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Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει 

 

 

 

Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

 

Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο 
∆.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ∆ΑΣ-ΚΡΗΤΗ 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) 
(συµπληρώνεται από τους ∆ασκάλους) 

 

 

 

Α) Γενικά Στοιχεία 

 

1. Αθήνα: ∆άσκαλοι: Φιλιππούσης Γεώργιος, Σιάκας Σπύρος, Καραγιάννη 

∆έσποινα 

2. Κρήτη: ∆άσκαλοι: Τοµαζινάκης Αριστόκριτος, Γκίζα Παναγιώτα, Μαστοράκη 

Ελένη 

 

       Τόπος, χρόνος, αριθµός  µαθητών  πιλοτικού προγράµµατος 

 Σχολείο Ηµεροµηνία ∆ιδακτική  

Ώρα  

 Τάξη/ 

Τµήµα 

Αριθµός  

Μαθητών 

 18/3/2009 2
η
 & 3

η
  Ε’   



Λεόντειο 

Λύκειο 

Πατησίων 

   32 

∆.Σ. 

Ναυστάθµου 

Σούδας-Κρήτη 

 

   24 

 

 

Β) Περιγραφή Μαθήµατος 

 

Τίτλος Μαθήµατος: «Περιβάλλον – Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας» - Προσδιορίζοντας το Πρόβληµα                                                               

 

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

α. Ηλιακή Ενέργεια 

β. Αιολική Ενέργεια 

γ. Υδραυλική Ενέργεια 

δ. Ενέργεια Βιοµάζας 

 

 

1. Χρησιµοποιούµενες ∆ιευθύνσεις Internet- Χρησιµοποιούµενες εφαρµογές-

πολυµέσα 

Παρουσίαση video «Ενεργειακή Επανάσταση, Τώρα», το οποίο έχει 

δηµιουργήσει η Greenpeace (www.grenpeace.org) µε σκοπό την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών σε θέµατα ενέργειας, δύο video τα οποία έχουν δηµιουργηθεί  από 

τη ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας), στο πλαίσιο της Εθνικής Εκστρατείας 



ορθολογικής Χρήσης της Ενέργειας στην Ελλάδα 

(http://www.nmswork.gr/rae/home.aspx) – Φύλλα δραστηριοτήτων-  

 

ΠΗΓΕΣ 

National Geographic  

Εφηµερίδα RealNews 

www.google.gr (αναζήτηση πληροφοριών) 

www.wwf.gr 

www.greenpeace.gr 

 

 

1. Ένταξη µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα 

 

• Τάξη:   Ε’ 

 

• Γνωστικό αντικείµενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα, αισθητική 

αγωγή.  

 

• ∆ιδακτική Ενότητα: Προσδιορισµός και ευαισθητοποίηση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. Προσέγγιση και ανάδειξη εναλλακτικών  

µορφών ενέργειας ώστε να αντιµετωπιστεί η ενεργειακή και κλιµατική κρίση 

(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), κατανόηση αφήγησης- κειµένου (γλώσσα) και 

οπτικοακουστικού µέσου, έκφραση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσα 

από τη ζωγραφική (αισθητική αγωγή). 

 

 

∆ιδακτικοί στόχοι:  Να κατανοήσουν οι µαθητές τη σοβαρότητα των 

ενεργειακών πηγών, να τους δοθεί η δυνατότητα να εξασκήσουν τις  δεξιότητες 

έρευνας,  να ευαισθητοποιηθούν  και να αναλάβουν δράση στο µέλλον.  

Να εξοικειωθούν  µε τα εκφραστικά µέσα της οπτικοακουστικής γλώσσας. 

Η αξιοποίηση αυτών των µέσων συµβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, 

στη δεξιότητα της κρίσης, σύγκρισης και παρατήρησης.   

 



 

 

• Μεθοδολογία ∆ιδακτικής προσέγγισης: καταιγισµός ιδεών, δηµιουργία 

νοητικού χάρτη, συνεργατική µάθηση, ανακαλυπτική και διερευνητική 

µέθοδος . 

 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Μετά το τέλος της 2
η
ς τηλεδιάσκεψης θα 

πρέπει να προκληθεί το ενδιαφέρον των µαθητών ώστε να δεσµευτούν και να 

αναλάβουν υπεύθυνα να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να 

δραστηριοποιηθούν σε θέµατα ενέργειας και ιδιαίτερα των Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως  Ηλιακή Ενέργεια,  Αιολική Ενέργεια, 

Υδραυλική Ενέργεια,  Ενέργεια Βιοµάζας. 

 

∆ράσεις µεταξύ 1
ης

 και 2
ης

 Τηλεδιάσκεψης 

 

Πριν από κάθε τηλεδιάσκεψη γίνονται σηµαντικές δράσεις. Είναι, εποµένως, χρήσιµο 

να αναφερθούν οι δράσεις των µαθητών ανάµεσα στην 1
η
 και 2

η
 Τηλεδιάσκεψη. Ο 

χρόνος που απαιτείται είναι  2 δίωρα. Χρόνος ικανοποιητικός για τη συλλογή, 

δόµηση, οργάνωση, παρουσίαση πληροφοριών. Οι µαθητές/τριες µε συγκεκριµένα 

βήµατα προσπαθούν να διερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να συλλέξουν  µέσα από 

βιβλία, περιοδικά και ιστοσελίδες πληροφορίες, ώστε να προσδιορίσουν τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Πλανήτης µας. 

 

Συγκεκριµένα  

Η παρούσα δραστηριότητα είναι µια µορφή έρευνας µε συγκεκριµένα βήµατα, τα 

οποία δίνονται σε φύλλο εργασίας. 

Ειδικότερα, δίνονται κείµενα µε περιεχόµενο τέτοιο ώστε να προβληµατίσουν το 

µαθητή και να τον παρακινήσουν να σκεφτεί και να ανακαλύψει (µέσα από αυτά) τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα. Τα κείµενα αυτά είναι από το εκπαιδευτικό υλικό «Ο 

Λάµπης ο Εξοικονοµάκης». Επόµενο βήµα είναι η καταγραφή των σκέψεών τους 

(καταιγισµός ιδεών). Έπειτα από την καταγραφή γίνεται µία ενδοοµαδική συζήτηση 

γι’ αυτές τις πρώτες σκέψεις. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η συγκρότηση και 

οργάνωση των πρώτων ιδεών µε τη µορφή νοητικού χάρτη µε σκοπό να 



δηµιουργηθούν δεσµοί ανάµεσα στην ήδη υπάρχουσα γνώση και στη γνώση που  

προτείνεται στην παρούσα φάση.   

Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται µόνο µε το συγκεκριµένο φύλλο εργασίας αλλά οι 

µαθητές και οι µαθήτριες µε τη βοήθεια του διαδικτύου ή άλλων πηγών 

συγκεντρώνουν και οργανώνουν νέες πληροφορίες. Αυτές τις πληροφορίες τις 

παρουσιάζουν στην ασύγχρονη πλατφόρµα, ώστε να τις µοιραστούν, να τις 

συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληµατισµούς. 

Τέλος, το ερευνητικό υλικό που συλλέγουν ταξινοµείται στο φάκελό τους ανάλογα µε  

τη θεµατική ενότητα και το είδος των πηγών (φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, άρθρα,  

κ.ο.κ.). 

Ενδεικτικά, οι µαθητές εντοπίζουν πληροφορίες στους παρακάτω ιστότοπους: 

National Geographic  

Εφηµερίδα RealNews 

www.google.gr (αναζήτηση πληροφοριών) 

www.wwf.gr 

www.greenpeace.gr 

 

2. Σύντοµη Περιγραφή:  

 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται µέσα από συγκεκριµένα (3) videos να 

προσδιορίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ιδιαίτερα µε βάση το video µε τίτλο 

«Ενεργειακή Επανάσταση, Τώρα!», το οποίο έχει δηµιουργήσει η Greenpeace µε 

σκοπό την ενεργοποίηση των πολιτών σε θέµατα ενεργειακή πολιτικής, οι µαθητές 

εισάγονται στο θέµα. Στη συνέχεια παρακολουθούν δύο ακόµα videos τα οποία έχουν 

δηµιουργηθεί από τη ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας). Οι µαθητές/τριες 

εργάζονται ατοµικά και οµαδικά µε τη βοήθεια  φύλλου εργασίας µε συγκεκριµένες 

δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές είναι µε τέτοιο τρόπο δοµηµένες ώστε να 

αναδειχθούν οι τέσσερις ενότητες που στηρίζεται το project:  

α. Ηλιακή Ενέργεια 

β. Αιολική Ενέργεια 

γ. Υδραυλική Ενέργεια 

δ. Ενέργεια Βιοµάζας 

  



3. ∆οµή Μαθήµατος: 

 

• Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων διδασκαλίας 
 

Οι µαθητές και των δύο σχολείων της Αθήνας και της Κρήτης παρακολουθούν το 

πρώτο video  µε τίτλο Ενεργειακή Επανάσταση, Τώρα!», το οποίο έχει 

δηµιουργήσει η Greenpeace. Στη συνέχεια εργάζονται σε συγκεκριµένες 

δραστηριότητες οι οποίες έχουν δοθεί σε φύλλο εργασίας. Συµπληρώνουν τις 

ερωτήσεις που υπάρχουν στο έντυπο και επιπλέον, µε τη δηµιουργικότητά τους 

και τη φαντασία τους, ζωγραφίζουν τη Γη µε «περιβαλλοντικά προβλήµατα» και 

«χωρίς περιβαλλοντικά προβλήµατα». Μετά την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων γίνεται συζήτηση µε τους µαθητές και τις µαθήτριες τις τοπικής 

και αποµακρυσµένης τάξης. 

Επόµενη δραστηριότητα είναι η παρουσίαση των δύο άλλων videos. Έπειτα από 

την παρουσίαση τους, οι µαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν για µια ακόµη 

φορά. Συγκεκριµένα «κατασκευάζουν» ερωτήσεις τις οποίες διατυπώνουν στην 

αποµακρυσµένη τάξη και γίνεται διάλογος. Η τελευταία δραστηριότητα οδηγεί 

στην ανάδειξη των ενοτήτων µε τις οποίες οι µαθητές και οι µαθήτριες θα 

ασχοληθούν στις επόµενες τηλεδιασκέψεις. 

 

∆ραστηριότητες Μαθητών: 

• Φύλλο εργασίας (3 σελίδες) 

•  Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, αντιπαράθεση, ερµηνεία, 

επιχειρηµατολογία,  

• Ζωγραφιές 

 

 

Γ) Παράρτηµα    

επισυναπτόµενο υλικό:  

1. Τα videos τα οποία παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης 

(ape.flv, ethniki_ekstrateia-.flv, video_greenpeace.mp4)  

2. Το φύλλο εργασίας του µαθήµατος 

(fyllo_ergasias_2hs_theldiaskepis_2009.doc) 

3. Φύλλα αξιολόγησης µετά την Τ/∆ (Ερωτηµατολόγιο ONGOING2) 



 

 

 

 


