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Ξενάγηση στην ιστοσελίδα του υλικού 

https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechangeΗ ιστοσελίδα

https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechange


Πάρτε θέση! 
Βρες κάποιον 

που...

Το φαινόμενο 
του 

θερμοκηπίου! 

Τέρμα στη 
σπατάλη!

Αγώνας δρόμου
Τα ζευγάρια 
κερδίζουν!

Νησιά που 
βυθίζονται 

Ο επιζών / 
Survivor 

Πριν την 
καταιγίδα!

Βρες τη 
σύνδεση!

Προτεινόμενες 
διαδικτυακές 

δραστηριότητες

Παιχνίδια: 
κατανόηση-μετριασμός-προσαρμογή



Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ή παιχνίδια μάθησης είναι ψηφιακά ή άλλα

παιχνίδια, που δεν προορίζονται μόνο για διασκέδαση. Αξιοποιούνται με

επιτυχία στην εκπαίδευση καθώς:

✓ Είναι διασκεδαστικά! Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συναισθήματα

επηρεάζουν τη μάθηση, αυτό είναι ένα σοβαρό κίνητρο!

✓ Είναι εύκολα στην εφαρμογή τους

✓ Δίνουν ευκαιρίες για προβληματισμό, ανακάλυψη και εξερεύνηση.

✓ Ενθαρρύνουν την ενεργό μάθηση και τον διάλογο.

✓ Προσφέρουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης 

των επιπτώσεών τους σε ασφαλές περιβάλλον.

✓ Επιτρέπουν την απλοποίηση πολύπλοκων συστημάτων όπως η 

κλιματική αλλαγή.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να είναι μια αξέχαστη μαθησιακή

εμπειρία!

Γιατί εκπαιδευτικά παιχνίδια;



κατάλληλη εισαγωγική δραστηριότητα 

βοηθάει την/τον εκπαιδευτικό να καταλάβει τυχόν παρανοήσεις 
και ποιά ζητήματα χρειάζονται περισσότερη διευκρινήση

Οι παίκτες απαντούν σε ερωτήσεις παίρνοντας θέση στο χώρο και συζητούν για αυτές.



Οι κάτοικοι των πόλεων θα υποφέρουν
περισσότερο από τους καύσωνες!

Η παραγωγή τροφίμων  θα επηρεαστεί από την 
κλιματική αλλαγή

Η οθόνη του Η/Υ δεν καταναλώνει ενέργεια όταν 
είναι σε κατάσταση αναμονής (stand by)

Γνωρίζετε τι είναι το Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου;

Πόσο ανησυχείτε για την κλιματική αλλαγή;

ναι

οχι

?



Χρησιμοποιείτε κάποια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Προτιμάτε τα τοπικά προϊόντα

Χρησιμοποιείτε τις σκάλες αντί του ασανσέρ

Κλείνετε τον υπολογιστή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε

Αγοράζετε πράγματα που δεν χρειάζεστε / 
χρησιμοποιείτε



Ποια πιστεύετε πως είναι η μεγαλύτερη απειλή 
για την Ελλάδα/ για την περιοχή μας;

α. Οι δασικές πυρκαγιές;

β. Η άνοδος στάθμης της θάλασσας;

γ. Οι πλημμύρες;

δ. Οι καύσωνες;

Επιλογή ερωτημάτων σχετικών με το θέμα που θέλουμε να εστιάσουμε



Εισαγωγική δραστηριότητα με συζήτηση.

Οι παίκτες σαν δημοσιογράφοι - ερευνητές διερευνούν τις απόψεις της ομάδας 
σχετικά με διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας 
που μπορούν να συσχετιστούν με την κλιματική αλλαγή



...έχει ακούσει ότι οι πάγοι στους πόλους λιώνουν

... έχει στο σπίτι ηλιακό θερμοσίφωνα

...έχει σκεφτεί τρόπους για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας

...αγοράζει πράγματα που δεν τα χρησιμοποιεί

...προτιμά τα τοπικά από τα εισαγόμενα προϊόντα

... έχει ακούσει μια ιστορία σχετικά με την κλιματική αλλαγή ή τις επιπτώσεις της

... ανησυχεί για την αλλαγή του κλίματος

...έχει μια ιδέα για το τι προκαλεί την κλιματική αλλαγή

βοηθάει την/τον εκπαιδευτικό να καταλάβει τυχόν παρανοήσεις 
και ποιά ζητήματα χρειάζονται περισσότερη διευκρινήση



Προσομοίωση
✓ φαινομένου του θερμοκηπίου (φυσικού και ανθρωπογενούς) 
✓ αιτίων και επιπτώσεων του φαινομένου
✓ τρόπων μετριασμού του φαινομένου





Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Καταγραφή πορείας παιχνιδιού
Τέσσερις (4) γύροι παιχνιδιού



Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Εξέλιξη – επιδείνωση φαινομένου
Εγκλωβισμός ακτίνων / θερμότητας στην ατμόσφαιρα



Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Εγκλωβισμός ακτίνων / θερμότητας στην ατμόσφαιρα
Υπερθέρμανση του πλανήτη



Ομαδική δραστηριότητα για την σπατάλη τροφίμων και υλικών.

Οι παίκτες/ριες καλούνται να συλλέγουν τα απορρίμματα 
που προκύπτουν από την τροφή τους στο σχολείο και να τα ζυγίζουν



Πώς συμβάλλουν οι διαφορετικοί τρόποι μετακίνησης (Ι.Χ. αυτοκίνητο , 
λεωφορείο, ποδήλατο) στην κλιματικά αλλαγή; (παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα)

Διασκεδαστικό ομαδικό κινητικό παιχνίδι



Οι παίκτες αντιστοιχίζονται στα διαφορετικά 
μέσα μεταφοράς (ΙΧ αυτοκίνητο, λεωφορείο, 
ποδήλατο )
Σύστημα πόντων:
Κόκκινο-ΙΧ αυτοκίνητο - 3 πόντοι
Κίτρινο - λεωφορείο- 1 πόντος
Πράσινο - ποδήλατο - 0 πόντοι



Ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες



62
Οι παίκτες καλούνται να δημιουργήσουν ζευγάρια καρτών 
που συνδέονται με τη σχέση “αίτιο - αποτέλεσμα”.



https://app.mural.co/invitation/mural/styliadis8403/1614980735177?sender=u75011a821b635230e5ae1831&key=646e0a2a-abf9-4464-9460-1cdafc22b49a

https://wordwall.net/play/11798/466/768



https://app.mural.co/invitation/mural/styliadis8403/1614980735177?sender=u75011a821b635230e5ae1831&key=646e0a2a-abf9-4464-9460-1cdafc22b49a



Οι παίκτες καλούνται να ανταποκριθούν σε οδηγίες προφύλαξης 
κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα έντονο καιρικό φαινόμενο:
πλημμύρα, ανεμοστρόβιλος, πυρκαγιά, καύσωνας

Ομαδικό διασκεδαστικό κινητικό παιχνίδι εγρήγορσης



πυρκαγιά



Ετοιμότητα και αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων  

καύσωνας

ανεμοστρόβιλος

πλημμύρα



Ομαδικό παιχνίδι με κάρτες, διάλογο.

Κάρτες δράσης



δείγμα καρτών δράσης - για επιλογή της κατάλληλης 

Σχεδιασμός - Πρόληψη - Ετοιμότητα



Παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης.

Οι παίκτες καλούνται να μελετήσουν ένα 
ακραίο καιρικό φαινόμενο να το αναλύσουν 
και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 
αντιμετώπισης - δράσης.



Ενίσχυση ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας για την αντιμετώπιση 
ακραίων καιρικών φαινομένων



Κατανόηση της ανάγκης πρόληψης, σχεδιασμού και της έννοιας της ανθεκτικότητας 



προσομοίωση της αύξησης της στάθμης της θάλασσας σε ένα νησί

η πρόκληση είναι να χωρέσουμε πάνω σε ένα «νησί» που διαρκώς μικραίνει!







Ο αναστοχασμός! 
• πώς ήταν το παιχνίδι (εύκολο - δύσκολο, αστείο κ.λπ.);

• πώς ένιωσαν παίζοντας;

• πώς ένιωθαν όταν δεν μπορούσαν πλέον να στέκονται στο νησί 

τους και τι θα σήμαινε αυτό στην πραγματική ζωή;

Ευκαιρία να συζητήσουμε για συναισθήματα

• ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησαν για να καταφέρουν να μείνουν 

στο νησί τους; 

Ευκαιρία να συζητήσουμε για έννοιες που εισάγει το

παιχνίδι όπως πρόβλεψη, πρόγνωση, πρόληψη,

σχεδιασμός, προστασία, ανθεκτικότητα,

αλληλεγγύη, αντιμετώπιση σε επίπεδο κοινότητας



Ο αναστοχασμός! 

• συμβαίνει πραγματικά κάτι τέτοιο σε κάποιο μέρος της

γης;

• μήπως συμβάλλουμε εμείς με κάποιο τρόπο σε αυτό το

αποτέλεσμα;

Ευκαιρία να συζητήσουμε για αξίες όπως η

αλληλεγγύη προς άλλους ανθρώπους ή

οργανισμούς, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, οι

κ.λπ.



Ο αναστοχασμός! 
Ο αναστοχασμός είναι απαραίτητο και θεμελιώδες

στοιχείο της βιωματικής μάθησης!

Δίνει στο παιχνίδι προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση

και το διαχωρίζει από ένα παιχνίδι που παίζεται μόνο για 

διασκέδαση.

Να λοιπόν πώς τα παιχνίδια μας δίνουν δυνατότητες να 

δημιουργήσουμε προσομοιώσεις της πραγματικότητας, να 

πάρουμε αποφάσεις και να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των 

αποφάσεών μας σε ασφαλείς συνθήκες , να μάθουμε, να 

αισθανθούμε, γιατί όχι διασκεδάζοντας!



«Ό,τι έμαθα να κάνω, το έμαθα 
κάνοντας» 

Αριστοτέλης

«Το παιχνίδι είναι η υψηλότερη 
μορφή έρευνας» 

Albert Einstein



Tο εκπαιδευτικό υλικό

E-book:
http://www.kpe-thess.gr/el/ekdosi-paixnidia-klimatiki-
allagi/

Ιστοσελίδα στα Αγγλικά
Serious games for climate change 
https://kpekordeliou.wixsite.com/climatechangegames

Ιστοσελίδα:
https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechange

http://www.kpe-thess.gr/el/ekdosi-paixnidia-klimatiki-allagi/
https://kpekordeliou.wixsite.com/climatechangegames
https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechange

