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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σχολείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 

Τάξη: Ε 

Τμήμα: Ε1 

Αριθμός μαθητών: 13 

Συνολικός αριθμός 
εκπαιδευτικών που 
συνεργάζονται: 

1 

Στοιχεία 
εκπαιδευτικών 
(Ονομ/νυμο, 
Ειδικότητα): 

Τσάντζου Ελένη ΠΕ70 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(ανάγκες μαθητών/τριών, όραμα σχολείου) 

Το σχέδιο δράσης σχεδιάστηκε με σκοπό να υπηρετήσει τον βασικό προσανατολισμό του 
ετήσιου σχεδίου δράσης του σχολείου μας που αφορά σε θέματα σχετικά με την φροντίδα 
του περιβάλλοντος, τον ενεργό πολίτη, την αυτομέριμνα, την Κοινωνική Συναίσθηση και 
Ευθύνη. 
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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον  
Επιμέρους Θεματική  Ενότητα/Υποενότητα: Περιβάλλον 

Τίτλος προγράμματος 
 

Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες παρέμβασης   
 

 
 
 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν:       
Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν μια σειρά από 
δεξιότητες, με επίκεντρο τις δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα, δηλαδή Κριτική 
σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία και Δημιουργικότητα (4cs). 
Β) Στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) επιμέρους 
θεματική (-κες) ενότητα (-τες):  
Πέρα από τις δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα το πρόγραμμα καλλιεργεί 
δεξιότητες/ικανότητες και από άλλα πεδία, όπως:  
- Εξαγωγής συμπερασμάτων από δεδομένα (επιστημονικές δεξιοτήτων).  
- Υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία (δεξιότητες ζωής).  
- Πλάγια σκέψη και επίλυση προβλήματος (δεξιότητες του νου)  
Όπως φαίνεται και από τον σκοπό το Πρόγραμμα επιδιώκει και την ανάπτυξη στάσεων 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή όπως η αναγνώριση της ευθύνης των ανεπτυγμένων 
χωρών και οι συμπεριφορές μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. 

 
Στο πρόγραμμα οι μαθητές με βιωματικό τρόπο θα διερευνήσουν/συζητήσουν για το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις ανθρώπινες δραστηριότητες που αλλάζουν τις 
ισορροπίες και οδηγούν στην κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
ζητήματα κλιματικής  δικαιοσύνης, διαδικασίες και πρακτικές που περιορίζουν το 
πρόβλημα, για να καταλήξουν στην κατασκευή ενημερωτικού φυλλαδίου για το 
φαινόμενο και τους τρόπους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με τους οποίους 
μπορούμε να το περιορίσουμε. 
 
 

 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

 
 

Εργαστήριο 1 

ΈΝΑΣ ΚΑΥΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  
Γνώσεις:  
- Να αναγνωρίζουν παράγοντες που συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.  
- Να συσχετίζουν την εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων με την αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.  
Δεξιότητες:  
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- Επικοινωνίας.  
- Δημιουργικότητας.  
- Συνεργασίας.  
- Κριτικής σκέψης.  
- Εξαγωγής συμπερασμάτων από δεδομένα.  
Δραστηριότητες σχετικές με τη φύση του φαινομένου του θερμοκηπίου και τους 
παράγοντες που το επηρεάζουν  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Δραστηριότητα 1η: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου (15 min).  
Α. Οι μαθητές σε ομάδες μελετούν το εισαγωγικό κείμενο και απαντούν στην 
ερώτηση.   
Εισαγωγικό κείμενο 1  
Ο Ήλιος στέλνει συνεχώς ακτινοβολία στη Γη. Η ακτινοβολία αυτή αφενός κάνει τον 
κόσμο μας φωτεινό και αφετέρου θερμαίνει τον πλανήτη. Από την άλλη πλευρά, η  
επιφάνεια της Γης εκπέμπει θερμική ακτινοβολία (υπέρυθρη ακτινοβολία) στο 
διάστημα.  
Η ακτινοβολία αυτή απορροφάται από κάποια αέρια της ατμόσφαιρας.  
(φύλλο εργασίας 1α: Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου του θερμοκηπίου) 

 

Στη συνέχεια, επανεκπέμπεται προς όλες τις διευθύνσεις, οπότε μέρος της 
επιστρέφει πίσω στο έδαφος και το θερμαίνει.  
Έτσι η μέση θερμοκρασία στη Γη διατηρείται στους 15ο C, γεγονός που ευνοεί τη ζωή 
στην επιφάνεια του πλανήτη όπως την ξέρουμε. Χωρίς το φαινόμενο αυτό η μέση 
θερμοκρασία του πλανήτη θα ήταν, περίπου, -19ο C.  
Το φαινόμενο αυτό υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Ονομάζεται φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, γιατί με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν τα θερμοκήπια. Τα αέρια 
που δεσμεύουν τη θερμική ακτινοβολία ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου ή 
θερμοκηπικά αέρια. Σημαντικότερα θερμοκηπικά αέρια είναι το διοξείδιο του 
άνθρακα και το μεθάνιο.  
Ερώτηση: Έχοντας υπόψη όσα μελετήσατε, να προσδιορίσετε δύο παράγοντες που 
αν μεταβληθούν κατάλληλα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
θερμοκρασίας της Γης.  
Β. Οι ομάδες συζητούν σύντομα τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια.  
Γ. Ο εκπαιδευτικός, αν χρειαστεί, συνοψίζει στη σωστή κατεύθυνση.  
Δραστηριότητα 2η: Η ισορροπία αλλάζει. Η θερμοκρασία της Γης αυξάνεται. (25 
min).  
Α. Οι μαθητές σε ομάδες μελετούν το εισαγωγικό κείμενο και απαντούν στις 
ερωτήσεις.  
Εισαγωγικό κείμενο 2  
Τους τελευταίους δυόμιση αιώνες οι κοινωνίες αναπτύχθηκαν αξιοποιώντας ως 
πηγές ενέργειας τα ορυκτά καύσιμα, αρχικά τους γαιάνθρακες και αργότερα το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  
Η χημική ενέργεια που παράγεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων θέτει σε 
κίνηση μηχανές, οι οποίες παράγουν προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες ή παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται στη μαζική παραγωγή 
προϊόντων.  
Με καύση ορυκτών καυσίμων λειτουργούν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού  
ρεύματος (ΔΕΗ), οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες, οι κεντρικές θερμάνσεις των 
κατοικιών και των γραφείων, τα οχήματα και τα μέσα μεταφοράς.  
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Οι αντιδράσεις καύσης εκτός από θερμότητα παράγουν υδρατμούς, διοξείδιο του 
άνθρακα και αιθάλη (καπνιά).  
(φύλλο εργασίας 1β)  
Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς, μέσα σε διάστημα δυόμιση αιώνων έχουν 
απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς τεράστια ποσά διοξειδίου 
του άνθρακα.  
Ερώτηση 1η: Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει την ηλιακή ακτινοβολία και την  
μεταβολή της θερμοκρασίας του πλανήτη, την ίδια χρονική περίοδο.  
Με βάση το διάγραμμα αυτό, ο Νίκος ισχυρίζεται ότι είναι σαφές ότι η αύξηση της  
θερμοκρασίας της Γης οφείλεται σε μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας. 
Αντίθετα η Μαίρη ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.  
α) Να υποδείξετε μια περιοχή του διαγράμματος που στηρίζει την άποψη του Νίκου 
και μια περιοχή του διαγράμματος που στηρίζει την άποψη της Μαίρης.  
β) Να εξηγήσετε την δική σας άποψη, ως ομάδα. 
(φύλλο εργασίας 1γ) 
Ερώτηση 2η: Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάζονται στο 
παρακάτω διάγραμμα:  
α) Πόση είναι η μεταβολή θερμοκρασίας της Γης από το 1880 έως το 1980, και πόση 
από το 1980 έως το 2019;  
β) Νομίζετε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της αύξησης της συγκέντρωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη; 
(φύλλο εργασίας 1γ) 
Β. Οι ομάδες συζητούν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια.  
Βοηθητικό ΒΙΝΤΕΟ που απεικονίζει διαφορές στις θερμοκρασίες, όπως αυτές 
μετρήθηκαν από τη ΝΑΣΑ, από το 1880 μέχρι το 2020 

https://youtu.be/FsX4qHgDlZM 
Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες η θερμοκρασία της Γης ενδέχεται να αυξηθεί κατά 
1.4 - 5.8 °C μέχρι το  2100.  Μίας τέτοια ενδεχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας δύναται 
να έχει ως συνέπειες την αύξηση της στάθμης των θαλασσών, την δημιουργία ακραίων 
καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες ή τυφώνες, και την εξαφάνιση βιολογικών 
ειδών. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
 

Εργαστήριο 2 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
Γνώσεις:  
- Να κατηγοριοποιούν τις χώρες ανάλογα με το βαθμό ευθύνης τους στη δημιουργία και 
εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.  
- Να εξηγούν ότι οι χώρες με μικρότερη συνεισφορά στο φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής θα έχουν τις βαρύτερες επιπτώσεις.  
Δεξιότητες:  
- Επικοινωνίας.  
- Δημιουργικότητας.  
- Συνεργασίας.  
- Κριτικής σκέψης.  
- Εξαγωγής συμπερασμάτων από επιστημονικά δεδομένα.  
Στάσεις:  

- Να υπερασπίζονται την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της κλιματικής 

https://youtu.be/FsX4qHgDlZM
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αλλαγής.  

- Να αναγνωρίζουν την αυξημένη ευθύνη που έχουν οι αναπτυγμένες χώρες για τον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.  
Δραστηριότητα για να αντιληφθούν οι μαθητές ζητήματα δικαιοσύνης ανάμεσα στις 
χώρες δεδομένου ότι  

α) ορισμένες χώρες παράγουν μεγάλο πλούτο, καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες ορυκτών καυσίμων και εκπέμπουν μεγάλα ποσά διοξειδίου του 
άνθρακα, επομένως φέρουν την κύρια ευθύνη για τον περιορισμό του 
φαινομένου. Από την άλλη μεριά τις βαρύτερες επιπτώσεις θα τις υποστούν 
άλλες χώρες που δεν έχουν ευθύνης για την κλιματική αλλαγή.  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Προβάλλεται το φύλλο εργασίας 2α. 
Οι μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα διαφέρουν σημαντικά 
ανάλογα με την περιοχή. Για παράδειγμα κάποιες χαμηλές παράκτιες περιοχές 
και μικρά νησιά του Ειρηνικού θα υποστούν μεγαλύτερες καταστροφές από την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας.  
Ωστόσο, δεν είναι μόνο θέμα γεωγραφίας. 
Οι πλουσιότερες χώρες θα είναι λιγότερο ευάλωτες στις καταστροφές και 
ικανότερες να εκμεταλλευτούν πιθανά οφέλη, επειδή οι περιοχές αυτές είναι 
συνήθως λιγότερο πυκνοκατοικημένες και διαθέτουν περισσότερους πόρους για 
να επενδύσουν στην πρόληψη και την προσαρμογή.  
Αντίθετα, οι φτωχότερες χώρες θα πληγούν περισσότερο, δεδομένου ότι 
βασίζονται πιο άμεσα στην τοπική γεωργική παραγωγή και είναι επομένως πιο 
ευάλωτες στις συνέπειες της μεταβολής της θερμοκρασίας.  
Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν και να σχολιάσουν στην ολομέλεια το 
κείμενο και ειδικότερα τη δήλωση: «Οι χώρες που συμβάλλουν λιγότερο στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου θα έχουν τις βαρύτερες συνέπειες από την 
κλιματική αλλαγή.»  
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι προτείνω; 
 
 

Εργαστήριο 3 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Γνώσεις:  
- Να εξηγούν τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  
- Να συνδέουν την έλλειψη αποφασιστικότητας ορισμένων κρατών στη λήψη 
κατάλληλων μέτρων, με τα οικονομικά συμφέροντα των χωρών.  
Δεξιότητες:  
- Επικοινωνίας.  
- Δημιουργικότητας.  
- Συνεργασίας.  
- Κριτικής σκέψης.  
- Υπευθυνότητας.  
 
Δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής. 
(περιγράφονται αναλυτικά στο δειγματικό φύλλο εργασίας)  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Δραστηριότητα 1η: Διάκριση παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο. (15 
λεπτά).  
Από τις παρακάτω δραστηριότητες, να εκτιμήσετε ποιές ενισχύουν την καύση 
ορυκτών καυσίμων, άρα και την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα.  
α) Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού.  
β) Οι πυρκαγιές.  
γ) Οι αναδασώσεις.  
δ) Η χρήση κλιματιστικών για τη θέρμανση των κατοικιών, αντί για συστήματα που 
λειτουργούν με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.  
ε) Η χρήση ηλιακών αυτοκινήτων. 
Δραστηριότητα 2η: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (25 λεπτά)  
Εισαγωγικό κείμενο 1  
Η διακυβερνητική ομάδα επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή (IPCC) προβλέπει 
ότι, μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασία του πλανήτη 
από 0,3 έως 4,8 oC σε σχέση με την περίοδο 1986–2005, ανάλογα με το ρυθμό 
εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου (IPCC 2013α,β).  
 

 
 
Πηγή: stockvault-climate-change-concept-  

 
Ως εκ τούτου, η βαρύτητα των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος θα είναι από 
σημαντική, στο ευνοϊκότερο σενάριο, έως καταστροφική, στο δυσμενέστερο.  
 

 
healthy- vs-damaged-landscape281998-1  

Εισαγωγικό κείμενο 2  
Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για:  
α) Τις συχνές και απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του αέρα και στην κίνηση 
των ανέμων, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα τη συχνότερη εκδήλωση ακραίων 
καιρικών φαινομένων, όπως:  
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– Καύσωνες  
- Ξηρασίες  
– Πυρκαγιές.  
– Πλημμύρες.  
– Έντονο ψύχος.  
 

β) Τις μετατοπίσεις των βροχοπτώσεων και των  
ξηρασιών σε άλλες περιοχές.  
Ερώτηση 1η:  
Να συζητήσετε στην ομάδα σας για να εκτιμήσετε ποιες από τις παρακάτω 
δυσμενείς μεταβολές συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.  
- Εύφορες περιοχές θα γίνουν άγονες και αντίστροφα.  
- Αύξηση της στάθμης της θάλασσας.  
- Μείωση της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων.  
- Μετακινήσεις πληθυσμών.  
Ερώτηση 2η:  
Οι πάγοι στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο περιέχουν σημαντικές ποσότητες μεθανίου. 
Οι επιστήμονες ανησυχούν ότι το λιώσιμο σημαντικών τμημάτων των πολικών 
πάγων θα ενισχύσει σημαντικά την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. 
Ερώτηση 3η  
Παρόλο που από επιστημονική άποψη το θέμα είναι ξεκάθαρο, πολλές χώρες δεν 
φαίνονται διατεθειμένες να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα, άρα και να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  
Γιατί νομίζετε ότι οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών τείνουν να μην αναλαμβάνουν 
τις ευθύνες τους για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.  
Β. Οι ομάδες παρουσιάζουν τις απόψεις τους στην ολομέλεια και ακολουθεί 
συζήτηση.  
Γ. Ο εκπαιδευτικός συνοψίζει όσα ακούστηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
 

Εργαστήριο 4 

ΈΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ  
Γνώσεις:  
- Να αποδέχονται ότι οι καθημερινές μας συνήθειες στο χώρο που ζούμε, μπορούν να 
επηρεάσουν ανθρώπους σε άλλους τόπους.  
Δεξιότητες:  
- Επικοινωνίας.  
- Συνεργασίας.  
- Δημιουργικότητας.  
- Κριτικής σκέψης.  
- Υπευθυνότητας.  
- Ενσυναίσθησης και ευαισθησίας.  
 
Δραστηριότητα που αναδεικνύει ότι οι καθημερινές μας συνήθειες στο χώρο που 
ζούμε, μπορούν να επηρεάσουν ανθρώπους σε άλλους τόπους , λόγω της κλιματικής 
αλλαγής.  
(περιγράφονται αναλυτικά στο δειγματικό φύλλο εργασίας).  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Δραστηριότητα: Η ιστορία της Νίκης και της κας Camara (40 λεπτά)  
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☛ Πρόκειται για τροποποιημένη δραστηριότητα, η οποία προέρχεται από το 
περιοδικό stride (UK) και έχει αξιοποιηθεί παλαιότερα από τους Μ. Δίτσιου, Γ. 
Παυλικάκη και Χ. Παπαζήση.  
Α. Ενημέρωση. (6 λεπτά).  
Οι μαθητές ενημερώνονται ότι θα εργασθούν σε ομάδες για να συνθέσουν μια 
ιστορία. Η ιστορία έχει δύο βασικούς χαρακτήρες. Την Νίκη, η οποία είναι μαθήτρια 
της Β΄ Γυμνασίου στην Ελλάδα και την κα Camara, η οποία έχει έναν πάγκο 
μικροπωλητή στην Μπανζούλ, πρωτεύουσα της Γκάμπια (μικρής χώρας στη Δυτική 
Αφρική). Έχουν στη διάθεσή τους 20 προτάσεις που πρέπει να τις βάλουν σε μία 
λογική αλληλουχία, ώστε να προκύπτει μία ιστορία με νόημα.  
 
- Η ιστορία θα πρέπει να ξεκινά με την πρόταση:  
Η Νίκη, μαθήτρια γυμνασίου ζει σε μία μεγάλη πόλη και παρακολουθεί καθημερινά 
μαθήματα σε ωδείο της περιοχής της, στο οποίο την πηγαίνει και την φέρνει ο  
πατέρας της με το αυτοκίνητο.  
 
- Η ιστορία θα πρέπει να κλείνει με την πρόταση:  
Η κα Camara αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη δουλειά της.  
 
- Ενδιάμεσα θα εναλλάσσονται οι υπόλοιπες προτάσεις με μία πρόταση να αφορά 
την κα Camara και την επόμενη να αφορά τη Νίκη.  
 
- Η αλληλουχία των προτάσεων θα πρέπει να βγάζει νόημα και οι δύο παράλληλες 
ιστορίες θα πρέπει τελικά να συνδέονται.  
 
- Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν ότι: 
α) υπάρχουν περισσότερες από μία λογικές ιστορίες που μπορούν να φτιάξουν με 
τις προτάσεις που τους δίνονται.  
β) Είναι ελεύθεροι να αντικαταστήσουν ή να προσθέσουν προτάσεις αν το 
επιθυμούν.  
- Οι προτάσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές είναι οι εξής:  
● Η Νίκη, μαθήτρια γυμνασίου ζει σε μία μεγάλη πόλη και παρακολουθεί 
καθημερινά μαθήματα σε ωδείο της περιοχής της, στο οποίο την πηγαίνει και την 
φέρνει ο πατέρας της με το αυτοκίνητο.  
● Η Banjul η πρωτεύουσα της Γκάμπια είναι ένα νησί 0,5 μέτρα πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας.  
● Τα αυτοκίνητα παράγουν διοξείδιο του άνθρακα επειδή για να κινηθούν καίνε 
βενζίνη και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα.  
● Το μάζεμα των φιστικιών τον προηγούμενο χρόνο καταστράφηκε από πολύ 
δυνατή βροχή.  
● Η Banjul συνδέεται με την υπόλοιπη χώρα μέσω ενός αυτοκινητόδρομου που 
διαθέτει μια λωρίδα.  
● Οι γονείς της Νίκης θεωρούν ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρείται η Νίκη να πηγαίνει 
στο ωδείο με τα πόδια.  
● Η κλιματική αλλαγή είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση ακραίων καιρικών 
φαινομένων.  
● Οι τουρίστες πηγαίνουν στη Γκάμπια για τον ήλιο του χειμώνα και τις αμμουδερές 
ακτές της.  
● Η Γκάμπια βρίσκεται στη Δ. Αφρική και είναι μια από τις 10 χώρες με την 
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μεγαλύτερη πιθανότητα να κινδυνέψει από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.  
● Το δικαστήριο βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη πλατεία δίπλα στον 
αυτοκινητόδρομο της Banjul.  
● Άγριες καταιγίδες και καταρρακτώδης βροχές έχουν καταστρέψει τον 
αυτοκινητόδρομο της Banjul.  
● Η Νίκη μένει σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από το ωδείο.  
● Την προηγούμενη βδομάδα ο πάγκος της κ. Camara πλημμύρισε για δεύτερη 
φορά.  
● Οι αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ενισχύουν την κλιματική αλλαγή.  
● Το λεωφορείο με το οποίο θα μπορούσε να πάει η Νίκη στο ωδείο δεν περνά 
τακτικά και έχει συχνές καθυστερήσεις εξ αιτίας του κυκλοφοριακού προβλήματος 
της πόλης.  
● Το κυκλοφοριακό της πόλης οφείλεται κυρίως στο μεγάλο αριθμό των ιδιωτικών 
αυτοκινήτων που κυκλοφορούν.  
● Οι πρόσφατες καταιγίδες δυσκόλεψαν πολύ τα φορτηγά να φθάσουν στη Banjul.  
● Το επίπεδο της θάλασσας έχει ανεβεί εξ αιτίας της παγκόσμιας αύξησης της 
θερμοκρασίας.  
● Η κ. Camara, πουλάει φιστίκια και πορτοκάλια σε υπαλλήλους γραφείων και σε 
τουρίστες, έξω από το δικαστήριο της Banjul. 
● Η κα Camara αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη δουλειά της.  
Β. Σύνθεση των ιστοριών από τις ομάδες (12 λεπτά)  
Γ. Παρουσίαση των ιστοριών που έφτιαξαν οι ομάδες (12 λεπτά)  
Γ. Συζήτηση στην ολομέλεια (10 λεπτά)  
Με θέμα πώς οι ενέργειες μας στο χώρο που ζούμε μπορούν να επηρεάσουν 
ανθρώπους σε άλλες περιοχές του πλανήτη λόγω κλιματικής αλλαγής. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
 

Εργαστήριο 5 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΩ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ; ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ.  
Γνώσεις:  
- Να αναφέρουν συμπεριφορές που περιορίζουν την κλιματική αλλαγή  
Δεξιότητες:  
- Επικοινωνίας.  
- Δημιουργικότητας.  
- Συνεργασίας.  
- Κριτικής σκέψης. -  

Στάσεις:  

- Να υιοθετούν και να προτείνουν συμπεριφορές που περιορίζουν την κλιματική 
αλλαγή.  
Δραστηριότητες εξερεύνησης στο διαδίκτυο και κατασκευής φυλλαδίου με καλές 
πρακτικές  (περιγράφονται αναλυτικά στο δειγματικό φύλλο εργασίας).  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
6ο Εργαστήριο: Πώς μπορώ περιορίσω την κλιματική αλλαγή – Κατασκευή 
ενημερωτικού φυλλαδίου.  
Διερεύνηση στο διαδίκτυο (15 λεπτά) και σύνθεση φυλλαδίου (25 λεπτά).  
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- Οι ομάδες εξερευνούν διάφορες ιστοσελίδες με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού.  
- Κάθε ομάδα εξερευνά μέχρι δύο ιστοσελίδες, και επιλέγει υλικό.  

☛ Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε Η/Υ δεν είναι εφικτή οι ομάδες λαμβάνουν και 
επεξεργάζονται κατάλληλα ολιγοσέλιδα κείμενα που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός 
(περίπου όπως αποτυπώνονται στις ιστοσελίδες).  
Στη συνέχεια, οι ομάδες καλούνται να φτιάξουν ένα μικρό ενημερωτικό φυλλάδιο 
που θα αποτελείται από τα εξής μέρη (περίπου 1-2 σελίδες κάθε μέρος):  
● Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  
● Προσωπικές πρακτικές που περιορίζουν τις εκπομπές μου σε διοξείδιο του 
άνθρακα.  
● Οικογενειακές πρακτικές που περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
στο σπίτι.  
● Πρακτικές που περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο σχολείο.  
● Πρακτικές που περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην τοπική 
κοινωνία.  
● Τι είναι το αποτύπωμα άνθρακα και πώς το μετράμε ή άλλο θέμα δικής τους 
επιλογής. 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
 

 
 
 

Εργαστήριο 6 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Δεξιότητες:  
- Επικοινωνίας.  
- Δημιουργικότητας.  
- Συνεργασίας.  
- Κριτικής σκέψης.  
- Αυτογνωσίας.  
Στάσεις:  
- Να υποστηρίζουν τη λήψη μέτρων γενικότερων για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και των συνεπειών της.  
- Να προτείνουν τρόπους ώστε να συμβάλλουν και οι ίδιοι στον περιορισμό του 
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών του.  
 
Αναστοχασμός για την προσφορά του προγράμματος.  
Συμπλήρωση του portfolio και φύλλου αυτό-αξιολόγησης  
(περιγράφονται αναλυτικά στο δειγματικό φύλλο εργασίας).  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Δραστηριότητα 1η: (15 λεπτά)  
Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν τα εργαστήρια που έκαναν και να 
προσδιορίσουν 1-2 σημεία τους που τα θεώρησαν σημαντικά και 1-2 σημεία τους 
που δεν τους ικανοποίησαν. Οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν για τα θέματα 
αυτά στο πλαίσιο της ομάδας. Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν τον 
ατομικό τους φάκελο.  
Δραστηριότητα 2η: (10 λεπτά)  
Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το φύλλο αυτό-αξιολόγησής τους.  
Δραστηριότητα 3η: (15 λεπτά)  
Οι μαθητές, στην ολομέλεια, συζητούν ό,τι έμαθαν από το πρόγραμμα καθώς και 
για τις εντυπώσεις τους από αυτό. 
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Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 
 

Δεν προέκυψε ανάγκη προσαρμογής του προγράμματος για τη συμμετοχή και 
την ένταξη όλων των μαθητών/τριών. Το πρόγραμμα κύλισε ομαλά δίνοντας ίσες 
ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά να συνεργαστούν, να εκφραστούν, να εργαστούν. 

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 
μαθητές/τριες  κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

ΑΦΙΣΕΣ, ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
παρήχθησαν από τους/τις  
μαθητές/τριες κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

Υλικό από το διαδίκτυο (κανάλι της Nasa στο YouTube) 
Φύλλα εργασίας (liveworksheets) 
Ιστολόγια και ιστοσελίδες 
 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω στην 
υλοποίηση 

Στο πλαίσιο της περιγραφικής αξιολόγησης (και αυτο-αξιολόγησης) του 
μαθητή/τριας, τόσο τα παιδιά, όσο και η δασκάλα καταγράφουν σε ποιο 
βαθμό το παιδί μπορεί: 

Να εντοπίσει, να κατανοήσει και να αποδεχτεί στοιχεία του εαυτού του και 
των άλλων. 

Να εξηγήσει σε συμμαθητές και φίλους γιατί είναι σημαντικό να ερχόμαστε 
στη «θέση» κάποιου που βρίσκεται σε ανάγκη. 

Να εξηγήσει σε συμμαθητές και φίλους γιατί είναι σημαντική η ομαδική 
προσπάθεια και η αλληλοβοήθεια μέσα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και με 
θετική ματιά στα γεγονότα. 

 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης  

 Μέρος της δουλειάς των παιδιών αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
τάξης και του σχολείου. 

 Ο φάκελος με το σύνολο των εργασιών των παιδιών δίνεται μέσω των 
παιδιών στους γονείς και τα παιδιά αναλαμβάνουν επί του συνόλου 
των εργασιών τους να περιγράψουν στο σπίτι Τι έμαθαν; Πώς 
αισθάνθηκαν; Τι αποφάσισαν να εφαρμόσουν; 

 Λόγω ειδικών συνθηκών covid δεν γίνονται δράσεις διάχυσης των 
αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα. 


