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Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Ефект на стаклена градина и климатски промени

Таргет група:
9-11

Предмет(и): Примарни науки и Општествени науки, Математика, Италијански, Англиски, Уметност, Географија, Историја.
Тема: Ефект на стаклена градина и климатски промени
Времетраење: 40 часа
Maтераијал: Употреба на технолошки алатки (LM, компјутер, камера и видео камера) едукативен софтвер, потрошни 
материјали, рециклирани материјали, видеа, книги, водичи, летоци, материјали дистрибуирани од еколошките асоцијации 
што работат во околината.
Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Природа и животна средина  

Опис: 
Имајќи ја во предвид штетата предизвикана од човекот на животната средина, станува неизбежен 
предизвик за 
идните генерации да планираат еколошки образовни теми за одржлив развој, сфатено како процес 
на реформирање на начинот  на живеење и замислување на околината. Предложените активности 
имаат за цел да ги наведат учениците да се здобијат со целосна свесност за нивната улога во 
животната средина, поаѓајќи од познавањето на територијата и проблемите поврзани
до неговата неодржлива употреба (загадување, производство на отпад, управување со природни 
ресурси, промена на екосистемите ...). Едукативната интервенција на училиштето, промовирајќи 
„активна педагогија“ на медијација, која го подобрува „искуството, истражувањето, односот со 
врсниците, со природата, предметите, уметноста, територијата“ (од Индикации за Наставна 
програма), од суштинско значење е детето да може да ги интегрира различните аспекти на 
реалноста, да размислува за правилното однесување за заштита на животната средина и нејзините 
ресурси, да едуцира за „добри практики“ за „одржлив развој.“ 
Станува сè поважно да се реедуцираат, возрасните и децата заедно, да се избегнува оштетување на 
екосистемите, но исто така и отпад, прекумерна и немотивирана потрошувачка, која дури и во мали 
количини секој ден, може да се избегне.
Ќе се создадат значајни патеки, со истражувачки и експериментални активности кои ќе овозможат 
да се надминат бариерите помеѓу дисциплините. Курсот има за цел да обучи свесни и одговорни 
граѓани, во европски и светски контекст, кон заштита на природната средина преку: целосна свест за 
нивната улога во заштитата наживотна средина; познавање на територијата и проблемите поврзани 
со нејзиното неодржливо користење; развој на способност за управување и дизајнирање нови 
решенија; стекнувањето знаења во врска со еколошките системи и односите што ги интегрираат; 
свеста дека големите проблеми на човештвото може да се решат само преку тесна соработка и 
почитување на различноста на народите.



Предзнаења: 
Учениците
• Знаат како да ја истражуваат животната средина
• Знаат како да идентификуваат проблем, да го анализираат и 

да елаборираат предложени решенија.
• Имаат вештини за решавање проблеми.

Оќекувани ефекти : 
1. Цели на учењето од Националните препораки
• Да се запознае областа преку перцептивниот пристап и 

директното набљудување.
• Да се идентификуват и опишат физичките и антропогените 

елементи што го карактеризираат пејзажот на нечија животна 
средина и реалност.

• Да се препознаваат човечките позитивни и негативни 
интервенции во нечија средина на живеење.

• Да се набљудуваат и интерпретираат природните 
трансформации на животната средина и тие направени од 
човекот.

• Да се опишат секојдневните феномени поврзани со 
климатските промени.

• Да се користи интернетот за пронаоѓање нови информации.
• Да се претставуваат податоците од набљудувањето преку 

табели, мапи, дијаграми и цртежи.
2. Цели на учењето Училишна наставна програма
• Да се стекне свест за важноста на почитувањето и заштитата 

на животната средина.
• Да се истражуваат типичните елементи на природна и 

вештачка средина.
• Да се знаат и да се усвојат ставови на заштита и почит кон 

природата и живите битија.
• Да се идентификува проблем во животната средина, да се 

анализира и да се елаборираат предложените решенија.
• Да се истражат типичните елементи на природа и човечка 

средина сфатени како еколошки проблем.
• Да се идентификуваат моменталните ситуации на почит/

експлоатација на животната средина.
• Да се идентификуваат главните ефекти на човечка 

интервенција на животната средина.
• Да се користат заедничките природни ресурси(вода, воздух, 

почва ...) на свесен и одговорен начин.
• Да се практикува реупотреба на материјалите.
• Да се практикува реупотреба на материјалите.



• Да се знае проблемот со дистрибуција на ресурсите на 
Земјата, нивниот квантитет и регенерација.

• Да се промовираат соодветни ставови за почит и заштита на 
животната средина.

• Да се охрабри размислувањето дека животната средина е 
средство кое треба да биде зачувано.

• Да се анализираат сопствените однесувања со евалуација на 
последиците што можат да ги имаат по здравјето и животната 
средина.

• Да се развие „еколошка свест“ активно и свесно да се 
учествува во сопствените еколошки избори, насочени кон 
највисоко ниво на благосостојба и здравје.

3. Специфични вештини
• Усвојување и толкување на информации.
• Справување со проблематични ситуации.
• Охрабрување на размислувањето дека животната средина е 

средство кое треба да биде зачувано.
• Анализирање на сопствените однесувања со евалуација на 

последиците што можат да ги имаат по здравјето и животната 
средина.

• Да им се помогне на учениците да развијат „еколошка свест“, 
активно и свесно да се учествува во сопствените еколошки 
избори, насочени кон највисоко ниво на благосостојба и 
здравје.

4. Постигнување компетентност
Бидете свесни дека секој со свое однесување може да придонесе 
за климатските промени.
Учениците можат
• да ги документираат нивните резултати (на табла, пластика, 

график) 
• да ја истражуваат нивната територија
• да ги презентираат и дискутираат нивните резултати
• да ги аплицираат стекнатите знаења и вештини во 

секојдневниот живот.



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 1
Вовед 

Идентифику 
вајте и 
разберете ги 
факторите на 
климата.

Препознајте 
ги елементите 
со кои се 
манифестира 
климата

Разберете 
дека овие 
промени се 
должат и на 
човечките 
активности

Започнете со активност
Наставникот ја започнува активноста прашувајќи што се климатските 
промени?
Учениците дискутираат на темата и даваат свое мислење
Учениците гледаат неколку видеа за климатските промени

Главна активност
Учениците ги анализираат климатските фактори и елементи: дожд, 
ветер и особено температурата

Завршна активност
Учениците завршуваат со цртеж кој го илустрира нивниот впечаток за 
предметот.

Учениците можат 
• Стекнување и 

толкување на 
информации

• Справување со 
проблематични 
ситуации

• имаат развиено 
„еколошка свест“ 
за активно и свесно 
учество во нечии 
еколошки избори, 
насочени кон 
највисоко ниво на 
благосостојба и 
здравје

технолошки 
помагала (LM, 
компјутер, камера 
и видео камера); 
едукативен 
софтвер; 
рециклиран 
материјал; Видео; 
книги; Водичи; 
флаер; материјал 
дистрибуиран 
од еколошки 
здруженија 
активни во 
областа,

Дополнителни совети, медиа и корисни линкови
https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o&ab_channel=CaritasLodigiana
https://www.youtube.com/watch?v=fFDxfikcZJI&ab_channel=Saint-GobainItalia



Впечатоци



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 2
како да 
препознаете 
какво 
„доблесно 
однесување“ 
може да се 
искористи за 
да се забават 
таквите 
промени

Започнете со активност
Наставникот ја отвора дискусијата откако ќе погледне неколку видеа
Учениците се обидуваат да ги идентификуваат причините за 
забележаните промени; разберете што е ефектот на стаклена градина.
Идентификувајте ги причинско-последичните односи
Учениците идентификуваат кое однесување влијае на забележаните 
промени

Главна активност
Учениците креираат постери со сумирање на причините и последиците 
од климатските промени и загадувањето на воздухот, водата и почвата

Онаму каде што е можно, учениците се вклучуваат во активности на 
отворено, во училишната градина или во блискиот парк за проучување 
и истражување, како што се набљудување карактеристики и 
живеалишта на инсекти кои опрашуваат, набљудување и испитување 
на најсоодветните растителни видови за да ги привлечат.

Завршна активност
Студентите создаваат квизови и игри со предизвик за одржливост:
1 Зелено-пријателски: побарајте еколошки
акции
2. Насочете го кртот и... надолу со ѓубре!

Учениците можат 
• Стекнување и 

толкување на 
информации

• Справување со 
проблематични 
ситуации

• развие „еколошка 
свест“ за активно 
и свесно учество 
во нечии еколошки 
избори, насочени 
кон највисоко ниво 
на благосостојба и 
здравје

технолошки 
помагала (LM, 
компјутер, камера 
и видео камера); 
едукативен 
софтвер; 
рециклиран 
материјал; Видео; 
книги; Водичи; 
флаер; материјал 
дистрибуиран 
од еколошки 
здруженија 
активни во областа

Дополнителни совети, медиа и корисни линкови
https://www.youtube.com/watch?v=VxdusxIRIkQ&ab_channel=iolanz
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4DcrFeRQo&ab_channel=MauroBorgarello
https://wordwall.net/play/11192/027/334



Впечатоци



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 3
Користење на 
интернет за 
наоѓање вести 
и информации

Прикажување 
податоци за 
набљудување 
преку 
табели, мапи, 
дијаграми и 
цртежи

Започнете со активност
Наставникот и учениците ги идентификуваат елементите од кои доаѓа 
загадувањето

Главна активност
Учениците анализираат поврзани податоци за емисиите на различните 
начини на транспорт

Учениците анализираат поврзани податоци со емисиите во нивниот 
град
Учениците ја анализираат врската помеѓу квалитетот на воздухот и 
ефектите врз здравјето на граѓаните

Завршна активност
Учениците прават графикони (на хартија и дигитално)

Учениците изработуваат 3Д модел во однос на податоците за CO2 
грама - километри - лице

Учениците можат 
• Стекнување и 

толкување на 
информации

• Справување со 
проблематични 
ситуации

• развие „еколошка 
свест“ за активно 
и свесно учество 
во нечии еколошки 
избори, насочени 
кон највисоко ниво 
на благосостојба и 
здравје

технолошки 
помагала (LM, 
компјутер, камера 
и видео камера); 
едукативен 
софтвер; 
рециклиран 
материјал; Видео; 
книги; Водичи; 
флаер; материјал 
дистрибуиран 
од еколошки 
здруженија 
активни во областа

Дополнителни совети, медиа и корисни линкови
https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o&ab_channel=CaritasLodigiana
https://www.youtube.com/watch?v=fFDxfikcZJI&ab_channel=Saint-GobainItalia



Впечатоци



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 4
како да 
препознаете 
на кое 
„доблесно 
однесување“ 
може да се 
примени
забави таквите 
промени

Започнете со активност
Наставникот и учениците се потопуваат во проучувањето на агендата 
за 2030 година
Учениците го анализираат феноменот Грета Тамберг
Учениците гледаат видеа на темата

Главна активност
Студентите учат еколошки отпечаток и биокапацитет
Учениците го пресметуваат еколошкиот отпечаток со своето семејство 
користејќи го калкулаторот развиен од WWF

Завршна активност
Отворена дискусија за еколошкиот отпечаток
ИГРА / Квиз
1 „Измерете го вашиот еколошки отпечаток“
2. Вистинскиот начин

Учениците можат 
• Стекнување и 

толкување на 
информации

• Справување со 
проблематични 
ситуации

• развие „еколошка 
свест“ за активно 
и свесно учество 
во нечии еколошки 
избори, насочени 
кон највисоко ниво 
на благосостојба и 
здравје

технолошки 
помагала (LM, 
компјутер, камера 
и видео камера); 
едукативен 
софтвер; 
рециклиран 
материјал; Видео; 
книги; Водичи; 
флаер; материјал 
дистрибуиран 
од еколошки 
здруженија 
активни во областа

Дополнителни совети, медиа и корисни линкови
https://www.teleambiente.it/greta_thunberg_2019_personaggio_dell_anno/
https://www.youtube.com/watch?v=rYCG_Ko9ikg
https://www.youtube.com/watch?v=CiGG1xbglAk&ab_channel=geom.SilvioPopoli
https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica
https://wordwall.net/play/11229/150/208
https://wordwall.net/play/12365/845/768



Впечатоци


