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ΑΡΟΦΑΣΘ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Προγραμμάτων πουδϊν Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ για τθν Πιλοτικι τουσ Εφαρμογι του διδακτικοφ πεδίου Περιβάλλον και
Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ.

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167).
2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου
11 του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2 του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο,
πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου και άλλεσ διατάξεισ”.
3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98).
5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ)
«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων».
6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των
Υφυπουργϊν του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων».
7. Τθν ειςιγθςθ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ.
22/2011πράξθ του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου.
8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου
αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια
Ρράξθ».
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9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ
με ίδια μζςα του Ρ.Λ. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) –
Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με
κωδικό MIS 295450.
10. Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του
άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
11.Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.

Αποφαςίηουμε

Καθορίζουμε τα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) του διδακτικοφ πεδίου Περιβάλλον και Εκπαίδευςθ
για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ ωσ εξισ:
Διδακτικό πεδίο: Περιβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ
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Πρόγραμμα ςπουδϊν Δθμοτικοφ
Αϋ Δθμοτικοφ
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του ςχολείου
και τθσ γειτονιάσ τουσ.
Προςδιορίηουν το είδοσ των απορριμμάτων που
υπάρχουν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ.
Αναφζρουν 2 ι 3 λόγουσ για τουσ οποίουσ πρζπει οι
χϊροι αυτοί να διατθροφνται κακαροί.
ο

2 Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Παρατθριςουν αν υπάρχουν προτρεπτικά
μθνφματα για τθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ.
Εντοπίςουν αν υπάρχουν κάδοι για τα απορρίμματα
ςτουσ χϊρουσ που κινοφνται και επιςκζπτονται.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εξετάςουν αν υπάρχει ικανοποιθτικόσ αρικμόσ
κάδων απορριμμάτων ςτουσ χϊρουσ που κινοφνται
και επιςκζπτονται.
υςχετίςουν τον αρικμό των κάδων με το βακμό
κακαριότθτασ.
Ερμθνεφςουν τα προτρεπτικά μθνφματα για τθν
κακαριότθτα που εντόπιςαν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ
χϊρουσ.

Βαςικά κζματα
Σοπικό
Περιβάλλον
Διατθρϊ το
περιβάλλον
κακαρό
Κοινόχρθςτοι
χϊροι
Κακαριότθτα

Δραςτθριότθτεσ
Ζρευνα πεδίου :
Α. Διερεφνθςθ και εκτίμθςθ τθσ κακαριότθτασ
των χϊρων του ςχολείου και τθσ γειτονιάσ.
Β. Εντοπιςμόσ και καταγραφι του αρικμοφ
των κάδων που υπάρχουν ςε ζναν χϊρο του
άμεςου περιβάλλοντοσ.
Γ. Εντοπιςμόσ προτρεπτικϊν μθνυμάτων για
τθν κακαριότθτα.
Καταςκευι:
Δθμιουργία καλαίςκθτων πινακίδων με
προτρεπτικά μθνφματα για τθν κακαριότθτα.

Απορρίμματα

Ρροτρεπτικά
μθνφματα για τθν
κακαριότθτα.

Θεατρικό παιχνίδι:
«Ταξίδι ςτθν ςκουπιδοφπολθ». Οργάνωςθ
κεατρικοφ παιχνιδιοφ με κζμα τθ ηωι ςε μια
γειτονιά ςτθν οποία δεν υπάρχουν κάδοι, όλοι
οι κάτοικοι πετοφν ςκουπίδια παντοφ και δεν
τουσ νοιάηει, πατάνε και κολυμπάνε μζςα ςτα
ςκουπίδια γιατί κανείσ δεν τα μαηεφει….

Σιμανςθ για τθν
κακαριότθτα ςτο
ςχολείο, ςε άλςθ,
δάςθ, παραλίεσ,

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Κακιζρωςθ θμζρασ κακαριότθτασ τθσ
αίκουςασ και τθσ ςχολικισ αυλισ.
Β. Ανάρτθςθ των πινακίδων που ζχουν

Κάδοι
απορριμμάτων.

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pi
schools.sch.gr/dimotiko/
Ελλθνικι εταιρεία
προςταςία τθσ φφςθσΦφςθ χωρίσ ςκουπίδια:
http://www.eepf.gr/pe/f
xs
Τοπικι Ζνωςθ Διμων και
Κοινοτιτων Ν. Κορινκίασ:
http://www.anakyklosi.c
om.gr/
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Προςδιορίςουν ςυμπεριφορζσ που ςυμβάλλουν
ςτθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ.
4ο Επίπεδο : Δράςεισ
Οργανϊςουν δράςεισ κακαριςμοφ ςτουσ
ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ.
Φροντίςουν ςυςτθματικά για τθν κακαριότθτα ενόσ
χϊρου του τοπικοφ περιβάλλοντόσ τουσ.
Επιλζξουν τα κατάλλθλα ςθμεία για να αναρτιςουν
πινακίδεσ με τα προτρεπτικά μθνφματα που οι
ίδιοι/εσ ςχεδίαςαν.

χϊρουσ αναψυχισ,
πλατείεσ δρόμουσ
κλπ.

δθμιουργιςει και ενθμζρωςθ των γονιϊν για
τθ δράςθ τουσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό Τλικό

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Περιβάλλον και
Τγεία

Μελζτθ Περίπτωςθσ:
Αναηιτθςθ εικόνων από υπαίκριεσ
δραςτθριότθτεσ και ςυηιτθςθ για τα μζτρα
θλιοπροςταςίασ.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ.

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράφουν 2 ι 3 κετικζσ επιδράςεισ του ιλιου
ςτθ ηωι τουσ.
Αναφζρουν 2 ι 3 επιπτϊςεισ τθσ παρατεταμζνθσ
ζκκεςισ τουσ ςτθν θλιακι ακτινοβολία.
Ονομάςουν τουλάχιςτον 4 μζτρα θλιοπροςταςίασ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν πότε είναι απαραίτθτο να
προςτατεφονται από τον ιλιο.
υνδζςουν τον περιοριςμό τθσ ζκκεςισ τουσ ςτθν
θλιακι ακτινοβολία με τισ κακθμερινζσ ςυνικειεσ

Θλιοπροςταςία
Συνζπειεσ από τθν
ζκκεςθ ςτθν
θλιακι
ακτινοβολία:
Θλίαςθ
Θλιακό ζγκαυμα
Βλάβεσ ςτα μάτια.
Μζτρα

Ζρευνα ςε πθγζσ πλθροφόρθςθσ:
Κίνδυνοι από τθν παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςτθν
θλιακι ακτινοβολία.
Καταςκευι:
«Το ρολόι τθσ θλιοπροςταςίασ» για τθν
απεικόνιςθ των ωρϊν ζντονθσ θλιακισ
ακτινοβολίασ.

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ
ΑϋΔθμοτικοφ:
http://pi
schools.sch.gr/dimotiko/
Γενικι Γραμματεία Νζασ
Γενιάσ:
http://www.neagenia.gr/
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τουσ.
Ευαιςκθτοποιθκοφν ςτο ηιτθμα τθσ
θλιοπροςταςίασ και να ενεργοφν υπεφκυνα,
προφυλάςςοντασ τον εαυτό τουσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Προβλθματιςτοφν για το τι μπορεί να ςυμβεί αν δεν
προςτατεφονται επαρκϊσ από τθν θλιακι
ακτινοβολία.
Αιτιολογιςουν γιατί κα τουσ ωφελιςει θ τιρθςθ
των μζτρων θλιοπροςταςίασ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν ζνα πρόγραμμα δραςτθριοτιτων ςε
εξωτερικοφσ χϊρουσ με βάςθ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ
που είναι λιγότερο ζντονθ θ θλιακι ακτινοβολία.
Τιοκετιςουν τα κατάλλθλα μζτρα θλιοπροςταςίασ
όλο τον χρόνο.
Κοινοποιιςουν τα μζτρα θλιοπροςταςίασ ςτθν
οικογζνεια τουσ.

θλιοπροςταςίασ.
Μείωςθ χρόνου
ζκκεςθσ ςτθν
θλιακι
ακτινοβολία.

Προςομείωςθ για τον εντοπιςμό τθσ
επίδραςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και τθσ
αποτελεςματικότθτασ των μζτρων προςταςίασ:
Ζκκεςθ ςτον ιλιο χρωματιςτϊν χαρτονιϊν και
μερικϊσ καλυμμζνων χαρτονιϊν. Ραρατιρθςθ
των επιδράςεων του ιλιου ςτο χρϊμα των
χαρτονιϊν.
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν με εικόνεσ:
Θλιακι ακτινοβολία, ςυνζπειεσ ζκκεςθσ, μζςα
προςταςίασ.
Θεατρικό παιχνίδι:
«Μια ςυνζντευξθ από τον Ιλιο», με αναφορά
ςτισ ωφζλειεσ του ιλιου, τουσ κινδφνουσ από
τθν παρατεταμζνθ ζκκεςθ και τα μζτρα
θλιοπροςταςίασ.
υγκεντρωτικόσ Πίνακασ:
Συνζπειεσ από τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο κατά τθ
διάρκεια των θμεριςιων δραςτθριοτιτων και
λφςεισ.
Ομαδικά παιχνίδια:
Α. «Αγϊνεσ θλιοπροςταςίασ» για τθν
εμπζδωςθ των μζτρων θλιοπροςταςίασ.
Β. «Ιλιοσ ι ςκιά;» με τθν αξιοποίθςθ τθσ
καταςκευισ, για τθν εμπζδωςθ των ωρϊν
ζντονθσ θλιακισ ακτινοβολίασ.

Λςτότοποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/ellad
a/news/news/20090701s
un_protection_el.htm
http://europa.eu/rapid/p
ressReleasesAction.do?re
ference=IP/09/1057&for
mat=HTML&aged=0&lan
guage=EL&guiLanguage=
en
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φνταξθ κϊδικα θλιοπροςταςίασ.
Δραματοποίθςθ με κζμα «Μια θλιόλουςτθ
μζρα».

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Απϊλεια τθσ
βιοποικιλότθτασ

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Οριοκετιςουν τθν ζννοια του ηωντανοφ
οργανιςμοφ.
Περιγράφουν τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται
μεταξφ των φυτϊν και των ηϊων που ςυναντοφν ςτο
οικείο τουσ περιβάλλον.
Διακρίνουν τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ από τα
αβιοτικά ςτοιχεία του τοπικοφ περιβάλλοντόσ τουσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Περιγράψουν τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ ηει
ζνα είδοσ ηϊου ι φυτοφ ςτο κοντινό περιβάλλον.
Προςδιορίςουν τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ που
μποροφν να διαταράξουν τισ ςχζςεισ
αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ των ηϊων και των φυτϊν.
Εκτιμιςουν τισ ςυνζπειεσ από τθ διατάραξθ των
τροφικϊν πλεγμάτων.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Καταγράψουν ποιεσ ανάγκεσ είναι απαραίτθτο να

Σοπικι χλωρίδα
και πανίδα
Ηωντανοί
οργανιςμοί

Δραςτθριότθτεσ
Καταιγιςμόσ ιδεϊν :
Τα χαρακτθριςτικά τθσ ηωισ.
Μελζτθ πεδίου:
Ραρατιρθςθ των ςτοιχείων ενόσ κοντινοφ
οικοςυςτιματοσ. Καταγραφι των ηϊων και των
φυτϊν ςε αυτό. Εντοπιςμόσ των αβιοτικϊν
παραγόντων και του ρόλου τουσ ςτθν
επιβίωςθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν του
ςυγκεκριμζνου οικοςυςτιματοσ.

Αβιοτικά ςτοιχεία

Ραράγοντεσ
διατάραξθσ των
ςχζςεων
αλλθλεξάρτθςθ
χλωρίδασ και
πανίδασ
Τροφικά πλζγματα

Καταςκευι ςχεδιαγράμματοσ με απεικονίςεισ
των οργανιςμϊν που παρατιρθςαν και τθν
αποτφπωςθ των τροφικϊν πλεγμάτων που
αναπτφςςονται μεταξφ τουσ.
Δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ τθσ ςχζςθσ
αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ οργανιςμϊν ςε ζνα
γνωςτό οικοςφςτθμα και των ςυνεπειϊν από
κάποιεσ ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ.

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ
Βϋ Δθμοτικοφ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Ρφλθ περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ:
http://www.kpe.gr

Επίςθμοσ Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ Ε.Ε.:

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

ικανοποιοφνται για τθν επιβίωςθ ενόσ ηϊου ι
φυτοφ και αν ικανοποιοφνται.
Εξθγιςουν τον τρόπο με τον οποίο αλλθλεπιδροφν
μεταξφ τουσ 2 ι 3 είδθ οργανιςμϊν.
Προςδιορίςουν τθ ςθμαςία τθσ ανκρϊπινθσ
παρζμβαςθσ ςτθν επιβίωςθ του είδουσ που
ερευνοφν.
Προβλζψουν τι κα ςυμβεί αν το είδοσ αυτό
εξαφανιςτεί από το τοπικό περιβάλλον.

Διατάραξθ των
τροφικϊν
πλεγμάτων

υγκεντρωτικόσ πίνακασ για τθ ςθμαςία,
τουσ κινδφνουσ και τθν προςταςία του είδουσ
που ερεφνθςαν.

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν λφςεισ για τθν προςταςία τθσ χλωρίδασ
και πανίδασ του τοπικοφ περιβάλλοντοσ.
Τιοκετιςουν και να αναλάβουν τθν προςταςία ενόσ
ηϊου ι φυτοφ ςτο άμεςο περιβάλλον τουσ.
Κάνουν προτάςεισ για το πϊσ μποροφν να
ευαιςκθτοποιιςουν τθν τοπικι κοινωνία.
Ανακοινϊςουν τισ αποφάςεισ και τισ δράςεισ τουσ
ςχετικά με τθν προςταςία φυτϊν και ηϊων ςτθ
ςχολικι κοινότθτα.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράφουν τθν πορεία του νεροφ με το οποίο
υδρεφεται ο τόποσ που ηουν από τισ πθγζσ/ λίμνεσ/
ποτάμια μζχρι τθ βρφςθ του ςπιτιοφ τουσ.

Μελζτθ πεδίου:
Επίςκεψθ ςτον βιότοπο του ηϊου ι του
φυτοφ. Διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςισ
του. Εντοπιςμόσ των κετικϊν ι αρνθτικϊν
ανκρϊπινων παρεμβάςεων.

φνκεςθ και ανάρτθςθ ςυνκθμάτων για τθν
προςταςία των ηϊων και των φυτϊν ςε
επιλεγμζνουσ χϊρουσ.
Ανάλθψθ δράςθσ για τθν προςταςία ενόσ
ηϊου ι φυτοφ του άμεςου περιβάλλοντόσ
τουσ με τακτικι φροντίδα και ενθμζρωςθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ.

Βαςικά κζματα
Διαχείριςθ
υδάτινων πόρων

Δραςτθριότθτεσ
Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Οι χριςεισ και θ ςθμαςία του νεροφ ςτθ ηωι
μασ.

Κφκλοσ του νεροφ
φπανςθ νεροφ

Μελζτθ πεδίου:
Ξενάγθςθ ςτο υδραγωγείο/ αντλιοςτάςιο/

http://europa.eu/legislati
on_summaries/index_el.
htm
http://ec.europa.eu/envi
ronment/youth/nature/
Ευρωπαικόσ Οργανιςμόσ
Ρεριβάλλοντοσ:
http://www.eea.europa.
eu/el/themes/biodiversit
y
Ραγκόςμιο Ταμείο για τθ
φφςθ WWF:
http://www.wwf.gr/

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

Αντιλθφκοφν ότι το νερό επιςτρζφει ςτο
περιβάλλον μετά από τθ χριςθ του από τον
άνκρωπο.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ προβλιματοσ/ ηθτιματοσ
Εντοπίςουν 2-3 αιτίεσ ρφπανςθσ του νεροφ ςε
κάποιο ςθμείο τθσ διαδρομισ του.
Αντιλθφκοφν ότι το ηιτθμα τθσ εξοικονόμθςθσ
νεροφ ςυνδζεται με τισ κακθμερινζσ ςυνικειζσ
τουσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ προβλιματοσ/ ηθτιματοσ
Προβλζψουν τισ ςυνζπειεσ ςτθ ηωι τουσ από τθν
ζλλειψθ νεροφ.
Τποκζςουν τισ πικανζσ ςυνζπειεσ από τθ ρφπανςθ
του νεροφ ςε κάποιο ςθμείο τθσ διαδρομισ του.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν και να αναλάβουν δράςεισ για τθν
εξοικονόμθςθ του νεροφ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ τουσ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα και ςτθν οικογζνειά τουσ.

υπθρεςία φδρευςθσ τθσ περιοχισ μου
Εξοικονόμθςθ
νεροφ

Καταςκευι απλοφ ςχεδιαγράμματοσ με κζμα:
«Από ποφ ζρχεται και ποφ καταλιγει το νερό
τθσ βρφςθσ μασ;»
Μελζτθ πεδίου:
Α. φπανςθ του νεροφ ςε κάποιο ςθμείο τθσ
διαδρομισ του. Εντοπιςμόσ περιπτϊςεων
ρφπανςθσ ςτο οικείο τουσ περιβάλλον από
απορρυπαντικά, φυτοφάρμακα, απορρίμματα,
αποχετεφςεισ κλπ.
Σφνδεςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνάσ τουσ
με τθ ρφπανςθ του τελικοφ αποδζκτθ.
Μελζτθ περίπτωςθσ με αφορμι μια αναφορά
ςτθ ςπατάλθ νεροφ και τα μζτρα
εξοικονόμθςισ του. Επζκταςθ τθσ αναφοράσ
ςτισ εμπειρίεσ των μακθτϊν/τριϊν και ςτα
μζτρα μείωςθσ τθσ κακθμερινισ κατανάλωςθσ
νεροφ.
Ανάλθψθ δράςθσ για τθν εξοικονόμθςθ
νεροφ:
Α. Εντοπιςμόσ τυχόν διαρροϊν ςτισ ςχολικζσ
και οικιακζσ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ.
Β. Ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ επιτροπισ και τθσ
οικογζνειάσ τουσ.

Βϋ Δθμοτικοφ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
ΕΥΔΑΡ – Ραρζα με το
Σταγονοφλθ:
http://www.eydap.gr/me
dia/Stagonoulis/
ΕΥΔΑΡ- Ραιχνίδια:
http://www.eydap.gr/ind
ex.asp?a_id=114
Επίςθμοσ Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/envi
ronment/youth/water
Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS:
http://www.watersave.gr
/site/content
http://www.watersave.gr
/site/images/stories
Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ
Υλικοφ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/
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Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Ονομάςουν τα ςθμαντικά μνθμεία πολιτιςτικισ
κλθρονομίασ του τόπου τουσ.
Αιτιολογιςουν γιατί ζνα μνθμείο πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ είναι ςθμαντικό για τον τόπο τουσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ προβλιματοσ/ ηθτιματοσ
Περιγράφουν ζνα μνθμείο πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ.
Παρατθριςουν τθ ςχζςθ του μνθμείου με το τοπικό
περιβάλλον.
Εντοπίςουν πικανζσ αιτίεσ παραμζλθςθσ ι
υποβάκμιςθσ του μνθμείου.
ο

3 Επίπεδο: Διερεφνθςθ προβλιματοσ/ ηθτιματοσ
Καταγράψουν τυχόν παρεμβάςεισ που αλλοιϊνουν
το μνθμείο.
Ερευνιςουν για το ποιοσ ευκφνεται για τισ
παρεμβάςεισ ςτο μνθμείο.
Ερευνιςουν τισ απόψεισ ατόμων του οικείου
περιβάλλοντοσ τουσ για τθ ςθμαςία και τθν
κατάςταςθ του μνθμείου.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ

Πολιτιςτικι
Κλθρονομιά
Μνθμεία,
κτίςματα, χϊροι
πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ.
Αιςκθτικι και
πολιτιςτικι
ςθμαςία ενόσ
χϊρου/
καταςκευισ.
Ραράγοντεσ
υποβάκμιςθσ.
Ανάδειξθ και
προςταςία ενόσ
μνθμείου
πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ.

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ζρευνα και εντοπιςμόσ ςτον πολιτικό χάρτθ
του τόπου τουσ των ςθμαντικότερων
μνθμείων.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ

Μελζτθ πεδίου:
Επίςκεψθ ςε ζνα κοντινό μνθμείο πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ. Εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ του ςτον
περιβάλλοντα χϊρο, των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν του, των υλικϊν καταςκευισ
του και τθσ ςθμερινισ του κατάςταςθσ.
Καταγραφι ιδεϊν με ηωγραφικι ι μακζτα ι
άλλο απεικονιςτικό μζςο για το κζμα:
«Το μνθμείο όπωσ είναι ςιμερα και όπωσ κα
ικελα να είναι».
Καταςκευι λευκϊματοσ με φωτογραφίεσ από
τα μνθμεία πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του
τόπου τουσ.
Ανάλθψθ δράςθσ για τθν προςταςία του
μνθμείου.
Ζκκεςθ και παρουςίαςθ των ζργων τουσ.

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ
Βϋ Δθμοτικοφ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ
και Τουριςμοφ:
http://odysseus.culture.g
r
Μουςείο Κυκλαδικισ
Τζχνθσ:
http://www.cycladic.gr/fr
ontoffice/portal
Μουςείο Ακρόπολθσ:
http://www.theacropolis
museum.gr/default.php?
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Κάνουν προτάςεισ για τθν ανάδειξθ ενόσ μνθμείου
του τόπου τουσ.
Οργανϊςουν μία δράςθ για τθν προςταςία ενόσ
μνθμείου του τόπου τουσ.

pname=ekpaideftiko_ilik
ο
Μουςείο Μπενάκθ:
http://www.benaki.gr/in
dex.asp?lang=gr&id=304
01
Βυηαντινό και
Χριςτιανικό Μουςείο:
http://www.byzantinemu
seum.gr/el/educational_
programme
Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ
Υλικοφ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.envedu.gr/Default.aspx

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Σαξινομιςουν τα μζςα μετακίνθςθσ/ μεταφοράσ ςε
φιλικά και μθ προσ το περιβάλλον.
Αναφζρουν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ
μετακίνθςθσ ωσ πεηοί ι ποδθλάτεσ.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Ενεργειακό ηιτθμα Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Ενεργειακό
Τα μζςα μεταφοράσ
αποτφπωμα
Ζρευνα:
Μζςα μεταφοράσ- Καταγραφι των μζςων μεταφοράσ που
μετακίνθςθσ.
χρθςιμοποιοφν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί
για να ζρκουν ςτο ςχολείο. Ταξινόμθςθ των
Μετακινιςεισ /

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ (2009)
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
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2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
υνδζςουν με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα τισ
μεταφορζσ/ μετακινιςεισ με τθν κατανάλωςθ
ορυκτοφ καφςιμου.
Εντοπίςουν εμπόδια και δυςκολίεσ κατά τθ
μετακίνθςισ τουσ από το ςπίτι ςτο ςχολείο με
ποδιλατο ι περπατϊντασ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Καταγράψουν πόςοι ςυμμακθτζσ/τριεσ, φίλοι,
ςυγγενείσ χρθςιμοποιοφν ποδιλατο για τισ
μετακινιςεισ τουσ.
Παρουςιάςουν τον τρόπο μετακίνθςισ τουσ κακϊσ
και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ και να τον
αξιολογιςουν, με ςυγκεκριμζνα κριτιρια, αν είναι
φιλικόσ ι μθ φιλικόσ για το περιβάλλον.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ -βελτιϊςεισ
ςτον τρόπο μετακίνθςθσ τθσ οικογζνειάσ τουσ, ϊςτε
να είναι περιςςότερο φιλικζσ προσ το περιβάλλον.
Παρουςιάςουν προτάςεισ για τθ μετακίνθςι τουσ
από το ςπίτι ςτο ςχολείο.
Οργανϊςουν δράςθ ενθμζρωςθσ για τθ χριςθ του
ποδιλατου και τουσ τρόπουσ αςφαλοφσ
χρθςιμοποίθςισ του.

Μεταφορζσ
φιλικζσ και μθ
προσ το
περιβάλλον.

μζςων ςε φιλικά θ μθ για το περιβάλλον.
υγκεντρωτικόσ πίνακασ:
Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα κάκε μζςου
μετακίνθςθσ.

Κζντρο
Ανανεϊςιμων
Ρθγϊν Ενζργειασ (ΚΑΡΕ)
http://www.cres.gr/kape
/index_gr.html

Χριςθ ποδθλάτου.
Ρερπάτθμα.

Αντιπαράκεςθ απόψεων με κζμα τα
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των
μζςων μεταφοράσ. Χωριςμόσ ςε τρεισ ομάδεσ
που κα εκπροςωποφν όςουσ μετακινοφνται
πεηοί και με ποδιλατο, με το αυτοκίνθτο και
με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ.
Μελζτθ πεδίου:
Μελζτθ των δυνατοτιτων χριςθσ του
ποδιλατου ςτθ γειτονιά τουσ για τισ κοντινζσ
μετακινιςεισ. Καταγραφι των δυςκολιϊν και
εμποδίων που υπάρχουν.
Περιβαλλοντικό μονοπάτι:
Χάραξθ διαδρομισ που κα ακολουκιςουν
πεηοί. Εντοπιςμόσ προβλθμάτων ςτθ
μετακίνθςθ των πεηϊν.
Θεατρικό παιχνίδι:
Μζςα μεταφοράσ, πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα κάκε μζςου. Ζμφαςθ ςτο
ποδιλατο.
Άςκθςθ προςομείωςθσ ςε Ράρκο
Κυκλοφοριακισ Αγωγισ

Εργαςτιριο
Ενζργειασ
του
ΚΑΡΕ
http://www.energolab.gr
/index.asp?c=1
Ραγκόςμιο ταμείο για τθ
φφςθ/ενεργειακό
αποτφπωμα
http://www.wwf.gr/foot
print/
Διεφκυνςθ
Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
ΣερρϊνΟικολογικό αποτφπωμα
Σχολείων
http://www.dipeserron.gr/co2schools/ind
ex.php?lang=el
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Ανάλθψθ δράςθσ:
Δθμιουργία ενθμερωτικοφ φυλλαδίου με κζμα
«Μετακινιςεισ φιλικζσ προσ το περιβάλλον και
αςφαλι μετακίνθςθ με το ποδιλατο και τα
πόδια».
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναγνωρίςουν 2 ι 3 αντικείμενα που
χρθςιμοποιοφν ςυχνά και είναι μιασ χριςθσ.
Περιγράψουν από τι υλικά είναι τα αντικείμενα
μιασ χριςθσ.
Αναγνωρίςουν τα ςιματα των φιλικϊν προσ το
περιβάλλον ςυςκευαςιϊν.

Αειφόροσ
παραγωγι και
κατανάλωςθ.
Αντικείμενα μιασ ι
περιςςοτζρων
χριςεων.
υςκευαςίεσ

ο

2 Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν πόςο ςυχνά χρθςιμοποιοφν αντικείμενα
μιασ χριςθσ.
Παρατθριςουν τον όγκο τον απορριμμάτων που
δθμιουργοφν τα αντικείμενα μιασ χριςθσ.
υνδζςουν τισ ςυςκευαςίεσ των προϊόντων που
αγοράηουν με τθν αφξθςθ των απορριμμάτων.
Εξετάςουν αν τα υλικά μιασ χριςεωσ και οι
ςυςκευαςίεσ ςυμβάλλουν ςτθν άςκοπθ χριςθ
φυςικϊν πόρων.

Αντικείμενα
πολλϊν χριςεων.
Γιατί
χρθςιμοποιοφμε
αντικείμενα
πολλϊν χριςεων;
Αντικείμενα φιλικά
για το περιβάλλον.

Δραςτθριότθτεσ

Δραματοποίθςθ/κουκλοκζατρο: Αντικείμενα
μιασ και πολλϊν χριςεων. Ραρουςιάςθ των
πλεονεκτθμάτων και των μειονεκτθμάτων τουσ
κακϊσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ από τθ μθ
ορκολογικι χριςθ τουσ.
Ζρευνα:
Αντικείμενα μιασ χριςθσ που
χρθςιμοποιικθκαν με αφορμι μια
ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ. Εκτίμθςθ του όγκου
τουσ. Διερεφνθςθ του τρόπου απόρριψισ τουσ.
Διαχωριςμόσ ςε ανακυκλϊςιμα και μθ.
Ζρευνα:
Α. Συλλογι ςυςκευαςιϊν από προϊόντα που
χρθςιμοποιοφν για δφο εβδομάδεσ.
Β. Ραρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ ςχετικά με
τον όγκο τουσ.
Γ. Σφγκριςθ του μεγζκουσ των ςυςκευαςιϊν
με το μζγεκοσ των προϊόντων που περιείχαν.
Δ. Οργάνωςθ και ταξινόμθςθ με βάςθ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

ΚΡΕ Δραπετςϊνασ,
Διαχείριςθ
απορριμμάτων –
Ανακφκλωςθ:
http://www.kpedrapetso
nas.gr/index.php?option
=com_content&task=vie
w&id=52&Itemid=105
Απορρίμματα-δίκτυο από
το ΚΡΕ Ζδεςςασ:
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3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
υγκρίνουν τα αντικείμενα μιασ χριςθσ με
αντίςτοιχα αντικείμενα πολλϊν χριςεων.
Περιγράψουν καταςτάςεισ που μποροφν αντί για
αντικείμενα μιασ χριςθσ να χρθςιμοποιοφν
αντικείμενα πολλϊν χριςεων.
Αναγνωρίηουν τα βαςικά υλικά καταςκευισ των
ςυςκευαςιϊν των διαφόρων αντικειμζνων που
αγοράηουν.
Εξετάςουν τον όγκο των απορριμμάτων που
προζρχονται από διάφορουσ τφπουσ ςυςκευαςιϊν.
Εξθγιςουν τθν ανάγκθ ανακφκλωςθσ των
ςυςκευαςιϊν.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν λφςεισ για τθν αποφυγι των
αντικειμζνων μιασ χριςθσ.
Προτείνουν λφςεισ για τθ μείωςθ των
απορριμμάτων που προζρχονται από τισ
ςυςκευαςίεσ.
Εφαρμόςουν πρακτικζσ μείωςθσ,
επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ ςτο
ςχολείο.
Οργανϊςουν δράςεισ ςτθ τάξθ και ςτο ςχολείο για
τθν μείωςθ των αντικειμζνων μιασ χριςθσ και των
ςυςκευαςιϊν.

ςυγκεκριμζνα κριτιρια όπωσ, υλικό, ςιματα
ανακφκλωςθσ κλπ.

http://kpeedess.pel.sch.gr

Πείραμα:
Συλλογι και φφλαξθ βιοδιαςπϊμενων και μθ
ςυςκευαςιϊν για ζνα οριςμζνο χρονικό
διάςτθμα και ςφγκριςθ των αλλαγϊν που
παρατθροφν.

Εκνικό Κεματικό Δίκτυο
Ρ.Ε.
"Απορρίμματα: Τα
χριςιμα ... άχρθςτα":
http://kpeedess.pel.sch.gr/nipia1.ht
m

Απορρίμματα.
Μείωςθ
απορριμμάτων.

Ανακφκλωςθ.
Θεατρικό παιχνίδι:
«Ρόλεμοσ ςτθν Ανακυκλοφπολθ».
Αναφορά ςτο μεγάλο όγκο απορριμμάτων και
ςτθν ανάγκθ μείωςθσ, επαχρθςιμοποίθςθσ και
ανακφκλωςθσ τουσ.
Καταςκευι:
Δθμιουργία και ανάρτθςθ κολλάη με διάφορα
είδθ ςυςκευαςιϊν φιλικϊν προσ το
περιβάλλον.
Καταςκευζσ:
Α. Ηωγραφικι ςε πάνινεσ τςάντεσ με
ςυνκιματα υπζρ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ
ςυςκευαςιϊν.
Β. Δθμιουργία αφίςασ με μθνφματα για τθν
μείωςθ, τθν επαχρθςιμοποίθςθ και τθν
ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν.
Γ. Ανάρτθςθ τθ αφίςασ ςε εμφανι ςθμεία ςτο
ςχολείο.

Διαχείριςθ
Απορριμμάτων –
Ανακφκλωςθ:
http://www.kpesoufliou.
gr/index.php?option=co
m_content&task=view&i
d=45&Itemid=84
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Βϋ Δθμοτικοφ
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Περιβάλλον και
υγεία

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν: Επικίνδυνα/
ακατάλλθλα υλικά και ςυνζπειεσ από τθ
χριςθ τουσ.

Αγωγι υγείασ και
περιβάλλοντοσ – ζκκεςθ και
προςταςία από τισ
επικίνδυνεσ ουςίεσ:
http://www.elinyae.gr/el/lib
_file_upload/Ekpaideytikos.1
103195181546.pdf

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναγνωρίςουν υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα ι
ακατάλλθλα για χριςθ από παιδιά.
Περιγράψουν αναφζροντασ 2-3 χαρακτθριςτικά των
υλικϊν που μπορεί να είναι επικίνδυνα ι
ακατάλλθλα για χριςθ από τα παιδιά.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν τα ςιματα ςτα υλικά που αποδεικνφουν
τθν καταλλθλότθτα τουσ για χριςθ από τα παιδιά.
Διαχωρίςουν υλικά και καταςκευζσ ςε κατάλλθλα ι
ακατάλλθλα για χριςθ από τα παιδιά.
υγκρίνουν δφο παρόμοια αντικείμενα από
διαφορετικά υλικά με κριτιριο τθν καταλλθλότθτα
και τθν επικινδυνότθτά τουσ.

Καταλλθλότθταεπικινδυνότθτα
υλικϊν και
καταςκευϊν
Αςφάλεια ςτο
ςχολείο και ςτο ςπίτι
ςε ςχζςθ με τα
αντικείμενα.

Υλικά φιλικά προσ το
περιβάλλον.
Τρόποι προφφλαξθσ.

3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνιςουν με τουσ γονείσ καταςκευζσ και υλικά
που βρίςκονται ςτο ςπίτι τα οποία είναι επικίνδυνα
ι ακατάλλθλα για χριςθ από τα παιδιά.
Αναφζρουν τρόπουσ προφφλαξθσ από προϊόντα τα
οποία είναι επικίνδυνα ι ακατάλλθλα για τα παιδιά.

Μελζτθ πεδίου:
Α. Καταγραφι διαφόρων υλικϊν
κακθμερινισ χριςθσ όπωσ παιχνίδια,
ζπιπλα κλπ., που βρίςκονται ςτο ςχολείο
και ςτο ςπίτι.
Β. Ταξινόμθςθ των υλικϊν και των
καταςκευϊν με ςυγκεκριμζνα κριτιρια
ςε επικίνδυνα/ακατάλλθλα και
ακίνδυνα/ κατάλλθλα για τα παιδιά.
Ζρευνα: Εντοπιςμόσ και αναγνϊριςθ
ςθμάτων καταλλθλότθτασ παιχνιδιϊν και
υλικϊν με τα οποία τα παιδιά ζρχονται
ςε επαφι.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Δθμιουργία αφίςασ/ενθμερωτικοφ
φυλλαδίου για τθν προςταςία των
παιδιϊν από τα επικίνδυνα /
ακατάλλθλα υλικά. Ζμφαςθ ςτουσ

Οργάνωςθ ΦΑΟΣ-Φροντίδα,
Αγωγι, Οργάνωςθ,
Συμμετοχι για τθν αςφάλεια
των μακθτϊν του Νομοφ
Αχαΐασ:
http://www.faos.org.gr/

Σχολείο και αςφάλεια:
http://www.paidiatros.gr/ind
ex.php?cid=10&id=1097&st=
2
Στρατθγικι υγείασ και
αςφάλειασ από το Ελλθνικό
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τρόπουσ προφφλαξθσ.
Β. Ανάρτθςθ τθσ αφίςασ ςτο ςχολείο και
διανομι του φυλλαδίου.

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Ενθμερϊςουν το ςχολικό και οικογενειακό
περιβάλλον τουσ για τθν καταλλθλότθτα ι μθ
κάποιων υλικϊν και καταςκευϊν.
Γνωρίςουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων
λόγω ακαταλλθλότθτασ και επικινδυνότθτασ υλικϊν.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν τον ρόλο του φωτιςμοφ, του
αεριςμοφ και του κλιματιςμοφ/δροςιςμοφ του
ςχολείου τουσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ.
Εντοπίςουν 2 ι 3 χαρακτθριςτικά του ςχολείου που
ζχουν επίδραςθ ςτον φωτιςμό, αεριςμό και
κλιματιςμοφ/δροςιςμό του.
Αναφζρουν τεχνθτοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
βελτιϊνεται ο φωτιςμόσ, ο αεριςμόσ και ο
δροςιςμόσ του ςχολείου.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν αν υπάρχουν χϊροι ςτο ςχολείο που ο
φωτιςμόσ και ο αεριςμόσ είναι ανεπαρκείσ.
Περιγράψουν τισ πικανζσ ςυνζπειεσ του μθ

Βαςικά κζματα

Αειφόρο χολείο και
Αειφόροσ κατοικία
Αεριςμόσ, Φωτιςμόσ
Κλιματιςμόσ/
Δροςιςμόσ του
ςχολείου
Ρροςανατολιςμόσ
Φυςικοί και τεχνθτοί
τρόποι βελτίωςθσ
αεριςμοφ,
φωτιςμοφ,
δροςιςμοφ

Δραςτθριότθτεσ

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Θ ςθμαςία του φωτιςμοφ, του αεριςμοφ
και του κλιματιςμοφ/δροςιςμοφ ςτθν
τάξθ/αίκουςα μασ.
Μελζτθ πεδίου:
Α. Καταγραφι όλων των τρόπων
φωτιςμοφ, αεριςμοφ και
κλιματιςμοφ/δροςιςμοφ του ςχολείου.
Β. Ταξινόμθςθ των τρόπων αεριςμοφ,
δροςιςμοφ ςε ςχζςθ με τθ φιλικότθτά
τουσ προσ το περιβάλλον.
Δραματοποίθςθ: Μια μζρα ςε μια
αίκουςα ςκοτεινι που δεν αερίηεται.
Ζρευνα: Αναηιτθςθ τρόπων βελτίωςθσ

Δθμοτικό Σχολείο του
Λονδίνου:
http://dimlondon.europe.sch.gr/greeksi
tefiles/uploads/4/0/9/3/4093
022/ygeia_kai_asfaleia.pdf

Εκπαιδευτικό υλικό

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
από τθν Ελλθνικι Εταιρεία
Ρεριβάλλοντοσ και
Ρολιτιςμοφ:
http://www.aeiforosxoleio.gr
/
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επαρκοφσ αεριςμοφ και φωτιςμοφ τθσ αίκουςάσ
τουσ και άλλων χϊρων του ςχολείου.

του φωτιςμοφ, αεριςμοφ και
κλιματιςμοφδροςιςμοφ του ςχολείου ςυνζντευξθ από ειδικοφσ- αναηιτθςθ
ςχετικοφ οπτικοφ υλικοφ με καλζσ
πρακτικζσ.

3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εξετάςουν φυςικοφσ και τεχνθτοφσ τρόπουσ για τθ
βελτίωςθ του φωτιςμοφ και κλιματιςμοφ/
δροςιςμοφ του ςχολείου ωσ προσ τθ φιλικότθτά
τουσ ςτο περιβάλλον
Ερευνιςουν με ποιο τρόπο τα χαρακτθριςτικά αυτά
ζχουν επίδραςθ τόςο ςτθν κακθμερινι διαβίωςθ
όςο και ςτο περιβάλλον.

φνταξθ και φιλοτζχνθςθ ενθμερωτικοφ
φυλλαδίου με κζμα τθ ςθμαςία του
ςωςτοφ φωτιςμοφ και αεριςμοφ του
ςχολείου και τουσ τρόπουσ βελτίωςθσ
τουσ.

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν 2 ι 3 λφςεισ για τθ βελτίωςθ των
ςυνκθκϊν αεριςμοφ, φωτιςμοφ και
κλιματιμςοφ/δροςιςμοφ ςτθν αίκουςα και το
ςχολείο τουσ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ τουσ ςτισ οικογζνειεσ
τουσ και ςτθ ςχολικι κοινότθτα για τθ βελτίωςθ
των ςυνκθκϊν.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν ποιεσ είναι οι καταναλωτικζσ τουσ
ανάγκεσ.
Διακρίνουν τθν «ανάγκθ» από τθν «επικυμία».

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ
ζρευνασ τουσ για τθ βελτίωςθ του
φωτιςμοφ και του αεριςμοφ του
ςχολείου ςτθ ςχολικι κοινότθτα.
Β. Διανομι των φυλλαδίων.

Βαςικά κζματα
Αειφόροσ παραγωγι
και κατανάλωςθ
Ανάγκθ
Επικυμία

Δραςτθριότθτεσ
Καταγραφι των προϊόντων που
αγόραςαν τον τελευταίο μινα και
ταξινόμθςι τουσ ςε αυτά που
ικανοποιοφν επικυμίεσ ι ανάγκεσ.
Συηιτθςθ για τισ διαφορζσ τουσ.

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pi-
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Αναφζρουν τουσ λόγουσ φπαρξθσ των
διαφθμίςεων.
ο

2 Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν 2 ι 3 ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ τθσ
υπερκατανάλωςθσ ςτο περιβάλλον.
Αντιλθφκοφν τον ρόλο των διαφθμίςεων ςτθ
διαμόρφωςθ καταναλωτικϊν προτφπων.
υνδζςουν τθν υπερκατανάλωςθ με τθ διαφιμιςθ
ςτθ δικι τουσ κακθμερινότθτα.
ο

3 Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Καταγράψουν 2 ι 3 μζςα που χρθςιμοποιοφνται
ςτισ διαφθμίςεισ για να πειςκοφν οι καταναλωτζσ
ςτθν αγορά ενόσ προϊόντοσ.
Διερευνιςουν αν υπάρχουν διαφορζσ ςτθν
ποιότθτα και τθν τιμι μεταξφ παρόμοιων
προϊόντων.
Ερευνιςουν γιατί τα προϊόντα παρόμοιασ
ποιότθτασ διαφζρουν ωσ προσ τθν τιμι τουσ όταν
διαφθμίηονται.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ
υπερκατανάλωςθσ.
Διατυπϊςουν προτάςεισ για τθν κριτικι
αντιμετϊπιςθ των διαφθμίςεων.
Κοινοποιιςουν ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι τα
ςυμπεράςματα τθσ ζρευνάσ τουσ.

Διαφιμιςθ
Υπερκατανάλωςθ

Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Σκζψεισ και ιδζεσ ςχετικά με τθν
υπερκατανάλωςθ, τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ ωκοφνται ςε αυτι και τισ
ςυνζπειζσ τθσ.
Επιςκόπθςθ απόψεων:
Τα κριτιρια με τα οποία αποφαςίηουν
τθν αγορά ενόσ παιχνιδιοφ.
Ζρευνα: Εντοπιςμόσ διαφθμίςεων ςε
ζντυπθ ι άλλθ μορφι και κριτικι
ανάλυςι τουσ. Αναηιτθςθ και
εντοπιςμόσ των μζςων/ τρόπων που
χρθςιμοποιοφνται για να γίνονται
ελκυςτικά τα προϊόντα των
διαφθμίςεων, όπωσ εικόνα, μουςικι,
γλϊςςα, κλπ.
Θεατρικό παιχνίδι:
«Στθ χϊρα του πολφ – πολφ».
Ρεριγραφι υπερκαταναλωτικϊν
ςυμπεριφορϊν και των ςυνεπειϊν τουσ.
Καταςκευι:
Δθμιουργία διαφιμιςθσ για δικζσ τουσ
καταςκευζσ/ χειροτεχνίεσ από άχρθςτα
υλικά και ανάρτθςι τθσ ςε χϊρο του
ςχολείου.

schools.sch.gr/dimotiko/
Ειςαγωγι
ςτθν
αγωγι
καταναλωτι.
Το
Dolceta
είναι
μια
ιςτοςελίδα
για
τθν
εκπαίδευςθ
των
καταναλωτϊν
μζςω
διαδικτφου. Συμμετζχουν 27
χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε. Το
περιεχόμενο είναι ςε 21
γλϊςςεσ:
http://www.dolceta.eu/kypr
os/Mod4/spip.php?rubrique1
Αγωγι καταναλωτι από τθν
Ζνωςθ Καταναλωτϊν - Θ
ποιότθτα ηωισ:
http://www.ekpizo.gr/el/con
sumers_education/what_is/i
ndex.html
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Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςεγγίςουν ςε ζνα ειςαγωγικό επίπεδο τθν
ζννοια «δάςοσ» ωσ οικοςφςτθμα.
Διακρίνουν τα μζρθ του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ
ςε ζμβια και άβια.
Αναγνωρίηουν χαρακτθριςτικά φυτά και ηϊα του
δάςουσ τθσ περιοχισ τουσ.
Δομοφν απλά τροφικά πλζγματα με οργανιςμοφσ
του δάςουσ.
Απαρικμοφν βαςικά οφζλθ του δάςουσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν
προςταςία του δάςουσ.
Καταγράψουν πικανοφσ κινδφνουσ και απειλζσ
που αντιμετωπίηει.
υνδζουν το δάςοσ με βαςικά δαςικά προϊόντα
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Προςδιορίςουν βαςικζσ αιτίεσ καταςτροφισ του
δάςουσ τθσ περιοχισ τουσ και των δαςϊν γενικά.
υνδζουν τθν ανακφκλωςθ με τθν προςταςία των
δαςϊν.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Αειφόροσ διαχείριςθ Αφιγθςθ παραμυκιοφ με κζμα το
των δαςϊν
δάςοσ και εικαςτικι απόδοςθ τοφ
περιεχομζνου.
Ερευνϊ το δάςοσ τθσ
περιοχισ μου.
Μελζτθ πεδίου:
Το τοπικό δαςάκι.
Τι είναι δάςοσ;
Α. Ραρατιρθςθ και διάκριςθ των φυτϊν
ςε πόεσ, κάμνουσ και δζντρα.
Μζρθ του δάςουσ.
Β. Διερεφνθςθ και εντοπιςμόσ.
ανκρϊπινων παρεμβάςεων ςτο δάςοσ.
Οργανιςμοί του
δάςουσ.
Παιχνίδι προςομοίωςθσ των
τροφικϊν ςχζςεων ςτο δάςοσ.
Ρόεσ και κάμνοι.
υηιτθςθ :
Δζντρα: φυλλοβόλα Επαγγζλματα ςχετικά με το δάςοσ.
και αεικαλι.
υνζντευξθ από ζναν επαγγελματία του
Ροιοσ τρϊει ποιον
δάςουσ.
ςτο δάςοσ;
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Ρροϊόντα του
Το δάςοσ.
δάςουσ.
Από τι αποτελείται, τι προςφζρει, από τι
κινδυνεφει, πϊσ προςτατεφεται, πϊσ
Αξία και Οφζλθ του μπορεί πάντα να προςφζρει.
δάςουσ.
Φφτευςθ τοπικϊν δαςικϊν δζντρων ςτθν

Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ
ΓϋΔθμοτικοφ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Διαδικτυακι Ρφλθ για τα
δάςθ και τθ διαχείριςθ
υδάτινων πόρων. Υπουργείο
Εςωτερικϊν:
http://www.dasiydata.gr/frontend/
Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ
Ενζργειασ
Κλιματικισ
Αλλαγισ:
http://www.ypeka.gr/
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Διατυπϊςουν και να προτείνουν ςυγκεκριμζνεσ
λφςεισ προςταςίασ του δάςουσ τθσ περιοχισ τουσ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ τουσ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα.
Οργανϊςουν μια δράςθ για τθν καλλιζργεια
τοπικϊν δαςικϊν δζντρων.

Απειλζσ και
Κίνδυνοι.

αυλι του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με τον
Σφλλογο γονζων

Ρροςταςία.

Ανάλθψθ δράςθσ
Α.Ρροςταςία του δάςουσ τθσ γειτονιάσ /
τθσ περιοχισ.
Β. Σχεδιαςμόσ-Φιλοτζχνθςθ
ενθμερωτικϊν φυλλαδίων.

Επαγγζλματα του
δάςουσ: :
δαςοφφλακασ,
δαςοπυροςβζςτθσ,
ξυλοκόποσ

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Απϊλεια τθσ
βιοποικιλότθτασ

Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Τι ςασ ζρχεται ςτον νου όταν ακοφτε για
τα απειλοφμενα είδθ.

Απειλοφμενα είδθ
ςτο τοπικό
οικοςφςτθμα
Μζτρα προςταςίασ
Οργανϊςεισ για ηϊα
που απειλοφνται με

ΑΚΤΟΥΟΣ:
http://www.arcturos.gr/gr/w
ildlife
Ρυροςβεςτικό
Σϊμα
Ελλάδοσ:
http://www.fireservice.gr/

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναφζρουν είδθ ηϊων ι φυτϊν που απειλοφνται με
εξαφάνιςθ ςτο τοπικό περιβάλλον.
Προςδιορίςουν τον ρόλο ενόσ απειλοφμενου είδουσ
ςτο τοπικό οικοςφςτθμα.
Ενθμερωκοφν για τισ δράςεισ μιασ οργάνωςθσ που
αςχολείται με τθν προςταςία ενόσ είδουσ που
απειλείται με εξαφάνιςθ.

Επίςθμοσ
Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/environ
ment/youth/library

Ανάγνωςθ, ακρόαςθ και καταγραφι
ιςτοριϊν, μφκων, δθμοτικϊν τραγουδιϊν
και αφθγιςεων ςχετικϊν με τθν
παρουςία ςτον τόπο τουσ, κατά το
παρελκόν, ενόσ είδουσ που ςιμερα
κεωρείται απειλοφμενο.

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ
ΑϋΔθμοτικοφ:

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

2ο Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν ζνα ηϊο ι φυτό ςτο τοπικό
οικοςφςτθμα που απειλείται με εξαφάνιςθ.
Ιεραρχιςουν τουσ βαςικότερουσ παράγοντεσ που
οδθγοφν το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςε εξαφάνιςθ.
Εκτιμιςουν τισ ςυνζπειεσ από τθ μείωςθ του
πλθκυςμοφ ι τθν εξαφάνιςθ ενόσ είδουσ.
3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Ερευνιςουν ςτοιχεία από τθν παρουςία του είδουσ
αυτοφ ςτο παρελκόν και ςιμερα.
Καταγράψουν αν υπάρχουν ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ ςτο τοπικό περιβάλλον που
οδθγοφν το είδοσ αυτό ςε εξαφάνιςθ.
Κακορίςουν αν πρόκειται για τοπικό ι ευρφτερο
πρόβλθμα.
υγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ για τα μζτρα
προςταςίασ αυτοφ του είδουσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Αξιολογιςουν τθ ςθμαςία φπαρξθσ οργανϊςεων
για τθν προςταςία απειλοφμενων ειδϊν.
υμμετάςχουν ςε μια δράςθ ενθμζρωςθσ του
άμεςου κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ για τθν
προςταςία ενόσ είδουσ που κινδυνεφει να
εξαφανιςτεί.
Δραςτθριοποιθκοφν για τθν προςταςία ενόσ
απειλοφμενου είδουσ.

εξαφάνιςθ

Επιςκόπθςθ απόψεων για τθ ςθμαςία
του είδουσ που ερευνοφν και τισ πικανζσ
ςυνζπειεσ από τθν εξαφάνιςι του.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Αιτίεσ που οδθγοφν κάποιο είδοσ ςε
εξαφάνιςθ, φορείσ και οργανϊςεισ που
δραςτθριοποιοφνται για τθν προςταςία
του και μζτρα που λαμβάνονται.
υγκεντρωτικόσ πίνακασ των αιτιϊν και
των ςυνεπειϊν από τθν εξαφάνιςθ του
είδουσ που ερευνοφν. Μζτρα
προςταςίασ.
Ζρευνα με τθ ςυνεργαςία εκπροςϊπων
από φορείσ όπωσ το Κζντρο
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, θ Δαςικι
Υπθρεςία, θ Κτθνιατρικι Υπθρεςία για
τθν φπαρξθ απειλοφμενων ειδϊν ςτον
τόπο τουσ.
Επικοινωνία και ςυνεργαςία με
οργάνωςθ ι φορζα που
δραςτθριοποιείται για τθν προςταςία
ενόσ απειλοφμενου είδουσ.
Ανάλθψθ δράςθσ για τθν προςταςία
ενόσ απειλοφμενου είδουσ ςτον τόπο
τουσ με διοργάνωςθ θμζρασ
αφιερωμζνθσ ςτο είδοσ αυτό.

http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ
ΓϋΔθμοτικοφ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Ρφλθ
περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ:
http://www.kpe.gr/
Επίςθμοσ
Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/environ
ment/youth/nature/
Ευρωπαϊκόσ
Οργανιςμόσ
Ρεριβάλλοντοσ:
http://www.eea.europa.eu/e
l/themes/biodiversity
ΑΚΤΟΥΟΣ:
http://www.arcturos.gr/gr/w
ildlife
Mom:
http://www.mom.gr/homepa
ge.asp
Mom Kids Website:
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http://www.monachoulis.gr/
GREENPEACE:
http://www.greenpage.gr/di
akiriksi_dikaiomatwn_zoon.h
tm
Ραγκόςμιο Ταμείο για τθ
Φφςθ/ WWF:
http://www.wwf.gr/

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Περιβάλλον και
Ηθτιματα
κοινωνικϊν /
ανκρϊπινων
ςχζςεων

Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Οι ανάγκεσ των παιδιϊν.

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράφουν τισ βαςικζσ ανάγκεσ τουσ, όπωσ
τροφι, ςτζγθ, αγάπθ, παιχνίδι.
Αιτιολογιςουν γιατί πρζπει όλα τα παιδιά να
καλφπτουν τισ ανάγκεσ τουσ.
υνδζςουν τισ ανάγκεσ των παιδιϊν με τα
δικαιϊματα τουσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Επιςθμάνουν πότε δεν ικανοποιείται κάποια
ανάγκθ τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι.

Ανάγκεσ και
δικαιϊματα των
παιδιϊν

Μελζτθ περίπτωςθσ: Θ ηωι ενόσ παιδιοφ
που δεν καλφπτει επαρκϊσ τισ ανάγκεσ
του, με αφορμι μια είδθςθ ςτον
θμεριςιο τφπο, μια φωτογραφία ι μια
αφίςα. Διερεφνθςθ των αιτιϊν και των
πικανϊν ςυνεπειϊν ςτθ ηωι του.

Στζγθ
Τροφι
Φροντίδα

Παιχνίδι με κάρτεσ:
Αντιςτοίχιςθ εικόνων με κζμα τισ
ανάγκεσ και τα δικαιϊματα των παιδιϊν.

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

UNICEF:
http://www.unicef.gr/
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υνδζςουν τα δικαιϊματά τουσ με τον ςεβαςμό ςτα
δικαιϊματα των άλλων.
Εντοπίςουν περιπτϊςεισ που οι ανάγκεσ των
παιδιϊν δεν ικανοποιοφνται.
Ευαιςκθτοποιθκοφν για τα δικαιϊματα των
παιδιϊν.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ προβλιματοσ/ ηθτιματοσ
Προβλθματιςτοφν για το τι κα ςυμβεί αν ζνα παιδί
δεν καταφζρει να καλφψει τισ ανάγκεσ του.
Ερευνιςουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν
καλφπτονται οι ανάγκεσ κάποιων παιδιϊν.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
χεδιάςουν δράςεισ που κα ςυμβάλλουν ςτον
ςεβαςμό των δικαιωμάτων των παιδιϊν.
Τλοποιιςουν δράςεισ για να υποςτθρίξουν τα
δικαιϊματα όλων των παιδιϊν.
Κοινοποιιςουν τισ δράςεισ τουσ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα και ςτισ οικογζνειζσ τουσ.

Αγάπθ
Ελευκερία
Αςφάλεια
Υγεία
Ραιχνίδι
Εκπαίδευςθ
Δικαιοςφνθ

υηιτθςθ:
Σφνδεςθ των ατομικϊν δικαιωμάτων με
τον ςεβαςμό των δικαιωμάτων των
άλλων.
Ζρευνα:
Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται για τθν
προςταςία των δικαιωμάτων των
παιδιϊν.
Καταςκευι λευκϊματοσ με ηωγραφιζσ
και προςωπικζσ αφθγιςεισ με κζμα:
«Τα δικαιϊματά μου και οι άλλοι».
Παιχνίδι ρόλων με αφορμι ζνα
πραγματικό ι φανταςτικό ςτιγμιότυπο
ςτο οποίο διαπιςτϊνεται ςφγκρουςθ
δικαιωμάτων μεταξφ ςυμμακθτϊν και
ςυμμακθτριϊν. Ζμφαςθ ςτθν επίλυςθ
των ςυγκροφςεων με δθμοκρατικζσ
διαδικαςίεσ και διαμόρφωςθ κανόνων
που πρζπει να διζπουν τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Εορταςμόσ τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ
του Ραιδιοφ (28/11).
Β. Φιλοτζχνθςθ ενθμερωτικοφ εντφπου
για τα δικαιϊματα τοφ παιδιοφ.

Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα
του
Ραιδιοφ:
http://www.unicef.gr/symbs.
php
Επίτροποσ Ρροςταςίασ των
Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ:
www.childcom.org.cy
Συνιγοροσ του παιδιοφ - Τα
δικαιϊματά ςου:
http://0-18.gr/gia-paidia/tadikaiomata-soy
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Γϋ Δθμοτικοφ
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Σοπικό Περιβάλλον

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναφζρουν λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι
απαραίτθτοι οι ελεφκεροι χϊροι για ψυχαγωγία και
άκλθςθ ςτο ςχολείο και ςτθ γειτονιά.
Περιγράψουν τα χαρακτθριςτικά ενόσ ελεφκερου
χϊρου που να είναι κατάλλθλοσ για ψυχαγωγία και
άκλθςθ.
Αναγνωρίηουν ςτοιχεία ακαταλλθλότθτασ των
ελεφκερων χϊρων.

Ελεφκεροι χϊροι

Επιςκόπθςθ απόψεων και ςυηιτθςθ:
Γιατί χρειάηονται οι ελεφκεροι χϊροι ςτθ
γειτονιά

Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
διακεματικϊν
δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.pischools.gr/books/dimotiko/

2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ / προβλιματοσ
Εντοπίςουν τουσ ελεφκερουσ χϊρουσ για παιχνίδι,
άκλθςθ, ψυχαγωγία ςτθ γειτονιά τουσ.
Περιγράψουν τισ ςυνζπειεσ που ζχει ςτθν
κακθμερινότθτά τουσ θ ζλλειψθ ι θ ακαταλλθλότθτα
χϊρων για παιχνίδι, άκλθςθ, ψυχαγωγία.
3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ / προβλιματοσ
Εντοπίςουν περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κρίνουν ότι
είναι ακατάλλθλθ θ χριςθ τθσ αυλισ του ςχολείου,
τθσ παιδικισ χαράσ, του πάρκου και των αδόμθτων

Αυλι ςχολείου
Ραιδικζσ Χαρζσ
Χϊροι άκλθςθσ ψυχαγωγίασ
Καταλλθλότθτα των
χϊρων ωσ προσ τθν
κακαριότθτα, τα
υλικά, τθν φροντίδα

Μελζτθ πεδίου:
Καταγραφι ελεφκερων χϊρων για
παιχνίδι, άκλθςθ, ψυχαγωγία ςτθ
γειτονιά
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Χαρακτθριςτικά καταλλθλότθτασ του
ελεφκερου χϊρου για παιχνίδι, άκλθςθ,
ψυχαγωγία ςτθ γειτονιά
Παιχνίδι ρόλων:
Ρροβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθν
παιδικι χαρά
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Συγγραφι κϊδικα ςυμπεριφοράσ ςτθν
αυλι του ςχολείου και τουσ ελεφκερουσ
χϊρουσ τθσ γειτονιάσ
Β. Οργάνωςθ ομάδων κακαριότθτασ τθσ

Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/

Εκπαιδευτικι
τθλεόραςθ:
http://www.edutv.gr/
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ελεφκερων χϊρων τθσ γειτονιάσ τουσ λόγω
ανεπαρκοφσ κακαριότθτασ.
Εξετάςουν τθν καταλλθλότθτα ι μθ των υλικϊν ςτουσ
ελεφκερουσ χϊρουσ.
Προςδιορίςουν τθν επάρκεια τθσ φροντίδασ και τθσ
προςταςίασ τουσ κατά τθν παραμονι τουσ ςϋ αυτοφσ
τουσ χϊρουσ.

αυλισ του ςχολείου
Γ. Καταςκευι πινακίδων για τθν
κακαριότθτα και τθν προςταςία των
υποδομϊν τθσ παιδικισ χαράσ
Δ. Σφνκεςθ - Ραρουςίαςθ
ενθμερωτικοφ φυλλαδίου για τα
προβλιματα που υπάρχουν ςτουσ
ελεφκερουσ χϊρουσ τθσ γειτονιάσ και τθ
ςυμπεριφορά όςων τουσ χρθςιμοποιοφν.

4ο Επίπεδο : Δράςεισ
Προτείνουν λφςεισ για τθ βελτίωςθ των ελεφκερων
χϊρων ςτθ γειτονιά τουσ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ και τισ προτάςεισ τουσ
ςτθν οικογζνειά τουσ.
Αναλάβουν προςωπικι ευκφνθ για τθν κακαριότθτα
και τθν προςταςία των υποδομϊν που υπάρχουν
ςτθν αυλι του ςχολείου και ςτισ παιδικζσ χαρζσ τθσ
γειτονιάσ τουσ.

Ε. Ανάρτθςθ του κϊδικα και του
φυλλαδίου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τάξθσ ι
του ςχολείου και αποςτολι ςτισ
αρμόδιεσ τοπικζσ αρχζσ

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Περιβάλλον και
Τγεία

Ζρευνα:
Α. Υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν
καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ-υπόδθςθσ
διαχρονικά.
Β. Φυςικοί πόροι και είδθ ζνδυςθσυπόδθςθσ.
Γ. Σφμβολα ςτισ ετικζτεσ των ειδϊν
ζνδυςθσ – υπόδθςθσ.
Δ. Υλικά ζνδυςθσ-υπόδθςθσ των

Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
διακεματικϊν
δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.pischools.gr/books/dimotiko/

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν τθ διαχρονικι εξζλιξθ των ειδϊν
ζνδυςθσ-υπόδθςθσ ςε ςχζςθ με τα υλικά από τα
οποία καταςκευάηονται.
Ερμθνεφουν τα ςφμβολα ςτισ ετικζτεσ των ειδϊν
ζνδυςθσ-υπόδθςθσ που αγοράηουν.

Ζνδυςθ
Τπόδθςθ
Διαφιμιςθ

Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
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2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ / προβλιματοσ
Καταγράψουν τα υλικά των ειδϊν ζνδυςθσυπόδθςθσ των παιδιϊν τθσ τάξθσ και του
οικογενειακοφ περιβάλλοντόσ τουσ.
Αναρωτθκοφν ποιοι φυςικοί πόροι καταναλϊκθκαν
προκειμζνου να καταςκευαςτοφν τα ροφχα και τα
παποφτςια τουσ.
υνδζςουν τθν παραδοςιακι ζνδυςθ-υπόδθςθ με τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ, τθν υγεία και τθν τοπικι
παραγωγι πρϊτων υλϊν.
Διακρίνουν διαφορζσ ανάμεςα ςτα είδθ ζνδυςθσυπόδθςθσ με κριτιριο το υλικό, τον τρόπο και τθν
χϊρα καταςκευισ τουσ.
Εξθγιςουν γιατί τα είδθ ζνδυςθσ-υπόδθςθσ που
καταςκευάηονται από φυςικά υλικά επιβαρφνουν ςτο
ελάχιςτο τθν ατομικι υγεία τουσ.
Εκτιμιςουν τον ρόλο τθσ διαφιμιςθσ ςτθν επιλογι
των ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςισ τουσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ / προβλιματοσ
Κακορίςουν κριτιρια για τθν επιλογι ειδϊν
ζνδυςθσ-υπόδθςθσ που δεν δθμιουργοφν
προβλιματα ςτο περιβάλλον και τθν υγεία τουσ.
Προβλζψουν αν οι αλλαγζσ ςτθν καταναλωτικι
ςυμπεριφορά ςτα είδθ ζνδυςθσ - υπόδθςθσ βοθκοφν
τθν αειφόρο ανάπτυξθ του περιβάλλοντοσ και τθν
υγεία.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Λάβουν αποφάςεισ για τα κριτιρια με τα οποία οι

Υπερκατανάλωςθ
Επιδιόρκωςθ
Επαναχρθςιμοποίθς
θ
Ανακφκλωςθ

μακθτϊν/τριϊν και των οικογενειϊν
τουσ.
Παιχνίδι ρόλων:
Ο ρόλοσ τθσ διαφιμιςθσ ςτθν επιλογι
ειδϊν ζνδυςθσ- υπόδθςθσ.
Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Διαχείριςθ των ειδϊν ζνδυςθσ υπόδθςθσ που δεν χρθςιμοποιοφνται .
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Δθμιουργία κϊδικα ςυμπεριφοράσ για
τθν επιλογι ειδϊν ζνδυςθσ –υπόδθςθσ.
Β. Σφνκεςθ - Ραρουςίαςθ εργαςίασ και
ενθμερωτικοφ εντφπου με τα
ςυμπεράςματα και τισ προτάςεισ
Γ. Ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τάξθσ ι
του ςχολείου.

Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ:
http://www.edutv.gr/
Ρεριβάλλον για ευρωπαίουσ
νεαρισ θλικίασ:
http://ec.europa.eu/environ
ment/youth/index_el.html
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ίδιοι κα επιλζγουν τα είδθ ζνδυςθσ-υπόδθςισ τουσ.
Προτείνουν λφςεισ για τθν επιδιόρκωςθ,
επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ των ειδϊν
ζνδυςθσ-υπόδθςθσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και μακιτριεσ να:

Γεωποικιλότθτα και
Βιοποικιλότθτα του
εδάφουσ

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Ζδαφοσ - Βιοτικά και αβιοτικά ςτοιχεία

Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Ρ.Λ.: http://pischools.sch.gr/dimotiko/

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αντιλθφκοφν ότι το ζδαφοσ αποτελείται από βιοτικά
και αβιοτικά ςτοιχεία.
Προςδιορίςουν 2 ι 3 είδθ οργανιςμϊν που ηουν ςτο
ζδαφοσ και να διακρίνουν τον ρόλο τουσ.
Περιγράψουν τον ρόλο τθσ βλάςτθςθσ ςτθ
ςυγκράτθςθ του εδάφουσ και τθν αφξθςθ τθσ
γονιμότθτάσ του.
Αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία του εδάφουσ ςτθ γεωργικι
παραγωγι και τθν τροφι τουσ.
Αναφζρουν 2 ι 3 λόγουσ υποβάκμιςθσ των εδαφϊν.
Διαςαφθνίςουν τισ ζννοιεσ «γεωποικιλότθτα» και
«βιοποικιλότθτα».
ο

2 Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ / προβλιματοσ
υνδζςουν τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ εδαφϊν τθσ
περιοχισ τουσ με τθν αντίςτοιχθ βλάςτθςθ.
υςχετίςουν τθ γεωποικιλότθτα με τθ
βιοποικιλότθτα.
Εντοπίςουν και να καταγράψουν 2 ι 3 παράγοντεσ

Ποιότθτα του
εδάφουσ και
υπεδάφουσ

υηιτθςθ:
Α.Τα ςυνικθ είδθ οργανιςμϊν που ηουν
ςτο ζδαφοσ.
Β. Θ ςθμαςία του εδάφουσ για τθν
παραγωγι τροφισ.

Ζδαφοσ-πετρϊματα.
Βιοτικά και αβιοτικά
ςτοιχεία.
Τφποι εδαφϊν.
Ζδαφοσ και
βλάςτθςθ

Μελζτθ πεδίου:
Βαςικοί τφποι εδαφϊν και θ βλάςτθςι
τουσ ςτο τοπικό περιβάλλον.
Πείραμα:
Οι γεωςκϊλθκεσ δθμιουργοφν ζδαφοσ.

Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/
Ρφλθ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.kpe.gr/
Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ:
http://www.wwf.gr

Ζδαφοσ και νερό.

υηιτθςθ:
Ραράγοντεσ υποβάκμιςθσ του εδάφουσ
ςτο τοπικό περιβάλλον.

Ζδαφοσ και
γονιμότθτα.

Καταςκευι πειραματικισ διάταξθσ:
Απορρόφθςθ νεροφ από διαφορετικοφσ

Διεφκυνςθ
εκπαιδευτικισ
ραδιοτθλεόραςθσ:

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

υποβάκμιςθσ του εδάφουσ ςτθν περιοχι τουσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν καλζσ και κακζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ
του εδάφουσ ςτθν περιοχι τουσ.
Γνωρίςουν 2- 3 τρόπουσ αποκατάςταςθσ
υποβακμιςμζνων εδαφϊν τθσ περιοχισ τουσ.
Εξθγιςουν τισ επιπτϊςεισ των ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων ςτθν ποιότθτα του εδάφουσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Ενθμερϊςουν τθν τοπικι κοινωνία για τουσ
κινδφνουσ υποβάκμιςθσ των εδαφϊν και τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςτθν γεωργικι παραγωγι.
Προτείνουν τρόπουσ προςταςίασ των εδαφϊν τθσ
περιοχισ τουσ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ τουσ για τθν πρόλθψθ
τθσ υποβάκμιςθσ του εδάφουσ ςτθν τοπικι κοινωνία.

τφπουσ εδαφϊν.
Ζδαφοσ και
καλλιζργειεσ
Μζτρα προςταςίασ
και αποκατάςταςθσ

Δραματοποίθςθ:
Επιπτϊςεισ των ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων ςτθν ποιότθτα του
εδάφουσ.
Μελζτθ πεδίου :
Α. Θ δθμιουργία αναβακμίδων για τθν
καλλιζργεια επικλινϊν εδαφϊνπαραδείγματα από ορεινζσ και
νθςιωτικζσ περιοχζσ.
Β. Καλζσ και κακζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ
εδαφϊν ςτο τοπικό περιβάλλον.
Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Ρροτάςεισ προςταςίασ των εδαφϊν του
τοπικοφ περιβάλλοντοσ.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Οργάνωςθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ
τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τισ αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ τθσ υποβάκμιςθσ των εδαφϊν
ςτο τοπικό περιβάλλον.
Β. Σφνκεςθ - παρουςίαςθ εργαςίασ ςε
εκδιλωςθ ςτο ςχολείο.
Γ. Ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ τάξθσ ι του ςχολείου.

http://www.edutv.gr/index.p
hp?option=com_frontpage&I
temid=1

Ρεριβάλλον για ευρωπαίουσ
νεαρισ θλικίασ:
http://ec.europa.eu/environ
ment/youth/index_el.html
Αμερικανικι
εταιρεία
εδαφολογίασ:
http://www.soils.org/
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Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Ενεργειακό Ηιτθμα
και Ενεργειακό
Αποτφπωμα

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Ενζργεια.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
διακεματικϊν
δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.pischools.gr/books/dimotiko/

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν τισ μορφζσ ενζργειασ που
χρθςιμοποιοφνται ςτο ςχολείο και το ςπίτι.
Αναφζρουν ενεργοβόρεσ θλεκτρικζσ οικιακζσ
ςυςκευζσ και παιχνίδια.
Aναφζρουν 2-3 τρόπουσ εξοικονόμθςθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ / προβλιματοσ
υςχετίηουν τθν υπερκατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ με τισ οικιακζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και τα
παιχνίδια που λειτουργοφν με θλεκτρικι ενζργεια ι
με μπαταρίεσ.
Διακρίνουν τθ διαφορά ανάμεςα ςτισ απλζσ και τισ
επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ και ανάμεςα ςτουσ
κοινοφσ λαμπτιρεσ και τουσ λαμπτιρεσ χαμθλισ
ενεργειακισ κατανάλωςθσ.
υνδζουν τθ χριςθ μπαταριϊν και λαμπτιρων
χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ με τθν απόλυτθ
ανάγκθ ανακφκλωςισ τουσ για τθν προςταςία του
περιβάλοντοσ από τισ τοξικζσ ουςίεσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνιςουν τρόπουσ εξοικονόμθςθσ θλεκτρικισ

Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Ενεργοβόρεσ
ςυςκευζσ
Εξοικονόμθςθ
ενζργειασ

Μπαταρίεσ.
Λαμπτιρεσ χαμθλισ
ενεργειακισ
κατανάλωςθσ

Αντιπαράκεςθ απόψεων για το κζμα:
Απλζσ ι επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ
για τα παιχνίδια και τισ θλεκτρικζσ
μικροςυςκευζσ;
Παιχνίδι ρόλων:
Κοινοί λαμπτιρεσ ι λαμπτιρεσ χαμθλισ
ενεργειακισ κατανάλωςθσ;
Ζρευνα:
Α. Ρόςεσ ϊρεσ μζνουν ςε κατάςταςθ
αναμονισ διάφορεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ
ςτο ςπίτι και το ςχολείο;
Β. Ρόςεσ ϊρεσ παραμζνουν τα φϊτα
αναμμζνα χωρίσ λόγο;
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Σφνκεςθ - παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνάσ τουσ ςε
εκδιλωςθ ςτο ςχολείο.

Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/
Ρφλθ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.kpe.gr/
Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ:
http://www.wwf.gr
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ:
http://www.edutv.gr/
Ρεριβάλλον για ευρωπαίουσ
νεαρισ θλικίασ:
http://ec.europa.eu/environ
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ενζργειασ ςτο ςχολείο και το ςπίτι.
Εξθγιςουν γιατί είναι προτιμότερθ θ χριςθ
λαμπτιρων χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και
επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν.
Εκτιμιςουν τα προτεριματα των θλιακϊν φορτιςτϊν
μπαταρίασ ζναντι των φορτιςτϊν που καταναλϊνουν
θλεκτρικι ενζργεια.

Β. Συγγραφι κϊδικα ςυμπεριφοράσ για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςχολείο και
το ςπίτι.
Γ. Ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ τάξθσ ι του ςχολείου.

ment/youth/index_el.html

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Τιοκετιςουν κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ
εξοικονόμθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο ςχολείο, το
ςπίτι και για τα παιχνίδιά τουσ.
Αναλάβουν δράςεισ ενθμζρωςθσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ για τθν εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ.
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Περιβάλλον και
ηθτιματα
κοινωνικϊν /
ανκρϊπινων
ςχζςεων

Δραματοποίθςθ με κζμα:
Στθ χϊρα που όλοι ιταν ίδιοι.

Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν τον εαυτό τουσ και να αναφζρουν
χαρακτθριςτικά τθσ εξωτερικισ εμφάνιςισ τουσ.
Εντοπίςουν ομοιότθτεσ ι διαφορζσ με τουσ
ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ.
Κάνουν διάφορεσ απλζσ ομαδοποιιςεισ των παιδιϊν
τθσ τάξθσ τουσ ωσ προσ κάποιο χαρακτθριςτικό όπωσ
φφλο, χρϊμα ματιϊν, χρϊμα δζρματοσ.

Φυςικά
χαρακτθριςτικά ενόσ
ατόμου
Διαφορετικότθτα

Ομαδικά παιχνίδια:
Α. Χωριςμόσ των μακθτϊν/τριϊν ςε
ομάδεσ με κριτιριο κάποιο ροφχο ι
εξωτερικό τουσ χαρακτθριςτικό.
Β.Ανάκεςθ ςε κάκε ομάδα μιασ
ςφντομθσ δραςτθριότθτασ, όπωσ, να
κάνουν μια περιςτροφι όςοι φοράνε
κόκκινα παποφτςια, όςοι φοράνε γυαλιά,

UNICEF:
http://www.unicef.gr/
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2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν τα κριτιρια με τα οποία κάνουν τισ
ομαδοποιιςεισ.
Περιγράψουν τα ςυναιςκιματά τουσ όταν ανικουν ι
δεν ανικουν ςε μια ομάδα.
Προβλθματιςτοφν για τα ςυναιςκιματα των άλλων
που ανικουν ι δεν ανικουν ςτθν ομάδα τουσ.

κτλ.
Αποδοχι
Ομάδεσ
Ομαδοποίθςθ
Συνεργαςία

ο

3 Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
υνδζςουν τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά τουσ με
κάποιεσ από τισ ανάγκεσ τουσ.
Αντιλθφκοφν ότι ζνα άτομο διακζτει ποικίλα
χαρακτθριςτικά, από τα οποία άλλα είναι ίδια και
άλλα διαφορετικά με τα χαρακτθριςτικά των άλλων
ανκρϊπων.
Αναφζρουν τα κετικά ςτοιχεία τθσ διαφορετικότθτασ.
Αναγνωρίςουν τθ μοναδικότθτα κάκε ατόμου και τθ
ςθμαςία τθσ διαφορετικότθτασ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν τρόπουσ ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ
ςυμμακθτζσ τουσ ανεξάρτθτα από τισ διαφορζσ τουσ.
Πραγματοποιιςουν δράςεισ για τθν αποδοχι τθσ
διαφορετικότθτασ γφρω τουσ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ τουσ ςτο οικογενειακό
και ςχολικό περιβάλλον.

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Με κζμα τθ διαφορετικότθτα/
μοναδικότθτα του κάκε ανκρϊπου.
«Είμαι μοναδικόσ/ι γιατί….»
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Ρροβολι ταινιϊν / ανάγνωςθ
παραμυκιϊν με κζμα τθ
διαφορετικότθτα.
Α. Αναηιτθςθ πικανϊν ομοιοτιτων με
τουσ ιρωεσ.
Β. Εντοπιςμόσ και ςυηιτθςθ των
ςυναιςκθμάτων.
Γ. Δθμιουργία «γωνιάσ των
ςυναιςκθμάτων» ςτθν τάξθ.
Θεατρικό παιχνίδι/ δραματοποίθςθ με
κζμα τθ ςυνεργαςία και τισ δυςκολίεσ
που ςυναντοφν κατά τθ ςυνεργαςία
τουσ.
Καταςκευι:
Ομαδικζσ εργαςίεσ, όπωσ ηωγραφικι ι
κολλάη με κζμα:
«Οι διαφορζσ που μασ ενϊνουν» ι
«Πμοιοι και διαφορετικοί».

Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα
του
Ραιδιοφ:
http://www.unicef.gr/symbs.
php
Επίτροποσ Ρροςταςίασ των
Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ:
www.childcom.org.cy
Συνιγοροσ του παιδιοφ - Τα
δικαιϊματά ςου:
http://0-18.gr/gia-paidia/tadikaiomata-soy
Εκπαιδευτικό
υλκό
για
μακθτζσ με αναπθρίεσ ι με
ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ:
http://www.eyliko.gr/htmls/amea/amea_y
liko.aspx
Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικισ
Υγείασ του Ραιδιοφ και του
Εφιβου:
http://www.epsype.gr/
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Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και μακιτριεσ να:

Φυςικζσ και
Σεχνολογικζσ
Καταςτροφζσ /
Διαχείριςθ
περιβαλλοντικϊν
κρίςεων

Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Φυςικζσ και ανκρωπογενείσ αιτίεσ
πρόκλθςθσ πυρκαγιϊν.

Οδθγόσ
Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Ρ.Λ. : http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/

1ο Επίπεδο :Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναφζρουν τα τρία κεμελιϊδθ ςτοιχεία για τθν
ανάπτυξθ «φωτιάσ» και να προςδιορίηουν τον ρόλο
τουσ ςτθν εξζλιξθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν
Γνωρίςουν τα 5 επίπεδα κινδφνου πυρκαγιάσ.
Αναφζρουν παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν
ταχφτθτα μετάδοςθσ μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ.
Προςδιορίηουν τισ φυςικζσ και τισ ανκρωπογενείσ
αιτίεσ πρόκλθςθσ τθσ φωτιάσ
ο

2 Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ - προβλιματοσ
Εντοπίςουν ςτο τοπικό περιβάλλον τουσ περιοχζσ
που ζχουν εκδθλωκεί πυρκαγιζσ ςτο παρελκόν.
Διακρίνουν ότι όλα τα δάςθ δεν ζχουν τον ίδιο
κίνδυνο πυρκαγιάσ.
Ερμθνεφουν τθν επίδραςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου
ςτθν εξάπλωςθ τθσ πυρκαγιάσ.
3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ - προβλιματοσ
Ερευνιςουν τισ ςυνζπειεσ των πυρκαγιϊν ςτα δαςικά
οικοςυςτιματα και ςτον άνκρωπο.
υςχετίςουν τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ με τθν αλλαγι
του κλίματοσ, τθ διάβρωςθ του εδάφουσ και τθν
ερθμοποίθςθ των εδαφϊν.

Δαςικζσ Πυρκαγιζσ
Αιτίεσ πρόκλθςθσ
πυρκαγιάσ:
κεραυνοί, αμζλεια,
πρόκεςθ.
Τρίγωνο τθσ φωτιάσ:
καφςιμθ φλθ,
κερμότθτα, οξυγόνο.
Ρυρόςβεςθ
Κατάςβεςθ
Ρυροςβεςτικά μζςα

υηιτθςθ:
Α. Δαςικά οικοςυςτιματα και καμνϊνεσ
τθσ χϊρασ που είναι περιςςότερο
ευαίςκθτεσ ςτισ πυρκαγιζσ.
Β. Φωτιά, το τρίγωνο τθσ φωτιάσ,
καφςιμα υλικά.
Γ. Θ φωτιά δεν είναι παιχνίδι.
Δ. Ερμθνεία δελτίου πρόβλεψθσ
κινδφνου πυρκαγιάσ.
Επιςκόπθςθ πεδίου:
Α. Γνωρίηω περιοχζσ που κάθκαν ςτο
τοπικό περιβάλλον.
Β. Οι ςυνζπειεσ τθσ πυρκαγιάσ ςτα
δαςικά οικοςυςτιματα και το δομθμζνο
περιβάλλον.

Ρφλθ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.kpe.gr/
Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ:
http://www.wwf.gr

Παιχνίδι προςομοίωςθσ με κζμα:
Ρροςτατεφομαι από μια πυρκαγιά.

Διεφκυνςθ
εκπαιδευτικισ
ραδιοτθλεόραςθσ:
http://www.edutv.gr/index.p
hp?option=com_frontpage&I
temid=1

Ζρευνα με υποβολι ερωτιςεων: Βαςικά
μζτρα πρόλθψθσ, κατάςβεςθσ και

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
ενζργειασ και κλιματικισ

Ρυροπροςταςία
Μζτρα πρόλθψθσ

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

Γνωρίηουν τα βαςικά μζτρα πρόλθψθσ των δαςικϊν
πυρκαγιϊν.
Καταγράψουν πρακτικζσ κατάςβεςθσ και καταςτολισ
τθσ φωτιάσ.
Γνωρίςουν τουσ τρόπουσ αποκατάςταςθσ μετά από
τθν πυρκαγιά.
4ο Επίπεδο : Δράςεισ
Προτείνουν τρόπουσ προςταςίασ από τισ δαςικζσ
πυρκαγιζσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο.
Τιοκετιςουν κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ
προςταςίασ του δάςουσ από πυρκαγιά.
Αναλάβουν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τισ αιτίεσ
δαςικϊν πυρκαγιϊν και τουσ τρόπουσ πρόλθψισ
τουσ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ τουσ για τθν πρόλθψθ
των πυρκαγιϊν / κϊδικασ ςυμπεριφοράσ, ςτθν τοπικι
τουσ κοινωνία.

καταςτολισ τθσ φωτιάσ.
Μζτρα προςταςίασ
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Αποκατάςταςθ φυςικοφ και
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ μετά
από τθν πυρκαγιά (2001) ςτο νομό
Θλείασ
Παιχνίδι ρόλων:
Αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν μετά από τθν
εκδιλωςθ πυρκαγιάσ.
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν :
Ρυρκαγιά-Βόςκθςθ-Ερθμοποίθςθ.
Ζρευνα:
Δαςικζσ πυρκαγιζσ-Μακαίνουμε από το
παρελκόν και προςτατεφουμε το μζλλον.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Οργάνωςθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ
για τισ αιτίεσ και τουσ τρόπουσ πρόλθψθσ
τθσ φωτιάσ.
Β. Συγγραφι κϊδικα για τθν προςταςία
του δάςουσ από τθ φωτιά
Γ. Σφνκεςθ - παρουςίαςθ εργαςίασ ςε
εκδιλωςθ ςτο ςχολείο.
Δ. Ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ τάξθσ ι του ςχολείου

αλλαγισ:
http://www.ypeka.gr/
Ρυροςβεςτικό
μουςείο:
http://www.firemuseum.gr/
modules/pico/content0115.h
tml
Λςτοςελίδα με παιχνίδια και
δραςτθριότθτεσ
για
τισ
δαςικζσ πυρκαγιζσ:
http://www.smokeybear.co
m/
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Δϋ Δθμοτικοφ

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο : Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Διακρίνουν τα νερά ςε βαςικζσ κατθγορίεσ.
Εκτιμιςουν τθν αναλογία γλυκοφ ςε ςχζςθ με το
ςυνολικό νερό ςθ ςτον πλανιτθ.
Περιγράψουν τθ διαδικαςία ςχθματιςμοφ πόςιμου
νεροφ.
Περιγράψουν προβλιματα που υπειςζρχονται ςτθ
διαδικαςία παραγωγισ και διανομισ του πόςιμου
νεροφ.
Διαπιςτϊςουν ότι θ χριςθ του νεροφ από τον
άνκρωπο ζχει κόςτοσ.
ο

2 Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν ςυνζπειεσ από τθν υπερβολικι χριςθ
του νεροφ ςτουσ μεγάλουσ τομείσ κατανάλωςθσ
γλυκοφ νεροφ: τθν κατοικία, τθ γεωργία και τθ
βιομθχανία.
υνδζςουν τθν καταςτροφι τθσ βλάςτθςθσ με τθ
μείωςθ των υπόγειων νερϊν.
Εντοπίςουν προβλιματα ςχετικά με το πόςιμο νερό

Βαςικά κζματα
Διαχείριςθ
υδάτινων πόρων
Σο γλυκό νερό
Βαςικζσ κατθγορίεσ
νεροφ: Γλυκά/
αλμυρά νερά,
υπόγεια/
επιφανειακά νερά.
Σχθματιςμόσ
πόςιμου νεροφ:
Δεξαμενι
ςυγκζντρωςθσ
Κακαριςμόσ
Σφςτθμα διανομισ.
Χριςεισ γλυκοφ
νεροφ.
Συνζπειεσ από τθ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Kατθγορίεσ νεροφ.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Οι χριςεισ του γλυκοφ νεροφ.
Μοντελοποίθςθ με απλά μζςα τθσ
διαδικαςίασ ςχθματιςμοφ πόςιμου νεροφ.
υηιτθςθ:
Το κόςτοσ του νεροφ. Γιατί πλθρϊνουμε το
νερό;
Ζρευνα:
Α. Αναηιτθςθ ςτοιχείων από τθ
μυκολογία, τθν ιςτορία, τθ λογοτεχνία και
τθ κρθςκεία ςχετικά με το νερό.
Β. Ρεριοχζσ τθσ Ελλάδασ που ζχουν
ζλλειψθ νεροφ. Σφνδεςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ με τθ
δαςοκάλυψθ.
Γ. Υπιρχαν ςτον τόπο μασ βρφςεσ,

Επίςθμοσ Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ
Ε.Ε.:http://ec.europa.eu/env
ironment/youth/water
Δίκτυο Μεςόγειοσ sos:
http://www.watersave.gr/
http://www.wwf.gr/
UNICEF:
http://www.unicef.gr/
ΕΥΔΑΡ:
http://www.eydap.gr/
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ςτθν περιοχι τουσ ι ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.
Εντοπίςουν διαφορζσ ςτθ χριςθ και τθν
κατανάλωςθ νεροφ ςτον τόπο τουσ και ςε περιοχζσ
του πλανιτθ όπου υπάρχει ζλλειψθ νεροφ.
3ο Επίπεδο :Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνιςουν εάν ςτθν περιοχι τουσ υπιρχαν
βρφςεσ, ποτάμια και ρζματα που δεν υπάρχουν
πλζον.
υνδζςουν το νερό με τθ μυκολογία, τθν Λςτορία
και τθ Λογοτεχνία.
Διερευνιςουν παραδοςιακζσ πρακτικζσ αειφόρου
διαχείριςθσ του νεροφ ςτθν κατοικία.
Εντοπίςουν αν το νερό ςτθν περιοχι τουσ είναι
κατάλλθλο προσ πόςθ ι αν χρθςιμοποιείται
εμφιαλωμζνο νερό.
ο

4 Επίπεδο :Δράςεισ
Διατυπϊςουν προτάςεισ για τθν ορκολογικι χριςθ
του νεροφ υιοκετϊντασ ανάλογεσ ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ.
Κοινοποιιςουν τισ προτάςεισ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα.
Διοργανϊςουν εκδιλωςθ ευαιςκθτοποίθςθσ για
τθν ορκολογικι χριςθ και διαχείρθςθ του νεροφ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

μεγάλθ/αλόγιςτθ
κατανάλωςθ του
νεροφ.
Σχζςθ Νεροφ –
Δάςουσ.

ποτάμια και ρζματα που ςιμερα δεν
υπάρχουν; Γιατί δεν υπάρχουν ςιμερα;
Επίςκεψθ ςε ζναν ςχετικό με το νερό χϊρο
τθσ περιοχισ τουσ όπωσ νερόμυλο, βρφςθ,
κρινθ κλπ.

Θ ζλλειψθ νεροφ ςε
περιοχζσ τθσ
Ελλάδασ.

Προςομοίωςθ:
Σφγκριςθ τθσ θμεριςιασ κατανάλωςθσ
νεροφ ενόσ παιδιοφ που ηει ςτθν Ελλάδα
και ενόσ παιδιοφ που ηει ςε περιοχι που
αντιμετωπίηει προβλιματα εξαιτίασ τθσ
ζλλειψθσ νεροφ, π.χ. ςτθν Αφρικι.

Θμεριςια
κατανάλωςθ νεροφ.

φνκεςθ και αφιγθςθ μικρϊν ιςτοριϊν για
το πόςιμο νερό και τθ ρφπανςθ του.

Ρρομικεια πόςιμου
νεροφ.

Δραματοποίθςθ με κζμα:
Το νερό ςτο χκεσ και το ςιμερα, ωσ προσ
τθ μεταφορά, τισ χριςεισ, τθ ςπατάλθ και
τθ ρφπανςι του.

Φδρευςθ

Εξοικονόμθςθ
νεροφ.

Διαδικτυακι Ρφλθ για τα
δάςθ και τθ διαχείριςθ
υδατικϊν
πόρων.
Υπουργείο Εςωτερικϊν:
http://www.dasiydata.gr/frontend/index.php
http://www.mio-ecsde.org/

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Σφνταξθ οικοκϊδικα για τθν
εξοικονόμθςθ νεροφ.
Β. Δθμιουργία φυλλαδίου ι ιςτολογίου
(blog) με κζμα τθν ορκολογικι χριςθ και
τθν εξοικονόμθςθ του νεροφ.
Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό
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Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο : Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν τισ βαςικζσ χριςεισ του πόςιμου
νεροφ ςτο ςχολείο.
Προςδιορίςουν βαςικζσ χριςεισ τθσ ενζργειασ.
Αναφζρουν ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ
εξοικονόμθςθσ νεροφ και θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο
ςχολείο.

Αειφόρο χολείο
Εξοικονόμθςθ
νεροφ και ενζργειασ
ςτο ςχολείο.
Απλοί τρόποι
εξοικονόμθςθσ
πόςιμου νεροφ ςτο
ςχολείο.

ο

2 Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Καταγράψουν χριςεισ του νεροφ ςτο ςχολείο και
περιπτϊςεισ που γίνεται καταςπατάλθςι του.
Καταγράψουν περιπτϊςεισ που γίνεται άςκοπθ
χριςθ τθσ ενζργειασ ςτο ςχολείο.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνιςουν αν υπάρχουν ενεργοβόρεσ ςυςκευζσ
ςτο ςχολείο.
Προςδιορίςουν ποιεσ κακθμερινζσ ςυνικειεσ
ςυμβάλλουν ςτθν υπερκατανάλωςθ ενζργειασ ςτο
ςχολείο.
υνδζςουν κακθμερινζσ ςυμπεριφορζσ με το
ηιτθμα τθσ καταςπατάλθςθσ νεροφ.
Ερευνιςουν δυνατότθτεσ βελτίωςθσ ςτισ
υποδομζσ/εξοπλιςμό του ςχολείου, ϊςτε να
μειωκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ και νεροφ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Τιοκετιςουν και να εφαρμόςουν απλζσ πρακτικζσ

Εξοικονόμθςθ
ενζργειασ ςτο
ςχολείο.

Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Α. Χριςεισ του νεροφ ςτο ςχολείο και
γιατί κα πρζπει να γίνεται ορκολογικι
χριςθ του.
Β. Χριςεισ τθσ ενζργειασ ςτο ςχολείο και
ποια είναι τα οφζλθ από τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Υπολογιςμοί από τουσ λογαριαςμοφσ ΔΕΘ
και Φδρευςθσ τθσ μζςθσ θμεριςιασ
κατανάλωςθσ ςτο ςχολείο :
A. Nεροφ
B. Ενζργειασ
Ρριν και μετά από τισ δράςεισ
εξοικονόμθςθσ.
Ζρευνα και καταγραφι των περιπτϊςεων
ςπατάλθσ νεροφ και ενζργειασ ςτο
ςχολείο.
υγκεντρωτικόσ πίνακασ: Ρροβλιματα
από τθν καταςπατάλθςθ νεροφ και
ενζργειασ και προτάςεισ για μείωςθ τθσ
κατανάλωςισ τουσ.
Αντιπαράκεςθ απόψεων για το κζμα:
«Eνεργοβόρο αλλά φκθνό ι φιλικότερο
προσ το περιβάλλον αλλά ακριβό».
με αφορμι τθν υποτικζμενθ αγορά μιασ

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
ΤΕΛ Σερρϊν:
http://www.dipeserron.gr/co2schools/
Επίςθμοσ Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/environ
ment/youth/water
http://www.watersave.gr/
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ:
http://www.ypeka.gr
MEdIES:
www.medies.net/
WWF:
http://climate.wwf.gr/
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εξοικονόμθςθσ νεροφ και ενζργειασ ςτο ςχολείο.
χεδιάςουν δράςεισ εξοικονόμθςθσ νεροφ και
ενζργειασ ςτο ςχολείο ςε ςυνεργαςία με τον διμο
και τον Σφλλογο γονζων.
Ενθμερϊςουν τθ ςχολικι και τοπικι κοινότθτα.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

θλεκτρικισ ςυςκευισ.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Σφναψθ ςυνεργαςιϊν με τον Διμο και
το Σφλλογο γονζων για τθ βελτίωςθ των
υποδομϊν/ εξοπλιςμοφ του ςχολείου
ϊςτε να επιτυγχάνεται εξοικονόμθςθ
νεροφ και ενζργειασ.
Β. Δθμιουργία ενθμερωτικοφ φυλλαδίου
ι ιςτολογίου με οδθγίεσ εξοικονόμθςθσ
νεροφ και ενζργειασ που απευκφνεται ςτθ
ςχολικι και τθν τοπικι κοινότθτα.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό
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Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αποςαφθνίςουν ότι ςτθ μεςογειακι χϊρα μασ
κυρίαρχα φυτά είναι οι κάμνοι.
Αναγνωρίςουν τον ςθμαντικό ρόλο,
αντιδιαβρωτικό και αντιπλθμμυρικό των κάμνων.
Απαρικμιςουν κινδφνουσ και απειλζσ των
ελλθνικϊν και μεςογειακϊν δαςϊν.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν ςχζςεισ μεταξφ τθσ ελλθνικισ
βλάςτθςθσ, του ανάγλυφου και του κλίματοσ και
τθσ Ελλάδασ.
Προςδιορίςουν βαςικζσ ςυνζπειεσ από τθν
καταςτροφι τθσ μεςογειακισ βλάςτθςθσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Αναγνωρίηουν τθν πλοφςια ποικιλότθτα τθσ
ελλθνικισ βλάςτθςθσ και τον ςθμαντικό ρόλο τθσ
ςτο περιβάλλον.
Προςδιορίςουν βαςικζσ αιτίεσ που οδθγοφν ςτθν
υποβάκμιςθ του δάςουσ.
Διερευνιςουν το κακεςτϊσ προςταςίασ του
προςτατευόμενου δάςουσ, καμνϊνα ι εκνικοφ
δρυμοφ τθσ περιοχισ τουσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
χεδιάςουν και διατυπϊςουν ςυγκεκριμζνεσ
λφςεισ για τθν προςταςία των δαςϊν τθσ περιοχισ
τουσ και τθσ χϊρασ μασ.

Αειφόροσ
διαχείριςθ δαςϊν
Γνωρίηω και
προςτατεφω τθν
ελλθνικι βλάςτθςθ

Σχζςεισ μεταξφ
βλάςτθςθσ και
ελλθνικοφ
περιβάλλοντοσ
Μεςογειακό κλίμα

Ροικιλότθτα
φυτικϊν ειδϊν
Κάμνοι
Φρφγανα
Φυλλοβόλα και
Αεικαλι δζντρα.
Υπόγεια νερά
Ρλθμμφρεσ

Βιβιλιογραφικι - Διαδικτυακι Ζρευνα:
Χαρακτθριςτικοί κάμνοι και δζντρα τθσ
ελλθνικισ και μεςογειακισ βλάςτθςθσ.
Μελζτθ πεδίου:
Επίςκεψθ ςε καμνϊνα τθσ περιοχισ και
καταγραφι κάμνων μικρϊν και μεγάλων.
Καταςκευι απλϊν πειραματικϊν
διατάξεων που αποδεικνφουν τον
αντιδιαβρωτικό ρόλο των φυτϊν.
Ζρευνα - Μελζτθ ςχετικά με τα δάςθ/
καμνϊνεσ τθσ περιοχισ και το κακεςτϊσ
προςταςίασ τουσ.
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Από τι κινδυνεφουν τα δάςθ και οι
καμνϊνεσ τθσ χϊρασ μου;

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
διακεματικϊν
δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ. Ρ.Λ.
Διδακτικά πακζτα:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Λςτοςελίδα Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγισ:
www.ypeka.gr
Λςτοςελίδα Ελλθνικισ
Εταιρείασ προςταςίασ τθσ
Φφςθσ:
http://www.eepf.gr/

Ηωγραφικι:
Απεικόνιςθ ενόσ μεγάλου δζντρου ςτα
φφλλα του οποίου γράφονται προτάςεισ
για τον ρόλο και τθν αξία του δάςουσ και
ςτα κλαδιά γράφονται ςυνδετικζσ λζξεισ.

Λςτοςελίδα Τμιματοσ
Δαςϊν Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ:
www.moa.gov.cy/

Καταςκευι Κολλάη:
Καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ εμπνευςμζνεσ
από το δάςοσ και τουσ κινδφνουσ που
αντιμετωπίηει.

Εκπαιδευτικό πακζτο για το
δάςοσ:
http://www.eyliko.gr/Lists/List40/DispFor

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ςε κζματα προςταςίασ
δαςϊν και πρϊθν δαςικϊν εκτάςεων τθσ περιοχισ
τουσ, παρατθρϊντασ και αναφζροντασ
ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ που ςυνιςτοφν απειλζσ,
όπωσ θ καταπάτθςθ και θ υπερβόςκθςθ.

Διάβρωςθ
Ρροςτατευόμενα
δάςθ
Εκνικοί δρυμοί

Παιχνίδι με κάρτεσ δζντρων και κάμνων
που αποτυπϊνουν/αποκαλφπτουν τισ
ςχζςεισ των φυτϊν με το περιβάλλον τουσ:
«Και τα φυτά ζχουν τισ παρζεσ τουσ και τισ
προτιμιςεισ τουσ».

m.aspx?ID=175&Source=htt
p%3A%2F%2Fwww%2Eeyliko%2Egr%2Fresource%2Fs
upportmaterial%2FEduPack
ets%2Easpx

Αφθγιςεισ ςχετικζσ με χαρακτθριςτικά
ελλθνικά φυτά βαςιςμζνεσ ςε ςτοιχεία τθσ
μυκολογίασ και τθσ λαϊκισ παράδοςθσ.
Ανάλθψθ Δράςθσ:
Α. Υιοκζτθςθ και προςταςία δάςουσ/
καμνϊνα τθσ περιοχισ.
Β. Ραρατθρθτιριο για καταγραφι
πρακτικϊν που ςυνιςτοφν απειλζσ όπωσ
καταπάτθςθ και υπερβόςκθςθ.
Γ. Δθμιουργία ενθμερωτικοφ φυλλαδίου:
«Απλζσ προτάςεισ για τθν προςταςία των
δαςϊν».

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και μακθτζσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναγνωρίηουν διαφορετικοφσ τφπουσ εδαφϊν.
Αναγνωρίηουν το φαινόμενο τθσ διάβρωςθσ και
τθσ ερθμοποίθςθσ των εδαφϊν και των ακτϊν

Βαςικά κζματα
Γεωποικιλότθτα/
Ποιότθτα του
εδάφουσ και
υπεδάφουσ.
Διάβρωςθ -

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μελζτθ εικόνασ:
Ραρατιρθςθ και περιγραφι
χαρακτθριςτικϊν εικόνων από
διαβρωμζνεσ και ερθμοποιθμζνεσ
περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Ρ.Λ.:
http://pi-
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μζςα από φωτογραφίεσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Προςδιορίςουν τουσ φυςικοφσ παράγοντεσ που
ςυμβάλλουν ςτθ διάβρωςθ και τθν ερθμοποίθςθ
των εδαφϊν.
Εντοπίςουν τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ που
επιταχφνουν και επεκτείνουν το φαινόμενο τθσ
διάβρωςθσ και τθσ ερθμοποίθςθσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνιςουν τισ ςυνζπειεσ που δθμιουργεί το
φαινόμενο τθσ διάβρωςθσ και τθσ ερθμοποίθςθσ
ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο.
Ερευνιςουν εάν ο τόποσ τουσ ανικει ςτθ ηϊνθ των
ευαίςκθτων για ερθμοποίθςθ ι διάβρωςθ
περιοχϊν τθσ πατρίδασ μασ.
Διαπιςτϊςουν ότι οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ
μετατρζπουν τθ φυςικι διαδικαςία τθσ διάβρωςθσ
ςε πρόβλθμα.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Επιχειρθματολογιςουν υπζρ τθσ διατιρθςθσ τθσ
ποιότθτασ του εδάφουσ και του υπεδάφουσ.
Προτείνουν ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ για τθν πρόλθψθ
και τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ
διάβρωςθσ και τθσ ερθμοποίθςθσ ςτον τόπο τουσ.
Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και
ενθμζρωςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ
τοπικισ κοινωνίασ, για τθ ςθμαςία τθσ αποτροπισ

Ερθμοποίθςθ
Διάβρωςθ
Φυςικοί
παράγοντεσ:
υπόγειο και
επιφανειακό νερό,
καλάςςια κφματα,
άνεμοσ, βιολογικοί
παράγοντεσ κτλ.
Ανκρωπογενείσ
δραςτθριότθτεσ που
επιταχφνουν το
φαινόμενο:
καταςτροφι δαςϊν,
πυρκαγιζσ, κλπ.
Ερθμοποίθςθ
Φυςικοί
παράγοντεσ:
ποιότθτα εδάφουσ,
κλίμα, κλπ.
Ρεριοχζσ τθσ χϊρασ
μασ με υψθλό
κίνδυνο για
ερθμοποίθςθ:
Ανατ.
Ρελοπόννθςοσ,

Πείραμα:
Καταςκευι απλισ διάταξθσ για τθν
παρατιρθςθ τθσ διάβρωςθσ από τθν
επίδραςθ του νεροφ τθσ βροχισ, των
κυμάτων τθσ κάλαςςασ και του αζρα.
Ανάλυςθ και μελζτθ χαρακτθριςτικισ
περίπτωςθσ με κζμα:
Α. Ξθραςία - Ρλθμμφρεσ, ΕρθμοποίθςθΣχζςεισ και Αλλθλεξαρτιςεισ. Σφνδεςθ με
τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ
Β. Συνκικεσ διαβίωςθσ και υγείασ των
ανκρϊπων που κατοικοφν ςε
ερθμοποιθμζνεσ περιοχζσ.
Δραματοποίθςθ με κζμα:
«Θ γθ μασ δεν μπορεί πια να μασ κρζψει».
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Αιτίεσ και ςυνζπειεσ τθσ ερθμοποίθςθσ.
Παιχνίδι ρόλων:
Διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ
ςτον τόπο μασ.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Ανάδειξθ ςτθν τοπικι κοινωνία του
προβλιματοσ διάβρωςθσ ι ερθμοποίθςθσ
μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ.
Β. Υιοκζτθςθ και προςταςία τθσ

schools.sch.gr/dimotiko/
Λςτότοποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/environ
ment/youth

Γεωλογία-Γεωγραφία
(Διδακτικό Ρακζτο):
http://www.pischools.gr/books/gymnasio/
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τθσ ερθμοποίθςθσ.

Ανατ. Στερεά,
Κεντ. και Ανατ.
Κριτθ,
νθςιά Αιγαίου, κ.ά.

ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ με δράςεισ, όπωσ
φφτευςθ με αντιδιαβρωτικά μεςογειακά
φυτά που ςυγκρατοφν το ζδαφοσ,
ανάρτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων κλπ.

Ενζργειεσ τθσ
πολιτείασ για τθν
πρόλθψθ/ αποτροπι
τθσ εξάπλωςθσ τθσ
ερθμοποίθςθσ:
Ρροςταςία δαςϊν,
υδάτινων πόρων,
αγροτικϊν γαιϊν,
βοςκοτόπων.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Πολιτιςτικι
Κλθρονομιά και
Πολιτιςμικι
Ποικιλότθτα

Αφιγθςθ/ Ανάγνωςθ ποιθμάτων
λογοτεχνικϊν κειμζνων, τραγουδιϊν,
ιςτοριϊν, μφκων, παραμυκιϊν και
παραδόςεων ςχετικά με κάποιο μνθμείο
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου τουσ.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Ρ.Λ.:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίηουν τον όρο «πολιτιςτικι κλθρονομιά».
Αναφζρουν 2-3 χαρακτθριςτικά παραδείγματα από
τθν πολιτιςτικι και τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά του
τόπου τουσ.
υνδζςουν ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ

Μνθμεία και χϊροι
πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ:

Επίςκεψθ ςτο αρχαιολογικό, λαογραφικό
ι κεματικό μουςείο τθσ περιοχισ τουσ και
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με το περιβάλλον τουσ.
Αποςαφθνίςουν πότε θ υποβάκμιςθ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου τουσ είναι
αποτζλεςμα φυςικϊν αιτιϊν και πότε
ανκρωπογενϊν παρεμβάςεων.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν 2-3 χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου τουσ που
ςυνδζονται με τθ χριςθ πόρων τθσ περιοχισ τουσ.
Προςδιορίςουν τθ χρονικι περίοδο καταςκευισ
αυτϊν των μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Καταγράψουν παραδόςεισ, ζκιμα και προφορικζσ
μαρτυρίεσ που ςχετίηονται με τα μνθμεία αυτά.
Περιγράψουν και να εκτιμιςουν τθ διαχρονικι
αξία που ζχουν αυτά ςτθ ςφγχρονθ ηωι τθσ τοπικισ
κοινωνίασ.
Προςδιορίςουν 2-3 τρόπουσ ανάδειξθσ των χϊρων
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
υνδζςουν τυχόν φκορζσ, εγκατάλειψθ ι και
περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ των χϊρων αυτϊν με
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ τθσ περιοχισ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Ερευνιςουν με ποιουσ τρόπουσ κα προςτατεφςουν
και κα αναδείξουν τα ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ και
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ.
Προβλζψουν τα αποτελζςματα από τθν πικανι
ανάδειξθ και ζνταξθ των χϊρων/ μνθμείων
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ

Κτίςματα
Ανεμόμυλοι
Νερόμυλοι
Κρινεσ
Γεφφρια
Ρθγάδια

ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με το
μνθμείο που μελετοφν.
Μελζτθ πεδίου:
Διερεφνθςθ τθσ μορφισ, τθσ χρθςιμότθτασ
και των υλικϊν δόμθςθσ ενόσ μνθμείου
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου τουσ.

Σχετικζσ δοξαςίεσ,
μφκοι, ικθ και
ζκιμα.

υηιτθςθ:
Θ ςθμαςία των μνθμείων πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ για τον τόπο μασ.

Ρροςταςία και
ανάδειξθ ενόσ
κτίςματοσ ι ενόσ
χϊρου πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ.

υνζντευξθ από αρχιτζκτονα ι ςυντθρθτι
για τθν τεχνικι, τισ μεκόδουσ, τα υλικά
που χρθςιμοποιοφν για επιδιόρκωςθ,
αναςτφλωςθ παλαιϊν καταςκευϊν/
μνθμείων.
Δραματοποίθςθ με κζμα:
Ζνα ςτιγμιότυπο από τθν κακθμερινι ηωι
ςτο παρελκόν και ςτο παρόν, ςχετικά με
ζνα μνθμείο πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
φνκεςθ κειμζνου:
Ζνα ζκιμο τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ μου.
Δθμιουργία λευκϊματοσ με φωτογραφικό
υλικό από ποικίλεσ πθγζσ παλαιϊν
κτθρίων και ςθμαντικϊν μνθμείων του
τόπου τουσ.

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ:
http://odysseus.culture.gr
Μουςείο Κυκλαδικισ
Τζχνθσ:
http://www.cycladic.gr/fron
toffice/portal
Μουςείο Ακρόπολθσ:
http://www.theacropolismu
seum.gr/default.php?pname
=ekpaideftiko_ilikο
Μουςείο Μπενάκθ:
http://www.benaki.gr/index
.asp?lang=gr&id=30401
Βυηαντινό και Χριςτιανικό
Μουςείο:
http://www.byzantinemuse
um.gr/el/educational_progr
amme
Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/
http://www.unescopireas.gr
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περιοχισ τουσ.

/el/epikoinonia.html
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Ρολιτιςμόσ και πολιτιςτικι κλθρονομιά.

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Διατυπϊςουν προτάςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ για τθν προςταςία και
ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ.
«Τιοκετιςουν» ζναν από τουσ χϊρουσ/ μνθμεία
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου τουσ και να
αναλάβουν εκελοντικι δράςθ ςε ςυνεργαςία με τισ
τοπικζσ αρχζσ για τθν προςταςία του.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ τουσ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα, ςτον Σφλλογο γονζων και κθδεμόνων και
ςτισ τοπικζσ αρχζσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν με απλό τρόπο το φαινόμενο τθσ
δθμιουργίαs των ςειςμϊν και των φυςικϊν
χαρακτθριςτικϊν του.
Ενθμερωκοφν για τα δευτερογενι/ςυνοδά

Ανάλθψθ δράςθσ :
Α. Ζκκεςθ καταςκευϊν, μακζτεσ από απλά
υλικά όπωσ πλαςτελίνθ, πθλό, χαρτί και
ανακυκλϊςιμα υλικά νερόμυλων,
γεφυριϊν, πθγαδιϊν, κτιςμάτων κτλ. που
βρίςκονται ςτθν περιοχι τουσ.
Β. Διοργάνωςθ θμζρασ αφιερωμζνθσ ςε
ζκιμα και παραδόςεισ όπωσ λαϊκά
δρϊμενα, κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ,
εορταςμοί, κτλ.
Γ. Δθμιουργία ζντυπου ι ιςτολογίου με
πλθροφοριακό υλικό για κάποιο μνθμείο ι
κάποιο ζκιμο του τόπου τουσ.
Δ. Δθμιουργία Θμερολογίου πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων τθσ περιοχισ τουσ.

Βαςικά κζματα
Φυςικζσ
Καταςτροφζσ/
Διαχείριςθ
περιβαλλοντικϊν
κρίςεων
ειςμοί και

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Αφιγθςθ:
Το φαινόμενο του ςειςμοφ ςτθ μυκολογία.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
διακεματικϊν
δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
www.pi-schools.gr

Μελζτθ περίπτωςθσ:
Α. Αναηιτθςθ άρκρου ςτον τφπο ςχετικά
με ζναν πρόςφατο μεγάλο ςειςμό.
Β. Ρροςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν
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φαινόμενα των ςειςμϊν.
Ενθμερωκοφν ότι οι πρϊτεσ ϊρεσ μετά τθν
εκδιλωςθ ενόσ ςειςμοφ είναι οι πλζον ςθμαντικζσ
για τθν ανεφρεςθ και διάςωςθ τυχόν κυμάτων.
Πλθροφορθκοφν ότι ο θφαιςτιακόσ κίνδυνοσ ςτθν
Ελλάδα εςτιάηεται ςτο «Σφγχρονο Ελλθνικό
Θφαιςτειακό Τόξο».
Αναφζρουν τα ςυνοδά φαινόμενα των
θφαιςτειακϊν εκριξεων.
Γνωρίςουν τα μζτρα που λαμβάνει θ πολιτεία για
τθν αντιμετϊπιςθ του ςειςμικοφ και θφαιςτειακοφ
φαινομζνου ςτθν Ελλάδα.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν τουσ λόγουσ που θ χϊρα μασ ζχει
πολλά θφαίςτεια και είναι θ πλζον ςειςμογενισ
χϊρα ςτθν Ευρϊπθ και ζκτθ ςτον πλανιτθ.
Προςδιορίςουν τισ ςυνζπειεσ των ςειςμϊν και των
θφαιςτειακϊν εκριξεων ςτον άνκρωπο και τισ
δραςτθριότθτζσ του.
υςχετίςουν τισ απϊλειεσ από μια ςειςμικι/
θφαιςτειακι καταςτροφι με τα πολιτιςτικά,
κοινωνικά και οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ
περιοχισ.
Διαπιςτϊςουν ότι τα αποτελζςματα των ςειςμϊν
ζχουν άμεςθ εξάρτθςθ από τα υλικά και τισ
μεκόδουσ καταςκευισ των κτθρίων και τον
πολεοδομικό ςχεδιαςμό μιασ περιοχισ.
Εκτιμιςουν τθ ςθμαςία του ςχεδιαςμοφ κοινωνικισ
ετοιμότθτασ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.

Θφαίςτεια
ειςμοί
Φυςικά
χαρακτθριςτικά:
Μζγεκοσ, επίκεντρο,
χρόνοσ εκδιλωςθσ,
ζνταςθ.
Δευτερογενι
καταςτροφικά
φαινόμενα:
Κατολιςκιςεισ,
καταπτϊςεισ,
ςειςμικά καλάςςια
κφματα-τςουνάμι,
τεχνολογικά
ατυχιματα και
οικολογικζσ
καταςτροφζσ.
Συνζπειεσ ςτον
άνκρωπο και τισ
δραςτθριότθτζσ του:
Απϊλειεσ
ανκρϊπινων ηωϊν,
τραυματιςμοί,
ψυχολογικά
προβλιματα,
οικολογικά

του ςειςμοφ και ςυηιτθςθ για τισ
ςυνζπειζσ του.
Πείραμα για τθν κατανόθςθ τθσ
διαδικαςίασ γζννθςθσ των ςειςμϊν.

Γεωδυναμικό Λνςτιτοφτο του
Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου
Ακθνϊν:
http://www.gein.noa.gr/

Ζρευνα:
Α. Γιατί γίνονται ςειςμοί.
Β. Καταγραφι των μεγάλων ςειςμϊν τθσ
τελευταίασ 20ετίασ ςτθ χϊρα μασ
Γ. Χαρτογραφικι αποτφπωςθ των
θφαιςτείων ςτον Ελλαδικό χϊρο.

Ευρω-μεςογειακό
ςειςμολογικό κζντρο:
http://www.emsccsem.org/#2

Καταςκευι : Μοντζλο ενόσ ςειςμογράφου
με απλά υλικά.

Γενικι
Γραμματεία
Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ:
http://www.civilprotection.g
r/

Ζρευνα ςε ιςτορικζσ πθγζσ:
Σειςμοί και θφαιςτειακζσ εκριξεισ που
ζπλθξαν τθν Ελλάδα κατά τουσ ιςτορικοφσ
χρόνουσ. Συνζπειεσ από τα δευτερογενι
φαινόμενα τουσ όπωσ τςουνάμι,
κατολιςκιςεισ.
Δραματοποίθςθ:
Ρεριιγθςθ ςτο Ακρωτιρι τθσ Σαντορίνθσ
μετά τθν ζκρθξθ του θφαιςτείου.
υνζντευξθ από πολιτικό μθχανικό ςχετικά
με τον αντιςειςμικό ςχεδιαςμό των
κτθρίων.

Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ
ςχεδιαςμοφ και
Ρροςταςίασ:
http://www.oasp.gr/
Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ
ςχεδιαςμοφ και Ρροςταςίασ
/Δελτίο Σειςμοφ:
http://www.oasp.gr/earthq
uakes

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνιςουν αν ο τόποσ τουσ είχε υποςτεί ςτο
παρελκόν καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και από
δευτερογενι φαινόμενα όπωσ κατολιςκιςεισ ι
καταπτϊςεισ.
Διερευνιςουν αν ηουν ςε περιοχι υψθλοφ
ςειςμικοφ κινδφνου.
Αναλφςουν τισ ςυνζπειεσ από τουσ ςειςμοφσ.
υνδζςουν τα μζτρα πρόλθψθσ με τθν αποτροπι ι
τον περιοριςμό των ςυνεπειϊν από τισ ςειςμοφσ
και γενικότερα από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ.
Αναρωτθκοφν για τισ αξίεσ και τισ ικανότθτεσ που
πρζπει να ζχουν για τθ διαχείριςθ κρίςεων.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Εξαςκθκοφν ςτθ διατιρθςθ τθσ ψυχραιμίασ ςε
περίπτωςθ ςειςμοφ και να λαμβάνουν ςοβαρά
υπόψι τουσ τισ οδθγίεσ των αρμόδιων αρχϊν.
υνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ πρόλθψθσ για τθν
προςταςία από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ.
Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ενθμζρωςθσ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ
ςχετικά με τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνουν για
να ελαχιςτοποιιςουν τισ ςυνζπειεσ από τουσ
ςειςμοφσ.

προβλιματακάνατοι αγρίων
ηϊων, απϊλεια
καταςτροφι
χλωρίδασ από τθ
διατάραξθ τθσ
επιφάνειασ τθσ Γθσ.
Ανκρωπογενείσ
παράγοντεσ που
εντείνουν τισ
ςυνζπειεσ των
ςειςμϊν:
Μζτρα πρόλθψθσ
και αντιμετϊπιςθσ
των ςειςμϊν.
Αντιςειςμικόσ
ςχεδιαςμόσ.
Θφαιςτειακόσ
κίνδυνοσ
Συνζπειεσ των
θφαιςτειακϊν
εκριξεων.
Μζτρα πρόλθψθσ
και αντιμετϊπιςθσ

υγκεντρωτικόσ πίνακασ:
Κίνδυνοι και μζτρα προφφλαξθσ από τον
ςειςμό.
Παιχνίδι ρόλων:
Αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν μετά τθν
εκδιλωςθ ενόσ ςειςμοφ ςτον τόπο μασ.
Ανάλθψθ δράςθσ :
Α. Καταςκευι ςειςμοκϊδικα για τθν
προςταςία από τον ςειςμό όταν βρίςκεται
ςτο ςχολείο, το ςπίτι και ςε διακοπζσ.
Β. Αςκιςεισ ετοιμότθτασ για τθν
αντιμετϊπιςθ ςειςμοφ ςτο ςχολείο.
Γ. Διοργάνωςθ ςυηιτθςθσ με κζμα «Ο
ςειςμόσ ενϊνει τουσ λαοφσ και τα κράτθ».
Θ ςθμαςία τθσ αλλθλεγγφθσ.
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του θφαιςτειακοφ
κινδφνου.

Eϋ Δθμοτικοφ

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναφζρουν επιφανειακοφσ υδάτινουσ αποδζκτεσ
ςτθν περιοχι τουσ.
Εξθγιςουν πϊσ τα επιφανειακά νερά
επθρεάηουν το τοπικό μικροκλίμα.
υνδζςουν τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και
τισ χριςεισ γθσ ςτθ λεκάνθ απορροισ τθσ
περιοχισ τουσ.
υνδζςουν τθ γζννθςθ και ανάπτυξθ πολιτιςμϊν
με τθν φπαρξθ του νεροφ και των ςχθματιςμϊν
του.
2ο Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν τουσ κινδφνουσ που απειλοφν ζναν
ςυγκεκριμζνο επιφανειακό αποδζκτθ τθσ
περιοχισ τουσ.
Εντοπίςουν τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που

Βαςικά κζματα
Διαχείριςθ υδάτινων
πόρων
Επιφανειακόσ υδάτινοσ
αποδζκτθσ: λίμνθ, ποτάμι,
ρζμα, πθγι, ζλοσ
Λεκάνθ απορροισ
επιφανειακοφ υδάτινου
αποδζκτθ.

Εκβολι, φράγμα,
παραρεμάτια ι
παραλίμνια περιοχι
Επιφανειακά νερά και
τοπικό μικροκλίμα

Δραςτθριότθτεσ
Μελζτθ εικόνασ:
Εφρεςθ και μελζτθ πανοραμικϊν εικόνων,
φωτογραφιϊν και χαρτϊν λίμνθσ, ποταμοφ,
ρζματοσ, ζλουσ και οριοκζτθςθ τθσ λεκάνθσ
απορροισ
Πείραμα:
Μελζτθ των χθμικϊν χαρακτθριςτικϊν
δείγματοσ νεροφ μιασ λίμνθσ ι ενόσ
ποταμοφ τθσ περιοχισ τουσ.
Ανάλυςθ περιεχομζνου:
Άρκρων τθσ ςυνκικθσ RAMSAR για τθ
διαχείριςθ και προςταςία υδάτινων
αποδεκτϊν
Βιβλιογραφικι και Διαδικτυακι ζρευνα:
Εντοπιςμόσ κζςεων ίδρυςθσ μεγάλων
ιςτορικϊν πόλεων Βαβυλϊνα, Ακινα,
ϊμθ, Ραρίςι κλπ. και ςυςχζτιςθ με τθν

Εκπαιδευτικό υλικό
1. Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ ΡΛ
2. Γεωγραφία Ε'
Δθμοτικοφ
3. Λςτορία Εϋ Δθμοτικοφ
4. Γεωγραφία ΣΤ'
Δθμοτικοφ
Διδακτικά πακζτα:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Γεωλογία-Γεωγραφία Αϋ
Γυμναςίου:
http://pischools.sch.gr/gymnasio
/
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ςχετίηονται με τθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ
των νερϊν ενόσ υδάτινου αποδζκτθ τθσ περιοχισ
τουσ.
Καταγράψουν 2 ι 3 κυριότερεσ ρυπογόνεσ
πθγζσ, οι οποίεσ ρυπαίνουν ζναν υδάτινο
αποδζκτθ τθσ περιοχισ τουσ και να αναηθτιςουν
ςυγκεκριμζνεσ ευκφνεσ.
3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν και να αξιολογιςουν τα μζτρα
που ζχουν λθφκεί από το κράτοσ για τθν
προςταςία ενόσ κοντινοφ υδάτινου αποδζκτθ και
ποια από αυτά δεν τθροφνται.
Προτείνουν 2 ι 3 λφςεισ για τθν προςταςία και
τθν αειφόρο διαχείριςθ ενόσ κοντινοφ υδάτινου
αποδζκτθ.
Αξιολογιςουν τισ προτεινόμενεσ από τουσ ίδιουσ
λφςεισ, ωσ προσ το κόςτοσ, τθ χρονικι διάρκεια
και τον βακμό εμπλοκισ των πολιτϊν ι του
κράτουσ
4ο Επίπεδο : Δράςεισ
Προτείνουν τρόπουσ προςταςίασ και αειφόρου
ανάπτυξθσ του υδάτινου αποδζκτθ τθσ περιοχισ
τουσ.
Τιοκετιςουν ςυμπεριφορζσ για τθν προςταςία
του υδάτινου αποδζκτθ τθσ περιοχισ τουσ ςε
ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο.
Αναλάβουν εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ και

Κίνδυνοι υδάτινων
αποδεκτϊν:
βιομθχανικι ρφπανςθ ι
μόλυνςθ.
Υγρά απόβλθτα ι
οικιςτικά απορρίμματα
και μόλυνςθ.
Αγροτικι ρφπανςθ

φπαρξθ και τθ χριςθ υδάτινου πόρου.
Καταγραφι ςθμαντικϊν ιςτορικϊν
γεγονότων που ςχετίηονται με τθ διαμάχθ
διαχείριςθσ υδάτινου αποδζκτθ
Καταςκευι προπλάςματοσ: Επιφανειακόσ
υδατικόσ αποδζκτθσ ςε επίπεδο λεκάνθσ
απορροισ και ςυηιτθςθ για τουσ κινδφνουσ
που τον απειλοφν και μζτρα προςταςίασ

Ευτροφιςμόσ
Διάβρωςθ ι αποςάκρωςθ
του εδάφουσ.
Αειφόροσ διαχείριςθ
υδάτινων αποδεκτϊν.
Ρροςταςία και διαχείριςθ
ςε επίπεδο λεκάνθσ
απορροισ.

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Σφνκεςθ ςχεδίου δράςθσ για τθν
προςταςία και αειφόρο διαχείριςθ
υδάτινου αποδζκτθ τθσ περιοχι ςε επίπεδο
λεκάνθσ απορροισ
Β. Ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για
τουσ κινδφνουσ που απειλοφν κοντινό
επιφανειακό υδάτινο ςχθματιςμό και τα
μζτρα προςταςίασ

Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ
Ενζργειασ & Κλιματικισ
Αλλαγισ/Ρεριβάλλον/Υδ
άτινο Ρεριβάλλον:
http://www.ypeka.gr/De
fault.aspx?tabid=245&la
nguage=el-GR
Ρεριβάλλον για
ευρωπαίουσ νεαρισ
θλικίασ:
http://ec.europa.eu/envi
ronment/youth/
W.W.F. Hellas/ Υδατικοί
πόροι:
http://politics.wwf.gr/in
dex.php?option=com_
content&task=view&id=
775&Itemid=376
Ελλθνικό Κζντρο
Βιοτόπων Υγροτόπων
(ΕΚΒΥ):
http://www.ekby.gr/ekb
y/el/EKBY_home_el.html

Σφμβαςθ RAMSAR:
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ενθμζρωςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τισ αξίεσ
του υδάτινου αποδζκτθ τθσ περιοχισ τουσ και
τουσ παράγοντεσ που τον απειλοφν.
Εφαρμόςουν ςτθν πράξθ ζνα ομαδικό ςχζδιο
δράςθσ για τθ διάςωςθ και προςταςία ενόσ
επιφανειακοφ υδάτινου αποδζκτθ τθσ περιοχισ
τουσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναγνωρίςουν ότι θ χριςθ γθσ και θ οικονομικι
αξία τθσ εξαρτάται από τισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ.
Διαςαφθνίςουν τουσ όρουσ «κακι χριςθ γθσ»,
«πολλαπλι και διαδοχικι χριςθ γθσ».

http://www.ramsar.org/
Μεςογειακό Γραφείο
Ρλθροφόρθςθσ (MIOECSDE)/Ρεριβαλλοντικι
Εκπαίδευςθ ςτισ
προςτατευόμενεσ
περιοχζσ υπό το πρίςμα
τθσ Αειφορίασ:
http://www.mioecsde.org/epeaek09/ind
ex.html

Βαςικά κζματα
Γεωποικιλότθτα/
Ποιότθτα του εδάφουσ και
υπεδάφουσ
Χριςεισ γθσ
Ρφπανςθ και μόλυνςθ
εδάφουσ και υπεδάφουσ

Δραςτθριότθτεσ
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
φπανςθ - Μόλυνςθ εδάφουσ.
Βιβλιογραφικι- Διαδικτυακι ζρευνα:
Ραραδείγματα ρφπανςθσ του εδάφουσ που
επθρζαςαν τθν ποιότθτα των υπόγειων
νερϊν.
Καταιγιςμόσ Ιδεϊν:

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Υπουργείο
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2ο Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν περιοχζσ με τυχόν κακι διαχείριςθ ι
με αλλαγι των χριςεων γθσ ςτον τόπο τουσ.
Εντοπίηουν και να καταγράφουν βαςικζσ πθγζσ
ρφπανςθσ ι και μόλυνςθσ του εδάφουσ και του
υπεδάφουσ από γεωργικζσ, βιομθχανικζσ και
αςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτον τόπο τουσ.
υςχετίηουν τθν ποιότθτα του εδάφουσ και του
υπεδάφουσ με τθν υγεία του τοπικοφ
πλθκυςμοφ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Επιςθμαίνουν τισ ςυνζπειεσ τθσ ρφπανςθσ ι και
τθσ μόλυνςθσ του εδάφουσ και του υπεδάφουσ
ςτθν ποιότθτα του υπόγειου νεροφ, ςτισ
καλλιζργειεσ, ςτθν υγεία των κατοίκων και ςτθ
βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ τουσ.
υνειδθτοποιιςουν ότι θ προςταςία του
εδάφουσ και του υπεδάφουσ αποτελεί ςθμαντικι
παράμετρο για τθ διατιρθςθ και τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Επιχειρθματολογοφν υπζρ τθσ διατιρθςθσ τθσ
ποιότθτασ του εδάφουσ και του υπεδάφουσ.
Επιλζξουν λφςεισ για τθν προςταςία του
εδάφουσ και τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτάσ του οι
οποίεσ κα εξαςφαλίηουν αρμονία και ιςορροπία

Μεγάλα τεχνικά ζργα:
Φράγματα,
Αυτοκινθτόδρομοι, Χ.Υ.Τ.Υ.
Κακι χριςθ γθσ.
Αλλαγι χριςθσ γθσ :
αγροτικι ςε αςτικι,
δαςικι ςε αγροτικι.
Συνζπειεσ από τθν αλλαγι
τθσ χριςθσ γθσ: αφξθςθ
τθσ απορροισ και τθσ
διάβρωςθσ.
Ρολλαπλι και διαδοχικι
χριςθ γθσ.
Συνζπειεσ.
Ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ που
επιβαρφνουν τθ ρφπανςθ ι
και τθ μόλυνςθ του
εδάφουσ και υπεδάφουσ.
Ρθγζσ ρφπανςθσ ι
μόλυνςθσ.
Συνζπειεσ.

Ροιεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ
ςυμβάλλουν ςτθ ςυγκζντρωςθ επικίνδυνων
ουςιϊν ςτο ζδαφοσ;
υηιτθςθ:
Θ ρφπανςθ του εδάφουσ και του
υπεδάφουσ και οι ςυνζπειζσ τθσ ςτο
κοινωνικό περιβάλλον.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Θ καταςκευι τθσ γζφυρασ ίου -Αντιρρίου.
Παιχνίδι ρόλων:
Θ καταςκευι τθσ διϊρυγασ τθσ Κορίνκου.
Ζρευνα:
Συγκζντρωςθ γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν
ςχετικά με τθ χριςθ γθσ ςτον τόπο τουσ τα
τελευταία 30 χρόνια.
Παιχνίδι ρόλων:
Στον κάμπο δεν καλλιεργοφνται πλζον
γεωργικά προϊόντα αλλά καταςκευάηονται
παρακεριςτικζσ κατοικίεσ.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Δθμιουργία «καρτϊν» με
χαρακτθριςτικοφσ γεωτόπουσ από τθν
περιοχι τουσ. Φωτογραφία και ςφντομθ
επεξιγθςθ.

Ρεριβάλλοντοσ,
ενζργειασ και κλιματικισ
αλλαγισ:
http://www.ypeka.gr/
NATURA 2000 VIEWER:
http://natura2000.eea.e
uropa.eu/#
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ
Ρεριβάλλοντοσ ( Μια
ματιά ςτθ Γθ):
http://www.eea.europa.
eu/data-andmaps/exploreinteractive-maps/eyeon-earth

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

ςτο τοπικό οικοςφςτθμα.
Προτείνουν ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ γθσ για τον
τόπο τουσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν αειφόρο
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ
που επιφζρουν μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτθν
περιοχι τουσ.
Αναφζρουν λόγουσ για τθν ανάγκθ διατιρθςθσ
τθσ βιοποικιλότθτασ του τόπου τουσ.
Εξθγιςουν τθν ανάγκθ για δθμιουργία και
προςταςία εκνικϊν δρυμϊν, καλάςςιων πάρκων
και προςτατευόμενων περιοχϊν ςτον τόπο και
ςτθ χϊρα τουσ.
Αναφζρουν τισ βαςικζσ κατθγορίεσ
προςτατευόμενων περιοχϊν τθσ χϊρασ.

Β. Καταγραφι των χριςεων γθσ τθσ
περιοχισ τουσ και προτάςεισ
επαναςχεδιαςμοφ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ.

Βαςικά κζματα
Απϊλεια Βιοποικιλότθτασ
Εκνικοί Δρυμοί Εκνικά Πάρκα και
Προςτατευόμενεσ
περιοχζσ

Μελζτθ πεδίου:
Θ χλωρίδα και πανίδα ςε κοντινι
προςτατευόμενθ περιοχι.
Ζρευνα:
Ροιζσ διαταραχζσ παρουςιάηουν τα
τροφικά πλζγματα εξαιτίασ τθσ μείωςθσ τθσ
βιοποικιλότθτασ ςε μία περιοχι;

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.pischools.gr/books/dimoti
ko/

Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ
Εκνικοί Δρυμοί
Εκνικά Ράρκα
Καλάςςια πάρκα

ο

2 Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Καταγράψουν εκνικοφσ δρυμοφσ, καλάςςια
πάρκα, προςτατευόμενεσ περιοχζσ κοντά ςτον
τόπο που ηουν.
Απαρικμιςουν δραςτθριότθτεσ που ςυντελοφν

Δραςτθριότθτεσ

Δίκτυο NATURA
Συνκικθ Ramsar
Τροφικά Ρλζγματα

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Καταγραφι εκνικϊν δρυμϊν, καλάςςιων
πάρκων και προςτατευόμενων περιοχϊν ςε
τοπικό και εκνικό επίπεδο.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Α. Ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςε
προςτατευόμενθ περιοχι.
Β. Θ χλωρίδα και πανίδα ςτο κοντινό πάρκο.
Παιχνίδι ρόλων:
Διαχείριςθ προςτατευόμενθσ περιοχισ.

Σφμβαςθ RAMSAR:
http://www.ramsar.org/
Λςτότοποσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,
Ρεριβάλλον για
Ευρωπαίουσ Νεαρισ
θλικίασ:
http://ec.europa.eu/envi
ronment/youth/nature/
nature_group_activities_
el.html
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ςτθ μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ μζςα ςτισ
προςτατευόμενεσ περιοχζσ.
3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν περιπτϊςεισ μείωςθσ τθσ
βιοποικιλότθτασ ενόσ εκνικοφ δρυμοφ, πάρκου,
προςτατευόμενθσ περιοχισ κοντά ςτον τόπο
τουσ.
Προβλζψουν τα αποτελζςματα από τθν κακι
διαχείριςθ προςτατευόμενων περιοχϊν ςτθ
βιοποικιλότθτα του τοπικοφ περιβάλλοντοσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Τιοκετιςουν μια προςτατευόμενθ περιοχι κοντά
ςτον τόπο τουσ.
Προτείνουν κϊδικα ςυμπεριφοράσ για τουσ
επιςκζπτεσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ που
«υιοκζτθςαν».
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ και τισ προτάςεισ
τουσ ςτθν οικογζνειά τουσ.
Αναλάβουν δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ
τοπικισ κοινωνίασ για τθν ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ
βιοποικιλότθτασ του τόπου τουσ.

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Συγγραφι κϊδικα ςυμπεριφοράσ για τουσ
επιςκζπτεσ μιασ προςτατευόμενθσ περιοχισ
που υιοκζτθςαν.
Β. Συγγραφι οικοκϊδικα για τθ διατιρθςθ
τθσ βιοποικιλότθτασ ςε πάρκο τθσ γειτονιάσ
τουσ
Γ. Δθμιουργία ςχετικοφ θχθτικοφ ι
οπτικοακουςτικοφ μθνφματοσ για τθν
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και
αποςτολι του για μετάδοςθ ςε τοπικό
ραδιοφωνικό - τθλεοπτικό ςτακμό ι
ιςτοςελίδα με τοπικζσ ειδιςεισ.
Δ. Σφνκεςθ και παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ με κζμα «Μια
προςτατευόμενθ περιοχι» ςε εκδιλωςθ ςτο
ςχολείο.

Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ
Υλικοφ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/
Εκπαιδευτικό υλικό
«Βιοποικιλότθτα: Το
Εργαςτιρι τθσ Ηωισ»
ΚΡΕ Καςτοριάσ: (2006):
http://kpekastor.kas.sch.gr/biodive
rsity_site/cgomain1.html
Ρφλθ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.kpe.gr/
Λςτότοποσ του ΥΡΕΚΑ:
Βιοποικιλότθτα:
http://www.ypeka.gr/De
fault.aspx?tabid=237&la
nguage=el-GR
Ρεριβαλλοντικι
εκπαίδευςθ:
http://www.wwf.gr
Διεφκυνςθ
Εκπαιδευτικισ
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ραδιοτθλεόραςθσ:
http://www.edutv.gr/

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν τρόπουσ μετακίνθςθσ από το
ςπίτι ςτο ςχολείο και ςτθν πόλθ.
Αναφζρουν τρόπουσ μετακίνθςθσ που
εξοικονομοφν ενζργεια.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν τα προβλιματα που ανακφπτουν από
τουσ διάφορουσ τρόπουσ μετακίνθςισ τουσ.
υνδζςουν τθν εκπομπι διοξειδίου του άνκρακα
και των ατμοςφαιρικϊν ρφπων με τθν καφςθ
ορυκτϊν καυςίμων και τθν κλιματικι αλλαγι.
υςχετίηουν τισ μετακινιςεισ που καταναλϊνουν
ορυκτά καφςιμα με τθν μείωςθ των αποκεμάτων
τουσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
υςχετίςουν τθν εκπομπι διοξειδίου του
άνκρακα από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ενεργειακό Ηιτθμα
Ενεργειακό Αποτφπωμα

Μελζτθ πεδίου:
Τα μζςα μεταφοράσ ςτθν περιοχι μασ.

Μετακινιςεισ φιλικζσ ςτο
Περιβάλλον

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Καταγραφι των μζςων μεταφοράσ.
Β. Μετακινιςεισ - Κλιματικι Αλλαγι.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
διακεματικϊν
δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.pischools.gr/books/dimoti
ko/

Εκπομπι διοξειδίου του
άνκρακα και
ατμοςφαιρικϊν ρφπων
Μείωςθ ορυκτϊν
καυςίμων

Κλιματικι αλλαγι

Επιςκόπθςθ απόψεων:
Τρόποι και μζςα μετακίνθςθσ των
ςυμμακθτϊν/τριϊν και των γονζων τουσ.
υηιτθςθ με κζμα:
Για πόςο ακόμα κα ζχουμε ορυκτά
καφςιμα;
Αντιπαράκεςθ απόψεων:
Τα υπζρ και τα κατά τθσ χριςθσ
Αυτοκινιτων Λδιωτικισ Χριςθσ - Μζςων
Μαηικισ Μεταφοράσ - Ροδθλάτου
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Χριςθ ποδθλάτου και κατάλλθλεσ υποδομζσ
ςτθν πόλθ μασ.

Ρεριβάλλον για
ευρωπαίουσ νεαρισ
θλικίασ:
http://ec.europa.eu/envi
ronment/youth/
Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ
Υλικοφ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/
Ρφλθ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.kpe.gr/
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μετακινιςεισ και ςε άλλεσ χριςεισ.
Εξθγιςουν γιατί θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ
μεταφορζσ βοθκά τθν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ
ςτον τόπο τουσ.
Διερευνιςουν τισ αιτίεσ τθσ χριςθσ των Λ.Χ.
αυτοκινιτων αντί τθσ χριςθσ μζςων μαηικισ
μεταφοράσ.
Προβλζψουν τα αποτελζςματα από τθν αλλαγι
ςυμπεριφοράσ ςτον τρόπο που μετακινοφνται.

Ανάλθψθ δράςθσ :
Α. Συγγραφι κϊδικα ςυμπεριφοράσ για τισ
μετακινιςεισ ςτθ γειτονιά.
Β. Δθμιουργία θχθτικοφ ι οπτικοακουςτικοφ
μθνφματοσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ
τοπικισ κοινωνίασ και αποςτολι του για
μετάδοςθ ςε τοπικό ραδιοφωνικό τθλεοπτικό ςτακμό ι ιςτοςελίδα με τοπικζσ
ειδιςεισ.
Γ. Σφνκεςθ και παρουςίαςθ
εργαςίασ ςε εκδιλωςθ ςτο ςχολείο.
Δ. Ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ τάξθσ ι του ςχολείου.

4ο Επίπεδο : Δράςεισ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Τιοκετιςουν τρόπουσ μετακίνθςθσ φιλικοφσ
προσ το περιβάλλον
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ και τισ προτάςεισ
τουσ ςτθν οικογζνειά τουσ.
Αναλάβουν δράςεισ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςε
κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τισ
μετακινιςεισ τουσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Διακρίνουν τα δικαιϊματα από τισ επικυμίεσ
τουσ.
υνδζςουν τα δικαιϊματά τουσ με τισ
υποχρεϊςεισ τουσ προσ τουσ άλλουσ.

Βαςικά κζματα
Περιβάλλον και Ηθτιματα
κοινωνικϊν/ ανκρϊπινων
ςχζςεων

Ανκρϊπινα δικαιϊματα
και υποχρεϊςεισ

Δραςτθριότθτεσ
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
«Δικαίωμα» και «Επικυμία»
Αντιςτοίχιςθ:
Ραιχνίδι με καρτζλεσ αντιςτοίχιςθσ των
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του
παιδιοφ.

Ρεριβαλλοντικι
εκπαίδευςθ:
http://www.wwf.gr

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Κοινωνικι και Ρολιτικι
Αγωγι Ε' και Στϋ
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Γνωρίςουν τα κεςμικά όργανα και τον τρόπο
λειτουργίασ τουσ ςτθ ςχολικι μονάδα :
Διευκυντισ, Σφλλογοσ διδαςκόντων, Σφλλογοσ
γονζων, Μακθτικά ςυμβοφλια.
υμπεριφζρονται ωσ πολίτεσ πολυπολιτιςμικϊν
κοινωνιϊν ςτο ςχολείο και τθ γειτονιά τουσ.

Αποδοχι
διαφορετικότθτασ.

3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Ευαιςκθτοποιθκοφν ςε ηθτιματα ςχετικά με το
πϊσ νιϊκει κάποιοσ που υφίςταται τον
αποκλειςμό ι τθ βίαιθ ςυμπεριφορά;
Διερευνιςουν περιπτϊςεισ που ςε δθμοκρατικζσ
κοινωνίεσ υπάρχουν δικαιϊματα των παιδιϊν
που παραβιάηονται.
υνδζςουν περιπτϊςεισ παραβατικισ
ςυμπεριφοράσ με προβλιματα του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ, όπωσ ζλλειψθ ελεφκερων χϊρων
για παιχνίδι, θχορφπανςθ κτλ.
Οριοκετιςουν τα δικαιϊματά τουσ ζναντι των
υποχρεϊςεϊν τουσ ςε τρίτουσ.

Δθμοτικοφ
Διδακτικά πακζτα:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

Συμμετοχικι δθμοκρατία.
Ραραβατικι ςυμπεριφορά.

2ο Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ /
προβλιματοσ
Εντοπίςουν περιπτϊςεισ παραβίαςθσ των
δικαιωμάτων των παιδιϊν ςτο ςχολείο και τθν
οικογζνεια.
Εντοπίςουν περιπτϊςεισ διακρίςεων,
αποκλειςμοφ ι βίαιθσ ςυμπεριφοράσ ςε επίπεδο
μικροομάδασ τθσ τάξθσ ι του ςχολείου.

Ανάλυςθ περιεχομζνου των πζντε
κυριότερων άρκρων τθσ Σφμβαςθσ των
δικαιωμάτων του παιδιοφ

Εκελοντιςμόσ
Λςότθτα φφλων και φυλϊν.

Παρατιρθςθ, καταγραφι και ςχολιαςμόσ
περιπτϊςεων παραβίαςθσ δικαιωμάτων του
παιδιοφ ςτθ ςχολικι τάξθ και τθ ςχολικι
αυλι.
Μελζτθ Περίπτωςθσ:
Άρκρα, κείμενα και εικόνεσ παραβίαςθσ
δικαιωμάτων του παιδιοφ ςτθν Ελλάδα και
τον κόςμο.
Καταγραφι μορφϊν παραβατικισ
ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Σχολιαςμόσ.
Παιχνίδι προςομοίωςθσ:
Ρϊσ νιϊκω όταν παραβιάηεται ζνα
δικαίωμά μου ι όταν υφίςταμαι τα
αποτελζςματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ
ςυμμακθτϊν και ςυμμακθτριϊν μου.
Δρϊμενο ςτθ ςχολικι αυλι:
Ραντομίμα ςτον αφλειο χϊρο του ςχολείου
κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ με κζμα:
«Πλοι είμαςτε ίδιοι, όλοι είμαςτε
διαφορετικοί»

Συνιγοροσ του παιδιοφ:
http://0-18.gr/
Ελλθνικό Τμιμα τθσ
Διεκνοφσ Αμνθςτίασ:
http://www.amnesty.org
.gr/
Action Aid Ελλάσ:
http://www.actionaid.gr
/
Θ οργάνωςθ των
Θνωμζνων Εκνϊν για τα
Ραιδιά, ελλθνικό τμιμα:
http://www.unicef.gr/
Διεκνισ Ομοςπονδία για
τα Ανκρϊπινα
Δικαιϊματα:
http://www.fidh.org/_ne
ws.php3
Εκπαιδευτικό υλικό για
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Εξαςκθκοφν ςτθν κοινωνικι ςυμβίωςθ κζτοντασ
τον εαυτό τουσ ςτθ κζςθ των άλλων.
Τιοκετιςουν τθν αρχι τθσ ιςότθτασ φφλων και
φυλϊν μζςα από κακθμερινζσ δράςεισ και
δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ ηωισ, όπωσ
ομαδικά παιχνίδια ι εργαςία ςε ομάδεσ.

Παιχνίδια ρόλων :
Λςότθτα φφλων και φυλϊν
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Σφνκεςθ και ανάρτθςθ μθνυμάτων ςτον
αφλειο χϊρο του ςχολείου, με περιεχόμενο
τθν προςταςία των δικαιωμάτων των
παιδιϊν και τθν υιοκζτθςθ τθσ αρχισ τθσ
ιςότθτασ φφλων και φυλϊν
Β. Καταςκευι αφίςασ με κζμα τθν ειρθνικι
επίλυςθ των διαφορϊν τουσ.

4ο Επίπεδο : Δράςεισ
Θζςουν ςτόχουσ ωσ ομάδα για τθν τιρθςθ
κανόνων και τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ
τάξθσ και του ςχολείου γενικότερα.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Ενθμερωκοφν για τα ςυνικθ ζντονα καιρικά
φαινόμενα που ςυμβαίνουν ςτθ χϊρα μασ και ςε
άλλεσ περιοχζσ του κόςμου.
Πλθροφορθκοφν ότι οι πλθμμφρεσ αποτελοφν τθ
δεφτερθ ςε ςυχνότθτα φυςικι καταςτροφι.
Ενθμερωκοφν και να εκπαιδευτοφν ςε βαςικά
κζματα και γενικζσ αρχζσ πρϊτων βοθκειϊν ςε
περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν.
Γνωρίηουν τα τθλζφωνα ανάγκθσ και τα χριςιμα
τθλζφωνα για άμεςθ επικοινωνία με τουσ

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Φυςικζσ Καταςτροφζσ/
Διαχείριςθ
περιβαλλοντικϊν κρίςεων

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Ζντονα καιρικά φαινόμενα ςτθ χϊρα μασ και
ςτον κόςμο, αιτίεσ-ςυνζπειεσ.

Πλθμμφρεσ

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Με βαςικι ζννοια τισ πλθμμφρεσ καταςκευι
ενόσ θμιδομθμζνου εννοιολογικοφ χάρτθ
για τισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ και τα
μζτρα πρόλθψθσ.

Ρλθμμφρεσ αςτικϊν
κζντρων, παράκτιων,
παραποτάμιων και
παραλίμνιων περιοχϊν.
Αίτια: ραγδαίεσ
βροχοπτϊςεισ, ιςχυρζσ

υηιτθςθ:
Αναηιτθςθ και προβολι ςφντομου βίντεο
ςτο διαδίκτυο με κζμα τισ πλθμμφρεσ και

μακθτζσ με αναπθρίεσ ι
με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ:
http://www.eyliko.gr/htmls/amea/am
ea_yliko.aspx

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Ρ.Λ.:
(2009): http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Γενικι Γραμματεία
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ:
http://www.civilprotecti
on.gr/
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οικείουσ τουσ.
2ο Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Προςδιορίηουν και να καταγράφουν τα αίτια
των πλθμμυρϊν ςε αςτικζσ και/ι ςε παράκτιεσ,
παραποτάμιεσ και παραλίμνιεσ περιοχζσ.
Επιςθμαίνουν ότι οι κίνδυνοι από τισ
πλθμμφρεσ δεν υποχωροφν αμζςωσ μετά τθν
ζναρξθ τθσ απόςυρςθσ των υδάτων.
Γνωρίηουν ότι οι πλθμμφρεσ, που οφείλονται
ςτισ βροχοπτϊςεισ, μπορεί να προκαλζςουν
καταςτροφικζσ κατολιςκιςεισ εδαφϊν.
3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ςτθ
χϊρα μασ μειϊνεται ςταδιακά θ πλθμμυρικι
επικινδυνότθτα ςτισ πεδινζσ περιοχζσ και
αυξάνεται ςτα όρια ι μζςα ςτισ οικιςτικζσ
περιοχζσ.
Διερευνιςουν εάν ο τόποσ τουσ είχε υποςτεί ςτο
παρελκόν καταςτροφικζσ πλθμμφρεσ .
Καταγράψουν τισ ενζργειεσ που πρζπει να
κάνουν ςτο ςπίτι και το ςχολείο τουσ για τθν
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των πλθμμυρϊν.
Εκτιμιςουν τθν αξία τθσ πρόλθψθσ για τθν
αποτροπι ι τον περιοριςμό των ςυνεπειϊν από
τισ πλθμμφρεσ και γενικότερα από τισ φυςικζσ
καταςτροφζσ.

καταιγίδεσ, άνοδοσ
ςτάκμθσ ποταμϊν,
λιϊςιμο χιονιοφ.
Ραράγοντεσ που
ςυνθγοροφν ςτισ ξαφνικζσ
πλθμμφρεσ: ζνταςθ και
διάρκεια τθσ βροχισ,
τοπογραφικό ανάγλυφο,
ςυνκικεσ εδάφουσ και
υπεδάφουσ, φυτοκάλυψθ,
καταςτροφι δαςϊν,
αςτικοποίθςθ.
Συνζπειεσ.
Μζτρα πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ των
πλθμμυρϊν.
Ρλθμμυρικι
επικινδυνότθτα του
ελλαδικοφ χϊρου.
Ζντονα καιρικά φαινόμενα
ςτθ χϊρασ μασ:
κυελλϊδεισ άνεμοι,
καφςωνεσ, καταιγίδεσ,
χιονόπτωςθ, δριμφ ψφχοσ
και παγετόσ

ςυηιτθςθ για τα μζτρα πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςισ τουσ.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Αναηιτθςθ άρκρου ςτον τφπο ςχετικά με
ζνα ζντονο καιρικό φαινόμενο- Αιτίεσ και τισ
ςυνζπειζσ του ςτο φυςικό, κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον.
υηιτθςθ:
Α. Ραγκόςμιοι κατακλυςμοί και θ κεολογικι
ερμθνεία τουσ.
Β. Αιτίεσ των πλθμμυρϊν ςτισ αςτικζσ και
περιαςτικζσ περιοχζσ.
Ζρευνα με υποβολι ερωτιςεων: Συνζπειεσ
από τισ πλθμμφρεσ ςτον τόπο μασ.
Αναηιτθςθ και ερμθνεία εικαςτικϊν ζργων
με κζμα τουσ «κατακλυςμοφσ».
Ανάλθψθ δράςθσ :
Α. Σφνταξθ κϊδικα για τθν προςταςία από
τισ πλθμμφρεσ, τι πρζπει να γίνει πριν-κατά
και μετά από μια πικανι πλθμμφρα.
Β. Ζκκεςθ φωτογραφίασ με κζμα τισ
πλθμμφρεσ.
Γ. Αςκιςεισ ετοιμότθτασ για τθν
αντιμετϊπιςθ ζντονων καιρικϊν

Ρεριβάλλον για
ευρωπαίουσ νεαρισ
θλικίασ:
http://ec.europa.eu/envi
ronment/youth/
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4ο Επίπεδο : Δράςεισ
Εξαςκθκοφν ςτθ διατιρθςθ τθσ ψυχραιμίασ ςε
περίπτωςθ πλθμμφρασ ι ζντονων καιρικϊν
φαινομζνων και να λαμβάνουν ςοβαρά υπόψι
τουσ τισ οδθγίεσ των αρμόδιων αρχϊν.
Λαμβάνουν αποφάςεισ ςχετικά με τισ ενζργειεσ
που κα κάνουν οι ίδιοι ϊςτε να μθν κινδυνζψουν
αυτοί και οι οικογζνειζσ τουσ από τισ πλθμμφρεσ
και τα ζντονα καιρικά φαινόμενα.
Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ενθμζρωςθσ, τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ
ςχετικά με τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνουν
για να ελαχιςτοποιιςουν τισ ςυνζπειεσ από τισ
πλθμμφρεσ και τα ζντονα καιρικά φαινόμενα.

Μζτρα πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ των
ζντονων καιρικϊν
φαινομζνων.

φαινομζνων.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

τϋ Δθμοτικοφ
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν το νοθματικό περιεχόμενο του
όρου «Φζρουςα ικανότθτα».
Αναφζρουν χαρακτθριςτικά παραδείγματα τθσ
χωροταξικισ ανάπτυξθσ του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ τα τελευταία 30 χρόνια.
Καταγράψουν τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται

Σοπικό Περιβάλλον
Ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ εντόσ
τθσ φζρουςασ
ικανότθτασ τθσ
πόλθσ/οικιςμοφ.
Ρολεοδομικι ανάπτυξθ.

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Φζρουςα ικανότθτα μιασ πόλθσ.
υηιτθςθ ςε ολομζλεια τάξθσ για το κζμα:
H γειτονιά μου άλλοτε και τϊρα.
Άνκρωποι, αςχολίεσ, φυςικό και δομθμζνο
περιβάλλον.
Καταςκευι ιςτοριογραμμισ τθσ πόλθσ
άλλοτε και τϊρα με φωτογραφίεσ, άρκρα

Εκπαιδευτικό υλικό
1. Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
2. Κοινωνικι και Ρολιτικι
Αγωγι, Στ' Δθμοτικοφ
3. Γεωγραφία ΣΤ' Δθμοτικοφ
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pi-
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ςτθν περιοχι τουσ άλλοτε και ςιμερα.
Απαρικμιςουν τισ ομάδεσ του πλθκυςμοφ που
αναπτφςςουν οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο
τοπικό περιβάλλον.
2ο Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Προςδιορίςουν 2 ι 3 επιπτϊςεισ από τθν αλλαγι
χριςεων γθσ ςτον αςτικό και περιαςτικό ιςτό.
Διαπιςτϊςουν αν οι υποδομζσ τθσ πόλθσ μπορεί
να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ ενόσ ςυγκεκριμζνου
αρικμοφ κατοίκων - Φζρουςα ικανότθτα ενόσ
οικιςμοφ ι τθσ πόλθσ.
3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
υνδζςουν τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ τουσ με τθν επζκταςθ των ορίων τθσ και
τθν αλλαγι χριςθσ γθσ.
Διερευνιςουν αν οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ
επιφζρουν οικολογικι επιβάρυνςθ ςτον τόπο
τουσ.
Καταγράψουν τουσ αδόμθτουσ χϊρουσ τθσ
γειτονιάσ τουσ και τθ χριςθ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ τουσ.
υγκρίνουν τθν πολεοδομικι ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ τουσ με αυτιν άλλων περιοχϊν ςτθν
Ελλάδα και το εξωτερικό.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Τποδείξουν χϊρουσ για τθν αφξθςθ και τθν

Ροιότθτα ηωισ.
Διατιρθςθ και
προςταςία αςτικοφ και
περιαςτικοφ πραςίνου.
Αλλαγι χριςεων γθσ.
Αδόμθτοι χϊροι,
αςτυφιλία και ανεργία,
οικολογικι επιβάρυνςθ.

Διαχείριςθ
απορριμμάτων.

και κείμενα από τον τοπικό τφπο,
προοπτικζσ και εξζλιξθ ςτο μζλλον
Καταγραφι - Αντιςτοίχιςθ οικονομικϊν
και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων που
αναπτφςςονται ςτθν πόλθ κακϊσ και των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεϊν τουσ
υγκριτικι μελζτθ μοντζλων
πολεοδομικισ ανάπτυξθσ περιοχϊν εντόσ
Ελλάδασ και ςτο εξωτερικό.
Επιςκόπθςθ απόψεων :
Τα προβλιματα τθσ γειτονιάσ που
ςχετίηονται με τθν ποιότθτα ηωισ των
κατοίκων.
Περιβαλλοντικό μονοπάτι ςτουσ
αδόμθτουσ χϊρουσ τθσ γειτονιάσ- πόλθσ,
παρατθριςεισ, ςχολιαςμόσ, προτάςεισ για
τθ μελλοντικι χριςθ τουσ.
Μελζτθ πεδίου:
Καταγραφι ανκρϊπινων παρεμβάςεων ςε
ηϊνθ περιαςτικοφ ι αςτικοφ πραςίνου
μζςα ι γφρω από τθν πόλθ, ςχόλια,
παρατθριςεισ.
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν :
Φζρουςα ικανότθτα ενόσ οικιςμοφ / μιασ
πόλθσ.

schools.sch.gr/dimotiko/
Υπουργείο
ΡεριβάλλοντοσϋΕνζργειασ
και Κλιματικισ Αλλαγισ /
Εκελοντιςμόσ για το
Ρεριβάλλον:
http://www.ypeka.gr/
Αρχείο παραδοςιακϊν
οικιςμϊν και διατθρθτζων
μνθμείων:
http://estia.minenv.gr/
Οργανιςμόσ προβολισ
Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ:
http://odysseus.culture.gr/
Bιϊςιμεσ πόλεισ:
http://www.ibm.com/smart
erplanet/gr/el/sustainable_
cities/
Δίκτυο “Μεςόγειοσ SOS”:
http://medsos.gr/medsos/

.
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προςταςία του πραςίνου μζςα και γφρω από τθν
πόλθ.
Προτείνουν 2 ι 3 μζτρα για τθν αειφόρο
διαχείριςθ των κοινόχρθςτων χϊρων του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ.
Προτείνουν δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και
λφςεισ για τθν αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων
χϊρων ςτο τοπικό περιβάλλον ωσ προσ τθν
εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων και τθ διαχείριςθ
των απορριμμάτων.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν το νοθματικό περιεχόμενο του
όρου «οικολογικό αποτφπωμα».
Γνωρίςουν τουσ παράγοντεσ που λαμβάνονται
υπόψθ για τον υπολογιςμό του οικολογικοφ
αποτυπϊματοσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Εντοπίςουν τουσ φυςικοφσ πόρουσ που
καταναλϊνονται κακθμερινά ςτο ςπίτι και το
ςχολείο.

Παιχνίδι ρόλων :
Ζνασ αδόμθτοσ χϊροσ ςτθν πόλθ αναηθτά
τθ χριςθ του.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Σφνκεςθ και παρουςίαςθ εργαςίασ με
κζμα τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ
τθσ γειτονιάσ.
Β. Σχζδιο δράςθσ για τθν εξοικονόμθςθ
φυςικϊν πόρων, τθν μείωςθ
απορριμμάτων και τθν ανακφκλωςθ.
Γ. Ζκκεςθ φωτογραφίασ με κζμα : «Θ
γειτονιά - θ πόλθ μου, το χωριό μου».
Βαςικά κζματα
Αειφόρο ςχολείο και
Aειφόροσ κατοικία
Οικολογικό αποτφπωμα
Το οικολογικό
αποτφπωμα ενόσ
προϊόντοσ εμπεριζχει:
φυςικοφσ πόρουσ και
ενζργεια για τθν
παραγωγι/καταςκευι
του, υποδομζσ και
ενζργεια για τθν

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Τι είναι το οικολογικό αποτφπωμα;
Β. Ρϊσ προςδιορίηεται το οικολογικό
αποτφπωμα των προϊόντων κακθμερινισ
χριςθσ;
Γ. Ρϊσ προςδιορίηεται το οικολογικό
αποτφπωμα ενόσ ςχολείου ι μίασ
κατοικίασ;

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

Ζρευνα του κφκλου ηωισ ενόσ προϊόντοσ,
από τουσ πρωτογενείσ φυςικοφσ πόρουσ
και τθν κατεργαςία του ζωσ τθ χριςθ και
τθν απόρριψι του.

Επίςθμοσ Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/enviro
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Προβλθματιςτοφν ςχετικά με το οικολογικό
αποτφπωμα μερικϊν προϊόντων που
χρθςιμοποιοφν ι καταναλϊνουν, όπωσ ζνα
βαμβακερό μπλουηάκι, ζνα ηευγάρι ακλθτικά
παποφτςια, ζνα ςάντουιτσ, μία ςοκολάτα.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν το ταξίδι των τροφίμων και να το
περιγράψουν με τροφοχιλιόμετρα.
Καταγράψουν όλεσ τισ δυνατζσ πθγζσ που
ςυμβάλλουν ςτο ςυνολικό οικολογικό
αποτφπωμα για το ςχολείο και τθν οικογζνειά
τουσ.
υγκρίνουν το οικολογικό αποτφπωμά τουσ με
εκείνο ενόσ παιδιοφ από άλλθ χϊρα π.χ. Γερμανία,
Λνδία, Μπαγκλαντζσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προβλθματιςτοφν για τουσ τρόπουσ μείωςθσ του
οικολογικοφ αποτυπϊματόσ τουσ ςτο ςπίτι και ςτο
ςχολείο.
Οργανϊςουν ζνα ςχζδιο ευαιςκθτοποίθςθσ και
δράςθσ για τθ μείωςθ του οικολογικοφ
αποτυπϊματόσ τουσ, με τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ και νεροφ, τθν αφξθςθ του χρόνου ηωισ
των προϊόντων με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ,
επιδιόρκωςθ, αλλαγι χριςθσ ι και μείωςθ τθσ
κατανάλωςθσ.
Ενθμερϊςουν τθ ςχολικι κοινότθτα, τθν

κατεργαςία των
φυςικϊν πόρων,
υποδομζσ και ενζργεια
για τθ μεταφορά του και
τθ διάκεςθ των
καταλοίπων μετά από
τθν εξάντλθςθ του
χρόνου ηωισ του.
Οι πθγζσ οικολογικοφ
αποτυπϊματοσ είναι: θ
τροφι, τα υλικά
καταςκευισ τθσ
κατοικίασ, θ κζρμανςθ
και ψφξθ τθσ κατοικίασ,
οι μεταφορζσ, θ
επίπλωςθ και θ
διακόςμθςθ, οι
υπθρεςίεσ υγείασ, θ
εκπαίδευςθ, το
ταχυδρομείο, οι
αςφάλειεσ, τα
τθλζφωνα, τα
θλεκτρονικά και
φωτογραφικά, θ
διαςκζδαςθ, θ
διαχείριςθ των
απορριμμάτων.

nment/
Επιςκόπθςθ απόψεων ςυμμακθτϊν/τριϊν
και γονιϊν:
Α. Το οικολογικό αποτφπωμα των
προϊόντων κακθμερινισ χριςθσ.
Β. Λαμβάνεται υπόψθ το οικολογικό
αποτφπωμα ςτισ επιλογζσ τροφισ ι άλλων
αγακϊν που αγοράηουμε;
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Δθμιουργία αφίςασ ςτθν οποία κα
αποτυπϊνονται με εικαςτικό τρόπο τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ.
Β. Οργάνωςθ ςε ομάδεσ δράςθσ για τθ
μείωςθ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ
του ςχολείου τουσ
Γ. φνκεςθ και ανάρτθςθ αποτελεςμάτων
τθσ εργαςίασ ςτθν ιςτοςελίδα του
ςχολείου
Δ. Οργάνωςθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ
ςτο ςχολείο με τθ δθμιουργία φυλλαδίου
ι ιςτολογίου (blog) για τθν ςφνδεςθ του
οικολογικοφ αποτυπϊματοσ με τθν
κατανάλωςθ και τθν αναγκαιότθτα τθσ
μείωςθσ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ
ςτθν κατοικία και το ςχολείο.

WWF-ΕΛΛΑΣ:
http://www.wwf.gr/:
ΤΕΛ Σερρϊν:
http://www.dipeserron.gr/co2schools/
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οικογζνειά τουσ και τθν τοπικι κοινωνία ςχετικά
με τθ δυνατότθτα μείωςθσ του οικολογικοφ
αποτυπϊματοσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα
Ενεργειακό ηιτθμα

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν το εννοιολογικό περιεχόμενο των
όρων «ενεργειακό ηιτθμα» και «ενεργειακό
αποτφπωμα».
Διαβάηουν και να ερμθνεφουν τθν ενεργειακι
ετικζτα των ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφν ςτο
ςπίτι και ςτο ςχολείο.
Ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν ανάγκθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο.
2οΕπίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Τπολογίςουν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ των
θλεκτρικϊν ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφν ςτο
ςπίτι ι/και ςτο ςχολείο ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό
διάςτθμα.
Εντοπίςουν ςθμεία ι καταςκευαςτικά ςτοιχεία
του ςπιτιοφ ι του ςχολείου, όπου υπάρχει
απϊλεια ενζργειασ.
υςχετίςουν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο ςπίτι
με τθν κάλυψθ των αναγκϊν και τισ επικυμίεσ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Εποικοδομθτικι προςζγγιςθ με τθ χριςθ
εννοιολογικοφ χάρτθ και κεντρικι ζννοια
τθν ενζργεια.

1. Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
2. Φυςικά ΣΤϋ Δθμοτικοφ,
Ερευνϊ και ανακαλφπτω
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

Ενεργειακό αποτφπωμα

Κζρμανςθ-ψφξθ

Παιχνίδι ρόλων :
Ενεργειακι απόδοςθ των κτθρίων Ενεργειακζσ απϊλειεσ και Βελτιωτικζσ
παρεμβάςεισ
Τπολογιςμόσ ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ
του ςχολείου, με τθ χριςθ κατάλλθλου
λογιςμικοφ.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Α. Ενεργειακζσ ετικζτεσ των θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν του ςπιτιοφ.
Β. Εξοικονομϊ ενζργεια ςτο ςπίτι και το
ςχολείο και το ελζγχω από τον λογαριαςμό
τθσ ΔΕΘ.
υνζντευξθ από ειδικό ςχετικά με τθν
ενεργειακι βελτίωςθ ενόσ κτθρίου, τθ
κζρμανςθ και τθν ψφξθ ι τθν βιοκλιματικι

ΤΕΛ Σερρϊν:
http://www.dipeserron.gr/co2schools/

Επίςθμοσ Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ Ε.Ε:
http://europa.eu/pol/ener/i
ndex_en.htm
Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.euro
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τουσ.
Εντοπίςουν τουσ κυριότερουσ τομείσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε τοπικό επίπεδο.

αρχιτεκτονικι.
Ενεργειακόσ ζλεγχοσ:
Εντοπιςμόσ των ενεργειακϊν απωλειϊν
ςτο κτιριο του ςχολείου ι ςτο ςπίτι.

3οΕπίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνιςουν περιπτϊςεισ όπου θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ παραμζνουν ςε κατάςταςθ αναμονισ
ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο.
Εξάγουν ςυμπεράςματα διαβάηοντασ τον
λογαριαςμό του θλεκτρικοφ ρεφματοσ του ςπιτιοφ
τουσ.
Προςδιορίςουν τρόπουσ περιοριςμοφ τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτο ςπίτι και το ςχολείο.

Επιςκόπθςθ απόψεων:
Οι κακθμερινζσ ςυνικειεσ και θ
κατανάλωςθ ενζργειασ.

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι και να
προτείνουν λφςεισ.
Αξιολογιςουν τισ προτεινόμενεσ λφςεισ.
Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ ςχολικισ και τοπικισ
κοινότθτασ ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Βαςικά κζματα
Κλιματικι αλλαγι

pa.eu/portal/page/portal/e
nergy/introduction
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ
αλλαγισ:
http://www.ypeka.gr/Defau
lt.aspx?tabid=225&languag
e=el-GR

Ανάλθψθ δράςθσ :
Α. Δθμιουργία φυλλαδίου για τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςπίτι.
Β. Στρογγυλό τραπζηι ςυμμετοχι ςυλλόγου
διδαςκόντων, ςυλλόγου γονζων, τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ με κζμα τθ βελτίωςθ ι τουσ
εναλλακτικοφσ τρόπουσ κζρμανςθσ και
δροςιςμοφ του ςχολείου.
Γ. Σφςταςθ ομάδασ ενεργειακοφ ελζγχου
του ςχολείου για το αν τα φϊτα ςτισ
αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι ςβθςτά, αν οι
υπολογιςτζσ ζχουν απενεργοποιθκεί κλπ.,
μετά τθ λιξθ των μακθμάτων.
Δ. Σφνκεςθ τθσ εργαςίασ και ανάρτθςθ
ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.

ΚΑΡΕ:
http://www.cres.gr/energysaving/enimerosi_bioclimati
kos.htm

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Λιψθ μετριςεων κερμοκραςίασ και

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ

ΔΕΘ:
http://www.dei.gr/Images/
ORTH%20DIPTYXO%202010
.pdf
WWF - Ελλάσ:
http://www.wwf.gr/footpri
nt/
http://www.ecotopten.gr/
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1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Διακρίνουν τισ ζννοιεσ «καιρόσ» και «κλίμα»,
«κλιματικό ςτοιχείο» και «κλιματικόσ
παράγοντασ».
Αναφζρουν 2-3 ενδείξεισ ι γεγονότα που
ςυνδζονται με τθν κλιματικι αλλαγι.
Προςδιορίςουν τον όρο «ακραία καιρικά
φαινόμενα» αναφζροντασ 3 χαρακτθριςτικά τουσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Περιγράψουν κλιματικζσ αλλαγζσ ςτθ διάρκεια
τθσ ιςτορίασ τθσ Γθσ.
Εντοπίςουν τισ αιτίεσ των κλιματικϊν αλλαγϊν ςτθ
διάρκεια τθσ ιςτορίασ τθσ Γθσ.
Εντοπίςουν αιτίεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν
εποχι μασ.
Καταγράψουν τισ ςυνζπειεσ των κλιματικϊν
αλλαγϊν ςτθ Γθ.
υνδζςουν τθν κλιματικι αλλαγι με τα ακραία
τοπικά καιρικά φαινόμενα.
Καταγράψουν τισ βαςικότερεσ ςυνζπειεσ των
κλιματικϊν αλλαγϊν ςτθ ηωι των ανκρϊπων.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Αναηθτιςουν ςτοιχεία για τθν αλλαγι του
κλίματοσ τθσ περιοχισ τουσ ςε βάκοσ χρόνου.
Καταγράψουν ακραία καιρικά φαινόμενα που

Ακραία καιρικά
φαινόμενα
Καιρόσ
Κλίμα
Κλιματικό ςτοιχείο
Κλιματικόσ παράγοντασ
Εξαφανίςεισ ειδϊν,
εξζλιξθ τθσ ηωισ ςτον
πλανιτθ

ςχετικισ υγραςίασ, καταςκευι
διαγραμμάτων για τθν εφρεςθ του
μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ του ςχολείου
τουσ.
Επιςκόπθςθ :
Συλλογι παροιμιϊν και κακθμερινϊν
εκφράςεων που αναφζρονται ςτον καιρό
και ςτο κλίμα.
Βιβλιογραφικι -Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Διαφορζσ καιροφ και κλίματοσ
Β. Θ ςχζςθ τθσ παραδοςιακισ
αρχιτεκτονικισ και ενδυμαςίασ όπωσ
διαμορφϊκθκε από τισ κλιματικζσ
ςυνκικεσ ενόσ τόπου.
Γ. Οι μαηικζσ εξαφανίςεισ οργανιςμϊν και
θ ςχζςθ τουσ με τισ απότομεσ κλιματικζσ
αλλαγζσ .
Δ. Αναηιτθςθ ςτοιχείων για τισ ςυνκικεσ
διαβίωςθσ των παιδιϊν ςε περιοχζσ που
αντιμετωπίηουν ςυχνά ακραία καιρικά
φαινόμενα.
Ε. Οι μυκικοί κατακλυςμοί και οι
πραγματικζσ ςυνζπειζσ τουσ ςτο βιοτικό
και αβιοτικό περιβάλλον.
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν :
Αιτίεσ, ςυνζπειεσ και λφςεισ των ακραίων
καιρικϊν φαινομζνων.

Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/
Επίςθμοσ Διαδικτυακόσ
Τόποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/enviro
nment/youth/air/air_en.ht
ml
WWF – Ελλάσ:
http://climate.wwf.gr/
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ
αλλαγισ:
http://www.ypeka.gr/Defau
lt.aspx?tabid=226&languag
e=el-GR
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ςυνζβθςαν τα τελευταία χρόνια ςτθν περιοχι
τουσ, ςτθ χϊρα, ςτον κόςμο.
Διερευνιςουν τισ επιπτϊςεισ ςτον ζμβιο κόςμο
των ακραίων καιρικϊν φαινομζνων ςτθν περιοχι
τουσ, ςτθ χϊρα και ςτον κόςμο.

Μελζτθ/ςφγκριςθ διαγραμμάτων τθσ
παγκόςμιασ μζςθσ κερμοκραςίασ και τθσ
ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ ςτθ διάρκεια τθσ
ιςτορίασ τθσ Γθσ.
Ανάλθψθ δράςθσ
Α. Οργάνωςθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ
ςτο ςχολείο με τθ δθμιουργία φυλλαδίου ι
ιςτολογίου (blog) για τθν κλιματικι
αλλαγι και τθν αντιμετϊπιςι τθσ.
Β. Καταςκευι κολλάη με φωτογραφίεσ από
ακραία καιρικά φαινόμενα.
Γ. Επικοινωνία μζςω διαδικτφου με
μακθτζσ/τριεσ άλλων ςχολείων που
αντιμετϊπιςαν ακραία καιρικά φαινόμενα.
Δ. Αδελφοποίθςθ με ςχολείο περιοχισ που
ζχει πλθγεί από ακραία καιρικά
φαινόμενα, ςτο εςωτερικό ι ςτο
εξωτερικό.

ο

4 Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν μζτρα πρόλθψθσ για τθν κλιματικι
αλλαγι.
Διατυπϊςουν και να προτείνουν ςυγκεκριμζνεσ
λφςεισ / δράςεισ ςε ατομικό και ςυλλογικό
επίπεδο, ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο
για τθν ενίςχυςθ όςων είναι κφματα τθσ
κλιματικισ αλλαγισ.
Αξιολογιςουν τισ προτάςεισ τουσ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ για δράςθ ςτθν
οικογζνεια, τθν κοινότθτα και ςε φορείσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο : Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράφουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι
άνκρωποι επιλφουν τισ διαφωνίεσ και τισ
διαφορζσ τουσ.
υγκρίνουν περιπτϊςεισ επίλυςθσ των διαφορϊν,

Περιβάλλον και
Ηθτιματα κοινωνικϊν /
ανκρϊπινων ςχζςεων
Ειρινθ - Πόλεμοσ
Δικαιϊματα των

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

υηιτθςθ ςε ολομζλεια:
Τρόποι με τουσ οποίουσ οι λαοί επιλφουν
τισ διαφορζσ τουσ - παραδείγματα από τθν
ιςτορία και τθν μυκολογία.

Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.env-edu.gr/

Παιχνίδι αντιςτοίχιςθσ με εικόνεσ και
καρτζλεσ που αναφζρονται :

Ρεριφερειακό κζντρο
πλθροφόρθςθσ των

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

ατόμων και λαϊν, με ειρθνικά και μθ μζςα, από τθ
μυκολογία και τθν ιςτορία.

παιδιϊν-κυμάτων
πολζμου

2ο Επίπεδο : Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ /
προβλιματοσ

Ειρθνικά μζςα επίλυςθσ
διαφορϊν

Εντοπίςουν 2-3 επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των
ανκρϊπων εξαιτίασ του πολζμου.
υνδζςουν τον πόλεμο με τθν παραβίαςθ των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων.
υνδζςουν τθν ειρινθ με τθν ελευκερία, τθν
ιςότθτα και τθ δικαιοςφνθ.
Εντοπίςουν 2-3 επιπτϊςεισ του πολζμου ςτο
περιβάλλον.

Ρολεμικά μζςα επίλυςθσ
διαφορϊν

3ο Επίπεδο : Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Επικοινωνιςουν με διεκνείσ οργανιςμοφσ
προςταςίασ των παιδιϊν - κυμάτων πολζμου.
Προβλζψουν το μζλλον του πλανιτθ χωρίσ
πολζμουσ.

Επιπτϊςεισ ςτο
Ρεριβάλλον

4ο Επίπεδο : Δράςεισ
Ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθν επίλυςθ των διαφωνιϊν
με ςυηιτθςθ και κατανόθςθ.
Αναπτφξουν εκελοντικι δράςθ για τα παιδιά που
υπιρξαν κφματα πολζμου.

Ελευκερία
Δικαιοςφνθ
Διεκνισ αμνθςτία.

Α. Σε τρόπουσ επίλυςθσ των διαφορϊν Β.
Επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των ανκρϊπων, τον
πολιτιςμό και το περιβάλλον.
Ανάλυςθ περιεχομζνου ςε ομάδεσ
εργαςίασ των άρκρων τθσ αντιπολεμικισ
ατηζντα τθσ UNESCO που αναφζρονται:
Α. Στα παιδιά ςτρατιϊτεσ
Β. Νάρκεσ
Γ. Τα παιδιά ωσ ηϊνεσ ειρινθσ.
Εργαςία ςε ομάδεσ:
Ομαδοποίθςθ ςυνεπειϊν ενόσ πολζμου
και ςυςχζτιςθ με τθν παραβίαςθ των
δικαιωμάτων του παιδιοφ, τθν ελευκερία,
τθν ιςότθτα και τθν ειρινθ.
Παιχνίδι ρόλων:
Ραγκόςμια ειρινθ και Ραιδιά
Δραματοποίθςθ αποςπαςμάτων από
κεατρικά ζργα και ποιιματα με
αντιπολεμικό περιεχόμενο.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Αδελφοποίθςθ και αποςτολι βοικειασ
ςε ςχολείο περιοχισ που ζχει υποςτεί
πρόςφατα τα δεινά μιασ πολεμικισ
ςφρραξθσ.
Β. Σφνκεςθ - παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ ςε

Θνωμζνων ΕκνϊνΑνκρϊπινα δικαιϊματα:
http://www.unric.org/el/in
dex.php/human-rightsgreek
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ:
http://www.edutv.gr/
UNICEF-Αντιπολεμικι
Ατηζντα:
http://www.unicef.gr/oldpr
ess/worldnews/n210905.ph
p
Ελλθνικό Τμιμα τθσ
Διεκνοφσ Αμνθςτίασ:
http://www.amnesty.org.gr
/
Action Aid Ελλάσ:
http://www.actionaid.gr/

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

εκδιλωςθ ςτο ςχολείο.
Γ. Ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ τάξθσ ι του ςχολείου.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Ενθμερωκοφν για τα πυρθνικά, χθμικά ατυχιματα
και για τα ατυχιματα ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ
που ςυνζβθςαν ςτθν περιοχι τουσ ι ςε άλλεσ
περιοχζσ κακϊσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ ςτο
περιβάλλον και τθν υγεία.
Πλθροφορθκοφν ότι οι κίνδυνοι μετά τθν
εκδιλωςθ των τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και
των ατυχθμάτων ζχουν μεγάλθ διάρκεια.
Γνωρίηουν τα μζτρα προςταςίασ από διάφορεσ
κατθγορίεσ τεχνολογικϊν καταςτροφϊν.
Γνωρίηουν τα τθλζφωνα ανάγκθσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Επιςθμαίνουν ότι τα αίτια των τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν είναι κυρίωσ ανκρωπογενι.
Αναγνωρίηουν και να ερμθνεφουν τισ ετικζτεσ
κινδφνου.
Εντοπίηουν τθ ςθμαςία των χριςεων γθσ για τον
περιοριςμό των ςυνεπειϊν από τισ τεχνολογικζσ
καταςτροφζσ.

Βαςικά κζματα
Φυςικζσ και
τεχνολογικζσ
καταςτροφζσΔιαχείριςθ
περιβαλλοντικϊν
κρίςεων.
Σεχνολογικζσ
καταςτροφζσ και
ατυχιματα
Τεχνολογικζσ
καταςτροφζσ: Ρυρθνικά,
χθμικά ατυχιματα,
ατυχιματα ςτισ
καλάςςιεσ μεταφορζσ,
πυρκαγιζσ κλπ.

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Καταιγιςμόσ Ιδεϊν:
Αναφορά παραδειγμάτων τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν απ’ όλο τον κόςμο.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pischools.sch.gr/dimotiko/

Βιβλιογραφικι και διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Μεγάλα τεχνολογικά ατυχιματα ςτον
κόςμο, αιτίεσ και ςυνζπειεσ, με ζμφαςθ
ςτθν τελευταία 30ετία.
Β. Μζτρα προςταςίασ μετά από
τεχνολογικζσ καταςτροφζσ.
Γ. Αναηιτθςθ εικόνων ςτο διαδίκτυο από
περιοχζσ που ζχουν υποςτεί καταςτροφζσ
από τεχνολογικά ατυχιματα. Σχολιαςμόσ
και ςυγγραφι επεξθγθματικϊν λεηαντϊν.
Αντιπαράκεςθ απόψεων:
Αιτίεσ εκδιλωςθσ τεχνολογικϊν
ατυχθμάτων.

Ετικζτεσ κινδφνου:
Σχιμα, χρϊμα, ςφμβολα. Μελζτθ πεδίου:
Ραρατιρθςθ οχθμάτων μεταφοράσ υγρϊν
Ραραδείγματα
καυςίμων, καταγραφι και ερμθνεία των
τεχνολογικϊν
ενδεικτικϊν πινακίδων κινδφνου.

Διεφκυνςθ εκπαιδευτικισ
ραδιοτθλεόραςθσ:
http://www.edutv.gr/index.
php?option=com_frontpage
&Itemid=1
Γενικι Γραμματεία
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ:
http://www.civilprotection.
gr/
UNESCO, Εκπαίδευςθ για
τισ καταςτροφζσ:
http://www.unesco.org/ne
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Καταγράψουν τισ περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ
και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν και ατυχθμάτων.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ προβλιματοσ
Διερευνιςουν εάν ο τόποσ τουσ βρίςκεται κοντά
ςε περιοχι κινδφνου τεχνολογικϊν καταςτροφϊν.
Διερευνιςουν και να αναλφςουν τισ ςυνζπειεσ
από χθμικζσ, πυρθνικζσ και άλλεσ τεχνολογικζσ
καταςτροφζσ ςε διάφορεσ περιοχζσ του κόςμου με
διαφορετικά κοινωνικο-πολιτιςτικά περιβάλλοντα.
Διερευνιςουν και να αναλφςουν τισ ςυνζπειεσ
από τθ βφκιςθ δεξαμενοπλοίων, τθν καταςτροφι
πλωτϊν εξζδρων εξόρυξθσ πετρελαίου, κ.ά..
Καταγράψουν τισ επιπτϊςεισ μιασ
πετρελαιοκθλίδασ ςτο καλάςςιο και παράκτιο
οικοςφςτθμα.
Αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ προςφοράσ των
εκελοντϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των
τεχνολογικϊν καταςτροφϊν.
υςχετίςουν τισ τεχνολογικζσ καταςτροφζσ και τα
ατυχιματα με τθν υπερκατανάλωςθ και τθν
φζρουςα ικανότθτα μιασ περιοχισ.
4ο Επίπεδο
Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ
κοινισ γνϊμθσ ςε ςυλλογικό επίπεδο ςχετικά με τθ
διαμόρφωςθ εκνικισ πολιτικισ για τθν χριςθ
χθμικϊν και πυρθνικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ χϊρα

καταςτροφϊν: Μποπάλ,
Τςερνόμπιλ,
Φουκουςίμα,
ζκρθξθ πλωτισ εξζδρασ
εξόρυξθσ πετρελαίου
ςτον κόλπο του Μεξικοφ
κ.ά.
Ραραδείγματα
ατυχθμάτων:
βφκιςθ δεξαμενόπλοιων,
πετρελαιοκθλίδεσ
κ.ά.
Αίτια και ςυνζπειεσ
τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν.
Μζτρα προςταςίασ από
διάφορεσ κατθγορίεσ
τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν.

Μελζτθ περίπτωςθσ:
Το πυρθνικό ατφχθμα ςτο Τςερνόμπιλ και
τθν Φουκουςίμα.
Ζρευνα:
Α. Ρόςο ενθμερωμζνθ είναι θ τοπικι
κοινωνία για τουσ τεχνολογικοφσ
κινδφνουσ;
Β. Οι ςυνζπειεσ ςτθν υγεία των κατοίκων
μετά από ζνα πυρθνικό ι χθμικό ατφχθμα.
Παιχνίδι προςομοίωςθσ:
Υπολογιςμόσ κόςτουσ κακαριςμοφ μιασ
καλάςςιασ περιοχισ από
πετρελαιοκθλίδεσ.
Αποςαφινιςθ αξιϊν:
Διατάραξθ του τροφικοφ πλζγματοσ μιασ
καλάςςιασ περιοχισ μετά τθ ρφπανςι τθσ
από πετρελαιοκθλίδεσ.
υηιτθςθ:
Συνζπειεσ ςτο οικοςφςτθμα μετά από ζνα
μεγάλο τεχνολογικό ατφχθμα, πυρθνικό,
χθμικό, κlp.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Καταςκευι κολλάη με κζμα «Θ ηωι μετά
από μία τεχνολογικι καταςτροφι: Θ

w/en/mediaservices/singleview/news/educating_for_d
isasters/
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μασ.
Επιδεικνφουν ψυχραιμία ςε περίπτωςθ
τεχνολογικισ καταςτροφισ ι ατυχιματοσ.
Δθμοςιοποιιςουν τα αποτελζςματα των ερευνϊν
τουσ ςχετικά με τισ τεχνολογικζσ καταςτροφζσ και
τα ατυχιματα.
Είναι ικανοί και πρόκυμοι να αναλάβουν
πρωτοβουλίεσ για τθν πρόλθψθ των ςυνεπειϊν
από τυχόν εκδιλωςθ των φαινομζνων
τεχνολογικισ καταςτροφισ ι ατυχιματοσ.

περίπτωςθ του Τςερνόμπιλ ι τθσ
Φουκουςίμα».
Β. Ζκκεςθ φωτογραφίασ με κζμα τισ
περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν και ατυχθμάτων.

Πρόγραμμα πουδϊν Γυμναςίου
Αϋ Γυμναςίου

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να

Σοπικό
Περιβάλλον.

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Διακρίνουν το φυςικό από το ανκρωπογενζσ
περιβάλλον.
Αναφζρουν τισ μορφζσ και τισ αιτίεσ ρφπανςθσ και
υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ.
Αντιλαμβάνονται τθν αλλθλεξάρτθςθ φυςικoί
πόροι- ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ - χριςεισ γθσ και φζρουςα ικανότθτα.
υνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ αειφορίασ
Προςδιορίςουν το εννοιολογικό περιεχόμενο των

Αρχζσ τθσ
Αειφόρου
Ανάπτυξθσ.
Ροιότθτα ηωισ:
δθμιουργικι
απαςχόλθςθ,
ψυχαγωγία,
επικοινωνία και

Δραςτθριότθτεσ
Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Αρχζσ τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ.
Β. Χριςεισ γθσ.
Φωτογραφικι αποτφπωςθ χϊρων αναψυχισ,
άκλθςθσ,
πράςινου,
ςυνάντθςθσ
και
επικοινωνίασ
:
πλατείεσ,
πεηόδρομοι,
αρχαιολογικά μνθμεία, δθμοτικοί χϊροι και
χϊροι διάκεςθσ των απορριμμάτων.
φγκριςθ τθσ ςθμερινισ αποτφπωςθσ με
παλαιότερεσ αποτυπϊςεισ από γκραβοφρεσ,

Εκπαιδευτικό υλικό
1.Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
2.Γεωγραφία Αϋ& Βϋ
Γυμναςίου
3. Βιολογία Γϋ Γυμναςίου
Διδακτικά Ρακζτα:
http://www.pischools.gr/books/gymnasio
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όρων: «Ροιότθτα ηωισ», «Χριςεισ γθσ».
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Παρατθριςουν και να καταγράψουν χϊρουσ και
δραςτθριότθτεσ που υπάρχουν ςτο τοπικό
περιβάλλον.
Καταγράψουν ςτοιχεία που ςυνκζτουν το φυςικό
και ανκρωπογενζσ τοπικό περιβάλλον τουσ.
Εντοπίςουν τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ,
πρωτογενείσ, δευτερογενείσ και τριτογενείσ, που
αναπτφςςονται ςτθν περιοχι τουσ κακϊσ και τισ
χριςεισ γθσ.
Εντοπίςουν αιτίεσ και πθγζσ ρφπανςθσ, μόλυνςθσ,
όχλθςθσ και υποβάκμιςθσ του τοπικοφ περιβάλλον.
υνδζςουν τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ με
τουσ φυςικοφσ πόρουσ και τισ μορφζσ ρφπανςθσ και
υποβάκμιςθσ του τοπικοφ περιβάλλοντοσ.
υγκρίνουν τα ίδια ςτοιχεία με αυτά που υπιρχαν
πριν από 4-5 δεκαετίεσ.
Εντοπίςουν τισ διαφορζσ ςτθ χριςθ γθσ και ςτισ
δραςθτριότθτεσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνιςουν τισ αιτίεσ των αλλαγϊν που
ςυνζβθςαν ςτο τοπικό περιβάλλον.
υνδζςουν τισ κοινωνικζσ αξίεσ που κυριαρχοφν
ςε κάκε εποχι με τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων.
Αναηθτιςουν εναλλακτικά ςενάρια προςταςίασ και
ανάδειξθσ ςτοιχείων του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ
περιβάλλοντόσ τουσ.

ςυμμετοχι ςτθν
κοινότθτα,
αναψυχι,
κακαρό
περιβάλλον.
Χριςεισ γθσ.
Διαχείριςθ
απορριμμάτων.

τοπικό τφπο παλαιότερων εποχϊν ι από
προςωπικζσ αφθγιςεισ.
Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Ιςτοριογραμμι με εικόνεσ και μικρά κείμενα που Εκπαίδευςθσ
αποτυπϊνουν τθ διαχρονικι εξζλιξθ (χκεσ - http://www.env-edu.gr/
ςιμερα - αφριο) του τοπικοφ περιβάλλοντοσ
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
υηιτθςθ με κζμα:
Ενζργειασ & Κλιματικισ
Γιατί ςθμειϊκθκαν οι διάφορεσ αλλαγζσ ςτο Αλλαγισ - Διαχείριςθ
τοπικό περιβάλλον; Ροιεσ αξίεσ μπορεί να Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ:
υπάρχουν πίςω από τισ αλλαγζσ αυτζσ;
http://www.ypeka.gr/Defaul
t.aspx?tabid=
Επιςκόπθςθ απόψεων
των κατοίκων, των 235&language=el-GR
ομάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι,
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςχετικά με το τι Εκπαιδευτικό υλικό για το
πρζπει να κάνουν για τθν ανάπτυξθ και τθν πρόγραμμα ανοικτϊν
προςταςία του τοπικοφ περιβάλλοντοσ ςτο περιβαλλοντικϊν τάξεων
μζλλον.
«Καλλιςτϊ»:
http://www.eΜελζτθ περίπτωςθσ:
yliko.gr/htmls/perivallon/kall
Θ ανάπτυξθ μιασ περιοχισ ςτθν πόλθ, ςτο isto.aspx
χωριό,
ςτο νθςί που ζχει υιοκετιςει και
εφαρμόςει τισ Αρχζσ τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ.
Λςτότοποσ τθσ UNESCO για
τθν Εκπαίδευςθ για τθν
Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
Τι μου αρζςει ι δεν μου αρζςει ςτθν περιοχι http://www.unesco.org/new
που ηω; Τι πλεονεκτιματα ζχει και πϊσ /en/education/themes/leadi
μποροφμε να τα αξιοποιιςουμε;
ng-the-internationalagenda/education-forΑνάλθψθ δράςθσ:
sustainable-development/
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Διερευνιςουν τρόπουσ διαχείριςθσ των
απορριμμάτων ςτθν περιοχι τουσ.

Α. υγγραφι ςεναρίων : Θ πόλθ ι το χωριό των
ονείρων μασ. Ρροτάςεισ ανάπτυξθσ και
βελτίωςισ τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και καλά
παραδείγματα άλλων περιοχϊν τθσ χϊρασ ι και
άλλων χωρϊν.
Β. Κοινοποίθςθ των προτάςεων ςτθ ςχολικι και
τοπικι κοινότθτα και ανάρτθςι τουσ ςτο
ςχολικό ιςτότοπο.

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν εναλλακτικά ςενάρια αειφόρου
διαχείριςθσ τθσ περιοχισ τουσ.
χεδιάηουν δράςεισ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Τιοκετιςουν πρακτικζσ αειφόρου διαχείριςθσ και
εκελοντικισ δράςθσ ςτο ςχολείο και ςτθν τοπικι
κοινωνία.
Επικοινωνιςουν και να ςυνεργαςτοφν με
μακθτζσ/τριεσ άλλων ςχολείων τθσ περιοχισ τουσ.
Δθμοςιοποιιςουν τισ αποφάςεισ ςτουσ τοπικοφσ
φορείσ.
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Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να

Ανάπτυξθ
αςτικϊν,
αγροτικϊν,
παράκτιων και
νθςιωτικϊν
περιοχϊν.

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίηουν το εννοιολογικό περιεχόμενο των
όρων: «Αειφόροσ Ανάπτυξθ», «Φζρουςα
ικανότθτα».
Διακρίνουν τουσ όρουσ: αςτικι, αγροτικι, παράκτια
ι νθςιωτικι περιοχι.
Περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά κάκε περιοχισ και
να ερμθνεφουν τθν ιδιαιτερότθτα τθσ κάκε
περιοχισ.

Αειφόροσ
Ανάπτυξθ.
Φζρουςα

Δραςτθριότθτεσ
Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Φζρουςα ικανότθτα.
Β.Είδθ τουριςμοφ.
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Αειφόροσ τουριςμόσ.

Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ
Ρεριβάλλοντοσ:
http://www.eea.europa.eu

Εκπαιδευτικό υλικό
Ελλθνικό Κζντρο Καλαςςίων
Ερευνϊν - Διαχείριςθ
Ραράκτιασ Ηϊνθσ:
http://www.hcmr.gr/listview
3_el.php?id=958

Ελλθνικό Κζντρο Βιοτόπων –
Υγροτόπων:
http://www.ekby.gr/ekby/el/
Ζρευνα:
Καταγραφι των οικολογικϊν- πολιτιςτικϊν - EKBY_home_el.html
οικονομικϊν ςτοιχείων, πρωτογενοφσ και
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ικανότθτα.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Καταγράφουν βαςικά χαρακτθριςτικά του
φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και οικονομικοφ
περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ τουσ.
υγκρίνουν τα περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά τθσ
περιοχισ τουσ με τθν οικονομικι και κοινωνικι
κατάςταςθ.
Αναλφουν πωσ επιδρά ο αςτικόσ ι αγροτικόσ ι
παράκτιοσ ι νθςιωτικόσ χαρακτιρασ τθσ περιοχισ
ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςισ τουσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/ προβλιματοσ
Διερευνοφν τουσ τομείσ πολιτιςτικισ και
οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι τουσ.
υλλζγουν ςτοιχεία μθ αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ
περιοχισ τουσ, όπωσ μαηικόσ τουριςμόσ,
υπεραλίευςθ, μείωςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ κά.
Προβλζπουν τισ μελλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ
ςυνεχιηόμενθ μθ αειφόρο ανάπτυξθ.
υνδζουν τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ
περιοχισ τουσ με κατάλλθλουσ τομείσ ανάπτυξθσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν τρόπουσ αειφόρου ανάπτυξθσ ςτθν
περιοχι τουσ.
χεδιάςουν δράςεισ για ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.

Αειφόροσ
γεωργία.
Αειφόροσ
Εναλλακτικόσ,
Ρολιτιςτικόσ,
Κρθςκευτικόσ,
Λαματικόσ
Τουριςμόσ.
Αγροτουριςμόσ,
Οικοτουριςμόσ,
Οικολογικόσ,
τουριςμόσ.
Διατροφικι
αυτάρκεια .
Ρροϊόντα με
προςτατευόμενθ
ονομαςία
προζλευςθσ.
Τοπικι
γαςτρονομία.
Εργαςτιρια
παραδοςιακισ
και ςφγχρονθσ

δευτερογενοφσ τομζα, που ςυμβάλλουν ςτθν WWF Ελλάσ – Νθςιωτικοί
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ κακϊσ και των Υγρότοποι:
http://www.wwf.gr/index.ph
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεϊν τουσ.
p?option=com_content&
view=category&layout=blog
υηιτθςθ:
&id=126&Itemid=65
Ραραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ, τοπικά προϊόντα
ονομαςίασ προζλευςθσ και τοπικι γαςτρονομία.
Εποπτευόμενοι Φορείσ
Υ.Ρ.Ε. Κ.Α
http://www.ypeka.gr/
Επιςκόπθςθ απόψεων:
Τι ανάπτυξθ κζλουμε για το μζλλον τθσ περιοχισ Default.aspx?tabid=359&lan
guage=el-GR
μασ;
Αντιπαράκεςθ απόψεων :
Α. Θ εντατικι ι βιολογικι γεωργία
Β. Ο εντατικόσ ι ο εναλλακτικόσ τουριςμόσ
Παιχνίδι ρόλων:
Ρροϊκθςθ
τοπικϊν
προϊόντων
ιδιαιτεροτιτων τθσ περιοχισ τουσ

Εκπαιδευτικό υλικό για το
πρόγραμμα ανοικτϊν
περιβαλλοντικϊν τάξεων
«Καλλιςτϊ» - Υδατικά
Οικοςυςτιματα
http://www.eyliko.gr/htmls/perivallon/kall
και
isto.aspx

Ανάλθψθ δράςθσ :
Α. Οργάνωςθ ενόσ ιςτότοπου με κζμα:
«Ρροοπτικζσ τθσ περιοχισ».
Β. Οργάνωςθ ςχολικισ θμερίδασ, ςε ςυνεργαςία
με το Σφλλογο Διδαςκόντων και το Σφλλογο
Γονζων, με κζμα «Οι αγροτικζσ / παράκτιεσ /
νθςιωτικζσ περιοχζσ ςτθ χϊρα μασ. Χκεσ -

Ρφλθ Ραιδαγωγικοφ Υλικοφ
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ – Κάλαςςα
http://www.envedu.gr/ViewSubject.aspx?id=
8
Ρολιτιςτικι Ρφλθ του
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τζχνθσ.

Σιμερα- Αφριο.

Αρχιπελάγουσ του Αιγαίου
(http://www.egeonet.gr/
Για τισ Αλυκζσ -ΚΡΕ
Κζρκυρασ:
http://www.kpelefkimmis.gr/2010-08-26-0925-34/2010-08-29-10-3124.html
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Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Αειφόρο χολείο και
Αειφόροσ Κατοικία

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι
Ζρευνα:
Αναηιτθςθ
ςυγκεκριμζνων
παραδειγμάτων
αειφόρων
ςχολείων ςτθν Ελλάδα και τον
κόςμο.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
Διδακτικά Ρακζτα:
www.pi-schools.gr

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν με τουσ
άξονεσ και τουσ δείκτεσ του
αειφόρου ςχολείου τουσ.
Επιςκόπθςθ
απόψεων
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/τριϊν
με
ερωτθματολόγιο
για
ςυγκεκριμζνα προβλιματα ςτο

Ελλθνικι Εταιρεία
Ρεριβάλλοντοσ και
Ρολιτιςμοφ:
http://www.aeiforosxoleio.gr/

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν τουσ κφριουσ άξονεσ οι οποίοι
ςυνιςτοφν το αειφόρο ςχολείο.
Προςδιορίςουν τουσ δείκτεσ που περιλαμβάνει
κάκε άξονασ του αειφόρου ςχολείου.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα που
ςχετίηονται με τουσ άξονεσ του αειφόρου
ςχολείου.

Άξονεσ αειφόρου
ςχολείου :
1. Βιοκλιματικό κτιριο
και βιοκλιματικζσ
παρεμβάςεισ,
διαμόρφωςθ τθσ αυλισ
με φυτεφςεισ και
χϊρουσ επικοινωνίασ.
2. Σχζςεισ ςχολικισ
κοινότθτασ μεταξφ
μακθτϊν/τριϊν -

Κρατικό πρόγραμμα του
Θνωμζνου Βαςιλείου):
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3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν τα προβλιματα τα οποία
εντόπιςαν ςυλλζγοντασ και αξιολογϊντασ τα
ςτοιχεία αυτά.
Επιλζξουν με ποιουσ άξονεσ κα αςχολθκοφν
προκειμζνου να βελτιϊςουν ςτο ςχολείο τουσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
υμμετζχουν ςε ομάδεσ εργαςίασ προκειμζνου
να ςυντονίςουν και να οργανϊςουν τισ δράςεισ
του ςχολείου και να βελτιϊςουν τουσ τομείσ που
επζλεξαν.
Ενθμερϊςουν τθ ςχολικι κοινότθτα για τισ
δράςεισ και τθ ςυμμετοχι τουσ.
υνεργαςτοφν με τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου,
τον Σφλλογο των διδαςκόντων, τον Σφλλογο
γονζων και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ για τθ
βελτίωςθ των τομζων που επζλεξαν.
Μεταφζρουν ςτο ςπίτι τουσ το ςχετικό
προβλθματιςμό και να προτείνουν αντίςτοιχεσ
δράςεισ για μία αειφόρο κατοικία.
Αξιολογιςουν τισ δράςεισ τουσ και να
διατυπϊςουν προτάςεισ προκειμζνου να
λθφκοφν υπόψθ για τον προγραμματιςμό τθσ
επόμενθσ χρονιάσ.

εκπαιδευτικϊν οικογζνειασ - τοπικισ
κοινότθτασ.
3. Διαδικαςίεσ
ενςωμάτωςθσ όλων των
μακθτϊν/τριϊν ςτθ
ςχολικι κοινότθτα.
4. Συμμετοχικό διδακτικό
πλαίςιο -ςυνεργατικζσ
ςτρατθγικζσ ενεργθτικισ
μάκθςθσ.
5. Συμμετοχι ςτον
ςχεδιαςμό και τθν
οργάνωςθ τθσ ςχολικισ
ηωισ, των εκδθλϊςεων
και εορτϊν, των
επιςκζψεων και
εκδρομϊν.
6. Τρόφιμα και
αναψυκτικά ςφμφωνα με
τουσ κανόνεσ υγιεινισ
διατροφισ.
7. Αγορά και χριςθ
υλικϊν φιλικϊν προσ το
περιβάλλον.
8. Διαχείριςθ
απορριμμάτων, μείωςθανακφκλωςθκομποςτοποίθςθ.
9. Χριςθ ανανεϊςιμων

ςχολείο.
Περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ ωσ προσ
τα
υλικά,
τισ
ενεργειακζσ
απϊλειεσ, τθν τιρθςθ κανόνων
υγιεινισ, το πράςινο:
Α. ςτο κυλικείο
Β. ςτο κτιριο
Γ. ςτθν αυλι
Δ. ςτισ τάξεισ
Ε. ςτισ τουαλζτεσ
υηιτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςχετικά
με τα προβλιματα του ςχολείου,
με τα οποία κα αςχολθκοφν.

http://www.education.gov.uk/
schools/toolsandinitiatives/cas
estudies
Δίκτυο Αειφόρων ςχολείων
ςτθν Αυςτραλία:
http://www.sustainableschool
s.nsw.edu.au/
Λςτότοποσ Υπουργείου
Ανάπτυξθσ
http://www.cres.gr/energysaving/enimerosi_bioclimatiko
s.htm

Λςτότοποσ Οργανιςμοφ
Ανάλθψθ δράςθσ:
Σχολικϊν Κτθρίων:
Α. Δθμιουργία αφίςασ με κζμα http://www.osk.gr/
«Το ςχολείο που ονειρευόμαςτε».
Β. Οργάνωςθ των μακθτϊν/τριϊν
ςε ομάδεσ, για τον ςυντονιςμό
δράςεων
ςτο
ςχολείο
ςε
επιμζρουσ άξονεσ και δείκτεσ που
κα αποφαςίςουν να αςχολθκοφν.
Γ. Δθμιουργία φυλλαδίου ι
ιςτολογίου (blog) για τισ δράςεισ
ςτο πλαίςιο του αειφόρου
ςχολείου.
Δ. Επικοινωνία με άλλα ςχολεία
για αντίςτοιχεσ δράςεισ.
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πθγϊν ενζργειασ.
10. Μείωςθ τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ,
νεροφ, υλικϊν.
11. Μείωςθ
μετακινιςεων με
αυτοκίνθτα και χριςθ
ποδιλατου.

Βϋ Γυμναςίου
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αναφζρουν παράγοντεσ που διαταράςςουν τον
κφκλο του νεροφ.
Περιγράψουν τθ ςφνδεςθ των επιφανειακϊν με
τα υπόγεια νερά.
Ενθμερωκοφν ότι τα υπόγεια φδατα όταν
ρυπανκοφν ζςτω και για μία φορά παραμζνουν με
τθ ρφπανςθ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
υςχετίςουν τθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και

Βαςικά κζματα

Διαχείριςθ υδάτινων
πόρων
Διαταραχζσ του
κφκλου του νεροφ
Αιτίεσ μείωςθσ και
υποβάκμιςθσ τθσ
ποιότθτασ του νεροφ:
μεταβολι ανάγλυφου,
τεχνθτά ζργα,

Δραςτθριότθτεσ

Βιβλιογραφικι –Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Ραράγοντεσ διαταραχισ του κφκλου του
νεροφ.
Β. Τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ ζλλειψθσ
νεροφ.
Γ. Συςχζτιςθ τθσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ
του νεροφ με τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ.
Δ. Κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα τα
οποία ςυνδζονται με τθν ζλλειψθ του νεροφ.
Ε. Συλλογι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για
τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία και

Εκπαιδευτικό υλικό

1. Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
2. Γεωγραφία Αϋ
Γυμναςίου
3. Χθμεία Βϋ Γυμναςίου
Διδακτικά Ρακζτα:
http://www.pi-
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τθσ μείωςθσ του γλυκοφ νεροφ με τθν αυξθμζνθ
ηιτθςθ για διάφορεσ χριςεισ.
Ενθμερωκοφν για τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ
τθσ ζλλειψθσ νεροφ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν βαςικζσ ςυνζπειεσ από τθ διαταραχι
του κφκλου του νεροφ.
υςχετίςουν τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τουσ
με τθ χριςθ μεγάλων ποςοτιτων νεροφ.
Εντοπίςουν το κρυμμζνο νερό ςτθν παραγωγι
προϊόντων ευρείασ χριςθσ.
Εντοπίςουν το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ νεροφ ςε
διάφορα μζρθ τθσ χϊρασ μασ και του πλανιτθ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ
πόςιμου νεροφ ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο
επίπεδο.
Διερευνιςουν τουσ τρόπουσ διάκεςθσ των
αςτικϊν ι και βιομθχανικϊν λυμάτων, κακϊσ και
των όμβριων υδάτων ςτθν περιοχι τουσ.
Προβλζψουν πικανά προβλιματα ςχετικά με τθ
διακεςιμότθτα πόςιμου νεροφ ςτθν περιοχι τουσ,
τθ χϊρα και τον πλανιτθ.
Τιοκετιςουν πρακτικζσ διαχείριςθσ των
υδατικϊν πόρων ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ
του υδάτινου αποδζκτθ.

εκχερςϊςεισ, μείωςθ
βλάςτθςθσ, κλιματικι
αλλαγι, ρφπανςθ,
υφαλμφρωςθ,
υπεράντλθςθ
υπόγειων νερϊν.
Χριςεισ νεροφ:
οικιακι, γεωργικι,
βιομθχανικι.
Κοινωνικζσ ςυνζπειεσ
εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ
νεροφ: καταςτροφι
επαγγελματικϊν
ομάδων, μετακίνθςθ
πλθκυςμϊν,
καταςτροφι τοπικϊν
καλλιεργειϊν,αφξθςθ
τθσ φτϊχειασ και τθσ
πείνασ, ανάπτυξθ
αςκενειϊν.
Αειφόροσ διαχείριςθ
υδάτινων πόρων ςε
επίπεδο λεκάνθσ
απορροισ.
Αειφόροσ χριςθ του
νεροφ ςτουσ μεγάλουσ
τομείσ κατανάλωςθσ.

πολιτικι ςχετικά με τθ διαχείριςθ των
υδάτινων πόρων.
Καταςκευι απλϊν μοντζλων
προςομοίωςθσ:
Α. Υδάτινοσ πόροσ ςε επίπεδο λεκάνθσ
απορροισ και ςυηιτθςθ των προβλθμάτων ςε
διάφορα ςθμεία του.
Β. Δθμιουργία και ρφπανςθ υπόγειων νερϊν.
Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Ροφ χρειάηεται το νερό για να γίνει το χαρτί,
το κρζασ, ζνα βαμβακερό ροφχο, ζνα
αυτοκίνθτο.
Ζρευνα:
Ρροςφορά και ηιτθςθ νεροφ ανά περιφζρεια
τθσ Ελλάδασ. Εντοπιςμόσ ςτον χάρτθ
περιοχϊν τθσ χϊρασ που υπάρχει ζλλειψθ
νεροφ.
Μελζτθ περίπτωςθσ :
Θ διάκεςθ των αποβλιτων και θ διαχείριςθ
των αςτικϊν και βιομθχανικϊν λυμάτων ςτθν
περιοχι τουσ.
Επιςκόπθςθ απόψεων ςχετικά με τα
κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα τα
οποία ςυνδζονται με τθν
μείωςθ/υποβάκμιςθ/ ζλλειψθ του νεροφ

schools.gr/books/gymnasi
o/:
Λςτότοποστθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ:
http://europa.eu/legislatio
n_summaries/
Λςτότοποσ τθσ UNICEF:
http://www.unicef.gr/acti
on.php
Λςτότοποσ τθσ ΕΥΔΑΡ:
http://www.eydap.gr/inde
x.asp?a_id=758
Υπουργείο Εςωτερικϊν
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ /
Ρεριφζρειεσ:
Διαδικτυακι Ρφλθ για τα
Δάςθ και τουσ υδάτινουσ
πόρουσ:
http://www.dasiydata.gr/frontend/index.p
hp
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΛΟΣ SOS:
www.watersave.gr/
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ςτον τόπο τουσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Αναγνωρίςουν το νερό ωσ ζνα πολφτιμο φυςικό
πόρο που ζχει κόςτοσ για να γίνει κατάλλθλο για
χριςθ και ςτο οποίο ζχουν δικαίωμα όλοι οι
άνκρωποι κακϊσ και οι μελλοντικζσ γενιζσ.
Αξιολογιςουν τισ προτεινόμενεσ λφςεισ
αποκατάςταςθσ τθσ ποιότθτασ των νερϊν τθσ
περιοχισ τουσ.
Προτείνουν τρόπουσ προςταςίασ και αειφόρου
αξιοποίθςθσ των υδάτινων πόρων τθσ περιοχισ
τουσ για τθν τοπικι ανάπτυξθ.
Ενθμερϊςουν τθν τοπικι κοινωνία ςχετικά με
αειφόρεσ πρακτικζσ χριςθσ του νεροφ και
ςυνολικισ διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων.
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράψουν το πολιτιςτικό και πολιτιςμικό
περιβάλλον τουσ.
Αντιλθφκοφν τον πλοφτο και τθν ποικιλότθτα τθσ
πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ ςε
τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
Κατανοιςουν το πολιτιςμικό και πολιτιςτικό
απόκεμα μιασ περιοχισ ωσ πόρο αειφόρου
ανάπτυξθσ.
Διαμορφϊςουν κετικζσ ςτάςεισ, νοοτροπίεσ και

Το δικαίωμα ςτο νερό
όλων των ανκρϊπων
και όλων των
μελλοντικϊν γενεϊν.

Βαςικά κζματα
Πολιτιςτικι
Κλθρονομιά
Πολιτιςμικι
Ποικιλότθτα
Υλικόσ και άυλοσ
πολιτιςμόσ.
Αρχαιολογικοί και
ιςτορικοί τόποι.
Μνθμεία πολιτιςμοφ

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Δθμιουργία φυλλαδίου ι ιςτολογίου
(blog), αρκρογραφία ςτον τοπικό τφπο
ςχετικά με τθν προςταςία και αειφόρο
αξιοποίθςθ των υδάτινων πόρων.
Β. Ενθμζρωςθ μζςω των τοπικϊν
ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν
ςχετικά με αειφόρεσ πρακτικζσ χριςθσ του
νεροφ και ςυνολικισ διαχείριςθσ των
υδατικϊν πόρων.
Γ. Σφνκεςθ και ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν
ιςτοςελίδα του ςχολείου.

Μεσογειακό Γραφείο
Περιβάλλοντος:
http://www.medies.net/st
aticpages.asp?aID=508
Ερευνητική Ομάδα ΙΤΙΑ
του ΕΜΠ:
http://itia.ntua.gr/el/docin
fo/782/

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ομαδικό Παιχνίδι:
Ροιά ομάδα γνωρίηει και κα καταγράψει
γρθγορότερα πζντε (5) ςτοιχεία του
πολιτιςτικοφ και πζντε (5) ςτοιχεία του
πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ ςε τοπικό και
εκνικό επίπεδο;

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ:
http://www.culture.gr/cult
ure/gindex.jsp

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Στοιχεία του τοπικοφ πολιτιςτικοφ
περιβάλλοντοσ που ζχουν κθρυχτεί
προςτατευόμενα.

Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ:
Συνιγοροσ για το
Ρεριβάλλον:
http://www.synigoros.gr/p
erivallon/politistiko_periba
llon.htm
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ςυμπεριφορζσ για τθν προςταςία και ανάδειξθ
τθσ πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Καταγράψουν τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το
πολιτιςτικό και πολιτιςμικό περιβάλλον τουσ.
υνδζςουν τα ποικίλα ςτοιχεία τθσ
πολιτιςτικισ ταυτότθτασ με τα γεωφυςικά
χαρακτθριςτικά και τουσ πόρουσ του τόπου.
Εκτιμιςουν τθ ςυμβολι τθσ προςταςίασ και
ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθσ
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ενόσ τόπου ςτθν
αειφόρου ανάπτυξθ του.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν τισ αιτίεσ τθσ εγκατάλειψθσ ι τθσ
περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ ςτοιχείων τθσ
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ενόσ τόπου ςε τοπικό,
εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
Προβλζψουν τισ ςυνζπειεσ από τθν ςυνζχιςθ τθσ
εγκατάλειψθσ και τθσ περιβαλλοντικισ
υποβάκμιςθσ.
Αναλφςουν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ που
διζπει τθν πολιτιςτικι και πολιτιςμικι ταυτότθτα
του τόπου.
Καταγράψουν τρόπουσ προςταςίασ και
ανάδειξθσ τθσ πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ άλλων περιοχϊν που ζχουν διακρικεί

και τζχνθσ.

Μελζτθ πεδίου:
Α. Καταγραφι, φωτογραφικι αποτφπωςθ και
Ραραδοςιακοί οικιςμοί. αξιολόγθςθ του βακμοφ προςταςίασ και
ανάδειξθσ των ςτοιχείων που ςυνκζτουν το
Ρροβιομθχανικά και
πολιτιςτικό τοπικό περιβάλλον τουσ.
βιομθχανικά μνθμεία. Β. Βιοποικιλότθτα και περιβαλλοντικζσ
πιζςεισ ενόσ αρχαιολογικοφ ι ιςτορικοφ τόπου
Τοπικζσ καλλιζργειεσ
τθσ περιοχισ μελζτθσ.
και παραδοςιακζσ
αγροτικζσ τεχνικζσ.
υηιτθςθ: Θ λαϊκι τζχνθ ωσ μοχλόσ αειφόρου
ανάπτυξθσ.

Μφκοι, ικθ, ζκιμα και
Ραραδόςεισ.

Ζρευνα:
Ιπιεσ μορφζσ ανάπτυξθσ που
ςυνδζονται με τθν διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ.
Επιςκόπθςθ απόψεων για ςυγκζντρωςθ και
καταγραφι τοπικϊν παροιμιϊν, εκφράςεων,
κρφλων και παροιμιϊν που ςχετίηονται με
ςτοιχεία του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςε
τοπικό και εκνικό επίπεδο.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Συγγραφι και εικαςτικι επιμζλεια ενόσ
τρίπτυχου ενθμζρωςθσ για τθν αναγκαιότθτα
προςταςίασ και ανάδειξθσ ενόσ ςτοιχείου τθσ
τοπικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Β. Δθμιουργία ενόσ οπτικοακουςτικοφ
μθνφματοσ προβολισ τθσ πολιτιςτικισ

Οικιακι Οικονομία
ΒϋΓυμναςίου:
http://pischools.sch.gr/gymnasio/
Μδρυμα Μείηονοσ
Ελλθνιςμοφ:
http://www.fhw.gr/exhibit
ions/hellenic_costume/ind
ex.html
Τα Ρζτρινα Τοξωτά
Γεφφρια τθσ Ελλάδασ
ΚΡΕ Μακρυνίτςασ:
http://www.eipe.gr/gefiria
.pdf
Βιομθχανικι Κλθρονομιά
αξίεσ από το παρελκόν,
παρακατακικθ για το
μζλλον, ΚΡΕ Νάουςασ:
http://www.viokliron.gr/in
dex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=1&Item
id=2
Ρολιτιςτικι Ρφλθ του
Αρχιπελάγουσ του
Αιγαίου:
http://www.egeonet.gr/
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ςε αυτόν τον τομζα.

κλθρονομιάσ ςτθν περιοχι μελζτθσ.
Γ. Σφνκεςθ και ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ ςτθν
ιςτοςελίδα του ςχολείου.

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Οργανϊςουν δράςεισ για τθν προςταςία και
ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ του τόπου τουσ.
Κοινοποιιςουν τισ δράςεισ τουσ ςτθ ςχολικι
και τθν τοπικι κοινωνία.
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Αποςαφθνίςουν τουσ όρουσ «ενεργειακό
ηιτθμα» και «ενεργειακό αποτφπωμα».
Διακρίνουν τα πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα των ςυμβατικϊν και των
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.
Αναφζρουν τισ πθγζσ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ ςτθν Ελλάδα.
Ενθμερωκοφν για τα περιβαλλοντικά προβλιματα
που απορρζουν από τθν παραγωγι και
κατανάλωςθ ενζργειασ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν ςυςτιματα Α.Ρ.Ε. ςτθν περιοχι τουσ.
υνδζςουν τθν παραγωγι ενζργειασ με τθν
οικονομία και τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.

Βαςικά κζματα
Ενεργειακό Ηιτθμα
Ενεργειακό
Αποτφπωμα
Μορφζσ ενζργειασ.
Ραραγωγι ενζργειασ.
Συμβατικζσ Ρθγζσ
Ενζργειασ.
Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ
Ενζργειασ (ΑΡΕ).
Ενζργεια και
οικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ:
Γεωργία
Βιομθχανία
Τουριςμόσ.

UNESCO - Ραγκόςμια
Ρολιτιςτικι Κλθρονομιά:
http://whc.unesco.org/

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Ρθγζσ ενζργειασ και εξζλιξθ του πολιτιςμοφ
διαχρονικά.
Β. Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.
Γ. Βαςικά ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ και πολιτικισ ςχετικά με τθν
ενζργεια.

1. Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ,
2. Φυςικι Βϋ και Γϋ
Γυμναςίου
3. Γεωλογία-Γεωγραφία Βϋ
Γυμναςίου
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pischools.sch.gr/gymnasio/

Αντιπαράκεςθ απόψεων:
Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα
Α. από τθ χριςθ ςυμβατικϊν πθγϊν
ενζργειασ.
Β. από τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ.
Καταςκευι απλϊν πειραματικϊν διατάξεων
μετατροπισ μίασ μορφισ ενζργειασ ςε άλλθ.
Εντοπιςμόσ ςτον χάρτθ περιοχϊν παραγωγισ

Λςτότοποσ τθσ UNESCO για
τθν Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/ne
w/en/education/themes/l
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Αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ ενζργειασ για τθν
κοινωνία και τθν οικονομία.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Ενθμερωκοφν από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
ςχετικά με τθν παραγωγι και κατανάλωςθ
ενζργειασ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο.
Ερμθνεφςουν διαγράμματα ςχετικά με τθν
αγροτικι παραγωγι και τθν κατανάλωςθ
ενζργειασ, κακϊσ και τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ
χϊρασ μασ και τθσ Ευρϊπθσ.
υγκεντρϊςουν ςτοιχεία τθσ νομοκεςίασ και τθσ
εφαρμοηόμενθσ ενεργειακισ πολιτικισ, εκνικισ
και ευρωπαϊκισ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ ςχολικισ και τοπικισ
κοινότθτασ ςχετικά με τθν χριςθ των ΑΡΕ.
Προτείνουν λφςεισ ςχετικά με τθ χριςθ ΑΡΕ ςτο
ςχολείο τουσ.
Αξιολογιςουν τισ προτεινόμενεσ λφςεισ.
Αναπτφξουν ςυνεργαςίεσ με Μ.Κ.Ο. και φορείσ
ςχετικοφσ με το ενεργειακό ηιτθμα.
Τιοκετιςουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.

Αςτικζσ χριςεισ
ενζργειασ.
.

θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ χϊρα μασ και
καταγραφι των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
Μελζτθ πεδίου:
Επίςκεψθ ςε εργοςτάςιο παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ. Καταγραφι των
περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων τθσ περιοχισ,
αλλά και πικανά οφζλθ που αποκομίηουν
λόγω τθσ λειτουργίασ του εργοςταςίου.
Καταςκευι και ερμθνεία απλϊν
διαγραμμάτων:
Α. Χριςθ ΑΡΕ ςτθν Ευρϊπθ.
Β. Κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα
παραγωγισ, ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο
επίπεδο.

eading-the-internationalagenda/education-forsustainable-development/
Youth Xchange Guide for
sustainable lifestyle
(UNESCO/MIO-ECSDE)
Λςτότοποσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ:
http://europa.eu/pol/ener
/index_el.htm
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ
Ρεριβάλλοντοσ:
http://www.eea.europa.eu
/themes/energy

Παιχνίδι ρόλων:
Εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν ςτθν περιοχι
μου.

Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι:
http://www.statistics.gr/p
ortal/page/portal/ESYE

Επίςκεψθ ςτθ ΔΕΘ και ενθμζρωςθ για τθν
παραγωγι ενζργειασ ςτθ χϊρα μασ.

Υ.Ρ.Ε.Κ.Α.:
http://www.ypeka.gr/Defa
ult.aspx?tabid=225&langu
age=el-GR
Κζντρο Ανανεϊςιμων
Ρθγϊν Ενζργειασ:
http://www.cres.gr/kape/
publications/download.ht
m

Αντιπαράκεςθ απόψεων: Χριςθ τθσ
πυρθνικισ ενζργειασ
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Ρροτάςεισ ςτθ δθμοτικι αρχι για τθν
κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν των
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δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων και των ςχολείων
από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.
ΚΡΕ Καςτοριάσ:
Β. Επιςτολι ςτον ΟΣΚ ι/και ςτθ δθμοτικι αρχι http://www.kpe.gr/
για εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ
ςτο ςχολείο.
Γ. Σφνκεςθ και ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ
ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.
Δ. Καταςκευι και διανομι ενθμερωτικοφ
φυλλαδίου ςχετικά με τισ ΑΡΕ.
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν το εννοιολογικό περιεχόμενο των
όρων «κλιματικι αλλαγι», «υπερκζρμανςθ του
πλανιτθ», «ζνταςθ του φαινομζνου του
κερμοκθπίου», «περιβαλλοντικόσ πρόςφυγασ».
Αντιλθφκοφν τθν ευκφνθ του ανκρϊπινου
παράγοντα ςτθν κλιματικι αλλαγι.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Ιεραρχιςουν τισ βαςικότερεσ ανκρωπογενείσ
αιτίεσ που οδθγοφν ςτθν κλιματικι αλλαγι.
Αναφζρουν παραδείγματα ακραίων καιρικϊν
φαινομζνων και καταςτροφϊν που οφείλονται
ςτθν κλιματικι αλλαγι.
Εντοπίςουν πικανζσ περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ

Βαςικά κζματα
Κλιματικι Αλλαγι
Φαινόμενο του
κερμοκθπίου
Ζνταςθ του
φαινομζνου του
κερμοκθπίου
Υπερκζρμανςθ του
πλανιτθ
Ακραία καιρικά
φαινόμενα
Ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλιογραφικι – Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Ζνταςθ του φαινομζνου κερμοκθπίου και
υπερκζρμανςθ του πλανιτθ.
Β. Κλιματικι αλλαγι και Βιοποικιλότθτα.
Γ. Βαςικά ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ και πολιτικισ ςχετικά με τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Δ. Μετακινιςεισ ανκρϊπινων πλθκυςμϊν
εξαιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.

1. Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ,
2. Γεωλογία-Γεωγραφία Βϋ
Γυμναςίου
Διδακτικά Ρακζτα:
http://pischools.sch.gr/gymnasio/

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Κλιματικι Αλλαγι.
υηιτθςθ - Ανάλυςθ προβλιματοσ:
Το ηιτθμα των κλιματικϊν αλλαγϊν- αιτίεσ,
ςυνζπειεσ, ποιοι εμπλζκονται, ποιεσ λφςεισ
υπάρχουν, πϊσ αξιολογοφνται οι λφςεισ πϊσ
μποροφν οι ίδιοι οι μακθτζσ/τριεσ να

ΤΕΛ Σερρϊν:
http://www.dipeserron.gr/co2schools/
Βιολογία Γενικισ Ραιδείασ
Γϋ Λυκείου:
http://www.pi-
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και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ των ακραίων καιρικϊν
φαινομζνων που οφείλονται ςτθν κλιματικι
αλλαγι ςτθν περιοχι τουσ.
Διακρίνουν τθ διαφορά μεταξφ των άμεςων
ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτισ
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ και ςτον Τρίτο Κόςμο.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Καταγράψουν ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ ςτο
τοπικό περιβάλλον τουσ, όπωσ πυκνι δόμθςθ,
αποψίλωςθ δαςϊν, αφξθςθ κυκλοφορίασ
αυτοκινιτων, κλπ., οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν
κλιματικι αλλαγι.
Διερευνιςουν και να καταγράψουν τισ
περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ
ςυνζπειεσ εξαιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε
τοπικό, εκνικό και πλανθτικό επίπεδο.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Αναγνωρίςουν τον ρόλο των εμπλεκόμενων
φορζων ι ατόμων και τα αντικρουόμενα
ςυμφζροντα τουσ ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ
τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Διατυπϊςουν και να προτείνουν ςυγκεκριμζνεσ
λφςεισ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο, κακϊσ
και ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
Λάβουν αποφάςεισ για το τι οι ίδιοι μποροφν να
κάνουν προκειμζνου να μειωκεί θ ζνταςθ του
φαινομζνου του κερμοκθπίου.

Ρεριβαλλοντικζσ,
οικονομικζσ και
κοινωνικζσ διαςτάςεισ
τθσ Κλιματικισ
Αλλαγισ
Ρεριβαλλοντικοί
πρόςφυγεσ.

ςυμβάλλουν ςτον περιοριςμό τουσ μζςα από
τθν κακθμερινι τουσ πρακτικι και δράςθ.
Επιςκόπθςθ απόψεων:
Μικρζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ
ςυμβάλλουν ςτθν Κλιματικι Αλλαγι.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Το ηιτθμα των κλιματικϊν αλλαγϊν, αίτιαεπιπτϊςεισ. Ραραδείγματα από τον ελλθνικό
και ξζνο τφπο περιοχϊν του πλανιτθ με
ζντονεσ κλιματικζσ αλλαγζσ.
υγγραφι ςεναρίου:
Κλιματικι αλλαγι -Ρεριβαλλοντικοί
πρόςφυγεσ.
υνζντευξθ με κατοίκουσ τθσ περιοχισ
ςχετικά με τθ μεταβολι τθσ ςτάκμθσ τθσ
κάλαςςασ ςε παράκτιεσ περιοχζσ.
υηιτθςθ:
Σφγχρονοσ τρόποσ ηωισ και Κλιματικι Αλλαγι.
Καταςκευι/μελζτθ/ςφγκριςθ διαγράμματοσ:
Ραγκόςμια μζςθ κερμοκραςία και
ςυγκζντρωςθ διοξειδίου του άνκρακα.
Τπολογιςμόσ του ενεργειακοφ
αποτυπϊματοσ του ςχολείου, τθσ οικογζνειασ

schools.gr/lessons/biology
/did_yliko/lykeio/sxol_egx/
biol_c_gen_lyk.pdf
Λςτότοποσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ:
http://ec.europa.eu/public
ations/booklets/move/70/
el.pdf
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ
Ρεριβάλλοντοσ:
http://www.eea.europa.eu
/themes/climate
Λςτότοποσ τθσ UNESCO για
τθν Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/ne
w/en/education/themes/l
eading-the-internationalagenda/education-forsustainable-development/
Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.eur
opa.eu/portal/page/portal
/environmental_accounts/i
ntroduction
Υ.Ρ.Ε.Κ.Α.:
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Αναλάβουν δράςεισ ςτο ςχολείο και τθν τοπικι
κοινότθτα προκειμζνου να ςυμβάλλουν
ςτθν επίλυςθ του ηθτιματοσ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ και τισ δράςεισ
τουσ ςτθν οικογζνεια, τθν κοινότθτα και ςε
φορείσ.

κάκε μακθτι/τριασ χρθςιμοποιϊντασ το
κατάλλθλο λογιςμικό.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Συγγραφι κϊδικα ςυμπεριφοράσ για τθ
μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του
άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα.
Β. Ραρουςίαςθ ςτο κοινό των βαςικϊν
ςυμπεραςμάτων από τισ Ραγκόςμιεσ
Διαςκζψεισ για τθν κλιματικι αλλαγι.
Γ. Εκςτρατεία για οικολογικι μετακίνθςθ από
το ςπίτι ςτο ςχολείο και τθν αλλαγι άλλων
κακθμερινϊν ενεργοβόρων ςυνθκειϊν.
Δ. Σφνκεςθ και ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ και
του κϊδικα κακθμερινισ ςυμπεριφοράσ
και ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.

http://www.ypeka.gr/Defa
ult.aspx?tabid=226&langu
age=el-GR

WWF – Ελλάσ:
http://climate.wwf.gr/

Εκπαιδευτικό υλικό
Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Διακρίνουν τισ ζννοιεσ «ςυμβατικι»,
«ολοκλθρωμζνθ» και «βιολογικι» γεωργία.
Αντιλθφκοφν τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ τουσ και τθν ταυτόχρονθ προςταςία του
περιβάλλοντοσ ωσ αποτζλεςμα αγροτουριςτικϊν
και οικοτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων.
Αντιλθφκοφν τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ

Βαςικά κζματα
Αειφόροσ
παραγωγι και
κατανάλωςθ
Αγροτικι και
κτθνοτροφικι
παραγωγι.
Αλιεία.
Συμβατικι,

Δραςτθριότθτεσ
Βιβλιογραφικι –Διαδικτυακι ζρευνα :
Συμβατικι, Ολοκλθρωμζνθ και Βιολογικι
γεωργία.
Παιχνίδι ρόλων:
Ανάπτυξθ του αγροτουριςμοφ ςτθν περιοχι
μου.
Επιςκόπθςθ απόψεων:
Α. Αγροτουριςτικζσ/οικοτουριςτικζσ

1. Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
2. Γεωλογία-Γεωγραφία Βϋ
Γυμναςίου
3. Οικιακι Οικονομίασ Β
Γυμναςίου
Διδακτικά Ρακζτα:
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περιοχισ τουσ και τθν ταυτόχρονθ προςταςία του
περιβάλλοντοσ ωσ αποτζλεςμα αλλαγισ των
μεκόδων και των ειδϊν καλλιζργειασ, αλιείασ,
κτθνοτροφίασ.
Προςδιορίςουν το εννοιολογικό περιεχόμενο του
όρου «Δίκαιο εμπόριο».

ολοκλθρωμζνθ,
βιολογικι γεωργία.

2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν προβλιματα ςτο τοπικό,
περιφερειακό και εκνικό περιβάλλον εξαιτίασ των
εντατικϊν καλλιεργειϊν ι των μονοκαλλιεργειϊν.
Αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία του αγροτουριςμοφ
για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
Αξιολογιςουν τθν κατανάλωςθ τοπικϊν
προϊόντων ςε ςχζςθ με αυτιν των
ειςαγόμενων, όςον αφορά τθν οικονομικι
ανάπτυξθ και τθν ςυμβολι ςτθν κλιματικι
αλλαγι.
Καταγράψουν ςυνζπειεσ από τθν εντατικι
καλλιζργεια φυτϊν για βιοκαφςιμα.

Βιοκαφςιμα.

3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Καταγράψουν ςτοιχεία από τθν Ελλθνικι
Στατιςτικι Αρχι, τθν Ευρωπαϊκι ϋΕνωςθ και τον
Ο.Θ.Ε. ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ςε τοπικό,
εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
Ερμθνεφςουν διαγράμματα ςχετικά με τθ αγροτικι

δραςτθριότθτεσ ςτον τόπο μασ.
Β. Επίςκεψθ ςε
αγροτουριςτικζσ/οικοτουριςτικζσ μονάδεσ.

Εντατικι γεωργία.
Υπεραλίευςθ.

Ροιότθτα τροφίμων.
Βιολογικά προϊόντα.
Αγροτουριςμόσ.
Οικοτουριςμόσ.
Οικονομικι ανάπτυξθ.

Δίκαιο εμπόριο.

υηιτθςθ:
Καλλιζργεια φυτϊν για παραγωγι
βιοκαυςίμων και ςφνδεςθ με τθν ζλλειψθ
τροφισ.
Μελζτθ πεδίου:
Μζκοδοι καλλιζργειασ - κτθνοτροφίασ αλιείασ ςτθν περιοχι μασ.
Ρεριβαλλοντικά προβλιματα.
Καταςκευι και ερμθνεία απλϊν
διαγραμμάτων:
Οικιακι και δθμόςια κατανάλωςθ ωσ επί τοισ
εκατό ποςοςτό του ΑΕΡ, ςε ευρωπαϊκό και
παγκόςμιο
επίπεδο.
Επιςκόπθςθ απόψεων:
Αγορά βιολογικϊν προϊόντων ι / και
προϊόντων δικαίου εμπορίου.
Αποςαφινιςθ αξιϊν:
Ανάπτυξθ - περιβάλλον- φτϊχεια.
Μελζτθ πεδίου:
Καταςτιματα Δίκαιου Εμπορίου ςτθ χϊρα

http://pischools.sch.gr/gymnasio/
Μεςογειακό Γραφείο
Ρλθροφόρθςθσ/
Youth Xchange Guide for
sustainable lifestyle
(Unesco/MIO-ECSDE):
http://www.medies.net/st
aticpages.asp?aID=352
Λςτότοποσ τθσ UNESCO για
τθν Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/ne
w/en/education/themes/l
eading-the-internationalagenda/education-forsustainable-development/
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ
Ρεριβάλλοντοσ:
http://www.eea.europa.eu
/themes/agriculture
Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.eur
opa.eu/portal/page/portal
/statistics/themes
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παραγωγι, τθν κατανάλωςθ, τον τουριςμό.
υγκεντρϊςουν ςτοιχεία τθσ νομοκεςίασ, εκνικισ
και ευρωπαϊκισ ςχετικά με τθν αγροτικι
παραγωγι και τον αγροτουριςμό/ οικοτουριςμό,
τθν κατανάλωςθ και τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ από τθν υπερκατανάλωςθ.

μασ. Τι είναι, γιατί υπάρχουν και πϊσ
λειτουργοφν.

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Ρρόταςθ ςτο κυλικείο του ςχολείου να
διακζτει, μεταξφ των άλλων, βιολογικά
προϊόντα και προϊόντα δίκαιου εμπορίου.
Β. Σφνκεςθ και ανάρτθςθ τθσ εργαςίασ
ςχετικά με τισ αειφόρεσ μεκόδουσ παραγωγισ
ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.
Γ. Καμπάνια ςτο ςχολείο με τθ δθμιουργία
φυλλαδίου ι ιςτολογίου για τα
πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ προϊόντων δίκαιου
εμπορίου

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Αναηθτιςουν λφςεισ για τα προβλιματα που
δθμιουργικθκαν ςτο φυςικό, κοινωνικό,
οικονομικό περιβάλλον τθσ περιοχισ και τθσ
Χϊρασ εξαιτίασ τθσ υπερκατανάλωςθσ τθσ
εντατικισ γεωργίασ, αλιείασ, κτθνοτροφίασ και του
τουριςμοφ.
Αξιολογιςουν τισ προτεινόμενεσ λφςεισ και να
ςχεδιάςουν δράςεισ ςτθν τοπικι κοινωνία.
Κοινοποιιςουν τισ αποφάςεισ τουσ ςτθν τοπικι
κοινωνία και ςε φορείσ.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Περιγράφουν το φαινόμενο τθσ δθμιουργίαs των
ςειςμϊν και των φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του.
Ενθμερωκοφν για τα δευτερογενι/ςυνοδά
φαινόμενα των ςειςμϊν

Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι:
http://www.statistics.gr/p
ortal/page/portal/ESYE

Γενικι Γραμματεία
Καταναλωτι:
http://www.efpolis.gr/el/e
nimerotiko-iliko.html
Υπουργείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων:
http://www.minagric.gr/gr
eek/THEMATOLOGIO.html
Dolceta, Εκπαίδευςθ
καταναλωτϊν μζςω
διαδικτφου:
http://www.dolceta.eu/gr
eece/Mod3/

Βαςικά κζματα
Φυςικζσ
Καταςτροφζσ
Διαχείριςθ κρίςεων
ειςμοί
Τφαίςτεια

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μελζτθ περίπτωςθσ:
Α. Αναηιτθςθ άρκρου ςτον τφπο ςχετικά με
ζναν πρόςφατο μεγάλο ςειςμό.
Β. Μελζτθ και ερμθνεία ενόσ δελτίου ςειςμοφ.
Γ. Ρροςδιοριςμόσ και ςυηιτθςθ των
ςυνεπειϊν του.

Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Γεωλογία-Γεωγραφία Aϋ
Γυμναςίου
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Ενθμερωκοφν για τισ ϊρεσ που κινδυνεφουν
περιςςότερο ςε περίπτωςθ ςειςμοφ και ότι οι
πρϊτεσ ϊρεσ μετά τθν εκδιλωςθ ενόσ ςειςμοφ
είναι οι πλζον ςθμαντικζσ για τθν ανεφρεςθ και
διάςωςθ τυχόν κυμάτων.
Γνωρίςουν τα μζτρα που λαμβάνει θ πολιτεία για
τθν αντιμετϊπιςθ του ςειςμικοφ φαινομζνου
ςτθν Ελλάδα.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν τουσ λόγουσ που θ χϊρα μασ είναι θ
πλζον ςειςμογόνοσ χϊρα ςτθν Ευρϊπθ και ζκτθ
ςτον πλανιτθ.
Προςδιορίςουν τισ ςυνζπειεσ των ςειςμϊν ςτον
άνκρωπο και τισ δραςτθριότθτζσ του.
υςχετίςουν τισ απϊλειεσ από μια ςειςμικι
καταςτροφι με τα πολιτιςτικά, κοινωνικά και
οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ.
Διαπιςτϊςουν ότι οι ςυνζπειεσ των ςειςμϊν
ζχουν άμεςθ εξάρτθςθ από τα υλικά και τισ
μεκόδουσ καταςκευισ των κτθρίων και τον
πολεοδομικό ςχεδιαςμό μιασ περιοχισ.
Εκτιμιςουν τθ ςθμαςία του ςχεδιαςμοφ
κοινωνικισ ετοιμότθτασ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ
ανάγκθσ και τον ρόλο των τοπικϊν αρχϊν ςτο
πλαίςιο ενόσ περιφερειακοφ και εκνικοφ
ςχεδιαςμοφ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/

Φυςικά
χαρακτθριςτικά:
Μζγεκοσ, ζνταςθ,
επίκεντρο, χρόνοσ.
Δευτερογενι
φαινόμενα:
Κατολιςκιςεισ,
καταπτϊςεισ,
ςειςμικά καλάςςια
κφματα-τςουνάμι,
ρευςτοποιιςεισ
εδαφϊν, μετακζςεισ
ακτογραμμϊν,
εμφάνιςθ εδαφικϊν
διαρριξεων,
χιονοςτοιβάδεσ,
πυρκαγιζσ από
ανάφλεξθ καφςιμων
υλικϊν,
βραχυκυκλϊματα,
τεχνολογικά
ατυχιματα.
Συνζπειεσ ςτον
άνκρωπο και τισ
δραςτθριότθτζσ του:
Απϊλειεσ ανκρϊπινων
ηωϊν, τραυματιςμοί,
ψυχολογικά

Πείραμα για τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ
γζννθςθσ των ςειςμϊν.
Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Γιατί γίνονται ςειςμοί;
Β. Καταγραφι των μεγάλων ςειςμϊν τθσ
τελευταίασ 20ετίασ ςτθ χϊρα μασ.
Γ. Χαρτογραφικι αποτφπωςθ των
θφαιςτείων ςτον Ελλαδικό χϊρο.
Καταςκευι :
Μοντζλο ενόσ ςειςμογράφου με απλά υλικά.
Ζρευνα ςε ιςτορικζσ πθγζσ:
Σειςμοί και θφαιςτειακζσ εκριξεισ που
ζπλθξαν τθν Ελλάδα κατά τουσ ιςτορικοφσ
χρόνουσ. Συνζπειεσ από τα δευτερογενι
φαινόμενα τουσ όπωσ τςουνάμι,
κατολιςκιςεισ.
Δραματοποίθςθ:
Ρεριιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Ρομπθίασ μετά από
τθν ζκρθξθ του Βεηοφβιου το 79 μ.Χ.
υνζντευξθ από πολιτικό μθχανικό ςχετικά με
τον αντιςειςμικό ςχεδιαςμό
των κτθρίων.
υγκεντρωτικόσ πίνακασ:
Κίνδυνοι και μζτρα προφφλαξθσ από τον

Διδακτικά Ρακζτα:
http://pischools.sch.gr/gymnasio/
Γεωδυναμικό Λνςτιτοφτο
του Εκνικοφ
Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν:
http://www.gein.noa.gr/

Ευρω-μεςογειακό
ςειςμολογικό κζντρο:
http://www.emsccsem.org/#2
Γενικι
Γραμματεία
Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ:
http://www.civilprotection
.gr/

Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ
ςχεδιαςμοφ και
Ρροςταςίασ:
http://www.oasp.gr/
Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ
ςχεδιαςμοφ και
Ρροςταςίασ /Δελτίο
Σειςμοφ:
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προβλιματοσ
Διερευνιςουν αν ο τόποσ τουσ είχε υποςτεί ςτο
παρελκόν καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και από
δευτερογενι φαινόμενα όπωσ κατολιςκιςεισ ι
καταπτϊςεισ.
Διερευνιςουν αν ηουν ςε περιοχι υψθλοφ
ςειςμικοφ κινδφνου.
Αναλφςουν τισ περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ και
κοινωνικζσ ςυνζπειεσ από τουσ ςειςμοφσ.
υνδζςουν τα μζτρα πρόλθψθσ με τθν αποτροπι
ι τον περιοριςμό των ςυνεπειϊν από τισ ςειςμοφσ
και γενικότερα από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ.
Αναρωτθκοφν για τισ αξίεσ και τισ ικανότθτεσ που
πρζπει να ζχουν για τθ διαχείριςθ κρίςεων.

προβλιματα, ανεργία,
οικονομικά
προβλιματα,
οικολογικά
προβλιματα

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
υνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ πρόλθψθσ για
τθν προςταςία από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ.
Διαμορφϊςουν κϊδικα ςυμπεριφορϊν ςε
περίπτωςθ εκδιλωςθσ κάποιασ φυςικισ
καταςτροφισ με κφριο χαρακτθριςτικό τθ
διατιρθςθ τθσ ψυχραιμίασ τουσ και να
λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τουσ τισ οδθγίεσ των
αρμόδιων αρχϊν.
Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ενθμζρωςθσ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ
ςχετικά με τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνουν για
να ελαχιςτοποιιςουν τισ ςυνζπειεσ από τουσ
ςειςμοφσ.

Μζτρα πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ των
ςειςμϊν.

Ανκρωπογενείσ
παράγοντεσ που
ςυνθγοροφν ςτισ
ςυνζπειεσ των
ςειςμϊν: Ανεπαρκισ
αντιςειςμικόσ
ςχεδιαςμόσ,
κακι χριςθ γθσ.

Αντιςειςμικόσ
ςχεδιαςμόσ.

ςειςμό.

http://www.oasp.gr/earth
quakes

Παιχνίδι ρόλων:
Αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν μετά από τθν
εκδιλωςθ ενόσ ςειςμοφ ςτον τόπο μασ.
Ανάλθψθ δράςθσ
Α. Διοργάνωςθ ςυηιτθςθσ με κζμα «Ο
ςειςμόσ ενϊνει τουσ λαοφσ και τα κράτθ». Θ
ςθμαςία τθσ αλλθλεγγφθσ.
Β. Καταςκευι ςειςμοκϊδικα για τθν
προςταςία από τον ςειςμό ςτο ςχολείο, το
ςπίτι και ςε διακοπζσ.
Γ. Άςκθςθ-προςομοίωςθσ ςειςμοφ ςτο
ςχολείο.

Διεφκυνςθ εκπαιδευτικισ
ραδιοτθλεόραςθσ:
http://www.edutv.gr/inde
x.php?option=com_frontp
age&Itemid=1
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Γϋ Γυμναςίου

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν το εννοιολογικό περιεχόμενο
των όρων «βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι» και
«μικροκλίμα» κτθρίου.
Πλθροφορθκοφν ςχετικά με τισ πρακτικζσ
εξαςφάλιςθσ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν
μικροκλίματοσ ςε ζνα κτιριο ςτο πλαίςιο τθσ
βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ.
Προβλθματιςτοφν για τθ δυνατότθτα βελτίωςθσ
του μικροκλίματοσ ενόσ κτθρίου.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν προβλιματα του μικροκλίματοσ ςτο
κτθριακό ςυγκρότθμα του ςχολείου και τθσ
κατοικίασ τουσ.
υγκρίνουν τα αποτελζςματα ςτο περιβάλλον
μεταξφ ενόσ κτθρίου που το μικροκλίμα του

Βαςικά κζματα
Αειφόρο χολείο
Αειφόροσ Κατοικία
Βιοκλιματικι
αρχιτεκτονικι μικροκλίμα κτθρίου
Μικροκλίμα κτθρίου:
Υγραςία
Κερμοκραςία
Αεριςμόσ
Κλιματιςμόσ/
Δροςιςμόσ
Φωτιςμόσ
Ρρακτικζσ ρφκμιςθσ
του μικροκλίματοσ:

Δραςτθριότθτεσ
Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι Ζρευνα:
Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι. Ρρακτικζσ τθσ
βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ και βελτίωςθ του
μικροκλίματοσ ενόσ κτθρίου.
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Θ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και οι πρακτικζσ
τθσ.
Ζρευνα:
Καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ τθσ ατμόςφαιρασ
ςτθν αυλι του ςχολείου ςε περιοχζσ με ι χωρίσ
δζντρα/ κάμνουσ, με ι χωρίσ ςκίαςτρα και ςε
αίκουςεσ με διαφορετικό προςανατολιςμό.
Καταςκευι διαγραμμάτων με βάςθ τισ
κερμοκραςίεσ από τθν ζρευνα και δθμιουργία
ιςτογραμμάτων. Συμπεράςματα.

Φυτεφςεισ.
Επιςκόπθςθ απόψεων:

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Διδακτικά Ρακζτα:
http://www.pischools.gr/books/gymna
sio/
Λςτότοποσ τθσ UNESCO.
Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/
new/en/education/the
mes/leading-theinternationalagenda/education-forsustainabledevelopment/
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ρυκμίηεται με βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ και
ενόσ κτθρίου που το μικροκλίμα του ρυκμίηεται
από ενεργοβόρα ςυςτιματα ψφξθσ - κζρμανςθσ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο
ςχολικό ςυγκρότθμα ςε ςχζςθ με το μικροκλίμα,
όπωσ κερμοκραςία και υγραςία.
Διερευνιςουν τισ δυνατότθτεσ παρεμβάςεων για
τθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ ςτο ςχολείο και
τθν κατοικία τουσ.
Διερευνιςουν τθ δυνατότθτα γενικευμζνθσ
επζμβαςθσ ςε κτιρια και βελτίωςθσ του
μικροκλίματοσ μιασ γειτονικισ περιοχισ με το
ςχολείο τουσ.
Διερευνιςουν τισ ςτάςεισ των κατοίκων τθσ
περιοχισ τουσ ςχετικά με τθ βελτίωςθ του
μικροκλίματοσ ιδιωτικϊν και δθμοςίων κτθρίων
με βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ αντί με
ενεργοβόρα ςυςτιματα ψφξθσ και κζρμανςθσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Τιοκετιςουν πρακτικζσ βελτίωςθσ του
μικροκλίματοσ με δθμιουργία κιπων και
φυτεφςεισ ςε βεράντεσ και ταράτςεσ.
χεδιάςουν και να εκτελζςουν πρόγραμμα
ςχετικϊν βιοκλιματικϊν παρεμβάςεων ςτο
ςχολικό κτιριο εμπλζκοντασ ςε αυτό ολόκλθρθ

Ρραςίνιςμα
ταρατςϊν.
Αξιοποίθςθ
πακθτικϊν
βιοκλιματικϊν
ςυςτθμάτων για
αεριςμό.
Σκιάςεισ.

Χριςθ βιοκλιματικϊν
υλικϊν.

Εξοικονόμθςθ
ενζργειασ.

Βελτίωςθ του μικροκλίματοσ του ςχολείου.
Οργάνωςθ ςυηιτθςθσ με πρόςκλθςθ ειδικοφ:
Δυνατότθτεσ βελτίωςθσ του μικροκλίματοσ του
ςχολικοφ κτθρίου με επιμζρουσ βιοκλιματικζσ
παρεμβάςεισ..
Δθμιουργία αφίςασ ι μακζτασ:
Αποτφπωςθ του ςχολείου μετά τισ παρεμβάςεισ.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Εκτζλεςθ ςχεδίου παρεμβάςεων ςτο ςχολικό
κτιριο ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο
εκπαιδευτικϊν, τον Σφλλογο γονζων και τθν
τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Λιψθ απόφαςθσ για
βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο ςχολείο με τθν
εμπλοκι όλθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
Β. Οργάνωςθ ενθμζρωςθσ ςτο ςχολείο και
διανομι φυλλαδίου ι καταςκευι ιςτολογίου
(blog) για τα πλεονεκτιματα τθσ βιοκλιματικισ
αρχιτεκτονικισ και των παρεμβάςεων, οι οποίεσ
βελτιϊνουν το μικροκλίμα των κτθρίων και των
οικιςμϊν.

Λςτότοποσ για το
Βραβείο αειφόρου
ςχολείου:
http://www.aeiforosxol
eio.gr/
Λςτότοποσ του
Οργανιςμοφ Σχολικϊν
Κτθρίων:
http://www.osk.gr/
Λςτότοποσ του ΚΑΡΕ
http://www.cres.gr/ene
rgysaving/enimerosi_biocli
matikos.htm
Λςτότοποσ του
Θνωμζνου Βαςιλείου
για τθν εκπαίδευςθ:
http://www.education.g
ov.uk/schools/toolsandi
nitiatives/casestudies
Λςτότοποσ τθσ
κυβζρνθςθσ τθσ Νζασ
Νότιασ Ουαλίασ για το
αειφόρο ςχολείο:
http://www.sustainable
schools.nsw.edu.au/

ΑΔΑ: 45Ο09-Μ01

τθν κοινότθτα.

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Απϊλεια
Βιοποικιλότθτασ

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Ρροςζγγιςθ τθσ ζννοιασ: «Βιοποικιλότθτα» και
των διαφορετικϊν επιπζδων μελζτθσ τθσ.

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Οριοκετιςουν τθν ζννοια τθσ βιοποικιλότθτασ
και τα επίπεδα μελζτθσ τθσ.
Περιγράψουν τα οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ
τουσ.
Αντιλθφκοφν τθν αξία τθσ διατιρθςθσ τθσ
ςφγχρονθσ ποικιλίασ των ειδϊν.
Διακρίνουν τισ ζννοιεσ: Κινδυνεφοντα, Εφτρωτα,
Σπάνια και Ενδθμικά είδθ.
Κατανοιςουν τα βαςικά ςθμεία τθσ Σφμβαςθσ
για τθ Βιολογικι Ροικιλία.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Περιγράψουν τισ αιτίεσ που προκαλοφν τθ
ςυρρίκνωςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ ςε τοπικό,
εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
Καταγράψουν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που
επιφζρει θ απϊλεια τθσ Βιοποικιλότθτασ.
Ιεραρχιςουν τα προβλιματα που
δθμιουργοφνται από τθν απϊλεια τθσ
Βιοποικιλότθτασ και να τα ςυνδζςουν με το

Ποικιλότθτα Ειδϊν
Βιοποικιλότθτα
Επίπεδα μελζτθσ
βιοποικιλότθτασ

Μελζτθ πεδίου:
Αναγνϊριςθ των βαςικϊν οικοςυςτθμάτων του
τοπικοφ περιβάλλοντοσ.
υηιτθςθ:
Θ αξία τθσ διατιρθςθσ τθσ ποικιλίασ των ειδϊν.

Απειλοφμενα είδθ
Κινδυνεφοντα είδθ

Μελζτθ περίπτωςθσ:
Κινδυνεφοντα, Εφτρωτα, Σπάνια και Ενδθμικά
είδθ ςτον Ελλαδικό χϊρο.

Εφτρωτα είδθ
Σπάνια είδθ

υηιτθςθ:
Τα βαςικά ςθμεία τθσ Σφμβαςθσ για τθ Βιολογικι
Ροικιλία.

Ενδθμικά είδθ
Ξενικά είδθ
Διαταραχι
οικοςυςτθμάτων

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Οι αιτίεσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ ςε
τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
Μελζτθ περίπτωςθσ:

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.pischools.gr/books/gymna
sio/
Εκπαιδευτικό υλικό
«Βιοποικιλότθτα: Το
Εργαςτιρι τθσ Ηωισ»
ΚΡΕ Καςτοριάσ: (2006)
http://kpekastor.kas.sch.gr/biodiv
ersity_site/cgomain1.ht
ml
Εκπαιδευτικό υλικό των
ανοικτϊν
περιβαλλοντικϊν
τάξεων «Καλλιςτϊ»:
http://www.eyliko.gr/htmls/perivallon
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τοπικό τουσ περιβάλλον.
Προςδιορίςουν τισ ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ
που οδθγοφν ςε απϊλεια τθσ Βιοποικιλότθτασ
ςτο τοπικό τουσ περιβάλλον.
Περιγράψουν τα βαςικά ςθμεία των κοινοτικϊν
οδθγιϊν για τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν τουσ παράγοντεσ που απειλοφν
τουσ φυςικοφσ πλθκυςμοφσ τθσ περιοχισ τουσ.
Καταγράψουν τισ εφαρμοηόμενεσ διαχειριςτικζσ
πρακτικζσ που ςτοχεφουν ςτθ διατιρθςθ τθσ
ποικιλότθτασ των ειδϊν ςτθν περιοχι τουσ και τθ
χϊρα.
Εξθγιςουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
επιβάλλεται θ προςταςία των απειλοφμενων
ειδϊν τθσ περιοχισ τουσ, τθσ χϊρασ, του
πλανιτθ.
Προβλζψουν τα πικανά αποτελζςματα από τθν
εξαφάνιςθ κάποιων απειλοφμενων ειδϊν τθσ
περιοχισ τουσ και τθσ χϊρασ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Διατυπϊςουν προτάςεισ για τθ διατιρθςθ των
απειλοφμενων ειδϊν τθσ περιοχισ τουσ.
Αναλάβουν δεςμεφςεισ για ςειρά δράςεων με
ςτόχο τθν προςταςία τθσ Βιοποικιλότθτασ τθσ
περιοχισ τουσ και ειδικότερα των απειλοφμενων
ειδϊν.
Οργανϊςουν δράςεισ με ςτόχο τθν προςταςία
τθσ Βιοποικιλότθτασ ςτθν περιοχι τουσ, ςτθ

Στακερότθτα
οικοςυςτθμάτων.
Διαχείριςθ
οικοςυςτθμάτων.
Σφμβαςθ για τθ
Βιολογικι Ροικιλία.
Κοινοτικζσ οδθγίεσ
για τθν προςταςία
τθσ βιοποικιλότθτασ.

Α. Ρροβλιματα που δθμιουργοφνται από τθν
απϊλεια τθσ βιοποικιλότθτασ ςτο τοπικό
περιβάλλον.
Β. Ραραδείγματα εμπλουτιςμοφ χερςαίων και
υδατικϊν οικοςυςτθμάτων με ξενικά είδθ και
επιπτϊςεισ ςτθ βιοποικιλότθτα και τθν
ιςορροπία των οικοςυςτθμάτων.
Γ. Ραραδείγματα εξαφάνιςθσ ειδϊν και
επιπτϊςεισ ςε οικοςυςτιματα με μεγάλθ και
μικρι βιοποικιλότθτα.
Αντιπαράκεςθ απόψεων:
Ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ και βιοποικιλότθτα.
υηιτθςθ:
Μελζτθ και ερμθνεία βαςικϊν κοινοτικϊν
οδθγιϊν και τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν
ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ.
Μελζτθ πεδίου:
Απειλζσ ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ
υηιτθςθ με υποβολι ερωτιςεων:
Λόγοι για τουσ οποίουσ επιβάλλεται θ προςταςία
των απειλοφμενων ειδϊν ςε τοπικό, εκνικό και
παγκόςμιο επίπεδο
υγγραφι ςεναρίων:
Α. Ρρακτικζσ διαχείριςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ ςε

/kallisto.aspx
Λςτότοποσ τθσ Σφμβαςθσ
για τθ Βιολογικι
Ροικιλία
http://www.cbd.int/
Λςτότοποσ τθσ UNESCO
για τθν Εκπαίδευςθ για
τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/
new/en/education/the
mes/leading-theinternationalagenda/education-forsustainabledevelopment/
Λςτότοποσ του
Ευρωπαϊκοφ
Οργανιςμοφ
Ρεριβάλλοντοσ:
Βιοποικιλότθτα:
http://www.eea.europa.
eu/el/themes/biodiversi
ty
Λςτότοποσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ:
Φφςθ και
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χϊρα, ςτον πλανιτθ.
Κοινοποιιςουν ςτο τοπικό τουσ περιβάλλον τουσ
βαςικοφσ άξονεσ των κοινοτικϊν οδθγιϊν για τθν
προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ

τοπικό και εκνικό επίπεδο
Β. Οι ςυνζπειεσ για τον άνκρωπο από τθν
εξαφάνιςθ απειλοφμενων ειδϊν ςε τοπικό και
εκνικό επίπεδο.

Βιοποικιλότθτα:
http://ec.europa.eu/env
ironment/nature/index_
en.htm

Αντιπαράκεςθ απόψεων:
Είναι προτιμότερθ θ προςταςία απειλοφμενων
ειδϊν ςε τεχνθτά περιβάλλοντα (Ex Situ) ι θ
διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των βιοτόπων όπου
ςυναντϊνται (In Situ);

Λςτότοποσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ:
Σφνοψθ τθσ νομοκεςίασ
για τθν Ρροςταςία τθσ
φφςθσ και τθσ
βιοποικιλότθτασ:
http://europa.eu/legisla
tion_summaries/environ
ment/nature_and_biodi
versity/index_el.htm

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Διατφπωςθ προτάςεων για τθ διατιρθςθ
απειλοφμενων ειδϊν του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ.
Β. Οργάνωςθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ τθσ
τοπικισ κοινωνίασ για τθν αξία τθσ
βιοποικιλότθτασ.

Λςτότοποσ του
Υ.Ρ.Ε.Κ.Α.:
Βιοποικιλότθτα:
http://www.ypeka.gr/D
efault.aspx?tabid=237&l
anguage=el-GR
Λςτότοποσ τθσ IUCN:
Βιοποικιλότθτα
http://www.iucn.org/wh
at/tpas/biodiversity/
Λςτότοποσ του
Ηωολογικοφ Μουςείου
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του Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν: Βιοποικιλότθτα
http://old.biol.uoa.gr/zo
olmuseum/biodivgr.htm

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Βιοτεχνολογικζσ
Εφαρμογζσ και
Περιβάλλον

Διερεφνθςθ αντιλιψεων μακθτϊν/τριϊν:
Ακοφγοντασ τθ λζξθ «μεταλλαγμζνα» τι ςασ
ζρχεται αυκόρμθτα ςτον νου;

Γενετικά
τροποποιθμζνοι
οργανιςμοί(ΓΣΟ)

χθματικι απεικόνιςθ:
Τρόποσ δθμιουργίασ ενόσ ΓΤΟ.

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Διακρίνουν τουσ όρουσ «τοπικι ποικιλία»,
«άγρια ποικιλία», «υβρίδιο», «γενετικά
τροποποιθμζνοι οργανιςμοί / μεταλλαγμζνα».
Απαρικμοφν τουσ πλζον διαδεδομζνουσ ΓΤΟ και
τα προϊόντά τουσ που υπάρχουν ςτθν αγορά.
Αναγνωρίηουν τισ ενδείξεισ που φζρουν τρόφιμα
προερχόμενα από ΓΤΟ.
Αναφζρουν βαςικά ςθμεία τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ ςχετικά με τουσ ΓΤΟ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
υνδζςουν τθν παραγωγι και κατανάλωςθ των
ΓΤΟ με τθ μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ.
υςχετίςουν τθν παραγωγι και τθν κατανάλωςθ
των ΓΤΟ με τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, τθν
ποιότθτα των τροφϊν, τθν υγεία, τθν οικονομία,
τθν πείνα και τθ φτϊχεια.
Επανεκτιμιςουν τθν παραδοςιακι γνϊςθ και

Ραραγωγι τροφισ
από ΓΤΟ
Υβρίδια
Άγριεσ ποικιλίεσ
φυτϊν
Γενετικά
τροποποιθμζνα φυτά
Ραραγωγι και
κατανάλωςθ
γενετικά

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι Ζρευνα:
Α. Καταγραφι τροφίμων που προζρχονται από
γενετικά τροποποιθμζνουσ οργανιςμοφσ.
Β. Καλλιεργοφνται μεταλλαγμζνα φυτά ςε
τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο και
ποια είναι αυτά;
Γ. Ραραγωγι - εμπορία μεταλλαγμζνων φυτϊν.
Δ. Κείμενθ νομοκεςία περί των ΓΤΟ.
Ε. όλοσ των μεγάλων εταιρειϊν ςτθν παραγωγι,
κατοχφρωςθ και εμπορία των ςπόρων.
Επιςκόπθςθ απόψεων:
Τοπικζσ παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ και άγριεσ
ποικιλίεσ φυτϊν που ζχουν εκλείψει. Καταγραφι
προφορικϊν μαρτυριϊν από τοπικοφσ

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
Διδακτικά Ρακζτα:
http://www.pischools.gr/books/gymna
sio/
Λςτότοποσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,
Ρεριβάλλον για
Ευρωπαίουσ Νεαρισ
θλικίασ:
http://ec.europa.eu/env
ironment/youth/nature/
nature_group_activities
_el.html
Μελζτθ για τθν
ενςωμάτωςθ τθσ Ρ.Ε.
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κουλτοφρα των τοπικϊν γεωργϊν καλλιεργθτϊν.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν τισ περιβαλλοντικζσ, θκικζσ,
νομικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ διαςτάςεισ που
ςυνδζονται με τθν παραγωγι και κατανάλωςθ
ΓΤΟ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.
Προςδιορίςουν τα υπζρ και τα κατά τθσ
παραγωγισ και κατανάλωςθσ ΓΤΟ.
Επιχειρθματολογιςουν αναφζροντασ λόγουσ
υπζρ και κατά τθσ χριςθσ των ΓΤΟ.
Διερευνιςουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
εκτοπίςτθκαν παραδοςιακζσ ποικιλίεσ φυτϊν και
επικράτθςαν νζεσ υβριδικζσ ποικιλίεσ ςε τοπικό,
εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Επανεξετάςουν κακθμερινζσ διατροφικζσ
ςυνικειζσ τουσ που ςυνδζονται με τρόφιμα
προερχόμενα από ΓΤΟ.
Ενθμερϊςουν τθν οικογζνειά τουσ και τθν τοπικι
κοινότθτα ςχετικά με τουσ ΓΤΟ.
Αναλάβουν δράςεισ ςτο ςχολείο και τθν τοπικι
κοινότθτα προκειμζνου να ςυμβάλλουν ςτθ
διαφφλαξθ και διάδοςθ των παραδοςιακϊν
τοπικϊν φυτικϊν ποικιλιϊν

τροποποιθμζνων
φυτϊν και ηϊων

Επιπτϊςεισ των ΓΤΟ
ςτο περιβάλλον, τθν
υγεία, τθν
οικονομία, τθν
κοινωνία

Ραραδοςιακζσ
τοπικζσ καλλιζργειεσ
Γενετικι μθχανικι

καλλιεργθτζσ.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Α. Ραραγωγι / κατανάλωςθ μεταλλαγμζνων ςε
χϊρεσ του Τρίτου κόςμου.
Β. Ανάγκθ διατιρθςθσ τοπικϊν ποικιλιϊν.
Γ. Ροικιλίεσ φυτϊν που χάνονται - Θ περίπτωςθ
του ελλθνικοφ ςιταριοφ. Βιοποικιλότθτα.
Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Κετικζσ και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθν
παραγωγι/κατανάλωςθ των γενετικά
τροποποιθμζνων οργανιςμϊν.
φνκεςθ εργαςίασ:
Από τα υβρίδια ςτουσ γενετικά
τροποποιθμζνουσ οργανιςμοφσ.

Εκπαιδευτικό υλικό
«Βιοποικιλότθτα: Το
Εργαςτιρι τθσ Ηωισ»
ΚΡΕ Καςτοριάσ: (2006)
http://kpekastor.kas.sch.gr/biodiv
ersity_site/cgomain1.ht
ml

Αντιπαράκεςθ απόψεων για το κζμα:
Λζμε ναι ι όχι ςτουσ γενετικά τροποιθμζνουσ
οργανιςμοφσ;

Λςτότοποσ τθσ UNESCO.
Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/
new/en/education/the
mes/leading-theinternationalagenda/education-forsustainabledevelopment/

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Σφνκεςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου ι αφίςασ
με κζμα «Βιοποικιλότθτα και γενετικά
τροποποιθμζνα φυτά».

Θλεκτρονικι Ρφλθ
Λδρφματοσ Ευγενίδου:
http://www.eugenfound
.edu.gr/frontoffice/port

Βιοποικιλότθτα
Γενετικι ποικιλότθτα

ςτα αναλυτικά
προγράμματα Τόμοσ 2:
Βιολογία Α. Γυμναςίου
Ευ. Αγγελίδου, ΥΡΕΡΚ
(2000).

φνκεςθ ιςτορίασ - Αφιγθςθ :
H περιπζτεια μετατροπισ ενόσ κοινοφ φυτοφ
από άγρια ποικιλία ςε μεταλλαγμζνο.
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Β. Δθμιουργία τράπεηασ ςπόρων με τοπικζσ
ποικιλίεσ φυτϊν.
Γ. Οργάνωςθ θμερίδασ ςε ςυνεργαςία με τθν
τοπικι κοινότθτα με κζμα « Τα μεταλλαγμζνα
ςτθ διατροφι μασ».

al.asp?cpage=NODE&cn
ode=1
Λςτότοποσ τθσ Εκνικισ
Επιτροπισ Βιοθκικισ:
http://www.bioethics.gr
/category.php?category
_id=62

Λςτότοποσ του
ελλθνικοφ γραφείου τθσ
Greenpeace
http://www.greenpeace
.org/greece/el/campaig
ns/gmos/
Λςτότοποσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Σφνοψθ νομοκεςίασ για
τουσ γενετικά
τροποποιθμζνουσ
οργανιςμοφσ:
http://europa.eu/legisla
tion_summaries/environ
ment/nature_and_biodi
versity/l21170_el.htm
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Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Οριοκετοφν τθν ζννοια τθσ ανάπτυξθσ μιασ
περιοχισ και να τθ ςυςχετίηουν με τισ
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.
Διακρίνουν τα διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξθσ
μιασ περιοχισ
Αντιλθφκοφν ότι οι δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ μιασ
περιοχισ εξαρτϊνται άμεςα από τα
χαρακτθριςτικά του τοπικοφ φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
Κατανοιςουν ότι θ πλθκυςμιακι διακφμανςθ,
αφξθςθ ι μείωςθ, και οι διαφορετικζσ κοινωνικζσ
ανάγκεσ που προκφπτουν μεταβάλλουν τα
πρότυπα ανάπτυξθσ και αντίςτροφα.

Βαςικά κζματα
Ανάπτυξθ αςτικϊν,
αγροτικϊν,
παράκτιων και
νθςιωτικϊν
περιοχϊν.

Αειφόροσ Ανάπτυξθ
και πρότυπα
ανάπτυξθσ μιασ
περιοχισ.

Οικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Αςτικοποίθςθ

2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Περιγράψουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά του
τοπικοφ περιβάλλοντοσ.
υνδζςουν τα χαρακτθριςτικά του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ με τισ αναπτυξιακζσ
δραςτθριότθτεσ τθσ περιοχισ τουσ.
Εκτιμιςουν τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ περιοχισ
τουσ με βάςθ τουσ διακζςιμουσ αναπτυξιακοφσ
πόρουσ.
Διακρίνουν αναπτυγμζνεσ και μθ αναπτυγμζνεσ

Απεριμωςθ

Δραςτθριότθτεσ
Διερεφνθςθ αντιλιψεων μακθτϊν/τριϊν:
Ακοφγοντασ τισ λζξεισ «Ανάπτυξθ», «Αειφόροσ
Ανάπτυξθ», «Ανκρϊπινεσ Δραςτθριότθτεσ» τι
ςασ ζρχεται αυκόρμθτα ςτον νου;
Ζρευνα:
Διαφορετικά πρότυπα τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε
εκνικό επίπεδο.
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Α. Αιτίεσ φπαρξθσ μθ αναπτυγμζνων τμθμάτων
ςτο τοπικό περιβάλλον
Β. Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του.
Βιβλιογραφικι -Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Ρλθκυςμιακι διακφμανςθ, κοινωνικζσ
ανάγκεσ και πρότυπα ανάπτυξθσ.
Β. Βαςικζσ προχποκζςεισ αειφόρου ανάπτυξθσ.
Ραραδείγματα ορκισ πρακτικισ.

Φζρουςα ικανότθτα
Μελζτθ πεδίου:
Α. Βαςικά χαρακτθριςτικά του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ και υφιςτάμενεσ αναπτυξιακζσ
δραςτθριότθτεσ.
Β. Καταγραφι ςυνεπειϊν από αναπτυξιακζσ
δραςτθριότθτεσ ςτο τοπικό φυςικό και δομθμζνο
περιβάλλον.

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.pischools.gr/books/gymna
sio/
Εκπαιδευτικό υλικό για
το πρόγραμμα ανοικτϊν
περιβαλλοντικϊν
τάξεων «Καλλιςτϊ»:
http://www.eyliko.gr/htmls/perivallon
/kallisto.aspx
Λςτότοποσ των
Θνωμζνων Εκνϊν.
Τμιμα Οικονομικϊν και
Κοινωνικϊν κεμάτων:
Αειφόροσ ανάπτυξθ
http://www.un.org/esa/
dsd/index.shtml?utm_so
urce=OldRedirect&utm_
medium=redirect&utm_
content=dsd&utm_cam
paign=OldRedirect
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περιοχζσ ςτο τοπικό περιβάλλον.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Καταγράψουν τισ ςυνζπειεσ τθσ ανάπτυξθσ ςτα
διαφορετικά οικοςυςτιματα και το δομθμζνο
περιβάλλον τθσ περιοχισ τουσ.
Διερευνιςουν τισ αιτίεσ τθσ μθ ανάπτυξθσ
ςυγκεκριμζνων περιοχϊν του τοπικοφ τουσ
περιβάλλοντοσ.
Προβλζψουν τθ μελλοντικι εξζλιξθ τθσ περιοχισ
τουσ με βάςθ τα εφαρμοηόμενα ςιμερα
αναπτυξιακά μζτρα.
Κακορίςουν τισ βαςικζσ προχποκζςεισ για
αειφόρο ανάπτυξθ ςτθν περιοχι τουσ.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Αξιολογιςουν τα προτεινόμενα από τισ τοπικζσ
αρχζσ πρότυπα ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ τουσ ςε
ςχζςθ με τθ φζρουςα ικανότθτα του τοπικοφ
περιβάλλοντόσ τουσ.
Προτείνουν τρόπουσ αειφόρου ανάπτυξθσ των
μθ αξιοποιθμζνων περιοχϊν του τόπου τουσ.
Λάβουν αποφάςεισ για το πρότυπο ανάπτυξθσ
που κα επικυμοφςαν για τθν περιοχι τουσ.
Αναλάβουν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ για τισ ςυνζπειεσ εφαρμογισ
ακατάλλθλων προτφπων ανάπτυξθσ και να
κοινοποιιςουν τουσ βαςικοφσ άξονεσ αειφόρου
ανάπτυξθσ που επζλεξαν για τθν περιοχι τουσ.

Ζρευνα με υποβολι ερωτιςεων: Διαχρονικι
εξζλιξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Αναπτυγμζνα και
μθ αναπτυγμζνα τμιματα του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ. Αιτίεσ και ςυνζπειεσ.
υηιτθςθ:
Υφιςτάμενα αναπτυξιακά μζτρα και τοπικό
περιβάλλον. Ροιο είναι το μζλλον μασ;
Παιχνίδι ρόλων:
Θ φζρουςα ικανότθτα του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ και τα προτεινόμενα από τισ
τοπικζσ αρχζσ πρότυπα ανάπτυξθσ.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Οργάνωςθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ για τουσ βαςικοφσ άξονεσ αειφόρου
ανάπτυξθσ που επιλζγουν οι μακθτζσ/τριεσ για
το τοπικό τουσ περιβάλλον.

Λςτότοποσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
για τθν Αειφόρο
Ανάπτυξθ
http://ec.europa.eu/sus
tainable/welcome/index
_en.htm
Λςτότοποσ του Εκνικοφ
Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ
και Αειφόρου
Ανάπτυξθσ
http://www.ekpaa.greek
registry.eu/index.php?la
ng=el
Λςτότοποσ τθσ UNESCO.
Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/
new/en/education/the
mes/leading-theinternationalagenda/education-forsustainabledevelopment/
Λςτότοποσ τθσ Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/env
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ironment/news/efe/sust
_dev/index_el.htm

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:
1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Διαχωρίςουν τισ ζννοιεσ «κατανάλωςθ» και
«υπερκατανάλωςθ».
Οριοκετιςουν τθν ζννοια τθσ πράςινθσ
κατανάλωςθσ.
Ενθμερωκοφν για τισ ζννοιεσ «κρυμμζνο νερό»
και «τροφοχιλιόμετρα» που αφοροφν τθ ςχζςθ
τθσ κατανάλωςθσ προϊόντων με τουσ φυςικοφσ
πόρουσ, τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, τθ ρφπανςθ
και τθν κλιματικι αλλαγι.
Διαχωρίςουν τισ ανάγκεσ από τισ επικυμίεσ τουσ.
Αναφζρουν τα δικαιϊματα του καταναλωτι.
Διαβάηουν και ερμθνεφουν τθν διατροφικι και
ενεργειακι ετικζτα των προϊόντων.
υγκρίνουν τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ ςιμερα

Βαςικά κζματα
Αειφόροσ παραγωγι
και κατανάλωςθ
Κατανάλωςθ
και
Τπερκατανάλωςθ

Δραςτθριότθτεσ
Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Τι ζχουμε ανάγκθ και τι επικυμοφμε;

Υπεφκυνθ
κατανάλωςθ

Βιβλιογραφικι - Διαδικτυακι ζρευνα:
Α. Το φαινόμενο τθσ υπερκατανάλωςθσ.
Β. Δικαιϊματα και προςταςία του καταναλωτι.
Γ. Κατανάλωςθ και κάλυψθ των αναγκϊν μασ
διαχρονικά.

Ρράςινθ
κατανάλωςθ.

Χαρτογράφθςθ εννοιϊν:
Υπερκατανάλωςθ.

Κατανάλωςθ ςε
ατομικό,
οικογενειακό και
παγκόςμιο επίπεδο.

υηιτθςθ:
Καταναλωτισ και ςφγχρονα περιβαλλοντικά
προβλιματα.

Εκπαιδευτικό υλικό
1. Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ
2. Οικιακι Οικονομία Αϋ
και Βϋ Γυμναςίου:
http://www.pischools.gr/books/gymna
sio/
Λςτότοποσ τθσ UNESCO.
Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/
new/en/education/the
mes/leading-the-
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και πριν από 30 χρόνια.
Τιοκετιςουν υπεφκυνθ ςυμπεριφορά ςτθν
κατανάλωςθ ειδϊν που χρθςιμοποιοφν ςτο
ςχολείο και ςτο ςπίτι.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Εντοπίςουν αιτίεσ τθσ υπερκατανάλωςθσ και τα
αποτελζςματά τθσ, όςον αφορά τθ ρφπανςθ ςτο
τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο περιβάλλον και
τθν κλιματικι αλλαγι.
υνδζςουν τθν κατανάλωςθ ςτισ ανεπτυγμζνεσ,
αναπτυςςόμενεσ και μθ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ με
το είδοσ των προβλθμάτων υγείασ που
εμφανίηονται ςτουσ αντίςτοιχουσ πλθκυςμοφσ.
υνδζςουν τθν κατανάλωςθ με τθν οικονομικι
κατάςταςθ του πλθκυςμοφ ςε τοπικό, εκνικό και
παγκόςμιο επίπεδο.
ο

3
Επίπεδο:
Διερεφνθςθ
ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Διερευνιςουν τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ ςτο
ςπίτι, ςτο ςχολείο, ςτθ γειτονιά και ςτθν πόλθ.
υγκεντρϊςουν ςτοιχεία τθσ νομοκεςίασ,
εκνικισ και ευρωπαϊκισ, ςχετικά με τθν
κατανάλωςθ και τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ από τθν υπερκατανάλωςθ.
Ερμθνεφςουν διαγράμματα ςχετικά με τθν
κατανάλωςθ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και

Tο 20% του
παγκόςμιου
πλθκυςμοφ ηει ςε
βάροσ του
υπολοίπου 80%.
Δικαιϊματα
καταναλωτι.
Διαςφνδεςθ τοπικισ,
εκνικισ,παγκόςμιασ
αλυςίδασ.

Καταςκευι και ερμθνεία διαγραμμάτων:
Κατανάλωςθ διαφόρων προϊόντων και
υπθρεςιϊν ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ, ςτον
ανεπτυγμζνο και τον τρίτο κόςμο.
Μελζτθ περίπτωςθσ: Καταγραφι των φυςικϊν
πόρων που απαιτοφνται για τθν παραγωγι ενόσ
προϊόντοσ ευρείασ κατανάλωςθσ.
Ζρευνα:
Σφμβολα που αναγράφονται ςτα προϊόντα και
αφοροφν ςτθν διατροφικι και ενεργειακι
επιςιμανςθ.
Επιςκόπθςθ απόψεων:
Κατανάλωςθ ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, ςτθ
γειτονιά και ςτθν πόλθ.
Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν τθ δικι τουσ ετικζτα
για ζνα προϊόν που χρθςιμοποιοφν.
Β. Ενθμερωτικό φυλλάδιο για τθν υπεφκυνθ
κατανάλωςθ ι το περιεχόμενο τθσ ςιμανςθσ των
προϊόντων

internationalagenda/education-forsustainabledevelopment/
ΛΔΕΚΕ
Αγωγι του Καταναλωτι
ςτα Σχολεία
Διδακτικό και
Εκπαιδευτικό Υλικό
(2001)
Λςτότοποσ του
Ευρωπαϊκοφ
Οργανιςμοφ
Ρεριβάλλοντοσ:
http://www.eea.europa.
eu
Λςτότοποσ τθσ Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.e
uropa.eu
Λςτότοποσ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ
Καταναλωτι:
http://www.efpolis.gr/el
/enimerotiko-iliko.html
Λςτότοποσ του
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παγκόςμιο επίπεδο.

Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγισ:
http://www.ypeka.gr

4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Ενθμερϊςουν τθ ςχολικι και τοπικι κοινότθτα
για τα δικαιϊματα των καταναλωτϊν.
Αναλάβουν πρωτοβουλίεσ για τθν
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ςχολικισ και τοπικισ
κοινότθτα ςχετικά με τα προβλιματα που
δθμιουργεί θ υπερκατανάλωςθ ςτθν υγεία του
ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ.

Λςτότοποσ Dolceta,
εκαίδευςθ
καταναλωτϊν μζςω
διαδικτφου:
http://www.dolceta.eu/
greece

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Oι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να:

Περιβάλλον και
Ηθτιματα
κοινωνικϊν/
ανκρϊπινων
ςχζςεων

1ο Επίπεδο: Θεμελιϊδεισ γνϊςεισ
Προςδιορίςουν το νοθματικό περιεχόμενο των
όρων «ενεργόσ πολίτθσ» και «παραβατικι
ςυμπεριφορά».
Αντιλθφκοφν τθν παραβατικι ςυμπεριφορά και
ωσ αποτζλεςμα ανκρϊπινων αδυναμιϊν
προςαρμογισ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Προςδιορίςουν το εννοιολογικό περιεχόμενο
των όρων: «αποδοχι διαφορετικότθτασ» και
«εκελοντιςμόσ».
Αναφζρουν 2-3 παραδείγματα εκελοντικϊν
δράςεων που να ςυνδζονται με τθν αποδοχι τθσ

Δραςτθριότθτεσ
Καταιγιςμόσ ιδεϊν:
Τι ςθμαίνει ενεργόσ πολίτθσ;
Παιχνίδι ρόλων:
Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του ενεργοφ
πολίτθ τον 21ο αιϊνα.

Ενεργόσ πολίτθσ
Θ κζςθ τθσ γυναίκασ
Ραραβατικι
ςυμπεριφορά
Εκελοντιςμόσ

Μελζτθ περίπτωςθσ:
Α. Ραραβατικι ςυμπεριφορά ςτο πλαίςιο τθσ
γειτονιάσ.
Β. Ρρόςκλθςθ ςτο ςχολείο ειδικϊν τθσ ψυχικισ
υγείασ και ενθμζρωςθ για τουσ κινδφνουσ και τισ
αιτίεσ παρϊκθςθσ ςε παραβατικζσ
ςυμπεριφορζσ.

Εκπαιδευτικό υλικό
Οδθγόσ Ανάπτυξθσ
Διακεματικϊν
Δραςτθριοτιτων
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ:
http://www.pischools.gr/books/gymna
sio/
Λςτότοποσ τθσ UNESCO
Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ:
http://www.unesco.org/
new/en/education/the
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διαφορετικότθτασ.
Αντιλθφκοφν ότι θ διαφορετικότθτα μπορεί να
οδθγιςει ςε προαγωγι τθσ ιςότθτασ μεταξφ
φφλων και φυλϊν μζςω τθσ ςυμμετοχικισ
διαδικαςίασ και εκπαίδευςθσ.
2ο Επίπεδο: Εντοπιςμόσ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Καταγράψουν τισ ςυνζπειεσ μιασ παραβατικισ
ςυμπεριφοράσ ςε επίπεδο γειτονιάσ.
Ιεραρχιςουν τισ βαςικότερεσ αιτίεσ που
οδθγοφν ςε παραβατικι ςυμπεριφορά.
Αντιλθφκοφν ότι θ ςυμμετοχικι δθμοκρατία
αναδεικνφει τθν προςωπικι ευκφνθ και
προβάλλει το μοντζλο του ενεργοφ πολίτθ.
3ο Επίπεδο: Διερεφνθςθ ηθτιματοσ/
προβλιματοσ
Ερευνιςουν ςτοιχεία ςχετικά με τθ κζςθ τθσ
γυναίκασ ςε διαφορετικά πολιτιςμικά
περιβάλλοντα.
Καταγράψουν τισ μορφζσ βίασ που αςκοφνται ςε
άτομα ι ομάδεσ.
Εξθγιςουν ότι θ ςυμμετοχικι δθμοκρατία οδθγεί
ςτθ διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ ςτθ
διαφορετικότθτα.
4ο Επίπεδο: Δράςεισ
Προτείνουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των
προβλθμάτων που παρατθροφνται λόγω

Αποδοχι
διαφορετικότθτασ
Συμμετοχικι
δθμοκρατία

Παχνίδι ρόλων :
Ζνα ςχολείο για όλα τα παιδιά.
φνκεςθ και αφιγθςθ κειμζνων:
«Είμαςτε όλοι ίδιοι, είμαςτε όλοι διαφορετικοί».
Επιςκόπθςθ απόψεων:
Θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςε πολυπολιτιςμικά
περιβάλλοντα ςτθν τοπικι κοινωνία

Ανάλθψθ δράςθσ:
Α. Συγγραφι ενθμερωτικοφ φυλλαδίου με τα
ςθμαντικότερα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ των
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
Β. Οργάνωςθ εκδιλωςθσ με κζμα:
«Τα δικαιϊματα του ανκρϊπου: Είμαςτε όλοι
ίδιοι, είμαςτε όλοι διαφορετικοί».

mes/leading-theinternationalagenda/education-forsustainabledevelopment/
Λςτότοποσ τθσ Νεολαίασ
υπζρ των Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων:
http://www.youthforhu
manrights.org/el/educat
ors/education-packagedetails.html
Λςτότοποσ του
Ρεριφερειακοφ Κζντρου
Ενθμζρωςθσ των
Θνωμζνων Εκνϊν:
http://www.unric.org/el
/
Λςτότοποσ του Γραφείου
τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ
ςτθν Ελλάδα:
www.amnesty.org.gr
Λςτότοποσ του
Ελλθνικοφ τμιματοσ τθσ
Διεκνοφσ Οργάνωςθσ
Action Aid:
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διαφορετικότθτασ.
Οργανϊςουν δράςεισ ενθμζρωςθσ του ςχολικοφ,
οικογενειακοφ και τοπικοφ περιβάλλοντοσ ςχετικά
με τισ κοινωνικζσ προκαταλιψεισ ςε
πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ.

http://education.actiona
id.gr/
Λςτότοποσ του
Συνιγορου του Ραιδιοφ:
www.0-18.gr

Η ιζτύς ηης παρούζης αρτίζει από ηο Στολικό Έηος 2011-2012.
Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ
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