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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- PROJECTS 

 

Σε αυτή την ενότητα προτείνεται μία σειρά από εκπαιδευτικά 

προγράμματα, στα οποία θα συμμετέχουν οι μαθητές για διάστημα 

μερικών εβδομάδων ή μηνών, εμπλεκόμενοι σε μια ομαδική, ολιστική 

διαδικασία δημιουργίας και ανακάλυψης, που θα τους βοηθήσει να 

αναπτύξουν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Αυτά τα προγράμματα 

μπορούν να συνδυαστούν με κάποιες από τις δραστηριότητες ή και με 

εξωτερικές πηγές. Μπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένα παραδείγματα 

παιδαγωγικών προγραμμάτων στην ιστοσελίδα του έργου: 

www.clickforschools.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν.  

http://www.clickforschools.eu/
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InCase4 
Προσαρμογή σε μεγάλους φυσικούς κινδύνους με τη 

δημιουργία εφαρμογής για τα smartphone 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Εκπαιδευτικό έργο που πατάει σε πολλά μαθήματα: δημιουργία μιας 

εφαρμογής για smartphone 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

 Μαθηματικά / γεωγραφία/ βιολογία /αλγόριθμοι / προγραμματισμός 

/εφαρμογή / smartphone / φυσικοί κίνδυνοι / πλημμύρα / δασική πυρκαγιά/ 

φυσική καταστροφή / ασφάλεια  

Προβληματισμός Πώς να αντιδράσουμε και πώς να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση φυσικής 

καταστροφής; 

Θέμα Συνέπειες: παρατηρήστε την αύξηση της συχνότητας ακραίων καιρικών 

φαινομένων στις περιοχές της Μεσογείου. 

Τρόποι προσαρμογής: τι να κάνουμε σε περίπτωση φυσικών καταστροφών 

(πλημμυρών / δασικών πυρκαγιών). Κοινωνίες έναντι αυτών των ακραίων 

φαινομένων. 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Βιολογία / γεωγραφία / μαθηματικά / αλγόριθμοι 

 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

1: Γλώσσες... να σκέφτονται και να επικοινωνούν  

- Να χρησιμοποιούν αλγόριθμους και προγραμματισμό για να 

δημιουργούν απλές εφαρμογές. 

2: Μέθοδοι και εργαλεία για να μάθουν  

- Να οργανώνουν τη δουλειά τους, να σώζουν τις έρευνές τους και τις 

δραστηριότητές τους. 

- Να συνεργάζονται και να ολοκληρώνουν έργα, να οργανώνουν 

εργασίες μέσα σε μια ομάδα.  

4: Φυσικά συστήματα και τεχνικά συστήματα / Εξέλιξη μιας επιστημονικής 

προσέγγισης, επίλυση ενός προβλήματος  

- Να χρησιμοποιούν σχέδια, σκίτσα. 

- Να σχεδιάζουν αντικείμενα και τεχνικά συστήματα. 
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- Να δημιουργούν, να βελτιώνουν, αναγνωρίζοντας και λαμβάνοντας 

υπόψη τις δυσκολίες.  

5: Αναπαράσταση του κόσμου και ανθρώπινη δραστηριότητα  

- Να αναλύουν και να κατανοούν τις οργανώσεις ανθρώπων και τις 

αναπαραστάσεις του κόσμου. 

- Να αναλύουν ορισμένα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. 

- Να σκέφτονται λογικά, να επιχειρηματολογούν, να φαντάζονται, να 

παράγουν. 

 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

11-17 ετών 

Προαπαιτούμενο: να ξέρουν αλγόριθμους για τη δημιουργία προγράμματος 

στον υπολογιστή 

 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα: Η διάγνωση: (1 εβδομάδα)  

Αρχικά, είναι στο μάθημα της βιολογίας και γεωγραφίας όπου οι 

μαθητές απαριθμούν τις φυσικές καταστροφές που μπορεί να 

συμβούν στις περιοχές της Μεσογείου, πρόκειται κυρίως για δασικές 

πυρκαγιές και πλημμύρες. Μπορούμε να κάνουμε άμεση σύνδεση 

ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και τη συχνότητα εμφάνισης αυτών 

των καταστροφικών φυσικών φαινομένων.  

2ο βήμα: Προστατεύστε τον εαυτό σας: (1 εβδομάδα)  

Χρειάζεται κατάλογος συμπεριφορών προς υιοθέτηση σε περίπτωση 

φυσικών καταστροφών. Θα συνταχθούν διαφορετικοί κατάλογοι, 

ανάλογα με τη φύση της καταστροφής. Κατά τη διάρκεια της 

βιολογίας και της γεωγραφίας ή της αγωγής του πολίτη, θα 

μπορέσουμε να συντάξουμε εξαντλητικό κατάλογο του τι πρέπει να 

κάνουμε ή να μην κάνουμε σε περίπτωση καταστροφής. 

 https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques  

3ο βήμα: Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου: (2 εβδομάδες)  

Στο τέλος είναι το τεχνικό κομμάτι: ο σχεδιασμός της ίδιας της 

εφαρμογής. Στα μαθηματικά, μπορούμε να σχηματοποιήσουμε την 

αρχιτεκτονική της εφαρμογής:  

● Αρχική σελίδα  

● Σελίδα πλημμύρας  

● Σελίδα πυρκαγιάς  

https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques
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● Σελίδα συναγερμού  

Μετά θα χρειαστεί να προγραμματίσουμε την εφαρμογή, με τη 

βοήθεια του δικτυακού τόπου «http://ai2.appinventor.mit.edu», ο 

οποίος προσφέρει ένα δωρεάν εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών. 

Μετά μπορούμε να δοκιμάσουμε την εφαρμογή σε τηλέφωνο 

Android. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Τάξη, βιβλιοθήκη, αίθουσα υπολογιστών 

Ατομικές και / ή 

συλλογικές δράσεις 

Στη ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονική γνώση: να βρούμε τη διαφορά ανάμεσα στην 

κλιματολογία και τη μετεωρολογία· τους κίνδυνους που συνδέονται με τα 

μετεωρολογικά φαινόμενα στην περιοχή. 

 

Στη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  

1 / Σε σχέση με τις ειδήσεις: δημιουργία ενός «σημείου ενημέρωσης»: 

Δουλεύουμε σε ζευγάρια, όπως ένας ρεπόρτερ που παρουσιάζει προφορικά 

μια πρόσφατη φυσική καταστροφή (σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο)  

2 / Εξετάζοντας το γενικότερο πλαίσιο: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 

κίνδυνοι που συνδέονται με διάφορες κλίμακες  

3 / Πύλη διαφυγής με το EMC: Δουλεύουμε με τους φορείς και με δράσεις 

πρόληψης σε τοπικό επίπεδο (στο σχολείο / στην πόλη / στη γύρω περιοχή). 

Συνέντευξη ή συνάντηση με μέλος της Επιτροπής υγιεινής, ασφάλειας και 

συνθηκών εργασίας (CHSCT) (εντός του σχολείου). Δουλεύουμε με το Ειδικό 

σχέδιο ασφάλειας έναντι μεγάλων καταστροφών (PPMS).Αναζητήσεις στην 

ιστοσελίδα του δήμου...  

4 / Σύνταξη καταλόγου με τις πρώτες κινήσεις ασφαλείας σε περίπτωση 

κινδύνου. Δουλεύουμε ανά θέμα σε ομάδες 

- Ομάδα 1: Τι να κάνουμε σε περίπτωση πλημμύρας;  

- Ομάδα 2: Τι να κάνουμε σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς;  

- Ομάδα 3: Πώς να σημάνουμε συναγερμό; 

Βρίσκουμε ένα λογότυπο 

 

Στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Πρέπει αρχικά να μυήσουμε τους μαθητές στον 

προγραμματισμό με τη βοήθεια ενός λογαριθμικού λογισμικού όπως το 

Scratch. Μετά θα πρέπει: 
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● Να δημιουργήσουμε μία διεύθυνση gmail.com για να χρησιμοποιήσουμε το 

«MIT App Inventor», το πρόγραμμα επινόησης εφαρμογών του ΜΙΤ, που έχει 

δημιουργηθεί από τη Google. 

● Να χρησιμοποιήσουμε ένα smartphone με λειτουργικό σύστημα Android 

● Να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή «MIT AI2 Companion» σε αυτό το 

smartphone για να δοκιμάσουμε το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε. 

Να πάμε στην ιστοσελίδα: http://ai2.appinventor.mit.edu και να αρχίσουμε 

να προγραμματίζουμε την εφαρμογή. 

 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, smartphone με Android, διευθύνσεις 

Gmail 

Χρονική διάρκεια 3 μήνες 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Βιολογία, γεωγραφία: 

Ποιότητα της έρευνας και πληρότητα των πληροφοριών που συλλέξαμε κατά 

τη διαδικασία σχεδιασμού της εφαρμογής. 

Μαθηματικά: 

Λειτουργία και εργονομία της εφαρμογής για smartphone. 

Ποιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού. 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητες: 

• Δημιουργία εφαρμογής για smartphone με σκοπό την προσαρμογή 
σε μεγάλο φυσικό κίνδυνο 

• Διερεύνηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον 
μας 

• Δραστηριότητα για τους κινδύνους πλημμύρας στην περιοχή σας 
Έργο: 

• Δασικές πυρκαγιές και κλιματική αλλαγή: ένα καυτό θέμα! 
Γνώσεις: 

• Κλιματική αλλαγή και πλημμύρες 

• Δασικές πυρκαγιές στις μεσογειακές χώρες και κλιματική αλλαγή 
 

Πολυγλωσσία:  

● Ιστοσελίδα από την Google για να φτιάξετε τη δική σας εφαρμογή για 
smartphone. 
http://ai2.appinventor.mit.edu   

Ιταλία: 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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● Σύνδεσμοι για το AppInventor: 
http://disi.unitn.it/~montreso/ct/slides/lezione8.pdf 

https://ltaonline.wordpress.com/2014/03/06/creare-applicazioni-a-scuola-

ecco-app-inventor/ 

● Σύνδεσμοι για το τι να κάνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς και πλημμύρας: 
https://www.focus.it/cultura/curiosita/che-cosa-fare-in-caso-di-incendio 

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/sei-

preparato/cosa-fare-in-caso-di-alluvione 

Ελλάδα: 

● https://iguru.gr/2018/09/26/7-smartphone-apps-for-disasters/ 
(εφαρμογές smarthphone για φυσικές καταστροφές) 

Γαλλία:  

● Κατάλογος μετεωρολογικών φαινομένων στην περιοχή Προβηγκίας 
Άλπεων Κυανής Ακτής: 
http://www.keraunos.org/region/provence-alpes-cote-d-azur/orages-

violents-paca-grele-foudre-vent-tornade-inondations-pluie-

extreme.html 

● Διασκεδαστικά βίντεο για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε 
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. 
https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques 

● Ένας τοπικός δικτυακός τόπος για την περιοχή Προβηγκία Άλπεις 
Κυανή Ακτή: 

 http://observatoire-regional-risques-paca.fr/  

http://disi.unitn.it/~montreso/ct/slides/lezione8.pdf
https://ltaonline.wordpress.com/2014/03/06/creare-applicazioni-a-scuola-ecco-app-inventor/
https://ltaonline.wordpress.com/2014/03/06/creare-applicazioni-a-scuola-ecco-app-inventor/
https://www.focus.it/cultura/curiosita/che-cosa-fare-in-caso-di-incendio
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/sei-preparato/cosa-fare-in-caso-di-alluvione
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/meteo-idro/sei-preparato/cosa-fare-in-caso-di-alluvione
https://iguru.gr/2018/09/26/7-smartphone-apps-for-disasters/
http://www.keraunos.org/region/provence-alpes-cote-d-azur/orages-violents-paca-grele-foudre-vent-tornade-inondations-pluie-extreme.html
http://www.keraunos.org/region/provence-alpes-cote-d-azur/orages-violents-paca-grele-foudre-vent-tornade-inondations-pluie-extreme.html
http://www.keraunos.org/region/provence-alpes-cote-d-azur/orages-violents-paca-grele-foudre-vent-tornade-inondations-pluie-extreme.html
https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques
http://observatoire-regional-risques-paca.fr/
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Οικολογικό πράσινο 

μεσογειακό σπίτι 
Προσαρμογή στα προβλήματα της παγκόσμιας 

κλιματικής αλλαγής μέσα από τη δημιουργία της 

μακέτας ενός οικολογικού σπιτιού 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

Έργο όπου συνεισφέρουν πολλά μαθήματα για να αναπτύξουμε τη φαντασία 

και να φτιάξουμε τη μακέτα ενός οικολογικού σπιτιού, προσαρμοσμένου στα 

τοπικά κλιματικά προβλήματα 

Λέξεις κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

πρότυπο/ οικολογική ευθύνη/ κατανάλωση ενέργειας/ανανεώσιμη 

ενέργεια/βιώσιμη ανάπτυξη/ανακύκλωση/νερό/σημαντικότεροι κίνδυνοι 

Προβληματισμός Πώς φαντάζεστε μια οικολογική κατοικία στο μεσογειακό αστικό 

περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες προσαρμογές στους 

σημαντικότερους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή; 

Θέμα παγκόσμια υπερθέρμανση, οικολογική ευθύνη, κατανάλωση ενέργειας, 

ανανεώσιμη ενέργεια, φυσικοί πόροι, ορυκτά καύσιμα, φυσικές καταστροφές, 

ανακύκλωση. 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Θετικές επιστήμες (βιολογία, φυσική), ιστορία, γεωγραφία, αγωγή του 

πολίτη, τεχνολογία, αγγλικά 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας των φυσικών 
πόρων (νερό, ενέργεια), αλλά και τη συμπεριφορά τους ως πολίτες 

- Να εξοικειωθούν με βιώσιμες μορφές πόρων 
- Να σκεφτούν τρόπους αποτροπής φυσικών καταστροφών χάρη στα 

μέτρα προσαρμογής έναντι των σημαντικότερων κινδύνων 
- Να ασκήσουν την προσωπική επιρροή τους στην κοινότητα και να 

ευαισθητοποιήσουν για την ανάγκη ανάληψης δράσης        
- Να σχεδιάσουν μέτρα πρόληψης βάσει της επιστημονικής γνώσης για 

τους κινδύνους. 
- Να μελετήσουν τη χρήση των φυσικών πόρων σε τοπικό επίπεδο, 

στην περιοχή τους 
- Να δημιουργήσουν και να φανταστούν ένα έργο, λαμβάνοντας 

υπόψη μια πραγματικότητα  
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- Να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να φέρουν σε πέρας έργα: 
Να καθορίσουν και να σεβαστούν έναν τρόπο οργάνωσης και την 
κατανομή καθηκόντων στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας. 

- Να αναπαραστήσουν τον κόσμο γύρω τους ή να αφήσουν ελεύθερη 
τη φαντασία τους, εξερευνώντας διάφορα πεδία (σκίτσα, κολάζ, 
μοντελισμό...)   

- Να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη 
διαδικασία που οδηγεί από την πρόθεση στην πραγματοποίηση. 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

12-15 ετών 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα)  

Δραστηριότητες, γνώσεις γεωγραφίας (μερικά παραδείγματα)  

- Η κατανάλωση ενέργειας και οι συνέπειές της: καταστροφικά 
αποτελέσματα  
 Γράψτε ένα σχόλιο για τις φωτογραφίες για να εξηγήσετε πώς η 

κατανάλωση ενέργειας είναι απαραίτητη, αλλά δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα 

- Οι μαθητές ορίζουν τι είναι η ενεργειακή μετάβαση 
- Εξηγήστε με τη βοήθεια άρθρων εφημερίδων, πώς εφαρμόζεται η 

ενεργειακή μετάβαση [παραδείγματα: οικολογική γειτονιά, 
(Διάσκεψη των Μερών (COP),...] 

- Φτιάξτε ένα σκίτσο-γεωγραφικό χάρτη που να αντικατοπτρίζει την 
κατάσταση της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης στον κόσμο 

 

2ο βήμα) 

Δραστηριότητες, γνώσεις από τις θετικές επιστήμες 

- Εντοπίστε ένα ασυνήθιστο μετεωρολογικό συμβάν και τις συνέπειές 
του. 
(τοπικό παράδειγμα: 22 Σεπτεμβρίου 1992, στο Vaucluse, στην πόλη 

Vaison-la-Romaine) 

http://www.francetvinfo.fr/meteo/video-les-inondations-sont-encore-

dans-les-memoires-a-vaison-20-ans-apres_144221.html) 

- Συμπληρώστε έναν πίνακα, χρησιμοποιώντας έγγραφα και βίντεο που 
να αφορούν αυτό το ασυνήθιστο καιρικό συμβάν  

- Προστασία των κατοίκων και της ιδιοκτησίας κατά των κινδύνων 
Πώς μπορούμε να μειώσουμε την ευθραυστότητα μιας γεωγραφικής 

περιοχής που απειλείται από ένα ακραίο συμβάν; 

Δραστηριότητα στο μάθημα της φυσικής 

Πείραμα ηλεκτρικού κυκλώματος: παραγωγή ενέργειας με ηλιακά πάνελ 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=http://www.francetvinfo.fr/meteo/video-les-inondations-sont-encore-dans-les-memoires-a-vaison-20-ans-apres_144221.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=http://www.francetvinfo.fr/meteo/video-les-inondations-sont-encore-dans-les-memoires-a-vaison-20-ans-apres_144221.html
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3ο βήμα) 

Δραστηριότητες σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, για παράδειγμα) 

- Χρησιμοποιώντας τα έγγραφα, ο μαθητής μαθαίνει ένα ειδικό 
λεξιλόγιο που αφορά τα ακόλουθα: κοινωφελείς υπηρεσίες, 
διαφορετικά μέρη μέσα στην πόλη, λεξιλόγιο για το περιβάλλον που 
συνδέεται με την πράσινη πόλη, δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα 
θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά μιας πόλης, ορισμένες 
φουτουριστικές εφευρέσεις 

- Ο μαθητής πρέπει να στείλει ένα γράμμα από την Αβινιόν το έτος 
2040 στο εαυτό του στον παρελθόν (δηλ. στον σημερινό εαυτό του — 
προβολή) 

- Φανταστείτε και παρουσιάστε μια νέα γειτονιά της πόλης σας 
(τοπική πηγή πληροφοριών: Ιστοσελίδα της πόλης της Αβινιόν: 

http://www.avignon.fr/ma-ville/environnement/) 

 

4ο βήμα)  

Αναζήτηση λύσεων για την υλοποίηση της μακέτα του σπιτιού (έρευνα στο 

διαδίκτυο) 

- Προετοιμασία της έρευνας: Οι μαθητές συντάσσουν σε ένα φύλλο μια 
σύνοψη όλων των γνώσεων που αφομοίωσαν στα διάφορα 
μαθήματα. 

- Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες: Κάθε ομάδα κάνει έρευνα για 
διαφορετική οικολογική λύση: λύση για την ενέργεια, λύση για την 
εξοικονόμηση νερού, λύση για την προστασία κατά των φυσικών 
κινδύνων, οικολογική κινητικότητα, ανακύκλωση, κ.λπ.... 
 

5ο βήμα) 

Τελική δραστηριότητα στην τεχνολογία ή τα καλλιτεχνικά: 

Δημιουργία, παραγωγή ενός πρότυπου οικολογικού σπιτιού που να είναι 

ενσωματωμένο στο αστικό περιβάλλον (οικολογική γειτονιά) 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Εσωτερικοί χώροι: Τάξη, βιβλιοθήκη 

Εξωτερικοί χώροι: πόλη (επίσκεψη οικολογικής συνοικίας) 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ατομικές, συλλογικές 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Υλικά για μακέτες (ξύλο, χαρτόνι, μονωτικά υλικά), διάφορα ανακυκλωμένα 

υλικά, φυσικά υλικά.  

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

4-6 μήνες 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=http://www.avignon.fr/ma-ville/environnement/
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Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Αξιολόγηση από τον καθηγητή κάθε μαθήματος στο τέλος κάθε βήματος.  

Αξιολόγηση του αποτελέσματος της έρευνας για τις οικολογικές λύσεις: 

εξέταση των δυσκολιών που υπάρχουν ώστε η μακέτα του μεσογειακού 

οικολογικού σπιτιού να γίνει λογική τεχνική λύση και πρωτότυπη παραγωγή 

Αξιολόγηση της μακέτας με τους μαθητές 

Ξεκινήστε τη διαδικασία διαμόρφωσης Οικο-πολίτη στο σπίτι σας ή στο 

σχολείο σας, και κάντε αλλαγές στη συμπεριφορά σας 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητα: 

• «Πείραμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ηλιακό πάνελ» 

• «Σχεδιασμός της μακέτας ενός οικολογικού σπιτιού προσαρμοσμένου στις 
αντιξοότητες της περιοχής του και στους διαθέσιμους τοπικούς πόρους » 

Έργο: 

• «Ηλεκτρική ενέργεια και κλιματική αλλαγή» 
 

Κροατία:  

● https://ekoseloblatusa.com/ 
 

Ελλάδα: 

● http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Vioklimat
ikiArxitektoniki.pdf  (Βιοκλιματική αρχιτεκτονική)  Κατανάλωση 
ενέργειας και κόστος ηλεκτρικών συσκευών 

Ιταλία: 

● Σύνδεσμος προς άρθρα στα ιταλικά σχετικά με τον προβληματισμό για 
το θέμα «Σπίτια και βιωσιμότητα»: 

● http://blog.dida-net.it/wp-content/uploads/2012/05/Casa_Passiva.pdf                                  
● http://www.aipe.biz/mondo-eps/wp-

content/uploads/sites/2/2015/10/EXPOCLIMA_Speciale82-
CasaPassiva-bassa_feb_2015.pdf                                                                                         

● http://www.bioecogeo.com/ambiente-arredamento-cosa-scegliere-
casa-impatto-zero/;  

● http://www.duomoimmobiliare.it/magazine/191-
abitare_sostenibile_consigli_per_una_casa_che_rispetta_l%E2%80%9
9ambiente_e_vi_fa_risparmiare.html  

● Σύνδεσμος προς έργο της ΕΕ για τις οικολογικές ζώνες στις μεγάλες 
πόλεις: http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/36 

 

Γαλλία:  

●  Μια χρήσιμη ιστοσελίδα, η πηγή του έργου «Το σπίτι μου, ο 

πλανήτης μου... κι εγώ!» για την υλοποίηση συγκεκριμένης μακέτας 

οικολογικού σπιτιού: https://www.fondation-

lamap.org/fr/ecohabitat/eleves  

https://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat/eleves
https://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat/eleves


 
 

13 
 

● Μια ιστοσελίδα τοπικού χαρακτήρα για τη μορφή που θα πάρει η 

ένταξη του σπιτιού σε μια οικολογική γειτονιά, σε μια πράσινη πόλη 

http://www.avignon.fr/ma-ville/environnement/ 

● τοπικό παράδειγμα κατασκευής μιας οικολογικής γειτονιάς: Beaulieu 

de Monteux  

https://www.youtube.com/watch?v=p5v0-tUtkak 

Παρατηρήσεις  Δεν υπάρχει υποχρέωση να γίνουν όλα τα βήματα με την παραπάνω σειρά, 

παρά μόνο στην τελευταία εργασία. 

Πλεονέκτημα του έργου: Στο θέμα μπορούν να συνεισφέρουν όλα τα 

μαθήματα, και το θέμα να αποτελεί τον κοινό μίτο. 

Οι μαθητές ευχαριστιούνται που φτιάχνουν μια μακέτα, όπου 

συμφιλιώνονται η επιστήμη με τη δημιουργικότητα. 

 

 

 

 

 

http://www.avignon.fr/ma-ville/environnement/
https://www.youtube.com/watch?v=p5v0-tUtkak
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Δεν θέλω τίγρεις στο  

σχολείο μου!!!! 
Δράση ευαισθητοποίησης για να σταματήσουν να 

πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια-τίγρεις 
 

Είδος παιδαγωγικού έργου, 

δραστηριότητας, ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Έργο 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό περιεχόμενο 

Κουνούπια/Κύκλος ζωής/Αναπαραγωγή/Ασθένειες 

 

Προβληματισμός Πώς να μειωθεί ο πολλαπλασιασμός του κουνουπιού-τίγρης; 

Θέμα Υγεία/Περιβάλλον 

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Γεωγραφία, επιστήμες, μαθηματικά, αγωγή του πολίτη, μητρική γλώσσα, 

υγεία  

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Ευαισθητοποίηση ως προς το ζήτημα δημόσιας υγείας που 
προκλήθηκε από τα κουνούπια-τίγρεις καθώς και ως προς τη 
δυνατότητα ενεργειών που έχουμε στη διάθεσή μας και θα 
βάλουν φρένο στον πολλαπλασιασμό τους 

- Να αναπτύξουν την ικανότητα να δουλεύουν σε ομάδα 
- Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στα κουνούπια-τίγρεις και 

την κλιματική αλλαγή 
 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 

απαιτούμενες δεξιότητες...) 

11-15 ετών 

- Μαθητές του σχολείου 

- Πιλοτική τάξη 

- Ενήλικοι και μαθητές εθελοντές για να υλοποιήσουν το έργο στο 

σχολείο  
Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Ο/Η δάσκαλος/α επιλέγει μια ομάδα μαθητών: είτε μια τάξη είτε 

μαθητές κατ’ επιλογή είτε εθελοντές μαθητές πολλών επιπέδων για να 

εφαρμόσουν το έργο. 

 

1ο βήμα)  

Ο/Η δάσκαλος/α συγκεντρώνει τις αντιδράσεις και τις ήδη εδραιωμένες 

ιδέες της ομάδας των μαθητών για να μάθει τι ξέρουν για το κουνούπι-

τίγρης: κύκλος ζωής, τόπος αναπαραγωγής, συνθήκες διαβίωσης... 
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Ατομικό ερωτηματολόγιο και συζήτηση στην ομάδα 

Για παράδειγμα: 

- αναπαραγωγή: επιθυμητός χώρος και συνθήκες αναπαραγωγής 

- κύκλος ζωής: πόσο ζει και ποιες είναι οι διάφορες φάσης της ζωής του 

- καταγωγή: από πού προέρχεται; Πώς έφτασε στην περιοχή της 

Μεσογείου και μετά στην Προβηγκία; 

Υγεία: είναι φορέας ασθενειών; Αν ναι, ποιων ασθενειών; 

2ο βήμα 

Αφού συγκεντρωθούν αυτά, ο ενήλικας προτείνει να γίνει έρευνα στη 

βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο για τα διάφορα θέματα που αναφέρθηκαν 

στο 1ο βήμα, ώστε να μεταδοθούν γνώσεις στους μαθητές. Στόχος είναι 

να αρχίσουν οι μαθητές να αναρωτιούνται για τα προβλήματα που 

προκαλεί το κουνούπι-τίγρης, πέρα από το τσίμπημα. 

3ο βήμα 

Ο/Η δάσκαλος/α οδηγεί τους μαθητές στα ίχνη του κουνουπιού-τίγρη 

μέσα στο σχολείο, αναζητώντας πιθανά σημεία αναπαραγωγής. Αυτή η 

παρατήρηση θα επιτρέψει στους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις για τον 

τρόπο που πολλαπλασιάζεται το κουνούπι-τίγρης. 

Ορισμένες πιθανότητες: 

Η ομάδα μαθητών πρέπει να εντοπίσει τα μέρη όπου λιμνάζει νερό: 

μικρό απόθεμα νερού μετά το πότισμα του γρασιδιού, υδρορροές, 

παιχνίδια που παρέμειναν κάτω από βρύσες, συλλογή βρόχινου νερού, 

λακκούβες, πιατάκια κάτω από γλάστρες... 

4ο βήμα)  

Αφού βρουν τα μέρη όπου το κουνούπι μπορεί να πολλαπλασιάζεται, οι 

μαθητές προτείνουν τις σωστές δράσεις που πρέπει να γίνουν μαζί με 

ενήλικους, με μια περιβαλλοντική οργάνωση εκπαίδευσης.... 

5ο βήμα)  

Η ομάδα μαθητών, για να ευαισθητοποιήσει τους άλλους μαθητές και 

γενικότερα τους κατοίκους γύρω από το σχολείο, μπορεί: 

- Να φτιάξει έναν χάρτη του σχολείου όπου αναγράφονται τα μέρη 

πιθανού πολλαπλασιασμού και ποιες είναι οι ορθές ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. 

- Να ενημερώσει με ζωγραφιές για τον κύκλο ζωής του κουνουπιού-

τίγρη 

- Να ενημερώσει με έναν χάρτη, για την εξέλιξη της παρουσίας του 

κουνουπιού-τίγρη στην περιοχή 

- Να ενημερώσει με ποσοτικά στοιχεία για τον κίνδυνο μετάδοσης 

ασθενειών 
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6ο βήμα)  

Μεταξύ των ενεργειών που ακούστηκαν, είναι σημαντικό να 

αποφασιστεί ποιες μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα και ποιες θα 

είναι αποτελεσματικές. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κ.λπ.) 

Τάξη και στο ύπαιθρο  

 

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Συλλογική δράση 

Απαιτούμενα υλικά Υπολογιστής 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

4-6 μήνες 

Το έργο μπορεί να υλοποιηθεί από Σεπτέμβριο ή να ξεκινήσει τον 

Μάρτιο-Απρίλιο 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων  

Μείωση των μερών πολλαπλασιασμού του κουνουπιού-τίγρη (ποσοτικά 

αποτελέσματα) 

Ερωτηματολόγιο για αλλαγές συμπεριφοράς (σύγκριση με το αρχικό 

ερωτηματολόγιο και με ένα ακόμη μετά από αυτή τη δράση) 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητα:  

• «Αντιδράσεις του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή» 

• «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σας» 
 

Έργο:  

• «Προσαρμογή στα προβλήματα της παγκόσμιας κλιματικής 
αλλαγής μέσα από τη δημιουργία της μακέτας ενός οικολογικού 
σπιτιού» 

 

Γαλλία: Το ARS PACA, το CPIE του Pays de Vaucluse (UAC) έχουν 

καταφέρει να βρουν στήριξη για να ευαισθητοποιήσουν για το κουνούπι-

τίγρης 

http://www.moustiquetigre.org/index.php/loperateur-technique-eid-

mediterranee  

https://www.paca.ars.sante.fr/lutte-anti-vectorielle-prevention-contre-

les-maladies-transmises-par-les-moustiques-tigres  

http://www.moustiquetigre.org/index.php/loperateur-technique-eid-

mediterranee   

https://www.paca.ars.sante.fr/lutte-anti-vectorielle-prevention-

contre-les-maladies-transmises-par-les-moustiques-tigres 

http://www.moustiquetigre.org/index.php/loperateur-technique-eid-mediterranee
http://www.moustiquetigre.org/index.php/loperateur-technique-eid-mediterranee
https://www.paca.ars.sante.fr/lutte-anti-vectorielle-prevention-contre-les-maladies-transmises-par-les-moustiques-tigres
https://www.paca.ars.sante.fr/lutte-anti-vectorielle-prevention-contre-les-maladies-transmises-par-les-moustiques-tigres
http://www.moustiquetigre.org/index.php/loperateur-technique-eid-mediterranee
http://www.moustiquetigre.org/index.php/loperateur-technique-eid-mediterranee
https://www.paca.ars.sante.fr/lutte-anti-vectorielle-prevention-contre-les-maladies-transmises-par-les-moustiques-tigres
https://www.paca.ars.sante.fr/lutte-anti-vectorielle-prevention-contre-les-maladies-transmises-par-les-moustiques-tigres
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Δασικές πυρκαγιές και κλιματική 

αλλαγή: ένα καυτό θέμα! 
Αιτία και επίπτωση της κλιματικής αλλαγής 

 

Είδος παιδαγωγικού 

προγράμματος, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (project) για τις δασικές πυρκαγιές και την 

κλιματική αλλαγή 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Βιολογία, επιστήμες, γεωγραφία, αγωγή του πολίτη/ 

δασικές πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή, μεσογειακά οικοσυστήματα, 

οικολογία της φωτιάς, τρίγωνο της φωτιάς, φυσικές καταστροφές 

 

Προβληματισμός Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εμφάνιση πυρκαγιών στις 

μεσογειακές χώρες;  

Πρέπει άραγε να αποδίδουμε κάθε δασική πυρκαγιά στην κλιματική 

αλλαγή; 

Θέμα Μεσογειακά οικοσυστήματα, προσαρμογές βλάστησης, δασικές πυρκαγιές, 

φυσικές καταστροφές, βιοποικιλότητα 

 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Βιολογία, επιστήμες, γεωγραφία, αγωγή του πολίτη  

 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να εργαστούν σε ομάδα  

- Να διερευνήσουν την έννοια των πυρκαγιών και να μπορέσουν να 

κατηγοριοποιήσουν/ διαχωρίσουν: τις αναγκαίες συνθήκες που απαιτούνται 

(προϋποθέσεις), αιτίες, αποτελέσματα, αντιδράσεις, μέτρα μεταπυρικής 

διαχείρισης μετά την πυρκαγιά, μέτρα πρόληψης (1ο βήμα). 

- Να συναισθανθούν τους ανθρώπους που έζησαν μεγάλη πυρκαγιά (βήμα 

2α). 

- Να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τις προαπαιτούμενες αναγκαίες συνθήκες 

(τρίγωνο της φωτιάς) από τις αιτίες (ανθρωπογενείς και φυσικές) για τις 

δασικές πυρκαγιές (βήματα 2β & 2γ) 
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- Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του 

μεσογειακού κλίματος και τα βασικά είδη βλάστησης (φρύγανα, θάμνοι, 

δάση)(3ο βήμα). 

- Να κατανοήσουν ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι φυσικό φαινόμενο και τα 

μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αναγέννησης μετά 

τη φωτιά (βήμα 4α). 

- Να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις στάσεις τους που 

αφορούν την αποκατάσταση των καμένων οικοσυστημάτων (βήμα 4β). 

- Να διερευνήσουν τις αιτίες των δασικών πυρκαγιών των τελευταίων 

δεκαετιών και να κάνουν συγκρίσεις και κατηγοριοποιήσεις (5ο βήμα).  

- Να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την έκφρασή τους μέσα από τη 

γλώσσα του σώματος και την τέχνη (βήματα 5α & 5γ). 

- Να διερευνήσουν την έκταση των δασικών πυρκαγιών τις τελευταίες 

δεκαετίες, ειδικά υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής (6ο βήμα).  

- Να καταδείξουν τη θετική χρήση του χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 

(πρόβλεψη) ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη (7ο 

βήμα). 

- Να αναπτύξουν την ικανότητα να παρουσιάζουν γεγονότα, γνώσεις και ιδέες 

σε άλλους.  

- Να προάγουν την πρόληψη πυρκαγιών και γνώσεων στην τοπική κοινότητα 

(8ο βήμα). 

- Να βρίσκουν, να αξιολογούν και να επεξεργάζονται πληροφορίες από 

διάφορες πηγές. 

 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

11-15 ετών 

  

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Προκαταρκτικό βήμα: Σε ποια φυλή ανήκεις; 

Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε 4 ή 5 ομάδες των 4 έως 6 μαθητών 

Βήμα 1ο)  

Διερεύνηση της έννοιας «δασικές πυρκαγιές»  

Στόχος: Να διερευνήσουν την έννοια των δασικών πυρκαγιών και να μπορούν 

να κατηγοριοποιούν/ διαχωρίζουν: αναγκαίες συνθήκες που απαιτούνται, τις 

αιτίες, τα αποτελέσματα, τις αντιδράσεις, τα μέτρα μεταπυρικής διαχείρισης 

μετά την πυρκαγιά, μέτρα πρόληψης 

Το πρόγραμμα αρχίζει με καταιγισμό ιδεών (brainstorming) γύρω από την 

έννοια των «δασικών πυρκαγιών». Όλοι οι μαθητές λένε λέξεις που τους 

έρχονται στο μυαλό όταν ακούν αυτές τις λέξεις. Η κατηγοριοποίηση των 



 
 

20 
 

λέξεων προτείνεται συλλογικά από όλη την τάξη (μαζί με το δάσκαλο). Ένας 

πίνακας κατηγοριοποίησης που μπορεί να προκύψει περιλαμβάνει: καιρικές 

συνθήκες, αιτίες, αρνητικά αποτελέσματα, αντίδραση (στο συμβάν), μέτρα 

μεταπυρικής διαχείρισης, μέτρα πρόληψης, βιοτικούς και μη βιοτικούς 

παράγοντες του οικοσυστήματος, κ.λπ. 

Στο επόμενο στάδιο, κάθε ομάδα επιλέγει μία από τις κατηγορίες (ή δύο, έτσι 

ώστε όλες οι σημαντικές κατηγορίες να καλυφθούν) και κατασκευάζει έναν 

εννοιολογικό χάρτη, ο οποίος μετά παρουσιάζεται σε ολόκληρη την τάξη. 

Κάθε εννοιολογικός χάρτης μπορεί να τροποποιηθεί στα επόμενα βήματα, όταν 

θα έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες γνώσεις για κάθε θέμα/κατηγορία. Ο 

τελικός σύνθετος εννοιολογικός χάρτης θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό στο 

τελευταίο βήμα. 

(2 περίοδοι) 

Βήμα 2α)  

Ευαισθητοποίηση στο θέμα των πυρκαγιών και ενσυναίσθηση 

Στόχος: Ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους που έζησαν μεγάλη πυρκαγιά 

Προβάλλεται στην τάξη ένα σύντομο βίντεο (μέχρι 5’-6’) για μια σημαντική 

πυρκαγιά (π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=ifhSTPubgZM). Το βίντεο 

μπορεί να είναι από οποιαδήποτε μεσογειακή χώρα και, κατά προτίμηση, είναι 

σε άλλη γλώσσα, ώστε οι μαθητές να απορροφηθούν περισσότερο από τις 

εικόνες. 

Ύστερα, ακολουθεί ανοικτή συζήτηση, προκειμένου να αποκαλύψουν οι 

μαθητές δικές τους εμπειρίες από τέτοια συμβάντα, τα συναισθήματά τους και 

τις σκέψεις τους, όταν μπαίνουν στη θέση των ανθρώπων που εμφανίστηκαν 

στο βίντεο (πυροσβέστες, άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους ή που 

τραυματίστηκαν, άνθρωποι που εγκαταλείπουν την περιοχή γεμάτοι αγωνία, 

κ.λπ.). 

Βήμα 2β)  

Τι προκάλεσε την πυρκαγιά; Ήταν ο αέρας ή ο ξηρός καιρός; 

Στόχος: Να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τις προαπαιτούμενες αναγκαίες 

συνθήκες (τρίγωνο της φωτιάς) από τις αιτίες (ανθρωπογενείς και φυσικές) 

για τις πυρκαγιές 

Η ακόλουθη ερώτηση τίθεται στην τάξη: 

Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι προκάλεσαν την πυρκαγιά στο βίντεο; 

Μετά τη συζήτηση και τις εξηγήσεις του/της δασκάλου/λας, οι μαθητές θα 

πρέπει να έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές πτυχές στην 

απάντηση: 

α) οι αναγκαίες συνθήκες που προαπαιτούνται προκειμένου να αρχίσει 

οποιαδήποτε πυρκαγιά και οι οποίες αναπαριστούνται από το τρίγωνο της 

https://www.youtube.com/watch?v=ifhSTPubgZM
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φωτιάς (O2, καύσιμο, θερμότητα). Το ακόλουθο βίντεο θα μπορούσε να 

βοηθήσει τη συζήτηση: https://www.youtube.com/watch?v=tx14SBh2e9c  

- και - 

β) η απαρχή της ανάφλεξης (η πρώτη σπίθα) που πραγματικά προκάλεσε την 

πυρκαγιά.  

Βήμα 2γ) 

Κατηγοριοποίηση των αιτιών (φυσικές και ανθρωπογενείς) 

Μοιράζονται στους μαθητές (που έχουν σχηματίσει ομάδες) μικρές κάρτες με 

εικόνες (ή λέξεις) διαφόρων αιτιών (π.χ. κεραυνός, έκρηξη ηφαιστείου, φωτιά 

κατασκήνωσης, μπάρμπεκιου, πεταμένα τσιγάρα, κεριά, ηλεκτρικά σύρματα, 

διάφορα είδη μηχανημάτων που παράγουν σπίθες, καύση σκουπιδιών, 

χωματερές, εξατμίσεις αυτοκινήτων, στρατιωτικές ασκήσεις, εχθροπραξίες, 

φωτιές που ανάβουν οι βοσκοί, φωτιές που ανάβουν γαιοκτήμονες, φωτιές 

προς καθαρισμό των δασών και αλλαγής χρήσης τους, κ.λπ.)  

και τους ζητείται να τις χωρίσουν σε 3 κατηγορίες: 

α) φυσικές, β) από αμέλεια/όχι σκόπιμες και γ) επίτηδες/από πρόθεση.  

Οι μαθητές συζητούν τον ρόλο των ανθρώπων σε κάθε κατηγορία. 

(1 περίοδος) 

3ο βήμα) 

Ζω σε μεσογειακή χώρα. Τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τη φύση (κλίμα και 

οικοσύστημα); 

Στόχος: Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά του 

μεσογειακού κλίματος και τα κύρια είδη βλάστησης (φρύγανα, θάμνοι, δάση) 

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει γνώσεις ειδικών που κυρίως αφορούν τα 

μεσογειακά οικοσυστήματα, τα είδη βλάστησης και τις προσαρμογές των 

φυτών στο πολύ ξηρό καλοκαίρι και την εμφάνιση δασικών πυρκαγιών (βλ. 

σχετικό δελτίο γνώσεων), οι οποίες μπορούν να προσληφθούν μέσω των 

μαθημάτων  είτε του/της βιολόγου είτε οποιουδήποτε άλλου εξειδικευμένου 

δασκάλου ή δασκάλας/επιστήμονα (δασονόμος) που θα μπορούσε να 

προσκληθεί στο σχολείο. Εναλλακτικά, μπορεί να προβλεφθεί επίσκεψη στο 

τμήμα Δασονομίας ή σε άλλον σχετικό φορέα, ινστιτούτο ή πανεπιστήμιο.  

Οι επιστήμονες που θα συμμετάσχουν και ο τόπος της παρουσίασης μπορούν 

να συζητηθούν και να αποφασιστούν με τους μαθητές στο τέλος του 2ου 

βήματος. 

(2 περίοδοι) 

4ο βήμα  

Καμένα αλλά όχι νεκρά: Ανάσταση από τις στάχτες! 

Στόχοι:  

https://www.youtube.com/watch?v=tx14SBh2e9c
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α) Να κατανοήσουν ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι φυσικό φαινόμενο και τα 

μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αναγέννησης 

μετά τη φωτιά.  

β) Να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις στάσεις τους που 

αφορούν την αποκατάσταση των καμένων οικοσυστημάτων 

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει μια επιτόπου επίσκεψη σε μια πρόσφατα καμένη 

περιοχή, ή, ιδανικά, μια τοποθεσία όπου κομμάτια του δάσους έχουν καεί σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, δημιουργώντας ένα τοπίο ποικιλόμορφο, σαν 

μωσαϊκό. Εξάλλου, θα ήταν καλό αν, στην επιλεγμένη τοποθεσία, έχουν 

υιοθετηθεί διαφορετικά είδη μέτρων μεταπυρικής διαχείρισης μετά τη φωτιά. 

Η εργασία πεδίου πρέπει να είναι καλά οργανωμένη και να υποστηρίζεται με 

φύλλα εργασίας, στα οποία οι μαθητές, σε ομάδες, σημειώνουν τις 

παρατηρήσεις και τις συγκρίσεις τους. Η συνεργασία με ένα Κέντρο 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή με εξειδικευμένους επιστήμονες και οδηγούς 

πεζοποριών στη φύση, θα ήταν πλεονέκτημα. 

(4-6 περίοδοι) 

5ο βήμα  

Ποιος βάζει τη φωτιά; Είμαστε όλοι εμπρηστές! 

Στόχοι α, β & γ: Να διερευνήσουν τις αιτίες των δασικών πυρκαγιών των 

τελευταίων δεκαετιών και να κάνουν συγκρίσεις και κατηγοριοποιήσεις. Να 

ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την έκφραση τους μέσα από τη γλώσσα 

του σώματος και την τέχνη (α & γ) 

α) Οργανώνουμε σύντομο παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων A & B (κάθε ομάδα 

απαρτίζεται από 2-3 μαθητές από κάθε ομάδα), που εμπεριέχει παιχνίδι 

ρόλων. Η μια ομάδα είναι οι κατά λάθος εμπρηστές (από αμέλεια) και η ομάδα 

B είναι οι επίτηδες εμπρηστές (από πρόθεση). Κάθε μέλος της ομάδα μιμείται 

έναν από τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να βάλει φωτιά (βλ. 

δραστηριότητα βήματος 2γ), εκτός από τα φυσικά αίτια. Η άλλη ομάδα 

προσπαθεί να μαντέψει ποια ήταν η αιτία.  

β) Στο τέλος του παιχνιδιού, μοιράζουμε το ακόλουθο διάγραμμα που αφορά 

τον αριθμό των πυρκαγιών από το 2000 έως το 2008 στην Ελλάδα (επίσημα 

στοιχεία από το ελληνικό υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος/ Τμήμα Δασών) και ζητάμε από τις 4-5 ομάδες να μαντέψουν 

ποια από τις 3 στήλες/ποσοστά στα δεξιά αντιστοιχεί σε: α) φυσικές αιτίες, β) 

αμέλεια και 3) σκοπιμότητα (στην 1η στήλη περιλαμβάνονται οι άγνωστες 

αιτίες). 
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Όταν όλες οι ομάδες έχουν απαντήσει, τους αποκαλύπτουμε τη λύση: 

 

 

Εναλλακτικά, ο/η δάσκαλος/α μπορεί να βρει στοιχεία για τη δραστηριότητα 

από τη δική του/της χώρα. 

Ακολουθεί συζήτηση, όπου αποκαλύπτεται ότι συνήθως εμείς είμαστε οι 

εμπρηστές (ακόμη κι αν δεν το κάνουμε σκόπιμα) και όχι άλλοι περίεργοι ή 

κακοί άνθρωποι! Η κατανομή του 60% (από αμέλεια εμπρησμοί, βάσει του 

διαγράμματος) προβάλλεται ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση. 
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Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι, μιας και όλοι είμαστε πιθανοί 

εμπρηστές, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ώστε να συμβάλλουμε στη 

μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. 

γ) Κάθε ομάδα προτείνει 5-6 σλόγκαν που θα γίνουν αφίσες ή θα γραφτούν σε 

πινακίδες διαμαρτυρίας για να δείξουμε στο κοινό όσα πρέπει ή δεν πρέπει να 

κάνει ώστε να προλαμβάνονται οι κατά λάθος εμπρησμοί. Η τάξη θα επιλέξει 

τότε τα καλύτερα 15-20 για να προχωρήσει στην κατασκευή πινακίδων 

διαμαρτυρίας ή αφισών που θα παρουσιαστούν στο κοινό στο τελικό βήμα. 

(3-4 περίοδοι) 

6ο βήμα) 

Πυρκαγιές και κλιματική αλλαγή: ένα καυτό θέμα! 

Στόχος: Να διερευνήσουν την έκταση των δασικών πυρκαγιών τις τελευταίες 

δεκαετίες, ειδικά υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. 

Σε αυτό το βήμα, ζητείται από κάθε ομάδα να βρει γεγονότα και επιχειρήματα 

που συνδέονται με το θέμα των πυρκαγιών και την ειδική κατηγορία με την 

οποία ασχολείται (βλ. 1ο βήμα: π.χ. καιρικές συνθήκες, αιτίες, αρνητικές 

επιπτώσεις, αντίδραση, μέτρα μεταπυρικής διαχείρισης, μέτρα πρόληψης, 

κ.λπ.). Μία από τις ομάδες μπορεί να αναλάβει να βρει και να παρουσιάσει 

πληροφορίες για το τρέχον καθεστώς πυρκαγιάς και πιο συγκεκριμένα: την 

συχνότητα, την ένταση, τη σοβαρότητα, την εποχή, το σχέδιο εξάπλωσης 

(pattern), και την εδαφική έκταση (περιλαμβανόμενης της γεωγραφικής 

κατανομής) των πρόσφατων πυρκαγιών. Παραδείγματα σοβαρών πυρκαγιών 

που ξέσπασαν γύρω ή εκτός της περιόδου πυρκαγιών (1η Μαΐου – 31η 

Οκτωβρίου) θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν. 

Η έρευνα χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στην αρχική φάση, ο/η δάσκαλος/α 

καθοδηγεί και δίνει παραδείγματα και πηγές και αναφορές στις ομάδες, τις 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Στην ενδιάμεση φάση, κάθε ομάδα 

παρουσιάζει στην τάξη τα ευρήματα και ακολουθεί συζήτηση / στοχασμός. 

Στην τρίτη φάση, κάθε ομάδα εκπονεί μια αφίσα με τίτλο «… (τίτλος 

κατηγορίας) των πυρκαγιών και της κλιματικής αλλαγής». Στο τέλος αυτής της 

φάσης, ο εννοιολογικός χάρτης της ομάδας τροποποιείται και επικαιροποιείται 

περιλαμβάνοντας την έννοια και τις σχέσεις με την κλιματική αλλαγή.  

(4-5 περίοδοι) 

7ο βήμα) 

Χάρτες επικινδυνότητας πυρκαγιάς και το σύστημα δασικών πληροφοριών 

της ΕΕ (EFFIS): χρήσιμα εργαλεία για την πρόληψη και την ετοιμότητα. 

Στόχος: Να καταδείξουν τη θετική χρήση του χάρτη επικινδυνότητας 

πυρκαγιάς (πρόβλεψη) ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την 

πρόληψη και την ετοιμότητα.  

α) Η ακόλουθη ερώτηση στο πλαίσιο σφυγμομέτρησης τέθηκε στις ομάδες, ως 

σημείο αφετηρίας για αυτό το 1ο στάδιο αυτού του βήματος: «Πιστεύετε ότι οι 
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δασικές πυρκαγιές μπορούν να προβλεφθούν;» Μετά από σύντομη συζήτηση 

με όλη την τάξη, πραγματοποιείται η ακόλουθη δραστηριότητα; Ο/Η 

δάσκαλος/α δίνει σε κάθε ομάδα 4 εικόνες (όχι στη σειρά) που αναπαριστούν 

τους Χάρτες επικινδυνότητας πυρκαγιάς της Ελλάδας, οι οποίοι εκδόθηκαν από 

την αρμόδια αρχή: 
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Στη λεζάντα βλέπουμε τις 5 κλίμακες επικινδυνότητας πυρκαγιάς με 

διαφορετικά χρώματα: μικρή (πράσινο), μεσαία (μπλε), υψηλή (κίτρινο), πολύ 

υψηλή (πορτοκαλί) και επίπεδα συναγερμού (κόκκινο). 

 

Οι χάρτες είναι από συνεχόμενες ημέρες: 20-23/7/2018 (η ημερομηνία έχει 

σβηστεί από αυτές τις εικόνες) και ζητείται από τους μαθητές να τις βάλουν στη 

σωστή σειρά (όπως φαίνονται παραπάνω).  

Αφού μπουν στη σειρά, ο/η δάσκαλος/α αποκαλύπτει ότι αυτοί είναι οι χάρτες 

επικινδυνότητας πυρκαγιάς που προηγήθηκαν της μεγάλης τραγωδίας που 

προκάλεσε η πυρκαγιά στο Μάτι (Αττικής) στις 23 Ιουλίου 2018 με 100 

νεκρούς! Ο/Η δάσκαλος/α προβάλει το σχετικό βίντεο για το πώς ξεκίνησε η 

φωτιά, μόλις μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα 

https://www.youtube.com/watch?v=MokHB__1ynY. Ο βασικός ύποπτος για 

τον εμπρησμό ήταν ένας 65χρονος, κάτοικος Πεντέλης, που ήθελε να κάψει τα 

χόρτα του κήπου του https://www.bbc.com/news/world-europe-47468162. 

Αυτό το στάδιο ολοκληρώνεται με μια συζήτηση σχετικά με τις ευθύνες των 

πολιτών, καθώς και των αρμόδιων αρχών, ειδικά όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. 

 

β) Μια άλλη ερώτηση τίθεται στις ομάδες, ως σημείο αφετηρίας για το 2ο 

στάδιο αυτού του βήματος: «Τι είδους στοιχεία θα πρέπει να εισάγονται στο 

γεωγραφικό σύστημα που φτιάχνει αυτούς τους χάρτες επικινδυνότητας 

πυρκαγιάς;» Η συζήτηση θα πρέπει να οδηγήσει στους παράγοντες που 

επηρεάζουν το τρίγωνο της φωτιά, που είναι οι καιρικές συνθήκες και οι η 

βιομάζα (καύσιμη ύλη). Μετά, ο/η δάσκαλος/α παρουσιάζει το ευρωπαϊκό 

σύστημα πληροφοριών δασικών πυρκαγιών (EFFIS), το οποίο ενσωματώνεται 

στην υπηρεσία μεταπυρικής διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://effis.jrc.ec.europa.eu/ . Η 

πλοήγηση στον δικτυακό τόπο μπορεί να προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο 

(με έναν υπολογιστή και έναν προβολέα) στην τάξη. Πέρα από την τρέχουσα 

κατάσταση των πυρκαγιών στις ευρωπαϊκές χώρες, οι χρήστες μπορούν να 

αποκομίσουν διάφορα δεδομένα για προηγούμενες χρονικές περιόδους, αλλά 

https://www.youtube.com/watch?v=MokHB__1ynY
https://www.bbc.com/news/world-europe-47468162
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
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και πρόσφατες ειδήσεις από διάφορα μέσα ενημέρωσης στη γλώσσα της 

χώρας που μελετάται. 

(2 περίοδοι) 

8ο βήμα) 

Πυρκαγιές: εμείς ξέρουμε, εμείς νοιαζόμαστε, εμείς δρούμε! Εσύ; 

Στόχος: Να αναπτύξουν την ικανότητα να παρουσιάζουν γεγονότα, 

γνώσεις και ιδέες σε άλλους. Να προωθήσουν τη γνώση και την πρόληψη 

των  πυρκαγιών στην τοπική κοινότητα. 

Διοργανώνεται μια εκδήλωση προβολής ώστε να παρουσιαστεί το αποτέλεσμα 

όλων των προηγούμενων βημάτων του προγράμματος, όχι μόνο στη σχολική 

κοινότητα (δάσκαλοι, μαθητές, γονείς), αλλά και στην τοπική κοινότητα (θα 

μπορούσε να φιλοξενηθεί στο δημαρχείο ή σε άλλον δημόσιο χώρο). Στην 

εκδήλωση, θα παρουσιαστούν οι εννοιολογικοί χάρτες, τα μηνύματα προς το 

κοινό (πινακίδες, αφίσες), οι αφίσες για τη σχέση με την κλιματική αλλαγή, 

φωτογραφίες ή βίντεο από τις επιτόπου εκδρομές και άλλο υλικό που 

εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ο απώτερος στόχος είναι 

τριπλός: 

α) Να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες πυρκαγιάς που προκαλείται από 

αμέλεια των πολιτών. 

β) Να ενημερωθεί το κοινό για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

γ) Να υπάρξει ενημέρωση για τα σωστά μέτρα μεταπυρικής διαχείρισης, για 

την αξία της φυσικής αναγέννησης και την προστασία του καμένου 

μεσογειακού οικοσυστήματος (σε αντίθεση με τον λανθασμένο συχνά 

προγραμματισμό αναδάσωσης και την αλλαγή χρήσης της γης). 

(2 περίοδοι) 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Τάξη, επίσκεψη σε ορισμένες καμένες εκτάσεις, σε άλλους δημόσιους φορείς 

ή οργανισμούς, στο δημαρχείο ή άλλο δημόσιο χώρο. 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ατομική και ομαδική δουλειά σε ομάδες, δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, 

παρουσίαση εργασιών, επεξεργασία των υλικών που μαζεύτηκαν, συζητήσεις 

και προβληματισμοί, προώθηση ιδεών.  

Απαιτούμενα υλικά 

 

Υπολογιστής, προβολέας βίντεο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, φύλλα εργασίας, 

πίνακας τάξης, χαρτί και χαρτόνι για αφίσες, ξύλο για πινακίδες, μαρκαδόροι, 

φωτογραφικές μηχανές, κ.λπ. 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

 20- 24 περίοδοι  

Θα μπορούσε να διαρκέσει 2-3 μήνες, αν αφιερώνονται κατά μέσο όρο 2 

περίοδοι την εβδομάδα στο πρόγραμμα. 
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Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Μετά από όλες τις δραστηριότητες, οι μαθητές αναμένεται να:  

- Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του 

μεσογειακού κλίματος και τα βασικά είδη βλάστησης  

- Να γνωρίζουν ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο και τα 

μεσογειακά οικοσυστήματα είναι καλά προσαρμοσμένα στο ενδεχόμενο 

να συμβούν 

- Να υποδεικνύουν σωστές πρακτικές μεταπυρικής διαχείρισης  

- Να αναγνωρίζουν τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής στην τροποποίηση της 

κατάστασης της πυρκαγιάς καθώς και τον μηχανισμό θετικής 

ανατροφοδότησης (loop) του φαινομένου 

- Να χρησιμοποιούν τους χάρτες επικινδυνότητας πυρκαγιάς για την πρόληψη 

πυρκαγιών και για να λαμβάνουν σημαντικά δεδομένα μέσω του 

εργαλείου EFFIS. 

- Να προωθούν αποτελεσματικά στο ευρύ κοινό την ιδέα της πρόληψης των 

πυρκαγιών.  

Στο τελευταίο βήμα, θα μπορούσε να δοθεί ένα ερωτηματολόγιο στο κοινό, 

ώστε να αξιολογηθεί η εκδήλωση (και μέσω αυτής η αποτελεσματικότητας 

της δουλειάς των μαθητών). 

 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Προβληματισμός σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολύ 

σημαντικό πρόβλημα των πυρκαγιών. 

Προώθηση μέτρων πρόληψης. 

Προετοιμασία της κοινότητας για ένα φαινόμενο που είναι πιθανό να συμβεί. 

Ενημέρωση της κοινότητας για τις καλύτερες πρακτικές μεταπυρικής 

διαχείρισης.  

Συνδέεται με:  

- Δραστηριότητα & Πρόγραμμα Δημιουργία εφαρμογής smartphone 

 - Πρόγραμμα Σώσε τη βιοποικιλότητα που κινδυνεύει! 

Δελτία Γνώσης (fact sheets):  

- Δασικές πυρκαγιές στις μεσογειακές χώρες και κλιματική αλλαγή 

- Σημαντικοί φυσικοί κίνδυνοι  

Υπερ-σύνδεσμοι στα ελληνικά: Υπάρχουν στο αντίστοιχο Δελτίο Γνώσης 

Υπερ-σύνδεσμοι στα γαλλικά:  

● Τοπικά γενικά δεδομένα: http://www.cypres.org/risques-naturels/feu-de-
foret/  

http://www.cypres.org/risques-naturels/feu-de-foret/
http://www.cypres.org/risques-naturels/feu-de-foret/
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● Βίντεο και κίνδυνοι πυρκαγιάς: 
https://www.youtube.com/watch?v=xxtmzSbNPa8  

 

Παρατηρήσεις  Αυτό το έργο με τα διαδοχικά 8 βήματα, ως σύνολο, δημιουργήθηκε για τις 

ανάγκες και τους σκοπούς του Έργου Click for Schools (Intellectual Production 

O2). Εντούτοις, ορισμένα στάδια/δραστηριότητες, όπως η αρχική ανταλλαγή 

αυθόρμητων ιδεών (brainstorming) και το 5β, αποτελούν ήδη μέρος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Αργυρούπολης (ΚΠΕΑ) «Δασικές πυρκαγιές: αιτίες, πρόληψη, αποκατάσταση 

του τοπίου» (http://www.kpea.gr/forest_fires.php - στα ελληνικά). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xxtmzSbNPa8
https://www.youtube.com/watch?v=xxtmzSbNPa8
https://www.youtube.com/watch?v=xxtmzSbNPa8
http://www.kpea.gr/forest_fires.php


 
 

30 
 

Εμπρός να σώσουμε τη 

βιοποικιλότητα στην περιοχή 

της Μεσογείου! 

Δημιουργία μιας εκστρατείας για τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα στην περιοχή 

της Μεσογείου 
 

Είδος παιδαγωγικού έργου, 

δραστηριότητας, ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Παιδαγωγικό έργο 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό περιεχόμενο 

 Βιοποικιλότητα, μεσογειακό οικοσύστημα, επιπτώσεις, ενδιαίτημα 

 

Προβληματισμός Να ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας και την κοινή γνώμη για την 

κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στα μεσογειακά είδη 

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Γεωγραφία: κλίμα στη Μεσόγειο, κλιματική αλλαγή 

Φυσικές επιστήμες, βιολογία: είδη και βιοποικιλότητα, επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής 

Πιθανή συνεργασία των δασκάλων γλωσσών και των δασκάλων 

καλλιτεχνικών/υπολογιστών 

 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να δουλέψουν σε ομάδες (οργάνωση ομαδικής εργασίας, 

κατανομή ρόλων/καθηκόντων, τήρηση των κανόνων της 

ομαδικής δουλειάς, χρονοδιάγραμμα, διάδραση) 

- Να καταλάβουν τη σημασία της βιοποικιλότητας καθώς και των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα στην 

περιοχή της Μεσογείου 

- Να καταλάβουν τις αιτίες και τις συνέπειες 

- Να αναπτύξουν την ικανότητα παρουσίασης γνώσεων και ιδεών 

σε άλλους, συνθετικά και με σαφήνεια, με διάφορους τρόπους 

(ψηφιακά, αφίσες) 

- Να βρίσκουν, να αξιολογούν και να επεξεργάζονται 

πληροφορίες από διάφορες πηγές (διαδίκτυο, βιβλία, κ.λπ.) 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 

απαιτούμενες δεξιότητες...) 

Μαθητές 11 -14 ετών 
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Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα: Παρουσιάζοντας το ζήτημα στους μαθητές (ανταλλαγή ιδεών, 

βίντεο, άρθρα στον Τύπο, κ.λπ.) Βλ.: Δραστηριότητα « Η βιοποικιλότητα 

κινδυνεύει!» 

2ο βήμα: Δημιουργώντας τις ομάδες και προγραμματίζοντας την 

ομαδική εργασία 

Οργανώνονται ομάδες 4-5 μαθητών, και η δουλειά προγραμματίζεται 

μαζί με τον/την δάσκαλο/α (χρονοδιάγραμμα, στόχοι, διανομή 

ρόλων/καθηκόντων, κ.λπ.) 

3ο βήμα: Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «πρέσβη» κάποιου 

απειλούμενου είδους 

Κάθε ομάδα αποφασίζει με ποια από τα απειλούμενα είδη λόγω 

κλιματικής αλλαγής θα δουλέψει. Ένας κατάλογος ειδών μοιράζεται από 

τον/την δάσκαλο/δασκάλα. 

 

Βλ. παραδείγματα στη σύντομη έκθεση της WWF στη διεύθυνση 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/FOCUS_Mediterrane

an_14032018.pdf 

FR : https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-

07/151110_rapport_les_impacts_du_changement_climatique_sur_les_e

speces.pdf 

GR: Αφίσα: http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/RedBookPoster.pdf 

https://www.wwf.gr/endangered-species  

Παίξτε μαζί μας: Ένα κουίζ για την βιοποικιλότητα της Ελλάδας, 

βασισμένο στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών 

4ο βήμα: Φάση έρευνας 

Για κάθε από τα απειλούμενα είδη, η ομάδα των φοιτητών πρέπει να 

απαντήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις, κάνοντας έρευνα στο διαδίκτυο, σε 

υλικού που έδωσε ο/η δάσκαλος/α, από την επίσκεψη στο μουσείο 

φυσικής ιστορίας ή άλλα: 

- Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των ειδών; Βρείτε τις σχέσεις ανάμεσα 

στα είδη και άλλα στοιχεία του οικοσυστήματος. 

- Ποιες είναι οι απειλές; Βρείτε τις κύριες αιτίες για την απώλεια 

βιοποικιλότητας (καταστροφή οικοσυστημάτων, υπερεκμετάλλευση, 

εισαγωγή ξένων χωροκατακτητικών ειδών και άλλες πιέσεις). 

- Τι ρόλο παίζει η κλιματική αλλαγή; Εξηγήστε πώς η κλιματική 

αλλαγή μπορεί να έχει επιπτώσεις στα είδη και συνέπειες στο 

οικοσύστημά της. 

 

Στόχος της έρευνας είναι να βρεθούν ή να δημιουργηθούν οπτικά μέσα 

ενημέρωσης για την έκθεση (αφίσες ή ψηφιακά μέσα). Οι μαθητές 

ενημερώνονται για το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας των 

φωτογραφιών, βίντεο, κειμένων, κ.λπ. Κάθε ομάδα θα πρέπει να 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/FOCUS_Mediterranean_14032018.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/FOCUS_Mediterranean_14032018.pdf
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-07/151110_rapport_les_impacts_du_changement_climatique_sur_les_especes.pdf
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-07/151110_rapport_les_impacts_du_changement_climatique_sur_les_especes.pdf
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-07/151110_rapport_les_impacts_du_changement_climatique_sur_les_especes.pdf
https://www.wwf.gr/endangered-species
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/KokkinoBiblioBiodiversityQuiz.pdf
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προβλέψει ευχαριστίες, βιβλιογραφία και ιστοσελίδες-πηγές που πρέπει 

να αναφερθούν στην έκθεση. 

5ο βήμα: Προβολή των επιτευγμάτων σας! 

Προετοιμασία μιας έκθεσης των αφισών στο σχολείο ή /και ενός 

PowerPoint που θα προστεθεί στο blog του σχολείου ή/και σύνταξη ενός 

άρθρου στη σχολική εφημερίδα. 

Με τη στήριξη του/της δασκάλου/ας, που βοηθάει με την επιλογή και 

την οργάνωση των συλλεχθέντων πληροφοριών, κάθε ομάδα 

δημιουργεί μια απλή και σαφή αφίσα που επικεντρώνεται στα 

ακόλουθα:  

Κλιματική αλλαγή: μια απειλή για τα είδη της Μεσογείου; 

Οι μαθητές μπορεί να ετοιμάσουν αφίσες (έκθεση) και/ή ορισμένες 

διαφάνειες (PowerPoint) με τη βοήθεια του/της δασκάλου/ας 

καλλιτεχνικών (αφίσα) ή μέσω υπολογιστή (ppt), προκειμένου να 

ενημερώσουν τους άλλους μαθητές του σχολείου για τα ευρήματα των 

μαθητών. 

Η παρουσίαση θα πρέπει προβάλλει τα βασικά εξής σημεία: 

- Απώλειες της βιοποικιλότητας της Μεσογείου/κίνδυνοι 

απωλειών  

- Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής 

- Οι έμμεσες πιθανές επιπτώσεις για τους ανθρώπους 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κ.λπ.) 

- Τάξη, αίθουσα ΤΠ 

- Αίθουσα εκδηλώσεων 

- Πιθανή έρευνα στο σπίτι, σε μια βιβλιοθήκη, κ.λπ.  

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Ομαδική δουλειά με τη βοήθεια του/της δασκάλου/ας 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε υπολογιστές 

Υλικό για την κατασκευή των αφισών (ενδεχομένως) 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

6-7 ώρες  

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων  

Οι δάσκαλοι μπορεί να αξιολογήσουν τις αφίσες και το Power Point, 

βάσει διάφορων κριτηρίων που θα έχουν καθοριστεί από πριν. Π.χ. 

επιστημονική επικύρωση του περιεχομένου, πόσο ελκυστική και σαφής 

είναι η παρουσίαση (με διάφορα βοηθήματα, όπως εικόνες, γραφικούς 

πίνακες, κείμενα, κ.λπ.) 
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 Ένα ερωτηματολόγιο (ικανοποίηση & κατανόηση) μπορεί να 

προτείνεται προς απάντηση στους επισκέπτες της έκθεσης (ή του blog). 

 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

• Η βιοποικιλότητα κινδυνεύει! 

• Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας 
 

Αυτό το έργο μπορεί να επεκταθεί και σε δράσεις διαμόρφωσης οικο-

πολίτη, για παράδειγμα: καθαρίστε τη φύση, μαζέψτε σκουπίδια από το 

περιβάλλον (ποτάμια). 

 

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα βίντεο και έγγραφα για αυτό το θέμα 

Γαλλία 

● https://reporterre.net/Η κλιματική αλλαγή θα έχει 
καταστροφικά αποτελέσματα για τη βιοποικιλότητα 

● https://www.consoglobe.com/la-mediterranee-menacee-par-
le-rechauffement-climatique-cg 

Ελλάδα:  

● http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/climatic_change.htm 
(παιδαγωγικό υλικό για την κλιματική αλλαγή και τη 
βιοποικιλότητα) 

● Αφίσα με απειλούμενα είδη: 
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/RedBookPoster.pdf και 
Παίξτε μαζί μας: Ένα κουίζ για την βιοποικιλότητα της 
Ελλάδας, βασισμένο στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων 
Ειδών 

Ιταλία:  

● Εισαγωγή στη βιοποικιλότητα (βίντεο για το Slow food στα 
ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=pjqJ37SmZeo 

● Δημοσίευση από το ιταλικό υπουργείο Περιβάλλοντος και τον 
Ιταλικό Σύνδεσμο Προστασίας Πτηνών (LIPU) για την 
κλιματική αλλαγή και τον LIPU: 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/alleg
ati/biodiversita/cambiamenti_climatici_biodiversita.pdf 

Παρατηρήσεις  Ο/Η δάσκαλος/α μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να βρουν κριτήρια 

αυτοαξιολόγησης στην αρχή του έργου. 

Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερο μέσω ενός 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης και ενός διαγωνισμού (οι επισκέπτες 

ψηφίζουν για την καλύτερη αφίσα με βάση διάφορες κατηγορίες). 

 

https://reporterre.net/%CE%97%20%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CE%B8%CE%B1%20%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://reporterre.net/%CE%97%20%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CE%B8%CE%B1%20%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://www.consoglobe.com/la-mediterranee-menacee-par-le-rechauffement-climatique-cg
https://www.consoglobe.com/la-mediterranee-menacee-par-le-rechauffement-climatique-cg
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/climatic_change.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/climatic_change.htm
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/RedBookPoster.pdf
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Ας είμαστε σε εγρήγορση! 

Οργάνωση μιας εκστρατείας ενημέρωσης από μαθητές 

για μαθητές και για το ευρύτερο κοινό 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Ενημέρωση, ενεργός πολίτης, εκστρατεία  

 

Προβληματισμός Πώς συμπεριφερόμαστε ως ενεργοί πολίτες; Πώς να δράσουμε τοπικά; 

Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η τοπική κοινότητα να ευαισθητοποιηθεί για 

το κλίμα; 

Θέμα Αφορά όλα τα μαθήματα  

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες, ΤΠΕ, μητρική γλώσσα, αγωγή του πολίτη 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να οργανώσουν μια αποτελεσματική εκστρατεία ενημέρωσης 

- Να δημιουργήσουν περιεχόμενο για συγκεκριμένο σκοπό, για να εμπλέξουν 

τον κόσμο 

- Να χρησιμοποιήσουν νέα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης 

- Να αφοσιωθούν σε έναν στόχο επωφελή για την κοινότητα 

- Να κινητοποιήσουν άλλους ανθρώπους να συνεργαστούν μαζί τους για την 

επίτευξη των σκοπών τους.  

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

μαθητές 10– 14 ετών 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα: Κίνητρα των μαθητών. 

Αφού πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για την κλιματική αλλαγή με όλους 

τους μαθητές, το σχολείο ενημερώνει τους μαθητές σχετικά με την 

πιθανότητα δημιουργίας μιας ομάδας, υπεύθυνης για την καλύτερη 

ενημέρωση των άλλων μαθητών και των ντόπιων σχετικά με τους κινδύνους 
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που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Κάθε δάσκαλος/α θα πρέπει να 

δημιουργήσει κίνητρα στους μαθητές για να μπουν στην ομάδα.  

Στόχος: να υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών με κίνητρο ώστε να 

δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας  

 

2ο βήμα: Δημιουργία της ομάδας εργασίας! 

Ο/Η υπεύθυνος/η δάσκαλος/α βλέπει πόσοι μαθητές ενδιαφέρονται να 

αφιερώσουν κάποιον από τον χρόνο τους για να οργανώσουν μια εκστρατεία 

ενημέρωσης, προκειμένου ο πληθυσμός να γνωρίσει τους κινδύνους της 

κλιματικής αλλαγής που συνδέονται με την καθημερινότητά μας. Οι 

συμμετέχοντες συναντούνται για πρώτη φορά για να ορίσουν πόσο συχνά θα 

συναντιούνται στο μέλλον, και ανταλλάσσουν ιδέες για τους κινδύνους με 

τους οποίους θέλουν να ασχοληθούν. 

Ο συντονιστής της ανταλλαγής ιδεών φροντίζει οι μαθητές να βρουν 

ουσιαστικά θέματα που αφορούν την πραγματικότητα στην οποία ζουν, 

καθώς και στόχους που είναι εφικτοί. 

Στόχοι:  

- δημιουργία της ομάδας εργασίας 

- καθορισμός της συχνότητας συνάντησης της ομάδας  

- καθορισμός των θεμάτων με τα οποία θέλουν να ασχοληθούν 

 

3ο βήμα: Καθορισμός του επικοινωνιακού σχεδίου 

Οι μαθητές συμφωνούν ως προς τα μέσα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν 

για την εκστρατεία ενημέρωσης (Instagram, Facebook, blog) και τον 

μορφότυπο των περιεχομένων (αναρτήσεις στο Facebook, «πιασάρικες» 

φωτογραφίες με σύντομα σλόγκαν, άρθρα,.... ). Φροντίζουν να δημοσιεύεται 

τουλάχιστον ένα ενημερωτικό δελτίο την εβδομάδα.  

Η εκστρατεία ενημέρωσης πρέπει να διαρκέσει μια ολόκληρη σχολική χρονιά 

και να προάγει την αλλαγή συμπεριφοράς στους άλλους μαθητές και το ευρύ 

κοινό. Η ομάδα εργασίας είναι και η πρώτη απόδειξη αυτής της αλλαγής 

συμπεριφοράς.  

Στόχοι: 

- να προγραμματιστεί η εκστρατεία και να οριστεί ο ρόλος κάθε συμμετέχοντα 

- να καθοριστούν προθεσμίες για το περιεχόμενο που πρέπει να συντάσσεται, 

ώστε να δημοσιεύεται εγκαίρως 

- να εμπλακεί ολόκληρη η ομάδα εργασίας ως πρώτη απτή απόδειξη αυτής 

της αλλαγής συμπεριφοράς που θέλουν να προωθήσουν. 
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4ο βήμα: Οργάνωση της τελικής εκδήλωσης 

Η τελική εκδήλωση θα είναι η ευκαιρία να παρουσιαστούν σε μια έκθεση τα 

καλύτερα περιεχόμενα που δημιούργησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 

εκστρατείας. Το περιεχόμενο επιλέγεται από τους μαθητές, λαμβάνοντας 

υπόψη επίσης τη δημοτικότητα κάθε στοιχείου (π.χ. τον αριθμό των like και 

των κοινοποιήσεων μιας ανάρτησης στο Facebook). Τα επιλεγμένα 

περιεχόμενα αναπαράγονται σε μεγάλες αφίσες. 

Η τελική εκδήλωση διαφημίζεται σε άλλους μαθητές στο σχολείο και στο ευρύ 

κοινό, μέσα στο σχολείο ή εκτός του σχολείου, σε δημόσιο χώρο, αν είναι 

δυνατό.  

Στόχοι: 

- να καθοριστεί ποιο περιεχόμενο θα συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση και 

να παραχθούν μεγάλες αφίσες με αυτό 

- να οριστεί η ημερομηνία της τελικής εκδήλωσης και να διαφημιστεί 

- να οργανωθούν τα θέματα της υλικοτεχνικής υποδομής που αφορούν την 

τελική εκδήλωση (τόπος, χρόνος, …) 

 

5ο βήμα: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκστρατείας 

Κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης, οι μαθητές ζητάνε από τους 

ανθρώπους να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική φόρμα Google για την 

αποτελεσματικότητα τις εκστρατείας τους. Προτείνουμε τη χρήση της Google 

Form για δύο λόγους: είναι δωρεάν και παρουσιάζει τα αποτελέσματα με 

διαγράμματα. Η εκστρατεία των μαθητών ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 

αυτών των αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί τόσο από 

την ομάδα εργασίας όσο και από τους παρευρισκομένους. 

Στόχοι: 

- να δημιουργηθεί μια έρευνα ικανή να αξιολογήσει την εκστρατεία 

- να υπάρχουν σημεία όπου οι άνθρωποι να μπορούν να συμπληρώσουν την 

έρευνα, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν την τελική εκδήλωση 

- να δημοσιευτεί ηλεκτρονικά περιεχόμενο με τα αποτελέσματα και να 

κηρυχθεί η λήξη της εκστρατείας 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Τάξη, αίθουσα ΤΠ, χώροι εκτός σχολείου 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ομαδικές δραστηριότητες, καθοδηγούμενος προγραμματισμός, διατομεακή 

δουλειά με συντονιστές διαφόρων μαθημάτων 
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Απαιτούμενα υλικά 

 

Υλικά σχεδιασμού, smartphones, υπολογιστές, εφαρμογές επεξεργασίας 

διαγραμμάτων και παραγωγής κειμένου 

Παραδείγματα εφαρμογής για τη δημιουργία αφισών 

·         https://piktochart.com/formats/posters/ 

·         https://www.canva.com/create/posters/ 

 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

Ολόκληρη η σχολική χρονιά 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Έρευνα στο Google Form που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της τελικής 

εκδήλωσης 

Ικανότητα υλοποίησης της εκστρατείας 

Αποτελεσματικότητα και δημιουργικότητα των περιεχομένων που 

εκπονήθηκαν 

Ακρίβεια ως προς την επιστημονικότητα των προτεινόμενων περιεχομένων 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Για την προετοιμασία αυτού του έργου, π.χ.  

Σύνδεσμος προς:  

• Το περιβάλλον μου αλλάζει. Τι συμβαίνει; 

• Ζωγραφίζω τις κλιματικές πραγματικότητές μου 
 

ΕΕ 

Μικρά διαφημιστικά ταινιάκια σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (ως παραδείγματα) 

http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/resources/videos_en.htm 

Γαλλία:  

● https://actu.fr/hauts-de-france/gamaches_80373/college-louis-jouvet-
un-defile-recup-et-des-slogans-pour-les-bouchons_5603029.html 

● https://actu.fr/hauts-de-france/gamaches_80373/college-louis-jouvet-
un-defile-recup-et-des-slogans-pour-les-bouchons_5603029.html 

 

Ελλάδα Δείτε το βίντεο του Λουκά Λελόβα, μαθητή του 2ου Γυμνασίου 

Πρέβεζας που κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της 

ΕΡΤ (2010): «Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά» 

http://www.youtube.com/embed/Za3VmufijXY (video: campaign for the 

climate made by a secondary school) 

 

Ιταλία 

● Άρθρο στα ιταλικά σχετικά με μια επιτυχημένη εκστρατεία 
ενημέρωσης: 

https://piktochart.com/formats/posters/
https://piktochart.com/formats/posters/
https://www.canva.com/create/posters/
https://www.canva.com/create/posters/
https://actu.fr/hauts-de-france/gamaches_80373/college-louis-jouvet-un-defile-recup-et-des-slogans-pour-les-bouchons_5603029.html
https://actu.fr/hauts-de-france/gamaches_80373/college-louis-jouvet-un-defile-recup-et-des-slogans-pour-les-bouchons_5603029.html
http://www.youtube.com/embed/Za3VmufijXY
http://www.youtube.com/embed/Za3VmufijXY
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●  https://www.envi.info/blog/2016/01/04/le-8-campagne-di-
sensibilizzazione-ambientale-piu-impattanti/   

● Παιδαγωγικά μέτρα και μέτρα πρόληψης (ιταλικά): 
http://www.isprambiente.gov.it/files2019/eventi/educazione-
ambientale/EasinSnpa201864ppversioneweb.pdf 

 

Παρατηρήσεις  Η εκστρατεία μπορεί να συνδυάσει ηλεκτρονικό περιεχόμενο με flash-mobs 

(σύντομες κινητοποιήσεις σε δημόσιο χώρο) ή άλλες εκδηλώσεις. Το σχολείο 

Osnovna skola Pucisca, στην Κροατία, έχει ήδη υλοποιήσει ορισμένα βήματα 

του έργου, τις δραστηριότητες εντός του σχολείου. Το σχολείο σχεδιάζει να 

υλοποιήσει αυτό το έργο, την επόμενη σχολική χρονιά. Μικρά διαφημιστικά 

ταινιάκια σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (ως παραδείγματα) 

http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/resources/videos_en.htm 

 

 

https://www.envi.info/blog/2016/01/04/le-8-campagne-di-sensibilizzazione-ambientale-piu-impattanti/
https://www.envi.info/blog/2016/01/04/le-8-campagne-di-sensibilizzazione-ambientale-piu-impattanti/
http://www.youtube.com/embed/Za3VmufijXY
http://www.youtube.com/embed/Za3VmufijXY
http://www.youtube.com/embed/Za3VmufijXY
http://www.youtube.com/embed/Za3VmufijXY
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/resources/videos_en.htm
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ INFOGRAPHICS 

           

  



 
 

42 
 

Ηλεκτρική ενέργεια: πώς οι 

ανάγκες θα συμβαδίζουν με 

υπεύθυνους τρόπους χρήσης 
Ηλεκτρική ενέργεια και κλιματική αλλαγή: Κάνοντας 

τις συνδέσεις 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, δραστηριότητας, 

ενεργείας, συνεργασίας  

Παιδαγωγικό έργο για την παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 

και τις επιπτώσεις τους στο κλίμα. 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό περιεχόμενο 

Ηλεκτρική ενέργεια, ορυκτά καύσιμα, λιγνίτης, αποτύπωμα άνθρακα, 

φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Προβληματισμός Πώς συνδέεται η ηλεκτρική ενέργεια με την καθημερινή ζωή μας και την 

κλιματική αλλαγή; 

Θέμα Γενικά: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Αιτίες/Ανθρώπινες δραστηριότητες: Παραγωγή και κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Μετριασμός: Υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, 

ανανεώσιμες πηγές  

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Φυσική, χημεία, βιολογία, οικοκυρικά, ΤΠΕ 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- να βελτιώσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές τους σε σχέση 

με τα ακόλουθα: 

● τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινότητα  
● τις πηγές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα  
● το αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις 

περιοχές της Μεσογείου  
● τον αντίκτυπο των δικών τους αποφάσεων για τη χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας στην κλιματική αλλαγή 
● την ανάγκη να προσαρμόσουν την ενεργειακή συμπεριφορά τους 

και να διαδώσουν τα σχετικά μηνύματα  

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

11- 15 ετών 
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Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα). Η ζωή μου και η ζωή της γης 

Στόχος: Να σκεφτούν πώς η καθημερινή ζωή τους μπορεί να επηρεάσει το 

κλίμα 

Ο/Η δάσκαλος/α θέτουν στους μαθητές το ακόλουθο ερώτημα, ως 

εναρκτήριο λάκτισμα και ως τρόπο διερεύνησης των εδραιωμένων ιδεών 

για το θέμα:  

- Πώς μπορείς να επηρεάσεις το κλίμα του πλανήτη μέσα από τις 
καθημερινές δραστηριότητές σου;  

Ο/Η δάσκαλος/α καταγράφει τις ιδέες των μαθητών που μπορούν να 

οπτικοποιηθούν με τη μορφή ενός νέφους λέξεων.  

 

2ο βήμα) Ζώντας σε εσωτερικούς χώρους Κατανάλωση ενέργειας στα 

κτίρια 

Στόχος: Να συνειδητοποιούμε πόσο χρόνο και πόση ενέργεια αφιερώνουμε 

σε εσωτερικούς χώρους 

Ζητείται από τους μαθητές να μαντέψουν το ποσοστό της ημέρα που 

περνούν οι Ευρωπαίοι σε εσωτερικού χώρους. Εμφανίζεται ένας αριθμός 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα στην Ευρώπη. Ζητείται από 

τους μαθητές να συνταιριάξουν καθένα από τους αναφερόμενους τομείς 

(π.χ. κτίρια, υπηρεσίες, μεταφορές, βιομηχανίες) με το αντίστοιχο ποσοστό 

του αριθμού, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι ο τομέας των κτιρίων (που 

περιλαμβάνει τα νοικοκυριά και τις υπηρεσίες) είναι υπεύθυνος για μεγάλο 

μερίδιο της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας. 

Πηγή: Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα ΕΕ-28, 2017, Ευρωστάτ 

(σελ. 13). Διατίθεται στην ιστοσελίδα:  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/29046.pdf 

 

3ο Βήμα) Ενεργειακές ανάγκες στην καθημερινότητα 

Στόχος: Να συνδεθεί η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών με τις 

χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

Ζητείται από τους μαθητές να θυμηθούν τις ασχολίες μιας συνηθισμένης 

ημέρας τους και να δουλέψουν σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέγοντας τις 

ενεργειακές ανάγκες, μεταξύ των επιλογών ενός καταλόγου, σε 

διαφορετικά είδη κτισμάτων (σπίτι, σχολείο, κέντρο δραστηριοτήτων 

ψυχαγωγίας). Τέλος, συμπεραίνουν ότι οι ανάγκες τους ικανοποιούνται 

κυρίως μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας/του ηλεκτρισμού. 

 

4ο βήμα) Ο λογαριασμός σας ηλεκτρικής ενέργειας σάς ενημερώνει 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/29046.pdf
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Στόχος: Να προσδιοριστούν οι ενεργειακοί πόροι που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ορυκτά καύσιμα ή ανανεώσιμες 

πηγές) 

Ο/Η δάσκαλος/α θέτει το ερώτημα: 

- Ποιες πληροφορίες πρέπει να έχετε σε σχέση με την χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας;  

Οι μαθητές μιλάνε για τις ιδέες τους και διαβάζουν πληροφορίες που 

παρέχονται στο αντίγραφο ενός λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να τον διαβάζουν με κριτικό πνεύμα και να 

αντλούν πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται, τους 

ζητείται να καταλάβουν αν επικρατούν οι ανανεώσιμες ή μη ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Σε μια 

συζήτηση στην ολομέλεια, οι μαθητές διαχωρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας από τις μη ανανεώσιμες (π.χ. ορυκτά καύσιμα) και τις πιθανές 

σχετικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τα διάφορα είδη πηγών. Σε 

αυτό το σημείο, ο/η δάσκαλος/α μπορεί να ενημερώσει τους μαθητές για 

τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ έως το 2030, οι οποίοι 

αφορούν την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

5ο βήμα) Η αλυσίδα της ενέργειας 

Στόχος: Να περιγραφούν οι διάφορες φάσεις του ηλεκτρισμού (παραγωγή, 

μεταφορά και χρήση) 

Ένα σετ 6 εικόνων μοιράζονται σε κάθε ομάδα η οποία πρέπει να τις βάλει 

με τέτοια σειρά ώστε να αναδειχθούν οι διαδοχικές φάσεις του «ταξιδιού» 

της ηλεκτρικής ενέργειας. Από άποψη χωροταξίας, το ταξίδι ξεκινάει από 

τους χώρους διαβίωσης του μαθητή (σπίτι, σχολείο, κ.λπ.) και καταλήγει 

στα ορυχεία λιγνίτη και τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται 

στη Δυτική Μακεδονία. Ένα σχετικό βίντεο παρουσιάζεται ως σχόλιο της 

διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. 

Πηγή: Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας (βίντεο). Παιδαγωγική Σχολή και 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο της Δυτικής 

Μακεδονίας, Ελλάδα Διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZBNNcczmDM 

 

6ο βήμα) Μονάδες παραγωγής ενέργειας με άνθρακα 

Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις των μονάδων παραγωγής 

ενέργειας με άνθρακα σε τοπικό επίπεδο. 

Μετά την παρακολούθηση σύντομου βίντεο «Δυτική Μακεδονία: 

αυτοκαταστρέφεται με το να προσφέρει ενέργεια σε όλη την Ελλάδα» οι 

μαθητές ορίζουν και γράφουν τις βασικές ιδέες. Τις οργανώνουν με βάση 

έναν προτεινόμενο ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη που αφορά τις 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZBNNcczmDM
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επιπτώσεις της λειτουργίας των λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία σε τοπικό επίπεδο. Οι 

βασικές ιδέες μπορεί να είναι: Ατμοσφαιρική ρύπανση, επιδείνωση της 

δημόσιας υγείας, καρκίνος/άλλες αρρώστιες, επέκταση των ορυχείων 

λιγνίτη, υποβάθμιση. 

Επίσης, οι μαθητές, που δουλεύουν σε ομάδες, ταξινομούν τις έννοιες σε 

σχέση με τις επιπτώσεις σε ένα διάγραμμα Venn 

(https://www.canva.com/graphs/venn-diagrams/) Οι τρεις 

αλληλοεπικαλυπτόμενοι κύκλοι αντιπροσωπεύουν τους ακόλουθους 

τομείς: περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία. Μετά την παρουσίαση της 

δουλειά των ομάδων, ο/η δάσκαλος/α συντονίζει μια συζήτηση ώστε οι 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν την περιπλοκότητα των θεμάτων. 

Επιπλέον, ο/η δάσκαλος/α ρωτάει τους μαθητές για τις ιδέες τους σε σχέση 

με άλλες επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου (π.χ. αέρια του 

θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή) με μια ερώτηση όπως: 

-Υπάρχουν άλλες επιπτώσεις εξαιτίας των αερίων θερμοκηπίου των 
λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής; 
 

Πηγή:  

+  Δυτική Μακεδονία: αυτοκαταστρέφεται, με το να προσφέρει ενέργεια σε 

όλη την Ελλάδα (βίντεο). Διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

https://www.youtube.com/watch?v=KihwAXe54_w 

7ο βήμα) Εκπομπές άνθρακα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα 

Σε έναν ψηφιακό διαδραστικό χάρτη, οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

ορίσουν και να συγκρίνουν τις εκπομπές CO2 διαφόρων κρατών μελών της 

ΕΕ. Επιπλέον, ταξινομούν τις χώρες της Μεσογείου χρησιμοποιώντας ως 

κριτήριο το αποτύπωμά τους (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα). 

Αργότερα, σε μια συζήτηση όπου συμμετέχουν όλοι μαζί, 

προβληματίζονται πάνω στη φράση: «Ο άνθρακας είναι ένα πρόβλημα για 

το κλίμα», η οποία αναφέρεται στην ιστοσελίδα του χάρτη.  

Πηγή:  

Όλοι οι υπάρχοντες και προγραμματισμένοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 

της Ευρώπης. Ψηφιακός χάρτης 

https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants 

Αυξανόμενες θερμοκρασίες του πλανήτη και CO2 

https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/co2-and-rising-global-

temperatures 

 

8ο βήμα) CO2: ένα αέριο του φαινομένου του θερμοκηπίου  

https://www.canva.com/graphs/venn-diagrams/
https://www.youtube.com/watch?v=KihwAXe54_w
https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants
https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/co2-and-rising-global-temperatures
https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/co2-and-rising-global-temperatures
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Στόχος: Να προσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα στο CO2 και τη θερμοκρασία 

του πλανήτη. 

Ο/Η δάσκαλος/α παρουσιάζει αριθμητικά δεδομένα που αποτυπώνουν τη 

διαχρονική σχέση μεταξύ συγκέντρωσης CO2 και αύξησης της 

θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι μαθητές διαβάζουν τα αριθμητικά 

δεδομένα, μιλούν για τις ιδέες τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα. 

Μοιράζεται ένα απόσπασμα κειμένου και μια συμπληρωματική 

εικονογράφηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου από το ελληνικό βιβλίο 

μαθητών του μαθήματος της βιολογίας. Οι μαθητές θα πρέπει να 

ταιριάξουν τις υποδιεργασίες που παρουσιάζονται με τη μορφή σύντομων 

δηλώσεων με το κατάλληλο μέρος της εικονογράφησης να αναπαριστά το 

φαινόμενο. Άλλη επιλογή είναι οι μαθητές να αναζητήσουν τις σχετικές 

πληροφορίες στο διαδίκτυο ή σε άλλες πηγές (βιβλία, άρθρα, κ.λπ.). Για 

παράδειγμα, αυτές οι σύντομες δηλώσεις μπορεί να είναι: 1) Η ακτινοβολία 

του ήλιου διασχίζει την ατμόσφαιρα και φτάνει στην επιφάνεια της γης, 2) 

Μέρος της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται από την 

επιφάνεια του πλανήτη μας και η υπόλοιπη αντανακλάται, 3) Η ακτινοβολία 

που αντανακλάται από την επιφάνεια της γης διαφεύγει στο διάστημα, 

εκτός από ένα μέρος της το οποίο συγκρατείται από ένα στρώμα αερίων 

στην ατμόσφαιρα και 4) Κατά συνέπεια, παρατηρείται αύξηση του 

ατμοσφαιρικού αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές σκιτσάρουν τις αλλαγές που ανακάλυψαν και οι 

οποίες μετέτρεψαν ένα επωφελές φαινόμενο του πλανήτη σε πρόβλημα 

για το κλίμα της γης (μπορείτε να δείτε το σχετικό σύντομο μάθημα). Σε 

αυτό το σημείο, ο/η δάσκαλος/α μπορεί να ενημερώσει τους μαθητές για 

τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ έως το 2030, που 

αφορούν τη μείωση των εκπομπών CO2.  

Αυξανόμενες θερμοκρασίες του πλανήτη και CO2 

https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/co2-and-rising-global-

temperatures 

 

9ο βήμα) Διοργάνωση εκδήλωσης για να διαδοθεί η φιλική προς το κλίμα 

συμπεριφορά σε θέματα ενέργειας 

Στόχος: Να αναληφθεί δράση και να διαδοθεί το μήνυμα της αλλαγής 

συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές ανάγκες σε κτίρια, όπως αυτές 

μελετούνται σε ορισμένα προηγούμενα βήματα (2 & 3), οι μαθητές 

συζητούν τις αυθόρμητες ιδέες τους για τη φιλική προς το περιβάλλον 

χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και γράφουν σχετικά μηνύματα. Επίσης, 

προτείνουν τρόπους να διαδοθούν τα μηνύματα, ώστε να ενημερωθεί η 

σχολική κοινότητα και το ευρύ κοινό για τη σημασία του να ελέγξουμε την 

κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν και 

https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/co2-and-rising-global-temperatures
https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/co2-and-rising-global-temperatures
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να πραγματοποιήσουν μια έρευνα για τη σχολική ενέργεια ή μια έρευνα 

για την οικιακή ενέργεια.  

Τέλος, ενθαρρύνονται να διοργανώσουν μια εκδήλωση για να 

ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα (καθώς και την τοπική κοινότητα), για 

όλες τις εργασίες τους, προκειμένου να τις ευαισθητοποιήσουν ως προς τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης της ενέργειας. Για τον σκοπό 

αυτόν, μπορούν να οργανώσουν μια εκστρατεία που προάγει τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους και τα μηνύματά τους που αφορούν τον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

 

Παραδείγματα ερευνών για τη σχολική ενέργεια ή/και ερευνών για την 

οικιακή ενέργεια (στα ελληνικά). 

http://www.kpea.gr/files/energeia/varometro_kpe.pdf 

http://www.kpea.gr/files/energeia/varometro_kpe.pdf 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κ.λπ.) 

Τάξη. Σχολείο  

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Για την υλοποίηση του έργου, προτείνεται στους μαθητές να εργαστούν 

σε ομάδες των 5-6 ατόμων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομαδικής δουλειάς 

τους, συνεργάζονται, επιχειρηματολογούν μεταξύ τους, για να 

ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 

δουλειάς τους σε παρουσιάσεις όπου συμμετέχουν όλοι μαζί, καθώς και 

συμμετέχουν σε συζητήσεις προβληματισμού για να εμβαθύνουν την 

κατανόησή τους. 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Υπολογιστής, προβολέας, πρόσβαση στο διαδίκτυο, φύλλα εργασίας, 

πίνακας τάξης, κάρτες-εικόνες (6ο βήμα), post-it, πολύχρωμα μολύβια ή 

μαρκαδόροι 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων  

Η αρχική ερώτηση «Πώς μπορείς να επηρεάσεις το κλίμα του πλανήτη μέσα 

από τις καθημερινές δραστηριότητές σου;» προτείνεται να χρησιμοποιηθεί 

ως ένας τρόπος παρουσίασης της τελικής αξιολόγησης, κατά την 

ολοκλήρωση του έργου. Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τις ιδέες 

και αντιλήψεις τους, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας το αρχικό νέφος 

λέξεων. Επιπροσθέτως, η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν μπορούν να στηριχθούν από την παρουσίαση της δουλειάς 

των μαθητών, καθώς και από τις ολοκληρωμένες δραστηριότητες και άλλο 

συμπληρωματικό υλικό, που δημιουργήθηκε από τους μαθητές (π.χ. 

αφίσες, άρθρο) για την εκδήλωση ευαισθητοποίησης (9ο βήμα). 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητες 

● Πείραμα για το αν το CO2 επηρεάζει τη θερμοκρασία της γης  

http://www.kpea.gr/files/energeia/varometro_kpe.pdf
http://www.kpea.gr/files/energeia/varometro_kpe.pdf
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● Πείραμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ηλιακό 
πάνελ 

● Σχεδιασμός της μακέτας ενός οικολογικού σπιτιού 
προσαρμοσμένου στις αντιξοότητες της περιοχής του και στους 
διαθέσιμους τοπικούς πόρους 

Έργα 

● Προσαρμογή στα προβλήματα της παγκόσμιας κλιματικής 
αλλαγής μέσα από τη δημιουργία της μακέτας ενός οικολογικού 
σπιτιού 

● Δημιουργία μιας εκστρατείας ενημέρωσης από μαθητές για 
μαθητές και για το ευρύτερο κοινόΓνώ 

● Κύκλος του άνθρακα 
● Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 

Κροατία:  

● https://www.fpz.unizg.hr/prom/?p=8734 
 

Ελλάδα: 

● Πράσινη ενέργεια (στα ελληνικά) 
http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/prasini-energeia  

● Έρευνα για τη σχολική ενέργεια και έρευνα για την οικιακή 
ενέργεια (στα ελληνικά) 
http://www.kpea.gr/files/energeia/varometro_kpe.pdf 

http://www.kpea.gr/files/energeia/varometro_kpe.pdf 

Ιταλία: 

● Για την κατανάλωση ενέργειας στην Ιταλία (στα ιταλικά): 
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%
20statistici/Rapporto%20Statistico%20FER%202017.pdf 
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/allegati/Alcuni%20dati%2
0sui%20consumi%20energetici%20in%20Italia.%20per%20insegna
nti%20e%20studenti%20di%20scuole%20secondarie%20.pdf 

● Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία (ιταλικά): 
https://www.terna.it/it-
it/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/datistatistici.aspx 

● Πώς να διαβάζετε τις ετικέτες με πληροφορίες για την ενεργειακή 
απόδοση (ιταλικά): 
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/Cittadino/formazione/op
uscolo-etichetta-energetica 
 

Γαλλικά:  

● Production européenne d’électricité avec rejet en CO2 : 
 Χάρτης της ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

απόρριψη CO2: 

(ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ)  

https://www.fpz.unizg.hr/prom/?p=8734
http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/prasini-energeia
http://www.kpea.gr/files/energeia/varometro_kpe.pdf
http://www.kpea.gr/files/energeia/varometro_kpe.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20FER%202017.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20FER%202017.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/allegati/Alcuni%20dati%20sui%20consumi%20energetici%20in%20Italia.%20per%20insegnanti%20e%20studenti%20di%20scuole%20secondarie%20.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/allegati/Alcuni%20dati%20sui%20consumi%20energetici%20in%20Italia.%20per%20insegnanti%20e%20studenti%20di%20scuole%20secondarie%20.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/allegati/Alcuni%20dati%20sui%20consumi%20energetici%20in%20Italia.%20per%20insegnanti%20e%20studenti%20di%20scuole%20secondarie%20.pdf
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/datistatistici.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/datistatistici.aspx
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/Cittadino/formazione/opuscolo-etichetta-energetica
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/Cittadino/formazione/opuscolo-etichetta-energetica
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https://www.electricitymap.org/?page=map&solar=false&remote=

true&wind=false 

● Calculette pour la consommation électrique d’un foyer 
Κουμπιουτεράκι για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός 

νοικοκυριού 

https://calculettes.energie-info.fr/calculettes/estimation 

Παρατηρήσεις  Αυτό το έργο, ως σύνολο, δημιουργήθηκε για τις ανάγκες και τους σκοπούς 

του έργου Click for Schools (Intellectual Production: O2). Ωστόσο, ορισμένες 

δραστηριότητες-βήματα αποτελούν ήδη μέρος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του Κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αργυρούπολης 

(Αττική, Ελλάδα) με τον τίτλο Ενέργεια. Εξοικονόμηση στο σχολείο, στο 

σπίτι και στην πόλη (http://www.kpea.gr/energeia.php - στα ελληνικά) με 

θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την υλοποίηση του έργου, κατά την 

πιλοτική φάση, στο φύλλο σύντομου μαθήματος με τον ίδιον τίτλο ή στο 

θεματικά σχετικό βίντεο. 

 

 

From https://www.electricitymap.org/ 

 

  

https://www.electricitymap.org/?page=map&solar=false&remote=true&wind=false
https://www.electricitymap.org/?page=map&solar=false&remote=true&wind=false
https://calculettes.energie-info.fr/calculettes/estimation
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Τρώτε συνετά! 
Διοργάνωση ενός βιώσιμου δείπνου για να σκεφτούμε 

τη σχέση μεταξύ φαγητού, γεωργίας και κλιματικής 

αλλαγής 
 

Είδος παιδαγωγικού έργου, 

δραστηριότητας, ενεργείας, 

συνεργασίας  

Έργο για ένα βιώσιμο δείπνο για να ευαισθητοποιήσουμε για τη σχέση 

μεταξύ φαγητού, γεωργίας και κλιματικής αλλαγής 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό περιεχόμενο 

 Φαγητό/ γεωργία/ βιωσιμότητα/ σπατάλη τροφίμων 

Προβληματισμός Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι μαθητές και το ευρύ κοινό να 

γνωρίσουν τη σχέση μεταξύ φαγητού, γεωργίας και κλιματικής 

αλλαγής με καινοτόμο τρόπο; 

Θέμα Γεωργία/κηπουρική, υπεύθυνη κατανάλωση, σπατάλη τροφίμων 

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες, μητρική γλώσσα, ΤΠΕ (+μαγειρική, σε σχολεία ΕΕΚ)  

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Nα μεταφέρουν ακριβείς πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ φαγητού, 

γεωργίας και κλιματικής αλλαγής 

- Nα προάγουν το βιώσιμο δείπνο αποτελεσματικά, δημιουργώντας 

περιεχόμενο για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο και καταφέρνοντας να 

προσελκύσουν τους ανθρώπους 

- Να χρησιμοποιούν νέα μέσα επικοινωνίας για την προώθηση του 

δείπνου 

- Να βελτιώσουν την ομιλία τους μπροστά σε κοινό 

- Να αφοσιωθούν σε έναν στόχο επωφελή για την κοινότητα 

- Να κινητοποιήσουν άλλους ανθρώπους να συνεργαστούν μαζί τους για 

την επίτευξη των σκοπών τους.  

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 

απαιτούμενες δεξιότητες...) 

12-18 ετών 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

0 βήμα)  

Κίνητρα των μαθητών. 

Αφού έχουν γίνει δραστηριότητες με τους μαθητές για τη σχέση μεταξύ 

φαγητού, γεωργίας και κλιματικής αλλαγής, το σχολείο τους ενημερώνει 

για τη επιθυμία να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για την 
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προώθηση ενός βιώσιμου δείπνου στην σχολική καντίνα ή σε ένα 

συνεργαζόμενο εστιατόριο. 

Συνιστάται πριν τη δραστηριότητα, οι μαθητές να έχουν διδαχθεί 

θέματα όπως: πώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλει τη γεωργία στην 

περιοχή, ασφάλεια τροφίμων με όρους διατροφικής αλυσίδας, πώς η 

παραγωγή τροφίμων επηρεάζει το περιβάλλον (μεταφορές, 

συσκευασίες,...), πώς να διαβάζουμε τις ετικέτες των τροφίμων,...  

Κάθε δάσκαλος/η θα πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα στους μαθητές 

για να μπουν στις ομάδες.  

Στόχος: 

- Να υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών με κίνητρο ώστε να 

δημιουργηθούν ομάδες εργασίας  

 

1 βήμα) 

Δημιουργία των ομάδων εργασίας. 

Ο/Η δάσκαλος/α ελέγχει πόσοι μαθητές ενδιαφέρονται να αφιερώσουν 

επιπλέον χρόνο για να εργαστούν στην προώθηση και προετοιμασία 

ενός βιώσιμου δείπνου, ανοικτού στο κοινό. Συναντιούνται όλοι μαζί για 

να ορίσουν πόσο συχνά θα συναντιούνται, και ανταλλάσσουν 

αυθόρμητα ιδέες για όλες τις δουλειές που πρέπει να γίνουν. Ο 

συντονιστής της ανταλλαγής ιδεών διασφαλίζει ότι οι μαθητές δεν 

ξεχνούν τα βασικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν:  

- να υπάρξει συμφωνία με τη σχολική καντίνα ή ένα συνεργαζόμενο 

εστιατόριο που θα μαγειρέψει και θα σερβίρει το δείπνο·  

- να επιλέξουν ένα μενού που χρησιμοποιεί βιώσιμα συστατικά για το 

μαγείρεμα των φαγητών·  

- να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους να προάγουν το δείπνο και να 

βρουν τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν·  

- να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους να εξηγούν την επιλογή των 

πιάτων στους συνδαιτυμόνες κατά τη διάρκεια του δείπνου.  

Οι δουλειές θα μοιραστούν στους μαθητές.  

 

Στόχοι:  

- δημιουργία των ομάδων εργασίας 

- καθορισμός της συχνότητας συνάντησης της ομάδας  

- προσδιορισμός των δουλειών που πρέπει να γίνουν, από ποιον και 

πότε. 
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2ο βήμα) 

Προετοιμασία του βιώσιμου δείπνου. 

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, κατανοούν όλα τα βήματα που είναι 

αναγκαία για την οργάνωση ενός βιώσιμου δείπνου.  

Στόχοι: 

- να προσδιοριστεί πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση (στη 

σχολική καντίνα ή σε συνεργαζόμενο εστιατόριο) 

- να αποφασιστεί αν οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρώσουν και 

πόσο (αν ζητηθούν χρήματα που υπερβαίνουν το κόστος, υπάρχει η 

δυνατότητα να μαζευτούν λεφτά για τη χρηματοδότηση έργων για τη 

βιωσιμότητα στο σχολείο)  

- να προετοιμαστούν οι ομιλίες για την παρουσίαση του κάθε πιάτου, 

εξηγώντας γιατί αποτελεί βιώσιμη επιλογή 

- να προετοιμαστεί το υλικό για την προώθηση του δείπνου και να 

επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός συμμετεχόντων  

3ο βήμα)  

Πραγματοποίηση του βιώσιμου δείπνου. 

Το βιώσιμο δείπνο θα αποτελέσει μιαν ευκαιρία να δείξουμε στους 

συμμετέχοντες πώς οι διατροφικές συνήθειές μας έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στον πλανήτη μας, με νέο και ευχάριστο τρόπο. 

Στόχος: 

- να πραγματοποιηθεί το βιώσιμο δείπνο, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί 

4ο βήμα)  

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του δείπνου 

Στο τέλος του βιώσιμου δείπνου, οι μαθητές θα ζητήσουν από τους 

συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική φόρμα Google (που 

θα την έχουν προετοιμάσει οι ίδιοι από πριν) για να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα του δείπνου τους όσον αφορά τις πληροφορίες 

που μεταφέρθηκαν. Προτείνουμε τη χρήση της Google Form για τρεις 

βασικούς λόγους: είναι δωρεάν, είναι φιλικός προς το περιβάλλον και 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα με διαγράμματα.  

Στόχοι: 

- για τους μαθητές να γράψουν μια σωστή έρευνα για την αξιολόγηση 

των εξηγήσεων που έδωσαν οι ίδιοι 

- να προετοιμαστούν πρόσθετα φύλλα όπου οι άνθρωποι θα μπορούν 

να συμπληρώσουν την έρευνα ενώ παραβρίσκονται στην τελική 
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εκδήλωση, αν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τηλέφωνά 

τους 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κ.λπ.) 

Τάξη, εργαστήριο υπολογιστών, σχολική καντίνα / συνεργαζόμενο 

εστιατόριο 

 

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Και τα δύο 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Υλικά σχεδιασμού, smartphones, υπολογιστές, εφαρμογές επεξεργασίας 

διαγραμμάτων και γράψιμο κειμένων 

Παραδείγματα εφαρμογής για τη δημιουργία αφισών 

•         https://piktochart.com/formats/posters/ 

•         https://www.canva.com/create/posters/ 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

Ολόκληρη η σχολική χρονιά  

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων  

Η ακρίβεια της έρευνας της Google Form που συμπληρώθηκε κατά τη 

διάρκεια της 

τελικής εκδήλωσης 

Ικανότητα της εκστρατείας να βρεθούν συμμετέχοντες για 

το βιώσιμο δείπνο 

Αποτελεσματικότητα και δημιουργικότητα των περιεχομένων που 

εκπονήθηκαν για την προώθηση της εκδήλωσης 

Ακρίβεια ως προς την επιστημονικότητα των προτεινόμενων κειμένων 

που θα εξηγούν τα διάφορα πιάτα κατά τη διάρκεια του βιώσιμου 

δείπνου 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητες  

• Αντιδράσεις του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή 

• Δραστηριότητα για τους κινδύνους πλημμύρας στην περιοχή 
σας 

• Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου 

• Σχεδιασμός της μακέτας ενός οικολογικού σπιτιού 
προσαρμοσμένου στις αντιξοότητες της περιοχής του και στους 
διαθέσιμους τοπικούς πόρους 

Έργο 

• Γράψε στίχους για ένα τραγούδι ραπ για τα προβλήματα με το 
νερό 
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Παρατηρήσεις  Στα σχολεία ΕΕΚ, όπου οι μαθητές σπουδάζουν για να γίνουν μάγειρες, το 

βιώσιμο δείπνο μπορεί να οργανώνεται ως εκπαιδευτικό 

δείπνο, στο οποίο οι μαθητές του σχολείου προετοιμάζουν  

οι ίδιοι το δείπνο στο σχολείο και το προσφέρουν σε εξωτερικούς 

συμμετέχοντες. Επίσης, μπορούν να αξιολογηθούν και οι ικανότητες στη 

μαγειρική, με την ευκαιρία. 
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Λίμνες – η πηγή της ζωής 
 Προστατεύοντας τις φυσικές πηγές νερού στον 

περίγυρό μας  
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, δραστηριότητας, 

ενεργείας, συνεργασίας  

 

Έργο για τον καθαρισμό των φυσικών πηγών νερού 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό περιεχόμενο 

Καρστική υδρολογία, πηγές φυσικού νερού, βιοκοινότητα 

Προβληματισμός Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις φυσικές πηγές νερού και τη 

βιοκοινότητα γύρω τους; 

Θέμα Νερό, βιοποικιλότητα  

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες, γεωγραφία, τεχνική εκπαίδευση  

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να καταλάβουν και να εξηγήσουν την κυκλοφορία του νερού στις 

καρστικές περιοχές 

- Να γνωρίσουν τις κοντινότερες φυσικές πηγές νερού 

- Να καταλάβουν και να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίον το νερό 

φτάνει στις φυσικές λίμνες καθώς και τι επηρεάζει τις ροές του νερού 

- Να μάθουν για τη βιοκοινότητα μέσα και γύρω από τις λίμνες 

- Να καταλάβουν και να εξηγήσουν τη σημασία της προστασίας των 

φυσικών πηγών νερού για όλη την κοινότητα 

- Να συμμετέχουν στις εργασίες προστασίας της λίμνης 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

11-15 ετών 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα) Δημιουργία κίνητρων για ένα έργο αποκατάστασης της λίμνης 

«Lučica» 

Συζήτηση για την προετοιμασία της ζωής στο μέλλον υπό συνθήκες 

κλιματικής αλλαγής. Πώς θα μοιάζει ο κόσμος σε αυτές τις αλλαγμένες 

συνθήκες; Μπορούμε να προετοιμαστούμε και να μετριάσουμε τις 

αρνητικές επιπτώσεις; 

Κοιτάζουμε φωτογραφίες των λιμνών κοντά στο σχολείο. Αυτές οι λίμνες 

αποτελούν τον οικότοπο πολλών πουλιών που ξεχειμωνίαζουν στο νησί. 

Τα πουλιά, αυτού του οικότοπου, που τώρα έχει αποξηρανθεί, πού 
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βρίσκουν νερό; Επιβίωσαν; Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να 

διευκολύνουμε την επιβίωση των πουλιών; Αν εξαφανιστούν τα πουλιά, 

ποιες είναι οι συνέπειες για την κοινότητα των ανθρώπων; 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να οργανωθεί δημόσια 

διαβούλευση για τη διαχείριση του νερού στην καρστική περιοχή. Θα 

καλέσουμε ειδικούς της καρστικής υδρολογίας και ενδιαφερόμενους 

κατοίκους του Brač. 

 

2ο βήμα) Δημόσια διαβούλευση στην Pučišća 

Παραβρίσκονται δάσκαλοι και μαθητές του δημοτικού σχολείου της 

Pučišća, η σχολή λιθοξόων, και ορισμένοι κάτοικοι του Brač. Ο καθηγητής 

δρ. Ognjen Bonacci, ειδικός στην καρστικκή υδρολογία, είναι επικεφαλής 

στη διαβούλευση. Η κλιματική αλλαγή αντικατοπτρίζεται με δραματικό 

τρόπο στο θέμα του νερού, και η επιτυχής αντίσταση στην κλιματικές 

αλλαγές ξεκινάει με υπεύθυνη διαχείριση του νερού. Στο μέλλον, το νερό 

θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο και ο σημαντικότερος 

πόρος, είπε ο δρ. Bonacci. 

Σήμερα, το νησί του Brač υδροδοτείται από την ηπειρωτική χώρα. Πριν 

από 50 χρόνια, ο πληθυσμός και όλα τα φυτά και ζώα του νησιού 

χρησιμοποιούσαν νερό από τρεχούμενες πηγές και από δεξαμενές νερού 

όπου συλλέγονταν το βρόχινο νερό. Οι λίμνες είναι, ιστορικά, η 

αρχαιότερη και σημαντικότερη πηγή νερού στο Brač. Σήμερα, πολλές από 

αυτές έχουν εγκαταλειφτεί και αποξηρανθεί, επειδή οι κάτοικοι νομίζουν 

ότι δεν τις χρειάζονται πια. Όμως, ολόκληρη η οικολογική κοινότητα 

χρειάζεται τις λίμνες, και η περιβαλλοντική προστασία εξαρτάται από 

αυτές σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

 

3ο βήμα) Καθαρισμός της λίμνης 

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι, μαζί με τα μέλη της τοπικής κοινότητας, 

αποφάσισαν να καθαρίσουν και να επαναφέρουν τη λίμνη «Lučica», που 

είναι κοντά στο πίσω μέρος του σχολείου, σε λειτουργικό επίπεδο. 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κ.λπ.) 

Τάξη, δημόσια αίθουσα, εξωτερικός χώρος, η λίμνη 

 

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Συλλογική δράση 

Απαιτούμενα υλικά Εργαλεία για εργασίες καθαρισμού στη λίμνη  
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Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

Δύο εβδομάδες 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων  

Η τελική όψη των λιμνών και του περιβάλλοντος 

Εκθέσεις εργασίας για τη δράση που θα κάνουν οι μαθητές 

Προφορικές εξηγήσεις σε κατοίκους για τους λόγους για τους οποίους 

είναι τόσο σημαντικό να διατηρούμε τις λίμνες. 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δελτία δραστηριότητας: Μια καθαρή κοινότητα / Οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου  

Κροατία:  

● http://os-
pucisca.skole.hr/?news_hk=1&news_id=167&mshow=290#mod_new   

 

Ελλάδα: 

● https://gr.euronews.com/2019/04/29/climefish-ena-programma-gia-
thn-epidrash-ths-klimatikhs-allaghs-sthn-alieia  

 
Γαλλία:  
● http://www.vivelessvt.com/au-jour-le-jour/decouverte-de-

lecosysteme-mare/  
 

Παρατηρήσεις  Παρόμοιες δράσεις πραγματοποιούνται επίσης με πρωτοβουλία του 

δημοτικού σχολείου της Pučišća. Η λίμνη στο Sv. Mihovil (Brač) 

καθαρίστηκε το 2017 από μαθητές του σχολείου G. Humac, τους 

δασκάλους και γονείς τους  

 

http://os-pucisca.skole.hr/?news_hk=1&news_id=167&mshow=290#mod_new
http://os-pucisca.skole.hr/?news_hk=1&news_id=167&mshow=290#mod_new
https://gr.euronews.com/2019/04/29/climefish-ena-programma-gia-thn-epidrash-ths-klimatikhs-allaghs-sthn-alieia
https://gr.euronews.com/2019/04/29/climefish-ena-programma-gia-thn-epidrash-ths-klimatikhs-allaghs-sthn-alieia
http://www.vivelessvt.com/au-jour-le-jour/decouverte-de-lecosysteme-mare/
http://www.vivelessvt.com/au-jour-le-jour/decouverte-de-lecosysteme-mare/
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Φωτογραφίες (Udruga Brac – Κροατία)  
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Μην με πετάς τόσο εύκολα! 
Έργο για την αλλαγή των συνηθειών μας σε σχέση με 

τη δημιουργία σκουπιδιών 

 
Είδος παιδαγωγικού έργου, 

δραστηριότητας, ενεργείας, 

συνεργασίας  

Έργο για τη δημιουργία σκουπιδιών· διαδραστικό εργαστήριο στην τάξη 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό περιεχόμενο 

 - δημιουργία σκουπιδιών και αποβλήτων 

- αποσύνθεση των υλικών 

- υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

- συλλογική και προσωπική ευθύνη  

- ομαδική δουλειά 

Προβληματισμός Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας σε σχέση με τη 

δημιουργία σκουπιδιών ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπός μας που ευνοεί 

την κλιματική αλλαγή; 

Πώς μπορούμε να κάνουμε την τοπική κοινότητα να ευαισθητοποιηθεί 

για αυτό το πρόβλημα; 

- Γιατί πετάμε τα μικρά σκουπίδια κάτω, πιστεύοντας ότι δεν βλάπτουν 

το περιβάλλον; 

- Πού καταλήγουν τα μικρά σκουπίδια; 

Θέμα - Να καταλάβουμε γιατί τα μικρά σκουπίδια επηρεάζουν την κλιματική 

αλλαγή 

- Τα διάφορα στοιχεία που αποτελούν τα σκουπίδια, ο χρόνος 

αποσύνθεσής τους και ο κίνδυνος των στοιχείων αυτών που καταλήγουν 

στο οικοσύστημα 

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Φιλολογικά, Καλλιτεχνικά, Γεωγραφία, 

Μαθηματικά 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις με τους άλλους 

ενδιαφερόμενους (μαθητές, τοπικές αρχές, συγγενείς και διαφορετικές 

γενιές) 

- Να σέβονται το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

- Να σέβονται τη ζωή των πλασμάτων που απειλούνται από τα 

παρατημένα σκουπίδια 
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- Να αναπτύξουν καλές πρακτικές κατά της δημιουργίας σκουπιδιών 

- Να καταλάβουμε γιατί τα μικρά σκουπίδια μπορούν να επηρεάσουν 

την κλιματική αλλαγή: σχέση αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ των 

φαινομένων 

- Να μάθουν πράγματα για την αποσύνθεση των υλικών  

- Να καταλάβουν γιατί πετάμε τα μικρά σκουπίδια κάτω, πιστεύοντας 

ότι δεν βλάπτουν το περιβάλλον  

- Να μάθουν πού καταλήγουν τα μικρά σκουπίδια 

 

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 

απαιτούμενες δεξιότητες...) 

11-15 ετών 

Προαπαιτούμενο: Προτιμητέο να έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα των 

σκουπιδιών και του αντίκτυπού τους στο οικοσύστημα, με τα διάφορα 

είδη υλικών 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα)  

(15-20’)- BRAINSTORMING 

Στόχος είναι να καταλάβουμε τις πρότερες γνώσεις των μαθητών, να 

σιγουρευτούμε ότι καταλαβαίνουν περί διαχείρισης αποβλήτων και πώς 

αυτή επιδρά στο οικοσύστημα 

2ο βήμα) 

(1 ώρα) - «ΓΙΑΤΙ ΠΕΤΑΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΤΩ;» 

Τροφή για σκέψη: 

- Γιατί πολλοί άνθρωποι, στο τέλος μιας εκδρομής στο βουνό, αφήνουν 

τα σκουπίδιά τους σε μια γωνιά του σημείου όπου κάθισαν; 

- Γιατί πολλοί άνθρωποι αφήνουν τα περιτυλίγματα από τις καραμέλες 

τους να πέσουν κάτω, όταν κάνουν πεζοπορία προς ένα καταφύγιο; 

- Γιατί πολλοί άνθρωποι καπνίζουν στον δρόμο και γιατί οι γόπες 

καταλήγουν αναπόφευκτα κάτω; 

- Περιττώματα σκύλων: γιατί τα μαζεύουμε; 

- Τι σκουπίδια βρίσκουμε συχνότερα πεταμένα κάτω; 

Αυτή η άσκηση πραγματοποιείται με δημιουργικές δραστηριότητες: για 

παράδειγμα, γράφοντας το σενάριο για μια θεατρική παράσταση ή ένα 

ποίημα, ή ζωγραφίζοντας. 

3ο βήμα) 

(1 ώρα) – ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

Παρατηρήστε και συνειδητοποιείστε την κατάσταση, σήμερα, στην 

περιοχή σας. 
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Προετοιμασία μιας εκδρομής: 

Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες. 

Οι μαθητές βγαίνουν έξω, για να πάνε περίπατο στην πόλη, 

εξοπλισμένοι με ένα σημειωματάριο (και ίσως με μια κάμερα). 

Θα κρατήσουν σημειώσεις και θα τραβήξουν φωτογραφίες: 

- Υπάρχουν σκουπιδάκια κάτω; 

- Πού βρίσκονται τα σκουπιδάκια; 

- Τι είδους σκουπίδια είναι; 

- Πόσος χρόνος χρειάζεται για την αποσύνθεσή τους; 

Στο μεταξύ, μαζεύουν (σε ομάδες) ό,τι βρήκαν. 

Μην ξεχάσετε να προστατεύσετε τα χέρια σας με γάντια, μάλλον 

λαστιχένια. 

Σε αυτές τις δραστηριότητες καθαριότητας, είναι σημαντικό να κάνετε 

τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα πρέπει να συλλέγουν 

αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα, όπως σπασμένα γυαλιά ή 

σύριγγες. Η παρουσία τους μπορεί να επισημανθεί σε κάποιον 

υπάλληλο του δήμου, που θα χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα και 

λαβίδες για την απομάκρυνσή τους. 

4ο βήμα)  

(30’) – Συνταιριάζω σκουπίδια! 

Καταλαβαίνουμε πώς να κάνουμε διαλογή σκουπιδιών. 

Παιχνίδι: κάθε ομάδα πρέπει να κάνει διαλογή στο περιεχόμενο της 

σακούλας του (πλαστική, χάρτινη,...). Θα νικήσει η ομάδα που θα κάνει 

την καλύτερη διαλογή. 

5ο βήμα)  

1.30’ ώρα) –ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Ανταλλαγή πληροφοριών και ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα των 

σκουπιδιών. 

Κάθε ομάδα συντάσσει έκθεση με κείμενο, εικόνες και σκέψεις και το 

παρουσιάζουν σε άλλες ομάδες. 

6ο βήμα)  

(2 ώρες) - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ! 

Η ενημέρωση εξαπλώνεται. 

Χωρίστε την τάξη σε ομάδες και αφήστε τους όλους να οργανώσουν 

συγκεκριμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη δημιουργία 
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σκουπιδιών. Κάθε ομάδα θα πρέπει να εφεύρει ένα σλόγκαν που θα το 

συνδυάσει με διάφορα καλλιτεχνικά μέσα (αφίσα, τηλεοπτικό σποτάκι, 

ραδιοφωνικό σποτάκι). Η εκστρατεία ενημέρωσης μπορεί να 

απευθύνεται σε άλλες τάξεις σε συγγενείς, τις τοπικές αρχές, τις τοπικές 

εφημερίδες, καταστήματα,... 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κ.λπ.) 

Τάξη και έξω 

 

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Ομαδική δραστηριότητα 

Απαιτούμενα υλικά Υπολογιστής και προβολέας, στυλό, χαρτί αφίσας, διαδίκτυo 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

6,30 ώρες  

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων  

 Ζητήστε από τους μαθητές μια αυτοαξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

που έγιναν, όπου θα εκφράσουν τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις 

που ένιωσαν κατά την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων. 

Αξιολόγηση των εκθέσεων από τον δάσκαλο (συγκεκριμένη, σαφής, 

πλήρης,...) και των εκστρατειών (ελκυστική, δημιούργησε κίνητρα, 

προσαρμοσμένη στις διάφορες ηλικίες...) 

Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητα: «Μια καθαρή κοινότητα» 

Έργο: «Let’ s be aware! — Ας είμαστε σε εγρήγορση!» 

Παρατηρήσεις  Αν είναι δυνατό, ο/η δάσκαλος/α οργανώνει μια επίσκεψη σε μια μονάδα 

διαλογής σκουπιδιών, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές  
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Άλλαξε ταχύτητα, βάλε το 

μυαλό σου στο παιχνίδι 

Δραστηριότητα για την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Έργο για την κινητικότητα, διαδραστικό εργαστήριο στην τάξη 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

 - Γνώρισε τον περίπλοκο κόσμο των μετακινήσεων, πώς οι μεταφορές 

μπορούν να επηρεάσουν την κλιματική αλλαγή: τη σχέση αιτίας-αιτιατού 

μεταξύ των φαινομένων (επιστήμες) 

- Μάθε για την παραγωγή CO2 από ορυκτά καύσιμα (επιστήμες) 

- Κατανόησε τη γεωμετρική αύξηση κατά τη χρήση μεταφορών που 

ρυπαίνουν (μαθηματικά) 

- Κατανόησε τα φυσικά και χημικά φαινόμενα που σχετίζονται με την αύξηση 

του CO2 στην ατμόσφαιρα (επιστήμες και χημεία) 

- Κατανόησε γιατί υποτιμούμε την περιβαλλοντική πτυχή στην επιλογή μέσων 

μεταφοράς (κοινωνικές επιστήμες) 

- Μάθε που τελειώνουν οι μάζες CO2 στην ατμόσφαιρα (γεωγραφία) 

 

Προβληματισμός Η κινητικότητα είναι μία από τις έμμεσες αιτίες της κλιματικής αλλαγής· αυτό 

το εργαστήριο αναπτύσσει το θέμα των διαφόρων ειδών «πράσινης» 

κινητικότητας που οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για να 

μετακινούνται 

Θέμα - Κατανόησε ότι οι μεταφορές μπορούν να επηρεάσουν την κλιματική αλλαγή 

- Τα διάφορα στοιχεία που ρυπαίνουν (ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση 

του εδάφους) 

- Γιατί χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς χωρίς να αξιολογούμε τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους; 

- Ποια είναι βιώσιμα μέσα μεταφοράς; 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

- Επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Γεωγραφία, Ιστορία, Μαθηματικά 
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Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να ορίσουν τις υπεύθυνες στάσεις σε σχέση με το περιβάλλον 

- Να κατανοήσουν το οικολογικό αποτύπωμα που όλοι μας αφήνουμε 

καθημερινά 

- Να σέβονται και να αγαπούν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

- Να σέβονται τη ζωή των πλασμάτων που απειλούνται από τη ρύπανση και 

την κλιματική αλλαγή 

- Να αναπτύξουν καλές πρακτικές για κατάλληλη κινητικότητα 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

11-15 ετών 

Προαπαιτούμενο: Συνιστάται να έχει αναλυθεί η εξέλιξη των μέσων 

μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την κινητικότητα, ώστε να γίνουν 

κατανοητές οι ιστορικές και σημαντικές στιγμές που ζούμε και τα σχετικά 

προβλήματα 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Κατά τη διάρκεια των δύο προγραμματισμένων σεμιναρίων στην τάξη, 

αναλύεται το θέμα της κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου 

αναλύονται τόσο η βιώσιμη κινητικότητα όσο και η παραδοσιακή, μέσα από 

τη σύγκρισή τους: τα διάφορα μέσα μεταφοράς θα εξεταστούν, 

υπογραμμίζοντας τα όρια τους και συνδυάζοντάς τα, ενδεχομένως, με το 

περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά 

επίσης τη δημιουργία διατομεακών συσχετισμών με τα διάφορα μαθήματα 

που περιλαμβάνονται ήδη στη σχολική ύλη:  

- Ο συσχετισμός με ιστορικά γεγονότα βασίζεται στην ανάπτυξη της έννοιας 

της κινητικότητας των ανθρώπων μέσα στον χρόνο.  

- Οι γεωγραφικές γνώσεις συνδέονται κυρίως με το δικαίωμα και το καθήκον 

ανάληψης δράσης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.  

- Γίνεται επίσης ανάλυση επιστημονικών γνώσεων, ιδίως αυτών που 

συνδέονται με την ατμόσφαιρά μας, τις αλλαγές του κλίματος και τον 

αντίκτυπο της κινητικότητας στο περιβάλλον και το οικοσύστημα.  

Οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τη σωστή χρήση των ποδηλάτων και την 

τήρηση του κώδικα κυκλοφορίας. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του σεμιναρίου, εκτός της εκμάθησης των εννοιών και της 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, πρέπει να μεταδώσουν κάποιες από τις 

γνώσεις που απέκτησαν στους συμμαθητές τους από άλλες τάξεις, που δεν 

εμπλέκονται άμεσα στο έργο, καθώς και να διαδώσουν τις καλές πρακτικές 

και δεξιότητες.  

Παραδείγματα προτεινόμενων δραστηριοτήτων:  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ;» (2 ώρες) Σε έναν πίνακα, οι μαθητές 

πρέπει να γράψουν όλα τα μέσα μεταφοράς, χαρακτηρίζοντάς τα με βάση το 
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καύσιμο και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, αναδεικνύοντας το στοιχείο 

της βιωσιμότητας που αφορά το περιβάλλον και την υγεία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΟΠΩΣ ΘΕΛΩ ΕΓΩ» (1ώρα) η τάξη, χωρισμένη σε 

ομάδες, πρέπει να φέρει σε πέρας αποστολές. Κάθε ομάδα πρέπει να φτάσει 

σε διαφορετικό προορισμό. Η ομάδα πρέπει να προγραμματίσει το ταξίδι, να 

απαριθμήσει τα μέσα μεταφοράς και τη λογική που χρησιμοποιήθηκε.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «DIVIDELLO INQUINATUM» (2 ώρες) Οι μαθητές 

ανακαλύπτουν ότι η παραδοσιακή κινητικότητα δεν είναι βιώσιμη. Η τάξη 

χωρίζεται σε δύο ομάδες, και κάθε μαθητής από την κάθε ομάδα, ο ένας μετά 

τον άλλον, πρέπει να διαχειριστεί ένα καλάθι που μέσα έχει φράσεις, πιθανώς 

σωστές, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραδοσιακής 

κινητικότητας. 

Οι προτεινόμενες φράσεις αναφέρουν, για παράδειγμα: «το αυτοκίνητο της 

κόκκινης οικογένειας εξέπεμψε 12 kg CO2 μέχρι το σχολείο», «το αυτοκίνητο 

της πράσινης οικογένειας έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο της κίτρινης 

οικογένειας προκαλώντας σοβαρούς πόνους στην πλάτη σε όλα τα μέλη του 

"πιλοτηρίου"», «για να αποφύγουν ένα αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει 

μπροστά από το σχολείο, 15 αυτοκίνητα πάτησαν επαναλαμβανόμενα την 

κόρνα τους» κ.λπ. 

Οι μαθητές πρέπει να βρουν αν η φράση εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες 

των ταμπελών που κρέμονται στην άλλη άκρη της τάξης: 

- ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

- ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ 

- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

- ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΧΟΣ 

- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Και κολλάμε τη φράση στον αντίστοιχο πίνακα. 

Όταν όλες οι φράσεις έχουν κολληθεί στον αντίστοιχο πίνακα μηνυμάτων, 

αναδεικνύονται οι περιβαλλοντικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της 

μειωμένης κινητικότητας για τις καταλάβουν οι μαθητές. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ;» (2 

ώρες) 

Οι μαθητές ξέρουν και εξηγούν τα διάφορα χαρακτηριστικά της βιώσιμης 

κινητικότητας. Η τάξη χωρίζεται σε 3 ομάδες, ενώ 4 επιλεγμένοι μαθητές 

απαρτίζουν την κριτική επιτροπή. Ο/Η δάσκαλος/α ζητά από την κάθε ομάδα 

να εκπροσωπήσει μια κατηγορία βιώσιμων μέσων μεταφοράς, που 

αναγγέλλεται κάπου κάπου μεγαλόφωνα (με μικρή εξήγηση, όταν ο όρος δεν 

είναι σαφής, όπως «διαμοιρασμός αυτοκινήτου»). 
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Οι κατηγορίες είναι: 

- Πήγαινε περπατώντας! 

- Χρησιμοποίησε ποδήλατο! 

- Χρησιμοποίησε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ! (λεωφορεία, τραμ, τρένα) 

- Βελτίωσε τη χρήση του Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ! (διαμοιρασμός αυτοκινήτου, ένα 

αυτοκίνητο για πολλούς, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στάθμευση εκτός του 

κέντρου της πόλης και χρήση άλλων δημόσιων συγκοινωνιών). 

Μετά την κάθε σύντομη παρουσίαση, η κριτική επιτροπή ψηφίζει στην κάλπη. 

Κάθε ομάδα μπορεί να εμφανιστεί ξανά σε 2 ή περισσότερες παρουσιάσεις. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ;» (1 ώρα) 

Σε ομάδες των 4, προσπαθήστε να συνοψίσετε τις ιδέες που προέκυψαν στο 

εργαστήριο, χρησιμοποιώντας βίντεο για να επαναπροσδιορίσετε τις έννοιες. 

 

Χώρος (αίθουσα, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Τάξη. 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ομαδική δραστηριότητα 

Απαιτούμενα υλικά Υπολογιστής και προβολέας, στυλό, χαρτί αφίσας, διαδίκτυο 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

12 ώρες  

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Ζητήστε από τους μαθητές μια αυτοαξιολόγηση των δραστηριοτήτων που 

έγιναν, που θα επαναφέρουν τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις που 

ένιωσαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων 

Παρατηρήσεις  Παράδειγμα μεθοδολογίας, ιδέες 

-Ορισμένα παραδείγματα παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

στις δραστηριότητες: 

- μαθαίνοντας από παραδείγματα (W. Bion): συμμετοχή σε μια 

συναισθηματική εμπειρία που καταλήγει σε αλλαγή στη δομή της 

προσωπικότητας· 

- συνεργαζόμαστε (G. P. Quaglino): η ομαδική δουλειά λειτουργεί ως ένας 

χώρος όπου διαρθρώνεται η γνώση ως προοδευτική, συγκρουσιακή, ανοιχτή, 

διαπραγματεύσιμη και αντιπαραθετική διαδικασία· 
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- συνεργασία σαν ερευνητική κοινότητα (Peirce): εκκίνηση ενός ταξιδιού 

γνώσης που κινείται από την αμφιβολία μέχρι να φτάσει στην πεποίθηση· η 

ομάδα ως μια αυτοδιορθούμενη κοινότητα· 

- σκεφτόμαστε μέσα από συσχετισμούς (E. Morin): εκπαίδευση στον 

περίπλοκο τρόπο σκέψης, ως δύσκολο και εκλεπτυσμένο τρόπο σκέψης, ο 

οποίος αφομοιώνεται κατά τη διάρκεια μιας σειράς μαθημάτων· 

- μέτρα για την προώθηση της αλλαγής της συμπεριφοράς του εαυτού (G. 

Bateson): ενεργοποίηση μιας διαδικασίας με την οποία οι «υποθέσεις» ιδεών 

και γνώσεων ταυτίζονται. 
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Ας γυρνάνε οι οικολογικοί 

τροχοί! 
Δοκιμή ενός νέου τρόπου διαμοιρασμού ηλεκτρικού 

ποδηλάτου στην πόλη 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Έργο  

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Κινητικότητα, μεταφορές  

Προβληματισμός Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειες μας μετακίνησης, 

χρησιμοποιώντας οικολογικά και βιώσιμα μέσα μεταφοράς; 

Θέμα Μεταφορές, ατμοσφαιρική ρύπανση 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες, γυμναστική, αγωγή του πολίτη 

 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να κατανοήσουν πώς επηρεάζουν τα μηχανοκίνητα οχήματα την κλιματική 

αλλαγή 

- Να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους στη διαδικασία της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης  

- Να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα εναλλακτικών, όταν επιλέγουν τρόπο 

μεταφοράς  

- Να κατανοήσουν τις θετικές πλευρές της χρήσης ποδηλάτου όσον αφορά το 

θέμα της κλιματικής αλλαγής και της υγείας   

- Να χρησιμοποιούν την εφαρμογή οικολογικών, βιώσιμων μεταφορών 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

Μαθητές όλων των ηλικιών 

  

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα)  

Ο/Η δάσκαλος/α παρουσιάζει στους μαθητές την έννοια του αποτυπώματος 

άνθρακα. Οι μαθητές υπολογίζουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα. 
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Συζήτηση για τον ρολό που παίζει ο καθένας μας στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση. 

Στόχος: να κατανοήσουμε τι ρόλο παίζει ο καθένας στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση 

2ο βήμα) 

Οι μαθητές παρακολουθούν μια σύντομη ταινία που αφορά τις επιπτώσεις 

των μηχανοκίνητων οχημάτων στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική 

αλλαγή 

Στόχος: να κατανοήσουν την επιρροή των μηχανοκίνητων οχημάτων στην 

κλιματική αλλαγή 

3ο βήμα) 

Έρευνα για τους μαθητές σχετικά με τις συνήθειές τους μετακίνησης και με το 

πόσο συχνά χρησιμοποιούν διάφορα μέσα μεταφοράς. Η έρευνα αναλύεται 

μαζί με τον/την δάσκαλο/α. Οι μαθητές υποβάλλουν τις προτάσεις τους για 

πιθανές αλλαγές στις συνήθειες μετακινήσεις υπέρ πιο οικολογικών μέσων, 

και η χρήση ποδηλάτων είναι μια εναλλακτική.  

Στόχος: να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα εναλλακτικών, όταν επιλέγουν 

τρόπο μεταφοράς, κατανοώντας τις θετικές πλευρές της χρήσης ποδηλάτου 

σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την υγεία   

4ο βήμα)  

Ο/Η δάσκαλος/α παρουσιάζει στους μαθητές την εφαρμογή για τον 

διαμοιρασμό ηλεκτρικού ποδηλάτου στην πόλη, και οι μαθητές κατεβάζουν 

την εφαρμογή στα smartphones τους. Αποφασίζουν όλοι μαζί πότε θα 

χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή (για παράδειγμα, 1 εβδομάδα).  

 Στόχος: Να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για οικολογικές, βιώσιμες 

μεταφορές 

5ο βήμα) 

 Μετά την εβδομάδα ποδηλάτου, ο/η δάσκαλος/α και οι μαθητές αναλύουν 

την εμπειρία και τις εντυπώσεις των μαθητών. Οι μαθητές συμπληρώνουν την 

έρευνα για τις συνήθειες τους μετακίνησης και πάλι (όπως και στο 

προηγούμενο βήμα) και συγκρίνουν τη διαφορά των αποτελεσμάτων (αν 

υπάρχει). Ακολουθεί συζήτηση για τα αποτελέσματα.  

Στόχος: να δούμε αν οι συνήθειες και συμπεριφορές των μαθητών έχουν 

αλλάξει. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Τάξη και εξωτερικοί χώροι 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Συλλογικές και ατομικές 
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Απαιτούμενα υλικά 

 

Δωρεάν κατέβασμα της εφαρμογής για τον διαμοιρασμό ηλεκτρικού 

ποδηλάτου στην πόλη, έρευνα για τους μαθητές σχετικά με τις συνήθειές τους 

μετακίνησης, εργαλείο για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα (για 

παράδειγμα https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx ), σύντομη 

ταινία ή κινούμενα σχέδια για τις επιπτώσεις των μηχανοκίνητων οχημάτων 

στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή (για παράδειγμα 

https://www.youtube.com/watch?v=FLFA38trGO0 ) 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

 Δύο εβδομάδες 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Η τελική έρευνα στην οποία οι συνήθειες μετακίνησης των μαθητών 

συγκρίνονται, και θα φανεί αν οι μαθητές κατάλαβαν και αν θα υιοθετήσουν 

την ιδέα για πιο οικολογικές και πιο βιώσιμες μεταφορές.  

Μετά από λίγο καιρό, για παράδειγμα ένα μήνα, η έρευνα μπορεί να 

επαναληφθεί, για να φανεί αν η αλλαγή στις συνήθειες και τη συμπεριφορά 

των μαθητών είναι μόνιμη. 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Ζωγραφίζοντας την πραγματικότητα του κλίματος σου/Αλλαγή χρόνου, 

σκέψου καλά 

Κροατία: https://www.nextbike.hr/hr/zagreb/ 

 

Ελλάδα: http://www.ecomobility.gr/ (Έργο οικολογικής κινητικότητας στην 

Ελλάδα) 

Ιταλία: https://www.youtube.com/watch?v=vdXRb3zWa2A 

Βίντεο στα ιταλικά με τον Mario Tozzi για τη ρύπανση στις πόλεις: 

Γαλλία: http://www.tcra.fr/presentation/?rub_code=8 

 

 

Φωτογραφία Pixabay.com 

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=FLFA38trGO0
https://www.nextbike.hr/hr/zagreb/
http://www.ecomobility.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=vdXRb3zWa2A
http://www.tcra.fr/presentation/?rub_code=8
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Ας μειώσουμε τα σκουπίδια 

μας, ξεχειλίζουν 
Δράση διερεύνησης και ευαισθητοποίησης ώστε να 

μειωθεί η σπατάλη τροφίμων 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, δραστηριότητας, 

ενεργείας, συνεργασίας  

 

Έργο για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό περιεχόμενο 

Διατροφικές συνήθειες/ανακύκλωση 

Προβληματισμός Πώς να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων στο κυλικείο; 

Θέμα Σπατάλη τροφίμων  

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Γεωγραφία/ επιστήμες/ μαθηματικά/ αγωγή του πολίτη/ μητρική γλώσσα. 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης μας.  

- Να προτείνουν τρόπους μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα σχολεία. 

- Να μάθουν τους κανόνες της ισορροπημένης διατροφής σε ποσότητα 

και ποιότητα, ώστε να αποφεύγουν διατροφικές παθήσεις. 

- Να κάνουν μετρήσεις και να καταλαβαίνουν τα αποτελέσματα τους 

- Να ενημερώνουν για τα αποτελέσματα με διάφορους τρόπους 

(γραφήματα, πίνακα, κείμενο, σλόγκαν, αφίσα, βίντεο), επιδεικνύοντας 

δημιουργικότητα αλλά και πειθώ. 

- Να ευαισθητοποιήσουν άλλους για τη σπατάλη τροφίμων και να 

αναλάβουν την ευθύνη των καταναλωτικών επιλογών τους. 

- Να εργαστούν σε ομάδα. 

- Να κατανοήσουν τη σύνδεση της δράσης τους υπέρ της μείωσης της 

σπατάλης τροφίμων με την κλιματική αλλαγή.  

Ομάδα-αποδέκτης (ηλικία, 

απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

11-15 ετών: 

- Οι μαθητές που έφαγαν στο κυλικείο του σχολείου 
- Οι μαθητές που είναι 11 ετών να δουν την πορεία των τροφίμων 

που σπαταλιούνται ώστε να συμμετάσχουν στο έργο 
- Οι εθελοντές-μαθητές και ενήλικοι του σχολείου να υλοποιήσουν 

το έργο (σχολικό κυλικείο, δημόσια καντίνα) 
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Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

Ο/Η δάσκαλος/α στοχεύει σε μια ομάδα μαθητών: είτε μια τάξη είτε 

μαθητές που προσφέρονται εθελοντικά είτε εθελοντές μαθητές από 

πολλές τάξεις, για να υλοποιηθεί το έργο. 

1ο βήμα) Ο ενήλικος συγκεντρώνει διάφορες εικόνες 

- στην κουζίνα: μενού, παραγγελία, στοκ, μαγείρεμα, διαχείριση 
τροφίμων που μένουν 

- κατά το σερβίρισμα: μερίδες που δεν είναι χορταίνουν την πείνα 
- μετά την ώρα του γεύματος: αποφάγια αφημένα στα πιάτα 

 

2ο βήμα) Μετά από αυτές τις εικόνες, ο ενήλικος βοηθάει την ομάδα να 

συνειδητοποιήσει την τρέχουσα πραγματικότητα στην κουζίνα, κατά το 

σερβίρισμα, και στο τέλος του σερβιρίσματος, χάρη σε ένα τραπέζι 

διαλογής των τροφίμων. Αυτή η παρατήρηση θα πρέπει να δημιουργήσει 

ερωτήματα στους μαθητές για το πόσα είναι τα τρόφιμα που 

σπαταλιούνται και τι ενέργειες μπορούν να υιοθετηθούν για να 

περιορίσουν αυτό το φαινόμενο; 

Μερικά παραδείγματα: οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν τον ρόλο κάθε 

ενήλικου κατά το μαγείρεμα του γεύματος: Ποιος ελέγχει το φαγητό; Ποιος 

μαγειρεύει; Ποιος σερβίρει; Ποιος αποφασίζει τι; Ποιος φτιάχνει τα μενού; 

Η αναγνώριση του ρόλου του καθενός θα επιτρέψει στην ομάδα να 

ανταλλάξει ιδέες για τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. 

Οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν ένα διάγραμμα που να επιτρέπει την 

ποσοτικοποίηση σε μια δεύτερη επίσκεψη στην κουζίνα (ποσότητα 

προϊόντων που αγοράστηκαν, ποσότητα μαγειρεμένου βάρους, αριθμός 

κιλών που σερβιρίστηκαν, μετά καταναλώθηκαν ή πετάχτηκαν. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι να καθοριστεί η ποιότητα, αλλά ο πιο ακριβής είναι με το 

ζύγισμα. Ωστόσο, το γεγονός ότι αναγνωρίζονται οι βασικές πηγές της 

σπατάλης είναι ήδη πολύ θετικό. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να γίνεται για 

μια ολόκληρη εβδομάδα ή σε ένα γεύμα κάθε εβδομάδα πριν από τις 

διακοπές. 

 

3ο βήμα) Με βάση τα αριθμητικά δεδομένα οι μαθητές βρήκαν τις 

βασικές πηγές σπατάλης και μπορούν να εντοπίσουν τις αιτίες της 

σπατάλης σε συνεργασία με το προσωπικό που εργάζεται για την παροχή 

των γευμάτων: Αυτό το μενού είναι σωστό; Οι μαθητές συμμετέχουν στη 

δημιουργία των μενού; Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

καταγεγραμμένων χρηστών και των περαστικών; Υπάρχουν μερίδες που 

προσαρμόζονται σε διαφορετικές ορέξεις; Το περιβάλλον σε εμπνέει να 

φας; Οι μαθητές λαμβάνουν βοήθεια για τις επιλογές τους πριν και κατά τη 

διάρκεια του γεύματος; Ποια είναι τα προϊόντα που έχουν πρωτίστως να 

κάνουν με τη σπατάλη τροφίμων: ψωμί, κρέας, λαχανικά, άμυλα; 
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4ο βήμα) Μόλις αναγνωριστούν οι βασικές αιτίες από την ομάδα των 

μαθητών, όλοι οι ενήλικοι που συμμετέχουν στη σίτιση μπορούν να 

δουλέψουν πάνω στις αιτίες της σπατάλης, προτείνοντας δράσεις που 

μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας (διευθυντής, μάγειρας, υπάλληλοι 

σερβιρίσματος και παρακολούθησης, μαθητές, δάσκαλοι,...)  

Ορισμένα παραδείγματα: 

- Φτιάξτε μια ωραία αφίσα με το μενού που να δείχνει πότε είναι 
σπιτικό το φαγητό, πότε παράγεται τοπικά, πότε είναι βιολογικό...  
- Αγοράστε λιγότερα προϊόντα, αν καταλάβετε ότι οι μαθητές δεν 
τρώνε πολύ 
- Προσαρμόστε τον αριθμό των μαγειρεμένων προϊόντων, ανάλογα 
με τα προϊόντα που σπαταλήθηκαν σε προηγούμενα μενού 
- Προσθέστε πιάτα με σνακ και πιάτα για πολύ πεινασμένους 
μαθητές  
- Τοποθετήστε έναν κάδο για το ψωμί που μένει, έτσι ώστε οι 
μαθητές να συνειδητοποιούν τη σπατάλη 
- Κάντε επίσκεψη σε αγρόκτημα για να καταλάβετε τη δουλειά και 
την κατανάλωση νερού που απαιτείται για την παραγωγή 1 κιλού 
λαχανικών, ιδίως αν θεωρείτε ότι πιθανόν να καταλήξουν στα σκουπίδια... 
 

5ο βήμα) Μεταξύ των δράσεων που έχουν αποφασιστεί, οι μαθητές 

πρέπει να καθορίσουν ποιες μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα και ποιες 

θα είναι αποτελεσματικές αρχικά. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα για το σχολικό 

έτος και «μετρήστε» την αποτελεσματικότητα των δράσεων, ζυγίζοντας ή 

αξιολογώντας τη σπατάλη κάθε 2 μήνες. 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, εξωτερικοί 

χώροι, κ.λπ.) 

Εστιατόριο σχολείου. Εσωτερικοί χώροι και επίσκεψη σε αγρόκτημα  

Ατομικές ή/και συλλογικές 

δράσεις 

Συλλογική δράση  

Απαιτούμενα υλικά 

 

Υπολογιστής. Μία ζυγαριά. Εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών. 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

6-8 μήνες 

Το έργο μπορεί να διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά, και μετά να γίνεται 

επανάληψη ανά τρίμηνο. 

Το κομμάτι για την ευαισθητοποίηση των μαθητών: διάρκεια λίγων μηνών 

ή όλης της σχολικής χρονιάς. 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων δεξιοτήτων  

Μείωση της σπατάλης 

Αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου για την αλλαγή συνηθειών 
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Διαμόρφωση Οικο-Πολίτη, 

διεύρυνση γνώσης και 

σύνδεσμοι με σχετικά 

θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητα:  

-  «Αντιδράσεις του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή» 
Έργο: 

- «Έργο για την αλλαγή των συνηθειών μας σε σχέση με τη 
δημιουργία σκουπιδιών» 

Παρατηρήσεις  Το ADEME, το UNCPIE έχουν φτιάξει ορισμένα εργαλεία για να βοηθήσουν 

στην υλοποίηση αυτού του είδους έργων  
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Το σχολείο των μελισσών  
Βοηθώντας τις μέλισσες να επιβιώσουν στην 

κλιματική αλλαγή  
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Έργο για την ευαισθητοποίηση στο θέμα της εξαφάνισης των μελισσών 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Κοινότητα των μελισσών, εξαφάνιση των μελισσών, συνθήκες διαβίωσης, 

οικοσύστημα, επικονίαση, ημερομηνίες ανθοφορίας 

Προβληματισμός Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μέλισσες να επιβιώσουν σε συνθήκες 

κλιματικής αλλαγής; 

Θέμα Βιοποικιλότητα  

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες, μητρική γλώσσα, τεχνική κατάρτιση 

 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να εξηγήσουν τον ρόλο και τη σημασία των μελισσών για το οικοσύστημα 

- Να προβλέψουν τις επιπτώσεις λόγω της εξαφάνισης των μελισσών από τον 

φυσικό κύκλο 

- Να περιγράψουν και να κατανοήσουν τη ζωή των μελισσών στην κοινότητα 

(τον ρόλο κάθε ατόμου στην κοινότητα, την κατανομή καθηκόντων...) 

- Να προσδιορίσουν τα οφέλη της ζωής στην κοινότητα 

- Να βγάλουν αναλογικά συμπεράσματα για την κοινότητα των ανθρώπων 

(κοινή ζωή, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) 

- Να εξηγήσουν την επίδραση των αλλαγών θερμοκρασίας στην εξέλιξη των 

ημερομηνιών ανθοφορίας 

- Να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ της αλλαγής των ημερομηνιών ανθοφορίας 

και της εξαφάνισης των μελισσών 

- Να ευαισθητοποιήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός 

των μελισσών λόγω των νέων συνθηκών που οφείλονται στην κλιματική 

αλλαγή  
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Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

12-14 ετών 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα) Εισαγωγή 

Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά της μελισσοκομίας στην πατρίδα και τους 

κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μελισσοκόμοι. Σύνδεση των 

πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί στην έρευνα και που έχουν αναλυθεί 

σε προηγούμενα μαθήματα (Δελτίο δραστηριότητας: Η επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής στην εξαφάνιση των μελισσών). 

Ο/Η δάσκαλος/α εξηγεί πώς λειτουργεί μια κοινότητα μελισσών.  

Ο/Η δάσκαλος/α αναγγέλλει μια επίσκεψη στον τοπικό μελισσοκόμο, και 

προετοιμάζονται ερωτήσεις για αυτήν την επίσκεψη.  

 

2ο βήμα) Επίσκεψη στο μελισσοκομείο 

Οι μαθητές επισκέπτονται το μελισσοκομείο της περιοχής. Ο μελισσοκόμος 

εξηγεί τη ζωή στο μελίσσι, πότε η μέλισσα βγαίνει από το μελίσσι, γιατί, πώς 

συμπεριφέρονται, τι τις απειλεί (αυξημένες θερμοκρασίες έχουν ως 

αποτέλεσμα οι μέλισσες να βγαίνουν νωρίς· η εμφάνιση των πρώτων 

λουλουδιών, που είναι ανεπαρκή για να ταΐσουν ολόκληρη την κοινότητα των 

μελισσών, προκαλεί περισσότερα προβλήματα, παρά οφέλη. Οι ξαφνικές 

παγωνιές που ακολουθούν είναι επικίνδυνες για την κοινότητα των μελισσών) 

... Πώς βοηθούν οι άνθρωποι τις μέλισσες να επιβιώσουν. Οι μαθητές ρωτούν 

για αλλαγές στη συμπεριφορά των μελισσών τα τελευταία χρόνια. Η 

ποσότητα μελιού έχει αλλάξει; η κοινότητα των μελισσών αυξήθηκε ή 

μειώθηκε; Πώς αυτό επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων; 

Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τη συζήτηση για το τι μπορεί να οδηγήσει στην 

εξαφάνιση των μελισσών και πώς επηρεάζει τους ανθρώπους. 

 

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να μειώσουν τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στις μέλισσες; 

Οι μέλισσες είναι απλώς ένας κρίκος της αλυσίδας του οικοσυστήματος. 

Πρέπει το όλο σύστημα να είναι εντάξει ώστε να λειτουργεί. Γνωρίζουν οι 

άνθρωποι πόσο σημαντικές είναι οι μέλισσες για το οικοσύστημά μας; Τι 

μπορούν να κάνουν οι μαθητές για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό; 

Αποφασίζουμε  να οργανώσουμε μια δημόσια εκστρατεία. 

3ο βήμα) Οργανώνοντας μια δημόσια εκστρατεία 

Παιχνίδι ρόλων στην αίθουσα: οι μαθητές παίζουν τον ρόλο των μελισσών, 

των οποίων η κοινότητα απειλείται. Μετά προσπαθούν να συντάξουν κείμενα 

και σλόγκαν που προωθούν την ενσυναίσθηση για τις μέλισσες και τις 
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κοινότητες μελισσών, αλλά επίσης προειδοποιούν ότι όλα συνδέονται μεταξύ 

τους στη φύση, και πως ό,τι συμβαίνει, έχει επιπτώσεις και στους ανθρώπους. 

4ο βήμα) Κατασκευάζοντας πινακίδες και βγαίνοντας στον δρόμο 

Στα μαθήματα τεχνικής εκπαίδευσης, οι μαθητές κατασκευάζουν πινακίδες. 

Μαζί με τους δασκάλους των επιστημών και της γλώσσας (μητρικής), οι 

μαθητές βγαίνουν στην πλατεία της περιοχής με τις πινακίδες τους ήδη 

έτοιμες. Εξηγούν στους διαβάτες τον σκοπό της εκστρατείας τους και 

σημειώνουν τις αντιδράσεις αυτών. 

5ο βήμα) Ανάλυση των αποτελεσμάτων του έργου 

Οι μαθητές και ο/η δάσκαλος/α αναλύουν την εφαρμογή και τα 

αποτελέσματα του έργου. Βλέπουν τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερα, 

και τι είχε πραγματικά αντίκτυπο και συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση των 

πολιτών. 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι κάτοικοι συχνά δεν βλέπουν τη σχέση της 

κλιματικής αλλαγής με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, και τα οποία θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολλές ανεπιθύμητες συνέπειες στο μέλλον. 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Τάξη, μελισσοκομείο, πλατεία 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Συλλογική δράση 

Απαιτούμενα υλικά Εργαλεία τεχνικής εκπαίδευσης, ξύλινες πινακίδες, χρώματα, χαρτιά για 

αφίσες 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

8 ώρες  

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των μαθητών μετά το έργο 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Κροατία:  

● https://www.bolinfo.hr/kultura-skolstvo/os-bol/2019/posjet-
pcelinjaku-u-
murvici/?fbclid=IwAR2wVo7A9vnwjm97ZFWL6UPBBTltDppKyVWFg6w
tOIDdOfomNiSxoL4h_hY  

● https://www.bib.irb.hr/853492  
 

Ελλάδα: 

https://www.bolinfo.hr/kultura-skolstvo/os-bol/2019/posjet-pcelinjaku-u-murvici/?fbclid=IwAR2wVo7A9vnwjm97ZFWL6UPBBTltDppKyVWFg6wtOIDdOfomNiSxoL4h_hY
https://www.bolinfo.hr/kultura-skolstvo/os-bol/2019/posjet-pcelinjaku-u-murvici/?fbclid=IwAR2wVo7A9vnwjm97ZFWL6UPBBTltDppKyVWFg6wtOIDdOfomNiSxoL4h_hY
https://www.bolinfo.hr/kultura-skolstvo/os-bol/2019/posjet-pcelinjaku-u-murvici/?fbclid=IwAR2wVo7A9vnwjm97ZFWL6UPBBTltDppKyVWFg6wtOIDdOfomNiSxoL4h_hY
https://www.bolinfo.hr/kultura-skolstvo/os-bol/2019/posjet-pcelinjaku-u-murvici/?fbclid=IwAR2wVo7A9vnwjm97ZFWL6UPBBTltDppKyVWFg6wtOIDdOfomNiSxoL4h_hY
https://www.bolinfo.hr/kultura-skolstvo/os-bol/2019/posjet-pcelinjaku-u-murvici/?fbclid=IwAR2wVo7A9vnwjm97ZFWL6UPBBTltDppKyVWFg6wtOIDdOfomNiSxoL4h_hY
https://www.bib.irb.hr/853492


 
 

78 
 

● https://melissokomianet.gr/klimatiki-allagi-epeili-gia-tis-melisses  
 

Γαλλία:  

● https://www.youtube.com/watch?v=rLtmp6jRaxk  
● http://www.eauseccours.com/tag/disparition%20des%20abeilles/  

 

 

Φωτογραφίες (Osnovna škola Bol, Κροατία)  

     

 

 

  

https://melissokomianet.gr/klimatiki-allagi-epeili-gia-tis-melisses
https://www.youtube.com/watch?v=rLtmp6jRaxk
http://www.eauseccours.com/tag/disparition%20des%20abeilles/
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Πάμε όλοι για ποδήλατο! 
Πρωτοπόρα εκστρατεία για την προώθηση ενός 

εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Έργο για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τρόπου μετακίνησης 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

 Φαινόμενο του θερμοκηπίου/ήπιας μορφής κινητικότητα/ τρόπος ζωής 

Προβληματισμός Πώς να μειώσουμε το αποτύπωμά μας σε σχέση με τις εκπομπές του 

φαινομένου του θερμοκηπίου μέσα από τις μεταφορές; 

Θέμα Μεταφορές, βιωσιμότητα. 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Γεωγραφία, επιστήμες, μαθηματικά, αγωγή του πολίτη, μητρική γλώσσα, 

αθλητισμός 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να κυκλοφορούν με ποδήλατο με ασφάλεια  

- Να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν ένα χάρτη  

- Να προσανατολίζονται μέσα στην πόλη  

- Να αναλύουν δεδομένα και να συντάσσουν επίσημα έγγραφα  

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

11-15 ετών  

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα)  

Ο/Η δάσκαλος/α επιλέγει μια ομάδα μαθητών είτε μια ολόκληρη τάξη είτε 

κατ’ επιλογή κάποιους μαθητές είτε εθελοντές μαθητές (από πολλές τάξεις) 

για να υλοποιηθεί το έργο. 

Με αυτήν την ομάδα, ο ενήλικας ξεκινάει μια κουβέντα για να βρουν μαζί 

«γιατί δεν έρχονται οι μαθητές στο σχολείο με το ποδήλατο;» και μαζί 

συντάσσουν μια δέσμη ερωτήσεων για να τις ρωτήσουν στους άλλους 

μαθητές του σχολείου. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να μοιραστεί σε 

δασκάλους ή η ομάδα ρωτάει απευθείας τους άλλους μαθητές του σχολείου. 

Η καλύτερη μορφή ερωτήσεων είναι οι ερωτήσεις με απάντηση «Ναι-Όχι».  

Π.χ.: Έχεις ποδήλατο;  
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Ξέρεις να κάνεις ποδήλατο;  

Έχεις πρόσβαση σε ποδήλατο στο σπίτι ή κοντά στο σπίτι;  

Έχεις ποδηλατοδρόμο κοντά στο σπίτι;  

Είναι ασφαλής;  

Οι γονείς σου θα σε αφήνουν να πας μόνος/η στο σχολείο με ποδήλατο; Αν 

όχι, γιατί;  

Επιπλέον πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρωθούν: Ηλικία και τάξη 

μαθητών, πού μένει ο κάθε μαθητής... 

Από το ερωτηματολόγιο, η ομάδα μαθητών ταξινομεί τις απαντήσεις που 

συγκεντρώθηκαν σε δύο κατηγορίες: «ποσότητα» και «ποιότητα»  

και/ή  

Λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια, τα οποία θα απέτρεπαν έναν μαθητή από 

το να χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του: απουσία ποδηλατοδρόμου / απουσία 

θέσεων στάθμευσης ποδηλάτου / κλοπή ποδηλάτου / εκπαίδευση στο 

ποδήλατο (εκμάθηση) 

Ποσότητα: ο αριθμός μαθητών που έχουν ποδήλατο; ο αριθμός των μαθητών 

που δεν έχουν ποδήλατο; ο αριθμός των μαθητών που έρχονται στο σχολείο 

με ποδήλατο; πόσες φορές την εβδομάδα (συχνότητα); ο αριθμός των 

ποδηλατόδρομων;... 

Ποιότητα: ασφάλεια ποδηλάτου; στάθμευση ποδηλάτου; εμπιστοσύνη των 

γονιών; περιοχή μόνο με κατοικίες... 

Ή 

Απουσία ποδηλατόδρομων: το όνομα των γειτονιών που συνδέουν αυτήν την 

πληροφορία (ο αριθμός των μαθητών που ζουν εκεί) με τη χρήση του 

ποδηλάτου.  

Κλοπή ποδηλάτου: φόβος, κόστος  

Απουσία θέσεων στάθμευσης για τα ποδήλατα στο σχολείο 

Προβλήματα εκπαίδευσης: αριθμός μαθητών που ξέρουν να κάνουν 

ποδήλατο. 

 

2ο βήμα) 

Ανάλογα με τη διάγνωση και τα εμπόδια που έχουν εντοπιστεί, η ομάδα 

μαθητών πρέπει να επιλέξει ένα ή περισσότερα εμπόδια, τα οποία και θα 

προσπαθήσει να «λύσει». Επικοινωνία με τους σωστούς ανθρώπους ώστε 

π.χ. να διασφαλιστούν ασφαλείς ποδηλατόδρομοι, να δημιουργηθούν 

χώροι στάθμευσης για τα ποδήλατα, να διοργανωθούν ημερίδες ώστε τα 

παιδιά να μάθουν πώς να κάνουν ποδήλατο...: φορείς, αιρετοί 

αξιωματούχοι, γονείς,... 
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Εμπόδια Λύσεις/ερεθίσματα 

Απουσία ποδηλατόδρομων Συζήτηση με τον δήμο για τη 

δημιουργία εγκαταστάσεων για 

την ποδηλασία (ποιότητα και 

ασφάλεια) 

Κλοπές ποδηλάτων Συζήτηση με τον δήμο για την 

εφαρμογή μέτρων ασφαλείας: 

Στάθμευση ποδηλάτου... 

Νομοθεσία και κανονιστικό 

πλαίσιο 

Πλαίσιο για δημιουργία κινήτρων 

που αναγνωρίζουν το ποδήλατο 

ως μέσο μεταφοράς 

Εμπόδια εκπαιδευτικής φύσης Εδραίωση της ιδέας της χρήσης 

ποδηλάτου μέσα από ένα 

περιβάλλον εκμάθησης 

 

3ο βήμα) 

 

1- Οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν δράση μέσα στο σχολείο, στο δικό 
τους επίπεδο, οργανώνοντας μια εκστρατεία ενημέρωσης των 
συμμαθητών τους ώστε αυτοί να παίρνουν τα ποδήλατά τους για να 
έρθουν στο σχολείο ή να πάνε κι αλλού (στήριξη ίσως από τον δήμο;), ή 
δημιουργώντας ένα παιχνίδι που επιβραβεύει τους 50 με 100 μαθητές 
που έρχονται συνήθως με το ποδήλατο στο σχολείο ή που διανύουν τα 
περισσότερα χιλιόμετρα με το ποδήλατο... 

 

Η επιτυχία ενός τέτοιου έργου βασίζεται στα εξής: την ικανότητα των 

μαθητών να πείσουν τους συμμαθητές τους να συναντηθούν με τους 

αιρετούς εκπροσώπους της περιοχής για να τους κάνουν να επενδύσουν 

σταδιακά σε αυτό το θέμα. 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Συλλογική δράση που δημιουργεί ατομικές δράσεις  

Απαιτούμενα υλικά 

 

Χάρτης της πόλης. Υπολογιστής. Εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών. 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Ικανότητα κατάρτισης ερωτηματολογίου  

Ικανότητα προφορικής έκφρασης 
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Αριθμός και ποιότητα των γραμμάτων που στάλθηκαν στους αιρετούς 

εκπροσώπους και στους σχετικούς φορείς 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητα: 

• «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου»  

• Πείραμα για το πώς το CO2 επηρεάζει τη θερμοκρασία της γης 

• «Προς βιώσιμες μεταφορές» 
 

Έργο:  

• «Δοκιμή ενός νέου τρόπου από κοινού χρήσης ηλεκτρισμού» 
 

Πείραμα για τις επιπτώσεις του CO2 στην ατμόσφαιρα  

Πώς μπορούμε όλοι να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 καθημερινά; 

Γαλλία:  

● file:///C:/Users/Apare/Downloads/Action%20tous%20%C3%A0%20v%
C3%A9lo%202017.pdf 

● file:///C:/Users/Apare/Downloads/Comp%C3%A9tences%20v%C3%A9l
o's%20Cool%20d%C3%A9f.pdf 

●  
● http://www.vaucluse.fr/tourisme-sports/les-sports/vaucluse-terre-de-

velo/les-veloroutes-et-voies-vertes/ 
●  
● Conseils de la sécurité routière pour circuler en toute sécurité 
● Συμβουλές οδικής ασφάλειας ώστε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια 

ποδηλατώντας 
● http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-

sure/conseils-pratiques/les-enfants 
 

Παρατηρήσεις  
Για να πετύχει αυτό το έργο, πρέπει να συμμετέχουν μαθητές που νιώθουν την 

ανάγκη να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους. Και να συναντηθούν με 

τους εκπροσώπους της περιοχής, ώστε να ασκήσουν πιέσεις για την προώθηση 

της χρήσης του ποδηλάτου.  

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2018 την εφαρμογή 

ενός σχεδίου για το ποδήλατο και την ενεργή κινητικότητα. 

Πλεονέκτημα του έργου:  

Σήμερα, το ποδήλατο χρησιμοποιείται κυρίως για δραστηριότητες 

ψυχαγωγίας, ενώ τη δεκαετία του 70, το χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις 

τους (10% των μετακινήσεων σπίτι-δουλειά).  

Τα 5 οφέλη του ποδήλατου για τους κατοίκους: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.vaucluse.fr/tourisme-sports/les-sports/vaucluse-terre-de-velo/les-veloroutes-et-voies-vertes/
http://www.vaucluse.fr/tourisme-sports/les-sports/vaucluse-terre-de-velo/les-veloroutes-et-voies-vertes/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/conseils-pratiques/les-enfants
http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/conseils-pratiques/les-enfants
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- Υγεία: το ποδήλατο βοηθάει την πρόληψη προβλημάτων υγεία 
(παχυσαρκία, διαβήτης, ...) Το ποδήλατο αυξάνει την ικανότητα 
συγκέντρωσης των μαθητών. Το ποδήλατο μειώνει τον θόρυβο.  

- Οικολογική και ενεργειακή μετάβαση: επιτρέπει τη μείωση των 
εκπομπών CO2 και των ρύπων. 

- Η ελκυστικότητα των πόλεων: με μονοπάτια μέχρι και 5km μήκος, το 
ποδήλατο μπορεί να αναζωογονήσει κάθε γωνιά της πόλης και/ή του 
χωριού.  

- Δυνατότητα κινητικότητας για όλους με το λιγότερο δυνατό κόστος: 
πρόκειται για το οικονομικότερο μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς για 
τους κατοίκους και την κοινότητα.  

- Δημιουργία θέσεων εργασίας: το ένα τρίτο των ποδηλάτων 
κατασκευάζεται στη Γαλλία. 

 

Εμπόδια στη χρήση του ποδηλάτου 

- Προβλήματα και ασυνέχειες στην ασφάλεια των ποδηλατικών 
ρυθμίσεων: οι ασφαλείς ποδηλατόδρομοι είναι σπάνιο φαινόμενο, 
συχνά διακόπτονται και αυτό κάνει τη χρήση ποδηλάτου επικίνδυνη: 
ας πούμε, σε γέφυρες, τούνελ, πλατείες...  

- Κλοπή ποδηλάτου: Συνιστά μεγάλη ζημιά για τους ιδιοκτήτες του 
ποδηλάτου. Οι κλοπές συχνά οφείλονται σε ανεπαρκή αριθμό 
ασφαλών θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα. 

- Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο: Δεν ενθαρρύνεται επαρκώς το 
ποδήλατο. Το ποδήλατο δεν λαμβάνεται υπόψη αρκετά σε θέματα 
επιστροφής εξόδων για μετακινήσεις για τη δουλειά.  

- Τα εμπόδια εκπαίδευσης και κακής εικόνας προς τα έξω: λίγοι 
άνθρωποι τολμούν να δηλώσουν ότι δεν ξέρουν να κάνουν ποδήλατο. 
Το ποδήλατο δεν θεωρείται ακόμη σοβαρό μέσο μεταφοράς. Ακόμα το 
θεωρούν περισσότερο ως δραστηριότητα ψυχαγωγίας. 
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SPECT’ACTOR 
Διαδραστικά θεατρικά σκετσάκια που θα αλλάξουν 

την οικολογική συμπεριφορά μας 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, 

δραστηριότητας, 

ενεργείας, 

συνεργασίας  

 

Έργο όπου συγγράφονται σκετσάκια, και παρουσιάζονται σε άλλους μαθητές 

με διαδραστικό τρόπο  

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

Θέατρο/διαμόρφωση οικο-

πολίτη/ευαισθητοποίηση/σκουπίδια/ρύπανση/βιοποικιλότητα/μεταφορές/εν

έργεια/υπεύθυνη κατανάλωση/συμπεριφορά 

Προβληματισμός Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις υπεύθυνες συμπεριφορές και να 

καταπολεμήσουμε πράξεις που επιδεινώνουν το φαινόμενο της κλιματικής 

αλλαγής; 

Θέμα Σκουπίδια, ατμοσφαιρική ρύπανση, βιοποικιλότητα, μεταφορές, ενέργεια, 

υπεύθυνη κατανάλωση 

Μαθήματα 

(επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Επιστήμες, μητρική γλώσσα, αγωγή του πολίτη, καλλιτεχνικά 

 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να επικοινωνήσουν και να επιχειρηματολογήσουν, χρησιμοποιώντας 
το σχετικό ειδικό λεξιλόγιο 

- Να χρησιμοποιήσουν τη συγγραφή ως τρόπο να σκέφτονται και να 
μαθαίνουν 

- Να υιοθετούν υπεύθυνη στάση 
- Να επιχειρηματολογούν με επιστημονικές γνώσεις 
- Να κάνουν τις λέξεις και τις σκέψεις να αναδύονται για ένα 

επιλεγμένο θέμα 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

11-14 ετών 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα) Θεατρικό εργαστήρι 

Εκμάθηση θεατρικών παιχνιδιών: συνεργατικά και διασκεδαστικά παιχνίδια 

2ο βήμα) Ανταλλαγές και συζήτηση 

Συζητήσεις σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή· 
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οι ανταλλαγές βασίζονται σε γνώσεις που οι μαθητές αποκόμισαν στα 

μαθήματα επιστήμες και γεωγραφία. Παραδείγματα: εξοικονόμηση νερού, 

ενέργειας, αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών, ανακύκλωση... 

3ο βήμα) Γράφοντας τις σκηνές 

Στη μητρική γλώσσα: στην τάξη ή σε εργαστήρι γραφής. 

               Τα σκετσάκια πρέπει να είναι σύντομα και να αναφέρονται σε καθημερινές 

καταστάσεις που ίσως θεωρούμε ότι εμπεριέχουν μια σύγκρουση ή για τις 

οποίες δεν βλέπουμε λύση. 

4ο βήμα) Διαδραστική θεατρική παράσταση· παρεμβάσεις από το κοινό 

Οι μαθητές παίζουν τα σκετσάκια που δημιούργησαν 

Ένας/     Ένας/μία μαθητής/ήτρια αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή. Παρακινεί 

το κοινό να συμμετάσχει      

5ο βήμα) Παρέμβαση του κοινού 

Ο/Η συντονιστής/ίστρια θέτει ερωτήσεις στο κοινό και το καλεί να 

συμμετάσχει:  

Τα σκετσάκια ξαναπαίζονται όσες φορές χρειάζεται ώστε το κοινό (οι άλλοι 

μαθητές) να καταφέρουν να αλλάξουν τις καταστάσεις που παρουσιάζονται 

στη σκηνή.  

Προσπαθούν να επιτύχουν πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

               Ο «Spect-actor» (λογοπαίγνιο που σημαίνει θεατής αλλά και δράστης) θα 

πρέπει να προσπαθήσει να βρει εναλλακτικές λύσεις στις αντιξοότητες που 

συναντά. 

Στόχος: Ιδέα συλλογικού πειράματος επάνω στη σκηνή για ανεύρεση πιθανών 

λύσεων 

              6ο βήμα) Διοργάνωση μιας δράσης διαμόρφωσης οικο-πολίτη  

Χρησιμοποιούμε μία από τις ιδέες που αναφέρθηκαν μεταξύ των πιθανών 

λύσεων. 

Παράδειγμα: Καθαρισμός του κοντινού μας περιβάλλοντος, εγκατάσταση 

κάδων ανακύκλωσης στο σχολείο... 

 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, 

κ.λπ.) 

Εσωτερικοί χώροι: Τάξη, αίθουσα παράστασης 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

 

Συλλογική δράση 

Απαιτούμενα υλικά Θεατρική σκηνή, ηχεία του θεάτρου (προαιρετικά).  
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Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

6 μήνες  

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Αξιολόγηση της συγγραφής του έργου με τα σκετσάκια ως προς τις οδηγίες 

που είχαν δοθεί.  

Χρήση των επιστημονικών γνώσεων σε καθημερινές καταστάσεις 

Κίνητρα και δυναμική συμμετοχής του κοινού  

Αλλαγές στις συμπεριφορές των μαθητών 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητα: 

• «Συνέντευξη» με τον συγγραφέα ενός οικολογικού βιβλίου» 

• «Δραστηριότητα για τη γνωριμία των μαθητών με την κλιματική 
αλλαγή» 

• «Ενεργώντας ως οικο-πολίτης στην τοπική κοινότητα» 
Έργο: 

• «Έργο για την αλλαγή των συνηθειών μας σε σχέση με τη δημιουργία 
σκουπιδιών» 

• «Δημιουργία μιας εκστρατείας ενημέρωσης από μαθητές για 
μαθητές και για το ευρύτερο κοινό» 

 

Ελλάδα: 

● Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης 
http://www.theatroedu.gr/Default.aspx?tabid=3740&language=el-
GR 
 

Γαλλία:  

● http://www.occe.coop/~ad57/documents/thea-
forum%20fiche%20compl.pdf 

               Για την αρχή που διέπει το «θέατρο-φόρουμ»  

● https://www.youtube.com/watch?v=ycRCFyAsEyw 
Πρόληψη από το «θέατρο-φόρουμ» 

Αγγλικά:  

● Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν τα μέσα 
και το θέατρο 
http://www.theatroedu.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DT0CgZXm698
%3d&portalid=38&language=el-GR 

Παρατηρήσεις  Η συγγραφή των σκετς μπορεί να δρομολογηθεί στη βάση μιας 

προκαταρκτικής δράσης: λήψη συνεντεύξεων από ανθρώπους γύρω σου 

ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα και να συγκεντρωθούν ιδέες για τη 

συγγραφή. 

http://www.theatroedu.gr/Default.aspx?tabid=3740&language=el-GR
http://www.theatroedu.gr/Default.aspx?tabid=3740&language=el-GR
http://www.theatroedu.gr/Default.aspx?tabid=3740&language=el-GR
http://www.theatroedu.gr/Default.aspx?tabid=3740&language=el-GR
http://www.occe.coop/~ad57/documents/thea-forum%20fiche%20compl.pdf
http://www.occe.coop/~ad57/documents/thea-forum%20fiche%20compl.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ycRCFyAsEyw
http://www.theatroedu.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DT0CgZXm698=&portalid=38&language=el-GR
http://www.theatroedu.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DT0CgZXm698=&portalid=38&language=el-GR
http://www.theatroedu.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DT0CgZXm698=&portalid=38&language=el-GR
http://www.theatroedu.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DT0CgZXm698=&portalid=38&language=el-GR
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Η θεατρική παράσταση μπορεί να ακολουθηθεί από μια οικολογική δράση 

για την ευαισθητοποίηση μεταξύ μαθητών ή πολιτών. 

Το μάθημα των καλλιτεχνικών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία του ντεκόρ και των σκηνικών. 
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Νεροράπ 
Γράψε στίχους για ένα τραγούδι ραπ για τα 

προβλήματα με το νερό 
 

Είδος παιδαγωγικού 

έργου, δραστηριότητας, 

ενεργείας, συνεργασίας  

Έργο που «πατάει» σε πολλά μαθήματα με σκοπό να γραφτούν στίχοι για 

ένα τραγούδι ραπ και να γίνει μια παρουσίαση ώστε να 

ευαισθητοποιηθούν κι άλλοι μαθητές 

Λέξεις-κλειδιά / 

παιδαγωγικό 

περιεχόμενο 

πρόσβαση στο νερό/ ρύπανση/ ποίηση / γράψιμο/ ευάλωτη πηγή/ 

υπεύθυνη κατανάλωση/ ξηρασία 

 

Προβληματισμός Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το γλυκό νερό, που είναι ένας 

ευάλωτος πόρος; 

Θέμα Νερό, υπεύθυνη κατανάλωση, βιωσιμότητα 

Μαθήματα (επιστήμες, 

γεωγραφία) 

Γεωγραφία, επιστήμες, μαθηματικά, αγωγή του πολίτη, μητρική γλώσσα, 

ξένη γλώσσα (αγγλικά), μουσική 

Παιδαγωγικοί 

στόχοι/Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Οι μαθητές θα καταφέρουν: 

- Να εκφραστούν μέσα από έναν σύγχρονο τρόπο έκφρασης.  
- Να καταλάβουν την ευθύνη του καθενός στην κλιματική αλλαγή και 

την προστασία των πόρων 
- Να αναρωτηθούν κατά πόσο είναι ικανές οι κοινωνίες να 

κινητοποιούν και να διαχειρίζονται βασικούς πόρους για να 
αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού 

Ομάδα-αποδέκτης 

(ηλικία, απαιτούμενες 

δεξιότητες...) 

12-13 ετών 

 

Βήμα προς βήμα 

περιγραφή 

1ο βήμα) Διάγνωση 

● Δημιουργία ενός «φακέλου γνώσεων»: ατομικός χάρτινος φάκελος 
που ο κάθε μαθητής συμπληρώνει (με τη βοήθεια του/της 
δασκάλου/ας) καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με ιδέες και λέξεις 
κλειδιά, που μάθαμε όταν μελετούσαμε τα κεφάλαια που αφορούν 
το θέμα του νερού, στις επιστήμες και τη γεωγραφία. 

● Οι πληροφορίες που πρέπει να συγκρατήσουμε αντιγράφονται και 
ταξινομούνται στον φάκελο ανάλογα με τα επιλεγμένα θέματα: 

        - Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (κύκλος του νερού και 

κλιματική αλλαγή)  

             - Επιπτώσεις στους ανθρώπους, την οικονομία και το περιβάλλον 
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             - Βιώσιμη διαχείριση πόρων  

● Ο φάκελος θα περιλαμβάνει γλωσσάρι όρων 
● Μπορεί να περιλαμβάνονται και εικόνες 

           Σημείωση/ Ο φάκελος μπορεί να δημιουργηθεί και ψηφιακά 

 

2ο βήμα) Αξιοποίηση, μέσω των μαθηματικών, των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν νωρίτερα με υπολογισμούς, επεξεργασία δεδομένων,... 

 

3ο βήμα) Μελέτη ποιητικών κειμένων + γράψιμο των φράσεων του 

τραγουδιού στη μητρική γλώσσα 

  

1η συνεδρία Τι είναι το ραπ; «Ιστορία του ραπ» 1 ώρα 

 Βίντεο στο YouTube 26' + ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση (ατομική 

εργασία) 

         https://www.youtube.com/watch?v=MKQJ4TK1SHU με υπότιτλους 

  2η συνεδρία Θέματα με τα οποία ασχολείται η ραπ + λεξιλογικά πεδία 1 

ώρα   

(συνεδρίες που γίνονται πριν και μετά τα «στυλ», ανάλογα με τις γνώσεις 

των μαθητών για το θέμα)  

 Ø Συλλογικό νέφος λέξεων + συλλογική σύνθεση: 

«Η Ραπ είναι....... » 

«Σου επιτρέπει να εκφράζεις... » 

 3η συνεδρίαση Στυλ: 

Γράψιμο χάρη στη μελέτη ενός στυλ που θα χρησιμοποιηθεί για το τελικό 

γράψιμο (ατομική εργασία) 

Με ένα απόσπασμα ενός ή περισσότερων τραγουδιών ραπ θα γίνει 

παρουσίαση του κάθε στυλ  

Λογοπαίγνια τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, χρήση 

«κορακίστικων»/σλανγκ... 1 ώρα                                                                             

Μεταφορές / παρομοιώσεις 1 ώρα 

Η «Ατάκα» 1 ώρα 

Ομοηχίες / Παρηχήσεις 

4η συνεδρία Ρυθμός 

https://www.youtube.com/watch?v=MKQJ4TK1SHU
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Μέτρημα συλλαβών (30’ υπενθύμιση) 

5η συνεδρία Γράψιμο ενός τραγουδιού ραπ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

που μελετήθηκαν στις επιστήμες και τη γεωγραφία (2 ώρες) 

 Ένας στίχος 6 γραμμών (και παραπάνω, αν γίνεται) ανά ομάδα, που 

χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο από τα στυλ που μελετήθηκαν (και 

παραπάνω, αν γίνεται) 

6η συνεδρία «Ροή» στην αίθουσα ειδήσεων 1 ώρα 

 Αναζήτηση για «κορυφαία θέματα»: μελωδικά θέματα και «Beat»: 

ορχηστρικά στο YouTube 

αναζήτηση για είδος «beat» + όνομα καλλιτέχνη που μας αρέσει και 

αναζήτηση για προτάσεις ή «Boom Bap» 

 7η συνεδρία «Battles» 1.30 ώρα                                                                                     

 Pooling: πέρασμα διάφορων γκρουπ το ένα μετά το άλλο 

 8η συνεδρία Συλλογική αξιολόγηση 30’ 

 Ποια η σχέση μεταξύ ποίησης και ραπ; 

4ο βήμα) Ευκαιρία να ολοκληρωθεί το έργο με μια εργασία για τον ρυθμό 

στο μάθημα της μουσικής 

Χώρος (αίθουσα 

συναντήσεων, 

εξωτερικοί χώροι, κ.λπ.) 

Εσωτερικοί χώροι: Τάξη, αίθουσα υπολογιστών 

 

Ατομικές ή/και 

συλλογικές δράσεις 

Ατομική ολοκλήρωση του φακέλου γνώσεων 

Γράψιμο του τραγουδιού, από ένα μέρος ο καθένας μέσα στην ομάδα 

Παρουσίαση του τελικού προϊόντος του τραγουδιού μπροστά σε άλλους 

μαθητές/online 

Απαιτούμενα υλικά 

 

Ένα μουσικό φόντο χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Υλικό ηχογραφήσεων 

Χρονική διάρκεια 

παιδαγωγικού έργου ή 

δράσεων 

6-9 μήνες 

Αξιολόγηση των 

αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων  

Αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου για την αλλαγή συνηθειών ως προς την 

κατανάλωση νερού αλλά και τη ρύπανση του νερού 

Δείξε ότι νοιάζεσαι για την ευαισθητοποίηση, με καλλιτεχνικό τρόπο 

Εκφράσου 

Διαμόρφωση Οικο-

Πολίτη, διεύρυνση 

Σύνδεσμος προς:  

Δραστηριότητα: 
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γνώσης και σύνδεσμοι 

με σχετικά θέματα 

• «Διερεύνηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον 
μας» 

• «Αντιδράσεις του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή» 

• «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σου» 

• «Πείραμα για τις επιπτώσεις της θερμοκρασίας στη στάθμη της 
θάλασσας» 

• «Σχεδιασμός της μακέτας ενός οικολογικού σπιτιού προσαρμοσμένου 
στις αντιξοότητες της περιοχής του και στους διαθέσιμους τοπικούς 
πόρους» 

 

Έργο: 

• «Δημιουργία μιας εκστρατείας ενημέρωσης από μαθητές για μαθητές 
και το ευρύτερο κοινό» 

• «Προσαρμογή στα προβλήματα της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής 
μέσα από τη δημιουργία της μακέτας ενός οικολογικού σπιτιού» 

• «Διοργάνωση ενός βιώσιμου δείπνου για να σκεφτούμε τη σχέση 
μεταξύ φαγητού, γεωργίας και κλιματικής αλλαγής» 

 

Γνώσεις:  

• «Ο κύκλος του νερού» 

• «Νερό, ένας πόρος που κινδυνεύει» 
 

Γαλλία: 

• ”Climat sous Tension” (Το κλίμα δέχεται πιέσεις) 
http://climatsoustension.com   

• Comment écrire du rap ? Πώς γράφουμε ένα τραγούδι ραπ; 
https://fr.wikihow.com/%C3%A9crire-du-rap 

• Exemple de chanson de rap réalisée par des élèves sur un thème 
Mathématique. Παράδειγμα ενός τραγουδιού που δημιουργήθηκε 
από μαθητές για τα μαθηματικά  
https://www.youtube.com/watch?v=RWLVJAy4fGI 

• Les bons gestes au quotidien pour une utilisation raisonnable de l’eau. 
Καλές συνήθειες της καθημερινότητας, για να γίνεται υπεύθυνα η 
χρήση του νερού 
https://www.toutsurmoneau.fr/fiche/3105/les-bons-gestes-dans-

mon-logement 

• L'empreinte eau de certains produits. Επιπτώσεις στο νερό ορισμένων 
οροϊόντων 
https://www.toutsurmoneau.fr/fiche/3122/l-empreinte-eau 
 

Ελλάδα:  

• ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τραγούδι Ραπ για τον Κύκλο του Νερού- 
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ένα τραγούδι ραπ για τον κύκλου του νερού 
http://www.nano-micro.gr/omilos/?cat=10  
 

Ιταλία: 

https://fr.wikihow.com/%C3%A9crire-du-rap
https://www.youtube.com/watch?v=RWLVJAy4fGI
https://www.youtube.com/watch?v=RWLVJAy4fGI
https://www.toutsurmoneau.fr/fiche/3105/les-bons-gestes-dans-mon-logement
https://www.toutsurmoneau.fr/fiche/3105/les-bons-gestes-dans-mon-logement
https://www.toutsurmoneau.fr/fiche/3122/l-empreinte-eau
http://www.nano-micro.gr/omilos/?cat=10
http://www.nano-micro.gr/omilos/?cat=10
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• Πώς να γράψεις ένα τραγούδι ραπ (στα ιταλικά) : 
https://www.wikihow.it/Scrivere-Testi-Rap ;  

• Πώς να χρησιμοποιείς σωστά το νερό: 
http://www.acegasapsamga.it/scuola/materiali_didattici/schede_d
idattiche/scheda_ciclo_idrico/pagina6.html  

• Επιπτώσεις στο νερό ορισμένων προϊόντων: 
https://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/il_wwf_per_una_cult
ura_della_sostenibilita/perche_e_importante2/gli_indicatori_di_so
stenibilita_/impronta_idrica/ 

Παρατηρήσεις  • Το γράψιμο του τραγουδιού μπορεί να γίνει σε ομάδες.  

• Κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει να καλύψει ένα ή δύο θέματα των 
μαθημάτων. 

• Αντιπαράθεση των κειμένων και σύνθεση ενός μόνο τραγουδιού 
από κομμάτια που πάρθηκαν από διάφορα κείμενα. 

• Δυνατότητα να υπάρχει πρόσωπο που θα βοηθάει τον συντονισμό 
(7η και 8η συνεδρία) 

• Δυνατότητα κοινού μαθήματος με το μάθημα των αγγλικών για τη 
μελέτη της ιστορίας της ραπ 
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