
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ενότητα κατάρτισης για το περιβάλλον/ την 
κλιματική αλλαγή και την περμακουλτούρα για όλους τους 
τύπους εκπαιδευόμενων ΕΕΚ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
 

Οδηγός εκπαιδευτικού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αριθμός έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
 
Σχετική θεωρία 

Η κλιματική αλλαγή αφορά τις αλλαγές του παγκοσμίου κλίματος, που προκαλούνται 
τόσο από φυσικούς όσο και από τεχνητούς παράγοντες. Η κλιματική αλλαγή 
διαταράσσει το αγροτικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την αλλαγή των αγροτικών 
κλιματολογικών στοιχείων -όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και το φως του ήλιου-
, ενώ επηρεάζει επιπλέον τους τομείς της καλλιέργειας, της κτηνοτροφίας και της 
υδρολογίας. 

Η κλιματική αλλαγή θέτει νέες και πιο δύσκολες απαιτήσεις για τη γεωργική 
παραγωγικότητα. Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα 
ποικίλλουν ανάλογα με τις σχετικές μεταβλητές, είναι δύσκολο να γενικευτούν ορισμένα 
αναλυτικά αποτελέσματα. Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει το αγροτικό οικοσύστημα, 
αυξάνοντας καταστροφές και παράσιτα και προκαλώντας μετακίνηση πληθυσμού και 
αλλαγή στη βιοποικιλότητα. 

 
 

Λέξεις κλειδιά 

Κλιματική αλλαγή, γεωργία, καλλιέργειες, αλιεία, κτηνοτροφία, οικοσύστημα. 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 5 λεπτά. 
 
 
  



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

Μαθησιακοί στόχοι 
● Συζητήστε και διδάξτε περισσότερα για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής 

στη γεωργία, εστιάζοντας στις καλλιέργειες, την αλιεία και την κτηνοτροφία. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις 
τους, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

● Προωθήστε την ευαισθητοποίηση για τις κλιματικές προκλήσεις στη γεωργία. 

● Προωθήστε τη βιωσιμότητα και τις συνειδητές επιλογές. 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποιος είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής 
αλλαγής στη γεωργία. 

● Να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στη 
γεωργία. 

● Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη, αποφασίζοντας για τη σωστή 
απάντηση σε κάθε ερώτηση. 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● A4 Χαρτί και εκτυπωτής ή υπολογιστής/ τάμπλετ / τηλέφωνο με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

Εργασία 

Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση και ολοκληρώστε το τεστ επιλέγοντας την απάντηση 
που πιστεύετε ότι είναι σωστή. Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. 

 

Λύση 
1. Η κλιματική αλλαγή αφορά: 

α. μια αντίληψη ή σύστημα που διατηρεί την προστιθέμενη αξία ενός προϊόντος 

όσο το δυνατόν περισσότερο, εξαλείφοντας τα απόβλητα. 

β. αλλαγές του παγκόσμιου κλίματος, που προκαλούνται από φυσικούς και 

τεχνητούς παράγοντες. 

γ. τη μέση αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. 

 

2. Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο παραγωγικούς προμηθευτές τροφίμων και ινών στον 
κόσμο είναι: 

α. Βόρεια Αμερική. 

β. Ασία. 

γ. Ευρώπη. 

 

3. Στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει θετικές 
επιπτώσεις στη γεωργία μέσω: 

α. μεγαλύτερης φυτικής παραγωγής. 

 β. επέκτασης κατάλληλων περιοχών για καλλιέργειες. 

 γ. είναι σωστές και οι δύο απαντήσεις. 

 

4. Η αύξηση των βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε: 

                 α. αύξηση της εκροής. 

                 β. λειψυδρία. 

  γ. είναι σωστές και οι δύο απαντήσεις. 

 

5. Η θέρμανση κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου για τα ζώα που ζουν σε  
ψυχρότερες περιοχές μπορεί να είναι ευεργετική λόγω: 

 α. μείωσης σε κατάλληλες εκτάσεις για παραδοσιακές καλλιέργειες. 

                 β. χαμηλότερου κόστους ενέργειας. 

                 γ. αύξησης της θερμοκρασίας που αυξάνει την εξάτμιση. 

 
 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

Δραστηριότητα 2 
 

Σχετική θεωρία 

Η κλιματική αλλαγή αφορά τις αλλαγές του παγκοσμίου κλίματος, που προκαλούνται 
τόσο από φυσικούς όσο και από τεχνητούς παράγοντες. Η κλιματική αλλαγή 
διαταράσσει το αγροτικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την αλλαγή των αγροτικών 
κλιματολογικών στοιχείων, - όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και το φως του ήλιου-
, ενώ επηρεάζει περαιτέρω τους τομείς της καλλιέργειας, της κτηνοτροφίας και της 
υδρολογίας. 

Η κλιματική αλλαγή θέτει νέες και πιο δύσκολες απαιτήσεις για τη γεωργική 
παραγωγικότητα. Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα 
ποικίλλουν ανάλογα με τις σχετικές μεταβλητές, είναι δύσκολο να γενικευτούν ορισμένα 
αναλυτικά αποτελέσματα. Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει το αγροτικό οικοσύστημα, 
αυξάνοντας τις καταστροφές και τα παράσιτα, προκαλώντας τη μετακίνηση πληθυσμού 
και αλλαγή της βιοποικιλότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Κλιματική αλλαγή, γεωργία, καλλιέργειες, αλιεία, κτηνοτροφία, οικοσύστημα. 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 5 λεπτά. 
 
 
 



 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

Μαθησιακοί στόχοι 
● Συζητήστε και διδάξτε περισσότερα για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 

γεωργία εστιάζοντας στις καλλιέργειες, την αλιεία και την κτηνοτροφία. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις τους, οι 

οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

● Προωθήστε την ευαισθητοποίηση για τις κλιματικές προκλήσεις για τη γεωργία. 

● Προωθήστε τη βιωσιμότητα και τις συνειδητές επιλογές. 

 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν ποιος είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής 
αλλαγής στη γεωργία. 

● Να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στη 
γεωργία. 

● Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν για τη 
σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● A4 Χαρτί και εκτυπωτής ή υπολογιστής/ τάμπλετ/ τηλέφωνο με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

Εργασία 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και επιλέξτε αν είναι σωστές ή λάθος. 
Κυκλώστε ή υπογραμμίστε την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει καλύτερα. 

 

Λύση 
 
1) Η κλιματική αλλαγή, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έχει γίνει μια τεράστια 

τάση που θα οδηγήσει σε σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές στο μέλλον. Σωστό / Λάθος 

2) Στη σημερινή εποχή, δεν υπάρχουν περιοχές του κόσμου όπου η γεωργική παραγωγή 

περιορίζεται από το κλίμα. Σωστό/ Λάθος 

3) Οι ανεπαρκείς βροχοπτώσεις είναι το κύριο κλιματικό όριο στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. 

Σωστό / Λάθος 
 

4) Είναι δύσκολο να γενικευτούν ορισμένα αναλυτικά αποτελέσματα, καθώς οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα ποικίλλουν ανάλογα με τις 

σχετικές μεταβλητές. Σωστό / Λάθος 

5) Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ζώα περιλαμβάνουν βιολογικές αλλαγές, 

όπως η αλλαγή ποιότητας, η αλλαγή της περιόδου ανθοφορίας και συγκομιδής και η 

μεταβολή των κατάλληλων περιοχών για καλλιέργεια. Σωστό / Λάθος 

6) Στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 
γεωργία. Σωστό / Λάθος 

 

7) Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την υδρολογία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 

των βροχοπτώσεων που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της εκροής. Σωστό/ Λάθος 

8) Η θέρμανση κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου για τις ψυχρότερες περιοχές 

μπορεί να είναι ευεργετική λόγω της αυξημένης επιβίωσης των ζώων. Σωστό / 

Λάθος 

 

 

 
 
 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

Δραστηριότητα 3 

Σχετική θεωρία 

Η κλιματική αλλαγή αφορά τις αλλαγές του παγκοσμίου κλίματος, που προκαλούνται 
τόσο από φυσικούς όσο και από τεχνητούς παράγοντες. Η κλιματική αλλαγή 
διαταράσσει το αγροτικό οικοσύστημα, με αποτέλεσμα την αλλαγή των αγροτικών 
κλιματολογικών στοιχείων -όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και το φως του ήλιου-
ενώ επηρεάζει περαιτέρω τους τομείς της καλλιέργειας, της κτηνοτροφίας και της 
υδρολογίας. 

Η κλιματική αλλαγή θέτει νέες και πιο δύσκολες απαιτήσεις για τη γεωργική 
παραγωγικότητα. Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα 
ποικίλλουν ανάλογα με τις σχετικές μεταβλητές, είναι δύσκολο να γενικευτούν ορισμένα 
αναλυτικά αποτελέσματα. Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει το αγροτικό οικοσύστημα, 
αυξάνοντας τις καταστροφές και τα παράσιτα, προκαλώντας τη μετακίνηση πληθυσμού 
και αλλαγή της βιοποικιλότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Κλιματική αλλαγή, γεωργία, καλλιέργειες, αλιεία, κτηνοτροφία, οικοσύστημα. 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς μπορεί να 
γίνει ανά πάσα στιγμή. 

 

Διάρκεια 

Περίπου 20 λεπτά. 

  

 

 

 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

 

Μαθησιακοί στόχοι 
● Συζητήστε και διδάξτε περισσότερα για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 

γεωργία, με έμφαση στις καλλιέργειες, την αλιεία και την κτηνοτροφία. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά τις πράξεις 
τους, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον πλανήτη. 

● Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μελετήσουν τα θέματα του έργου και τις 
συζητήσεις στην τάξη. 

● Βοηθήστε τους μαθητές να ενισχύσουν τις έννοιες και τις ιδέες. 
 
 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι μαθητές ΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να περιγράφουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη 
γεωργία. 

● Να είναι σε θέση να διαφοροποιούν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στη 
γεωργία. 

● Να χρησιμοποιούν αναλυτική και κριτική σκέψη για να αποφασίσουν για τη 
σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. 

 
 

Απαραίτητος εξοπλισμός και 

υλικά 

● Χαρτάκια Post-it 

● Στυλό/μολύβι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

Εργασία 
Αφού μάθετε για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της στη γεωργία, 
μελετήστε τα θέματα που δίνει ο καθηγητής. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να βρείτε 
μερικές σχετικές ιδέες και τοποθετήστε τις γύρω από τη λέξη-κλειδί. Καθώς 
εργάζεστε σε ομάδες, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από τους φίλους σας! 

 

Λύση 
Μια λέξη-κλειδί/φράση θα γραφτεί σε κάθε χαρτάκι post-it από τον εκπαιδευτικό.  

Για παράδειγμα, «βιωσιμότητα», «γεωργία», «κλιματική αλλαγή», «οικοσύστημα», 

«αλιεία», «καλλιέργειες». Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι έννοιες θα έχουν ήδη 

αναφερθεί/συζητηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Οι μαθητές ΕΕΚ χωρίζονται σε ομάδες, ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα ένα 

χαρτάκι post-it με μια λέξη-κλειδί/φράση και το παιχνίδι ξεκινά! Ο στόχος είναι οι 

μαθητές να βρουν κάποιες σχετικές ιδέες και να τις τοποθετήσουν γύρω από τη λέξη-

κλειδί. Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι πληροφορίες και τα θέματα που συζητούνται στην 

τάξη θα επανεξεταστούν, θα ανακληθούν και θα εξηγηθούν ξανά από διαφορετική 

οπτική γωνία. Και είναι επίσης διασκεδαστικό! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

 

Πρόσθετα μέσα και πόροι 
 

ΒΙΝΤΕΟ 1 
 

 
Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τη γεωργία; Πηγή: YouTube, Syngenta Group 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ  

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι το κλειδί για το μέλλον της 
γεωργίας στην Ευρώπη. 

 
«Ο καύσωνας του περασμένου καλοκαιριού και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

κατέγραψαν νέα ρεκόρ για το κλίμα στην Ευρώπη, ενισχύοντας για άλλη μια φορά 

τη σημασία της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ο Gretchen Cardenas 

συναντήθηκε με τον Blaz Kurnik, έναν εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. Εκεί, συζήτησαν για τη νέα έκθεση του ΕΟΠ σχετικά με τον τρόπο 

που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γεωργία στην Ευρώπη, η οποία δημοσιεύτηκε 

νωρίτερα αυτόν τον μήνα». 

 
Πλήρες άρθρο διαθέσιμο στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2019 του Ενημερωτικού Δελτίου 

ΕΟΠ (03/2019) 
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Center for Work and 

Environment Giessen (ZAUG gGmbH) 

(Γερμανία) 

Ιστότοπος: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 
 

 

CIP Citizens In Power (Κύπρος) 

Ιστότοπος: 

www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Πολωνία) 

Ιστότοπος: www.farm-advisory.eu 

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 
 

Centros Escolares de Ensino Profissional 

(CEPROF) (Πορτογαλία) 

Ιστότοπος: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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