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ΟΛΥΜΠΙΕΣ & ΠΑΡΟΛΥΜΠΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΛιτόχωροΚορυφή Ολύμπου «Στεφάνι»

Παραλία Γρίτσας Λιτοχώρου Όλυμπος
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ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης

««ΤοΤο ΚλίμαΚλίμα καικαι οιοι

ΚλιματικέςΚλιματικές αλλαγέςαλλαγές

στονστον άξοναάξονα τουτου χρόνουχρόνου»»

ΥπεύθυνηΥπεύθυνη ΠρογράμματοςΠρογράμματος: : ΜακρήΜακρή ΚωνσταντινιάΚωνσταντινιά

22οο ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΣχολικέςΣχολικές χρονιέςχρονιές: : 2008 2008 -- 2009, 2009, 20092009 -- 2010, 2010, 20102010 -- 20112011

Στο πλαίσιο του Ε.Θ.Δ. του ΚΠΕ Στυλίδας: 
«Κλιματικές αλλαγές - Ακραία καιρικά φαινόμενα»

Αριθμός μαθητών: 20
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ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΘΕΜΑΤΟΣ

• Η ανησυχία που έχει προκληθεί σχετικά με τις διαφαινόμενες
και επικείμενες κλιματικές αλλαγές παγκοσμίως
(λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, με πρώτες την κατανάλωση – καύση

λιθανθράκων, πετρελαίου & παραγώγων του).

• Ένα από τα πρώτα θέματα των ΜΜΕ σε καθημερινή βάση

• Οι αλλαγές που προκαλούνται στην καθημερινότητα του
καθενός μας

(π.χ. αλλαγές σε επίπεδο Μικροκλίματος).
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• Η αναγκαιότητα αλλαγής στάσεων, τρόπου ζωής ως προς τις
καταναλωτικές συνήθειες και τη χρήση διαφόρων
ενεργειοβόρων τεχνολογικών έργων/μέσων

(π.χ. ηλεκτρικών συσκευών, αυτοκινήτου, κλπ).

• Η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης όλων των μελών της
τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας για το θέμα.

• Η δυνατότητα σύνδεσης του θέματος με το ΔΕΠΠΣ και τα επί
μέρους ΑΠΣ των περισσότερων γνωστικών αντικειμένων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΘΕΜΑΤΟΣ ((συνέχειασυνέχεια))
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ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ

Η κατανόηση των κλιματικών αλλαγών και των

βασικών τους φυσικών και ανθρωπογενών αιτίωναιτίων
στον τόπο μας και παγκοσμίως. 

Η κατανόηση των συνεπειώνσυνεπειών τους και η

διερεύνηση και ενστερνισμός προτάσεωνπροτάσεων σχετικής
διαφοροποίησης του τρόπου ζωής

για την πρόληψηπρόληψη και αντιμετώπισηαντιμετώπιση των συνεπειών.
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Οι μαθητές/τριες

Να ορίζουν τι είναι «καιρός», «κλίμα», «μικροκλίμα».

Να κατανοήσουν την έννοια «κλιματικές αλλαγές» ως
«πολύ παλιά» διεργασία της φύσης αλλά και ως «πολύ
νέα» διεργασία προερχόμενη και από τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες.

Να συνδέουν μυθολογικές αναφορές με τις κλιματικές
αλλαγές. 

Να αναφέρουν τους κυριότερους σταθμούς – ορόσημα στον
«γεωλογικό» και «ιστορικό» χρόνο, που συνδέονται με τις
κλιματικές αλλαγές. 

ΕΙΔΙΚΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ
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Οι μαθητές/τριες

Να απαριθμούν τις κυριότερες συνέπειες από τις κλιματικές
αλλαγές (σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο).

Να εντοπίσουν αλλαγές στον τόπο μας, που οφείλονται στη
μεταβολή του μικροκλίματος και πώς αυτές επηρεάζουν την
κοινωνία μας. 

Να προτείνουν και να υιοθετήσουν τρόπους πρόληψης και
αντιμετώπισης των συνεπειών.

ΕΙΔΙΚΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ((…… συνέχειασυνέχεια))
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Οι μαθητές/τριες

Να εξοικειωθούν με την εργασία σε ομάδες.

Να συντάσσουν συνεργατικά διάφορα κείμενα, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εκάστοτε κειμενικού είδους

(π.χ. αφίσα, επιστολή, πρόσκληση, …). 

Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογικών μέσων
(όπως φωτογραφικής μηχανής, κάμερας, Η/Υ).

ΓΕΝΙΚΟΙΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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1. Ερέθισμα
στο μάθημα της Γλώσσας Δ΄ Τάξης

Ενότητα: ««ΕμέναΕμένα μεμε νοιάζεινοιάζει»»

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
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ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

(Καταιγισμός ιδεών)
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Ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης

Ενδεικτικές ερωτήσεις

1. Γνωρίζεις τι είναι καιρός; Αν ναι, δώσε έναν ορισμό.

2. Γνωρίζεις τι είναι κλίμα; Αν ναι, δώσε έναν ορισμό. 

3. Ένας παραλαθάσσιος τόπος της χώρας μας έχει το ίδιο ή διαφορετικό κλίμα με
έναν βουνίσιο τόπο; 

4. Από τι μπορεί να εξαρτάται το κλίμα ενός τόπου; 

5. Τι νομίζεις ότι είναι οι κλιματικές αλλαγές; Γράψε τη γνώμη σου.

6. Οι άνθρωποι είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κλίμα με τις δραστηριότητές τους; 

7. Έχεις ακουστά το «φαινόμενο του Θερμοκηπίου; 

8. Το «φαινόμενο του Θερμοκηπίου» είναι καλό ή κακό φαινόμενο για τη γη μας και
τη ζωή πάνω σ’ αυτήν; 

9. Πώς νομίζετε ότι ρυπαίνεται ο αέρας; 

10.Γιατί λιώνουν οι πάγοι των πόλων; 

11. ……….
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ΕΠΙΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑ::

1. Φυσικές κλιματικές αλλαγές στον άξονα του χρόνου
(Μυθολογία - Ιστορία και κλίμα)

2. Κλιματικές αλλαγές από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
στον άξονα του χρόνου (Μυθολογία - Ιστορία και κλίμα)

3. Προβλήματα και επιπτώσεις από τις Κλιματικές αλλαγές

4. Ο τόπος μου και το μικροκλίμα του άλλοτε και τώρα. 

5. Προτάσεις – Δράσεις
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1η Ομάδα: ΓΗ

ΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Οι γεωμορφολογικές αλλαγές της γης
από γεωφυσικά αίτια και το κλίμα ως

σήμερα

3η Ομάδα: ΝΕΡΟ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

2η Ομάδα: ΑΕΡΑΣ

ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Παραδείγματα θεμάτων εργασιών των
ομάδων

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Ενίσχυση του φαινομένου

Αίτια - Συνέπειες

Λιώσιμο των Πάγων
Αίτια - Συνέπειες
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΘΕΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ

2008 2008 –– 20092009

««ΤοΤο κλίμακλίμα στοστο χρόνοχρόνο»»

2009 2009 -- 2010 2010 

««ΚλιματικέςΚλιματικές αλλαγέςαλλαγές -- συνέπειεςσυνέπειες -- κοινωνίακοινωνία»»

2010 2010 –– 2011 2011 

««ΠροτάσειςΠροτάσεις, , αλλαγέςαλλαγές σταστα πρότυπαπρότυπα τρόπουτρόπου ζωήςζωής, , γιαγια
τηντην πρόληψηπρόληψη –– αντιμετώπισηαντιμετώπιση τωντων συνεπειώνσυνεπειών»»
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•Σύνδεση με ενότητες των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων
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•Ανάρτηση σχετικών θεμάτων της επικαιρότητας στον Πίνακα
Ανακοινώσεων («Περιβαλλοντικός Πίνακας»)

Ενασχόληση με το θέμα μας σε καθημερινή βάση
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• Παρακολούθηση – καταγραφή του καιρού καθημερινά
Σύγκριση με τον καιρό της Βόρειας Ευρώπης μέσα από τα ΜΜΕ
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Δημιουργία λεξιλογίου όρων (εικονογραφημένο χειρόγραφο)

Ιδέα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος
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Δημιουργία λεξιλογίου όρων (με χρήση Η/Υ & χειρόγραφο)

Ιδέα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος
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• Διαμορφωτική
αξιολόγηση

• Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό
στο πλαίσιο της επικείμενης τότε
διάσκεψης της Κοπεγχάγης

το Νοέμβριο του 2009
(Πρωτοβουλία WWF & GREENPEACE).
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Επίσκεψη στον προϊστορικό
οικισμό Λειβήθρων

Συμμετοχή σε πρόγραμμα της
Εφορείας Προϊστορικών και
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ενημέρωση για την καταστροφή του
οικισμού από φυσικά αίτια

(Πλημμύρες)



22

Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο
Δίου

Ενημέρωση για την καταστροφή του
οικισμού από φυσικά αίτια
(Σεισμός - Πλημμύρες)
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Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΚΠΕ
Ανατ. Ολύμπου

«Πορεία στο χρόνο: Ιστορία και Περιβάλλον
στο Κάστρο του Πλαταμώνα»

Επίσκεψη στο Κάστρο του Πλαταμώνα

Η φθορά του Κάστρου στο πέρασμα
του χρόνου
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Επίσκεψη στους Νέους Πόρους
Ξενάγηση – ενημέρωση από τον πρόεδρο

του Τοπικού Συμβουλίου
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Επίσκεψη στη Διεύθυνση
Ανάπτυξης/Τμήμα Περιβάλλοντος και
Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκησης

Συνεντεύξεις
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Συνέντευξη με ηλικιωμένους και νεότερους
γεωργούς

Ορισμένες απόψεις νέων και παλιών:

• Αύξηση ζιζανίων & αλλαγές καλλιεργειών λόγω
αύξησης θερμοκρασίας

• Ασύμφορη η καλλιέργεια φυτών για βιοκαύσιμα

• Αδύνατη η γειτνίαση βιολογικής με
ολοκληρωμένη καλλιέργεια
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Βάλτου Λιτοχώρου

Σκοπός του αντλιοστασίου: 
Η διατήρηση των καλλιεργήσιμων περιοχών. 

Το αντλούμενο νερό καταλήγει στη θάλασσα

Ορισμένες Ερωτήσεις των παιδιών: 

• Γιατί δεν χρησιμοποιείται το αντλούμενο νερό σε
ύδρευση και άρδευση;

• Το νερό που χύνεται στη θάλασσα είναι καθαρό ή
περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων; 

Συμπέρασμα των παιδιών:
Θετική η αποξήρανση του έλους από τη δεκαετία
του ‘50 για την τοπική κοινωνία, παρά την όποια

αλλαγή του μικροκλίματος.

(δημιουργία καλλιεργήσιμης γης, μείωση
κουνουπιών)
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Στο χωριό των ψαράδων: Συνέντευξη με παλιούς και νέους ψαράδες της περιοχής
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σε κτηνοτροφική μονάδα: Συνέντευξη με παλιούς και νέους κτηνοτρόφους
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (ΟΛΥΜΠΟΣ)

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
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Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΚΠΕ
Ανατ. Ολύμπου

«Είμαστε αυτό που χτίζουμε, χτίζουμε αυτό
που είμαστε. Ο παραδοσιακός οικισμός του

Παλιού Παντελεήμονα»
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Στην πόλη της Κατερίνης

Στο Λιτόχωρο
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ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
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Επιστολές προς Δήμο Λιτοχώρου & 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Θέμα των επιστολών:
«Αναφορές των παιδιών σχετικά με διάφορα
Περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής μας»
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Στο ΚΠΕ Μελίτης Ν. Φλώρινας

Απρίλιος 2010
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του ΚΠΕ

«Άνθρακες ο Θησαυρός»
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Στο ΚΠΕ Μελίτης Ν. Φλώρινας
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«Περιβαλλοντικό μονοπάτι» στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΚΠΕ Μελίτης

Λίγο πριν φτάσουμε στο Επιφανειακό Λιγνιτωρυχείο Βεύης
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«Περιβαλλοντικό μονοπάτι» στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΚΠΕ Μελίτης

Α΄ Σταθμός:  Επιφανειακό Λιγνιτωρυχείο Βεύης
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«Περιβαλλοντικό μονοπάτι» στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΚΠΕ Μελίτης

Β΄ Σταθμός: ΑΗΣ Μελίτης
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«Περιβαλλοντικό μονοπάτι» στο πλαίσιο
του Προγράμματος του ΚΠΕ Μελίτης

Β΄ Σταθμός: ΑΗΣ Μελίτης
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«Περιβαλλοντικό μονοπάτι» στο πλαίσιο
του Προγράμματος του ΚΠΕ Μελίτης

Β΄ Σταθμός: ΑΗΣ Μελίτης
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Θέμα ενημέρωσης: 

«Ιατρικές παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία εξ αιτίας
της ενίσχυσης του φαινομένου του Θερμοκηπίου».

Διαπίστωση:

Αύξηση αλλεργικών ασθενειών

Έξαρση παθήσεων του αναπνευστικού
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΜΕΛΙΤΗΣ - ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ



54

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΜΕΛΙΤΗΣ – ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ 2010 - 2011

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

• Δενδροφύτευση για αποκατάσταση στο χώρο της ΔΕΑ Λιτοχώρου

• Ανακύκλωση (Επίσκεψη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης) 

• Συνάντηση – ενημέρωση από μηχανικό για τις δυνατότητες αξιοποίησης στο
σχολείο εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά).

• Βιοκλιματικές κατοικίες (Επίσκεψη και παρατήρηση βιοκλιματικής κατοικίας) 

• Βιομάζα/βιοκαύσιμο (Ενημέρωση από παραγωγό)

• Συμβολικός καθαρισμός ακτής
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Κορυφές Ολύμπου

Πιερική ακτογραμμή

Κορυφή Ολύμπου «Στεφάνι»

Κάστρο Πλαταμώνα


