Կլիմայական
Գործողության Նախագիծ
Ողջույնի շաբաթ
Հարգելի գլոբալ փոփոխություններ կատարողներ:
Պահը հասավ, երբ մենք սկսում ենք Կլիմայական Գործողության Նախագիծը։ Մենք
ուզում ենք սկսել `շնորհակալություն հայտնելով ձեզ այս աշխատանքին միանալու
համար` մոլորակի և շրջակա միջավայրի համար գործողություններ ձեռնարկելու
նպատակով:
Հաջորդ վեց շաբաթվա ընթացքում դուք և ձեր աշակերտները կմիանաք հազարավոր
այլ լսարանների ամբողջ աշխարհից ՝ հարցումների և նորարարությունների միջոցով,
որպեսզի ուսումնասիրեք կլիմայի փոփոխությունը ՝ ուսումնասիրելով պատճառները,
լուծումները, գործողությունները և հատուկ փոխազդեցությունները: Մենք ողջունելու
ենք հրաշալի հյուրերի, ներառյալ WWF- ի, NASA- ի և ՄԱԿ-ի փորձագետներ:
Տեղեկատվություն էջանշելու համար.
● Կլիմայական Գործողության Նախագծի կայք․ https://www.climate-action.info
● Պաշտոնական հեշթեգ․ #ClimateActionP
● Twitter հաշիվներ․ @ClimateActionP, @TakeActionEdu
● Ծրագրի համակարգողներ․ Koen Timmers and Jennifer Williams
● Ծրագրի ժամկետները ՝ սեպտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 8-ը։
Միացեք մեզ մեր մեկնարկի տոնակատարությանը չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 23-ին,
առավոտյան 9։00-ին:
Մենք ողջունում ենք ձեզ,
Koen և Jen:

Կլիմայական Գործողության Նախագծի ակնարկ

Կլիմայի գործողության նախագիծը նախատեսված է K-12 (5-18 տարեկան)
դասարանների աշակերտների համար 6 շաբաթ տևողությամբ փորձով ` ընդգրկելով
պատճառների, հետևանքների, լուծումների և գործողությունների թեմաներ: Ծրագիրը
կամփոփվի <<Աշակերտների կլիմայի գլոբալ գործողությունների համաշխարհային
օրով>> ուրբաթ, նոյեմբերի 6-ին, առավոտյան 8-ից երեկոյան 2-ը, որտեղ մենք
կմիանանք առցանց գլոբալ տոնակատարությանը `ցուցադրելու նախագծեր,
աշխատանքներ և գործողություններ:
Այս ճանապարհն առաջնորդելու համար մենք հավաքագրել ենք գիտության և
կայունության լավագույն մտքերի և առաջնորդների: Ուսուցիչները նույնպես
կհրավիրվեն մասնակցելու փորձագիտական վեբինարների, սոցիալական մեդիայի
զրույցների, դաս-տեսանյութերի փոխանակման քննարկումների և գործողությունների
միջոցով համայնքների հետ շփման ծրագրերի:
Ինչպես Take Action Global-ի բոլոր աշխատանքներում, նախագծերը նախատեսված
են ճկունության և անհատականացման համար: Մենք գիտակցում ենք, որ մեր
մասնակից միջազգային դպրոցներն ունեն տարբեր ժամանակացույցեր, տարբեր
պահանջներ և տարբեր կարիքներ: Հետևաբար, խնդրում ենք, Կլիմայի Գործողության
Նախագիծը դարձնել ձեր սեփականը:
Յուրաքանչյուր շաբաթվա գործողությունները նախատեսված են ձեր ընթացիկ
ուսումնական ծրագրին համապատասխանեցնելու համար `հույս ունենալով, որ
դասերն ու ռեսուրսները ոչ թե հավելում են, այլ փոխարենը ուժեղացնում են այն
աշխատանքը, որը դուք արդեն անում եք ձեր դասարանում: Դուք կարող եք ավարտել
գործողությունները շաբաթական 1-3 ժամվա ընթացքում, բայց շատերը կընտրեն
ավելի խորանալ ՝ ավելի շատ ժամանակ հատկացնելով նախագծին և թեմաներին:

Շաբաթական գործողություններ
Կան շաբաթական 6 դասեր։ Ամեն դաս հետևում է հատուկ ֆորմատի, որն ընդգրկում է
հետևյալ գործողությունները։

● Կանգ առնել և նկատել:
Սա միտումնավոր դադար տալու և նկատելու ժամանակ է: Աշակերտները
կարող են ուսումնասիրել առկա պայմանները, համոզմունքները,
հեռանկարները և կողմնակալությունները:
● Բացահայտել հավանականություններ
Այստեղ ուսանողները կուսումնասիրեն բոլոր գաղափարները և ոգեշնչում
կփնտրեն: Գործունեությունը ներառում է հետազոտություն, հարցազրույցներ և
հետադարձ կապի հայցեր:
● Ստեղծել և մշակել լավատեսությամբ
Յուրաքանչյուր շաբաթ աշակերտները հիմնվելու են գաղափարների վրա ՝
գործողությունների նախագծման միջոցով:
● Հավաքական գործողություններ
Յուրաքանչյուր շաբաթական դաս ներառում է հավաքական գործողություն:
Այստեղ ուսանողները կաշխատեն գաղափարների, տեղեկատվության և
հնարավորությունների հասանելիությունը մեծացնելու համար `կապի,
համագործակցության, նորարարական փոխանակման, վիրտուալ
փոխանակման, վեբինարների և ուսանողական առցանց համաժողովի
միջոցով:
Նշաններ․
Դասի
կլիմայի
գործողությու
նների տուփ
/ թվային
տախտակ

Յուրաքանչյուր շաբաթ աշակերտները կունենան
ուսման տեսողական ներկայացում.
Անհատական ուսուցման ընթացքում. Ուսանողները
պետք է ստեղծեն կլիմայի գործողությունների տուփ:
Դա անելու համար ձեռք բերեք մի մեծ տուփ և
պլանավորեք ավելացնել սրանք չորս կողմերից
յուրաքանչյուրին.
Կողմ 1. Շաբաթ 1․ Պատճառները
Կողմ 2. Շաբաթ 2․ Հետևանքներ
Կողմ 3. Շաբաթ 3․Գլոբալ կապեր
Կողմ 4. Շաբաթ 4. Լուծումներ
Հեռավար ուսուցում. Ուսանողները պետք է ունենան
Թվային տախտակ: Թվային տախտակ ստեղծելու
գաղափարներ. (1) Google Slide Deck, (2) Jamboard, (3)
Powerpoint Slides.
Սլայդ 1. Շաբաթ 1․ Պատճառները
Սլայդ 2. Շաբաթ 2․ Հետևանքեր
Սլայդ 3. Շաբաթ 3․ Գլոբալ կապեր

Սլայդ 4. Շաբաթ 4․ Լուծումներ
Անհատակա
ն ուսուցում

Յուրաքանչյուր շաբաթական դաս պարունակում է
անձի ուսուցման և հեռավար ուսուցման ընտրանքներ:
Անհրաժեշտության դեպքում դասերը կարող են
տեղափոխվել և դուրս գալ խառը ուսուցման
ձևաչափերից: Կլիմայի Գործողության Նախագիծը
նախատեսված է բոլոր դասերի կարիքները
բավարարելու ճկունության համար:

Հեռավար
ուսուցում

Յուրաքանչյուր շաբաթական դաս պարունակում է
անձի ուսուցման և հեռավար ուսուցման ընտրանքներ:
Անհրաժեշտության դեպքում դասերը կարող են
տեղափոխվել և դուրս գալ խառը ուսուցման
ձևաչափերից: Կլիմայի Գործողության Նախագիծը
նախատեսված է բոլոր դասերի կարիքները
բավարարելու ճկունության համար:

Կլիմայի Գործողության Նախագծի 2020 թ. Ժամանակացույց
Շաբ
աթ

Օրեր

Մակարդակ

Հավաքագրական աշխատանք

1

9/28-10/4

Պատճառներ

Կլիմայի փոփոխության պատճառների
վերջնական ցուցակ

2

10/5-10/11

Հետանքներ

Կլիմայի փոփոխության հետևանքների գլոբալ
քարտեզ

3

10/12-10/18

Տեղականից
մինչև գլոբալ

Դասից դաս վիրտուալ փոխանակում

4

10/19-10/25

Լուծումներ

5

10/26-11/1

Կառուցել
փոխազգեցութ
յունների
միջոցով

Վստահելի փորձագետների հետ Վեբինարներ

6

11/2-11/8

Գործողություն
ներ

Գործողության գլոբալ արկղեր,
Աշակերտների կլիմայի դեմ պայքարի
համաշխարհային օր

Կլիմայի փոփոխության լուծումների վերջնական
ցուցակ

Շաբաթական գործողությունների հոլովակներ
Կլիմայի գործողության նախագիծը նպատակ ունի փոխել աշակերտների
մտածելակերպը ամբողջ աշխարհում: Աշակերտակենտրոն այս մոտեցման մի մասը
տարբեր երկրների և մայրցամաքների աշակերտներին կապելն է, ուստի նրանց
ուսման գործընթացը դառնում է գլոբալ: Ամեն շաբաթ դասերը կստեղծեն
տեսանյութեր, որոնք պետք է տպագրվեն www.climate-action.info կայքում:
Այս տեսանյութերի միջոցով աշակերտները կարող են կիսվել իրենց գտածով և
ուղղակիորեն սովորել հասակակիցներից: Սա կարևոր է, քանի որ Կլիմայի
փոփոխության հետևանքները կարող են շատ տարբեր լինել աշխարհի այլ մասերում:

Հաղորդակցություններ
● Www.climate-action.info կայքը կլինի մեր Homebase նախագիծը: Ամբողջ
տեղեկատվությունը կփաստագրվի այնտեղ `հեշտ հասանելիության համար:
● Շաբաթական էլ. Փոստ ՝ ռեսուրսներով, դասերի գաղափարներով և ավելին:
● Twitter- ում, Instagram- ում և Facebook- ում սոցիալական լրատվամիջոցների
տարածումը #ClimateActionP հեշթեգով։
● Դասից դաս վիրտուալ փոխաանակումներ
● Հանդիպում դեսպանների հետ։
● Հանդիպում գործընկերների հետ։

Եկե՛ք սկսենք․․․միասին

Կլիմայի գործողության ծրագրի մեկնարկի տոնակատարության առթիվ մենք
հրավիրում ենք ձեզ կիսվել ձեր մասնակցությամբ աշխարհի հետ: Մենք հպարտ ենք
ձեզ տրամադրել այս մասնակից թվային կրծքանշանը: Խնդրում ենք ձեզ ազատ զգալ
և ավելացնել ձեր էլ. Փոստի ստորագրության տողին, ձեր սեփական մասնագիտական
կայքին և սոցիալական լրատվամիջոցներին (օրինակ ՝ Twitter, Facebook, Instagram):
Ահա սոցիալական լրատվամիջոցների կամ դպրոցական տեղեկագրի համար
առաջարկվող գրառումը՝

Պատրաստ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ: Իմ դասարանը մասնակցում է Կլիմայի
գործողությունների 2020 թ. Ծրագրին։ Անհամբեր սպասում եմ ավելի քան 100
երկրների 1000 լսարանների միանալուն ՝ գործողություններ ձեռնարկելու մոլորակի
համար: #ClimateActionP #TakeActionEdu @ClimateActionED @TakeActionEdu

Կլիմայի Գործողության
Նախագիծ
Առաջին շաբաթ


Թեմա: Կլիմայական փոփոխությունների

պատճառները
Հարցեր շաբաթվա համար․
- Ո՞րն է կլիմայական փոփոխության քո սահմանումը։
- Ի՞նչն է կլիմայի փոփոության պատճառը։
- Ո՞րն է քո անձնական կապը կլիմակայական փոփոխության հետ։

Հավաքական գործողություն․
Միասին ստեղծել կլիմայի փոփոխության պատճառների ամենաերկար
ցուցակը։
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ուսուցչի նշում. Բոլոր գործողությունները և ռեսուրսները պետք է վերանայվեն ՝ ըստ
բովանդակության և տարիքային մակարդակների զարգացման համապատասխանության:
Գուցե անհրաժեշտ լինի որոշ գործողություններ / ռեսուրսներ փոփոխել փոքր երեխաների
համար:

Կանգ առնել և նկատել
Նպատակ 1: Մշակել կլիմայի փոփոխության սահմանում․
- Տարբերելով կլիման եղանակից
- Սկսելով ստեղծել կլիմայի փոփոխության վստահելի փորձագետների ցուցակ
- Ուսումնասիրելով վստահելի փորձագետների կողմից առաջարկված
ընդունված սահմանումները

1. Տարբերել կլիման և եղանակն իրարից։
Սկսեք ՝ օգնելով աշակերտներին հասկանալ եղանակի և կլիմայի տարբերությունը:

Աշակերտները, հավանաբար, ավելի լավ պատկերացում կունենան եղանակի մասին,
քան կլիմայի: Սկսեք եղանակի սահմանման մշակմամբ և եղանակի չափման որոշ
ձևերի և օգտագործված գործիքների քննարկմամբ:
Եղանակը հակադրեք կլիմային: Կլիման ներառում է միտումներ երկար
ժամանակահատվածում, և այն շատ ավելի դանդաղ է փոխվում, քան եղանակը
(դարեր / տասնամյակներ / տարիներ, քան օրեր / ժամերը):

●
●
●
●
●

Պատկերազարդ TEDTalk. Արդյո՞ք եղանակն իրականում դառնում է ավելի
ծայրահեղ:
NOAA. Ո՞րն է տարբերությունը կլիմայի և եղանակի միջև:
ՆԱՍԱ. Ի՞նչ տարբերություն կա եղանակի և կլիմայի միջև:
Կլիմայի ինստիտուտ. Կլիմա ընդդեմ Եղանակ
Սերունդ հանճար. Իմացեք եղանակի և կլիմայի մասին

Եղանակ vs. Կլիմա: Հարցեր գիտելիքի ստուգման համար
Անհատական ուսուցում. Գրեք հարցեր notecards- ի վրա, տեղադրեք
Climate Action Project- ի դաշտում և միանգամից մեկ քարտ հանեք
քննարկման համար:

Հեռավար ուսուցում. Օգտագործեք Picker Wheel- ի նման գործիք
`աշակերտներիի հետ հարցերը առցանց բաժանելու համար:
Կարո՞ղ է եղանակը փոխվել նույն օրվա
ընթացքում:

Այո՛։

Եղանակը վաղը միանշանակ նույնը
կլինի՞ այսօրվա նման։

Ոչ: Եղանակն արագ է փոխվում:

Ինչպե՞ս իմանանք՝ եղանակը փոխվել է,
թե՞ ոչ:

Նայեք պատուհանից դուրս, ստուգեք
ջերմաստիճանը և այլն:

Եթե մենք ունենք ցուրտ ամառ, դա
նշանակո՞ւմ է, որ մեր կլիման փոխվել է:

Պարտադիր չէ։ Կլիմայի չափումը տևում
է տասնամյակներ, ուստի մեկ սեզոնը
բավարար տվյալներ չէ այս պնդումը
ներկայացնելու համար:

Ինչպե՞ս կարող ենք չափել կլիմայի
փոփոխությունը։

Եղանակը կարող է ամեն օր փոխվել,
բայց կլիման չափելու համար
պահանջվում են տասնամյակներ կամ
ավելի:

Ինչպե՞ս կարող ենք չափել, թե ինչպե՞ս
էր կլիման փոխվում:

Նայեք վերջին մի քանի
տասնամյակների եղանակի միջին
չափումներին, ինչպիսիք են
ջերմաստիճանը և տեղումները, և
փնտրեք միտումներ, որոնք ցույց են
տալիս, որ ամեն ինչ փոխվել է:

Ինչպե՞ս իմանալ, թե կլիման փոխվել է
արդյոք:

Այն վայրերը, որտեղ ցուրտ էր, կարող
են ամեն տարի տաքանալ. այն
վայրերը, որտեղ անձրևոտ էր /
ձյունառատ, ամեն տարի կարող է ավելի
չորանալ. որոշ շրջաններում կարող է
լինել առավել ծայրահեղ եղանակ և այլն:

2. Սկսեք ստեղծել կլիմայի փոփոխության վստահելի փորձագետների ցուցակ:
Վստահելի փորձագետները կազմակերպության մեջ գտնվող անհատներ կամ
անձինք են, ովքեր մենք համարում ենք վստահելի, հուսալի և տեղին (ավելի
երիտասարդ աշակերտների հետ աշխատելիս կարող եք փոփոխել պայմանները ՝
«վստահելի» և «փորձագետ» -ի վրա կենտրոնանալու համար): Հաշվի առեք վստահելի
փորձագետի ցուցադրած այլ հմտություններ կամ որակներ: Քննարկեք գիտության և
հետազոտությունների մեջ հուսալի աղբյուրների կողմնակալության և կարևոր
նշանակության մասին:
Ստեղծեք վստահելի փորձագետների հմտությունների / որակների ցուցակ։
Հրավիրեք ձեր աշակերտներին կիսվել վստահելի փորձագետի օրինակով ՝ կապված
հետաքրքրության ոլորտի հետ (օրինակ ՝ ֆուտբոլի մարզիչ = վստահելի փորձագետ):
Միասին աշխատեք ՝ ուսումնասիրելու կլիմայի փոփոխության վստահելի
մասնագետներին: Դրանք կարող են լինել մարդիկ կամ կազմակերպություններ:

Որպես դասարան, ցուցակի անդամների թիվը պահպանենք 3-5-ի մեջ, որոնց շուրջ
բոլորդ համաձայն եք:

3. Ուսումնասիրեք ընդունված սահմանումները ՝ առաջարկված կլիմայի
փոփոխության վստահելի մասնագետների կողմից:
Այժմ, երբ դուք և ձեր աշակերտները հասկանում եք եղանակի և կլիմայի
տարբերությունը և ունեք կլիմայի փոփոխության վստահելի մասնագետների հարմար
ցուցակ, ժամանակն է եկել մշակել կլիմայի փոփոխության ձեր սեփական
սահմանումը: Կան շատ սահմանումներ այնտեղ: Կարող եք ձեր աշակերտներին
ստիպել նայել մի քանիսը, գնահատել նրանց և ընտրել մեկը, ում կարծիքով, տեղին է և
ընդունված:
Ահա մի քանիսը, որոնք մենք փնտրում ենք այն ոլորտների համար, որոնցում դուք և
ձեր աշակերտները գտնում եք.

Ըստ ՆԱՍԱ-ի ՝ կլիմայի փոփոխությունը տեղի տարածքում
սովորական եղանակի փոփոխություն է: Սա կարող է լինել
փոփոխություն, թե տարվա մեջ ինչքան անձրև է գալիս սովորաբար:
Կամ դա կարող է լինել տեղի սովորական ջերմաստիճանի
փոփոխություն մեկ ամսվա կամ սեզոնի համար: Կլիմայի
փոփոխությունը նաև Երկրի կլիմայի փոփոխություն է: Սա կարող է
լինել Երկրի սովորական ջերմաստիճանի փոփոխություն: Կամ դա
կարող է լինել փոփոխություն, որտեղ անձրևն ու ձյունը սովորաբար
ընկնում են Երկրի վրա: Եղանակը կարող է փոխվել ընդամենը մի
քանի ժամվա ընթացքում: Կլիմայի փոփոխությունը տևում է
հարյուրավոր կամ նույնիսկ միլիոնավոր տարիներ:
Ըստ National Geographic- ի ՝ կլիմայի փոփոխությունը (կամ գլոբալ
տաքացումը) մեր մոլորակի տաքացման գործընթացն է: Երկիրը
միջինում 1 ° C- ով տաքացել է նախաարդյունաբերական մակարդակից
բարձր, և չնայած դա կարող է թվալ այնքան էլ շատ, դա մեծ
նշանակություն ունի ամբողջ աշխարհի մարդկանց և վայրի բնության
համար: Ցավոք, ջերմաստիճանի բարձրացումը չի նշանակում միայն,

որ մենք լավ տաք եղանակ ենք ստանալու. Փոփոխվող կլիման
իրականում մեր եղանակը կդարձնի ավելի ծայրահեղ և
անկանխատեսելի:
Ըստ ՄԱԿ-ի ՝ «կլիմայի փոփոխություն» նշանակում է կլիմայի
փոփոխություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերագրվում է
մարդու գործունեությանը, որը փոխում է գլոբալ մթնոլորտի կազմը և
որը բացի կլիմայի բնական փոփոխականությունից նկատվում է
համեմատելի ժամանակահատվածներում:

Անպայման ավելացրեք ձեր վստահելի մասնագետների ցուցակը և կլիմայի
փոփոխության ձեր ընդհանուր սահմանումը ձեր տուփին (Կողմ 1) կամ
Թվային տախտակին (Բաժին 1):

Բացահայտի՛ր հավանականություններ
Նպատակ 2. Ավելի լավ հասկանալ կլիմայի փոփոխության պատճառները:

Գիտնականները գրանցում են տվյալները Երկրի կլիմայի վերաբերյալ, քանի որ
ստեղծել են ջերմաչափերը և այլ չափիչ գործիքներ: Նրանք նաև կարողացել են
չափել ջերմաստիճանը և տեղումները և այն, ինչ եղել է Երկրի մթնոլորտում, մինչ

մարդիկ մոլորակում չէին եղել: Ահա տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես
գիտնականները գիտեն Երկրի կլիմայի պատմությունը.
● https://www.climate.gov/maps-data/primer/past-climate
● https://www.ncdc.noaa.gov/news/how-do-scientists-study-ancient-climates
● https://www.smithsonianmag.com/blogs/national-museum-of-natural-history/2018/
03/23/heres-how-scientists-reconstruct-earths-past-climates/
Հիմա ժամանակն է, որ մենք քննարկենք հարցը. Արդյո՞ք փոխվում է Երկրի կլիման:
Օգնեք ձեր աշակերտներին գտնել այս հարցի պատասխանը։
1. Սահմանեք ուսումնասիրվող խնդիրը. Երկրի կլիման փոխվու՞մ է:
2. Մշակեք վարկած / կանխատեսում: Հրավիրեք ձեր աշակերտներին ընտրել
վարկած.
● Երկրի կլիման փոխվում է:
● Երկրի կլիման չի փոխվում:
3. Ուսումնասիրեք և հավաքեք տվյալներ: Ուսանողների համար կարևոր է հասկանալ,
որ նրանք պետք է օբյեկտիվորեն նայեն տվյալներին: Մարդկանց համար սովորական
է, որ ուզում են, որ իրենց կանխատեսումը ճիշտ լինի, ինչը նրանց ստիպում է միայն
հավաքել տվյալներ, որոնք աջակցում են իրենց վարկածը: Ընդգծեք «գիտնականի
նման» չեզոք մտածելակերպով տվյալների նայելու կարևորությունը: Թող նրանք նշեն
իրենց կանխատեսման հետ կապված հիմնավոր ապացույցները և մերժող
ապացույցները:

Եթե ունեք ավելի փոքր աշակերտներ, գուցե ցանկանաք դա անել միասին ՝ որպես
դասարան:
Աշակերտները կարող են փնտրել իրենց վստահելի մասնագետների կողմից
առաջարկվող ռեսուրսները: Լրացուցիչ, այստեղ կան կլիմայի տվյալների աղբյուրներ
`վերանայման համար.
● NASA- ի կլիմայի տվյալները և տեղեկատվությունը
● ԱՄՆ շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության կլիմայի
փոփոխության ցուցանիշները
● Համաշխարհային բանկի Կլիմայի փոփոխության գիտելիքների պորտալ
● Ավստրալիայի կառավարության կլիմայի տվյալները առցանց

4. Վերլուծեք տվյալները և եզրակացություններ արեք: Գիտնականները չեն կարող
հրապարակել գուշակություններ կամ կարծիքներ: Նրանք կարող են հրապարակել
միայն այն, ինչը կարող են ապացուցել տվյալների միջոցով:
Հարցրեք աշակերտներին․
● Արդյո՞ք մեր դիտած այս տվյալներից մի քանիսը մեր հարցին ավելի
համապատասխան են, քան մյուսները:
● Կա՞ն որևէ այլ տվյալներ, որոնք ցանկանում եք ունենալ:
● Ո՞ր կանխատեսումն է աջակցում տվյալները:
● Ինչպե՞ս կարող ենք օգտագործել տվյալները ՝ մեր դասից դուրս
գտնվող մարդկանց ցույց տալու համար, որ Երկրի կլիման փոխվում է:

Ավելացրեք ձեր ընդհանուր արդյունքները (ներառյալ հիմնավոր ապացույցները) ձեր
կլիմայի կլիմայի գործողությունների տուփում (Կողմ 1) կամ Թվային տախտակում
(Բաժին 1):

Ստեղծի՛ր և մշակի՛ր լավատեսությամբ
Նպատակ 3. Ո՞րն է ձեր անձնական կապը կլիմայի փոփոխության հետ:
1. Նախքան կսկսենք անձնական կապեր հաստատել կլիմայի փոփոխության խնդրի
հետ, աշակերտների համար կարևոր կլինի հասկանալ, թե մարդկային ինչ
գործողություններ են առավել պատասխանատու կլիմայի փոփոխության համար:
Ուղղորդեք աշակերտներին հասկանալ, որ նրանք պետք է սովորեն, թե ինչն է
առաջացնում կլիմայի փոփոխություն, ինչպես են չափվում այդ պատճառները և
արդյոք մարդիկ նպաստում են այդ պատճառներին:
Դիտեք Cosmos: A Spacetime Odyssey-ի երկրորդ սերիան․ “A World Set Free.” Այս
սերիան տալիս է մարդու գործունեության և կլիմայի վերաբերյալ
հետազոտությունների և տվյալների ակնարկ:
Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ տվյալների և տեղեկատվության այլ աղբյուրներ.
ՆԱՍԱ. Կլիմայի փոփոխության պատճառները
● Կլիմայի փոփոխություն Ավստրալիայում. Կլիմայի գլոբալ փոփոխություն
●

Թագավորական հասարակություն. Կլիմայի փոփոխության հիմունքները
● ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակներ. Կլիմայի փոփոխություն ԱՄՆ
Շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալություն. Կլիմայի
փոփոխության պատճառները
● ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակներ. Կլիմայի փոփոխություն
●

2. Այժմ, երբ աշակերտները հասկանում են, թե ինչպես են մարդիկ նպաստում կլիմայի
փոփոխության խնդրին, ժամանակն է սկսել կապեր հաստատել: Շաբաթվա այս
վերջին գործունեության ընթացքում աշակերտները կապեր կստեղծեն երկու
մակարդակներում ՝ տեղական և անձնական:

Տեղական կապերը կլիմայի փոփոխության հետ
Բացահայտեք, թե ինչպես է փոխվում կլիման ձեր երկրում / տարածքում և տեղի
գործողությունները
նպաստելով կլիմայի փոփոխությանը: Հրավիրեք աշակերտներին աշխատել
զույգերով կամ թիմերով ՝ տվյալներ հավաքելու և դասարանին ներկայացնելու
համար: Ինչպե՞ս է ձեր տեղական համայնքը համեմատվում երկրի և աշխարհի հետ:
Խրախուսեք աշակերտներին տեսողականորեն գտնել արդյունքները ՝ իրենց
հետազոտական ջանքերին աջակցելու համար:
Անհատական կապեր կլիմայի փոփոխության հետ
Հրավիրեք աշակերտներին յուրաքանչյուրին ընտրել կլիմայի փոփոխությանը
նպաստող խոշոր արդյունաբերություններից մեկը: Նրանք պետք է ընտրեն մեկը, որի
հետ իրենք անձնական կապ ունեն, օրինակ ՝ նորաձևության, տրանսպորտի,
գյուղատնտեսության, անտառահատումների կամ էներգիայի հետ կապված:
Հաջորդը, յուրաքանչյուր աշակերտի խնդրեք ստեղծել ցանկ, որտեղ հնարավորինս
շատ մարդկային գործողություններ կան ՝ կապված այդ արդյունաբերության հետ:
Խրախուսեք նրանց նպատակ ունենալ առնվազն 20 մարդկային գործունեություն:
Ընդլայնվող գործողություն տարեց աշակերտների կամ մարտահրավերների
պատրաստ աշակերտների համար. Հրավիրեք աշակերտներին զեկուցել կլիմայի վրա
յուրաքանչյուր գործողության ազդեցության մասին:

Ուսանողները պետք է ստեղծեն Կլիմայի Փոփոխության ցուցակներ՝ իրենց
Պատճառները և այն ավելացնելով դասի կլիմայի գործողությունների տուփում (Կողմ 1)
կամ Թվային տախտակում (Բաժին 1):

Հավաքական գործողություն
Եկեք միացնենք գաղափարները, տեղեկատվությունը և հնարավորությունները:
Կլիմայի գործողության նախագծին մասնակցող բոլոր աշակերտներին առաջարկվում
է ստեղծել Կլիմայի Փոփոխության պատճառների վերջնական ցուցակ, ինչպես ցույց է
տրված ստորև: Ստեղծեք ցուցակը ձեր ուսանողների հետ և հետևել ցուցակի աճին:
Եկեք այս ամենը դարձնենք ամենաերկար ցուցակը երբևէ ...որ ստեղծվել է
երիտասարդության կողմից:
[ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ԷԿՐԱՆՇԱՆԸ https://www.climate-action.info ԿԱՅՔԻՆ]

Կլիմայի Գործողության Նախագիծ, Շաբաթ 1,
գործողություններ տեսանյութ

Ավելացրեք ձեր առաջին շաբաթվա գործողությունների տեսանյութը
www.climate-action.info/user կայքում:

Ընդարձակումներ
Ընդարձակվող գործողություններ դասընթացի համար․
● Աշակերտներին հրավիրեք ուսումնասիրել և (կամ) մոդելավորել ածխածնի
ցիկլը և ֆոտոսինթեզը։
● Հրավիրեք ձեր դասարան մի գիտնականի ՝ կիսվելու իրենց կլիմայի
ուսումնասիրությամբ:
Կիսվեք սոցիալական մեդիա միջոցով․
● Վստահ եղեք տարածել և կիսվել Twitter- ում, Facebook- ում և Instagram- ում ՝
օգտագործելով #ClimateActionP պիտակավորում հեշթեգը @ClimateActionEDում և @TakeActionEdu- ում:

Առաջ նայելով
Պատրաստվեք երկրորդ շաբաթվան։ Թեմա. Կլիմայի փոփոխության հետևանքները:
Ուսանողները ուսումնասիրելու են ազդեցությունը տեղական մակարդակներում ՝
հետազոտությունների միջոցով և սերնդեսերունդ հարցազրույցի միջոցով: Հրավիրեք
ուսանողներին հաջորդ շաբաթ մտածել այլ սերնդից եկող ընտանիքի անդամից
հարցազրույց վերցնելու մասին:

Կլիմայական
գործողության նախագիծ
Երկրորդ շաբաթ

Թեմա: Կլիմայական փոփոխությունների
հետևանքները


Հարցեր շաբաթվա համար․
- Ինչպե՞ս կարող եմ հիմնվել նախնական ուսման վրա ՝ միանալու
նոր գաղափարներին:
- Ինչպե՞ս են կլիմայի փոփոխություններն ազդում իմ տեղական
համայնքի վրա:
- Բազմաթիվ տեսանկյուններից օգտվելը ինչպե՞ս կարող է
գործողությունների նոր ուղղություն ապահովել:
Հավաքական գործողություններ. Համատեղ ստեղծեք աշխարգի քարտեզ
՝ ցույց տալով կլիմայի փոփոխության տեղական ազդեցությունները
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ուսուցչի նշում. Բոլոր գործողությունները և ռեսուրսները պետք է վերանայվեն ՝ ըստ
բովանդակության և տարիքային մակարդակների զարգացման համապատասխանության:
Որոշ գործողություններ / ռեսուրսներ պետք է փոփոխության ենթարկվեն փոքր երեխաների
համար:

Կանգ ա՛ռ և նկատի՛ր
Նպատակը 1. Նախնական ուսումը կապել նոր գաղափարներին:

1. Անդրադառնալ կլիմայի փոփոխության պատճառներին:
Նախքան կլիմայի փոփոխության հետևանքները դիտարկելը, վերանայել կլիմայի
փոփոխության ձեր ընդհանուր սահմանումը, (2) վստահելի փորձագետների ցուցակը,
(3) կլիմայի փոփոխության պատճառների սահմանված ցանկը և (4) աշակերտների
անձնական կապերը կլիմայի փոփոխությանը: Հղման համար օգտագործեք ձեր
Թվային Տախտակն ու տուփը։

2. Ստեղծել գլոբալ կապեր:
Հրավիրեք աշակերտներին դիտել այլ դասարանների և ուսանողների կողմից
ներկայացված տեսանյութեր ՝ ամբողջ աշխարհում կլիմայի փոփոխության
վերաբերյալ պատկերացումները զարգացնելու համար: Վերադարձեք Կլիմայի
փոփոխության պատճառների վերջնական ցուցակին: Հրավիրեք աշակերտներին
քննել ևս 3-5 մարդկային գործունեության պատճառներ, որոնք նրանք հաշվի չեն առել
իրենց սեփական ցուցակում: Խնդրեք նրանց կիսվել, թե ինչպես են այդ
գործողությունները կապված իրենց թվարկած պատճառների հետ:
3. Պատրաստվել երրորդ շաբաթվա դասից դաս դասի վիրտուալ փոխանակմանը:
Հաջորդ շաբաթ մենք խրախուսում ենք ձեզ դասի դասի տեսազանգ ունենալ Կլիմայի
գործողությունների ծրագրի դասի հետ տարբեր երկրներից: Այցելեք ծրագրի կայք,
սկսեք կապ հաստատել ուսուցիչների հետ և բացահայտել դասարան, որը
հետաքրքրված է զանգով:

Բացահայտի՛ր հավանականություններ
Նպատակ 2. Տեղական մակարդակներում ուսումնասիրեք կլիմայի փոփոխության
հետևանքները մեր մոլորակի վրա:

Կլիմայի փոփոխության հետևանքները կարելի է տեսնել.
●
●
●
●

Բուսական աշխարհով (բույսեր)
Կենդանական աշխարհով (կենդանիներ)
Եղանակի օրինակներով
Մարդու գործունեությամբ և ապրելակերպով։

1. Հրավիրեք ուսանողներին սկսել հասկանալ կլիմայի փոփոխության հետևանքները
տեղական մակարդակներում (1) բույսերի, (2) կենդանիների, (3) եղանակի ձևերի և (4)
մարդու գործունեության վրա:
Աշխատանքային հոսքի ընտրանքներ `կախված խմբի դինամիկայից.
1. Դասը բաժանեք չորս խմբի `յուրաքանչյուր խմբին մեկ կատեգորիա
հատկացնելով հետազոտության։

2. Հրավիրեք յուրաքանչյուր աշակերտի ուսումնասիրել բոլոր չորս
կատեգորիաները։
3. Աշխատեք որպես դասարան, որպեսզի միասին ուսումնասիրենք բոլոր չորս
կատեգորիաները։

Առաջարկվող ռեսուրսներ․
Կլիմայի փոփոխության հետևանքները
(գլոբալ)
● Կլիմայի փոփոխության
հետևանքները. ՆԱՍԱ
● USCB - Կլիմայի փոփոխության
հետևանքները
● ՄԱԿ - SDG13: Կլիմայի
գործողություն
● Կլիմայի փոփոխության
ազդեցությունը մարջանային
ժայռերի վրա
● WWF - Կլիմայի փոփոխության
հետևանքները
● Global Warming Impacts – Union of
Concerned Scientists
● ԵՄ - կլիմային ազդեցությունը

Առաջարկվող ռեսուրսներ․
Կլիմայի փոփոխության հետևանքները
(տեղայնացված)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Աֆրիկա
Ասիա
Ավստրալիա
Կարիբյան
Եվրոպա
Լատինական Ամերիկա
Միկրոնեզիա
Միջին Ասիա/Հյուսիսային
Աֆրիկա
SE Ասիա
Հարավային Ամերիկա
ԱՄՆ
ԱՄՆ

2. Ավարտեք կլիմայի փոփոխության 4 հիմնական հետևանքների ձեր ցանկը _______
(լրացրեք բաց դաշտը):
Որպես դասարան, վերանայեք բոլոր գաղափարները, որոնք առաջարկում են
հիմնավոր ապացույցներ (տվյալներ), պատկերներ (լուսանկարներ / տեսանյութեր) և
անձնական բնութագրեր:
Աշպատեք միասին ավարտելու ցուցակը, որ պիտի ունենա
-

1 տեղական ազդեցություն բույսերի վրա
1 տեղական ազդեցություն կենդանիենրի վրա
1 տեղական ազդեցություն եղանակի օրինաչափությունների վրա
1 տեղական ազդեցություն մարդու գործունեության / կենսակերպի վրա

Անհատական ուսուցում. Աշակերտները պետք է քվեարկեն վերջնական
կատեգորիայի որոշումների վերաբերյալ:

Հեռավար ուսուցում. Օգտագործեք այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են
Padlet- ը, Google Forms- ը կամ Flipgrid- ը, որպեսզի աշակերտները
հնարավորություն ունենան վերանայել գաղափարները և քվեարկել
լավագույն կատեգորիաների համար
Այս ցուցակը պահեք, քանի որ շուտով կվերադառնաք դրան:

Ստեղծի՛ր և մշակի՛ր լավատեսությամբ
Նպատակ 3. Մուտք գործել դեպի նոր հեռանկարներ ՝ գործողությունների ընթացքը
որոշելու համար:

1. Սերունդների միջև զրույցներ:
Հետազոտությունը ներառում է քանակական և որակական մեթոդներ:
Քանակական մեթոդ

Որակական մեթոդ

Տվյալներ

Տեղեկատվությունը ներառում
է քանակներ (թվեր)

Տեղեկատվությունը
նկարագրական է (լեզու)

Հայեցակարգայի
ն

Ենթադրում է ֆիքսված,
չափելի իրականություն

Ենթադրում է դինամիկ,
բանակցային իրականություն

Մեթոդներ

Չափումների միջոցով
հավաքված տվյալներ

Դիտարկման և
հարցազրույցների միջոցով
հավաքված տվյալները

Վերլուծություն

Տվյալները վերլուծվել են
թվային համեմատության և
վիճակագրական
եզրակացությունների միջոցով

Տեղեկատուների
նկարագրություններից
թեմաներով վերլուծված
տվյալներ

Հաշվետվություն

Տվյալները զեկուցվել են
վիճակագրական

Տեղեկատուի լեզվով
հաղորդված տվյալներ

վերլուծությունների միջոցով
Minichiello, V. (1990). In-Depth Interviewing: Researching People. Longman Cheshire.

Կլիմայի փոփոխության պատճառներն ու հետևանքները թվաքանակով
ուսումնասիրելու համար, բացի քանակական հետազոտության մեթոդներից
օգտվելուց, որակական հետազոտությունը կարող է տեղեկություններ տրամադրել ՝
ամրապնդելու ձեր ջանքերն ու հասկացությունները:
Ինչպես իմացանք 1-ին շաբաթում, կլիմայի փոփոխությունը տեղի է ունենում երկար
ժամանակահատվածում: Հետևաբար, սա իդեալական հնարավորություն է
սերունդների միջև երկխոսության համար:
Այս գործունեության համար աշակերտները հարցեր կպատրաստեն տարբեր սերնդի
հարազատներից հարցազրույցներ վերցնելու համար: Հարցերը պետք է հուշեն
տեղական մակարդակներում կլիմայի փոփոխության հետևանքների շուրջ
խոսակցությունները ՝ 1) բույսերի, (2) կենդանիների, (3) եղանակի ձևերի և (4) մարդու
գործունեության տեսակետից:
Որպես դասարան, վերջնական տեսքի բերեք հարցազրույցի արձանագրությունները
(հարցազրույցի ձևերը), որոնք պետք է ներառեն.
1. Ուսանողի անունն ու տարիքը ավելացնելու տարածք
2. Տարածք ՝ ազգականի և տարիքի անուն ավելացնելու համար
3. Կլիմայի գործողությունների ծրագիրը բացատրող ընթերցանության ուղերձը և
հարցազրույցի նպատակը
4. Կլիմայի փոփոխության 4 հիմնական հետեւանքների ցուցակ։
5. 3-5 հարց ՝ պատասխանների ձայնագրման համար տարածությամբ

Յուրաքանչյուր աշակերտպետք է ունենա հարցազրույցի արձանագրության մեկ
օրինակ `իր հարցազրույցին տանելու համար: Հարցազրույցները կարող են
կատարվել անձամբ, հեռախոսով կամ տեսազանգերի միջոցով:
Ժամանակ տրամադրեք աշակերտներին իրենց հարազատների հետ
հարցազրույցներն ավարտելու համար:
Երբ աշակերտները հաջողությամբ ավարտեն հարցազրույցները, վերադարձեք դասի
խումբ ՝ կիսելու որակական տվյալներ (հարցազրույցների մասնակիցների կողմից

կիսված գաղափարներ) և որոնեք թեմաներ: Մտածեք ծնողներին դասարան
հրավիրելու մասին, որպեսզի աշակերտները ներկայացնեն իրենց արդյունքները և
կարողանան փոփոխություններ մտցնել նաև տանը:

2. Վերանայեք։
Վերադարձեք կլիմայի փոփոխության ձեր վերջին 4 հիմնական էֆեկտների _______
ցուցակին: Ձեր նոր որակական տվյալներով անդրադարձեք ձեր նախորդ պատասխաններին
և կատարեք անհրաժեշտ վերանայումները:
Ինչպե՞ս են այս նոր գաղափարները վերաբերում ձեր նախորդ ուսմանը:

Կլիմայի փոփոխության վերջնական 4 հիմնական հետևանքները ավելացրեք
Կլիմայի փոփոխության արկղին (Կողմ 2) կամ Թվային տախտակին (Բաժին 2):

Հավաքական աշխատանք
Եկեք միացնենք գաղափարները, տեղեկատվությունը և հնարավորությունները:
Կիսվեք գաղափարներով ձեր դասարանի պատերից դուրս: Կլիմայի փոփոխության
ձեր վերջին 4 հիմնական հետևանքների ցուցակը ավելացրեք այս շաբաթվա
տախտակին: Դիտեք, թե ինչպես են ձեր համաշխարհային հասակակիցները իրենց
ցուցակները ավելացնում տախտակին:

Կլիմայի Գործողության Նախագիծ, Շաբաթ 2,
գործողություններ տեսանյութ
Ավելացրեք ձեր երկրորդ շաբաթվա գործողությունների տեսանյութը
www.climate-action.info/user կայքում:

Ընդարձակումներ

Ընդարձակվող գործողություններ դասարանի համար․
Հարցազրույց անցկացրեք տեղական բիզնեսի սեփականատերերի հետ ՝
տեսնելու, թե արդյոք նրանք փոխում են իրենց բիզնեսի մոդելները կամ
պլանավորում են հարմարվել կլիմայի փոփոխության հետևանքներին:
● Օգտագործեք LEGO- ներ, Minecraft, արվեստի պարագաներ կամ
ստվարաթուղթ, որպեսզի ձեր աշակերտներին թույլ տաք նախատիպեր
ստեղծել:
●

Կիսվեք սոցիալական մեդիայի միջոցով․
● Համոզված եղեք կիսվել Twitter- ում, Facebook- ում և Instagram- ում ՝
օգտագործելով #ClimateActionP պիտակավորում հեշթեգը @ClimateActionEDում և @TakeActionEdu- ում:

Առաջ նայելով
Պատրաստվեք երրորդ շաբաթվան։ Թեմա. Կլիմայական գործողությունը տեղականից
մինչև գլոբալ: Աշակերտները կքննարկեն ազդեցություններ գլոբալ մակարդակներում
և կներգրավվեն դասից դաս վիրտուալ փոխանակման մեջ: Համոզված եղեք կապեր
հաստատեք և ստուգեք ժամային գոտիները:

Climate Action Project

Երրորդ շաբաթ

Թեմա․ Կլիմայական գործողություններ․
Տեղականից մինչև գլոբալ։


Հարցեր շաբաթվա համար․

- Ինչպե՞ս կարող եմ հիմնվել նախնական ուսման վրա ՝ միանալու
նոր գաղափարներին:
- Որո՞նք են կլիմայի փոփոխության հետևանքները մեր մոլորակի
վրա:
- Ինչպե՞ս կարելի է օգտագործել տվյալները `կանխատեսելու
կլիմայի փոփոխության հետագա ազդեցությունը:

Հավաքական գործողություն. Միացեք դասից դաս վիրտուալ
փոխանակմանը։
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ուսուցչի նշում. Բոլոր գործողությունները և ռեսուրսները պետք է վերանայվեն `ըստ
բովանդակության և տարիքային մակարդակների զարգացման համապատասխանության:
Որոշ գործողություններ / ռեսուրսներ պետք է փոփոխության ենթարկվեն փոքր երեխաների
համար:

Կանգ ա՛ռ և նկատի՛ր
Նպատակ 1. Նախնական ուսումը միացնել նոր գաղափարներին:

1. Անդրադառնալ կլիմայի փոփոխության պատճառներին և հետևանքներին:
Նոր թեմայի անցնելուց առաջ վերանայեք (1) կլիմայի փոփոխության ձեր սահմանումը,
(2) կլիմայի փոփոխության հիմնավորված պատճառներն ու հետևանքները, և (3)
կլիմայի փոփոխության հետ անձնական կապերը: Հղման համար օգտագործեք ձեր
Թվային Տախտակը կամ տուփը։
2. Ստեղծել գլոբալ կապեր։
Հրավիրեք ուսանողներին դիտել այլ դասարանների և ուսանողների կողմից
ներկայացված տեսանյութեր ՝ ամբողջ աշխարհում կլիմայի փոփոխության
վերաբերյալ պատկերացումները զարգացնելու համար: Վերադարձեք Կլիմայի
փոփոխության պատճառների վերջնական ցուցակին: Ուսումնասիրեք ցանկացած այլ
պատճառ, որոնք ավելացվել են այլ դասերի կողմից:

Բացահայտի՛ր հավանականություններ
Նպատակ 2. Գլոբալ մակարդակներում ուսումնասիրել կլիմայի փոփոխության
հետևանքները մեր մոլորակի վրա:

1. Սովորեք ուսանողներից ՝ որպես վստահելի մասնագետներ:
Իմանալով, որ այլ դասարանների աշակերտներն անցել են նույն գործընթացը
`որոշելու Կլիմայի փոփոխության իրենց 4 հիմնական հետևանքները, վստահություն
կարող է հաստատվել` ստեղծելով վստահելի մասնագետների համայնք:
Վերադարձեք Կլիմայի փոփոխության ազդեցության գլոբալ քարտեզ ՝ այլ
դասարանների կողմից կիսված գաղափարները դիտելու համար:
Հրավիրեք աշակերտներին ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրել նոր ազդեցությունները
աշխարհի տարածքների վրա:
Ընտրեք 1-2 վայր և նայեք պատճառներին (դիտեք Կլիմայի փոփոխության
պատճառների վերջնական ցուցակը) և հետևանքները (Կլիմայի փոփոխության
ազդեցության գլոբալ քարտեզ) նույն տարածքում:

2. Օգտագործեք առցանց հետազոտական գործիքներ ՝ ձեր ընտրած տարածքը
ճանաչելու համար:
Աշակերտներին հանձնարարեք հաշվի առնել տեղի բնակիչների փորձը, կարիքները և
մարտահրավերները: Ինչպե՞ս են այդ փորձառությունները, կարիքներն ու
մարտահրավերները կապված ձեր սեփականի հետ:
Ավելացրեք բացահայտված գլոբալ հետևանքները Տուփի (Կողմ 3) կամ Թվային
Տախտակի (Բաժին 3): Ավելացրեք քարտեզ և ֆիզիկապես գծեք կապի գծերը
ձեր գտնվելու վայրից դեպի այլ վայրեր, որտեղ դուք միանում եք
գաղափարներին / մարդկանց:

Ստեղծի՛ր և մշակի՛ր լավատեսությամբ

Նպատակ 3. Օգտագործել տվյալներ ՝ կանխատեսելու կլիմայի փոփոխության հետագա
ազդեցությունը:

1. Սահմանեք ուսումնասիրվող խնդիրը: Եթե Երկրի միջին ջերմաստիճանը
բարձրանար 1,5 կամ 2 աստիճան ցելսիուսով, արդյո՞ք դա մեծ ազդեցություն
կունենար կենդանիների, բույսերի, եղանակի ձևերի և մարդու գործունեության վրա:
Թույլ տվեք աշակերտներին ուսումնասիրել, թե ինչ կարող են լինել ապագայում
կլիմայի փոփոխության հետևանքները: Կախված ձեր ժամանակացույցից և ձեր
ուսանողների տարիքից / փորձից ՝ դա կարող է իրականացվել անհատապես, խմբով
կամ որպես դասարան:
Աշակերտների համար կարևոր է հասկանալ, որ նրանք պետք է օբյեկտիվորեն նայեն
տվյալներին: Կլիմայի փոփոխության հետագա հնարավոր հետևանքների
վերաբերյալ տվյալների և տեղեկատվության որոշ աղբյուրներ.

● IPCC - 1.5 աստիճանի գլոբալ տաքացում
● Կլիմայի փոփոխության երկարաժամկետ հետևանքները
● ՆԱՍԱ. Ինչու է կարևոր գլոբալ ջերմաստիճանը
2. Ի՞նչն է վտանգված, եթե մենք չգործենք: Վերանայեք սա WWF resource-ում և
ստացեք տեղեկություն Փարիզի պայմանագրում այստեղ ևայստեղ.
Հաշվի առեք 2-րդ շաբաթում ձեր կողմից հայտնաբերված բույսերի, կենդանիների,
եղանակի օրինաչափությունների և մարդու գործունեության վրա ազդեցությունը:
Սկսեք դիտարկել հատուկ գործողություններ, որոնք կարող են օգնել կանխել հետագա
խնդիրները և հետևանքները այդ չորս տարածքներում:

Հավաքական գործողություն
Let’s connect ideas, information, and opportunities! Now is time to engage in your
class-to-class virtual exchange.

Անհատական ուսուցում. Քննարկումներ անցկացրեք ձեր աշակերտների

հետ վիդեոկոնֆերանսի ճիշտ վարվելակարգի վերաբերյալ: Դասից դաս զանգերի
համար օգտագործեք այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են «Zoom», «Whereby» կամ
«Teams»:

Հեռավար ուսուցում. Տեսազանգերի համար օգտագործեք այնպիսի
գործիքներ, ինչպիսիք են Zoom- ը կամ Teams- ը, կամ փորձեք Flipgrid- ը
կամ Padlet- ը, եթե ձեր աշակերտները չեն կարողանում մուտք գործել
սինքրոն զանգեր:
1. Այցելեք Կլիմայի գործողության ծրագրի կայք և բացահայտեք վիրտուալ
փոխանակմամբ հետաքրքրվող դասարան: Այս մասին #VX- ը նշում է իրենց
պրոֆիլում:
2. Հաղորդագրություն ուղարկեք ուսուցչին և համակարգեք օրերը, ժամերը և
տեսոկոնֆերանսի հարթակները:
3. Պատրաստեք աշակերտներին վիրտուալ փոխանակման զանգին: Քննարկեք
պատշաճ վարվելակարգը, դերերը և քննարկման թեմաները։
4. Վիրտուալ փոխանակման զանգից հետո անպայման ուղարկեք
հաղորդագրություն ՝ շնորհակալություն հայտնելով զանգին իրենց ժամանակի
համար և կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ իրենց տեսակետները կիսելու
համար:

Կլիմայի Գործողության Նախագիծ, Շաբաթ 3
գործողություններ տեսանյութ
Ավելացրեք ձեր երրոդ շաբաթվա գործողությունների տեսանյութը
www.climate-action.info/user կայքում:

Ընդարձակումներ
Ընդարձակվող գործողություններ դասարանի համար․

●

Թույլ տվեք աշակերտներին ուսումնասիրել կլիմայի փոփոխության հետագա
ազդեցության տարբերությունները, եթե միջին ջերմաստիճանը բարձրանար 2
℃ C և 3:

Կիսվեք սոցիալական մեդիայի միջոցով․
● Համողված եղեք կիսվել Twitter- ում, Facebook- ում և Instagram- ում ՝
օգտագործելով #ClimateActionP պիտակավորում հեշթեգը @ClimateActionEDում և @TakeActionEdu- ում:

Առաջ նայելով
Պատրաստվեք չորրորդ շաբաթվան։ Թեմա. Կլիմայի փոփոխության լուծումներ:
Աշակերտները կստեղծեն այն լուծումների ցուցակը, որոնք կարող են անհատները և
կազմակերպությունները / կառավարությունները վերցնել, և այնուհետև նրանք կսկսեն
աշխատել «իրենց սահմաններից դուրս» կլիմայի գործողությունների նախագծերի
պլանի կառուցման վրա:

Կլիմայի Գործողության
Նախագիծ
Շաբաթ 4
Թեմա․ Կլիմայի փոփոխության լուծումներ
Հարցեր շաբաթվա համար․
- Ինչպե՞ս կարող եմ հիմնվել նախնական ուսման վրա ՝ միանալու
նոր գաղափարներին:
- Ի՞նչ գործողություններ կարող են ձեռնարկել անհատները կլիմայի
ճգնաժամը կարգավորելու համար:

- Ի՞նչ գործողություններ կարող են ձեռնարկել
կազմակերպություններն ու կառավարությունները կլիմայի
ճգնաժամը հաղթահարելու համար:
- Ինչպե՞ս կարող է մեկ անհատ / դասի ձևավորում փոփոխություն
մտցնել գործողության միջոցով:
Հավաքական գործողություններ. Կլիմայի ճգնաժամը լուծելու համար
համատեղ գործողությունների ցանկ ստեղծեք։
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ուսուցչի նշում. Բոլոր գործողությունները և ռեսուրսները պետք է վերանայվեն `ըստ
բովանդակության և տարիքային մակարդակների զարգացման համապատասխանության:
Որոշ գործողություններ / ռեսուրսներ պետք է փոփոխության ենթարկվեն փոքր երեխաների
համար:

Կանգ ա՛ռ և նկատի՛ր
Նպատակ 1. Նախնական ուսումը կապել նոր գաղափարներին:

1. Անդրադարձեք կլիմայի փոփոխության պատճառներին և հետևանքներին:
Նախքան Կլիմայի փոփոխության լուծումներին անցնելը, վերանայեք կլիմայի
փոփոխության ձեր սահմանումը, (2) հաստատեք կլիմայի փոփոխության
պատճառներն ու հետևանքները ինչպես տեղական, այնպես էլ գլոբալ
մակարդակներում, և (3) անձնական կապերը կլիմայի փոփոխության հետ: Հղման
համար օգտագործեք ձեր Տուփը կամ Թվային Տախտակը։
2․ Ստեղծեք գլոբալ կապեր։
Հրավիրեք աշակերտներին դիտել այլ դասարանների և աշակերտների կողմից
ներկայացված տեսանյութեր ՝ ամբողջ աշխարհում կլիմայի փոփոխության
վերաբերյալ պատկերացումները զարգացնելու համար: Վերադարձեք Կլիմայի
փոփոխության պատճառների վերջնական ցուցակին, Կլիմայի փոփոխության

ազդեցության գլոբալ քարտեզին և ձեր վիրտուալ փոխանակման փորձին: Հաշվի
առեք ձեր ստեղծած կապի գծերը (ինչպես գաղափարներին, այնպես էլ մարդկանց):

Բացահայտի՛ր հավանականություններ
Նպատակ 2. Հասկանալ կլիմայի վրա անհատական և կոլեկտիվ վարքային
փոփոխությունների ազդեցությունը:

1. Դիտարկենք հարցը. Ի՞նչ կարող են անել անհատները, կազմակերպությունները և
կառավարությունները կլիմայի ճգնաժամը լուծելու համար:
Հրավիրեք աշակերտներին սկսել լուծումներ առաջարկել կլիմայի համար: Թող նրանք
նշեն, եթե այդ լուծումները գտնվում են առանձին անձի մակարդակի վրա կամ
կազմակերպությունների / կառավարության մակարդակի վրա: Ահա գաղափարներ
`ձեզ սկսելու համար, ինչպես նաև ուսումնասիրելու որոշ ռեսուրսներ.
Անհատական գործողություններ

● Անցեք էներգախնայող
էլեկտրական լամպերին
● Կերեք բուսական ուտելիքներ
● Անցեք էլեկտրական կամ
հիբրիդային տրանսպորտային
միջոցի
● Ավելի քիչ թռչեք ինքնաթիռներով
● Քայլեք կամ հեծանիվ քշեք, այլ ոչ
թե ավտոմեքենա օգտագործեք ՝
աշխատանքի / դպրոց հասնելու
համար
● Կերեք միայն տեղական
արտադրատեսակները կամ
հիմնեք ձեր սեփական այգին
● Պարարտանյութ սննդի
թափոններից
● Ծառեր տնկեք

Կազմակերպչական / Կառավարության
հավաքական գործողություններ
● Մշակել էներգիայի կանաչ,
վերականգնվող աղբյուրներ
● Կառուցեք ավելի շատ
երկաթուղային
ենթակառուցվածքներ և
մասսայական տարանցման
տարբերակներ
● Արգելել HFC- ները
(սառնարաններում / օդորակիչում
օգտագործվող քիմիական
նյութեր)
● Պաշտպանել և վերականգնել
առանցքային էկոհամակարգերը
● Խոշոր բազմազգ
կորպորացիաների փոխարեն
աջակցել փոքր ֆերմերային
տնտեսություններին և
գյուղատնտեսական
արտադրողներին

● Սահմանափակել ածխածնի
արտանետումները և այլ գազերը,
որոնք կլիմայի աղտոտիչներ են
● Շենքերից պահանջել ավելի
էներգաարդյունավետ լինել
● Ընդլայնել վերամշակման
ծրագրերը
● Մշակել ծրագրեր սննդամթերքի
վատնումը սահմանափակելու
համար
Առաջարկվող ռեսուրսներ․
● Կլիմայի փոփոխության դեմ
պայքարի ամենաարդյունավետ
անհատական քայլերը - phys.org
● Գործողություն ձեռնարկեք Կլիմայի սերունդ
● 6 կրիտիկական կլիմայական
գործողություններ - Rainforest
Alliance
● Ինչ կարող եք անել կլիմայի
փոփոխության դեմ պայքարի
համար - WWF
● Ի՞նչ կարող ենք անել օգնելու
համար: - NASA Climate Kids

Առաջորկվող ռեսուրսներ․
● ՄԱԿ - Փարիզի Կլիմայի
համաձայնագիր 101
● Կլիմայի և էներգետիկ լուծումների
կենտրոն
● Հինգ բան, որ պետք է անեն
կառավարությունները. ՄԱԿ-ի
Կլիմայի գործողությունների
գագաթնաժողով
● Համայնքների պլանավորման
եղանակները, որոնք կարող են
պայքարել կլիմայի փոփոխության
դեմ

2. Վերլուծեք տվյալները և եզրակացություններ արեք:
Հետազոտության հիման վրա աշակերտներին հանձնարարեք կազմել
գործողությունների ցուցակ, որոնք կարող են ձեռնարկվել անհատների,
համայնքների և կառավարության կողմից `կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի
համար:
Առանձին-առանձին, խմբերում կամ որպես դաս, դասակարգեք այդ
գործողությունները ամենամեծ ազդեցությունից մինչև փոքր: Համոզվեք, որ
աշակերտները օգտագործում են տվյալներ և հետազոտություններ ՝ այդ
վարկանիշները կազմելու և արդարացնելու համար:

Ավելացրեք լուծումները Տուփին (Կողմ 4) կամ Թվային տախտակին (Բաժին 4):

Ընդլայնում. Մտածեք ձեր ցուցակը ձեր դպրոցի և (կամ) տեղական համայնքի հետ
կիսելու եղանակների մասին: Ո՞ւմ եք թիրախավորելու ձեր հաղորդագրությունը
կիսելու համար և ինչպե՞ս եք այն կիսելու:

Հավաքական գործողություն
Եկեք միացնենք գաղափարները, տեղեկատվությունը և հնարավորությունները:
Կլիմայի գործողության նախագծին մասնակցող բոլոր աշակերտներին առաջարկվում
է ավելացնել Կլիմայի փոփոխության լուծումների վերջնական ցուցակը: Լրացրեք
լուծումներ (ինչպես անհատական, այնպես էլ կազմակերպական)։ Խրախուսեք
աշակերտներին ավելացնել նաև նոր գաղափարներ (գյուտեր,
ստեղծագործություններ, գաղափարներ. Ահա որոշ օրինակներ
https://www.climate-action.info/learning-resources): Եկեք այս ամենը դարձնենք
ամենաերկար ցուցակը երբևէ ... որ ստեղծվել է երիտասարդության կողմից:

Ստեղծի՛ր և մշակի՛ր լավատեսությամբ
Նպատակը 3. Կազմել կլիմայի գործողությունների ծրագիր:

Կլիմայի գործողության նախագիծը նախատեսված է աշակերտներին
հնարավորություն տալու գործողություններ ձեռնարկել ավելի կայուն մոլորակի
համար: Հաջորդ մի քանի շաբաթվա ընթացքում աշակերտներըհնարավորություն
կունենան շարժվել նախագծման գործընթացում ՝ ստեղծելու կլիմայի փոփոխության
լուծում:
1. Այս պահին աշակերտները պետք է դիմեն իրենց կլիմայի կլիմայի
գործողությունների տուփին ՝ հաշվի առնելով պատճառները, հետևանքները, գլոբալ
կապերը և լուծումները: Հաշվի առեք մինչ այժմ ուսման ճանապարհը և կիսվեք
մտորումների հետ:

Անհատական ուսուցում. Հավաքեք աշակերտներին միավորված
շրջանակի մեջ (կամ հատակին նստած, աթոռների վրա կամ դրսում) ՝
խմբի կենտրոնում դնելով Տուփը։

Հեռակա ուսուցում. Միացեք ձեր բոլոր աշակերտների հետ տեսազանգին ՝
աշակերտներին հրավիրելով բոլորին միանալ տեսազանգի: Օգտագործեք
թվային տախտակը որպես հղում:

2. Քննարկեք «տուփից դուրս» տերմինը:
Կլիմայի գործողությունների տուփը ձեռքին, սկսեք դիտարկել «դուրս» (և նույնիսկ
«ներսում») գաղափարներ ՀԵՏԱԶՈSՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ համար: Գործողությունները
կարող են լինել տեղեկատվության փոխանակման, շահերի պաշտպանության
արշավների, ներկայացումների, արվեստի ցուցահանդեսների, հնարավորությունների
կամ նույնիսկ գյուտերի տեսքով: Ահա Կլիմայի գործողության ծրագրի նախորդ
գործողությունների օրինակներ.
[ավելացնել նախորդ օրինակները]

3. Պատրա՞ստ եք սկսել ձեր սեփական «Կլիմայի գործողության նախագիծը»:
Ուսուցիչները կարող են ընտրել, որ աշակերտներ աշխատեն ինքնուրույն, խմբակային
կամ որպես դասարան: Հաջորդ մի քանի շաբաթվա ընթացքում աշակերտները(1)
պլանավորման փուլից կանցնեն (2) կառուցման փուլով դեպի (3) գործողությունների
փուլ:
4. Նախագծի պլանավորում։.
Ծրագիրը մշակելու ժամանակն է: Սկսեք գնահատել այն լուծումները, որոնք
առաջարկվել են այս շաբաթ: Ո՞րն է ամենայն հավանականությամբ փոփոխություն
մտցնում: Ո՞րն է համահունչ այն գաղափարներին, որոնք դուք ի սկզբանե
ուսումնասիրել եք 1-ին շաբաթվա ընթացքում, որոնց հետ դուք անձնական կապեր եք

ունեցել: Ո՞րն է տեղավորվում այն սահմանափակումների մեջ, որոնց հետ դուք
աշխատում եք: Ո՞րն է ամենամեծ ազդեցությունը ունենալու:
Աշակերտներին հանձնարարեք նկարագրել մանրամասն ճանապարհային քարտեզ
(բառերով և պատկերներով) գաղափարներից մինչև իրականացում: Ծրագրում
աշակերտները պետք է ներառեն.

● Նպատակները և նախատեսված արդյունքները
● Պատասխանել հարցին. «Ինչպիսի՞ն է հաջողությունը»:
● Առաջադրանքներ, որոնք անհրաժեշտ կլինի լրացնել հատուկ անձի և
ժամանակացույցին համաձայն
● Անհրաժեշտ ռեսուրսների ցուցակ
● Հաջողության չափում
● Ուրիշների հետ կիսվելու և ուրիշներին հասանելիություն ապահովելու
եղանակներ

Աշակերտները պետք է ունենան պլաններ փաստաթղթավորված և պատրաստ 5-րդ
շաբաթվա և կառուցման փուլի համար:

Կլիմայի Գործողության Նախագիծ, Շաբաթ 4, Կլիմայի
գործողություններ տեսանյութ
Ավելացրեք ձեր շաբաթվա 4-րդ գործողությունների տեսանյութը
www.climate-action.info/user կայքում:

Ընդարձակումներ
Ընդարձակվող գործողություններ դասարանի համար․
●

Բացահայտել Ինժեներական նախագծման գործընթաց ՝ այս
գործողություններով:

Կիսվել սոցիալական մեդիա միջոցով․
● Համոզված եղեք կիսվել Twitter- ում, Facebook- ում և Instagram- ում ՝
օգտագործելով #ClimateActionP պիտակավորում հեշթեգը @ClimateActionEDում և @TakeActionEdu- ում:

Առաջ նայելով
Պատրաստվեք հինգերորդ շաբաթվան։ Թեմա. Կառուցել փոխազդեցությունների
միջով: Աշակերտները կաշխատեն իրենց կլիմայի գործողությունների նախագծերի
վրա կառուցման փուլում և կկառուցեն գաղափարներ ուրիշների հետ կապի և
փոխազդեցության միջոցով, ինչպես տեղական, այնպես էլ գլոբալ մակարդակներում:

Կլիմայի գործողության
նախագիծ
Շաբաթ 5
Թեմա. Կառուցել փոխազդեցությունների միջոցով
Հարցեր շաբաթվա համար․
- Ինչպե՞ս կարող եմ հիմնվել նախնական ուսման վրա ՝ միանալու
նոր գաղափարներին:
- Ինչպե՞ս կարող են ուսուցումն ու գաղափարները կառուցվել
ուրիշների հետ փոխազդեցության միջոցով:
- Ինչպե՞ս կարող է մեկ անհատ / դասի ձևավորում փոփոխություն
մտցնել գործողության միջոցով: (շարունակություն)

Հավաքական գործողություններ. Միացեք փոփոխություններ
կատարողների համայնքի հետ միասին կիսվելու, սովորելու, կառուցելու և
գործելու համար:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ուսուցչի նշում. Բոլոր գործողությունները և ռեսուրսները պետք է վերանայվեն `ըստ
բովանդակության և տարիքային մակարդակների զարգացման համապատասխանության:
Որոշ գործողություններ / ռեսուրսներ պետք է փոփոխության ենթարկվեն փոքր երեխաների
համար:

Կանգ ա՛ռ և նկատի՛ր
Նպատակ 1. Նախնական ուսումը միացնել նոր գաղափարներին:

1. Անդրադառնալ կլիմայի փոփոխության պատճառներին և հետևանքներին:
Նախքան Կլիմայի փոփոխության լուծումներին անցնելը, վերանայեքկլիմայի
փոփոխության ձեր սահմանումը, (2) հաստատեք կլիմայի փոփոխության
պատճառներն ու հետևանքները ինչպես տեղական, այնպես էլ գլոբալ
մակարդակներում, և (3) անձնական կապերը կլիմայի փոփոխության հետ: Հղման
համար օգտագործեք Տուփը կամ Թվային Տախտակը։
2. Ստեղծել գլոբալ կապեր։
Վերադարձեք Կլիմայի փոփոխության պատճառների վերջնական ցուցակին, Կլիմայի
փոփոխության ազդեցության գլոբալ քարտեզին և ձեր վիրտուալ փոխանակման
փորձին: Հաշվի առեք ձեր ստեղծած կապի գծերը (ինչպես գաղափարներին, այնպես
էլ մարդկանց): Ձեր տուփում ավելացրեք ցանկացած նոր բան (կողմ 3):

Բացահայտի՛ր հավանականություններ
Նպատակ 2. Կառուցել գաղափարներ փոխազդեցության միջոցով:

1. Նախքան կառուցման փուլ անցնելը, աշակերտները պետք է հայցադիմում
ներկայացնեն իրենց ծրագրի վերաբերյալ: Աշակերտները կարող են հետադարձ կապ
հայցել հետևյալից ՝
●
●
●
●

Դասընկեր
Ուսուցիչ / ադմինիստրատոր
Համայնքի անդամ
Ոլորտի վստահելի փորձագետ

2. Աշակերտները պետք է հստակ պատկերացնեն, թե ծրագրի որ մասերն են, որոնց
վերաբերյալ նրանք կցանկանային արձագանք ստանալ:
3. Աշակերտները պետք է հաշվի առնեն, թե ինչպես կարելի է արձանագրել
հետադարձ կապին (գրավոր, տեսանյութ, հարցազրույց):
4. Աշակերտները միշտ պետք է առաջարկեն գնահատման ձև հետադարձ կապի
համար (բանավոր շնորհակալություն, գրավոր նշում, տեսաուղերձ և այլն):

անդամ:

Անհատական ուսուցում. Հետադարձ կապ հայցելիս փոխադարձ կապը
միշտ պետք է լինի դպրոցական համայնքի անդամի կամ ընտանիքի
վստահելի անդամի հետ: Եթե փորձագետից / անծանոթից հետադարձ
կապ են հայցում, ապա պետք է ներկա լինի ուսուցիչ կամ ընտանիքի

Հեռավար ուսուցում. Հետադարձ կապ հայցելիս փոխադարձ կապը միշտ
պետք է լինի դպրոցական համայնքի անդամի կամ ընտանիքի վստահելի
անդամի հետ: Եթե փորձագետից / անծանոթից հետադարձ հայց է
խնդրում, ուսուցիչը կամ ընտանիքի անդամը պետք է ներկա լինի
տեսազանգի կամ հեռախոսազանգի:
4. Հետադարձ կապի հիման վրա կատարեք ձեր ծրագրի ցանկացած փոփոխություն
կամ վերանայում: Ճանապարհային քարտեզի վերջնական պլանն այժմ ձեզ կտանի
կառուցման փուլ:

Ընդլայնում. Վերցրեք ձեր կլիմայի գործողությունների տուփը կամ թվային
տախտակը և ներկայացրեք ձեր գաղափարները (պատճառներից մինչև

արդյունքներ `ձեր սեփական« տուփից դուրս »գաղափարների լուծումներ)`
տեղեկացնելու կլիմայի փոփոխության և ձեր սեփական գործողությունների մասին:

Ստեղծի՛ր և մշակի՛ր լավատեսությամբ
Նպատակ 3. Կառուցել գործողությունների ծրագիր:

Կառուցել փուլը․ Աշակերտները պետք է օգտագործեն այս ժամանակը `մշակելու
իրենց լուծումները, որը պետք է ներկայացնեն 6-րդ շաբաթում` Գործողությունների
փուլում: Հիշեք, որ գործողությունները դասից դաս տարբեր կլինեն և կարող են
ներառել արշավներ, փորձեր, գյուտեր կամ որևէ այլ գաղափարներ, որոնք արդիական
են և իմաստալից ձեր աշակերտների համար:

Հավաքական գործողություն
Եկեք միացնենք գաղափարները, տեղեկատվությունը և հնարավորությունները: Բոլոր
աշակերտները և ուսուցիչները հրավիրվում են միանալու փորձագիտական
վեբինարների մեր շաբաթին:
[ԱՅՍՏԵՂ ԼՐԱՑՐԵՔ ՄԵՐ ՎԵԲԻՆԱՐՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ]
Երկուշաբթի
Երեքշաբթի
Չորեքշաբթի
Հինգշաբթի
Ուրբաթ
Message2Mars - ավելացրեք հղում + տեղեկատվություն այստեղ
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գործողություններ տեսանյութ
Ավելացրեք ձեր հինգերորդ շաբաթվա գործողությունների տեսանյութը
www.climate-action.info/user կայքում:

Ընդարձակումներ
Ընդարձակվող գործողություններ դասարանի համար․
●

Հաշվի առեք վաղ ներկայացնել գաղափարները այն շահագրգիռ կողմերին,
որոնք կարող են հետաքրքրվել ձեր գործողություններով: Սա կարող է ներառել
գիտնականներ, կազմակերպություններ, համայնքի անդամներ կամ ծնողներ:

Կիսվեք սոցիալական մեդիայի միջոցով․
● Համոզված եղեք կիսվել Twitter- ում, Facebook- ում և Instagram- ում ՝
օգտագործելով #ClimateActionP պիտակավորում հեշթեգը @ClimateActionEDում և @TakeActionEdu- ում:

Առաջ նայելով
Պատրաստվեք վեցերորդ շաբաթվան։ Թեմա. Կլիմայի գործողություններ: Ուզու՞մ եք,
որ ձեր աշակերտները ներկայացնեն իրենց գաղափարները կլիմայի
գործողությունների վերաբերյալ: Խնդրում ենք լրացնել այս ձևաթուղթը:

Կլիմայական
Գործողության Նախագիծ
Վեցերորդ շաբաթ



Թեմա: Կլիմայի գործողություններ

Հարցեր շաբաթվա համար․
- Ինչպե՞ս կարող եմ հիմնվել նախնական ուսման վրա ՝ միանալու
նոր գաղափարներին:
- Ինչպե՞ս կարող է մեկ անհատ / դասի ձևավորում փոփոխություն
մտցնել գործողության միջոցով: (շարունակություն)
- Ինչպե՞ս եք պատրաստելու գործողությունների ձեր
պատմությունները `ազդեցության համար:

Հավաքական գործողություններ. Միացեք փոփոխություններ
կատարողների համայնքի հետ միասին կիսվելու, սովորելու, կառուցելու և
գործելու համար:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ուսուցչի նշում. Բոլոր գործողությունները և ռեսուրսները պետք է վերանայվեն `ըստ
բովանդակության և տարիքային մակարդակների զարգացման համապատասխանության:
Որոշ գործողություններ / ռեսուրսներ պետք է փոփոխության ենթարկվեն փոքր երեխաների
համար:

Կանգ ա՛ռ և նկատի՛ր
Նպատակ 1. Նախնական ուսումը կապել նոր գաղափարներին:

1. Անդրադառնալ կլիմայի փոփոխության պատճառներին և հետևանքներին:
Նախքան Կլիմայի փոփոխության գործողություններին անցնելը, վերանայեք (1)
կլիմայի փոփոխության ձեր սահմանումը, (2) հաստատեք կլիմայի փոփոխության
պատճառներն ու հետևանքները ինչպես տեղական, այնպես էլ գլոբալ
մակարդակներում, և (3) անձնական կապերը կլիմայի փոփոխության հետ: Հղման
համար օգտագործեք ձեր Տուփը կամ Թվային տախտակը։
2. Ստեղծել գլոբալ կապեր։

Վերադարձեք Կլիմայի փոփոխության պատճառների վերջնական ցուցակին, Կլիմայի
փոփոխության ազդեցության գլոբալ քարտեզին և ձեր վիրտուալ փոխանակման
փորձին: Հաշվի առեք ձեր ստեղծած կապի գծերը (ինչպես գաղափարներին, այնպես
էլ մարդկանց): Ձեր տուփին ավելացրեք ցանկացած նոր բան (կողմ 3):

Բացահայտի՛ր հավանականություններ
Նպատակ 2. Պատրաստել կլիմայի գործողությունների նախագծերը աշխարհի հետ
կիսվելու համար:

Այժմ, երբ նախագծերն ավարտված են, որոշեք, թե ինչպես եք կիսելու ձեր
հաղորդագրությունը: Դպրոցների համար կստեղծե՞ք իրազեկման տեսանյութեր,
կայքեր, տպագիր թերթիկներ, ներկայացումներ:

Ստեղծի՛ր և մշակի՛ր լավատեսությամբ
Նպատակ 3. Միանալ գործողությունների համաշխարհային տոնակատարությանը:

Դուք և ձեր աշակերտները հրավիրվում եք միանալու Աշակերտների Կլիմայի
Գործողությունների գլոբալ օրվան:
Ահա բոլոր մանրամասները.
● Օր ՝ ուրբաթ, նոյեմբերի 6-ին
● Ժամը`առավոտյան 8-ից 14-ը ET
● Գրանցման հղում

Անհատական ուսուցում. Ձեր դասարանից միանալիս համոզվեք, որ
աշակերտները ունակ են տեղեկատվություն մուտք գործել (տես, լսել,
նպաստել):
Հեռավար ուսուցում. Վիրտուալ ուսուցման կարգավորումներում
աշակերտների հետ միանալիս անպայման քննարկեք տեսազանգի

վարվելակարգը, ներառյալ տեսանյութի, զրույցի և ձայնի պատշաճ օգտագործումը:

Հավաքական գործողություն
Եկեք միացնենք գաղափարները, տեղեկատվությունը և հնարավորությունները: Բոլոր
աշակերտները և ուսուցիչները հրավիրվում են կիսվել.
Կիսվեք ձեր Տուփի կամ Թվային Տախտակի լուսանկարներով / տեսանյութերով
`ավելացնելով այս Padlet տախտակին:

Ընդարձակումներ
Ընդարձակումներ դասարանի համար․
●

Ստեղծեք Կլիմայի գործողության նախագիծը ձեր դասարանում երկարացնելու
ծրագիր, որը կդառնա մեկ տարվա նախաձեռնություն: Եթե դուք ընտրում եք դա
անել, դիմեք Կոենին և Ջենին, քանի որ մենք հնարավորություններ ունենք
ընտրված դասարանների համար:

Կիսվեք սոցիալական մեդիայի միջոցով․
● Համոզված եղեք կիսվել Twitter- ում, Facebook- ում և Instagram- ում ՝
օգտագործելով #ClimateActionP պիտակավորում հեշթեգը @ClimateActionEDում և @TakeActionEdu- ում:

Առաջ նայելով
Հղումներ ավելացրեք հաջորդ նախագծերի, նոր հնարավորությունների և այլն:

