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Γενική φιλοσοφία του νέου Προγράμματος Σπουδών του Π.Ε.Α.Α 
 Εισαγωγή  
 
      Στον αιώνα που διανύουμε οι κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και οι συνέπειές τους στο περιβάλλον 
καθορίζουν εν πολλοίς τα Προγράμματα Σπουδών της Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το σύγχρονο σχολείο οφείλει να εφαρμόζει 
Προγράμματα Σπουδών που δίνουν απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα, καλύπτουν τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, δίνουν έμφαση 
στη μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική  διδασκαλία, στην ενεργητική δόμηση της γνώσης μέσα από επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης και 
ειδικές διδακτικές στρατηγικές. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, μαθαίνουν πώς να ενεργούν, μαθαίνουν πώς να ζουν 
και να συνεργάζονται με τους άλλους. 
     Επί των ημερών μας η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα της UNECE, UNESCO και UNEP αποτελεί 
αδιαμφισβήτητη πρόταση για τη διασφάλιση της ευημερίας στη Γη μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξασφάλισης της ποιότητας 
ζωής. Απαιτεί, επιπροσθέτως, τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του ατόμου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, την 
αναθεώρηση του συστήματος αξιών που έχουμε υιοθετήσει μέχρι σήμερα ως άτομα και ως κοινωνίες.  
   Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την ανάγκη αλλαγών στο ελληνικό σχολείο, ώστε αυτό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των 
καιρών το Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού μαθησιακού πεδίου: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη εκπονήθηκε κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να:  
 

• Εξασφαλίζει τη διασύνδεση-συνοχή της γνώσης από την Πρώτη Σχολική Ηλικία μέχρι το Γυμνάσιο, δημιουργώντας το υπόβαθρο για 
μια εποικοδομητική και αναλυτικο-διερευνητική μάθηση.  

• Αποσκοπεί στη σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής και συστημικής σκέψης και την καλλιέργεια διερευνητικού και δημιουργικού 
πνεύματος, μέσα από την ανάλυση και τη διερεύνηση περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων καθώς και την αναζήτηση  
προτάσεων-λύσεων στη λογική του τι πρέπει να γνωρίζει για να κάνει ο μαθητής/τρια,  ο πολίτης, το κράτος και η Ε.Ε..  

• Προσεγγίζει βασικά θέματα και προβληματικές καταστάσεις που αντλούνται κυρίως από την επικαιρότητα και το άμεσο περιβάλλον του 
μαθητή και της μαθήτριας. 
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• Προτείνει τη διαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες  που συμβάλλουν 
στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών στη λήψη αποφάσεων και στη συμμετοχή, στην πρόληψη 
ή την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων.  

• Προτάσσει τις αρχές και τις αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη για τον εμποτισμό των αρχών αυτών και αξιών στα Π.Σ. 
άλλων διδακτικών μαθησιακών πεδίων, αφού τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα και οι καθημερινές δραστηριότητες συνδέονται με 
αυτές, σε μια προσπάθεια να μην μετατραπούν σε στερεότυπες εκφράσεις. 

    Στο νέο αυτό μαθησιακό περιβάλλον οι μαθητές και οι μαθήτριες καθίστανται συνυπεύθυνοι για τη μάθησή τους και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού γίνεται περισσότερο καθοδηγητικός - συμβουλευτικός.  

 
 
 Θεωρητικό Πλαίσιο 
 

   Τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τη διάσκεψη κορυφής του Ρίο το 1992 και  του Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, αποκρυσταλλώνεται η ιδέα 
για μία Eκπαίδευση για την Aειφόρο Aνάπτυξη  (Education for Sustainable Development). H εκπαίδευση αυτή, μεταξύ άλλων, 
προσανατολίζεται προς την υιοθέτηση ενός νέου εκπαιδευτικού παραδείγματος, την ανάπτυξη της συστημικής και κριτικής σκέψης, την 
ολιστική - διεπιστημονική προσέγγιση / θεώρηση των θεμάτων και την ανάπτυξη δράσης υπέρ του περιβάλλοντος και του ανθρώπου.  
Επιπροσθέτως, η δεκαετία 2005-2014 χαρακτηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη ως «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». 

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σηματοδοτεί ένα νέο όραμα και μία διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση που θα επιτρέψει 
στους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση των προβλημάτων 
(π.χ. υπερκατανάλωση, εξάντληση φυσικών πόρων, παρακμή των πόλεων, ανισότητα των φύλων και φυλών, παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.ά.) και τελικά να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας.   

Εισάγοντας στην εκπαίδευση τον όρο «Αειφόρος Ανάπτυξη», ουσιαστικά παραδεχόμαστε τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπου και 
φυσικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, το Περιβάλλον, η Κοινωνία, η Οικονομία και οι Θεσμοί, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της Α.Α., 
ενώ, η Εκπαίδευση αποτελεί τον κύριο μοχλό για την οικοδόμηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τη διαμόρφωση θετικών 
στάσεων και συμπεριφορών προς το Περιβάλλον καθώς και την καλλιέργεια πανανθρώπινων αξιών.  
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    Η Eκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αλλά έχει ευρύτερο προσανατολισμό, 
καθώς συμπεριλαμβάνει όλες τις καινοτομίες που εμφανίστηκαν μετέπειτα ή σχεδόν παράλληλα με την ΠΕ, όπως για παράδειγμα την 
εκπαίδευση για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την υγεία. 
    Στο διδακτικό μαθησιακό πεδίο Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α) η έννοια «αειφορία» και οι βασικές αρχές 
της εκφράζουν τη συμπυκνωμένη εμπειρία τριών αιώνων, αρχής γενομένης από την περίοδο μεγάλης έλλειψης ξυλείας στην Ευρώπη. Καθώς, 
όμως, ο πλανήτης δοκιμάζεται από έντονες αλλαγές και η κοινή γνώμη διχάζεται εξαιτίας της επιστημονικής αβεβαιότητας για το μέλλον του, η 
έννοια «αειφορία» επανέρχεται στο προσκήνιο και η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη θεωρείται ως μία ιδανική απάντηση στο αίτημα 
της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και της κρίσης αξιών.  
    Η  Αειφόρος Ανάπτυξη(Α.Α.) είναι μάλλον ένα όραμα παρά μία ξεκάθαρα ορισμένη τεχνική έννοια. Πράγματι:  
• Η Α.Α. νοηματοδοτείται περισσότερο ως ηθικός κανόνας και λιγότερο ως επιστημονικός όρος/έννοια διότι συνδέεται με τις αξίες και τις 

ιδέες της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και με την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση. 
• Η Α.Α. είναι πρωταρχικά ζήτημα πολιτισμού, προϋποθέτει γνώσεις αφενός από τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Οικονομία 

και την Πολιτική και αφετέρου την αλλαγή των σχέσεων μας με τους άλλους και με το φυσικό κόσμο. 
•    Η Α.Α. προαπαιτεί να αναγνωρίσουμε τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος και να 

συνειδητοποιήσουμε ότι η αλληλεξάρτηση αυτή σημαίνει ότι κανένας κοινωνικός, οικονομικός, πολιτικός ή περιβαλλοντικός στόχος δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε βάρος κάποιου άλλου.   

Οι παραπάνω παραδοχές μας υπενθυμίζουν ότι η Α.Α. αφορά τέσσερα αλληλεξαρτώμενα συστήματα: 
• Τα φυσικά συστήματα τα οποία παρέχουν ζωτική υποστήριξη σε όλα τα έμβια ή  μη όντα.  
• Τα οικονομικά συστήματα, τα οποία διαμορφώνονται αλλά και διαμορφώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες και καθορίζουν τα πρότυπα 

εξασφάλισης πόρων στους ανθρώπους. 
• Τα κοινωνικά συστήματα τα οποία παρέχουν στους ανθρώπους τρόπους να ζουν μαζί ειρηνικά, με ισότητα και με σεβασμό για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 
• Τα πολιτικά συστήματα προκειμένου να παίρνονται αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά και τα οικονομικά συστήματα 

χρησιμοποιούν, αξιοποιούν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. 
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Πλαίσιο βασικών αρχών της Ε.Α.Α. 
 
     Σύμφωνα με την UNESCO-UNEP και UNECE, οι  γενικές αρχές  της Ε.Α.Α.  παραπέμπουν σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στάσεις 
και συμπεριφορές. Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους, σχετικούς  με  την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της 
οποίας, οι ανάγκες των γενεών του παρόντος να ικανοποιούνται χωρίς να υποσκάπτονται οι δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. 
    Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες ως υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες να κατανοούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή γνώσεις και διαδικασίες 
σχετικές με : 
 

• Τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, δηλαδή του δικαιώματος όλων των ανθρώπων και των κοινωνιών στην πρόσβαση σε φυσικούς 
πόρους για την επιβίωση και την ποιότητα ζωής, μέσα στη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη. 

 
• Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη συμμετοχική δημοκρατία. 

 
 
• Την αλληλεξάρτηση / αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μορφών ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης μέσα στα φυσικά 

συστήματα. 
 
• Την αναγνώριση ότι η παραγωγή ή η κατανάλωση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, σε ένα μέρος του πλανήτη, εξαρτάται από τους 

φυσικούς πόρους σε άλλα μέρη του πλανήτη και ότι αυτό δημιουργεί δυναμικές ευκαιριών αλλά και απώλειες περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων σε άλλα σημεία της τοπικής - παγκόσμιας αλυσίδας. 

 
 
• Το οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή της έκτασης γης και των φυσικών πόρων που καταναλώνονται από ένα άτομο, μία κοινότητα ή έναν 

πληθυσμό, καθώς και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και κυρίως στην εξάντληση των πόρων και στη ρύπανση ή τη μόλυνση. 
 
• Την αρχή της πρόληψης, δηλαδή της γνώσης των συνεπειών στο περιβάλλον από ανθρώπινες δραστηριότητες. 
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   Προαπαιτούμενα για την εκπόνηση του νέου Π.Σ.  
 
   Η εκπόνηση του νέου Π.Σ. βασίστηκε σε τέσσερα βασικά σημεία : 
 
1ον. Τη σύμπραξη του πολυεπιστημονικού και διεπιστημονικού μοντέλου  
 
2ον . Τη  μαθητοκεντρική στόχευση 
 
3ον . Τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης  
 
4ον . Την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών. 
 
   
  Μέσα από το νέο Π.Σ. προσεγγίζεται η γνώση από πολλές και επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης, προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση και η  
εποικοδομητική προσέγγιση και επιδιώκεται η διασάφηση εννοιών, η ανάλυση αξιών, κ.ά.. Τέτοιου είδους στοχεύσεις προάγουν / ενθαρρύνουν 
την αυθεντική και σε βάθος μάθηση και εμπλέκουν τα  παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία, δημιουργούν ενθουσιασμό και διορατικότητα και 
συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη ικανονήτων,  απαραίτητων για την οικοδόμηση ενός αειφόρου μέλλοντος. 
    Πιο συγκεκριμένα, τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά στοιχεία που διατρέχουν το νέο ΠΣ αρθρώνονται από το Νηπιαγωγείο μέχρι την Γ΄ 
τάξη Γυμνασίου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο βαθμός δυσκολίας και η συνθετότητα των προσεγγιζόμενων θεματικών ενοτήτων να συνάδει με την 
ηλικία των μαθητών/τριών και να ανταποκρίνεται στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξή τους. Επιπλέον, το περιεχόμενο των θεματικών 
ενοτήτων να είναι συναφές με τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά αντικείμενα της τάξης του μαθητή/τριας.  
     Κάθε μία από τις θεματικές ενότητες προσεγγίζεται σε περισσότερες από μία τάξεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας ώστε να 
αποκαλύπτονται διαφορετικές διαστάσεις του ζητήματος / προβλήματος και ο μαθητής/τρια καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του να έχει τη 
δυνατότητα να αποσαφηνίσει και να διασυνδέσει τις νέες με τις προϋπάρχουσες γνώσεις.  
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Δ΄  Δημοτικού  
 
 
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες  

 
Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Οι μαθητές και μαθήτριες  να: 
 
1ο Επίπεδο : Θεμελιώδεις γνώσεις 
Διακρίνουν τα νερά σε βασικές κατηγορίες. 
Εκτιμήσουν την αναλογία γλυκού σε σχέση με 
το συνολικό νερό ση στον πλανήτη. 
Περιγράψουν τη διαδικασία σχηματισμού 
πόσιμου νερού. 
Περιγράψουν  προβλήματα που υπεισέρχονται 
στη διαδικασία παραγωγής και διανομής του 
πόσιμου νερού. 
Διαπιστώσουν ότι η χρήση του νερού από τον 
άνθρωπο έχει κόστος.   

 
2ο Επίπεδο : Εντοπισμός ζητήματος/ 
προβλήματος 
Εντοπίσουν συνέπειες από την υπερβολική  
χρήση του νερού στους μεγάλους τομείς 
κατανάλωσης γλυκού νερού: την κατοικία, τη 
γεωργία και τη βιομηχανία.  
Συνδέσουν την καταστροφή της βλάστησης με 
τη μείωση των υπόγειων νερών. 

Διαχείριση 
υδάτινων πόρων 

 
Το γλυκό  νερό 

 
Βασικές 

κατηγορίες νερού: 
Γλυκά/ αλμυρά 
νερά, υπόγεια/ 

επιφανειακά νερά. 
 

Σχηματισμός 
πόσιμου νερού: 

Δεξαμενή 
συγκέντρωσης 
Καθαρισμός 

Σύστημα διανομής. 
 

Χρήσεις γλυκού 
νερού. 

 
Συνέπειες από τη 

Χαρτογράφηση εννοιών: 
 Kατηγορίες νερού.  
 
Καταιγισμός ιδεών:  
Οι χρήσεις του γλυκού νερού. 
 
Μοντελοποίηση με απλά μέσα της 
διαδικασίας σχηματισμού πόσιμου 
νερού. 
 
Συζήτηση:  
Το κόστος του νερού. Γιατί 
πληρώνουμε το νερό; 
 
Έρευνα: 
Α. Αναζήτηση  στοιχείων από τη 
μυθολογία, την ιστορία, τη λογοτεχνία 
και τη θρησκεία σχετικά με το νερό.  
Β. Περιοχές της Ελλάδας που έχουν 
έλλειψη νερού. Σύνδεση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας με τη 
δασοκάλυψη. 

Οδηγός Ανάπτυξης 
Διαθεματικών 
Δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: 
http://pi-
schools.sch.gr/dimotiko/ 
 
Επίσημος Διαδικτυακός 
Τόπος της 
Ε.Ε.:http://ec.europa.eu/en
vironment/youth/water 
 
Δίκτυο Μεσόγειος sos:  
http://www.watersave.gr/  
http://www.wwf.gr/ 
 
UNICEF: 
http://www.unicef.gr/  
 
ΕΥΔΑΠ: 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://ec.europa.eu/environment/youth/water
http://ec.europa.eu/environment/youth/water
http://ec.europa.eu/environment/youth/water
http://www.watersave.gr/site/content/view/13/28/
http://www.wwf.gr/
http://www.unicef.gr/
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Εντοπίσουν προβλήματα σχετικά με το πόσιμο 
νερό στην περιοχή τους ή  σε άλλες περιοχές της 
χώρας.  
Εντοπίσουν διαφορές στη χρήση και την 
κατανάλωση νερού στον τόπο τους και σε 
περιοχές του πλανήτη όπου υπάρχει  έλλειψη 
νερού. 
 
3ο Επίπεδο :Διερεύνηση ζητήματος/ 
προβλήματος 
Διερευνήσουν εάν στην περιοχή τους υπήρχαν 
βρύσες, ποτάμια και ρέματα που δεν υπάρχουν 
πλέον.  
Συνδέσουν το νερό με τη μυθολογία, την 
Ιστορία και τη Λογοτεχνία. 
Διερευνήσουν παραδοσιακές πρακτικές 
αειφόρου διαχείρισης του νερού στην κατοικία. 
Εντοπίσουν αν το νερό στην περιοχή τους είναι 
κατάλληλο προς πόση ή αν χρησιμοποιείται 
εμφιαλωμένο νερό. 
 
4ο Επίπεδο :Δράσεις 
Διατυπώσουν προτάσεις για την ορθολογική 
χρήση του νερού υιοθετώντας ανάλογες στάσεις 
και συμπεριφορές. 
Κοινοποιήσουν τις προτάσεις στη σχολική 
κοινότητα. 
Διοργανώσουν εκδήλωση ευαισθητοποίησης 
για την ορθολογική χρήση και διαχείρηση του 
νερού. 

μεγάλη/αλόγιστη 
κατανάλωση του 

νερού. 
 

Σχέση Νερού – 
Δάσους. 

 
Ύδρευση 

 
Η έλλειψη νερού  
σε  περιοχές της 

Ελλάδας. 
 

Ημερήσια 
κατανάλωση 

νερού. 
 

Προμήθεια 
πόσιμου νερού. 

 
Εξοικονόμηση 

νερού. 
 
 
 
 

Γ. Υπήρχαν  στον τόπο μας βρύσες, 
ποτάμια και ρέματα που σήμερα δεν 
υπάρχουν; Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα;  
Επίσκεψη σε έναν σχετικό με το νερό 
χώρο της περιοχής τους όπως νερόμυλο, 
βρύση, κρήνη κλπ. 
 
Προσομοίωση:  
Σύγκριση της ημερήσιας κατανάλωσης 
νερού ενός παιδιού που ζει στην 
Ελλάδα και ενός παιδιού που ζει σε 
περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα 
εξαιτίας της έλλειψης νερού, π.χ. στην 
Αφρική. 
 
Σύνθεση και αφήγηση μικρών ιστοριών 
για το πόσιμο νερό και τη ρύπανση του. 
 
Δραματοποίηση με θέμα:  
Το νερό στο χθες και το σήμερα, ως 
προς τη μεταφορά, τις χρήσεις, τη 
σπατάλη και τη ρύπανσή του. 
 
Ανάληψη δράσης:  
Α. Σύνταξη οικοκώδικα για την 
εξοικονόμηση νερού. 
Β. Δημιουργία φυλλαδίου ή ιστολογίου 
(blog) με θέμα την ορθολογική χρήση 
και την εξοικονόμηση του νερού. 

http://www.eydap.gr/ 
 
Διαδικτυακή Πύλη για τα 
δάση και τη διαχείριση 
υδατικών πόρων.  
Υπουργείο Εσωτερικών:  
http://www.dasi-
ydata.gr/frontend/index.ph
p 
 
http://www.mio-ecsde.org/ 

http://www.eydap.gr/
http://www.dasi-ydata.gr/frontend/index.php
http://www.dasi-ydata.gr/frontend/index.php
http://www.dasi-ydata.gr/frontend/index.php
http://www.mio-ecsde.org/
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Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες  

 
Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να:   
 
1ο Επίπεδο : Θεμελιώδεις γνώσεις 
Προσδιορίσουν τις βασικές χρήσεις του 
πόσιμου νερού στο σχολείο.   
Προσδιορίσουν βασικές χρήσεις της  ενέργειας. 
Αναφέρουν συγκεκριμένους τρόπους 
εξοικονόμησης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας 
στο σχολείο. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/ 
προβλήματος 
Καταγράψουν χρήσεις του νερού στο σχολείο 
και περιπτώσεις που γίνεται κατασπατάλησή 
του. 
Καταγράψουν περιπτώσεις που γίνεται άσκοπη 
χρήση της ενέργειας στο σχολείο.  
 
3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ 
προβλήματος 
Διερευνήσουν αν υπάρχουν  ενεργοβόρες 
συσκευές στο σχολείο.  
Προσδιορίσουν ποιες καθημερινές συνήθειες 

Αειφόρο Σχολείο 
 

Εξοικονόμηση 
νερού και 

ενέργειας στο 
σχολείο. 

 
Απλοί τρόποι 

εξοικονόμησης 
πόσιμου νερού στο 

σχολείο. 
 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας στο 

σχολείο. 

Καταιγισμός ιδεών:  
Α. Χρήσεις του νερού στο σχολείο και  
γιατί θα πρέπει να γίνεται ορθολογική 
χρήση του. 
Β. Χρήσεις της ενέργειας  στο σχολείο 
και ποια είναι τα οφέλη από την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
Μελέτη περίπτωσης: 
 Υπολογισμοί από τους λογαριασμούς 
ΔΕΗ και Ύδρευσης  της μέσης 
ημερήσιας κατανάλωσης στο σχολείο : 
A. Nερού  
B. Ενέργειας  
Πριν και μετά από τις δράσεις 
εξοικονόμησης.  
 
Έρευνα και καταγραφή των 
περιπτώσεων σπατάλης νερού και 
ενέργειας στο σχολείο.  
 
Συγκεντρωτικός πίνακας: 
Προβλήματα από την κατασπατάληση 

Οδηγός Ανάπτυξης 
Διαθεματικών 
Δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: 
http://pi-
schools.sch.gr/dimotiko/ 
 
ΤΕΙ Σερρών: 
http://www.dipe-
serron.gr/co2schools/ 
 
Επίσημος Διαδικτυακός 
Τόπος της Ε.Ε.: 
http://ec.europa.eu/environ
ment/youth/water 
 
http://www.watersave.gr/  
 
Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής: 
http://www.ypeka.gr 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://www.dipe-serron.gr/co2schools/
http://www.dipe-serron.gr/co2schools/
http://ec.europa.eu/environment/youth/water
http://ec.europa.eu/environment/youth/water
http://www.watersave.gr/site/content/view/13/28/
http://www.ypeka.gr/
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συμβάλλουν στην υπερκατανάλωση ενέργειας 
στο σχολείο. 
Συνδέσουν καθημερινές συμπεριφορές με το 
ζήτημα της κατασπατάλησης νερού. 
Ερευνήσουν δυνατότητες βελτίωσης στις 
υποδομές/εξοπλισμό  του σχολείου, ώστε να 
μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και νερού. 
 
4ο Επίπεδο: Δράσεις 
Υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν απλές 
πρακτικές εξοικονόμησης νερού και ενέργειας 
στο σχολείο.  
Σχεδιάσουν δράσεις εξοικονόμησης νερού και 
ενέργειας στο σχολείο σε συνεργασία με τον 
δήμο και τον Σύλλογο γονέων. 
Ενημερώσουν τη σχολική και τοπική 
κοινότητα. 
 
 
 

νερού και ενέργειας και προτάσεις για 
μείωση της κατανάλωσής τους. 
 
Αντιπαράθεση απόψεων για το θέμα: 
«Eνεργοβόρο αλλά φθηνό ή φιλικότερο 
προς το περιβάλλον  αλλά ακριβό». 
με αφορμή την υποτιθέμενη αγορά μιας 
ηλεκτρικής συσκευής. 
 
Ανάληψη δράσης: 
Α. Σύναψη συνεργασιών με τον Δήμο 
και το Σύλλογο γονέων για τη βελτίωση 
των υποδομών/ εξοπλισμού του 
σχολείου ώστε να επιτυγχάνεται 
εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.  
Β. Δημιουργία  ενημερωτικού  
φυλλαδίου ή ιστολογίου  με οδηγίες 
εξοικονόμησης νερού και ενέργειας που 
απευθύνεται στη σχολική και την  
τοπική κοινότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEdIES: 
www.medies.net/ 
 
WWF: 
http://climate.wwf.gr/ 
 
 

http://www.medies.net/
http://climate.wwf.gr/
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Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες  

 
Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να: 
 
1ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις 
Αποσαφηνίσουν ότι στη μεσογειακή χώρα μας 
κυρίαρχα φυτά είναι οι θάμνοι. 
Αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο, 
αντιδιαβρωτικό και αντιπλημμυρικό των 
θάμνων.  
Απαριθμήσουν κινδύνους και απειλές των 
ελληνικών και μεσογειακών δασών. 
   
2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/ 
προβλήματος 
Εντοπίσουν σχέσεις μεταξύ της ελληνικής 
βλάστησης, του ανάγλυφου και του κλίματος 
και της Ελλάδας.  
Προσδιορίσουν βασικές συνέπειες από την 
καταστροφή της μεσογειακής βλάστησης. 
3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ 
προβλήματος 
Αναγνωρίζουν  την πλούσια ποικιλότητα της  
ελληνικής  βλάστησης και τον σημαντικό ρόλο 
της  στο περιβάλλον.  
Προσδιορίσουν βασικές αιτίες που οδηγούν 
στην υποβάθμιση του δάσους.  
Διερευνήσουν το καθεστώς προστασίας του 
προστατευόμενου δάσους, θαμνώνα ή εθνικού 

Αειφόρος 
διαχείριση  δασών 

 
Γνωρίζω και 

προστατεύω την 
ελληνική 
βλάστηση 

 
 

Σχέσεις μεταξύ 
βλάστησης και 

ελληνικού 
περιβάλλοντος 

 
Μεσογειακό κλίμα 

 
 

 
Ποικιλότητα 

φυτικών ειδών 
 

Θάμνοι 
Φρύγανα 

 
Φυλλοβόλα και 
Αειθαλή δέντρα. 

 

Βιβιλιογραφική - Διαδικτυακή 
Έρευνα: 
 Χαρακτηριστικοί θάμνοι και δέντρα 
της ελληνικής και μεσογειακής 
βλάστησης. 
 
Μελέτη πεδίου:  
Επίσκεψη σε θαμνώνα της περιοχής και 
καταγραφή θάμνων μικρών και 
μεγάλων. 
 
Κατασκευή απλών πειραματικών 
διατάξεων που αποδεικνύουν τον 
αντιδιαβρωτικό ρόλο των φυτών.  
 
Έρευνα - Μελέτη σχετικά με τα δάση/ 
θαμνώνες της περιοχής και το καθεστώς 
προστασίας τους.  
 
Χαρτογράφηση εννοιών:  
Από τι κινδυνεύουν τα δάση και οι 
θαμνώνες της χώρας μου;  
 
Ζωγραφική:  
Απεικόνιση ενός μεγάλου δέντρου στα 
φύλλα του οποίου γράφονται προτάσεις 
για τον ρόλο και την αξία του δάσους 

Οδηγός Ανάπτυξης 
διαθεματικών 
δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Π.Ι. 
Διδακτικά πακέτα: 
http://pi-
schools.sch.gr/dimotiko/ 
 

Ιστοσελίδα Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής: 
www.ypeka.gr 
 
Ιστοσελίδα Ελληνικής 
Εταιρείας προστασίας της 
Φύσης: 
http://www.eepf.gr/ 
 
Ιστοσελίδα Τμήματος 
Δασών Κυπριακής 
Δημοκρατίας: 
www.moa.gov.cy/  
 
Εκπαιδευτικό πακέτο για 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://www.ypeka.gr/
http://www.eepf.gr/
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
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δρυμού της περιοχής τους. 
 
4ο Επίπεδο: Δράσεις 
Σχεδιάσουν και διατυπώσουν συγκεκριμένες 
λύσεις για την προστασία των δασών της 
περιοχής τους και της χώρας μας.  
Αναλάβουν πρωτοβουλίες σε θέματα 
προστασίας δασών και πρώην δασικών 
εκτάσεων της περιοχής τους, παρατηρώντας και 
αναφέροντας συγκεκριμένες πρακτικές που 
συνιστούν απειλές, όπως η καταπάτηση και η 
υπερβόσκηση. 
 

Υπόγεια νερά 
 

Πλημμύρες 
 

Διάβρωση 
 

Προστατευόμενα 
δάση 

 
Εθνικοί δρυμοί 

 
 
 
 
 
 
 

και στα κλαδιά γράφονται συνδετικές 
λέξεις. 
 
Κατασκευή Κολλάζ: 
Καλλιτεχνικές δημιουργίες  
εμπνευσμένες από το δάσος και τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει. 
 
Παιχνίδι με κάρτες δέντρων και 
θάμνων που 
αποτυπώνουν/αποκαλύπτουν τις 
σχέσεις των φυτών με το περιβάλλον 
τους: «Και τα φυτά έχουν τις παρέες 
τους και τις προτιμήσεις τους».  
 
Αφηγήσεις σχετικές με χαρακτηριστικά 
ελληνικά φυτά  βασισμένες σε στοιχεία 
της μυθολογίας και της λαϊκής 
παράδοσης. 
 
Ανάληψη Δράσης: 
Α. Υιοθέτηση και προστασία  δάσους/ 
θαμνώνα της περιοχής. 
Β. Παρατηρητήριο για καταγραφή 
πρακτικών που συνιστούν απειλές όπως 
καταπάτηση και υπερβόσκηση.  
Γ. Δημιουργία ενημερωτικού 
φυλλαδίου: «Απλές προτάσεις για την 
προστασία  των δασών». 
 

το δάσος:  
http://www.e-
yliko.gr/Lists/List40/Disp
Form.aspx?ID=175&Sour
ce=http%3A%2F%2Fww
w%2Ee-
yliko%2Egr%2Fresource
%2Fsupportmaterial%2FE
duPackets%2Easpx 
 

 

 

 

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=175&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ee-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets%2Easpx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=175&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ee-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets%2Easpx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=175&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ee-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets%2Easpx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=175&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ee-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets%2Easpx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=175&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ee-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets%2Easpx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=175&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ee-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets%2Easpx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=175&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ee-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets%2Easpx
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=175&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ee-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduPackets%2Easpx
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Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες  

 
Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Οι μαθητές και μαθητές να:  
 

1ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις 
Αναγνωρίζουν διαφορετικούς τύπους  εδαφών.  
Αναγνωρίζουν το φαινόμενο  της διάβρωσης 
και της ερημοποίησης των εδαφών και των 
ακτών  μέσα από φωτογραφίες.  
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/ 
προβλήματος 
Προσδιορίσουν τους φυσικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στη διάβρωση και την  
ερημοποίηση των εδαφών. 
Εντοπίσουν τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
που επιταχύνουν και επεκτείνουν το φαινόμενο 
της διάβρωσης και της ερημοποίησης. 
 
3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ 
προβλήματος 
Διερευνήσουν τις συνέπειες που δημιουργεί το 
φαινόμενο της διάβρωσης και  της 
ερημοποίησης  σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  
Ερευνήσουν εάν ο τόπος τους ανήκει στη ζώνη 
των ευαίσθητων για ερημοποίηση ή διάβρωση 
περιοχών της πατρίδας μας. 
Διαπιστώσουν ότι οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες μετατρέπουν τη φυσική 

Γεωποικιλότητα/ 
Ποιότητα του 
εδάφους και 
υπεδάφους. 

 
Διάβρωση - 

Ερημοποίηση 
 

Διάβρωση 
Φυσικοί 

παράγοντες: 
υπόγειο και 

επιφανειακό νερό, 
θαλάσσια κύματα, 
άνεμος, βιολογικοί 

παράγοντες κτλ. 
 

Ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες 

που επιταχύνουν το 
φαινόμενο: 
καταστροφή 

δασών, πυρκαγιές, 
κλπ. 

 
Ερημοποίηση 

Φυσικοί 

Μελέτη εικόνας: 
 Παρατήρηση και περιγραφή 
χαρακτηριστικών εικόνων από 
διαβρωμένες και ερημοποιημένες 
περιοχές της χώρας μας. 
 
Πείραμα:  
Κατασκευή απλής διάταξης  για την 
παρατήρηση της διάβρωσης από την 
επίδραση του νερού της βροχής, των 
κυμάτων της θάλασσας και του αέρα. 
 
Ανάλυση και μελέτη 
χαρακτηριστικής περίπτωσης με 
θέμα:  
Α. Ξηρασία -  Πλημμύρες, 
Ερημοποίηση-Σχέσεις και 
Αλληλεξαρτήσεις. Σύνδεση με τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες  
Β. Συνθήκες διαβίωσης και υγείας των 
ανθρώπων που κατοικούν σε 
ερημοποιημένες περιοχές. 
 
Δραματοποίηση με θέμα: 
 «Η γη μας δεν μπορεί πια να μας 
θρέψει». 
 

Οδηγός Ανάπτυξης 
Διαθεματικών 
Δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Π.Ι.:  
http://pi-
schools.sch.gr/dimotiko/ 
 
Ιστότοπος της Ε.Ε.:  
http://ec.europa.eu/environ
ment/youth 
 
 
Γεωλογία-Γεωγραφία 
(Διδακτικό Πακέτο): 
http://www.pi-
schools.gr/books/gymnasi
o/ 
 
 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://ec.europa.eu/environment/youth
http://ec.europa.eu/environment/youth
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/
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διαδικασία της διάβρωσης σε πρόβλημα. 
 
4ο Επίπεδο: Δράσεις 
Επιχειρηματολογήσουν  υπέρ της διατήρησης 
της ποιότητας του εδάφους και του υπεδάφους. 
Προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της διάβρωσης και της 
ερημοποίησης στον τόπο τους. 
Αναλάβουν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας και 
της τοπικής κοινωνίας, για τη σημασία της 
αποτροπής της ερημοποίησης. 
 

παράγοντες: 
ποιότητα εδάφους, 

κλίμα, κλπ. 
 

Περιοχές της 
χώρας μας με 

υψηλό κίνδυνο για 
ερημοποίηση: 

Ανατ. 
Πελοπόννησος, 
Ανατ. Στερεά, 

Κεντ. και Ανατ. 
Κρήτη, 

νησιά Αιγαίου, κ.ά. 
 

Ενέργειες της 
πολιτείας για την 

πρόληψη/ 
αποτροπή της 

εξάπλωσης της 
ερημοποίησης: 

Προστασία δασών, 
υδάτινων πόρων, 
αγροτικών γαιών, 

βοσκοτόπων. 
 
 
 

 
 

Χαρτογράφηση εννοιών: 
Αιτίες και συνέπειες της ερημοποίησης. 
 
Παιχνίδι ρόλων:  
Διατήρηση της ποιότητας του εδάφους 
στον τόπο μας.  
 
Ανάληψη δράσης:  
Α. Ανάδειξη στην τοπική κοινωνία του 
προβλήματος διάβρωσης ή 
ερημοποίησης μιας συγκεκριμένης 
περιοχής. 
Β. Υιοθέτηση και προστασία της 
συγκεκριμένης περιοχής με δράσεις, 
όπως φύτευση με αντιδιαβρωτικά 
μεσογειακά φυτά που συγκρατούν το 
έδαφος, ανάρτηση ενημερωτικών 
πινακίδων κλπ. 
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Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες  

 
Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες  να:  
 
1ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις 
Προσδιορίζουν τον όρο «πολιτιστική 
κληρονομιά». 
Αναφέρουν 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα 
από την πολιτιστική και την πολιτισμική 
κληρονομιά του τόπου τους.  
Συνδέσουν στοιχεία  της πολιτιστικής 
κληρονομιάς με το περιβάλλον τους. 
Αποσαφηνίσουν πότε η υποβάθμιση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους είναι 
αποτέλεσμα φυσικών αιτιών και πότε 
ανθρωπογενών παρεμβάσεων. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/ 
προβλήματος 
Εντοπίσουν 2-3 χαρακτηριστικά στοιχεία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους που 
συνδέονται με τη χρήση πόρων της περιοχής 
τους.  
Προσδιορίσουν τη χρονική περίοδο 
κατασκευής αυτών των μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  
Καταγράψουν παραδόσεις, έθιμα και 
προφορικές μαρτυρίες που σχετίζονται με τα 
μνημεία αυτά. 

Πολιτιστική 
Κληρονομιά και 

Πολιτισμική 
Ποικιλότητα 

 
Μνημεία  και 

χώροι 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς: 

 
Κτίσματα 

Ανεμόμυλοι 
Νερόμυλοι 

Κρήνες 
Γεφύρια 
Πηγάδια 

 
Σχετικές δοξασίες, 

μύθοι, ήθη και 
έθιμα. 

 
Προστασία και 
ανάδειξη  ενός 

κτίσματος ή ενός 
χώρου πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Αφήγηση/ Ανάγνωση ποιημάτων 
λογοτεχνικών κειμένων, τραγουδιών, 
ιστοριών, μύθων, παραμυθιών και 
παραδόσεων σχετικά με κάποιο μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου 
τους. 
 
Επίσκεψη στο αρχαιολογικό, 
λαογραφικό  ή θεματικό  μουσείο της 
περιοχής τους και συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με το μνημείο 
που μελετούν. 
 
Μελέτη πεδίου: 
Διερεύνηση της μορφής, της 
χρησιμότητας και των υλικών δόμησης 
ενός μνημείου πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου τους. 
 
Συζήτηση: 
Η σημασία των μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς για τον τόπο μας.  
 
Συνέντευξη από αρχιτέκτονα ή 
συντηρητή για την τεχνική, τις 
μεθόδους, τα υλικά που χρησιμοποιούν 
για επιδιόρθωση, αναστύλωση παλαιών 

Οδηγός  Ανάπτυξης 
Διαθεματικών 
Δραστηριοτήτων  
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Π.Ι.: 
 http://pi-
schools.sch.gr/dimotiko/ 
 
Υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού: 
http://odysseus.culture.gr 
 
Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης: 
http://www.cycladic.gr/fro
ntoffice/portal 
  
Μουσείο Ακρόπολης: 
http://www.theacropolism
useum.gr/default.php?pna
me=ekpaideftiko_ilikο 
 
Μουσείο Μπενάκη: 
http://www.benaki.gr/inde
x.asp?lang=gr&id=30401 
 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://odysseus.culture.gr/
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal
http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=ekpaideftiko_ilikο
http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=ekpaideftiko_ilikο
http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=ekpaideftiko_ilikο
http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30401
http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=30401
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Περιγράψουν και να εκτιμήσουν τη 
διαχρονική αξία που έχουν αυτά στη σύγχρονη 
ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
Προσδιορίσουν 2-3 τρόπους ανάδειξης   των 
χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Συνδέσουν τυχόν φθορές, εγκατάλειψη ή και 
περιβαλλοντική υποβάθμιση των χώρων αυτών 
με ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής. 
 
3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ 
προβλήματος 
Ερευνήσουν με ποιους τρόπους θα 
προστατεύσουν και θα αναδείξουν τα στοιχεία 
της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. 
Προβλέψουν τα αποτελέσματα από την πιθανή 
ανάδειξη και ένταξη των χώρων/ μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη της 
περιοχής τους. 
 
4ο Επίπεδο: Δράσεις 
Διατυπώσουν προτάσεις ευαισθητοποίησης της 
σχολικής κοινότητας για την προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής 
κληρονομιάς.  
«Υιοθετήσουν» έναν από τους χώρους/ μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους και να 
αναλάβουν εθελοντική δράση σε συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές για την προστασία του.   
Κοινοποιήσουν τις αποφάσεις τους στη σχολική 
κοινότητα, στον Σύλλογο γονέων και 

κατασκευών/ μνημείων.  
 
Δραματοποίηση με θέμα:  
Ένα στιγμιότυπο από την καθημερινή 
ζωή στο παρελθόν και στο παρόν, 
σχετικά με ένα μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
 
Σύνθεση κειμένου:  
Ένα έθιμο της ιδιαίτερης πατρίδας μου. 
 
Δημιουργία λευκώματος με 
φωτογραφικό υλικό από ποικίλες πηγές 
παλαιών κτηρίων και σημαντικών 
μνημείων του τόπου τους.  
 
Χαρτογράφηση εννοιών: 
Πολιτισμός και πολιτιστική 
κληρονομιά. 
 
Ανάληψη δράσης : 
Α. Έκθεση κατασκευών, μακέτες από 
απλά υλικά όπως πλαστελίνη, πηλό, 
χαρτί και ανακυκλώσιμα υλικά 
νερόμυλων, γεφυριών, πηγαδιών, 
κτισμάτων κτλ. που βρίσκονται στην 
περιοχή τους. 
Β. Διοργάνωση ημέρας αφιερωμένης σε 
έθιμα και παραδόσεις όπως λαϊκά 
δρώμενα, κοινωνικές εκδηλώσεις, 

Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο: 
http://www.byzantinemus
eum.gr/el/educational_pro
gramme 
 
Πύλη Παιδαγωγικού 
Υλικού Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: 
http://www.env-edu.gr/  
 
http://www.unescopireas.g
r/el/epikoinonia.html 
 
 
 

http://www.byzantinemuseum.gr/el/educational_programme
http://www.byzantinemuseum.gr/el/educational_programme
http://www.byzantinemuseum.gr/el/educational_programme
http://www.env-edu.gr/Default.aspx
http://www.unescopireas.gr/el/epikoinonia.html
http://www.unescopireas.gr/el/epikoinonia.html
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κηδεμόνων και στις τοπικές αρχές. 
 

εορτασμοί, κτλ.  
Γ. Δημιουργία έντυπου ή ιστολογίου με 
πληροφοριακό υλικό για κάποιο 
μνημείο ή κάποιο έθιμο του τόπου τους. 
Δ. Δημιουργία Ημερολογίου 
πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής 
τους. 
 

 
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 
Βασικά θέματα 

 
Δραστηριότητες  

 
Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να:  
 
1ο Επίπεδο: Θεμελιώδεις γνώσεις 
Περιγράψουν με απλό τρόπο το φαινόμενο της 
δημιουργίαs των σεισμών και των φυσικών 
χαρακτηριστικών του.   
Ενημερωθούν για τα δευτερογενή/συνοδά 
φαινόμενα των σεισμών. 
Ενημερωθούν ότι οι πρώτες ώρες μετά την 
εκδήλωση ενός σεισμού είναι οι  πλέον 
σημαντικές για την ανεύρεση και διάσωση 
τυχόν θυμάτων. 
Πληροφορηθούν  ότι ο ηφαιστιακός κίνδυνος 
στην Ελλάδα εστιάζεται στο  «Σύγχρονο 
Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο». 
Αναφέρουν τα συνοδά φαινόμενα των 
ηφαιστειακών εκρήξεων.  
Γνωρίσουν τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία 

Φυσικές 
Καταστροφές/ 

Διαχείριση 
περιβαλλοντικών 

κρίσεων 
 

Σεισμοί και 
Ηφαίστεια 

 
Σεισμοί 
Φυσικά 

χαρακτηριστικά: 
Μέγεθος, 

επίκεντρο, χρόνος 
εκδήλωσης, 

ένταση. 
 

Δευτερογενή 

Αφήγηση:  
Το φαινόμενο του σεισμού στη 
μυθολογία. 
 
Μελέτη περίπτωσης:  
Α. Αναζήτηση άρθρου στον τύπο 
σχετικά με έναν πρόσφατο μεγάλο 
σεισμό.   
Β. Προσδιορισμός των 
χαρακτηριστικών του σεισμού και 
συζήτηση για τις συνέπειές του.   
 
Πείραμα για την κατανόηση της 
διαδικασίας γέννησης των σεισμών. 
 
Έρευνα:   
Α. Γιατί γίνονται σεισμοί. 
Β. Καταγραφή των μεγάλων σεισμών 

Οδηγός Ανάπτυξης 
διαθεματικών 
δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης:  
www.pi-schools.gr 

 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 
του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών: 
http://www.gein.noa.gr/ 
 
 
Ευρω-μεσογειακό 
σεισμολογικό κέντρο: 
http://www.emsc-
csem.org/#2 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.gein.noa.gr/
http://www.emsc-csem.org/#2
http://www.emsc-csem.org/#2
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για την αντιμετώπιση του σεισμικού και 
ηφαιστειακού φαινομένου στην Ελλάδα. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισμός ζητήματος/ 
προβλήματος 
Εντοπίσουν τους λόγους που η χώρα μας έχει 
πολλά ηφαίστεια και είναι η πλέον σεισμογενής 
χώρα στην Ευρώπη και έκτη στον πλανήτη.  
Προσδιορίσουν τις συνέπειες των σεισμών και 
των ηφαιστειακών εκρήξεων στον άνθρωπο και 
τις δραστηριότητές του. 
Συσχετίσουν τις απώλειες από μια σεισμική/ 
ηφαιστειακή  καταστροφή με τα πολιτιστικά, 
κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής.  
Διαπιστώσουν ότι τα αποτελέσματα  των 
σεισμών έχουν άμεση εξάρτηση από τα υλικά 
και τις μεθόδους κατασκευής των κτηρίων και 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό μιας περιοχής.  
Εκτιμήσουν τη σημασία του σχεδιασμού 
κοινωνικής ετοιμότητας σε  περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.  
 
3ο Επίπεδο: Διερεύνηση ζητήματος/ 
προβλήματος 
Διερευνήσουν αν ο τόπος τους είχε υποστεί στο 
παρελθόν καταστροφές από σεισμούς  και από 
δευτερογενή φαινόμενα όπως κατολισθήσεις ή 
καταπτώσεις.  
 Διερευνήσουν αν ζουν σε περιοχή υψηλού 

καταστροφικά 
φαινόμενα: 

Κατολισθήσεις, 
καταπτώσεις, 

σεισμικά θαλάσσια 
κύματα-τσουνάμι, 

τεχνολογικά 
ατυχήματα και 

οικολογικές 
καταστροφές. 

 
Συνέπειες στον 
άνθρωπο και τις 
δραστηριότητές 
του: Απώλειες 

ανθρώπινων ζωών, 
τραυματισμοί, 
ψυχολογικά 
προβλήματα,  
οικολογικά  

προβλήματα-
θάνατοι αγρίων 
ζώων, απώλεια 

καταστροφή 
χλωρίδας από τη 
διατάραξη της 

επιφάνειας της Γης. 
 

Ανθρωπογενείς 
παράγοντες που  

της τελευταίας 20ετίας στη χώρα μας  
Γ. Χαρτογραφική αποτύπωση των 
ηφαιστείων στον Ελλαδικό χώρο.  
 
Κατασκευή : Μοντέλο ενός 
σεισμογράφου με απλά υλικά. 
 
Έρευνα σε ιστορικές πηγές:  
Σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις που 
έπληξαν την Ελλάδα κατά τους 
ιστορικούς χρόνους. Συνέπειες από τα 
δευτερογενή φαινόμενα τους όπως 
τσουνάμι, κατολισθήσεις. 
 
Δραματοποίηση:  
Περιήγηση στο Ακρωτήρι της 
Σαντορίνης μετά την έκρηξη του 
ηφαιστείου. 
 
Συνέντευξη από πολιτικό μηχανικό 
σχετικά με τον αντισεισμικό σχεδιασμό 
των κτηρίων.  
 
Συγκεντρωτικός πίνακας:  
Κίνδυνοι και μέτρα προφύλαξης από 
τον σεισμό. 
 
Παιχνίδι ρόλων:  
Αντιμετώπιση των αναγκών μετά την 
εκδήλωση ενός σεισμού στον τόπο μας. 

 
Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας: 
http://www.civilprotection
.gr/ 
 
 
Οργανισμός 
Αντισεισμικού 
σχεδιασμού και 
Προστασίας: 
http://www.oasp.gr/ 
 
Οργανισμός 
Αντισεισμικού 
σχεδιασμού και 
Προστασίας /Δελτίο 
Σεισμού: 
http://www.oasp.gr/earthq
uakes 
 
 

http://www.civilprotection.gr/
http://www.civilprotection.gr/
http://www.oasp.gr/
http://www.oasp.gr/earthquakes
http://www.oasp.gr/earthquakes
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σεισμικού κινδύνου. 
Αναλύσουν τις συνέπειες  από τους σεισμούς. 
Συνδέσουν τα μέτρα πρόληψης  με την 
αποτροπή ή τον περιορισμό των συνεπειών από 
τις σεισμούς και γενικότερα από  τις φυσικές 
καταστροφές. 
Αναρωτηθούν για τις αξίες και τις ικανότητες  
που πρέπει να έχουν για τη διαχείριση κρίσεων. 
 
4ο Επίπεδο: Δράσεις 
Εξασκηθούν στη διατήρηση της ψυχραιμίας σε 
περίπτωση σεισμού και να λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψή τους τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. 
Συνειδητοποιήσουν την αξία της πρόληψης για 
την προστασία από τις φυσικές καταστροφές. 
Αναλάβουν πρωτοβουλίες  ενημέρωσης της 
σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας  
σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν 
για να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες από τους 
σεισμούς. 
 
 

εντείνουν τις 
συνέπειες των 

σεισμών: 
 

Μέτρα πρόληψης 
και αντιμετώπισης 

των σεισμών. 
 

Αντισεισμικός 
σχεδιασμός. 

Ηφαιστειακός 
κίνδυνος 

 
Συνέπειες των 
ηφαιστειακών 

εκρήξεων. 
 

Μέτρα πρόληψης 
και αντιμετώπισης 
του ηφαιστειακού 

κινδύνου. 
 

 
Ανάληψη δράσης : 
Α. Κατασκευή σεισμοκώδικα για την 
προστασία από τον σεισμό όταν 
βρίσκεται στο σχολείο, το σπίτι και σε 
διακοπές.  
Β. Ασκήσεις ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση σεισμού στο σχολείο. 
Γ. Διοργάνωση συζήτησης  με θέμα «Ο 
σεισμός ενώνει τους λαούς και τα 
κράτη». Η σημασία της αλληλεγγύης. 
 

 
 
 
 
 


