
 

 

 

Σχέδιο μαθήματος «Εμείς και το κλίμα» 
Γενικό πλαίσιο 

Θέμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ενέργεια 

Συνολικός χρόνος μάθησης: 3 ώρες και 45 λεπτά 

Σχεδιασμένος χρόνος μάθησης: 3 ώρες και 45 λεπτά 

Μέγεθος τάξης: 30 

Περιγραφή: Μέσα από αυτό το σενάριο οι εκπαιδευόμενοι μεγάλων τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου (Ε-Στ τάξεων), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ενήλικες θα ασχοληθούν με το 

πρόβλημα της Κλιματικής Κρίσης, θα ερευνήσουν τις συνέπειές του, την ανθρώπινη συμβολή 

στην Κλιματική Κρίση και θα αναζητήσουν τι μπορούμε να κάνουμε για να την 

αντιμετωπίσουμε. 

Τρόπος διδασκαλίας: Μικτή μάθηση 

Σκοπός 

Σκοπός του Σεναρίου αυτού είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν για το πρόβλημα της 

Κλιματικής Κρίσης, να ευαισθητοποιηθούν γι' αυτό, να αναζητήσουν λύσεις και να παρέμβουν 

στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Στόχοι 

Γνώση: Να μάθουν τι είναι η Κλιματική Αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Κατανόηση: Να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ Καιρού και Κλίματος και τη διαφορά 

ανάμεσα στην Κλιματική Αλλαγή και την Κλιματική Κρίση 

Ανάλυση: Να αναλύσουν τα αίτια της Κλιματικής Κρίσης 

Αξιολόγηση: Να μπορούν να αξιολογούν τις επιπτώσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 

Κλιματική Κρίση. 

Σύνθεση: Να είναι σε θέση να συνθέσουν διάφορες ιδέες και προτάσεις σχετικά με την 

αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης. 

Ψυχοκινητικές δεξιότητες: Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες. 

Συναισθηματικές στάσεις: Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, να είναι σε θέση να 

συζητάνε και να συνεργάζονται. 

Εφαρμογή: Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορους τρόπους και εργαλεία για να 

εκφράσουν τις απόψεις τους. 

 

Διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες 

Κλιματική Αλλαγή και Κλιματική Κρίση 

Διαβάζω 5 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 



 

 

παρακολουθώ 

ακούω 

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο που παρουσιάζει το θέμα του 

φαινομένου του θερμοκηπίου, της Κλιματικής Αλλαγής,, της Κλιματικής Κρίσης και της 

υπερθέρμανση του πλανήτη). 

Συνημμένοι πόροι 

� Φαινόμενο του θερμοκηπίου και Κλιματική Κρίση 

 

Συζητώ 10 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων παρών Διαδικτυακά 

Οι εκπαιδευόμενοι συζητούν σχετικά με το εισαγωγικό βίντεο που είδαν, ανταλλάσσουν 

απόψεις κι ανασύρουν προϋπάρχουσες γνώσεις και ιδέες που έχουν σχετικά με το θέμα. 

 

Ερευνώ 20 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

Οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν εικόνες, βίντεο και πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο 

διαδίκτυο. Αξιοποιούν από υλικό από το Φωτόδεντρο, 

Συνημμένοι πόροι 

� Κλιματική Αλλαγή: Έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη; 

 

Παράγω 10 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων παρών Διαδικτυακά 

Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε κοινή τηλεδιάσκεψη. 

 

Συνέπειες της Κλιματικής Κρίσης 

Διαβάζω 

παρακολουθώ 

ακούω 

5 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ένα σύντομο βιντεάκι από την κατάρρευση της γέφυρας 

του Κερίτη στα Χανιά, μετά από καταρρακτώδεις βροχές το 2019. 

Συνημμένοι πόροι 

� Κατάρρευση της γέφυρας του Κερίτη 

 

Συνεργάζομαι 10 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

Οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται σε ομάδες καταγράφοντας περιστατικά που έχουν σχέση 

με τις Συνέπειες της Κλιματικής Κρίσης στην περιοχή τους και σε άλλα μέρη του κόσμου. 

Αξιοποιούν υλικό και από το Φωτόδεντρο. 

Συνημμένοι πόροι 

� Μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές 

 

Παράγω 15 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Δια 

ζώσης 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZtQCK9AG20
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10874
https://www.youtube.com/watch?v=TkVpPEa-Eb4&amp;t=43s
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10859


 

 

Κάθε ομάδα δημιουργεί μια ή περισσότερες αφίσες ή εικονογραφημένες ιστορίες σχετικά με 

τις συνέπειες της Κλιματικής Κρίσης στην περιοχή τους ή /και σε άλλα μέρη του κόσμου. 

 

Πρακτική 15 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια 

ζώσης 

Εργαστήριο 1: Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες φτιάχνουν μια "σκηνή από το μέλλον" σε ένα 

μικρό χαρτόκουτο (θήκη από παπούτσια) η καθεμιά, επαναχρησιμοποιώντας υλικά όπως 

κομμάτια ύφασμα, χαρτιά κλπ και αξιοποιώντας ένα μικρό φωτοβολταϊκό στοιχείο. Στόχος να 

καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη κι η φαντασία τους, μέσα από μια 

συζήτηση και κατασκευή που θα παρουσιάζει πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον με 

αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 

Η ανθρώπινη συμβολή στην Κλιματική Κρίση 

Διαβάζω 

παρακολουθώ 

ακούω 

20 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τη διαδικτυακή παρουσίαση του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου για το Κλίμα, κάνοντας κουίζ και παιχνίδια που 

περιλαμβάνει. 

Συνημμένοι πόροι 

� Μαθαίνω για το Κλίμα 

 

Συζητώ 10 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων παρών Διαδικτυακά 

Συζητάνε σχετικά με την ανθρώπινη συμβολή στην Κλιματική Κρίση με βάση την παρουσίαση 

που παρακολούθησαν και τις γνώσεις που έχουν. 

 

Συνεργάζομαι 15 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων παρών Διαδικτυακά 

Οι εκπαιδευόμενοι συζητάνε σε ομάδες και καταγράφουν τους τρόπους με τους οποίους ο 

άνθρωπος συμβάλλει στην Κλιματική Κρίση. 

 

Τι μπορούμε να κάνουμε για την Κλιματική Κρίση 

Παράγω 15 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

Εργαστήριο 2: Οι ομάδες από την προηγούμενη ενότητα δημιουργούν παρουσιάσεις με 

κείμενο, powerpoint; κόμικ, βιντεοκλίπ, θεατρικό παιχνίδι ή παντομίμα (ό,τι επιλέξει η κάθε 

ομάδα) σχετικά με τους τρόπους που οι άνθρωποι συμβάλλουν στην Κλιματική Κρίση 

 

Ερευνώ 15 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων απών Διαδικτυακά 

http://kpevamou.blogspot.com/p/blog-page_30.html


 

 

Οι αμάδες των μαθητών ερευνούν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 

την Κλιματική Κρίση. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούν το παιχνίδι εμπέδωσης για το Κλίμα του 

ΚΠΕ Βάμου. 

Συνημμένοι πόροι 

� Παιχνίδι Εμπέδωσης για το Κλίμα 

 

Παράγω 15 λεπτά 5 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια 

ζώσης 

Εργαστήριο 3: Κάθε ομάδα παράγει μια εικονογραφημένη ιστορία χρησιμοποιώντας το 

Storyboardthat  ή το Booc Creator παρουσιάζοντας το τι μπορούμε να κάνουμε για την 

Κλιματική Κρίση. 

Συνημμένοι πόροι 

� Δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας 

 

Παρουσίαση μαθητών για το Κλίμα 

Πρακτική 20 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια 

ζώσης 

Οι ομάδες παρουσιάζουν, με βάση την έρευνά τους, πώς οι άνθρωποι συμβάλλουν στην 

Κλιματική Κρίση καθώς και τις ιδέες και προτάσεις τους για το τι μπορούμε να κάνουμε 

σχετικά με την Κλιματική Κρίση. Δείχνουν τις κατασκευές τους, τις αφίσες, ιστορίες, βιντεοκλίπ 

ή θεατρικά παιχνίδια, οτιδήποτε έχουν δημιουργήσει σχετικά με το θέμα. 

 

Συζητώ 15 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια 

ζώσης 

Τελική συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα και το τι μπορούμε να κάνουμε. Αξιολόγηση της 

διαδικασίας. 

 

Συνεργάζομαι 10 λεπτά 30 Μαθητές Διδάσκων παρών Δια 

ζώσης 

Μαθητές κι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για την αξιολόγηση της διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

https://deck.toys/decks/Xk71mh0Lc/Klimatiki-Krisi
https://www.storyboardthat.com/


 

 

Αναπαράσταση της μαθησιακής εμπειρίας 

 

Μάθηση μέσω λεπτά % 

 Απόκτηση (Διαβάζω, 

Παρακολουθώ, Ακούω) 

30 13 

 Διερεύνηση 35 16 

 Συζήτηση 35 16 

 Πρακτική 35 16 

 Συνεργασία 35 16 

 Παραγωγή 55 24 

 

 λεπτά % 

 Όλη η τάξη 125 56 

 Ομάδα 100 44 

 Άτομο 0 0 

 

 



 

 

 

 λεπτά % 

 Δια ζώσης 90 40 

 Διαδικτυακά 135 60 

 

 λεπτά % 

 Διδάσκων παρών 120 53 

 Διδάσκων απών 105 47 

 


