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Διερεύνηση πηγών για κατανόηση βασικών
εννοιών που αφορούν στην κλιματική αλλαγή
Σκοπός: Μέσα από κριτική διερεύνηση προτεινόμενων πηγών, τα παιδιά να
δομήσουν τη δική τους γνώση σε σχέση με βασικές έννοιες που αφορούν στην
κλιματική αλλαγή.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟI ΣΤOΧΟΙ
ΓΝΩΣΕΙΣ
Τα παιδιά να κατανοήσουν βασικές έννοιες και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή, όπως:
• τι είναι «κλίμα» (σε σχέση με το τι είναι «καιρός»)
• τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου
• πώς αλλάζει το κλίμα (φυσικές διεργασίες και φαινόμενα, ανθρώπινη δραστηριότητα)

ΔΕΞΙOΤΗΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚA ΜEΣΑ

Τα παιδιά να:
• α ναζητούν και να επεξεργάζονται πληροφορίες
αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες
• δ ιερευνούν και να αξιοποιούν πολυμεσικό εκπαιδευτικό
υλικό, στοχεύοντας στην αναζήτηση και οικοδόμηση νέας
γνώσης

• Φορητές συσκευές τύπου tablet / φορητοί Η.Υ.
• Λογισμικό ActivInspire
• Λογισμικό «Αλλαγή στο Κλίμα»
• Συσκευές απάντησης ActivExpression (ή άλλη αντίστοιχη τεχνολογία)

ΡOΛΟΙ

ΣΤΑΣΕΙΣ
Τα παιδιά να:
• ε υαισθητοποιηθούν και να διερευνούν για το τι συμβαίνει
γύρω τους σε σχέση με το περιβάλλον
• αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στο σοβαρό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής

Εκπαιδευτικός
Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά δίνοντας τους διάφορες πηγές και
υποβοηθώντας τα με ερωτήσεις σε μια κριτική διερεύνηση των θεμάτων
που μελετούν.
Παιδιά
Τα παιδιά θέτουν κριτήρια, συνεργάζονται με τους
συμμαθητές τους και δομούν τη δική τους γνώση, δημιουργώντας δικές τους ερωτήσεις αξιολόγησης της
γνώσης που απέκτησαν.

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α.Π.
Δημοτική Εκπαίδευση:
• Φυσικές Επιστήμες: Δ΄ και Ε΄ τάξη – Ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον»
• Γεωγραφία: Στ΄ Τάξη – Ενότητα «Κλιματολογία-Μετεωρολογία» και «Φυσική
Γεωγραφία»
• Ελληνικά: Δ΄ Τάξη – Ενότητα 4 «Εμένα με νοιάζει»
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μέση Γενική Εκπαίδευση (Γυμνασιακός Κύκλος):
• Βιολογία: Α΄ Γυμνασίου – Ενότητα 4 «Φωτοσύνθεση»
• Χημεία: Β΄ Γυμνασίου – Ενότητα 13 «Ατμοσφαιρικός αέρας - Ρύπανση του
ατμοσφαιρικού αέρα»
• Γεωγραφία: Β΄ Γυμνασίου – Ενότητα 4 «Φυσική Γεωγραφία της Κύπρου»
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