλιευόντουσαν πριν 
από 20 χρόνια. 
Ο καθηγητής αναδεικνύει ένα θέμα για προβληματισμό: “Γιατί οι 
σαρδέλες δεν φτάνουν το μέχρι πρότινος συνηθισμένο μέγεθος;” 
Οι μαθητές συνεισφέρουν με πληθώρα απαντήσεων. 
 
Βήμα 3) 
Ένας καινούργιος στόχος ανακοινώνεται: “Με την χρήση των γνώ-
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σεων για την Χημεία, θα αναζητήσουμε και θα βρούμε γιατί οι σαρ-
δέλες σήμερα είναι μικρότερες από παλαιότερα”. 
Σε αυτό το μέρος της δραστηριότητας οι μαθητές εργάζονται σε ο-
μάδες (4-5), επιλύουν το Φυλλάδιο Ασκήσεων 1, και ανατρέχουν 
στις γνώσεις Χημείας που απαιτούνται για την επίλυση του προ-
βλήματος 
 
Φυλλάδιο Ασκήσεων 1. 

a) Περιγράψτε εν συντομία την χημική διαδικασία της οποίας 

συνέπεια είναι η δημιουργία πιο σύνθετων μορίων από το 

άτομο. 

b) Ποιές είναι οι πηγές της θερμικής ενέργειας που εκλύεται 
από χημικές αντιδράσεις κατά τις χημικές διεργασίες; 

 
Ο καθηγητής ρωτά τους μαθητές τί σκέπτονται, πώς αυτή η γνώση 
θα μπορούσε να τους βοηθήσει να επιλύσουν το πρόβλημα που 
ορίστηκε στην αρχή της δραστηριότητας. 
Οι μαθητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως και στις δύο περι-
πτώσεις (χημικές διεργασίες και παγκόσμια υπερθέρμανση) η θερ-
μοκρασία μεταβάλλεται.  
 
Βήμα 4) 
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες πάλι σε έναν καινούργιο στόχο 
(που σχετίζεται με το φυλλάδιο γνώσης). 
“Τί συμβαίνει στους οργανισμούς όταν η θερμοκρασία αυξάνε-
ται;” 
Για να βοηθήσει τους μαθητές και να καθοδηγήσει την συζήτηση, 
ο καθηγητής δίνει μερικές λέξεις κλειδιά και θέτει ορισμένα καθο-
ριστικά ερωτήματα. 
 
Βήμα 5)  
Στο τέλος της ομαδικής εργασίας, μετά από την συζήτηση, οι μαθη-
τές καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα: 
“Σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας, οι οργανισμοί αναπτύσσο-
νται, γερνούν και πεθαίνουν ταχύτερα. 
 
Ο καθηγητής συζητά με τους μαθητές την σύνδεση μεταξύ αναπα-
ραγωγικής ωρίμανσης των ειδών και της ανάπτυξής τους (σύνδε-
σμος με Φυλλάδιο Γνώσεων). 
Μέσα από την επικύρωση αιτίας-αποτελέσματος, οι μαθητές κατα-
λήγουν στα επιστημονικά επιβεβαιωμένα συμπεράσματα. 
 
Βήμα 6) 
Μετά από την επίλυση της άσκησης, ο καθηγητής παραδίδει μία 
νέα. Θα πρέπει να προβληματιστούν με την εξής πρόταση: “Πώς 
μπορούμε να επηρεάσουμε αυτές τις αλλαγές;”. 
 
Στο επόμενο μάθημα (πληροφορικής ή μαθηματικών), γράφουν 
προτάσεις. Οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν μία γραφική 
παράσταση των ιδεών τους. 

Χώρος (αίθουσα συναντήσεων, ε-
ξωτερικοί χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 
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Ατομικές ή/και συλλογικές δρά-
σεις 

Ατομικές και συλλογικές 
 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Πίνακας, Κιμωλίες, Φυλλάδια Ασκήσεων 
 

Χρονική διάρκεια παιδαγωγικού 
έργου ή δράσεων 

2 ώρες 

Αξιολόγηση των αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Μετά από μία συζήτηση και εργασία με προετοιμασμένα Φυλλά-
δια Ασκήσεων, οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την 
σύνδεση μεταξύ κλιματικής αλλαγής (αύξηση θερμοκρασίας) με 
την ανάπτυξη των θαλάσσιων οργανισμών. 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, διεύ-
ρυνση γνώσης, και σύνδεσμοι με 
σχετικά θέματα 

Σύνδεσμοι με: 
 
Φυλλάδια Δραστηριοτήτων 

- Διερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο 
περιβάλλον μας. 

- Η αντίδραση του οικοσυστήματος στις κλιματικές αλλα-
γές. 

- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου. 
- Πείραμα για τις επιπτώσεις της τήξης των πάγων στην θα-

λάσσια στάθμη. 
Φυλλάδιο Γνώσης 

- Θαλάσσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 
 
Ελληνικά: 

● https://climefish.eu/2019/04/10/greek-aquaculture/ 
● https://gr.euronews.com/2019/04/29/climefish-ena-pro-

gramma-gia-thn-epidrash-ths-klimatikhs-allaghs-sthn-al-
ieia  

 
Γαλλικά:  

● http://theconversation.com/surpeche-et-changement-cli-
matique-la-mediterranee-et-la-mer-noire-en-premiere-
ligne-111688  

Παρατηρήσεις Το μάθημα της Χημείας υλοποιήθηκε αφού οι μαθητές έμαθαν 
στην Βιολογία το πρόβλημα της εξαφάνισης των καλαμαριών από 
της ακτές. Στο μάθημα της Χημείας ήταν πολύ κινητοποιημένοι και 
κατέληγαν σε συμπεράσματα γρήγορα και με ακρίβεια. 
Η ολιστική πρόσβαση στην μόρφωση βελτίωσε την παιδαγωγική 
διαδικασία και οδήγησε τους μαθητές στην συνειδητοποίηση του 
προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Ως προσωπικότητες, συνει-
δητοποίησαν πως όλοι πρέπει να εμπλακούν στην επίλυση του 
προβλήματος και αυτό πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. 

  

https://climefish.eu/2019/04/10/greek-aquaculture/
https://gr.euronews.com/2019/04/29/climefish-ena-programma-gia-thn-epidrash-ths-klimatikhs-allaghs-sthn-alieia
https://gr.euronews.com/2019/04/29/climefish-ena-programma-gia-thn-epidrash-ths-klimatikhs-allaghs-sthn-alieia
https://gr.euronews.com/2019/04/29/climefish-ena-programma-gia-thn-epidrash-ths-klimatikhs-allaghs-sthn-alieia
http://theconversation.com/surpeche-et-changement-climatique-la-mediterranee-et-la-mer-noire-en-premiere-ligne-111688
http://theconversation.com/surpeche-et-changement-climatique-la-mediterranee-et-la-mer-noire-en-premiere-ligne-111688
http://theconversation.com/surpeche-et-changement-climatique-la-mediterranee-et-la-mer-noire-en-premiere-ligne-111688
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Πού χάθηκαν τα καλαμάρια; 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αποδήμηση των 
καλαμαριών 

 

Είδος παιδαγωγικού έρ-
γου, δραστηριότητας, ε-
νέργειας, συνεργασίας 

 
Δραστηριότητα 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Συνθήκες διαβίωσης / Καλαμάρια / Μεταβολές στην αποδήμηση 

Προβληματισμός Ποιές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην θαλάσσια ζωή; 

Θέμα Βιοποικιλότητα 

Μαθήματα (επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Επιστήμες  
 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να καταδείξουν αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης στην θάλασσα οι ο-
ποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, 
- να ερμηνεύσουν την άμεση επίπτωση από την αύξηση της θαλάσσιας 
θερμοκρασίας στην μείωση του πληθυσμού των καλαμαριών,  
- να ερμηνεύσουν την έμμεση επίδραση από την αύξηση της θαλάσσιας 
θερμοκρασίας στις μετακινήσεις των καλαμαριών στις αναπαραγωγικές 
τους τοποθεσίες κατά την διάρκεια του Χειμώνα, 
- να προβλέψουν και να περιγράψουν τις πιθανές εξελίξεις σε αυτό το 
θέμα συνυπολογίζοντας την κλιματική αλλαγή, 
- να προτείνουν λύσεις για ένα πρόβλημα. 
 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλι-
κία, δεξιότητες, κλπ.) 

11 - 13 ετών 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Βήμα 1)  
Παιχνίδι συσχέτισης με θέμα “Κλιματική Αλλαγή”. Ο καθηγητής και οι μα-
θητές επαναλαμβάνουν γνώσεις και δεδομένα για το κλίμα (τί είναι κλίμα, 
ποιός είναι ο τύπος κλίματος στην Ελλάδα, χαρακτηριστικά του Μεσογεια-
κού κλίματος, κλπ.). Στην συνέχεια επαναλαμβάνουν δεδομένα για τα μα-
λάκια (ονόματα, ομάδες, εξελικτική αλυσίδα, βιότοποι, κλπ.). 
Κατά την συζήτηση εστιάζουν στα καλαμάρια και τους βιότοπούς τους. Έχει 
αναφερθεί από τοπικούς ψαράδες και έχει δημοσιευτεί σε κάποια περιο-
δικά ότι η αλιεία των καλαμαριών έχει μειωθεί χαρακτηριστικά κατά τα 
πρόσφατα χρόνια. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι: “Ποιά είναι η 
αιτία;” 
Οι μαθητές κάνουν τις υποθέσεις τους και μετά ο δάσκαλος ανακοινώνει 
τον στόχο της ημέρας: “Σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το 
παρακάτω ερώτημα: επηρεάζονται οι αποδημήσεις των καλαμαριών από 
την κλιματική αλλαγή;”. 
 
Βήμα 2) 
Ομαδική εργασία. Κάθε ομάδα μελετά το κείμενο για τα καλαμάρια. Ανά 
ομάδες επιλύουν τους στόχους που θα τους οδηγήσουν στο κεντρικό ερώ-
τημα. 
(Σύνδεσμοι για τα Κροατικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω. Προ-
κειμένου να προσαρμοστεί η δραστηριότητα σε άλλες γλώσσες, τα κείμενα 
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σχετικά με τα καλαμάρια θα πρέπει να προσαρμοστούν.) 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
- Πώς εξελίσσεται αριθμητικά ο πληθυσμός των καλαμαριών στους ωκεα-
νούς παγκοσμίως; 
- Πώς εξελίσσεται αριθμητικά ο πληθυσμός των καλαμαριών στην Αδρια-
τική; 
- Πώς εξελίσσονται οι συνθήκες διαβίωσης στις θάλασσες; 
- Πώς επηρεάζει η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας τα καλαμάρια; 
- Εκτός από την μεταβολή της θαλάσσιας θερμοκρασίας, τί άλλο επηρεάζει 
τα καλαμάρια; 
- Περιγράψτε την λειτουργία της τροφικής αλυσίδας από το πλαγκτόν μέχρι 
τα καλαμάρια. 
 
Βήμα 3) 
Ο καθηγητής και οι μαθητές αναλύουν το κείμενο που διάβασαν. Καταλή-
γουν πως ο μειωμένος αριθμός καλαμαριών στην θάλασσα είναι συνέπεια 
των παρακάτω μεταβολών: 
Εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας στην θάλασσα, το πλαγκτόν παρα-
μένει στην ανοιχτή θάλασσα. 
Συνέπεια αυτού, μικρά ψάρια (σαρδέλες, γαύροι, σαρδελόρεγγες, κλπ.), τα 
οποία θρέφονται από πλαγκτόν, επίσης παραμένουν στην ανοιχτή θά-
λασσα. 
Συνεπώς, τα καλαμάρια που θρέφονται με μικρά ψάρια, παραμένουν στην 
ανοιχτή θάλασσα. 
Με μια πρώτη ματιά, υπάρχει μία αντίφαση στην σχέση θαλάσσιας θερμο-
κρασίας και καλαμαριών: όσο αυξάνεται η θαλάσσια θερμοκρασία αυξάνε-
ται και ο πληθυσμός των καλαμαριών, οπότε, η άμεση επίδραση της θερμι-
κής μεταβολής δεν έχει αρνητικό πρόσημο για τα καλαμάρια. Από την άλλη 
όμως, μεταβάλλει την τροφική αλυσίδα, πράγμα που οδηγεί στην μείωση 
του αριθμού τον καλαμαριών στις παράκτιες περιοχές. 
Συμπέρασμα: Η κλιματική αλλαγή με έμμεσο τρόπο επέτρεψε στα καλα-
μάρια να απομακρυνθούν από τις ακτές κατά την χειμερινή περίοδο. 
(Συνεχίζοντας αυτήν την εργασία οι μαθητές μπορούν να εστιάσουν σε πε-
ραιτέρω συνέπειες των παραπάνω στην τροφική αλυσίδα) 
 
Βήμα 4)  
Τί μπορούν να κάνουν οι αλιείς για να προσαρμοστούν σε αυτήν την νέα 
συνθήκη; 
 
Οι μαθητές με την βοήθεια του καθηγητή καταλήγουν στο συμπέρασμα 
πως η ανθρώπινη παρέμβαση, που αποσκοπεί στην ταχεία αποτροπή ή ε-
λαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 
θάλασσα, είναι περίπλοκη και απαιτητική. 
 
Αυτά τα παραδείγματα επιβεβαιώνουν αυτό που οι μαθητές γνωρίζουν 
ήδη: στην φύση τα πάντα είναι συνδεδεμένα. Καθαρός αέρας σημαίνει υ-
γεία στην θάλασσα και την στεριά και για όλους τους οργανισμούς του 
πλανήτη. 
Υποχρέωσή μας είναι να ενεργούμε τοπικά. Οι μαθητές θα πρέπει να 
βρουν τρόπους να ευαισθητοποιήσουν τους συμπολίτες τους για τις επι-
βλαβείς τοπικές και γενικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 
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Χώρος (αίθουσα συνα-
ντήσεων, εξωτερικοί χώ-
ροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα  

Ατομικές ή/και συλλογι-
κές δράσεις 

Ατομική και ομαδική εργασία 
Εργασία σε κείμενο, συγγραφή, ζωγραφική, λογοτεχνική έρευνα (βιβλίο 
κειμένων, διαδίκτυο, κλπ.) 
 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Κείμενα για τα καλαμάρια / Φυλλάδια ασκήσεων 

Χρονική διάρκεια παιδα-
γωγικού έργου ή δρά-
σεων 

2 ώρες  

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Αξιολόγηση της κατανόησης της αιτιακής διαδικασίας μέσα από άλλα πα-
ραδείγματα, προφορικά και γραπτά. 
 

Διαμόρφωση Οικο-Πο-
λίτη, διεύρυνση γνώσης, 
και σύνδεσμοι με σχετικά 
θέματα 

Σύνδεση με:  
 
Φυλλάδια δραστηριοτήτων 

- Διερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλ-
λον μας. 

- Δραστηριότητα για την γνωριμία της κλιματικής αλλαγής στους 
μαθητές. 

- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου. 
- Πείραμα για τις επιπτώσεις του CO2 στην θερμοκρασία της Γης. 
-  Όταν οι οργανισμοί απειλούνται από την κλιματική αλλαγή. 
- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανάπτυξη της σαρδέ-

λας 
 
Ελληνικά: 

● https://www.lifo.gr/now/tech_science/101700   
 

Παρατηρήσεις Η ένταξη στην υποχρεωτική διδασκαλία του θέματος έδωσε μία καλή ευκαι-
ρία να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τις συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής. 
Χρησιμοποιώντας την καθημερινή τριβή των μαθητών με το θέμα και μιλώ-
ντας σε καθημερινό λόγο, αντί για εξειδικευμένο επιστημονικό, επιτυγχάνε-
ται η κατανόηση των διαδικασιών (αιτίες, αποτελέσματα). 
Μία καλή υπόθεση έχει ετοιμαστεί για την περαιτέρω εκμάθηση και κατα-
νόηση των χημικών αντιδράσεων, η οποία θα επεκταθεί στα μαθήματα Χη-
μείας. 
 

  

https://www.lifo.gr/now/tech_science/101700
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Ας ακούσουμε τα δέντρα 
Οι ικανότητες της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

 
Είδος παιδαγωγικού έργου, 
δραστηριότητας, ενέργειας, 
συνεργασίας 

 
Δραστηριότητα, αντιλογία (ντιμπέιτ)  

Λέξεις κλειδιά / παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

 Ικανότητες προσαρμογής / Δέντρα / Βιοκοινότητα 

Προβληματισμός Τί μπορούμε να μάθουμε από την διερεύνηση της λειτουργίας των 
κοινοτήτων των δέντρων και των τρόπων με τους οποίους τα δέντρα 
προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές αλλαγές; 
 

Θέμα Συνέπειες και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Μαθήματα (επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Επιστήμες / Γλώσσα / Πολιτική παιδεία  

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να εξάγουν και να συνοψίζουν το μήνυμα (περιεχόμενο) ενός πληρο-
φοριακού κειμένου, 
- να προσδιορίζουν (να αναγνωρίζουν και να εξηγούν) την αλληλουχία 
των αιτιωδών συνδέσεων, 
- να προσδιορίζουν τις συνέπειες της “παραδοξότητας” της κατανάλω-
σης νερού από τα δέντρα, 
- να εδραιώσουν μία αναλογία μεταξύ “παράδοξων” συμπεριφορών 
των δέντρων και των ανθρώπων, 
- να καταδεικνύουν (να αναγνωρίζουν και να εξηγούν) τα πλεονεκτή-
ματα της ζωής μέσα σε κοινότητα,  
- να βγάζουν συμπεράσματα για την αναλογία: ζωή στην κοινότητα 
(βιοκοινότητα), πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, 
- να προβλέπουν τις συνέπειες (Τί θα μπορούσε να συμβεί στο δάσος 
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες; Στην ανθρώπινη κοινωνία;), 
- να διατυπώνουν ιδέες για συζήτηση, 
- να συζητούν πάνω στα επιχειρήματά τους, 
- να διατυπώνουν συμπεράσματα βασιζόμενοι στην συζήτηση, 
- να συντάσσουν αναφορές πάνω στα συμπεράσματα. 
 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, δε-
ξιότητες, κλπ.) 

12 – 14 years 
Προαπαιτούμενα: βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη και την εξέλιξη 
των δέντρων. 
 

Βήμα προς βήμα περιγραφή Βήμα 1)  
Ανάγνωση ενός μικρού κεφαλαίου από το βιβλίο “Η μυστική ζωή των 
δέντρων” του Πίτερ Βόλεμπεν. 
 
Βήμα 2) 
Η εργασία πάνω στο κείμενο ξεκινά με ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 
για να προσδιοριστεί εάν οι μαθητές κατανόησαν τις λεπτομέρειες 
του κειμένου. Οι μαθητές καθοδηγούνται ώστε να προσδιορίσουν τις 
αιτιακές σχέσεις μέσα από τις οποίες συμπεραίνεται στο κείμενο πως 
τα δέντρα μαθαίνουν από τις εμπειρίες που αποκομίζει ο φλοιός τους. 
Το δεύτερο μέρος της εργασίας πάνω στο κείμενο αναφέρεται στην 
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ζωή των κοινοτήτων των δέντρων και των δασών (ποιά είναι τα πλεο-
νεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ζωής σε μια βιοκοινότητα;).  
 
Βήμα 3) 
Μετά από την επεξεργασία του κειμένου η κεντρική ιδέα προς συζή-
τηση αποτυπώνεται (η κεντρική ιδέα που αναπόφευκτα επιλέγεται: 
“Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μάθει κανείς κάτι είναι μέσα 
από το πετσί του!”). 
Επιλέγονται οι ομάδες αντιλογίας υπέρ και κατά, καθώς και η κριτική 
επιτροπή που θα διατυπώσει τα τελικά συμπεράσματα της αντιλο-
γίας. 
Όταν διατυπωθούν τα περισσότερα επιχειρήματα, κάθε ομάδα συ-
ντάσσει ένα συμπέρασμα. Τελικά, καταλήγουμε σε ένα κοινά αποδε-
κτό συμπέρασμα προερχόμενο από το σύνολο των προτάσεων. 
 
Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τους μαθητές του να συγκρίνουν την “κοινω-
νική” ζωή των δέντρων με αυτή των ανθρώπων. Θα πρέπει να διατυ-
πωθούν όσο δυνατόν περισσότερα παραδείγματα, επεξηγώντας ομοι-
ότητες και διαφορές με βάση την εξέλιξη των δέντρων και την ζωή 
τους. 
 
 

Χώρος (αίθουσα συναντή-
σεων, εξωτερικοί χώροι, κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 
 

Ατομικές ή/και συλλογικές 
δράσεις 

Συλλογική εργασία 
  

Χρονική διάρκεια παιδαγωγι-
κού έργου ή δράσεων 

4 ώρες 
  

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων δεξιοτήτων 

Η αξιοπιστία των επιχειρημάτων στην αντιλογία 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, δι-
εύρυνση γνώσης, και σύνδε-
σμοι με σχετικά θέματα 

Σύνδεσμοι με:   
Φυλλάδια δραστηριοτήτων 

- Διερευνώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο περι-
βάλλον μας. 

- Δραστηριότητα για την εισαγωγή της κλιματικής αλλαγής 
στους μαθητές. 

- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου. 
- Όταν οι οργανισμοί της Μεσογείου απειλούνται από την κλι-

ματική αλλαγή. 
 

Ελληνικά: 
● http://www.wwf.gr/images/pdfs/gr_adapting.pdf   
● https://www.wwf.gr/areas/forests/forests-and-climate-

change   
 

Γαλλικά:  
● http://www.inra.fr/Grand-public/Rechauffement-clima-

tique/Tous-les-dossiers/Foret-mediterraneenne-modele-d-ad-
aptation-au-changement-climatique/Adaptation-des-forets-
au-changement-climatique  

 

Παρατηρήσεις Οι μαθητές είχαν μία έντονη συναισθηματική ανταπόκριση στο θέμα 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/gr_adapting.pdf
https://www.wwf.gr/areas/forests/forests-and-climate-change
https://www.wwf.gr/areas/forests/forests-and-climate-change
http://www.inra.fr/Grand-public/Rechauffement-climatique/Tous-les-dossiers/Foret-mediterraneenne-modele-d-adaptation-au-changement-climatique/Adaptation-des-forets-au-changement-climatique
http://www.inra.fr/Grand-public/Rechauffement-climatique/Tous-les-dossiers/Foret-mediterraneenne-modele-d-adaptation-au-changement-climatique/Adaptation-des-forets-au-changement-climatique
http://www.inra.fr/Grand-public/Rechauffement-climatique/Tous-les-dossiers/Foret-mediterraneenne-modele-d-adaptation-au-changement-climatique/Adaptation-des-forets-au-changement-climatique
http://www.inra.fr/Grand-public/Rechauffement-climatique/Tous-les-dossiers/Foret-mediterraneenne-modele-d-adaptation-au-changement-climatique/Adaptation-des-forets-au-changement-climatique
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των κοινοτήτων των δέντρων. Άρχισαν να αντιλαμβάνονται διαφορε-
τικά τα δέντρα ως οργανισμούς (όχι μόνο από την ανθρώπινη οπτική, 
αλλά και από την οπτική της ευημερίας των δασών). Εργαζόμενοι πάνω 
σε τέτοια κείμενα οι μαθητές συνδέονται με την φύση, πράγμα που 
τους οδηγεί σε συμπεριφορές με περισσότερο σεβασμό προς το φυ-
σικό περιβάλλον. 
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Κουνήσου! 
Για βιώσιμες μετακινήσεις 

 

Είδος παιδαγωγικού έργου, 
δραστηριότητας, ενέργειας, 
συνεργασίας 

 
Διαδραστική δραστηριότητα στην τάξη 
 

Λέξεις κλειδιά / παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

- Επιπτώσεις των μετακινήσεων και των μεταφορών 
- Διαφορετικά μέσα μεταφοράς 
- Ορυκτά καύσιμα 
- Ατμοσφαιρική ρύπανση 
- Βιώσιμη κινητικότητα 

 

Προβληματισμός - Ποιά μέσα μεταφοράς χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά 
σου; 

- Ποιές συνέπειες έχουν οι επιλογές σου; 
- Πώς μπορείς να αλλάξεις τις συνήθειές σου ώστε να μειωθεί 

το αποτύπωμά σου; 
 

Θέμα - Είδη μεταφορών 
- Ατμοσφαιρική μόλυνση 
- Κατανάλωση ενέργειας 

 

Μαθήματα (επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Επιστήμες / Κοινωνικές επιστήμες / Γεωγραφία / Πολιτική παιδεία / Ι-
στορία / Μαθηματικά 
 

Παιδαγωγικοί στόχοι / 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να αναλύουν τις επιπτώσεις από την κινητικότητα και τις μεταφορές, 
- να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη μέσων μεταφοράς, 
- να κατανοούν τις επιπτώσεις των ορυκτών καυσίμων, 
- να κατανοούν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής μόλυνσης, 
- να παράγουν προτάσεις για περισσότερο βιώσιμες μετακινήσεις. 
 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 
δεξιότητες, κλπ.) 

11-15 ετών 
 
 

Βήμα προς βήμα περιγραφή Βήμα 1)  
(10 λεπτά) 
Χωρίστε την τάξη σε 5-6 ομάδες. Δίνεται στους μαθητές ένας τοπικός 
χάρτης. Κάθε μαθητής σχεδιάζει την διαδρομή από το σπίτι στο σχο-
λείο και γράφει ποιά μέσα μεταφοράς χρησιμοποιεί. Η αφετηρία 
(σπίτι), ο προορισμός (σχολείο) και τα μέσα μεταφοράς μπορούν να α-
ναπαρασταθούν με αυτοκόλλητα για να γίνει η δραστηριότητα πιο πα-
ραστατική. 
 
Βήμα 2) 
Κάθε ομάδα θα συμπληρώσει έναν πίνακα με τα μέσα μεταφορά που 
χρησιμοποιεί και θα τα κατηγοριοποιήσει σε αυτά που μολύνουν και 
σε αυτά που δεν μολύνουν. 
Ακολούθως κάθε ομάδα θα συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να αλλάξουν τις συνήθειές τους ώστε να μειωθεί το αποτύπωμά τους 
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στο περιβάλλον. 
 

Χώρος (αίθουσα συναντή-
σεων, εξωτερικοί χώροι, 
κλπ.) 

Σχολική αίθουσα 

Ατομικές ή/και συλλογικές 
δράσεις 

Ατομική και ομαδική δραστηριότητα 
 
 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Μολύβια / Χάρτες / Αυτοκόλλητα 

Χρονική διάρκεια παιδαγωγι-
κού έργου ή δράσεων 

80 λεπτά 

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων δεξιοτήτων 

Ζητήστε από τους μαθητές να αυτοαξιολογήσουν τις δραστηριότητες 
καταγράφοντας σε μία έκθεση τα συναισθήματα που βίωσαν κατά την 
διάρκειά τους. Ο καθηγητής την αξιολογεί (ορολογίες, γνώσεις). 
Προαιρετική δοκιμασία: κάθε μαθητής μπορεί να αλλάξει, με γνώμονα 
την βιωσιμότητα, την χρήση των μέσων μεταφοράς προς και από το 
σχολείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. 
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Η βιοποικιλότητα σε κίνδυνο! 
Όταν οι οργανισμοί της Μεσογείου απειλούνται από την κλιμα-
τική αλλαγή 
 

Είδος παιδαγωγικού 
έργου, δραστηριότη-
τας, ενέργειας, συ-
νεργασίας 

 
Δραστηριότητα / Ομαδική εργασία / Παιχνίδι 
 

Λέξεις κλειδιά / 
παιδαγωγικό 
περιεχόμενο 

Βιοποικιλότητα / Βιότοποι / Είδη υπό εξαφάνιση / Μεσόγειος / Μεσογειακή 
περιοχή / Αιτίες / Οικοσύστημα 
 

Θέμα Βιοποικιλότητα, Μεσογειακό οικοσύστημα 
 

Μαθήματα 
(επιστήμες, 
γεωγραφία) 

Γεωγραφία / Βιολογία / Φυσικές επιστήμες 
 

Παιδαγωγικοί στόχοι 
/ Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση: 
- να κατανοούν την σημασία της βιοποικιλότητας και τις επιπτώσεις που 

έχει σε αυτήν η κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μεσογείου, 
- να κατανοούν την γενική σχέση μεταξύ αιτιών και αποτελεσμάτων 

(μέσα από παραδείγματα με συγκεκριμένα είδη). 
 

Ομάδα-αποδέκτης 
(ηλικία, δεξιότητες, 
κλπ.) 

12-16 ετών 
Δεν αποτελεί προϋπόθεση 
 

Βήμα προς βήμα 
περιγραφή 

Η δραστηριότητα αποτελείται από τρία βήματα: 
 
 Βήμα 1)  
Σχολική αίθουσα: το Μεσογειακό οικοσύστημα και οι ανθρώπινες αλληλεπι-
δράσεις 
 

1.1 Ο καθηγητής εξηγεί την ιδιαιτερότητα της περιοχής της Μεσογείου  (20’):  
● Θάλασσα και ακτογραμμή: πλούτος και ποικιλία των φυσικών βιότοπων, 

από υποτροπικές ερήμους μέχρι εύκρατες περιοχές μέσου γεωγραφικού 
πλάτους. 

● Ένας μαγνήτης βιοποικιλότητας, αλλά ταυτόχρονα, ένα ευαίσθητο περι-
βάλλον: 
- μία ημίκλειστη θάλασσα που διαχέεται στον Ατλαντικό μόνο μέσω των 
Στενών του Γιβραλτάρ, 
- βιότοπος πολλών ενδημικών ειδών, 
- με έντονη πίεση από την πυκνή κατοίκηση των παραλίων της. 

Πρόσθετη πηγή για την Βιοποικιλότητα: “Τί είναι βιοποικιλότητα και γιατί την 
χρειαζόμαστε;” (Αγγλικά) 

  https://youtu.be/ngz5oNuKL5M (European Environment Agency) 
 
1.2 Σε ομάδες των 4-5 ατόμων, οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν πως οι 

άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το Μεσογειακό οικοσύστημα (10’). 
 

https://youtu.be/ngz5oNuKL5M


84 
 

● Συζητούν για τους τρόπους με τους οποίους ωφελούμαστε από το Μεσο-
γειακό οικοσύστημα και πώς το επηρεάζουμε αρνητικά. 

● Καταδεικνύουν δύο ομάδες λέξεων κλειδιά: θετική αλληλεπίδραση / αρνη-
τική αλληλεπίδραση. 

● Στον πίνακα, ένας μαθητής συλλέγει και κατατάσσει σε δύο στήλες (θε-
τική/αρνητική) τις λέξεις κλειδιά που προέκυψαν από τις συζητήσεις των 
ομάδων. Ο καθηγητής βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν τους κύριους 
συλλογισμούς, και, εν τέλει, συμπληρώνει τις αλληλεπιδράσεις που δεν α-
ναφέρθηκαν από τους μαθητές. 

 
Ο καθηγητής κλείνει την συζήτηση με το ερώτημα: 
Και τί συμβαίνει με την επίδραση της Κλιματικής αλλαγής στην βιοποικιλό-

τητα; 
 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο  χάρτης της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Υπη-
ρεσίας 
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-
adaptation/climate-change-impacts-in-europe/ 

 
Βήμα 2) 
 Παιχνίδι: Οι οικολογικές αλληλουχίες και οι επιπτώσεις που έχει πάνω τους η 
κλιματική αλλαγή (30’). 
Οι μαθητές στην συνέχεια θα εικονοποιήσουν αυτά που έχουν ήδη επισημάνει 
μέσα από ένα παιχνίδι. 
 
Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες που θα εργαστούν παράλληλα: 
 
2.1 Ομάδα A: Αναπαριστώντας τους Μεσογειακούς δεσμούς και τις αλληλου-
χίες, μια εύθραυστη εξισορρόπηση 
 
● Το παρακάτω παιχνίδι θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το Με-

σογειακό οικοσύστημα και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων 
του. 

● Οι μαθητές σχηματίζουν έναν κύκλο. Ο καθηγητής αναθέτει από έναν ρόλο 
στον καθένα, όπως έχουν τα φυσικά στοιχεία του Μεσογειακού περιβάλλο-
ντος (φυτικά, ζωικά, άβιοι παράγοντες, κλπ.) και μοιράζει σύμβολα που 
προσδιορίζουν αυτούς τους ρόλους. Οι μαθητές κοινοποιούν τους ρόλους 
τους στους συμμαθητές τους (“είμαι ένας βράχος”, “είμαι ένα ποτάμι”, 
“μία θαλάσσια χελώνα”, “φύκια”, “το οξυγόνο στην θάλασσα”, κλπ.). Ο κα-
θηγητής μπορεί να προσθέσει ανθρωπογενή στοιχεία σε διάφορους ρό-
λους όπως Αλιέας, Τουριστικός πράκτορας, κλπ. 

● Τότε, ένας από αυτούς ξεκινά πετώντας ένα σχοινί σε έναν επόμενο, ανα-
φέροντας τον δικό τους ρόλο και την σχέση με τον άλλο (“Είμαι ένας γλά-
ρος και πετώ το σχοινί στο μικρό ψάρι επειδή θρέφομαι με μικρά ψάρια”, 
“Είμαι ένα μικρό ψάρι και πετώ το σχοινί στην Ποσειδωνία γιατί εκεί ανα-
παράγομαι”, “Είμαι ένα ποτάμι και πετώ το σχοινί στην θάλασσα γιατί εκεί 
καταλήγω”, “Είμαι διαχειριστής ξενοδοχείου και πετώ το σχοινί στην άμμο 
γιατί χρησιμοποιώ την άμμο για τους τουρίστες που φιλοξενώ”, κλπ.) Ανα-
πτύσσονται πολλές αλληλουχίες (διατροφικές, οικολογικές, κοινωνικο-οι-
κονομικές, κλπ.) και ξεχωρίζουν μεταξύ τους από το διαφορετικό χρώμα 
σχοινιού. 

● Ζητείται από τους μαθητές να κρατούν μεταξύ τους το σχοινί τεντωμένο σε 
ευθεία. Χωρίς βιασύνη, περιγράφουν τα δίκτυα των οικολογικών σχέσεων 

https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation/climate-change-impacts-in-europe/
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation/climate-change-impacts-in-europe/


85 
 

και των αλληλεξαρτήσεων των στοιχείων της φύσης. Ο καθηγητής παρεμ-
βαίνει όταν χρειάζεται υποστηρικτικά στην διατύπωση των ορισμών και 
των ερμηνειών αυτών των αλληλουχιών. 
 

2.2 Ομάδα B: Επιστήμονες αναφέρουν τα αποτελέσματα της κλιματικής αλ-
λαγής στο Μεσογειακό οικοσύστημα  
 
Ο καθηγητής θα έχει επιλέξει και συνοψίσει αρκετά άρθρα για τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου: 

- αυξημένοι κίνδυνοι ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών, 
- αυξημένοι κίνδυνοι πλημμυρών, 
- αυξημένες θερμοκρασίες στις θάλασσες, 
- όξυνση της θάλασσας, κλπ. 

 
Αυτά τα άρθρα θα επιλεγούν σε συνάρτηση με τα φυσικά στοιχεία που επιλέ-
χθηκαν από την Ομάδα Α.  
 
Άλλα παραδείγματα: 
 

Στα Αγγλικά: https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/wildlife (from the US Forest 
Service) 
Στα Γαλλικά: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-rechauffe-
ment-climatique-sur-biodiversite (Ministère de l’Ecologie Solidaire) or 
https://www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/les-effets/biodiversite 
(Site Fédéral Belge sur le Climat) 
Στα Ελληνικά: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/clima-
tic_change.htm 
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/worksheets_biodiversity/index.htm 
 
● Οι μαθητές από την Ομάδα Β καλούνται να μελετήσουν τα άρθρα και να α-

ναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά στοιχεία, 
(μεταβολές στους βιότοπους, εξαφάνιση ορισμένων ειδών, κλπ.). 

 

Eg.1: Marine Turtle – (English) 
Marine Turtles are highly sensitive to climate warming. While adults have been 
known to move to avoid too warm waters, a changing climate will impact 
greatly on their offspring. Tortoises and turtles are among the species with tem-
perature-dependent sex determination. Warmer temperatures will produce 
more females resulting in a dangerous sex bias. Also increased flooding will in-
crease egg mortality and warmer sand will also produce smaller and weaker 
hatchlings.  
Other factors: Sea turtle populations are already impacted by a range of anthro-
pogenic activities, such as fisheries bycatch, coastal development, pollution and 
habitat degradation. (source: WWF EU) http://wwf.panda.org/_core/gene-
ral.cfc?method=getOriginalImage&uImgID=%26%2AR0%26%21%2ES7%0A 
 

 
Eg.2 : Posidonie (Français) 
Son rôle en Méditerranée 
See video:  La POSIDONIE : CHRONIQUES de la MER MÉDITERRANÉE 
https://www.youtube.com/watch?v=QPBKzyErtrg 
 

https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/wildlife
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-climatique-sur-biodiversite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-climatique-sur-biodiversite
https://www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/les-effets/biodiversite
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/climatic_change.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/climatic_change.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/climatic_change.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/climatic_change.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/worksheets_biodiversity/index.htm
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Βήμα 3) Η βιοποικιλότητα σε κίνδυνο! Οι επιστήμονες καταθέτουν τα συμπε-
ράσματά τους 
 
● Οι μαθητές της Ομάδας Β (οι “επιστήμονες”) εντάσσονται στην Ομάδα Α με 

τις διαμορφωμένες αλληλουχίες και εξηγούν τα προβληματα που μελέτη-
σαν. Ζητούν από τα στοιχεία που θα υποστούν επιπτώσεις ή και θα εξαφα-
νιστούν να βγουν από τις αλληλουχίες που έχουν διαμορφώσει. 

● Το δίκτυο χάνει την συνεκτικότητά του και τα διαφορετικά στοιχεία που 
λείπουν, ανατρέπουν την οικολογική ισορροπία.  

 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ: Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει στην προετοιμασία της 
εργασίας: Σώστε την βιοποικιλότητα που κινδυνεύει! 
 

Χώρος (αίθουσα συ-
ναντήσεων, εξωτερι-
κοί χώροι, κλπ.) 

 

Σχολική αίθουσα 

 

Ατομικές ή/και συλ-
λογικές δράσεις 

 
Το National Geographic προτείνει το ίδιο είδος προσέγγισης, το οποίο διαθέτει 
στο διαδίκτυο, π.χ. για τα επεμβατικά είδη: https://www.nationalgeo-
graphic.org/activity/introduction-invasive-species/?utm_source=Bibbli-
oRCM_Col 

Απαιτούμενα υλικά 
 

Φορητός υπολογιστής και προτζέκτορας, σήματα, πολύχρωμα σχοινιά 

Χρονική διάρκεια 
παιδαγωγικού έργου 
ή δράσεων 

 
2-4 ώρες  

Αξιολόγηση των 
αποκτηθέντων 
δεξιοτήτων 

Στο τέλος της δραστηριότητας ο καθηγητής θα μπορούσε να δώσει στους μα-
θητές ένα ερωτηματολόγιο ή τεστ για να ελέγξει τις νέες γνώσεις. 
 

Διαμόρφωση Οικο-
Πολίτη, διεύρυνση 
γνώσης, και σύνδε-
σμοι με σχετικά θέ-
ματα 

Σύνδεσμοι με:  
- Κλιματική Αλλαγή: Παίζουμε; 99 ερωτήσεις πάνω στην κλιματική αλ-

λαγή και άλλα σχετικά θέματα (εξωτερικές πηγές). 
- Ας σώσουμε την Μεσογειακή βιοποικιλότητα! 
- Θαλάσσιο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. 

 
Ελληνικά:    
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/climatic_change.htm (επιμορ-
φωτικός ιστότοπος για την βιοποικιλότητα) 
 

 

https://www.nationalgeographic.org/activity/introduction-invasive-species/?utm_source=BibblioRCM_Col
https://www.nationalgeographic.org/activity/introduction-invasive-species/?utm_source=BibblioRCM_Col
https://www.nationalgeographic.org/activity/introduction-invasive-species/?utm_source=BibblioRCM_Col
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Μεσογειακές αλληλουχίες 

 

Πηγή: Global Patterns in Ecological Indicators of Marine Food Webs: A Modelling Approach 
Johanna Jacomina Heymans, Marta Coll, Simone Libralato, Lyne Morissette, Villy Christensen 
Published: April 24, 2014 - https://doi.org/10.1371/journal.pone.0095845 
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