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ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

 

Όνομα Εκπαιδευτικού: Σιμόνη Παρτακίδου 

 

Σχολείο: Στ΄Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς 

 

Τάξη: Στ΄ 

 

Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: 

Ανάγκη για μείωση της τροχαίας κυκλοφορίας εντός των περιοχών του σχολείου και προώθηση της 

ποδηλασίας, του περπατήματος και των μέσων μαζικής μεταφοράς ως αειφόρα μέσα 

διακίνησης προς το σχολείο και στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Χρονική Διάρκεια μαθήματος: 7 περίοδοι 

 

Μάθημα-μαθήματα στο οποίο εφαρμόσθηκε: Φυσικές Επιστήμες, Γεωγραφία , 

Μαθηματικά, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά 

 

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Μέσα Μεταφοράς, Κλιματικές 

αλλαγές, Κλίμακα και αναλογίες. 

 

Πυρηνικές έννοιες: πηγές και αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα, εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα, καύση ορυκτών καυσίμων, αναπνοή, ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα, 

ισορροπία του συστήματος, υπερθέρμανση του πλανήτη, φαινόμενο θερμοκηπίου, 

καυσαέριο, ρύπανση, κατανάλωση ενέργειας, χώρες G8, αναπτυσσόμενα και 

αναπτυγμένα κράτη, κλίμακα σχεδίασης 

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 

 Μελέτη των επιπτώσεων της αυξημένης χρήσης μηχανοκίνητων μέσων στο 

περιβάλλον (ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, κλιματική αλλαγή, 

κατανάλωση ενέργειας), σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 Μελέτη πηγών και αποθηκών διοξειδίου του άνθρακα και συνειδητοποίηση της 

σημασίας της ισορροπίας ανάμεσα τους για τη διασφάλιση της αειφόρου 

ανάπτυξης. 

 

 Συνειδητοποίηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση μηχανοκίνητων μέσων 

μεταφοράς σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 Απόκτηση δεξιοτήτων επιστημονικής διερεύνησης, πειραματισμού, κριτικής 

σκέψης, διατύπωσης υποθέσεων, ανάλυσης δεδομένων, επιχειρηματολογίας, 

διατύπωσης συμπερασμάτων κ.ά. σε θέματα που αφορούν το διοξειδίου του 

άνθρακα. 

 

 

Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν το 

ρόλο του διοξειδίου του άνθρακα στη ζωή μας με απώτερο στόχο την ερμηνεία 

διαφόρων φαινομένων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσής σχετικών με αυτό  

προβλημάτων. 
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Επιμέρους στόχοι:  

 

 Να αναφέρεις τις φυσικές ιδιότητες και τις χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα. 

 Να ανιχνεύσουν με τη χρήση ασβεστόνερου την ύπαρξη διοξειδίου του 

άνθρακα 

 Να κατανοήσουν την έννοια των πηγών και των αποθηκών διοξειδίου του 

άνθρακα και τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσά τους για τη διασφάλιση της 

αειφόρου ανάπτυξης. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιλογές του καθενός επιδρούν στην αύξηση 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

 Να αναγνωρίσουν ανθρώπινες δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην αύξηση 

του διοξειδίου του άνθρακα. 

 Να συσχετίσουν την καύση ορυκτών καυσίμων με την ύπαρξη διοξειδίου του 

άνθρακα. 

 Να αντιληφθούν ότι τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν τη βασική αιτία αύξησης 

του διοξειδίου του άνθρακα. 

 Να αναφέρουν τρόπους μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα. 

 Να διατυπώνουν τεκμηριωμένα τους προβληματισμούς και τα επιχειρήματά 

τους. 

 Να διατυπώνουν υποθέσεις, να κάνουν παρατηρήσεις και να εξάγουν 

συμπεράσματα μέσα από την πειραματική διαδικασία. 

 Να εξασκηθούν σε δεξιότητες έρευνας και ανάλυσης στοιχείων. 

 Να διαπιστώσουν τη σχέση μεταξύ διοξειδίου του άνθρακα και θερμοκρασίας 

της γης. 

 Να συνειδητοποιήσουν τους κυριότερους υπεύθυνους για την αύξηση του 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

 Να διατυπώνουν τεκμηριωμένα τους προβληματισμούς και τα επιχειρήματά 

τους. 

 Να υπολογίζουν τις πραγματικές αποστάσεις με βάση την κλίμακα σχεδίασης 

του χάρτη. 

 Να ασκηθούν στη χρήση χαρτών και να εντοπίζουν και να μελετούν 

πληροφορίες με τη βοήθειά τους. 

 Να υπολογίζουν τα κιλά διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνουν τα 

οικογενειακά τους αυτοκίνητα για τη μετάβασή τους στο σχολείο. 

 Να προβληματιστούν για τις  συνέπειες των επιλογών τους σ΄ότι αφορά την 

προσέλευσή τους στο σχολείο και να αντιληφθούν ότι οι δικές τους ενέργειες 

έχουν επιπτώσεις πέρα από το τοπικό πλαίσιο. 

 Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 

 

 

Διδακτικές Τεχνικές: 

Διερευνητικές συζητήσεις, επίδειξη, μελέτη περίπτωσης, πειραματική μέθοδος, χάρτης 

εννοιών, μοντελοποίηση, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων 

Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: 

 

 Μοντέλο μορίου του διοξειδίου του άνθρακα 

 Η/Υ, χρήση ppt 

  6 Σταντ για δοκιμαστικούς σωλήνες 

 12 δοκιμαστικοί σωλήνες 

 Καλαμάκια 
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 μπαλόνια με αέρα από την εξάτμιση αυτοκινήτου 

 Ατομικοί χάρτες στους οποίους να φαίνεται η διαδρομή τους από το σπίτι στο 

σχολείο 

 Χρωματιστά μολύβια 

 Ρίγα 

 Υπολογιστικές μηχανές 

 Googlemaps 

 Κατάλογος με όλες τις διευθύνσεις 

 

Οργάνωση της τάξης: 

Ομάδες εργασίας των τεσσάρων παιδιών 

 

 

 

 

 

Περιγραφή της πορείας εργασίας (λεπτομερής παρουσίαση της πορείας 

εφαρμογής του μαθήματος, αφόρμηση-ανάπτυξη του μαθήματος-δραστηριότητες-

ανατροφοδότηση) 

 

Μάθημα 1: 

 

Αφόρμηση: Ζητάμε από τα παιδιά να αναφέρουν λίγα λόγια  για την αναπνοή 

παρουσιάζοντας την εικόνα από 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%

BF%CE%AE 

Προβληματίζουμε τα παιδιά αν μπορεί στην τάξη μας να υπάρχει διοξείδιο του 

άνθρακα από την εκπνοή ενός δεινοσαύρου. Ακούμε τις απόψεις των παιδιών χωρίς να 

σχολιάζουμε 

Πορεία 

• Παρουσιάζουμε στα παιδιά ένα μοντέλο μορίου του διοξειδίου του άνθρακα και 

επεξηγούμε  τη δομή του. 

• Διεξάγεται συζήτηση για το διοξείδιο του άνθρακα και πού αυτό μπορεί να 

εντοπιστεί. Ακούμε τις απόψεις των παιδιών. Παρουσιάζουμε  προβολή με πηγές και 

αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα χωρίς να δώσουμε τις έννοιες. 

• Προβληματίζουμε τα παιδιά για τον τρόπο ανίχνευσης του διοξειδίου του 

άνθρακα. Καλούμε τις ομάδες  να πάρουν από ένα σταντ με δοκιμαστικούς σωλήνες. 

Καλούμε τα παιδιά να εκτελέσουν στις ομάδες τους το πείραμα. Αναφέρουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

• Παρουσιάζουμε στα παιδιά μπαλόνια με αέρα από την εξάτμιση αυτοκινήτου 

(Black cloud wwf ). Προβληματίζουμε τα παιδιά για το αποτέλεσμα  που θα έχει το 

προηγούμενο πείραμα αλλά με αέρα από την εξάτμιση του αυτοκινήτου. Δείχνουμε 

στα παιδιά πώς να διοχετεύσουν το αέριο από το μπαλόνι στο δοκιμαστικό σωλήνα. 

Κάνουν τις παρατηρήσεις τους. 

• Καλούμε τα παιδιά να χωρίσουν ότιδήποτε περιέχει άνθρακα σε πηγές και 

δεξαμενές. Π.χ. το δάσος είναι πηγή ή δεξαμενή διοξειδίου του άνθρακα, ο άνθρωπος 

είναι  πηγή ή δεξαμενή διοξειδίου του άνθρακα; Αναφέρουμε στα παιδιά ότι στα παλιά 

χρόνια υπήρχε ισορροπία  ανάμεσα στις πηγές και τις δεξαμενές.  Αναθέτουμε στους 

μαθητές ρόλους. Πέντε θα είναι άνθρωποι  και  5 δέντρα. Κρατάνε  χαρτάκια τα οποία 

θα αναπαριστούν τα μόρια διοξειδίου του άνθρακα. Οι άνθρωποι και τα δέντρα δίνουν 

διοξείδιο στην ατμόσφαιρα με την αναπνοή τους το οποίο δεσμεύει το δέντρο με τη 

φωτοσύνθεση. 
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•  Καλούμε τώρα 2 παιδιά  που θα είναι  μεταφορικά μέσα. Τα μεταφορικά μέσα 

ελευθερώνουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα που δεν  προλαβαίνουν  να δεσμεύσουν τα 

δέντρα. Υποβάλλουμε στα παιδιά την ερώτηση « Τώρα έχουμε περισσότερες πηγές ή 

αποθήκες;». Καλούμε τα παιδιά να μας πουν τι άλλο θα άλλαζε την ισορροπία του 

συγκεκριμένου συστήματος. Αναφέρουμε στα παιδιά ότι βασικά οι ανθρώπινες 

ενέργειες είναι υπεύθυνες για την αύξηση διοξειδίου του άνθρακα( 65% από την καύση 

των ορυκτών καυσίμων, 33% από την αποψίλωση δασών και  2% από τα 

τσιμεντοποιϊα). 

• Υποβάλλουμε στα παιδιά τον πιο κάτω προβληματισμό: Αν θέλουμε να 

μειώσουμε τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα ποιες πηγές πρέπει να 

ελέγξουμε; 

• Δίνουμε στις ομάδες χαρτόνια για να απαντήσουν στα ερωτήματα. Ανά 

τέσσερα λεπτά αλλάζουμε χαρτόνι. 

1. Τι μπορώ να κάνω στο σπίτι μου για να  μειώσω τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα; 

2. Τι μπορώ να κάνω στο σχολείο μου για να  μειώσω τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα; 

3. Τι μπορώ να κάνω στις διακοπές  μου για να  μειώσω τις εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα; 

4. Τι μπορώ να κάνω στις μεταφορές μου για να  μειώσω τις εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα; 

5. Τι μπορώ να κάνω για να διαδώσω το μήνυμα για μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα; 

6. Γράψε όσε λέξεις σου έρχονται στο μυαλό και έχουν σχέση με το διοξείδιο του 

άνθρακα. (Οι λέξεις θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή χάρτη εννοιών). 

 

 

Μάθημα 2: 

 

Αφόρμηση: Καλούμε τα παιδιά να μας πουν πώς μεταβαίνουν στο σχολείο. 

 Μοιράζουμε στα παιδιά τους ατομικούς χάρτες  και τα καλούμε να σημειώσουν 

με χρωματιστό μολύβι τη διαδρομή που θα ακολουθούσε ένα αυτοκίνητο για να 

τους μεταφέρει  στο σχολείο. 

  Γίνεται αναφορά  στην κλίμακα σχεδίασης του χάρτη και καλούμε τα 

παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη ρίγα τους για να υπολογίσουν  την πραγματική 

απόσταση  του σπιτιού τους από το σχολείο. Επίδειξη της ίδιας εργασίας μέσω 

του googlemaps. 

 Παρουσιάζεται  στα παιδιά πίνακας με τις εκπομπές διοξειδίου ανά χιλιόμετρο 

σε γραμμάρια. 

Αναγνωρίζουν τον τύπο αυτοκινήτου με τον οποίο ταξιδεύουν στο σχολείο. 

 

Αυτοκίνητο 
μικρού 
μεγέθους 

Αυτοκίνητο 
μεσαίου 
μεγέθους 

Αυτοκίνητο 
μεγάλου 
μεγέθους 

Αυτοκίνητο 
4Χ4 

Βαν Λεωφορείο 

40 γραμ. 50 γραμ. 200 γραμ. 300 γραμ. 250 
γραμ. 

90 γραμ. 

 

 

 Υπολογίζουν τα χιλιόμετρα που καλύπτει το αυτοκίνητό τους για να τη 

μετάβασή τους προς και από το σχολείο. Πολλαπλασιάζουν  την απόσταση με 

τις εκπομπές ανά χιλιόμετρο. Αφού υπολογίσουν τις εκπομπές του δικού τους 



5 

 

αυτοκινήτου τις προσθέτουν ανά δύο. Μετά προσθέτουμε τα ομαδικά των 

ζευγαριών. 

 Ξαναϋπολογίζουμε το σύνολο των  εκπομπών βασισμένοι στα πραγματικά μέσα 

μεταφοράς που χρησιμοποιούν( Κάποιοι έρχονται με τα πόδια και κάποιοι με το 

ποδήλατο). Προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν συγκρίσεις. 

 Προβληματίζουμε τα παιδιά για τις εκπομπές του λεωφορείου. Τα καλούμε να 

προβληματιστούν για την πορεία και τις εκπομπές ενός λεωφορείου που θα 

παραλαμβάνει και θα μεταφέρει όλα τα παιδιά της τάξης. Δίνονται χάρτες και 

κατάλογος με όλες τις διευθύνσεις για να εργαστούν σε ομάδες των τεσσάρων  . 

 

 

Μάθημα 3: 

 

Αφόρμηση: ( Μοιράζουμε  το φύλλο εργασίας 1 στο οποίο καταγράφονται τα 

ερωτήματα προς ομαδική συζήτηση). Παρουσιάζουμε στα παιδιά ένα πίνακα και τα 

καλούμε να ανακαλύψουν και να εξηγήσουν στις ομάδες τους  πώς  έχουν μεταβληθεί 

οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα από το 1870 ως το 2000.   

( www.grida.no/publications/vg/climate/page/3062.aspx  ) 

  Μετά παρουσιάζουμε πίνακα από  την ιστοσελίδα  

http://www.earthpolicy.org/indicators/C51/temperature_2011 

 για να ανακαλύψουν και να εξηγήσουν πώς έχει μεταβληθεί η θερμοκρασία 

στην επιφάνεια της Γης από το 1880 μέχρι το 2000. Ακολουθεί σύνδεση των 

δύο πορισμάτων. Προβληματίζουμε τα παιδιά για την ευθύνη του κάθε κράτους 

στη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα και κατά συνέπεια στην αύξηση 

θερμοκρασίας. 

  Προβάλλουμε  την πίτα από « Κλιματικό χάος» 

http://climate.wwf.gr/images/pdf/sxoleia/climate%20chaos.pdf σελ.30  για να  

εντοπίσουν τα παιδιά τους κυριότερους ρυπαίνοντες σε διοξείδιο του άνθρακα. 

Καθοδηγούμε τα παιδιά να εντοπίσουν ότι πρόκειται για αναπτυγμένες χώρες. 

Τονίζουμε στα παιδιά ότι οι χώρες των G8 – οι επτά πιο εύρωστες οικονομικά 

χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο και 

ΗΠΑ) και η Ρωσία – ευθύνονται για περίπου τις μισές (48,7%) εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 1999. 

  Προβάλλουμε το διάγραμμα από « Κλιματικό χάος» 

http://climate.wwf.gr/images/pdf/sxoleia/climate%20chaos.pdfσελ.30  για να 

εξηγήσουν: 

 Ποια χώρα είχε τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

μεταξύ 1990 και 1999, και 

 Ποια βασική διαφορά υπάρχει στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων κρατών; 

  Ακολουθεί συζήτηση για την ευθύνη των ανεπτυγμένων χωρών να ξεκινήσουν 

τη διαδικασία μείωσης των εκπομπών, αφού αυτές επιβαρύνουν με τα 

περισσότερα καυσαέρια που παράγουν. Γίνεται αναφορά στη συνθήκη του 

Κιότο. 

  Ακολουθεί παιχνίδι  ρόλων. Οι μαθητές αντιπροσωπεύουν χώρες της Ε.Ε. Η 

Κύπρος έχει την προεδρία το επόμενο εξάμηνο. Συναντιούνται για να 

συμφωνήσουν για τις κοινές τους θέσεις σ΄ότι αφορά τη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα. 
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Φύλλο εργασίας 1: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

 

1. Να εξηγήσετε πώς έχουν μεταβληθεί οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του 

άνθρακα από το 1870 ως το 2000. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Να εξηγήσετε πώς έχει μεταβληθεί η θερμοκρασία στην επιφάνεια της 

Γης από το 1880 μέχρι το 2000. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Να παρατηρήσετε την κυκλική γραφική παράσταση. Ποιες χώρες 

προκαλούν την περισσότερη ρύπανση; 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Παρατηρήστε το διάγραμμα και απαντήστε στις ερωτήσεις: 

Α) Ποια χώρα είχε τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 

του 1990 και 1999; 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Β) Ποια βασική διαφορά υπάρχει στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 

των αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων κρατών; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Η Ευρώπη δείχνει θορυβημένη από τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα 

στην ατμόσφαιρα. Η Ε.Ε έχει συγκαλέσει τους υπουργούς περιβάλλοντος των 

27 χωρών μελών για να προτείνουν μέτρα μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα 

στην ατμόσφαιρα σ΄ότι αφορά τις οδικές μεταφορές. 
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Αξιολόγηση του μαθήματος:  

 Απαντήσεις στα χαρτόνια με τα ερωτήματα 

 Χάρτης εννοιών με λέξεις από το έκτο χαρτόνι. 

 Πορεία και εκπομπές λεωφορείου για όλα τα παιδιά της τάξης 

 

 


