
 

 

  

Εβδομάδα 1η  

Ξεκινήστε με έναν καταιγισμό ιδεών για την 
κλιματική αλλαγή για να ανακαλέσετε τις 
υπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις, να 
καταγράψετε τις ποικίλες διαστάσεις του 
θέματος και να ανακαλύψετε τα κενά και τα 
σημεία που χρειάζονται διασαφήνιση. 
Χρησιμοποιήστε μέρος της παρουσίασης του 
WWF «Η πόλη του Μέλλοντος» με τα 
συνοδευτικά κείμενα για να κατανοήσουν την 
κλιματική αλλαγή και σχετικές έννοιες, όπως το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση 
της Γης. Για τις πιο μικρές ηλικίες 
χρησιμοποιήστε επιλεγμένες εικόνες από την 
παρουσίαση για να αναπτύξετε το θέμα. 

Εβδομάδα 2η  

Ανατρέξτε στο υλικό το «Κλιματικό χάος» και 
κάντε το πείραμα «Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου σε ένα βαζάκι» σελ. 17 και τη 
δραστηριότητα που ακολουθεί. 

Εβδομάδα 3η 

Συνεχίστε με την αλυσίδα της ενέργειας. Βρείτε 
τις κάρτες του παιχνιδιού στο «Επιδαπέδιο 
παιχνίδι για την αλλαγή του κλίματος» (σελ 4, 
5ο τετράγωνο). Αφού σχηματιστεί η σωστή 
αλυσίδα της ηλεκτρικής ενέργειας, συζητήστε 
ποια κάρτα της αλυσίδας εγκυμονεί κινδύνους 
για την πολική αρκούδα και ποιες λύσεις 
υπάρχουν. Συζητήστε για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ανατρέξτε στα ανάλογα σλάιντς 
της αρχικής παρουσίασης.  

 Η κλιματική αλλαγή στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

Η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους τρεις 
τομείς εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 
θεματικής «Φροντίζω το Περιβάλλον» στα 
εργαστήρια Δεξιοτήτων.  

Εδώ σας προτείνουμε ένα σχέδιο 7 διδακτικών 
ωρών με στόχο την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση για ανάληψη 
δράσης από μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το σχέδιο είναι στηριγμένο σε 
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και επιλεγμένες 
δραστηριότητες του WWF. 
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https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/FrigoPoliMellontos.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/FrigoKeimenoDiafaneion.pdf
https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/climatechaos.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/EpidapedioKanones.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/EpidapedioKanones.pdf


 

` 

  Εβδομάδα 5η  

Στη συνέχεια περάστε στις λύσεις του 
προβλήματος που αφορούν την εξοικονόμηση 
ενέργειας που μπορεί να κάνει ο καθένας και 
αξιοποιήστε από το «Κλιματικό χάος»  τη 
δραστηριότητα Α3 (σελ. 19) όπου θα ερευνήσουν 
τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

Εβδομάδα 6η  

Ερευνήστε το θέμα της υπερκατανάλωσης με τη 
δραστηριότητα «Ποιος αποφασίζει για σένα»  
όπου οι μαθητές θα διακρίνουν τις ανάγκες από 
τις επιθυμίες 

 
Θέλω να αισθανθείτε τον φόβο 

που αισθάνομαι κάθε μέρα. 
Θέλω να συμπεριφέρεστε σαν 

να βρισκόμαστε σε κρίση. 
Θέλω να συμπεριφέρεστε σαν 
να έχει πάρει φωτιά το σπίτι 

μας, γιατί έχει πάρει.  

Γκρέτα Τούνμπεργκ, ακτιβίστρια. 

  

Εβδομάδα 4η  

Εστιάστε στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
στους ίδιους τους μαθητές και ζητήστε να 
σκεφτούν πιθανά προβλήματα που μπορεί να 
έχουν προκληθεί στην περιοχή τους, από ακραία 
καιρικά φαινόμενα ή ακραίες θερμοκρασίες.  

Επιπλέον συζητήστε προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν στο μέλλον για την περιοχή τους, 
τους ίδιους, τις διατροφικές τους συνήθειες, τις 
διακοπές, τα ταξίδια, τους άλλους ζωντανούς 
οργανισμούς.  

Τα πιο μεγάλα παιδιά μπορούν να πάρουν ιδέες 
και από την έκθεση «Επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην Ελλάδα» 

Εβδομάδα 7η 

Ολοκληρώστε με τη δραστηριότητα «Τοπική 
ευημερία» που στοχεύει στο να ανακαλύψουν οι 
μαθητές τρόπους για να ‘περάσουν’ το μήνυμα της 
εξοικονόμησης στον περίγυρό τους. Και 
ενθαρρύνετε τους μαθητές να αναλάβουν δράση! 

Και τέλος… 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε κλιματική και 
περιβαλλοντική κρίση που απειλεί τόσο τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και την υγεία μας, 
όσο και τα οικοσυστήματα παγκοσμίως, από τα 
δάση της Σιβηρίας και την Αρκτική μέχρι τους 
κοραλλιογενείς υφάλους, τα δάση της 
Αυστραλίας, τη Μεσόγειο και την Ελλάδα.  

Με τα εργαστήρια δεξιοτήτων που σας 
προτείνουμε θα έχετε θίξει με διασκεδαστικό 
τρόπο, τα βασικά στοιχεία της κλιματικής 
αλλαγής. Μαθαίνουμε, κρίνουμε, επιλέγουμε 
τρόπο ζωής για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής! 
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https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/climatechaos.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/poiosapofasizeigiasena.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_to_avrio_tis_elladas.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_to_avrio_tis_elladas.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/topikievimeria.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/topikievimeria.pdf

