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Επηκνξθσηηθή ηειεδηάζθεςε: 

«Βησκαηηθή αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηά δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο»



«Η διαηροθή μας και η κλιμαηική αλλαγή»:
μια εκπαιδεσηική δράζη για εμημέρωζη και εμεργοποίηζη 
μαθηηώμ και εκπαιδεσηικώμ.
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Βηθησξία Μπεθηξνπνύινπ, ππεύζπλε ηνπ ΚΠΔ

Μαξία Σηάζε , αλαπιεξώηξηα ππεύζπλεο ηνπ ΚΠΔ



«Η δηαηξνθή καο θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή» 

• … ε γεληθή θηλεηνπνίεζε ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο γηα ηελ Κιηκαηηθή

Αιιαγή θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηνλ Πιαλήηε

• … ε θαζπζηέξεζε ηεο εγθπθιίνπ πνπ αθνξά ζηηο επηζθέςεηο ησλ ζρνιείσλ

ζηα ΚΠΔ (« Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζηα

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-20», 

Φ13/17836/Γ7/ 7-2-2020)

• … επαθή κε ηελ καζεηηθή & εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ελεκέξσζε θαη

ελεξγνπνίεζή ηνπο



Σθνπόο ηεο δξάζεο:
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ 

ηξόπνπ δσήο καο – δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ κε 

ηελ πγεία ηνπ πιαλήηε ώζηε λα πηνζεηήζνπλ κία 

θηινπεξηβαιινληηθή δηαηξνθή…

Σηόρνη ηεο δξάζεο: 

- ηη είλαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή; ηελ 

εθαξκόδνπκε;

- γλσξίδνπκε ην «νηθνινγηθό απνηύπσκα»; 

- πνην είλαη ην νηθνινγηθό απνηύπσκα ησλ 

δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ καο;

- είλαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή νηθνινγηθή –

πεξηβαιινληηθή;

- έρνπλ νη δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο 

επηπηώζεηο ζην θιίκα ηνπ πιαλήηε;

- ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε;

«Η δηαηξνθή καο 

θαη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή»

Μέξε ηεο δξάζεο: 
- παξνπζίαζε (ppt),

- πεξηβαιινληηθά θηλεηηθά & επηηξαπέδηα παηρλίδηα



Παξνπζίαζε (ppt)

- ηη είλαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή; ηελ

εθαξκόδνπκε;

- γλσξίδνπκε ην «νηθνινγηθό

απνηύπσκα»; 

- πνην είλαη ην νηθνινγηθό απνηύπσκα

ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ καο;

- είλαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή νηθνινγηθή

– πεξηβαιινληηθή;

- έρνπλ νη δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο

επηπηώζεηο ζην θιίκα ηνπ πιαλήηε;

- ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε;



Δλεκέξσζε

Γηάινγνο -

ζπδήηεζε

δηεξεύλεζε

Οη καζεηέο απνθηνύλ λέεο γλώζεηο ζπλαθείο κε ην γλσζηηθό πιηθό πνπ ηνπο 

παξέρεηαη θαη γεληθέο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Παξνπζίαζε (ppt)

Επηηαρύλεηαη ε δηάρπζε ηεο ζθέςεο, δηεπξύλεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε 

ελεξγεηηθή  ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ

Η δηαηξνθή καο θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή

«Είκαζηε ό,ηη ηξώκε θαη ό, ηη ζθεθηόκαζηε», Ιππνθξάηεο

«Δίκαζηε ό,ηη ηξώκε θαη ό,ηη ζθεθηόκαζηε;» 

Απαληώληαο ζην εξώηεκα απνθαιύπηνληαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

καζεηώλ - νηθνγελεηώλ, ζπγθξίλνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη ,δηεξεπλώληαη

ιύζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη κηα πξαθηηθή θηιηθή ζην πεξηβάιινλ θαη απαληάηαη ην 

εξώηεκα από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο



Πεξηβαιινληηθά 

Κηλεηηθά 

Παηρλίδηα

Φηδάθη «Οικολογικό αποηύπωμα διαηροθής»

2. Χνεζημμπμηείξ βανέιη γηα κα ζοιιέγεηξ ημ βνόπηκμ κενό ακηί κα λμδεύεηξ πόζημμ κενό
γηα ημ πόηηζμα ημο ιαπακόθεπμύ ζμο. Ξακαπαίδεηξ.

3. Όηακ ζπεδηάδεηξ ημ ιαπακόθεπό ζμο δεκ μμαδμπμηείξ ηα ιαπακηθά ζμο ακάιμγα με ηηξ
ακάγθεξ ημοξ ζε κενό. Γονκάξ ζηεκ αθεηενία.

6. Πεηάξ ηα μνγακηθά οπμιείμμαηα ημο θαγεημύ ζμο ζηα θμηκά ζθμοπίδηα γηαηί δεκ έπεηξ
θάδμ παναζθεοήξ θμμπόζη. Παξ 2 ηεηνάγςκα πίζς.

9. Έπεηξ μεηώζεη θαηά πμιύ ηεκ θαηακάιςζε κενμύ θαη λμδεύεηξ ιηγόηενμ από 150 ιίηνα
/ηε μένα. Σοκέπηζε έηζη! Παξ 3 ηεηνάγςκα μπνμζηά.

11. Αθήκεηξ ηε βνύζε κα «ηνέπεη» εκώ βμονηζίδεηξ ηα δόκηηα ζμο (10 ιην)
Πμηίδεηξ με ιάζηηπμ ηα δανδαβαηηθά ζμο (540 ι. /ώνα) θαη πνεζημμπμηείξ θοημθάνμαθα. 
Μάιιμκ δε γκςνίδεηξ όηη 25 εθαη. πνόζθογεξ ακαγθάδμκηαη κα εγθαηαιείρμοκ ηηξ εζηίεξ
ημοξ ιόγς έιιεηρεξ θαη μόιοκζεξ ημο κενμύ (πενηζζόηενμη από αοημύξ πμο
εγθαηαιείπμοκ εμπόιεμεξ δώκεξ). Παξ 4 ηεηνάγςκα πίζς.

13. Βνίζθεζαη ζημ mini market. Σηα δεληά ζμο μανμύιηα επμπήξ , ζηα ανηζηενά ζμο
μεγάιεξ, θόθθηκεξ, ειθοζηηθέξ κημμάηεξ. Ακηηζηέθεζαη ζηεκ πνόθιεζε θαη αγμνάδεηξ ηα
μανμύιηα. Μπνάβμ ζμο! Παξ 3 ηεηνάγςκα μπνμζηά.

14. Απμθεύγεηξ κα επηζθεθηείξ ημ S/M ηεξ πενημπήξ ζμο. Αιιά θαη όηακ ζομβαίκεη αοηό
δηαβάδεηξ ηε ιίζηα ζμο, ζθέθηεζαη θαη πνμζπαζείξ κα μεκ αγμνάδεηξ
βημμεπακμπμηεμέκα πνμσόκηα.  Παξ δύμ ηεηνάγςκα μπνμζηά.

15. Τοιίγεηξ ημ δεθαηηακό ζμο ζε αιμομηκόπανημ θαη δε πνεζημμπμηείξ ηάπεν. Καιύπηεηξ ημ
πηάημ ζμο γηα κα θαξ ανγόηενα ημ θαγεηό ζμο με δηαθακή μεμβνάκε θαη δεκ
πνεζημμπμηείξ έκα άιιμ πηάημ. Παξ 2 ηεηνάγςκα πίζς.

16. Από ζήμενα θαη πένα απμθαζίδεηξ κα πεγαίκεηξ ζηε ιασθή, κα αγμνάδεηξ θνμύηα ηεξ
πενημπήξ ζμο θαη κα έπεηξ μαδί ζμο πάκηα δηθή ζμο πάκηκε ηζάκηα. Παξ 2 ηεηνάγςκα
μπνμζηά.

18. Απμθαζίδεηε εζύ θαη ε μηθμγέκεηά ζμο κα αιιάλεηε θμύνκμ ζηεκ θμοδίκα ζαξ. Έπεηε
μειεηήζεη ημ ζέμα θαη γκςνίδεηε ημ πμηεξ ζοζθεοέξ οπάνπμοκ, ημ ηη θαύζημμ
πνεζημμπμημύκ θαη ημ πόζεξ εθπμμπέξ CO2 πανάγμοκ. Έηζη επηιέγεηε έκα θαιά
μμκςμέκμ θμύνκμ γθαδημύ. Μπνάβμ ζαξ! Παξ 4 ηεηνάγςκα μπνμζηά. 

22. Γίζαη ιίγμ πνηκ ηειεηώζεη ημ βνάζημμ ημο θαγεημύ ζμο. Δεκ ζβήκεηξ ημ μάηη ηεξ
θμοδίκαξ αιιά απμθαζίδεηξ κα ημ ζβήζεηξ μόιηξ αοηό ηειεηώζεη. Παξ 2 ηεηνάγςκα πίζς.

23.Απμθαζίδεηξ κα πάνεηξ μένμξ ζε ενγαζία ηεξ ηάλεξ ζμο πμο ζα αζπμιεζεί με ημ
«Οηθμιμγηθό απμηύπςμα ηεξ δηαηνμθήξ» ηςκ μαζεηώκ ημο ζπμιείμο ζμο. Μπνάβμ ζμο!  
Τενμαηίδεηξ.



Πεξηβαιινληηθά 

Κηλεηηθά 

Παηρλίδηα

Orienteering – κάζε θαη δξάζε γηα ην πεξηβάιινλ



Κηλεηηθά παηρλίδηα 

Τν θηδάθη ηνπ νηθνινγηθνύ 

απνηππώκαηνο

Orienteering – κάζε θαη δξάζε 

γηα ην πεξηβάιινλ

πξνζεθηηθή 

παξαθνινύζεζε

αληίιεςε - κλήκε

επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ

δηαζθέδαζε

Βειηίσζε θηλεηηθήο επίδνζεο

κάζεζε

ζπλδπαζηηθή θξίζε

ηθαλόηεηα άκεζεο 

αληαπόθξηζεο

νκαδηθόηεηα -

ζπλεξγαζία...



Πεξηβαιινληηθό 

Επηηξαπέδην 

Παηρλίδη







Επηηξαπέδην παηρλίδη-

παηρλίδη δξακαηνπνίεζεο

πξνζεθηηθή παξαηήξεζε 

αληίιεςε - κλήκε

Ομύλεηαη ε παξαηεξεηηθόηεηα ηνπ καζεηή  

(κέζα από ηελ παξαηήξεζε νδεγνύληαη ζηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθώλ γηα ηνλ πιαλήηε πξνβιεκάησλ)

Δληζρύεηαη ε αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, θαιιηεξγείηαη ε ζπλδπαζηηθή θξίζε 

θαζώο θαη ε κλήκε (κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζπλδέζνπλ ηηο εηθόλεο κε ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε) 

Μέζα από ηε δξακαηνπνίεζε θαιιηεξγείηαη ε θαληαζία θαη ε 

δεκηνπξγηθόηεηα ησλ καζεηώλ θαη αλαδεηθλύεηαη ην πηζαλό 

ζεαηξηθό ηαιέλην θάπνησλ από απηώλ (δεκηνπξγηθή 

θαληαζία)

επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηώλ

ηαμηλόκεζε

Κάλε «θιηθ» ζην πξόβιεκα! Πξνβιήκαηα ηνπ Πιαλήηε

εθηέιεζε

ηαμηλόκεζε - ηεξάξρεζε

Ιεξαξρνύλ ηα πξνβιήκαηα 

ζπλεξγαζία - νκαδηθή 

επηινγή

Δπηιέγνπλ ην πξόβιεκα πνπ ζεσξνύλ πην 

ζεκαληηθό



Αμηνιόγεζε - εθηίκεζε ηεο δξάζεο

αλαθάιπςε ηθαλνηήησλ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή - έληνλν ελδηαθέξνλ

πξόζεζε ή απόθαζε γηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο

επηζπκία λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε

“Από αφριο θα 
χρηςιμοποιώ 

ταπεράκι” 

“Θα ξαναπάρω το 
παγουρίνο μου” 

“Θα τρώω 
πρωινό” 

πξόζεζε γηα ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ

“Θα τρώω 
λιγότερα 

επεξεργαςμένα 
προϊόντα” 

ζεηηθή αληίδξαζε - αληαπόθξηζε



Έιεγρνο ηεο δξάζεο

έγηλαλ πξάμε όια όζα ππνζρέζεθαλ νη καζεηέο ;

Δπεμεξγαζία, κεηαζρεκαηηζκόο θαη εθαξκνγή 

ησλ απνθηεζέλησλ γλώζεσλ ζην ηώξα θαη ζην 

κέιινλ; 

άιιαμαλ ζπκπεξηθνξά ;

Αλαζέζακε 

εξγαζία 

Αλνινθιήξσηνο Έιεγρνο… 



Δπραξηζηνύκε

Δλ ηέιεη, είκαζηε ό, ηη ηξώκε θαη 

ό, ηη ζθεθηόκαζηε 




