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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ  

ΔΑΟ – ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΟ ΕΤΕΡΓΕΣΗ 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΔΑΟ, ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ, ΚΙΝΔΤΝΟΙ, ΠΡΟΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΤΡΚΑΓΙΑ, ΤΠΕΡΒΟΚΗΗ, 

ΑΠΟΨΙΛΩΗ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΤΜΟΙ, NATURA, ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕ 

1.3  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ/ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΔΙΑΣΑΕΙ 

Σο προτεινόμενο κζμα αναφζρετε ςτο δάςοσ ωσ ζνα οικοςφςτθμα με ξεχωριςτι ςθμαςία, 
κζςθ και ρόλο μζςα ςτο φυςικό περιβάλλον. ΣΟ ΔΑΟ είναι ζνα πλοφςιο και πολυςφνκετο 
οικολογικό ςφςτθμα που, με τισ πολλαπλζσ λειτουργίεσ του, διαδραματίηει πρωταρχικό 
ρόλο ςτθν οικολογικι ιςορροπία του ευρφτερου περιβάλλοντοσ. Οι ςχζςεισ του δάςουσ με 
τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ είναι πολυποίκιλεσ και τοποκετοφνται ςε πολλά επίπεδα, όπου 
πάντα ςχεδόν αποκαλφπτεται μοναδικόσ και ανιδιοτελισ ευεργζτθσ τουσ.  
Σο δάςοσ προςφζρει ςτον άνκρωπο και ςτο περιβάλλον απλόχερα τα προϊόντα του, αλλά 
ταυτόχρονα απειλείται από πολλοφσ κινδφνουσ όπωσ οι δαςικζσ πυρκαγιζσ, θ ρφπανςθ τισ 
ατμόςφαιρασ, θ κλιματικι αλλαγι, θ υπερβόςκθςθ, θ αποψίλωςθ και άλλα. Για να 
προςτατζψουμε τα δάςθ από τουσ κινδφνουσ αυτοφσ χρειαηόμαςτε ζνα πρόγραμμα 
ορκολογικισ διαχείριςισ του. 
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Οι μακθτζσ καλοφνται μζςω τθσ διερεφνθςθσ και των βιωματικϊν δραςτθριοτιτων να 
ανακαλφψουν το δαςικό οικοςφςτθμα , το ρόλο και τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του, τουσ 
κινδφνουσ που το απειλοφν και να προτείνουν τρόπουσ για μια ορκολογικι διαχείριςι του. 
Οι επιμζρουσ διαςτάςεισ του κζματοσ που κα διερευνιςουν οι μακθτζσ ςτα πλαίςια τθσ 
Ζϊνθσ δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων είναι: 

 Σο δάςοσ ωσ ξεχωριςτό οικοςφςτθμα - προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

 Προςφορά  του δάςουσ ςτον άνκρωπο και το περιβάλλον  

 Κίνδυνοι που απειλοφν τα δαςικά  οικοςυςτιματα - προςταςία και αειφορικι 
διαχείριςθ  
 

 
 
1.4  ΚΟΠΟ 

 κοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι οι μακθτζσ-τριεσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τα 

οφζλθ που μασ προςφζρει το δάςοσ , του κινδφνουσ που το απειλοφν , να ενεργοποιθκοφν , 

να αλλάξουν ςτάςθ ηωισ και να υιοκετιςουν καλζσ πρακτικζσ για τθν προςταςία των 

δαςικϊν οικοςυςτθμάτων. 

 

1.5  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ για τθ δομι και λειτουργία του δαςικοφ 
οικοςυςτιματοσ 

 να αναγνωρίςουν τθν ευεργετικι προςφορά του δάςουσ ςτθν ποιότθτα ηωισ του 
ανκρϊπου και τθν οικολογικι ιςορροπία του πλανιτθ 

 να ανακαλφψουν τουσ κινδφνουσ και τισ απειλζσ των δαςϊν 

 να  αγαπιςουν το δάςοσ και να υιοκετιςεισ ςτάςεισ φιλικζσ προσ αυτό 

 να προτείνουν τρόπουσ προςταςίασ των δαςϊν και να  ειςάγουν περιβαλλοντικοφσ 
και κοινωνικοφσ προβλθματιςμοφσ  

 να ανακαλφψουν  τθν αλλθλεπίδραςθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων με το 
περιβάλλον 

 να προβλθματιςτοφν και να γίνουν πιο υπεφκυνοι αυριανοί πολίτεσ 
αναγνωρίηοντασ τθν ςθμαςία του εκελοντιςμοφ.  

 να προκαλζςουν μια νζα και ευρφτερα αποδεχτι ςτάςθ ηωισ "φιλικι προσ το 
περιβάλλον"  

 να διερευνιςουν  τισ επαγγελματικζσ τουσ επιλογζσ 

 να ενιςχυκεί θ αυτοεκτίμθςθ, θ πρωτοβουλία και θ ενεργι ςυμμετοχι των μελϊν 
τθσ ομάδασ 

 να βαδίςουν παρζα, για να γνωρίςουν από κοντά τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν 
ςτθν περιοχι τουσ 

 να αποκτιςουν γνϊςεισ, εμπειρίεσ, δεξιότθτεσ μζςα από τθν παρατιρθςθ, 
καταγραφι, ςφγκριςθ και χριςθ οργάνων 

 να μεταφζρουν τθν επιςτθμονικι πλθροφορία ςτο κοινό (να μεταφζρουν τθ γνϊςθ 
ϊςτε να άρουν τθν άγνοια), μζςα από τθν παρουςίαςθ του προγράμματοσ με 
διαφάνειεσ, video, εκκζματα, φωτογραφικό υλικό, ιςτοςελίδεσ κ.α 

 

1.6 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  
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1)Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ: Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν-δεδομζνων ςε ιςτότοπουσ, 

επεξεργαςία κειμζνων, επεξεργαςία δεδομζνων ϊςτε να παραχκεί θ ηθτοφμενθ 

πλθροφορία (αποτζλεςμα) ,  φωτογραφίεσ, video, παρουςιάςεισ 

2)Οπτικοακουςτικά μζςα: ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι , μθχανισ προβολισ 

3) Η ςχολικι βιβλιοκικθ  

4) Εργαςτιριο του τομζα Γεωπονίασ 

5) Αναλϊςιμα  

1.7 ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ/ΠΗΓΕ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΤΝ 

Τλικό από προθγοφμενα προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων (Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ),  ντοκυμαντζρ  - βίντεο για τα δάςθ  

http://www.kpem.gr/ekdoseis/bibprogs/dasos/dasos.pdf 

http://www.wwf.gr/enviromental-education 

http://www.env-edu.gr/ViewSubject.aspx?id=4 

https://dasarxeio.com 

http://www.kpe.gr/index.php?option=com_weblinks&catid=54&Itemid=23 

https://www.youtube.com/watch?v=1jimqtlXObg 

https://www.youtube.com/watch?v=tFpSuptEYh4 

https://www.youtube.com/watch?v=5t2sN0x7joE 

https://www.youtube.com/watch?v=gWgWidGgICA 

https://www.youtube.com/watch?v=bB3GIjwu6qM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAgtcG57Duo 

https://www.youtube.com/watch?v=Er9n3dU5Hvk 

http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-
egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4919?locale= 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3738?locale=el 

http://www.kpem.gr/ekdoseis/bibprogs/dasos/dasos.pdf
http://www.wwf.gr/enviromental-education
http://www.env-edu.gr/ViewSubject.aspx?id=4
http://www.kpe.gr/index.php?option=com_weblinks&catid=54&Itemid=23
https://www.youtube.com/watch?v=1jimqtlXObg
https://www.youtube.com/watch?v=tFpSuptEYh4
https://www.youtube.com/watch?v=5t2sN0x7joE
https://www.youtube.com/watch?v=gWgWidGgICA
https://www.youtube.com/watch?v=bB3GIjwu6qM
https://www.youtube.com/watch?v=ZAgtcG57Duo
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4919?locale
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3738?locale=el
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http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8087?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7564?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8589?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7565?locale=el 

 

 

1.8 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  

ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ         

ΑΓΩΓΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

ΣΕΧΝΕ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΛΛΟ  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

Η μεκοδολογία που κα χρθςιμοποιιςουμε είναι θ μζκοδοσ project  εςτιάηοντασ ςτθν 

διερεφνθςθ του κζματοσ μζςα ςε ομάδεσ με βιωματικζσ δράςεισ ςυγκεκριμζνα με: 

1.Βιωματικζσ αςκιςεισ, παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ ενίςχυςθσ για  τθν ςυνοχι τθσ 

ομάδασ, τθν αυτοεκτίμθςθ, και τθ επικοινωνία  των μελϊν. 

2.Διδαςκαλία και πρακτικι εφαρμογι τεχνικϊν ομαδικισ ςυηιτθςθσ και λιψθσ αποφάςεων 

(ελεφκεροσ ςυνειρμόσ, καταιγιςμόσ ιδεϊν). Με τελικό αποτζλεςμα τθν καλφτερθ και 

πλθρζςτερθ διερεφνθςθ του κζματοσ. 

3.Πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ εντοπιςμοφ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν από 

βιβλία, φυλλάδια και ιςτοςελίδεσ.  

4.Διερεφνθςθ του κζματοσ με πειράματα και με μετριςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο 

χϊρο των εργαςτθρίων κακϊσ και ςτο πεδίο  

5. Πραγματοποίθςθ υπαίκριων δραςτθριοτιτων περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ   

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8087?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7564?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8589?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7565?locale=el
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6. Επιςκζψεισ ςε /από ςχετικοφσ φορείσ (Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, τοπικζσ 

δαςικζσ υπθρεςίεσ, ειδικοφσ τεχνικοφσ /επιςτιμονεσ, μθ κυβερνθτικζσ περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ). 

7. υνεργαςία μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

2.2 Πορεία υλοποίηςησ 

ΠΡΩΣΟ ΣΑΔΙΟ (Ειςαγωγι ςτο κζμα- ςυγκρότθςθ ομάδων) 

 υηιτθςθ με τουσ μακθτζσ, προβλθματιςμόσ , επιλογι του κζματοσ παράκεςθ 
πθγϊν. 

 Παρουςίαςθ των ςτόχων και τθσ διαδικαςίασ. Τπογραφι ςυμβολαίου ςυνεργαςίασ 
μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ  οριςμόσ ςυντονιςτι 

 Δθμιουργία υποομάδων και υποκεμάτων 
 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΑΔΙΟ (Διερεφνθςθ  του γνωςτικοφ μζρουσ του κζματοσ) 

 Προβολι ταινιϊν μικροφ μικουσ  – ςυηιτθςθ, καταιγιςμόσ ιδεϊν και διεξαγωγι 
ερωτθμάτων 

 Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο και ςτθ ςχολικι βιβλιοκικθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τα 
υποκζματα των ομάδων 

 υνεργαςία με τοπικοφσ Φορείσ, Τπθρεςίεσ και ειδικοφσ επιςτιμονεσ  

ΣΡΙΣΟ ΣΑΔΙΟ (Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ) 

 Επίςκεψθ ςτο δάςοσ και ςυλλογι πλθροφοριϊν μζςω τθσ παρατιρθςθσ 

 Τιοκζτθςθ ενόσ δάςουσ τθσ περιοχισ για κακαριςμό - δενδροφφτευςθ 

 υνεργαςία με τουσ κακθγθτζσ του τομζα Γεωπονίασ Σεχνολογίασ Σροφίμων και 
Περιβάλλοντοσ (διενζργεια πειράματοσ ςτα εργαςτιρια του τομζα) 

 Διενζργεια βιωματικϊν δράςεων (παιχνίδια, ζργα, κ.α) 

 Διερεφνθςθ των απόψεων τθσ τοπικισ κοινωνίασ για το δάςοσ και καταγραφι 
προτάςεων 

 Επεξεργαςία των πλθροφοριϊν που αποκόμιςαν οι μακθτζσ μζςω των βιωματικϊν 
δράςεων και τθσ  διερεφνθςθσ  των ερωτθμάτων , διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

 
  
 
 

ΣΕΣΑΡΣΟ ΣΑΔΙΟ (Διάχυςθ αποτελεςμάτων – τελικι αξιολόγθςθ) 
 

 Διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτθν ςχολικι κοινότθτα μζςω κεατρικϊν 
παραςτάςεων και παρουςιάςεων 

 Διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτθν τοπικι κοινωνία ςε ςυνεργαςία με τουσ 
τοπικοφσ φορείσ μζςω κάποιασ θμερίδασ , ζκκεςθσ, δθμοςιεφςεισ ςτον τοπικό 
ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο.  

 Σελικι αξιολόγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ και των ςυμμετεχόντων  μακθτϊν  
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 Αναλυτικι και πλθρζςτερθ περιγραφι τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 
επιςυνάπτεται ςτον φάκελο τθσ ΖΔΔ  με διδακτικά ςενάρια ζνα για κάκε επιμζρουσ 
διάςταςθ του κζματοσ.  

 Προτείνετε θ διοργάνωςθ ζκκεςθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ, για τθν 
προβολι των ζργων των μακθτϊν από τθν ΖΔΔ, τθν Ερευνθτικι εργαςία ςτθν 
Σεχνολογία και τισ Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ των τομζων-ειδικοτιτων ΕΠΑΛ  

 Προτείνετε θ ςυνεργαςία με τθν Ερευνθτικι Εργαςία ςτθν Σεχνολογία ςε κζματα 
ςυναφοφσ περιεχομζνου. 

 
 
  

 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Φωτογραφικό άλμπουμ  ι ταινία μικροφ μικουσ\με υλικό ςχετικό με το κζμα. Αφίςα,   blog, 

διαφθμιςτικό βίντεο 5 λεπτϊν. 

 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Για τθν  αξιολόγθςθ των εργαςιϊν ςτθν Ζϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων  βαςιηόμαςτε  
ςτο μοντζλο CIPP (Contex, Input, Process, Product)( Καλακάκθ ,2012). Η αξιολόγθςθ ςτόχο 
ζχει τθν πρόοδο και τθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ και υλοποιείται από όλθ τθν ομάδα 
(εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ).  
 Η αξιολόγθςθ διενεργείται ςτθν πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ θ λεγόμενθ αρχική 
μζςω ερωτιςεων και ςυηιτθςθσ ϊςτε να αναγνωριςτεί το επίπεδο τθσ προχπάρχουςασ 
γνϊςθσ που κα ςτθριχκεί θ οικοδόμθςθ τθσ νζασ.  
τθ ςυνζχεια και κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ και τθσ διαδικαςίασ ζχουμε τθ  
διαμορφωτική αξιολόγηςη θ οποία διενεργείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ και των δράςεων. Οι εκπαιδευτικοί  παρακολουκοφν διακριτικά 
τθν πορεία εργαςιϊν και τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν και παρεμβαίνουν διευκολυντικά για 
να ανατροφοδοτιςουν τισ ομάδεσ.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων ακολουκεί η τελική  αξιολόγηςη τθσ ςυνολικισ 
εργαςίασ, τθσ λειτουργικότθτασ του ςεναρίου και τθσ ωφζλειασ που προζκυψε από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Σα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ είναι: 

 θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ. 

 Σα οφζλθ για τουσ μακθτζσ/τριεσ 

 θ πλθρότθτα των απαντιςεων και του παραγόμενου κειμζνου ωσ προσ το 
περιεχόμενο, τθν ζκφραςθ και τθ δομι. 

 ο τρόποσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ των μελϊν τθσ ομάδασ και θ ςυμμετοχι 
ςτισ δραςτθριότθτεσ 

 θ ςυνεργαςία με άλλα τμιματα /ειδικότθτεσ/ΕΕΣ με ςυναφι κεματολογία 

 θ ςυνεργαςία με φορείσ και επιςτθμονικά κζντρα 

 το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία 
 
τουσ μακθτζσ δίδεται ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ και ετεροαξιολόγθςθσ                  
για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα  ωσ μζλθ τθσ ομάδασ και ςτο επίπεδο ικανοποίθςθσ 
των προςδοκιϊν τουσ. 



 

Πνευματικού Σταυρούλα τεχν. Γεωπόνοσ/ εκπαιδευτικόσ  Καλογεροπούλου Αριςτέα 
τεχν. Γεωπόνοσ εκπαιδευτικόσ   Σελίδα 7 
 

Σα φφλλα εργαςιϊν που δίνονται μετά τθν κάκε δραςτθριότθτα ςε ζντυπθ μορφι 
,θλεκτρονικι με τθ χριςθ ΣΠΕ,  είτε με προφορικζσ ερωτιςεισ είναι μζροσ τθσ αξιολόγθςθσ 
κατανόθςθσ και εμπζδωςθσ των εννοιϊν που διδαχτικαν (μεταγνωςτικοί ςτόχοι). 
Σζλοσ, εκτιμάται ο βακμόσ γενίκευςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ ςτθ διδακτικι πράξθ και ςτθν 
κακθμερινότθτα των μακθτϊν. υγκρίνεται το πριν και το μετά τθσ ικανοποίθςθσ των 
προςδοκιϊν από το πρόγραμμα κακϊσ  αξιολογείται και θ ενεργι ςυμμετοχι του παιδιοφ 
και θ απόκτθςθ δεξιοτιτων αλλθλεπίδραςθσ. 
Η αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ εργαςίασ τθσ Ομάδασ (Ματςαγγοφρασ, 2011) διενεργείται  ςε 
επίπεδο ςχεδιαςμοφ  και παραγόμενθσ εργαςίασ όπου αξιολογοφμε το παραδοτζο προϊόν 
ωσ προσ το περιεχόμενο , τθ γλϊςςα , τθ δομι  αλλά και τθ ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ . 
Σα Δελτία αξιολόγθςθσ είναι περιγραφικά και δεν αποτελοφν βακμολογικι αξιολόγθςθ. 
τόχο ζχουν να αξιολογιςουν τθ διαδικαςία και το παραγόμενο προϊόν ωσ μακθςιακό 
αποτζλεςμα  αλλά και να εκπαιδεφςουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν ομαδικότθτα, 
τθ ςυνεργαςία , τθν αλλθλεγγφθ , τθν αυτοκριτικι ,τθν αυτενζργεια και πρωτοβουλία, τθ 
λιψθ απόφαςθσ. 

 

 το φάκελο για τθν ΖΔΔ επιςυνάπτετε ενδεικτικό δελτίο αξιολόγθςθσ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 

 

1. WWF Ελλάσ, Τλικό Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, www.wwf.gr 
2. Μεςόγειοσ .Ο.., Τλικό περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, www.medsos.gr (χολεία, 

Εκπαιδευτικό υλικό). 
3. ΗΜΕΙΩΕΙ ΤΓΚΟΜΙ∆Η ∆ΑΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΕΤΘΤΜΙΟΤ ∆ρα Φυς. 

Επιςτθμϊν – ∆αςολόγου Κακθγθτοφ Πανεπιςτθμίου 
4. Ελλθνικι Εταιρία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ, Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ,  
5. Περιβάλλον και Γεωργία Π. καλτςίκθσ, Μ. Ν. Γκοφφα,  Γ. Λϊλοσ, Κ. αϊτάνθσ, . 

Σαμπουρατηι- Βιβλίο ΕΠΑΛ  
6. Γεωλογία και Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων Γ.  Βοφτςινοσ, Κ. Κοςμάσ, Γ. Καλκάνθσ, Κ. 

οφτςασ - βιβλίο ΓΕΛ 
7. Περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ Αρχζσ - φιλοςοφία, μεκοδολογία, παιχνίδια και 

αςκιςεισ Α. Γεωργόπουλοσ, Ε. Σςαλίκθ 
8. http://aesop.iep.edu.gr/ϋ 
9. https://syneducation.wordpress.com 
10. http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-

egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html 
11. Αρχζσ Περιβαλλοντικϊν Επιςτθμϊν Α. Ακαναςάκθσ, Θ. Κουςοφρθσ, . Κονταράτοσ- 

βιβλίο ΓΕΛ 
12. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=433 
13. http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&lan

guage=el-GR 
14. http://www.env-

edu.gr/Documents/files/EkpYliko/Prostateyomenes_Perioxes/Enimerotiko_Keimeno
.pdf 

 

http://www.wwf.gr/
http://www.medsos.gr/
http://www.biblionet.gr/author/20833/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/20834/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://syneducation.wordpress.com/
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&language=el-GR
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ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Όχι Bold.  

Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςη: Πλιρθσ 

Διάςτημα: Πριν και Μετά 0. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  

 
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ/-ΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΕ18-12 ΣΕΧΝΟΛΟΓΟΓΟ 

ΓΕΩΠΟΝΟ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΙΣΕΑ  ΠΕ18-12 ΣΕΧΝΟΛΟΓΟΓΟ 

ΓΕΩΠΟΝΟ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ  

Το δάςοσ ωσ ξεχωριςτό οικοςφςτθμα – Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ, ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ, ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ, ΑΛΛΗΛΕΡΙΔΑΣΗ, 

ΤΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ, , ΡΑΑΓΩΓΟΙ , ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΡΟΙΚΟΔΟΜΟΙΤΕΣ  ΟΗ  

ΕΝΕΓΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΥΜΟΙ, ΡΕΙΟΧΕΣ NATURA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 ΚΟΠΟ 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι οι μακθτζσ-τριεσ να είναι ςε κζςθ να ερμθνεφουν τθν 

ζννοια, τισ αρχζσ, τισ λειτουργίεσ του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ και να διακρίνουν τα 

διαφορετικά δαςικά οικοςυςτιματα τθσ ΕΛΛΑΔΑΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.4  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Διδακτικοί ςτόχοι 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ςεναρίου οι μακθτζσ κα πρζπει : 
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 Να αναφζρουν τουσ βιοτικοφσ  και αβιοτικοφσ παράγοντεσ του δαςικοφ 

οικοςυςτιματοσ  

 Να κατανοιςουν τισ ςχζςεισ των παραγόντων που ςυνυπάρχουν ςε ζνα δαςικό 

οικοςφςτθμα  

 Να καταγράφουν τροφικζσ αλυςίδεσ 

 Να αναγνωρίηουν τθν ςχζςθ του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ με το περιβάλλον μζςω 

των βιοχθμικϊν κφκλων 

 Να ξεχωρίηουν  τισ διαφορετικζσ  ηϊνεσ δαςικισ βλάςτθςθσ  ςτθν Ελλάδα  

 Να αναγνωρίηουν τουσ Εκνικοφσ Δρυμοφσ και τισ Ρεριοχζσ NATURA 

 

Μακθςιακοί ςτόχοι 

• Να  αγαπιςουν το δάςοσ και να υιοκετιςουν ςτάςεισ φιλικζσ προσ αυτό  

        •  να ανακαλφψουν  τθν αλλθλεπίδραςθ των δαςικϊν ςυςτθμάτων με το περιβάλλον  

Παιδαγωγικοί ςτόχοι 

        • Να ενιςχυκεί θ αυτοεκτίμθςθ, θ πρωτοβουλία και θ ενεργι ςυμμετοχι των μελϊν 

τθσ ομάδασ 

        • Να ανακαλφψουν τισ ιδιαίτερεσ  κλίςεισ και δεξιότθτεσ 

        • Να βελτιωκεί το κλίμα ςτο ςχολικό περιβάλλον 

        • Να αποκτιςουν κριτικι ςκζψθ και να επιχειρθματολογοφν 

         •   Να ενταχκοφν ποιο εφκολα ςτο νζο ςχολικό περιβάλλον με τθν ζνταξι τουσ ςε 

κάποια ομάδα 

1.5  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

           5 εβδομάδεσ (1 τρίωρο ανά εβδομάδα) 

1.6  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΙΚA ANTIKEIMENA 

Στο ςενάριο τθσ Ζϊνθσ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων είναι διακεματικό  και εμπλζκονται 

γνωςτικά αντικείμενα όπωσ 

Βιολογία, Χθμεία, Περιβάλλον, Δαςοπονία, Γεωγραφία 

1.7  ΣΑΞΕΙ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

Α  ΕΡΑΛ  

1.8  ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΠΟΤΔΩΝ 
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 Βιολογία Γ γυμναςίου 

  Γεωλογία και Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων  Α ΓΕΛ  

 Ρεριβάλλον και Γεωργία Β ΕΡΑΛ τομζα Γεωπονίασ Τεχνολογίασ τροφίμων και 

περιβάλλοντοσ 

 Γεωλογία- Γεωγραφία Α και Γ γυμναςίου 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

1.9  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚ ΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

 Η/Υ, TΡΕ, αίκουςα διδαςκαλίασ, αναλϊςιμα 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

1.Βιωματικζσ αςκιςεισ, παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ ενίςχυςθσ για  τθν ςυνοχι τθσ 

ομάδασ, τθν αυτοεκτίμθςθ, και τθ επικοινωνία  των μελϊν. 

2.Διδαςκαλία και πρακτικι εφαρμογι τεχνικϊν ομαδικισ ςυηιτθςθσ και λιψθσ αποφάςεων 

(ελεφκεροσ ςυνειρμόσ, καταιγιςμόσ ιδεϊν). Με τελικό αποτζλεςμα τθν καλφτερθ και 

πλθρζςτερθ διερεφνθςθ του κζματοσ. 

3.Ρρακτικζσ δραςτθριότθτεσ εντοπιςμοφ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν από 

βιβλία, φυλλάδια και ιςτοςελίδεσ.  

4.Διερεφνθςθ του κζματοσ με πειράματα και με μετριςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο 

χϊρο των εργαςτθρίων κακϊσ και ςτο πεδίο  

2.2 Πορεία υλοποίθςθσ 

Θεωρθτικό μζροσ (προτεινόμενθ  διάρκεια  1 εβδομάδα) 

Σο κεωρθτικό μζροσ είναι ενθμερωτικό προςφζρει ςτουσ μακθτζσ  βαςικζσ γνώςεισ για  

το δαςικό οικοςφςτθμα, τθ δομι του, τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του, τουσ τφπουσ των 

δαςικών οικοςυςτθμάτων και τθν ιςτορικι εξζλιξι τουσ. 

Βιματα εξζλιξθσ του Θεωρθτικοφ μζρουσ 

1θ    Είναι χριςιμο ο κακθγθτισ να δθμιουργιςει  μια γζφυρα με αυτά που ζμακαν οι 

μακθτζσ ςτο Γυμνάςιο  ςτο μάκθμα τθσ Βιολογίασ .   Η  ανίχνευςθ  των  γνϊςεων  αυτϊν κα 

γίνει με τθν βοικεια ενόσ ερωτθματολογίου  
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Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ 

• Σι είναι οικοςφςτθμα 

• Ποια είδθ οικοςυςτθμάτων γνωρίηετε( δώςτε παραδείγματα) 

• Σι είναι οι βιοτικοί και οι αβιοτικοί παράγοντεσ που ςυμβιώνουν ςε ζνα  

οικοςφςτθμα 

• Σι  είναι οι παραγωγοί , οι καταναλωτζσ και αποικοδομθτζσ  

• Σι είναι οι τροφικζσ αλυςίδεσ 

• Ποιοι είναι οι βιοχθμικοί κφκλοι ενόσ οικοςυςτιματοσ 

• Σι είναι οι  Εκνικοί  Δρυμοί, οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ και θ περιοχζσ 

NATURA 

 

2θ. Ο κακθγθτισ παρουςιάηει  βαςικζσ  ζννοιεσ  των  δαςικϊν  οικοςυςτθμάτων ( Οριςμόσ, 

αβιοτικοί παράγοντεσ, Βιοτικοί παράγοντεσ , παραγωγοί , καταναλωτζσ,  τροφικζσ αλυςίδεσ 

του δάςουσ, ο κφκλοσ του άνκρακα και του οξυγόνου, φωτοςφνκεςθ, ροι ενζργειασ) 

Ρθγζσ: Διαδίκτυο, Φωτόδεντρο - κεματικι περιοχι Βιολογία ι παρακολοφκθςθ ταινίασ 

ςχετικι με το δάςοσ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8085?locale=el (ζννοια του οικοςυςτιματοσ) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7405?locale=el (κφκλοσ άνκρακα) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8673?locale=el (ροι ενζργειασ ςτο οικοςφςτθμα) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8771?locale=el (τροφικζσ αλυςίδεσ τροφικά 

πλζγματα) 

Συηιτθςθ και κατάκεςθ προςωπικϊν εμπειριϊν από τα δάςθ που ζχουν επιςκεφτεί. 

3. Διαμόρφωςθ ερευνθτικών ερωτθμάτων  για να αναδειχκοφν και να διερευνθκοφν όλεσ 

οι διαςτάςεισ του κζματοσ1 

 Σι είναι το δαςικό οικοςφςτθμα και ποιοι παράγοντεσ το ςυνκζτουν 

 Ποιοι τφποι δαςικών οικοςυςτθμάτων υπάρχουν ςτθν Ελλάδα 

 Ποιοι   είναι οι παραγωγοί , οι καταναλωτζσ και αποικοδομθτζσ  ςε ζνα δαςικό 

οικοςφςτθμα 

 Ποια θ ςχζςθ μεταξφ των ηωντανών οργανιςμών ενόσ δαςικοφ οικοςυςτιματοσ 

                                                           
1 θμείωςθ: τα ερωτιματα κα διαμορφωκοφν από τουσ ίδιουσ του μακθτζσ με ςυηιτθςθ 

και καταιγιςμό ιδεϊν, ο εκπαιδευτικόσ  κακοδθγϊντασ τθν ςυηιτθςθ  κα εκμαιεφςει τα 

ερωτιματα αυτά από τουσ μακθτζσ   

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8085?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7405?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8673?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8771?locale=el
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 Σι είναι οι Εκνικοφ Δρυμοί και οι περιοχζσ NATURA  

 

 

Δραςτθριότθτεσ (προτεινόμενθ διάρκεια 3 εβδομάδεσ) 

Οι μακθτζσ κα χωριςτοφν ςε ομάδεσ ( ζωσ 4 άτομα ανά ομάδα), ςε κάκε ομάδα κα οριςτεί 

κάποιοσ ςυντονιςτισ ο οποίοσ κα αναλάβει τον καταμεριςμό εργαςιϊν , τθν τιρθςθ 

θμερολογίου. Στο θμερολόγιο κα γίνει θ καταγραφι των εργαςιϊν που διενεργοφν τα μζλθ 

τθσ ομάδασ. Η κάκε ομάδα κα διατθρεί ζνα φάκελο  (portfolio) ςτον οποίο κα τοποκετοφν 

το υλικό που κα παραχκεί από όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ 2  

 

1θ   Δραςτθριότθτα 

Σίτλοσ:  Βιοτικοί και Αβιοτικοί Ραράγοντεσ 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν τουσ βιοτικοφσ από τουσ αβιοτικοφσ παράγοντεσ ενόσ 

δάςουσ  

Ο κακθγθτισ δίνει  ςτουσ μακθτζσ μια φωτογραφία ενόσ δαςικοφ οικοςυςτιματοσ ( 

διαφορετικι ςε κάκε ομάδα) και ηθτείται από αυτοφσ να τθν παρατθριςουν και να 

καταγράψουν ςε ζνα χαρτί τουσ βιοτικοφσ και τουσ αβιοτικοφσ παράγοντεσ.  

Ακολουκεί  ςυηιτθςθ  και καταγραφι ςυμπεραςμάτων 

 

2θ  Δραςτθριότθτα 

Σίτλοσ: τροφικζσ αλυςίδεσ 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να κατατάςςουν του ηωντανοφσ οργανιςμοφσ ενόσ δάςουσ ςφμφωνα 

με τθν ροι ενζργειασ και κατανοιςουν τθν ανάγκθ τθσ βιοποικιλότθτασ 

Ο κακθγθτισ  δίνει  ςτουσ μακθτζσ αςκιςεισ (ατομικζσ ι ομαδικζσ) για να κατανοιςουν 

καλφτερα τισ τροφικζσ αλυςίδεσ του  δαςικοφ οικοςυςτιματοσ.   Ραραδείγματα αςκιςεων 

                                                           
2 θμείωςθ: το υλικό που κα μαηζψει κάκε ομάδα κα κρατθκεί ςε ζνα φάκελο 

δραςτθριοτιτων  (portfolio) για να χρθςιμοποιθκεί για τθν ςφνκεςθ των παραδοτζων τθσ 

Δράςθσ . Επίςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ςεναρίου και όλθσ τθσ 

δράςθσ ςτα πλαίςια τθσ  ΖΔΔ: «Δάςοσ ζνασ άγνωςτοσ ευεργζτθσ» 
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1.http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7430?locale=e (άςκθςθ για τισ τροφικζσ αλυςίδεσ) 

2.  Συμπλιρωςθ φφλλου εργαςίασ : 

Ταξινόμθςθ ηωντανϊν οργανιςμϊν που ςυμβιϊνουν ςτο Δαςικό οικοςφςτθμα 

Οργανιςμοί Ραραγωγοί Καταναλωτζσ Α 

τάξθσ 

Καταναλωτζσ Β 

τάξθσ 

Αποικοδομθτζσ 

ρίγανθ     

ζλατο     

κάμπια     

ςπουργίτι     

μφκθτασ     

μανιτάρι     

αλεποφ     

 

 

 Ακολουκεί ςυηιτθςθ με καταιγιςμό ιδεϊν με κζμα : Η αναγκαιότθτα τθσ βιοποικιλότθτασ 

ενόσ οικοςυςτιματοσ.  Καταγραφι απόψεων από τισ ομάδεσ 

3θ Δραςτθριότθτα 

Σίτλοσ: Τφποι δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και εξάπλωςι  τουσ  ςτθν Ελλάδα 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να διαχωρίηουν τα δαςικά οικοςυςτιματα ανάλογα με τθν γεωγραφικι 

τουσ κζςθ και τθ βλάςτθςι τουσ 

 Δίνονται ςτουσ μακθτζσ οι ηϊνεσ βλάςτθςθσ τθσ Ελλάδασ (Ρεριβάλλον και Γεωργία 
Ρ. καλτςίκθσ, Μ. Ν. Γκοφφα,  Γ. Λϊλοσ, Κ. Σαϊτάνθσ, Σ. Ταμπουρατηι- Βιβλίο ΕΡΑΛ 
ςελίδα 160) ι  http://www.slideshare.net/xristosxarmpis/ss-45377628 

 Κάκε ομάδα ςυλλζγει πλθροφορίεσ  από τθν ςχολικι βιβλιοκικθ , το διαδίκτυο, κ.ά. 
για ζνα τφπο δαςικοφ οικοςυςτιματοσ  και τισ  παρουςιάηει ςτθν ολομζλεια τθσ 
τάξθσ 

 Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν το https://maps.google.gr εντοπίηουν τα δαςικά 
οικοςυςτιματα τθσ Ελλάδασ  τα αποτυπϊνουν ςε ζνα πρόχειρο ςκαρίφθμα και τα 
ταξινομοφν ςτθν αντίςτοιχθ ηϊνθ 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7430?locale=e
http://www.slideshare.net/xristosxarmpis/ss-45377628
https://maps.google.gr/


 

Πνευματικού Σταυρούλα τεχν. Γεωπόνοσ/ εκπαιδευτικόσ  
Καλογεροπούλου Αριςτέα τεχν. Γεωπόνοσ εκπαιδευτικόσ  
  
ςελίδα 7 
 
 

4θ Δραςτθριότθτα   

Σίτλοσ: Εκνικοί Δρυμοί –Ρεριοχζσ NATURA 

κοπόσ:   Οι μακθτζσ να ανακαλφψουν και να πλθροφορθκοφν για τουσ Εκνικοφσ Δρυμοφσ 
τθσ Ελλάδασ, και τισ Ρεριοχζσ NATURA  

Οι ομάδεσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο και ςτθ ςχολικι βιβλιοκικθ 

Ρροτεινόμενεσ ιςτοςελίδασ   

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=433 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&language=e
l-GR 

http://www.wwf.gr/areas/protected-areas 

http://www.env-
edu.gr/Documents/files/EkpYliko/Prostateyomenes_Perioxes/Enimerotiko_Keimeno.pdf 

 

 Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν το https://maps.google.gr εντοπίηουν τισ περιοχζσ 
NATURA και τουσ Εκνικοφσ Δρυμοφσ  τθσ Ελλάδασ   

 Οι ομάδεσ καταγράφουν τα δαςικά οικοςυςτιματα που ζχουν χαρακτθριςτεί 
Εκνικοφ Δρυμοί και περιοχζσ NATURA 

 Συηιτθςθ για τθν ςθμαςία των προςτατευόμενων περιοχϊν ςτθν διατιρθςθ τθσ 
Βιοποικιλότθτασ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων 
 
 

 

Ολοκλιρωςθ Διδακτικοφ ςεναρίου: 

 Σφνκεςθ τελικϊν παραδοτζων από τισ ομάδεσ 

 Ραρουςίαςθ των παραδοτζων ςτθν ολομζλεια του τμιματοσ 

 Αξιολόγθςθ 

 

 

 

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=433
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&language=el-GR
http://www.wwf.gr/areas/protected-areas
http://www.env-edu.gr/Documents/files/EkpYliko/Prostateyomenes_Perioxes/Enimerotiko_Keimeno.pdf
http://www.env-edu.gr/Documents/files/EkpYliko/Prostateyomenes_Perioxes/Enimerotiko_Keimeno.pdf
https://maps.google.gr/
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Αξιολόγθςθ κακθγθτι    εργαλεία:  

Ραρατιρθςθ, Ημερολόγιο,  Εργαςίεσ, Φάκελοσ Δραςτθριοτιτων (Portfolio)  

 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

2. Δίνεται ερωτθματολόγιο ςτθν κάκε ομάδα με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ 

τουσ    

 

 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 

1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΑΥΛΟΥ Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ∆ρα Φυς. 

Επιςτθμϊν – ∆αςολόγου Κακθγθτοφ Ρανεπιςτθμίου  

2. Γεωλογία και Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων Γ.  Βοφτςινοσ, Κ. Κοςμάσ, Γ. Καλκάνθσ, Κ. 

Σοφτςασ - βιβλίο ΓΕΛ 

3. Ρεριβάλλον και Γεωργία Ρ. καλτςίκθσ, Μ. Ν. Γκοφφα,  Γ. Λϊλοσ, Κ. Σαϊτάνθσ, Σ. 

Ταμπουρατηι- Βιβλίο ΕΡΑΛ  

4. Βιολογία Γ Γυμναςίου Ε υαγγελία Μαυρικάκθ Μαριάννα Γκοφβρα Αναςταςία 

Καμποφρθ 

5. Γεωλογία-Γεωγραφία Κ. Ραυλόπουλοσ, Α.  Γαλάνθ, - βιβλίο  Α Γυμναςίου   

6. Γεωλογία-Γεωγραφία Α.ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ    Γ.ΖΑΦΕΙΑΚΙΔΗΣ    Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  - βιβλίο Γ 
γυμναςίου   

7.  http://www.medies.net/_uploaded_files/DESD_energy_Greece/Svoronou.pdf  
8. https://syneducation.wordpress.com 
9. WWF Ελλάσ, Υλικό Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, www.wwf.gr 
10. https://dasarxeio.com 
11. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=433 
12. http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&lan

guage=el-GR 
13. http://www.env-

edu.gr/Documents/files/EkpYliko/Prostateyomenes_Perioxes/Enimerotiko_Keimeno
.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.medies.net/_uploaded_files/DESD_energy_Greece/Svoronou.pdf
https://syneducation.wordpress.com/
http://www.wwf.gr/
https://dasarxeio.com/
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&language=el-GR
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ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Πχι Bold.  

Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςθ: Ρλιρθσ 

Διάςτθμα: Ρριν και Μετά 0. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  

 
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ/-ΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΕ18-12 ΣΕΧΝΟΛΟΓΟΓΟ 

ΓΕΩΠΟΝΟ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΙΣΕΑ ΠΕ18-12 ΣΕΧΝΟΛΟΓΟΓΟ 

ΓΕΩΠΟΝΟ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ  

Κίνδυνοι που απειλοφν τα δαςικά  οικοςυςτιματα   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΡΥΚΑΓΙΑ, ΥΡΕΒΟΣΚΗΣΗ, ΑΕΙΦΟΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ, ΑΡΟΨΙΛΩΣΗ, 

ΛΑΘΟΫΛΟΤΟΜΙΑ, ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΕΙΔΩΝ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΗ ΥΡΑΝΣΗ.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 ΚΟΠΟ 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι οι μακθτζσ-τριεσ να αναγνωρίςουν  τουσ κινδφνουσ που  

απειλοφν τα δαςικά οικοςυςτιματα και να διαμορφϊνουν προτάςεισ για τθν προςταςία 

τουσ . 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.4  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ςεναρίου οι μακθτζσ κα πρζπει : 

Διδακτικοί ςτόχοι 

 Να εντοπίηουν τουσ κινδφνουσ που απειλοφν τα δάςθ και να τουσ ξεχωρίηουν ςε 
φυςικοφσ και ανκρωπογενείσ 

 Να εξθγοφν τα αίτια που τουσ προκαλοφν  

 Να διακρίνουν τισ ςυνζπειεσ ςτο δαςικό οικοςφςτθμα και κατά προζκταςθ ςτο 
άνκρωπο και ςτο περιβάλλον 
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 Να προτείνουν τρόπουσ προςταςίασ των δαςϊν και να  ειςάγουν περιβαλλοντικοφσ 

και κοινωνικοφσ προβλθματιςμοφσ  

 
 

   Γενικοί  Μαθηςιακοί ςτόχοι 

 Να προβλθματιςτοφν και να γίνουν πιο υπεφκυνοι αυριανοί πολίτεσ  

 Να ανακαλφψουν τθν αξία του εκελοντιςμοφ 

 Να προκαλζςουν μια νζα και ευρφτερα αποδεχτι ςτάςθ ηωισ "φιλικι προσ το 

περιβάλλον"  

 

  Γενικοί  παιδαγωγικοί ςτόχοι 

 Να ενιςχυκεί θ αυτοεκτίμθςθ, θ πρωτοβουλία και θ ενεργι ςυμμετοχι των 
μελϊν τθσ ομάδασ 

 Να ανακαλφψουν τισ ιδιαίτερεσ  κλίςεισ και δεξιότθτεσ 

 Να βελτιωκεί το κλίμα ςτο ςχολικό περιβάλλον 

 Να αποκτιςουν κριτικι ςκζψθ και να επιχειρθματολογοφν 

 Να υποδφονται ρόλουσ  

 Να ενταχκοφν ποιο εφκολα ςτο  ςχολικό περιβάλλον με τθν ζνταξι τουσ ςε 

κάποια ομάδα 

 Να ανακαλφψουν τθν αξία του εκελοντιςμοφ και να ςυμμετζχουν ωσ πολίτεσ ςε 

εκελοντικζσ ομάδεσ προςταςίασ των δαςϊν και του ευρφτερου περιβάλλοντοσ 

ςτο οποίο ηουν 

 

 

1.5  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

12 εβδομάδεσ (1 διδακτικό τρίωρο ανά εβδομάδα) 

1.6  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΙΚA ANTIKEIMENA 

Στο ςενάριο τθσ Ζϊνθσ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων είναι διακεματικό  και εμπλζκονται 

γνωςτικά αντικείμενα όπωσ Βιολογία, Χημεία, Περιβάλλον, Δαςοπονία, Γεωγραφία 

1.7  ΣΑΞΕΙ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

Α ΕΡΑΛ  

1.8  ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΠΟΤΔΩΝ 

 Βιολογία Γ γυμναςίου 

  Γεωλογία και Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων  Α ΓΕΛ  

 Ρεριβάλλον και Γεωργία Β ΕΡΑΛ τομζα Γεωπονίασ Τεχνολογίασ τροφίμων και 

περιβάλλοντοσ 
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 Γεωλογία- Γεωγραφία Α και Γ γυμναςίου 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

1.9  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

 TΡΕ, αίκουςα διδαςκαλίασ, εργαςτιριο πλθροφορικισ και γεωπονίασ, αναλϊςιμα, 

μαγνθτοφωνάκι, ψθφιακι κάμερα. 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

Η μεκοδολογία που κα χρθςιμοποιιςουμε είναι θ μζκοδοσ project  εςτιάηοντασ ςτθν 

διερεφνθςθ του κζματοσ μζςα ςε ομάδεσ με βιωματικζσ δράςεισ ςυγκεκριμζνα με: 

1.Βιωματικζσ αςκιςεισ, παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ ενίςχυςθσ για  τθν ςυνοχι τθσ 

ομάδασ, τθν αυτοεκτίμθςθ, και τθ επικοινωνία  των μελϊν. 

2.Διδαςκαλία και πρακτικι εφαρμογι τεχνικϊν ομαδικισ ςυηιτθςθσ και λιψθσ αποφάςεων 

(ελεφκεροσ ςυνειρμόσ, καταιγιςμόσ ιδεϊν). Με τελικό αποτζλεςμα τθν καλφτερθ και 

πλθρζςτερθ διερεφνθςθ του κζματοσ. 

3.Ρρακτικζσ δραςτθριότθτεσ εντοπιςμοφ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν από 

βιβλία, φυλλάδια και ιςτοςελίδεσ.  

4.Διερεφνθςθ του κζματοσ με πειράματα και με μετριςεισ που κα γίνουν ςτο χϊρο των 

εργαςτθρίων κακϊσ και με ζρευνα ςτο πεδίο  

5. Ρραγματοποίθςθ υπαίκριων δραςτθριοτιτων περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ   

6. Επιςκζψεισ ςε /από ςχετικοφσ φορείσ (Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, τοπικζσ 

δαςικζσ υπθρεςίεσ, ειδικοφσ τεχνικοφσ /επιςτιμονεσ, μθ κυβερνθτικζσ περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ). 

7. Συνεργαςία μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

 

2.2 Πορεία υλοποίηςησ 

1.Ειςαγωγή ςτο θζμα- ςυγκρότηςη ομάδων (1 εβδομάδα) 

 Ραρουςίαςθ του κζματοσ από το κακθγθτι  και ςφνδεςι του με τισ γνϊςεισ που 

ζχουν αποκτιςει οι μακθτζσ 
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 Ο κακθγθτισ βάηει ερωτιματα ςτουσ μακθτζσ για να ξεκινιςει ο προβλθματιςμόσ 

και ο καταιγιςμόσ ιδεϊν  π.χ.  

 Ομαδικι ςυηιτθςθ και καταγραφι ερωτθμάτων 

 Συγκρότθςθ ομάδων (μζχρι 4 άτομα, οριςμόσ  ςυντονιςτι) ςε κάκε ομάδα κα 

οριςτεί κάποιοσ ςυντονιςτισ ο οποίοσ κα αναλάβει τον καταμεριςμό εργαςιϊν , 

τθν τιρθςθ θμερολογίου Στο θμερολόγιο κα γίνει θ καταγραφι των εργαςιϊν που 

διενεργοφν τα μζλθ τθσ ομάδασ. Η κάκε ομάδα κα διατθρεί ζνα φάκελο  

(portfolio) ςτον οποίο κα τοποκετοφν το υλικό που κα παραχκεί από όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ 1  

 Οι μακθτζσ ςε ςυνεργαςία με τον κακθγθτι ορίηουν τα παραδοτζα του διδακτικοφ 

ςεναρίου  

 

 

2. Διαμόρφωςη ερευνητικών ερωτημάτων  για να αναδειχθοφν και να διερευνηθοφν όλεσ 

οι διαςτάςεισ του θζματοσ2 

 Ροιοι κίνδυνοι απειλοφν το περιβάλλον 

  Ροια τα αίτια και οι ςυνζπειεσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν 

 Τι είναι θ λακροχλοτομία και  ποιεσ ςυνζπειεσ ζχει ςτα δαςικά οικοςυςτιματα   

  Γιατί κινδυνεφουν τα δαςικά οικοςυςτιματα από τθν κτθνοτροφία  

 Ρωσ θ όξινθ βροχι επθρεάηει τα δάςθ 

 Γιατί απειλείτε θ βιοποικιλότθτα των δαςϊν 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

1Η Δραςτηριότητα (1διδακτική ώρα) 

Σίτλοσ: Δάςοσ ςε κίνδυνο 

κοπόσ:  Οι μακθτζσ να καταγράψουν τουσ κινδφνουσ που απειλοφν τα δάςθ και να τουσ 

ταξινομιςουν ςε φυςικοφσ και ςε ανκρωπογενείσ 

                                                           
1 ημείωςη: το υλικό που κα μαηζψει κάκε ομάδα κα κρατθκεί ςε ζνα φάκελο 

δραςτθριοτιτων  (portfolio) για να χρθςιμοποιθκεί για τθν ςφνκεςθ των παραδοτζων τθσ 

Δράςθσ . Επίςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ςεναρίου και όλθσ τθσ 

δράςθσ ςτα πλαίςια τθσ  ΖΔΔ: «Δάςοσ ζνασ άγνωςτοσ ευεργζτθσ» 

 
2 ημείωςη τα ερωτιματα κα διαμορφωκοφν από τουσ ίδιουσ του μακθτζσ με ςυηιτθςθ και 

καταιγιςμό ιδεϊν, ο εκπαιδευτικόσ  κακοδθγϊντασ τθν ςυηιτθςθ  κα εκμαιεφςει τα 

ερωτιματα αυτά από τουσ μακθτζσ   
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Ο κακθγθτισ δίνει ςτουσ μακθτζσ φωτογραφικό υλικό από δάςθ που ζχουν αλλοιωκεί και 

ηθτά  από τουσ μακθτζσ να  παρατθριςουν και  να καταγράψουν τα αίτια,  και ςτθ ςυνζχεια 

να τα κατατάξουν ςε φυςικά ι ανκρωπογενι. 

 

 

 

2η Δραςτηριότητα (2 διδακτικζσ ώρεσ) 

Σίτλοσ: Σο δάςοσ καίγεται  

κοπόσ:  Οι μακθτζσ να διερευνιςουν τα αίτια των δαςικϊν πυρκαγιϊν και να  γνωρίςουν 

τισ επιπτϊςεισ από τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ για το περιβάλλον και για τον άνκρωπο  

 Ο κακθγθτισ προβάλλει ταινίεσ μικρισ διάρκειεσ , άρκρα από εφθμερίδεσ , 

περιοδικά κ.α ςχετικά  με τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ,  

https://www.youtube.com/watch?v=tFpSuptEYh4 (πυρκαγιζσ) 

https://www.youtube.com/watch?v=5t2sN0x7joE (πυρκαγιζσ)  

Εκπαιδευτικι ταινία για προςταςία από πυρκαγιζσ 

https://www.youtube.com/watch?v=cv8JXRzNk88 

Ζθτείτε  από τουσ μακθτζσ να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ , να προβλθματιςτοφν και 

μζςα από ςυηιτθςθ και καταιγιςμό ιδεϊν να καταγράψουν τα αίτια των πυρκαγιϊν και να 

τα ιεραρχιςουν . 

 Ο Κακθγθτισ δίνει ςτουσ μακθτζσ λζξεισ κλειδιά για να διερευνιςουν  τισ δαςικζσ  

πυρκαγιζσ και τισ ςυνζπειεσ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον 

 Οι ομάδεσ καταγράφουν τα ςτοιχεία που ςυνζλλεξαν  και δθμιουργοφν κολλάη με 

φωτογραφίεσ, άρκρα, κ.α 

 

3η Δραςτηριότητα (2 διδακτικζσ ώρεσ) 

Σίτλοσ:  Αποψίλωςθ δαςϊν 

κοπόσ: Οι μακθτζσ  να ςυνειδθτοποιιςουν τισ ςυνζπειεσ από τθν αλόγιςτθ και λακραία 

υλοτομία. 

Ραρακολοφκθςθ ταινιϊν για τθν αποψίλωςθ 

https://www.youtube.com/watch?v=bB3GIjwu6qM (αποψίλωςθ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAgtcG57Duo(αποψίλωςθ) 

https://www.youtube.com/watch?v=tFpSuptEYh4
https://www.youtube.com/watch?v=5t2sN0x7joE
https://www.youtube.com/watch?v=bB3GIjwu6qM
https://www.youtube.com/watch?v=ZAgtcG57Duo
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https://www.youtube.com/watch?v=Er9n3dU5Hvk (αποψίλωςθ) 

Συηιτθςθ και καταγραφι των αιτιϊν τθσ αποψίλωςθσ. 

 

 

5η δραςτηριότητα  (1 διδακτικι ϊρα) 

Σίτλοσ:  Πξινθ βροχι 

κοπόσ:  Να παρατθριςουν οι μακθτζσ  τισ ςυνζπειεσ τισ όξινθσ βροχισ ςτουσ φυτικοφσ 

οργανιςμοφσ 

Ρείραμα ςτο εργαςτιριο Γεωπονίασ   

6η δραςτηριότητα  (3 διδακτικζσ ώρεσ) 

Σίτλοσ : Εξαφάνιςθ ειδϊν 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να ανακαλφψουν ότι θ δαςικι χλωρίδα και πανίδα είναι ζνασ φυςικόσ 

πόροσ  που από τθν υπερβολικι χριςθ του βρίςκεται ςε κίνδυνο. 

Ο κακθγθτισ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ ζνα άρκρο για τθν εξαφάνιςθ των αρωματικϊν φυτϊν  

για προβλθματιςμό και ςυηιτθςθ 

Σχετικό άρκρο http://www.karfitsa.gr/2016/04/11/ypo-eksafanisi-aromatika-fyta-stin-kri/ 

Οι ομάδεσ καταγράφουν τα αίτια που προκάλεςαν τθν εξαφάνιςθ των αρωματικϊν φυτϊν 

και τα ςυςχετίηουν με τουσ υπόλοιπουσ παράγοντεσ ενόσ δαςικοφ οικοςυςτιματοσ 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ και προβλθματιςμόσ με κζμα: Αν εξαφανιςτοφν κάποια είδη από το 

δαςικό οικοςφςτημα πωσ διαταράςςονται οι ςχζςεισ των άλλων ειδών 

Δίνονται ςτισ ομάδεσ κζματα για διερεφνθςθ ςχετικά με τθν εξαφάνιςθ των ειδϊν.  

 

7η δραςτηριότητα  

Σίτλοσ: Ημερίδα για τα δάςθ(6 διδακτικζσ ϊρεσ) 

κοπόσ ; Να ενθμερωκεί θ ςχολικι κοινότθτα για τα δαςικά οικοςυςτιματα  από ειδικοφσ . 

Οι μακθτζσ με τθν βοικεια του κακθγθτι , του ςυλλόγου διδαςκόντων και του ςυλλόγου 

γονζων και κθδεμόνων διοργανϊνουν θμερίδα τθν θμζρα τθσ Δαςοπονίασ(21 Μαρτίου) 

θζμα : Σα δάςη μασ εκπζμπουν SOS 

Θα προςκαλζςουν για ομιλθτζσ  ειδικοφσ από το Δαςαρχείο τθσ Ρεριοχισ, από τθν 

πυροςβεςτικι υπθρεςία και από περιβαλλοντικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ θ WWF 

https://www.youtube.com/watch?v=Er9n3dU5Hvk
http://www.karfitsa.gr/2016/04/11/ypo-eksafanisi-aromatika-fyta-stin-kri/
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Οι μακθτζσ μαγνθτοςκοποφν τθν εκδιλωςθ.  

Σε περίπτωςθ που θ δραςτθριότθτα αυτι δεν μπορεί να υλοποιθκεί  εναλλακτικά οι 

μακθτζσ επιςκζπτονται το Δαςαρχείο τθσ περιοχισ τουσ και τθν Ρυροςβεςτικι υπθρεςία 

και παίρνουν ςυνζντευξθ από ειδικοφσ. Μαγνθτοφωνοφν τθν ςυνζντευξθ 

8η δραςτηριότητα  

Σίτλοσ: Ραιχνίδι ρόλων(3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

κοπόσ: Να εκφράςουν οι μακθτζσ αιτιολογθμζνεσ κζςεισ και απόψεισ και να ςυνδζςουν το 

πρόβλθμα των δαςικϊν πυρκαγιϊν με βακφτερα κοινωνικοοικονομικά  αίτια 

 Ο κακθγθτισ δίνει  ςτουσ μακθτζσ  το παρακάτω κζμα :  Αποχαρακτηριςμόσ 

δαςικήσ ζκταςησ τησ περιοχήσ τουσ  με ςκοπό την προςζλκυςη επενδυτών και την 

τουριςτική ανάπτυξη.  

 Οι ομάδεσ αναλαμβάνουν να κάνουν μια λίςτα με εμπλεκομζνουσ κοινωνικοφσ 

φορείσ (κάτοικοι περιοχισ, καταςκευαςτικι, δθμοτικι αρχι, περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ, ξενοδόχουσ , άλλουσ επενδυτζσ κ.λπ.) και ςτθ ςυνζχεια να 

αντιπροςωπεφςουν ζναν από αυτοφσ.  

 Ετοιμάηουν τα επιχειριματα τουσ και ζνασ εκπρόςωποσ από κάκε ομάδα κα παίξει 

τον ρόλο του ομιλθτι βοθκοφμενοσ από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ. 

  Χρθςιμοποιοφνται υλικό, ςτοιχεία και επιχειριματα και κάκε φορζασ εκκζτει τισ 

απόψεισ του ςε ζναν πραγματικό διάλογο με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ που τίκενται 

εκ των προτζρων.  

 Στο τζλοσ γίνεται προςπάκεια να εξευρεκεί κοινά αποδεχτι λφςθ. Αφοφ τελειϊςει 

θ διαδικαςία ακολουκεί ςυηιτθςθ αποτίμθςθσ (Γεωργόπουλοσ‐ Τςαλίκθ) 

 

9η δραςτηριότητα 

Σίτλοσ:   Ρροςταςία δαςϊν(6 διδακτικζσ ϊρεσ) 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να ενθμερωκοφν για το νομικό πλαίςιο που διζπει τθν δαςικι 

προςταςία και να προτείνουν τρόπουσ προςταςίασ των δαςϊν 

https://www.youtube.com/watch?v=gWgWidGgICA (προςταςία από πυρκαγιζσ) 

https://www.youtube.com/watch?v=v5vVmKzGcr8 (αειφόροσ διαχείριςθ δαςϊν) 

 

Οι ομάδεσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τθν δαςικι νομοκεςία ςτθν ιςτοςελίδα του 

δαςαρχείου   

 https://dasarxeio.com 

https://www.youtube.com/watch?v=gWgWidGgICA
https://www.youtube.com/watch?v=v5vVmKzGcr8
https://dasarxeio.com/
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Οι ομάδεσ  ςχεδιάηουν το δικό τουσ πλάνο για τθν προςταςία των δαςϊν και δθμιουργοφν 

ταινία μικροφ μικουσ ι διαφθμιςτικό τρζιλερ, αφίςα και φυλλάδιο  με κζμα : 

«Προςταςία των δαςικοφ μασ πλοφτου» 

 

10η δραςτηριότητα (6 διδακτικζσ ώρεσ) 

Σίτλοσ : Υιοκζτθςθ δαςικισ περιοχισ  για  κακαριςμό ι δενδροφφτευςθ 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να ςχεδιάηουν, να οργανϊνουν και να υλοποιοφν εκελοντικζσ ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

Οι ομάδεσ με τθν κακοδιγθςθ του κακθγθτι και ςε ςυνεργαςία με τθν διεφκυνςθ δαςϊν 

τθσ περιοχισ οριοκετοφν μια δαςικι περιοχι και καταγράφουν τα προβλιματα , 

προτείνουν παρεμβάςεισ τισ οποίεσ και υλοποιοφν. 

 

 
    Ολοκλιρωςθ Διδακτικοφ ςεναρίου: 

 Σφνκεςθ τελικϊν παραδοτζων από τισ ομάδεσ 

 Ραρουςίαςθ των παραδοτζων ςτθν ολομζλεια του τμιματοσ 

 Αξιολόγθςθ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Αξιολόγηςη καθηγητή    εργαλεία:  
 
 

 Ραρατιρθςθ 

  Ημερολόγιο  

  Εργαςίεσ   

 Φάκελοσ Δραςτθριοτιτων (Portfolio)  
 
ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Δίνεται ερωτθματολόγιο ςτθν κάκε ομάδα με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ 
δράςθσ τουσ    
 

 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 
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1. WWF Ελλάσ, Υλικό Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, www.wwf.gr 
2. Μεςόγειοσ Σ.Ο.Σ., Υλικό περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, www.medsos.gr (Σχολεία, 

Εκπαιδευτικό υλικό). 
3. Ελλθνικι Εταιρία Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ,  
4. Ρεριβάλλον και Γεωργία Ρ. καλτςίκθσ, Μ. Ν. Γκοφφα,  Γ. Λϊλοσ, Κ. Σαϊτάνθσ, Σ. 

Ταμπουρατηι- Βιβλίο ΕΡΑΛ  
5. Γεωλογία και Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων Γ.  Βοφτςινοσ, Κ. Κοςμάσ, Γ. Καλκάνθσ, Κ. 

Σοφτςασ - βιβλίο ΓΕΛ 
6. Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ Αρχζσ - φιλοςοφία, μεκοδολογία, παιχνίδια και 

αςκιςεισ Α. Γεωργόπουλοσ, Ε. Τςαλίκθ 
7. http://aesop.iep.edu.gr/ϋ 
8. https://syneducation.wordpress.com 
9. http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-

egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html 
10. https://dasarxeio.com 
11. Αρχζσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιςτθμϊν Α. Ακαναςάκθσ, Θ. Κουςοφρθσ, Σ. Κονταράτοσ- 

βιβλίο ΓΕΛ 
12. http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLprotection_gr/DMLprotection_gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Πχι Bold.  

Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςη: Ρλιρθσ 

Διάςτημα: Ρριν και Μετά 0. 

http://www.wwf.gr/
http://www.medsos.gr/
http://www.biblionet.gr/author/20833/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/20834/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://syneducation.wordpress.com/
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-egkekrimena-kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html


 

Καλογεροπούλου Αριςτέα/Πνευματικού Σταυρούλα  Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Σελίδα 1 
 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV  

 
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΦΤΛΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ/EΡΓΟΤ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ/-ΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

Καλογεροποφλου Αριςτζα  ΠΕ18.12 Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ 

Πνευματικοφ ταυροφλα    ΠΕ18.12 Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ  

«Ρείραμα: Ραραςκευι αραιοφ διαλφματοσ Θειϊκοφ οξζοσ(H 2 SO 4 ).Επιπτϊςεισ τθσ όξινθσ 

βροχισ ςτα δαςικά δζνδρα» 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πξινθ βροχι, αζρια του κερμοκθπίου, ρφπανςθ ατμόςφαιρασ, δαςικά οικοςυςτιματα 

1.3 ΚΟΠΟ 

Να εμπλακοφν ενεργά οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςτθν πειραματικι διαδικαςία. 

Να εμπεδϊςουν βιωματικά τα αρνθτικά αποτελζςματα τθσ όξινθσ βροχισ ςτα δάςθ μζςω 

του πειράματοσ και τθσ παρατιρθςθσ 

Να  κατανοιςουν τα αποτελζςματα τθσ αζριασ ρφπανςθσ τα οποία οδθγοφν ςτθν εμφάνιςθ 

του φαινομζνου του κερμοκθπίου. 

1.4  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μετά το τζλοσ του πειράματοσ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ : 

Να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τισ βλάβεσ που προκαλεί θ όξινθ βροχι ςτο δαςικά 

δζνδρα και οικοςυςτιματα γενικότερα 

Να είναι ικανοί να τεκμθριϊνουν τα επιχειριματα τουσ και να εκκζτουν τθν άποψι τουσ 

ςχετικά με τθν ανάγκθ μείωςθσ τθσ αζριασ ρφπανςθσ θ οποία οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ τθσ 

όξινθσ βροχισ και με ότι αυτό ςυνεπάγεται. 
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1.5 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. Η εκτιμϊμενθ διάρκεια του εργαςτθρίου παραςκευισ του αραιοφ διαλφματοσ κειϊκοφ 

οξζοσ είναι 45 λεπτά με μία ϊρα, ςυμπεριλαμβανομζνου ερωτθμάτων, διευκρινιςεων, 

παρατθριςεων. 

2. Η εκτιμϊμενθ διάρκεια ολόκλθρθσ τθσ δραςτθριότθτασ με τισ δοκιμζσ για τθν 

επαλικευςθ των αποτελεςμάτων υπολογίηεται ςτουσ δφο(2) μινεσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι 

τα φυτά είναι ηωντανοί οργανιςμοί και αντιδροφν ςταδιακά ςτισ διάφορεσ επιδράςεισ. Οι 

οποίεσ αλλαγζσ παρατθροφνται και καταγράφονται φςτερα από κάκε επζμβαςθ. 

1.6  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΙΚA ANTIKEIMENA 

Χθμεία, βιολογία, γεωλογία 

1.7  ΣΑΞΕΙ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

Η τάξθ ςτθν οποία απευκφνεται θ δραςτθριότθτα είναι θ ΑϋΕΡΑΛ  

1.8  ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΠΟΤΔΩΝ 

Γεωλογία και Διαχείριςθ φυςικϊν Ρόρων Α ΓΕΛ: Κεφ.2. Η ςχζςθ μασ με τθ Γθ,  Κεφ. 4 

Εδαφικοί Ρόροι, Κεφ6. Δαςικοί Ρόροι 

Βιολογία Γ’  Γυμναςίου , Κεφ1. Οργάνωςθ Ζωι-Βιολογικά ςυςτιματα, Κεφ.2 Οι οργανιςμοί 

ςτο Ρεριβάλλον τουσ/Ραρεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο περιβάλλον 

Χθμεία Γ ϋΓυμναςίου, Κεφ. 1 Οξζα -Βάςεισ-Άλατα/Ρροςτατεφοντασσ τον πλανιτθ από τθν 

όξινθ βροχι 

Ρεριβάλλον και Γεωργία , ΒϋΕΡΑΛ, Τομζασ Γεωπονίασ, Τροφίμων και Ρεριβάλλοντοσ, Κεφ.2 

Φυτικι παραγωγι και Ρεριβάλλον, Κεφ.4 Δάςοσ και Ρεριβάλλον  

 

1.9  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 1 

 Διάλυμα αραιοφ κειικοφ οξζωσ με pH=4,5 ( διατίκεται ςυνικωσ ςτο εργαςτιριο 

Χθμείασ-ςυνεργαςία απαιτείται με το εκπαιδευτικό τθσ Χθμείασ του ςχολείου)2 

                                                           
1
 ημείωςη: Η πειραματικι δραςτθριότθτα εμπνεφςτθκε από το πείραμα που βρίςκεται ςτο βιβλίο 

Ρεριβάλλον και Γεωργία ΒϋΕΡΑΛ του Τομζα Γεωπονίασ , Τροφίμων και Ρεριβάλλοντοσ, ςτθν Σελ.110-

112 

2
 ημείωςη: Το εργαςτιριο αυτό κα πρζπει να πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Υπεφκυνο 

κακθγθτι/τρια Γεωπονίασ και τον κακθγθτι/τρια τθσ Χθμείασ για τθν αςφάλεια του εργαςτθρίου. 

Υπάρχει δυνατότθτα επίςκεψθσ ςτο ΕΚΦΕ τθσ περιοχισ για τθν υλοποίθςθ του πειράματοσ. Σε 

περίπτωςθ που δεν ςυμβαίνει αυτό καλό κα είναι να μθν διεξαχκεί το πείραμα. 
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 Οκτϊ (8) δενδρφλλια πεφκου ι τοφγιασ ι ελάτθσ  ςε γλαςτράκια 

 Γάντια και μάςκεσ μιασ χριςθσ ( από το φαρμακείο) 

 Αποςταγμζνο νερό 

 Ψεκαςτιρεσ διαφορετικοφ χρϊματοσ, ο ζνασ για το αποςταγμζνο νερό και ο άλλοσ 

για το αραιό διάλυμα κειϊκοφ οξζωσ.  

 Μαρκαδόροσ ανεξίτθλθσ γραφισ για το μαρκάριςμα « Μάρτυρασ», « Πξινθ βροχι» 

ςτουσ ψεκαςτιρεσ  

 Χαρτί και μολφβι για τισ παρατθριςεισ και καταγραφι των αποτελεςμάτων. 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

Επίδειξθ παραςκευισ αραιοφ διαλφματοσ κειϊκοφ οξζωσ από τον κακθγθτι Χθμείασ του 

ςχολείου ι τον Υπεφκυνο του ΕΚΦΕ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου(επίςκεψθ). 

Δοκιμζσ ςτα δενδρφλλια με ψεκαςμοφσ 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα μζχρι απορροισ, ςε 

ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο κακθγθτι /τρια Γεωπονίασ ςτο εργαςτιριο Γεωπονίασ. 

Ραρατθριςεισ/Συηιτθςθ/Σχολιαςμόσ/Σφγκριςθ αποτελεςμάτων. 

2.2 Πορεία υλοποίηςησ 

 Στο εργαςτιριο παραςκευάηεται ςε ςυνεργαςία με τον κακθγθτι τθσ Χθμείασ το 

διάλυμα του αραιοφ Θειϊκοφ οξζοσ από πυκνό διάλυμα H 2 SO 4. 

 Χωρίηουμε τα δενδρφλλια ςε αυτά που κα γίνει επζμβαςθ ψεκαςμοφ με 

απιονιςμζνο νερό « Μάρτυρεσ» και ςε αυτά που κα υποςτοφν τθν επζμβαςθ με το 

αραιό διάλυμα του κειϊκοφ οξζοσ. 

 Τοποκετοφνται ςε αποςτάςεισ το κακζνα δενδρφλλιο από το άλλο  6 μζτρων ϊςτε 

όταν εφαρμοςτοφν οι ψεκαςμοί απορροισ με «όξινθ βροχι» να μθν επθρεαςτοφν 

από τα ςταγονίδια. 

 Ξεχωρίηουμε τουσ ψεκαςτιρεσ διαφορετικοφ χρϊματοσ ωσ εξισ: αναγράφουμε τθ 

λζξθ «Μάρτυρασ « ςτον ψεκαςτιρα που κα γεμίςουμε με αποςταγμζνο νερό και 

ςτον άλλο που κα γεμίςει με το όξινο νερό γράφουμε «Πξινθ βροχι». 

 Οι ψεκαςμοί εφαρμόηονται 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα διότι κάκε φυτό αλλά και 

κάκε είδοσ αντιδρά με διαφορετικι ςυχνότθτα ςτισ προςβολζσ και παρεμβάςεισ. 
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 Οι ψεκαςμοί γίνονται μζχρι απορροισ, δθλαδι να ςτάηουν τα φφλλα με το υγρό 

του ψεκαςμοφ το οποίο κα ςτραγγίηει ςτο ζδαφοσ, προςομοιϊνοντασ τισ κανονικζσ 

ςυνκικεσ . 

 Ρριν από κάκε  νζα παρζμβαςθ κρατοφμε ςθμειϊςεισ και γράφουμε παρατθριςεισ 

για τθν εμφάνιςθ των φυτϊν μασ( καχεξία, ξερά ςθμεία, αποχρωματιςμοί, κ.α.) 

 Μετά το πζρασ τθσ εφαρμογισ τα φυτά χρθςιμοποιοφνται από το εργαςτιριο τθσ 

Γεωπονίασ ι φυτεφονται  ςε κατάλλθλο χϊρο του ςχολείου. 

  

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Η αξιολόγθςθ γίνεται μζςω τθσ καταγραφισ των παρατθριςεων και τθσ ςφγκριςθσ των 

αποτελεςμάτων/Συηιτθςθ /Σχολιαςμόσ. 

Με δελτίο αξιολόγθςθσ που δίνεται ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςχετικά με τθν 

υλοποίθςθ του εργαςτθρίου και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ομάδα. 

 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 

Καλίτςθσ, Ρ., κ.ά.,(χ.χ.). «Ρεριβάλλον και Γεωργία» , ΒϋΕΡΑΛ, Τομζασ Γεωπονίασ, Τροφίμων 

και Ρεριβάλλοντοσ. ΥΡ.Ε.Ρ.Θ./Ρ.Ι. /Ο.Ε.Δ.Β. , ςελ.110-112, ςτο:  http://ebooks.edu.gr  

Θεοδωρόπουλοσ , Ρ., κ.ά., (χ.χ.) .«Χθμεία» ,Γϋ Γυμναςίου ,ΥΡ.Ε.Ρ.Θ./Ρ.Ι. /Ο.Ε.Δ.Β. , ςτο:  

http://ebooks.edu.gr  

Βοφτςινοσ, Γ., κ.ά. ( χ.χ.). «Γεωλογία και Διαχείριςθ Φυςικϊν Ρόρων», ΑϋΓΕΛ, ΥΡ.Ρ.Ε.Θ./ΙΕΡ, 

ΙΤΥΕ « ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ςτο:  http://ebooks.edu.gr 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Πχι Bold.  

Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςη: Ρλιρθσ 

Διάςτημα: Ρριν και Μετά 0. 

http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/


Φφλλο εργασίας  

Σκοπόσ: Να παρατηρήςουν και να καταγράψουν τα αίτια 

αλλοίωςησ των δαςϊν και να τα κατηγοριοποιήςουν ςε 
ανθρωπογενή ή φυςικά αίτια 
 
 

Άςκηςη: Αφοφ παρατηρήςετε τισ παρακάτω εικόνεσ, να 
καταγράψετε τα αίτια αλλοίωςησ των δαςϊν και να τα 
κατηγοριοποιήςετε ςε ανθρωπογενή ή φυςικά. 
 

Φυςικά αίτια  αλλοίωςησ των 
δαςών 

Ανθρωπογενή αίτια αλλοίωςησ των 
δαςών 

Αριςτέα Καλογεροποφλου Πνευματικοφ Σταυροφλα Τεχνολόγοι Γεωπόνοι 

Καλογεροπούλοσ Αριζηέα 

-Πνεσμαηικού Σηασρούλα 

Τετνολόγοι Γεωπόνοι 

Εκπαιδεσηικοί 

Δεσηεροβάθμιας 

Εκπαίδεσζης 



Φύλλο εργασίας  

Σκοπόσ: Να αναγνωρίηουν και να ταξινομοφν ςε κατθγορίεσ τουσ 

παραγωγοφσ- καταναλωτζσ και αποικοδομθτζσ ενόσ δαςικοφ  
οικοςυςτιματοσ. 
 
 

Άςκηςη: Ταξινομιςτε τα ςτοιχεία των εικόνων ςτισ 
αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ του πίνακα :  παραγωγοί, 
καταναλωτέσ και αποικοδομητέσ. 
 

Παραγωγοί 
 

Καταναλωτέσ Αποικοδομητέσ 

Αριςτζα Καλογεροποφλου, Πνευματικοφ Σταυροφλα  Τεχνολόγοι  Γεωπόνοι , Εκπιδευτιικοί  Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV  

 
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΦΤΛΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ/EΡΓΟΤ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ/-ΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

Καλογερόπουλου Αριςτζα ΠΕ18.12 Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ 

Πνευματικοφ ταυροφλα ΠΕ18.12 Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ  

«Δθμιουργία Ηλεκτρονικοφ Ημερολογίου με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Google Calendar»  

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο, λογιςμικό https://accounts.google.com  

1.3 ΚΟΠΟ 

Να αςκθκεί ο μακθτισ και θ μακιτρια ςτθν οργάνωςθ και τον προγραμματιςμό των 
εργαςιϊν του. 
Να ςυντονίςουν  το ζργο τθσ ομάδασ τουσ 
Να προςδιορίςουν χρονικά τισ εργαςίεσ και ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ. 
Να αποκτιςουν κετικι ςτάςθ όςον αφορά τον προγραμματιςμό των εργαςιϊν τουσ. 

1.4  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Να ςχεδιάηουν και να προγραμματίηουν  χωροχρονικά τισ εργαςίεσ τουσ 

Να χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια το εργαλείο GoogleCalendar 

1.5 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Η διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ εκτιμάται ςτα 15 λεπτά 

1.6  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΙΚA ANTIKEIMENA 

Πλθροφορικι 

1.7  ΣΑΞΕΙ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

Απευκφνεται ςτθν Α τάξθ ΕΠΑΛ  

 

https://accounts.google.com/
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1.8  ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΠΟΤΔΩΝ 

Αράπογλου, Α., κ.ά., (χ.χ.).Πλθροφορικι Α γυμναςίου ,  Ενότθτα 3.Χριςθ εργαλείων 

ζκφραςθσ και Δθμιουργίασ». ΥΠΕΠΘ/ΠΙ/ΟΕΔΒ, Ακινα 

Αράπογλου, Α., κ.ά., (χ.χ.).Πλθροφορικι Β γυμναςίου ,  Ενότθτα 3.Χριςθ εργαλείων 

ζκφραςθσ , επικοινωνία, ανακάλυψθσ και Δθμιουργίασ». ΥΠΕΠΘ/ΠΙ/ΟΕΔΒ, Ακινα 

1.9  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ για κάκε μακθτι ι εναλλακτικά για κάκε δφο μακθτζσ. 

Φυλλομετρθτισ Google  

Η εφαρμογι διατίκεται δωρεάν από τθν Google  https://accounts.google.com  

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ εφαρμόηουμε τθν ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ , 

ϊςτε μζςω τθσ ςυνεργαςίασ να οικοδομθκεί θ νζα γνϊςθ.  

2.2 Πορεία υλοποίηςησ 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτθν δεφτερθ  ςυνάντθςθ των ομάδων τουσ ενθμερϊνει για τθν τιρθςθ 
θλεκτρονικοφ θμερολογίου με τθ βοικεια του οποίου κα κάνουν τον 
χρονοπρογραμματιςμό των δράςεων και εργαςιϊν τουσ.  
Οι ομάδεσ δθμιουργοφν λογαριαςμό και ειςζρχονται ςτο  Google Calendar. Η 
δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να γίνει και ςε ςυνεργαςία με τον κακθγθτι τθσ 
Πλθροφορικισ. Οδθγίεσ επίςθσ μπορεί ο εκπαιδευτικόσ τθσ δράςθσ να βρει από τθν 
βιβλιογραφία που παρατίκεται.  
Στθ ςυνζχεια διαμοιράηονται τα θμερολόγια ϊςτε να υπάρχει πρόςβαςθ από όλα τα μζλθ 
των ομάδων. Στο θμερολόγιο καταγράφονται όλεσ οι ενζργειεσ των ομάδων κατά τθ 
διάρκεια υλοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων.. 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Παρακολοφκθςθ του προγραμματιςμοφ των ομάδων και τιρθςθ των θμερολογιακϊν 

δεςμεφςεων για τισ εργαςίεσ τουσ. 

Αξιολόγθςθ τθσ τιρθςθσ του θμερολογιακοφ χρονοδιαγράμματοσ.  

 

 

 

 

 

 

https://accounts.google.com/
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4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 

-Adam Merenyi, et.al. ,2010. « 101  ΙΔΕΕΣ για πρωτοπόρουσ εκπαιδευτικοφσ». Microsoft 

Ουγγαρίασ.  Μετάφραςθ  Σακραβζλθ, Γ., Εκδόςεισ  Καλειδοςκόπιο. 

http://icodl2011.eap.gr/files/101%20ideas.pdf  

Δεγγλζρθ, Σ., κ.ά. ,2011. « 24 web 2.0 εργαλεία για τθν τάξθ». Θεςςαλονίκθ  ςτο 

http://blogs.sch.gr/plinetfk/files/2011/09/24web20toolsforeducationgreek.pdf  

Αράπογλου, Α., κ.ά., (χ.χ.). «Πλθροφορικι Α γυμναςίου». ΥΠΕΠΘ/ΠΙ/ΟΕΔΒ, Ακινα 

Αράπογλου, Α., κ.ά., (χ.χ.). «Πλθροφορικι Β γυμναςίου». ΥΠΕΠΘ/ΠΙ/ΟΕΔΒ, Ακινα 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Όχι Bold.  

Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςη: Πλιρθσ 

Διάςτημα: Πριν και Μετά 0. 

http://icodl2011.eap.gr/files/101%20ideas.pdf
http://blogs.sch.gr/plinetfk/files/2011/09/24web20toolsforeducationgreek.pdf
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Δελτία και διαδικαςία  Αξιολόγηςησ 
τησ Ηϊνησ Δημιουργικϊν Δραςτηριοτήτων τησ  Α’ΕΠΑΛ 

με τίτλο:  
«Δάςοσ- Ζνασ άγνωςτοσ ευεργζτησ». 

 
 
Για τθν  αξιολόγθςθ των εργαςιϊν ςτθν Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων  βαςιηόμαςτε  
ςτο μοντζλο CIPP (Contex, Input, Process, Product)( Καλακάκθ ,2012). Θ αξιολόγθςθ ςτόχο 
ζχει τθν πρόοδο και τθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ και υλοποιείται από όλθ τθν ομάδα 
(εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ).  
 Θ αξιολόγθςθ διενεργείται ςτθν πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ θ λεγόμενθ αρχική μζςω 
ερωτιςεων και ςυηιτθςθσ ϊςτε να αναγνωριςτεί το επίπεδο τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ 
που κα ςτθριχκεί θ οικοδόμθςθ τθσ νζασ.  
Στθ ςυνζχεια και κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ και τθσ διαδικαςίασ ζχουμε τθ  
διαμορφωτική αξιολόγθςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ 
και των δράςεων με το να παρακολουκοφν διακριτικά τθν πορεία εργαςιϊν και τισ δεξιότθτεσ 
των μακθτϊν και παρεμβαίνουν διευκολυντικά για να ανατροφοδοτιςουν τισ ομάδεσ.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων ακολουκεί θ τελική  αξιολόγηςη τθσ ςυνολικισ 
εργαςίασ, τθσ λειτουργικότθτασ του ςεναρίου και τθσ ωφζλειασ που προζκυψε από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ είναι: 

 θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ. 

 Τα οφζλθ για τουσ μακθτζσ/τριεσ 

 θ πλθρότθτα των απαντιςεων και του παραγόμενου κειμζνου ωσ προσ το 
περιεχόμενο, τθν ζκφραςθ και τθ δομι. 

 ο τρόποσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ των μελϊν τθσ ομάδασ και θ ςυμμετοχι 
ςτισ δραςτθριότθτεσ 

 θ ςυνεργαςία με άλλα τμιματα /ειδικότθτεσ/ΕΕΤ με ςυναφι κεματολογία 

 θ ςυνεργαςία με φορείσ και επιςτθμονικά κζντρα 

 το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία 
 
Στουσ μακθτζσ δίδεται ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ και ετεροαξιολόγθςθσ                  
για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα  ωσ μζλθ τθσ ομάδασ και ςτο επίπεδο ικανοποίθςθσ 
των προςδοκιϊν τουσ. 
Τα φφλλα εργαςιϊν που δίνονται μετά τθν κάκε δραςτθριότθτα ςε ζντυπθ μορφι 
,θλεκτρονικι με τθ χριςθ ΤΠΕ,  είτε με προφορικζσ ερωτιςεισ είναι μζροσ τθσ αξιολόγθςθσ 
κατανόθςθσ και εμπζδωςθσ των εννοιϊν που διδαχτικαν (μεταγνωςτικοί ςτόχοι). 
Τζλοσ, εκτιμάται ο βακμόσ γενίκευςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ ςτθ διδακτικι πράξθ και ςτθν 
κακθμερινότθτα των μακθτϊν. Συγκρίνεται το πριν και το μετά τθσ ικανοποίθςθσ των 
προςδοκιϊν από το πρόγραμμα κακϊσ  αξιολογείται και θ ενεργι ςυμμετοχι του παιδιοφ 
και θ απόκτθςθ δεξιοτιτων αλλθλεπίδραςθσ. 
Θ αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ εργαςίασ τθσ Ομάδασ (Ματςαγγοφρασ, 2011) διενεργείται  ςε 
επίπεδο ςχεδιαςμοφ  και παραγόμενθσ εργαςίασ όπου αξιολογοφμε το παραδοτζο προϊόν 
ωσ προσ το περιεχόμενο , τθ γλϊςςα , τθ δομι  αλλά και τθ ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ . 
Τα Δελτία αξιολόγθςθσ είναι περιγραφικά και δεν αποτελοφν βακμολογικι αξιολόγθςθ. 
Στόχο ζχουν να αξιολογιςουν τθ διαδικαςία και το παραγόμενο προϊόν ωσ μακθςιακό 
αποτζλεςμα  αλλά και να εκπαιδεφςουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν ομαδικότθτα, 
τθ ςυνεργαςία , τθν αλλθλεγγφθ , τθν αυτοκριτικι ,τθν αυτενζργεια και πρωτοβουλία, τθ 
λιψθ απόφαςθσ. 
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1.  Δελτίο Αξιολόγηςησ  εργαςίασ ΗΔΔ ωσ προσ τον ςχεδιαςμό/διαδικαςία. 

Όνομα Ομάδασ: 
Μζλη Ομάδασ: 

1. ................. 
2. ................. 
3. ................ 
4. ................ 
5. ……………….. 

Τίτλοσ Εργαςίασ:  

Αξιολόγηςη  Σχεδιαςμοφ/ Διαδικαςίασ  

 Λίαν 
Ανεπαρκήσ 

Ανεπαρκήσ  Μζτρια                      Καλά                    Πολφ 
Καλά  

Άριςτα  

Προγραμματιςμόσ 
ζργου 
 

      

Ερευνητικά 
Ερωτήματα 
 

      

Μεθοδολογία 
 

      

Τεχνικζσ/Χρήςη 
Τ.Π.Ε. 
 

      

Πειραματικά 
δεδομζνα / 
Υπόθεςη 
 

      

Συμπεράςματα 
 

      

Προτάςεισ   
 

      

Τήρηςη κανόνων 
ςυμβολαίου τάξησ  
 

      

Εφαρμογή 
χρονοδιαγράμματοσ 
εργαςιϊν  & 
προγραμματιςμοφ 
του ζργου 

      

Συνεργαςία με 
ομάδεσ ΕΕΤ ή 
Τομζων με ςυναφζσ 
αντικείμενο και 
δραςτηριότητα 

      

Συνεργαςία με 
φορείσ 

      

Σχεδιαςμόσ 
δράςεων για το 
περιβάλλον 
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2. Δελτίο Αξιολόγηςησ  εργαςίασ ΗΔΔ ωσ προσ το Περιεχόμενο  

Όνομα Ομάδασ: 
Μζλη Ομάδασ: 

1. ................. 
2. ................ 
3. ............... 
4. ............... 
5. ……………….. 

 

Τίτλοσ Εργαςίασ:  

Αξιολόγηςη  του Περιεχομζνου  

 Λίαν 
Ανεπαρκήσ 

Ανεπαρκήσ  Μζτρια                      Καλά                    Πολφ 
Καλά  

Άριςτα  

Εννοιολογική 
κατανόηςη και 
γνϊςη/Ορολογία 
 

      

Γνϊςη των 
επιςτημονικϊν  
δεδομζνων ςχετικά με 
τα προσ ζρευνα 
ερωτήματα 

      

Περιγραφή τησ 
πειραματικήσ  
εφαρμογήσ 
 

      

Σφγκριςη των 
αποτελεςμάτων 
 

      

Γενίκευςη των 
αποτελεςμάτων 
 

      

Δημιουργία νζασ 
γνϊςησ/Νζοι 
προβληματιςμοί προσ 
ζρευνα 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



Αριςτζα Καλογεροποφλου, εκπαιδευτικόσ/Τεχνολόγοσ Γεωπόνοσ 
Πνευματικοφ Σταυροφλα, εκπαιδευτικόσ/Τεχνολόγοσ Γεωπόνοσ 
 

3.  Δελτίο Αξιολόγηςησ  εργαςίασ ΗΔΔ ωσ προσ τη Δομή  

Όνομα Ομάδασ: 
Μζλη Ομάδασ: 

1. …………… 
2. …………… 
3. …………… 
4. ………….. 
5. ………….. 

Τίτλοσ  Εργαςίασ:  

Αξιολόγηςη  τησ Δομήσ   

 Λίαν 
Ανεπαρκήσ 

Ανεπαρκήσ  Μζτρια                      Καλά                    Πολφ 
Καλά  

Άριςτα  

ΓΛΩΣΣΑ 
1. Δημοτική, ςφνταξη 

ςωςτή, καθαρόσ και 
περιεκτικόσ λόγοσ 

      

2. επιςτημονική 
ορολογία 

      

ΔΟΜΘ 
 

      

1. Εξϊφυλλο 
 

      

2. Περιεχόμενα 
 

      

3. Ειςαγωγή / Σκοπόσ 
/Βιβλιογραφική 
αναςκόπηςη 

      

4. Υποθζματα/Ερευνητι
κά ερωτήματα 

      

5. Πηγζσ ,μζςα και 
τεχνικζσ/διαδικαςία 
ςυλλογήσ δεδομζνων 

      

6. Σχολιαςμόσ 
/επεξήγηςη και 
αιτιολόγηςη 
διαδικαςιϊν και 
δεδομζνων 

      

7.  Πειραματική 
διαδικαςία/ 
Επαλήθευςη 
υπόθεςησ 

      

8. Συμπεράςματα 
/Κριτική  
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4. Δελτίο Αξιολόγηςησ  τησ παρουςίαςησ τησ Εργαςίασ 

Όνομα Ομάδασ: 
Μζλη Ομάδασ: 

1. …………… 
2. …………… 
3. …………… 
4. ………….. 
5. ………….. 

Τίτλοσ Εργαςίασ:  

Αξιολόγηςη  τησ παρουςίαςησ  

 Λίαν 
Ανεπαρκήσ 
 

Ανεπαρκήσ  Μζτρια                      Καλά                    Πολφ 
Καλά  

Άριςτα  

Σαφήσ ενημζρωςη ςχετικά με 
τα ερευνητικά ερωτήματα/ 
/τα δεδομζνα/τη διαδικαςία 
τησ ζρευνασ 

      

Επεξήγηςη για τα 
Πειραματικά  και ερευνητικά 
αποτελζςματα 
 

      

Χρήςη Τ.Π.Ε., πολυτροπικϊν 
μζςω, ,κ.α. για την 
υποςτήριξη τησ εργαςίασ 
 

      

 
Σωςτή διαχείριςη του χρόνου 
 

      

Ετοιμότητα και επεξήγηςη 
των αποριϊν του κοινοφ/ 
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6. Δελτίο αυτοαξιολόγηςησ των μελϊν τησ ομάδασ 

Όνομα Ομάδασ: 
Όνομα μζλουσ τησ Ομάδασ: 

 

Τίτλοσ Εργαςίασ:  

Αυτοαξιολόγηςη των μελϊν τησ ομάδασ 

  Καθόλου               
 
1 

Λίγο                           
 
2 

Αρκετά                        
 
3 

Πολφ                        
 
4 

Πάρα πολφ                   
 
5 

Σε τι βαθμό ςυμμετείχατε 
ενεργά ςτον 
προγραμματιςμό των 
δράςεων (ιδζεσ, 
επιχειρήματα, κ.α.) τησ 
ομάδασ ςασ 

     

Σε τι βαθμό πιςτεφετε ότι 
τηρήςατε το 
χρονοδιάγραμμα των 
δράςεων και εργαςιϊν 

     

Πόςο ςυνεργάςιμοσ ήςαςταν 
με τα μζλη τησ ομάδασ ςασ  

     

Σε τι βαθμό υπήρχε 
αλληλοκατανόηςη , 
αποδοχή, διαχείριςη 
αντίθετων απόψεων και 
διαφωνιϊν από μζρουσ ςασ, 
ςτα μζλη τησ ομάδασ ςασ 

     
 

Σε τι βαθμό διευκολφνατε / 
βοηθήςατε τα μζλη τησ 
ομάδασ ςασ ςτη λήψη 
αποφάςεων και 
πρωτοβουλιϊν 

     

Πόςο ςυμβάλατε ςτη 
δημιουργία θετικοφ κλίματοσ 
τησ ομάδασ  ςασ 

     

Σε ποιο βαθμό 
ικανοποιήθηκαν οι 
προςδοκίεσ ςασ ςχετικά με 
το αποτζλεςμα τησ εργαςίασ 

     

Πόςο ικανοποιημζνοσ είςτε 
από το παραγόμενο 
αποτζλεςμα τησ ομάδασ ςασ 
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7. Δελτίο ετεροαξιολόγηςησ των μελϊν τησ ομάδασ 

Όνομα Ομάδασ: 
Όνομα μζλουσ τησ Ομάδασ: 

 

Τίτλοσ Ερευνητικήσ Εργαςίασ:  

Εταιροαξιολόγηςη των μελϊν τησ ομάδασ 

  Καθόλου               
 
1 

Λίγο                           
 
2 

Αρκετά                        
 
3 

Πολφ                        
 
4 

Πάρα πολφ                   
 
5 

Πόςο ικανοποιημζνοσ είςτε 
από τον προγραμματιςμό 
των δράςεων 

     

Σε τι βαθμό πιςτεφετε ότι η 
ομάδα ςασ τήρηςε το 
χρονοδιάγραμμα των 
δράςεων 

     

Πόςο ςυνεργάςιμα ήταν τα 
μζλη τησ ομάδασ ςασ 

     

Σε τι βαθμό υπήρχε 
αλληλοκατανόηςη , 
διαχείριςη αντίθετων 
απόψεων και διαφωνιϊν 
ανάμεςα ςτα μζλη τησ 
ομάδασ ςασ 
 

     

Σε τι βαθμό ευκολίασ θα 
κατατάςςατε την λήψη 
αποφάςεων και 
πρωτοβουλιϊν τησ ομάδασ 
ςασ 

     

Σε τι βαθμό τα μζλη τησ 
ομάδασ ςασ τηροφςαν τουσ 
κανόνεσ του ςυμβολαίου τησ 
τάξησ και λειτουργίασ τησ 
ομάδασ εργαςίασ 

     

Σε τι βαθμό υπήρχε 
αλληλοκατανόηςη , 
υποςτήριξη, ςυνεργαςία, 
διαχείριςη διαφορετικήσ 
άποψησ  των μελϊν τησ 
ομάδασ ςασ προσ εςάσ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  

 
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ/-ΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΕ18-12 ΣΕΧΝΟΛΟΓΟΓΟ 

ΓΕΩΠΟΝΟ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΙΣΕΑ ΠΕ18-12 ΣΕΧΝΟΛΟΓΟΓΟ 

ΓΕΩΠΟΝΟ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ  

Ρροςφορά  του δάςουσ ςτον άνκρωπο και το περιβάλλον 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΚΛΙΜΑ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΑ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΑΡΟΥΡΑΝΣΗ, ΗΧΟΥΡΑΝΣΗ, ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΥ 

ΔΙΑΒΩΣΗ, ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ,  ΑΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΤΑΝΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

1.3 ΚΟΠΟ 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι οι μακθτζσ-τριεσ  να ανακαλφψουν μζςω δραςτθριοτιτων 

τθν ευεργετικι προςφορά του δάςουσ ςτον άνκρωπο και ςτο περιβάλλον  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.4  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Διδακτικοί ςτόχοι 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ςεναρίου οι μακθτζσ κα πρζπει : 

 Να προςδιορίηουν τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ ωφζλειεσ του δάςουσ   ςτον άνκρωπο  

 Να ανακαλφψουν τα δαςικά προϊόντα  και τα επαγγζλματα που αςχολοφνται με το 

δάςοσ 

 Να διακρίνουν τθ ευεργετικι προςφορά του δάςουσ ςτο περιβάλλον 
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 Να αναγνωρίηουν  τον ρόλο του δάςουσ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν αναψυχι 

Μακθςιακοί ςτόχοι 

 Να  αγαπιςουν το δάςοσ και να υιοκετιςουν  ςτάςεισ φιλικζσ προσ αυτό 

  Να ανακαλφψουν  τθν αλλθλεπίδραςθ των δαςικϊν ςυςτθμάτων με το περιβάλλον 

και τον άνκρωπο. 

Παιδαγωγικοί ςτόχοι 

• Να ενιςχυκεί θ αυτοεκτίμθςθ, θ πρωτοβουλία και θ ενεργι ςυμμετοχι των μελϊν 

τθσ ομάδασ 

• Να ανακαλφψουν τισ ιδιαίτερεσ  κλίςεισ και δεξιότθτεσ 

• Να βελτιωκεί το κλίμα ςτο ςχολικό περιβάλλον 

• Να αποκτιςουν κριτικι ςκζψθ και να επιχειρθματολογοφν 

• Να ενταχκοφν ποιο εφκολα ςτο  ςχολικό περιβάλλον με τθν ζνταξι τουσ ςε κάποια 

ομάδα 

 

1.5  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

            6 εβδομάδεσ  (1 διδακτικό τρίωρο ανά εβδομάδα)  

1.6  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΙΚA ANTIKEIMENA 

Στο ςενάριο τθσ Ζϊνθσ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων είναι διακεματικό  και εμπλζκονται 

γνωςτικά αντικείμενα όπωσ 

Βιολογία, Χθμεία, Ρεριβάλλον, Δαςοπονία, Γεωγραφία 

1.7  ΣΑΞΕΙ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

Α  ΕΡΑΛ  

1.8  ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΠΟΤΔΩΝ 

 Βιολογία Γ γυμναςίου 

  Γεωλογία και Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων  Α ΓΕΛ  

 Ρεριβάλλον και Γεωργία Β ΕΡΑΛ τομζα Γεωπονίασ Τεχνολογίασ τροφίμων και 

περιβάλλοντοσ 

 Γεωλογία- Γεωγραφία Α και Γ γυμναςίου. 

1.9  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚ ΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  
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TΡΕ, αίκουςα διδαςκαλίασ, εργαςτιριο πλθροφορικισ και γεωπονίασ, αναλϊςιμα, 

μαγνθτοφωνάκι, ψθφιακι κάμερα. 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Η μεκοδολογία που κα χρθςιμοποιιςουμε είναι θ μζκοδοσ project  εςτιάηοντασ ςτθν 

διερεφνθςθ του κζματοσ μζςα ςε ομάδεσ με βιωματικζσ δράςεισ ςυγκεκριμζνα με: 

 

1.Βιωματικζσ αςκιςεισ, παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ ενίςχυςθσ για  τθν ςυνοχι τθσ 

ομάδασ, τθν αυτοεκτίμθςθ, και τθ επικοινωνία  των μελϊν. 

2.Διδαςκαλία και πρακτικι εφαρμογι τεχνικϊν ομαδικισ ςυηιτθςθσ και λιψθσ αποφάςεων 

(ελεφκεροσ ςυνειρμόσ, καταιγιςμόσ ιδεϊν). Με τελικό αποτζλεςμα τθν καλφτερθ και 

πλθρζςτερθ διερεφνθςθ του κζματοσ. 

3.Ρρακτικζσ δραςτθριότθτεσ εντοπιςμοφ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν από 

βιβλία, φυλλάδια και ιςτοςελίδεσ.  

4.Διερεφνθςθ του κζματοσ με πειράματα και με μετριςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο 

χϊρο των εργαςτθρίων ι απευκείασ  ςτο πεδίο  

5.Συνεργαςία μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

2.2 Πορεία υλοποίθςθσ 

1.Ειςαγωγι ςτο κζμα- ςυγκρότθςθ ομάδων( 2 διδακτικζσ ϊρεσ) 

 Ραρουςίαςθ του κζματοσ από το κακθγθτι  και ςφνδεςι του με το προθγοφμενο 

ςενάριο «το δάςοσ ζνα ξεχωριςτό οικοςφςτθμα» 

 Ο κακθγθτισ βάηει ερωτιματα ςτουσ μακθτζσ για να ξεκινιςει ο προβλθματιςμόσ 

και ο καταιγιςμόσ ιδεϊν  π.χ.  

 Ομαδικι ςυηιτθςθ και καταγραφι ερωτθμάτων 

 Συγκρότθςθ ομάδων (μζχρι 4 άτομα, οριςμόσ  ςυντονιςτι) ςε κάκε ομάδα κα 

οριςτεί κάποιοσ ςυντονιςτισ ο οποίοσ κα αναλάβει τον καταμεριςμό εργαςιϊν , 

τθν τιρθςθ θμερολογίου Στο θμερολόγιο κα γίνει θ καταγραφι των εργαςιϊν που 

διενεργοφν τα μζλθ τθσ ομάδασ. Η κάκε ομάδα κα διατθρεί ζνα φάκελο  
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(portfolio) ςτον οποίο κα τοποκετοφν το υλικό που κα παραχκεί από όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ 1  

 Οι μακθτζσ ςε ςυνεργαςία με τον κακθγθτι ορίηουν τα παραδοτζα του διδακτικοφ 

ςεναρίου  

 Διαμόρφωςθ  ερευνθτικϊν ερωτθμάτων2 

Ενδεικτικά ερωτιματα που κα βοθκιςουν τθν πολφπλευρθ διερεφνθςθ του κζματοσ 

παρατίκενται παρακάτω 

 Ροιεσ πρϊτεσ φλεσ παίρνουμε από το δάςοσ 

 Ροια είναι τα δαςικά επαγγζλματα 

 Ροια θ ςχζςθ δάςουσ και κλίματοσ 

 Ροιοσ ο ρόλοσ του δάςουσ ςτον κφκλο του νεροφ και ςτο υδατικό ιςοηφγιο 

 Ροιοσ ο ρόλοσ του δάςουσ ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ  και ςτθν θχορφπανςθ 

 Ρωσ το δάςοσ προάγει τθν βιοποικιλότθτα 

 Ροιοσ ο ρόλοσ του δάςουσ ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και ςτθν αναψυχι 

2. Δραςτθριότθτεσ  

1θ Δραςτθριότθτα  (2 διδακτικζσ ϊρεσ)) 

Σίτλοσ:  (Ευεργζτθσ  δάςοσ ) 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να αναγνωρίςουν τισ λειτουργίεσ του δάςουσ  

Ραρακολοφκθςθσ ςπότ, ντοκυμαντζρ και ταινίεσ μικροφ μικουσ ςχετικζσ με το κζμα , 

προβλθματιςμόσ, ςυηιτθςθ 

http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-   

 (ταινίεσ εγκεκριμζνεσ από το Υπουργείο Ραιδείασ) 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ ταινίασ μικροφ μικουσ «το δζντρο που ζδινε»  

προβλθματιςμόσ και ςυηιτθςθ 

https://www.youtube.com/watch?v=1jimqtlXObg  (το δζντρο που ζδινε ) αλλθγορικι ταινία 

μικροφ μικουσ  

 

                                                           
1 θμείωςθ: το υλικό που κα μαηζψει κάκε ομάδα κα κρατθκεί ςε ζνα φάκελο 

δραςτθριοτιτων  (portfolio) για να χρθςιμοποιθκεί για τθν ςφνκεςθ των παραδοτζων τθσ 

Δράςθσ . Επίςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν αξιολόγθςθ του διδακτικοφ ςεναρίου και όλθσ τθσ 

δράςθσ ςτα πλαίςια τθσ  ΖΔΔ: «Δάςοσ ζνασ άγνωςτοσ ευεργζτθσ» 

 
2
 τα ερωτιματα κα διαμορφωκοφν από τουσ ίδιουσ του μακθτζσ με ςυηιτθςθ και καταιγιςμό ιδεϊν, 

ο εκπαιδευτικόσ  κακοδθγϊντασ τθν ςυηιτθςθ  κα εκμαιεφςει τα ερωτιματα αυτά από τουσ μακθτζσ   

http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-
https://www.youtube.com/watch?v=1jimqtlXObg
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2θ Δραςτθριότθτα (1 διδακτικι ϊρα) 

 Σίτλοσ: Αναγνϊριςθ δαςικϊν προϊόντων και δαςικϊν επαγγελμάτων 

κοπόσ: Να ξεχωρίηουν οι μακθτζσ τα  δαςικά  προϊόντα που χρθςιμοποιοφν ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ  

 Ο κακθγθτισ δίνει  φωτογραφίεσ  με  δαςικά προϊόντα και οι μακθτζσ πρζπει να 

ςυςχετίςουν τα προϊόντα με τα αντίςτοιχα δαςικά επαγγζλματα 

 Οι μακθτζσ καταγράφουν ςε πίνακα τα δαςικά προϊόντα και τα δαςικά 
επαγγζλματα. 

 Εκτίμθςθ και καταγραφι τθσ προςφοράσ και τθσ ςθμαςίασ των επαγγελμάτων 
αυτϊν. 

 
 

Οι ομάδεσ αναηθτοφν  ςτο διαδίκτυο και ςτθ ςχολικι βιβλιοκικθ πλθροφορίεσ  για τισ 

πρϊτεσ φλεσ που παίρνουμε από το δάςοσ (ξφλο, ρθτίνθ, φαρμακευτικά και αρωματικά 

φυτά, βιομάηα) 

Ρθγζσ: http://www.agrocapital.gr/Category/Dasika 

https://dasarxeio.com/category/%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΑΥΛΟΥ Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ∆ρα Φυς. Επιςτθμϊν – 

∆αςολόγου Κακθγθτοφ Ρανεπιςτθμίου  

 

3θ δραςτθριότθτα(1 διδακτικι ϊρα) 

Σίτλοσ : Η ςχζςθ του δάςουσ με το υδατικό ιςοηφγιο 

κοπόσ : Οι μακθτζσ να διαμορφϊςουν άποψθ για τθν ςθμαςία του δάςουσ ςτθν 

αποκικευςθ νεροφ 

Ραρουςίαςθ του κφκλου του νεροφ  

https://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw (κφκλοσ του νεροφ) 

ςυηιτθςθ και διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων για το ρόλο του δάςουσ ςτο κφκλο του νεροφ και 

ςτο υδατικό ιςοηφγιο. Οι ομάδεσ καταγράφουν τθν κετικι επίδραςθ του δάςουσ ςτο 

υδάτινο ιςοηφγιο 

 

 

 

http://www.agrocapital.gr/Category/Dasika
https://dasarxeio.com/category/%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/
https://dasarxeio.com/category/%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/
https://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw
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4θ Δραςτθριότθτα ( 7 διδακτικζσ ϊρεσ) 

ΣΙΣΛΟ: Επίςκεψθ ςτο δάςοσ 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να βιϊςουν και να αιςκανκοφν τισ ςυνκικεσ ενόσ δαςικοφ 

οικοςυςτιματοσ  και να αναγνωρίςουν τα δομικά ςτοιχεία του και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ 

ΤΛΙΚΑ : Φάκελοσ/ μεγεκυντικό φακό/ ψθφιακι φωτογραφικι/ ψθ‐ 

φιακι βιντεοκάμερα/ φαρμακείο/κερμόμετρο/ μετροταινία/ φορθτό υγραςιόμετρο . 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ρροτείνεται   θ επίςκεψθ να γίνει ςε Εκνικό Δρυμό ι εναλλακτικά ςε δάςοσ τθσ περιοχισ 

Ρριν τθ επίςκεψθ  

Ραρακολοφκθςθ ταινίασ μικροφ μικουσ  

https://www.youtube.com/watch?v=50TR_M_jpeQ&index=2&list=PLUHPnxcoAcGj-uT-

6XiEHiRl-GY4zUMMA (βόλτα ςτο δάςοσ) 

https://www.youtube.com/watch?v=_v0aCoLuqjI (χλωρίδα πανίδα) 

 

Συηιτθςθ και προετοιμαςία των μακθτϊν πριν τθν επίςκεψθ με κζμα τον ςκοπό τθσ 

επίςκεψθσ  

Καταγραφι ερωτθμάτων για διερεφνθςθ κατά τθν διεξαγωγι τθσ επίςκεψθσ 

Κάκε ομάδα αναλαμβάνει να ςυλλζξει πλθροφορίεσ για τα παρακάτω ερωτιματα: 

Ερωτθματολόγιο   

1.Πωσ διακρίνεται το δάςοσ ανάλογα με τθν χριςθ του;  

- παραγωγικό 

  -περιαςτικό      

  -αιςκθτικό  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50TR_M_jpeQ&index=2&list=PLUHPnxcoAcGj-uT-6XiEHiRl-GY4zUMMA
https://www.youtube.com/watch?v=50TR_M_jpeQ&index=2&list=PLUHPnxcoAcGj-uT-6XiEHiRl-GY4zUMMA
https://www.youtube.com/watch?v=_v0aCoLuqjI
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2.  Καταγραφι των ειδϊν τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ και κατάταξθ τουσ 

ΦΤΣΙΚΟ ΕΙΔΟ ΜΟΡΦΗ(ΔΕΝΣΡΟ,ΘΑΜΝΟ,ΠΟΑ) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

3. ε ποια ηϊνθ δαςικισ βλάςτθςθσ  ανικει  

-Μεςογειακι βλάςτθςθ  

-Ζϊνθ ορεινϊν κωνοφόρων (οξυάσ-ελάτθσ) 

-Παραμεςογειακι ηϊνθ 

-Ζϊνθ ψυχρόβιων κωνοφόρων  

  

4.Πωσ επθρεάηει το  δαςικό οικοςφςτθμα το κλίμα 

 μζτρθςθ κερμοκραςίασ μζςα και  ζξω από το δάςοσ  

 παρατιρθςθ τθσ κίνθςθσ του αζρα και 

 μζτρθςθ τθσ υγραςίασ με φορθτό  υγραςιόμετρο μζςα και ζξω από το δάςοσ 

5. Ποια είναι θ βιοποικιλότθτα του ςυγκεκριμζνου δάςουσ 

 υλλογι φωτογραφικοφ υλικοφ με τα φυτά και τα ηϊα που κα ςυναντιςουμε 

ςτο δάςοσ 

6. Αλλοιϊςεισ του δάςουσ (ςκουπίδια, ξιρανςθ δζντρων, πυκνότθτα βλάςτθςθσ κ.α.) 

Μετά τθν επίςκεψθ γίνεται επεξεργαςία του υλικοφ και παρουςιάηετε ςτθν ολομζλεια  
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6θ Δραςτθριότθτα 

Σίτλοσ: Φωτογραφικό άλμπουμ(1 διδακτικι ϊρα) 

κοπόσ: Δθμιουργία υλικοφ για τθν διάχυςθ αποτελεςμάτων 

Ο κακθγθτισ ηθτάει από τισ ομάδεσ να δθμιουργιςουν κεματικά φωτογραφικά άλμπουμ με 

τισ φωτογραφίεσ που ςυλλζξανε κατά τθν επίςκεψθ ςτο δάςοσ   

 

7θ Δραςτθριότθτα( 1 διδακτικό τρίωρο) 

Σίτλοσ: Ρροςταςία του εδάφουσ από τθ διάβρωςθ 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να ανακαλφψουν τθν προςταςία που παρζχει θ δαςικι βλάςτθςθ  ςτα 

εδάφθ 

Ο κακθγθτισ διοργανϊνει  διδακτικι επίςκεψθ ςε περιοχι που ζχει υποςτεί υδατικι 

διάβρωςθ ςυλλογι φωτογραφικοφ υλικοφ  

ι 

Δίνει φωτογραφίεσ εδαφϊν που ζχουν υποςτεί διάβρωςθ  και ηθτά από τουσ μακθτζσ να 

κατακζςουν τα ςυναιςκιματα και τισ απόψεισ τουσ  ακολουκεί ςυηιτθςθ και διεξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων . Οι μακθτζσ καταγράφουν τισ ςυνζπειεσ τισ διάβρωςθσ των εδαφϊν και 

τουσ τρόπουσ  που το δάςοσ προςτατεφει τα εδάφθ από τθν διάβρωςθ. 

 

8θ δραςτθριότθτα (1 διδακτικι ϊρα) 

Σίτλοσ: προςφορά του δάςουσ ςτο ιςοηφγιο Οξυγόνου- διοξειδίου του άνκρακα 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθν ςθμαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ ςτον εμπλουτιςμό 

τθσ ατμόςφαιρασ με οξυγόνο. 

Ο κακθγθτισ  παρουςιάηει τθν λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ και τθν ςθμαςία για τον 

πλανιτθ (ςυνεργαςία με   κακθγθτζσ  του ςχολείου Γεωπόνουσ, Τεχν. Γεωπόνουσ  ι 

Βιολόγουσ) 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ για τθν ςυνειςφορά των φυτικϊν ειδϊν που αναπτφςςονται ςτο 

δαςικό οικοςφςτθμα και τθν προςφορά τουσ ςε οξυγόνο ςτθν ατμόςφαιρα. Οι ομάδεσ 

καταγράφουν τισ πλθροφορίεσ. 

 

 

9θ Δραςτθριότθτα 



 

Πνευματικού Σταυρούλα τεχν. Γεωπόνοσ/ εκπαιδευτικόσ  Καλογεροπούλου Αριςτέα 
τεχν. Γεωπόνοσ εκπαιδευτικόσ    
 Σελίδα 9 
 

Σίτλοσ: Δάςοσ και αναψυχι (1 διδακτικό  τρίωρο) 

κοπόσ: Οι μακθτζσ να ανακαλφψουν τθν ωφζλεια του δάςουσ  ςτθν υγεία και τθν 

ψυχολογία του ανκρϊπου 

Συηιτθςθ για τθν προςφορά του δάςουσ ωσ  χϊρο αναψυχισ και περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ,  

Αναηιτθςθ ςτοιχείων  ςχετικά με τα προςφορά ςτθν υγεία και τθν ψυχολογία του 

ανκρϊπου. Οι ομάδεσ καταγράφουν τα ςτοιχεία από τθν δικι τουσ αναηιτθςθ 

Ζθτείται από τουσ μακθτζσ να ςχεδιάςουν ζνα περιαςτικό δάςοσ με ςθμεία που να ζχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον για αναψυχι. Βιβλίο Σχεδιαςμόσ φυτοτεχνικϊν ζργων ΕΡΑΛ –

Αρχιτεκτονικι τοπίου.  

 

 

 

 

Ολοκλιρωςθ Διδακτικοφ ςεναρίου: 

 Σφνκεςθ τελικϊν παραδοτζων από τισ ομάδεσ 

 Ραρουςίαςθ των παραδοτζων ςτθν ολομζλεια του τμιματοσ 

 Αξιολόγθςθ 

 

 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Αξιολόγθςθ κακθγθτι    εργαλεία:  

Ραρατιρθςθ ,  Ημερολόγιο,  Εργαςίεσ , Φάκελοσ Δραςτθριοτιτων (Portfolio)  

 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Δίνεται ερωτθματολόγιο ςτθν κάκε ομάδα με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ 

δράςθσ τθσ    

 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 



 

Πνευματικού Σταυρούλα τεχν. Γεωπόνοσ/ εκπαιδευτικόσ  Καλογεροπούλου Αριςτέα 
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1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΑΥΛΟΥ Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ∆ρα Φυς. 

Επιςτθμϊν – ∆αςολόγου Κακθγθτοφ Ρανεπιςτθμίου  

2. Γεωλογία και Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων Γ.  Βοφτςινοσ, Κ. Κοςμάσ, Γ. Καλκάνθσ, Κ. 
Σοφτςασ - βιβλίο ΓΕΛ 

3. Ρεριβάλλον και Γεωργία Ρ. καλτςίκθσ, Μ. Ν. Γκοφφα,  Γ. Λϊλοσ, Κ. Σαϊτάνθσ, Σ. 
Ταμπουρατηι- Βιβλίο ΕΡΑΛ  

4. Γεωλογία-Γεωγραφία Κ. Ραυλόπουλοσ, Α.  Γαλάνθ, - βιβλίο  Α Γυμναςίου   

5. Γεωλογία-Γεωγραφία Α.ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ    Γ.ΖΑΦΕΙΑΚΙΔΗΣ    Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  - βιβλίο Γ 
γυμναςίου   

6.  http://www.medies.net/_uploaded_files/DESD_energy_Greece/Svoronou.pdf  
7. https://dasarxeio.com 
8. https://syneducation.wordpress.com 
9. WWF Ελλάσ, Υλικό Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, www.wwf.gr 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Πχι Bold.  

Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςθ: Ρλιρθσ 

Διάςτθμα: Ρριν και Μετά 0. 

http://www.medies.net/_uploaded_files/DESD_energy_Greece/Svoronou.pdf
https://syneducation.wordpress.com/
http://www.wwf.gr/
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