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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:     Η Ώρα της Γης στον κόσμο 
 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Καλλιτεχνικά 
    
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
 
Εισαγωγικές πληροφορίες 
Η Ώρα της Γης είναι μία συλλογική πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή. Το 2007 η Ώρα της Γης 
ενέπνευσε 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους και 2100 εταιρείες στο Σίδνεϋ να σβήσουν τα φώτα τους για 
μία ώρα. 
 
Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η μείωση της  ενεργειακής κατανάλωσης της πόλης κατά 
10,2% για μία ώρα. Η Εταιρεία Ενέργειας της Αυστραλίας εκτίμησε ότι η Ώρα της Γης μείωσε τη 
ρύπανση κατά 24,86 τόνους CO2. 
 
Με έναυσμα την κινητοποίηση των κατοίκων του Σίδνεϋ, 100 εκατομμύρια άνθρωποι από 35 χώρες  
σε όλο τον κόσμο ενώθηκαν στην Ώρα της Γης το 2008, μετατρέποντας μία εκδήλωση σε παγκόσμια 
κινητοποίηση. Γνωστά κτίρια και τοποθεσίες σε πολλές μεγάλες πόλεις, όπως το Κολοσσαίο και η 
γέφυρα Golden Gate σκοτείνιασαν για μία ώρα και μετατράπηκαν σε σύμβολα ελπίδας για ένα 
πρόβλημα που γίνεται κάθε ώρα και πιο έντονο. 
 
Φέτος εκατομμύρια άνθρωποι από όλες τις ηπείρους θα σβήσουν τα φώτα τους την Ώρα της Γης για 
να δείξουν ότι είναι δυνατόν να δράσουμε για την κλιματική αλλαγή. Το Σάββατο 28 Μαρτίου 
2009, στις 20.30 η συμμετοχή όλο και περισσότερων πολιτών θα μετατρέψει αυτή την εκδήλωση στο 
μεγαλύτερο συμμετοχικό γεγονός στην ιστορία του πλανήτη. 
 
Κάθε άνθρωπος μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ταχύτατου ρυθμού της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη, κάνοντας μικρές προσαρμογές στον τρόπο ζωής του. Αν σε όλα τα σπίτια έσβηναν τα 
φώτα που δεν χρησιμοποιούνται και τις συσκευές που είναι σε αναμονή, οι ετήσιες εκπομπές του 
άνθρακα θα μειωνόντουσαν κατά εκατομμύρια τόνους. 
 
Όλοι οι μαθητές μπορούν να πάρουν μέρος στην προσπάθεια να γίνει η Ώρα της Γης μία τεράστια 
παγκόσμια επιτυχία, ενθαρρύνοντας την οικογένεια και τους φίλους να σβήσουν τα φώτα. Τα 
σχολεία επίσης θα μπορούσαν να προηγηθούν στη δράση σβήνοντας τα φώτα και τις συσκευές κατά 
τη διάρκεια των διαλειμμάτων την Παρασκευή 27 Μαρτίου για να δείξουν την ενεργή συμμετοχή 
τους στην Ώρα της Γης. 
 

Θυμηθείτε και το παραμικρό φως κάνει τη διαφορά! 
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Οι μαθητές θα μάθουν για: 

• την Ώρα της Γης, 
• τις συσκευές που χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσουν, 
• τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 
Οι μαθητές θα μάθουν πώς να: 

• αναγνωρίζουν τα αντικείμενα που χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσουν,  
• είναι πιο σωστοί χρήστες των ηλεκτρικών συσκευών. 

 
Έννοιες κλειδιά 
Ώρα της Γης, ηλεκτρικές συσκευές, ενέργεια, ηλεκτρισμός 
 
Περιγραφή των δραστηριοτήτων 
 
Στόχος: σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές θα μάθουν για την πρωτοβουλία Η Ώρα 
της Γης και θα αναγνωρίσουν αντικείμενα στην τάξη τους και το σπίτι τους που χρησιμοποιούν 
ηλεκτρισμό για να λειτουργήσουν. 
 
Δραστηριότητα 1 – τι είναι η Ώρα της Γης 

• Δείξτε στην τάξη την αφίσα Ώρα της Γης και ρωτήστε τους μαθητές τι ξέρουν για την 
εκδήλωση. 

• Εξηγήστε ότι στην εκδήλωση της Ώρας της Γης ζητάμε από τους ανθρώπους των πόλεων από 
όλο τον κόσμο να σβήσουν τα φώτα στα κτίρια και στα σπίτια για μία ώρα μεταξύ 8.30-
9.30μμ το Σάββατο στις 28 Μαρτίου. Είναι στο χέρι του καθενός να κάνει τη διαφορά. 

• Δείξτε στους μαθητές μερικά από τα θέματα των ειδήσεων που έχουν εμφανιστεί στις τοπικές 
και εθνικές εφημερίδες που αφορούν τις ενέργειες των πολιτών για την Ώρα της Γης. 

• Συζητήστε πώς το σχολείο μπορεί να προωθήσει την Ώρα της Γης στην τοπική κοινωνία, 
σβήνοντας τα φώτα και τις συσκευές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων την Παρασκευή 
στις 27 Μαρτίου. 

 
Δραστηριότητα 2 – η Ώρα της Γης στον κόσμο 

• Συζητήστε για την παγκόσμια προώθηση της εκστρατείας για την Ώρα της Γης. 
• Φτιάξτε μία λίστα των χωρών και των πόλεων που θα πάρουν μέρος το 2009. 
• Με τη βοήθεια ενός άτλαντα εντοπίστε τις χώρες και τις πόλεις. 
• Ερευνήστε τι κάνουν στις άλλες πόλεις για να στηρίξουν την Ώρα της Γης. 

 
Δραστηριότητα 3 – η Ώρα της Γης στην τάξη 
Ο ηλεκτρισμός είναι μια σπουδαία εφεύρεση. Όμως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τόση πολλή ενέργεια, ώστε η 
ατμόσφαιρα της Γης ζεσταίνεται περισσότερο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερο ρεύμα. 
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• Μοιράστε το φύλλο εργασίας στους μαθητές. 
• Διαβάστε μαζί τον πίνακα. Ζητήστε από τους μαθητές να αποφασίσουν ποια αντικείμενα 

από την τάξη χρειάζονται ηλεκτρισμό για να λειτουργήσουν. Οι μαθητές μπορεί να 
αναγνωρίσουν και άλλα αντικείμενα στο σχολείο που χρειάζονται ηλεκτρισμό για να 
λειτουργήσουν. 

• Ρωτήστε τους μαθητές πώς μπορούν να εξοικονομήσουν ηλεκτρικό ρεύμα στην τάξη. 
• Φτιάξτε έναν κατάλογο υπεύθυνου για τα φώτα, τους ανεμιστήρες, τις συσκευές θέρμανσης 

και τους υπολογιστές. Κάθε μαθητής με τη σειρά θα είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι τα 
φώτα, οι ανεμιστήρες και οι υπολογιστές σβήνονται στα διαλείμματα και στο τέλος της 
μέρας. Η σειρά θα μπορεί να αλλάζει κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. 

• Ζητήστε από τους μαθητές να το συζητήσουν αυτό στο σπίτι με την οικογένειά τους και να 
αναλάβουν υπεύθυνοι σπιτιού για τα φώτα. 

 
Δραστηριότητα 4 – Η Ώρα της Γης στο σπίτι 

• Χωρίστε την τάξη σε 5 ομάδες. Ορίστε έναν αρχηγό για κάθε ομάδα. 
• Δώστε σε κάθε ομάδα το όνομα ενός δωματίου του σπιτιού: κουζίνα, μπάνιο, καθιστικό, 

γκαράζ και κρεβατοκάμαρα. 
• Ζητήστε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους συσκευών που 

χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού. 
• Οι μαθητές ψάχνουν σε εφημερίδες και περιοδικά για να βρουν τις συσκευές που βρήκαν 

μέσα στο δωμάτιό τους. Κόβουν τις φωτογραφίες και τις κολλάνε σε ένα χαρτί του μέτρου ή 
σε πίνακα. 

• Κάθε ομάδα παρουσιάζει το πόστερ στην τάξη προσδιορίζοντας τις διαφορετικές συσκευές 
που χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα. 

 
Επανάληψη 

• Συζητήστε τρόπους χρήσης των συσκευών αυτών με υπευθυνότητα και ασφάλεια. 
• Επικεντρωθείτε στην ανάγκη να σβήνετε τις συσκευές όταν δεν είναι σε χρήση. 
• Ζητήστε από τους μαθητές να το συζητήσουν αυτό στο σπίτι με την οικογένειά τους και να 

αναλάβουν υπεύθυνοι σπιτιού για τις συσκευές. 
 
Επιπλέον δραστηριότητες: Γλώσσα 
Οι μαθητές συμπληρώνουν τον πίνακα προσθέτοντας γράμματα στις λέξεις της δεξιάς στήλης. 
 
Στόχος: με αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές θα προσδιορίσουν δράσεις που μπορούν 
να κάνουν για να εξοικονομήσουν ενέργεια στο σχολείο και στο σπίτι. Οι μαθητές θα 
προσδιορίσουν δράσεις και συσκευές που απαιτούν ηλεκτρισμό και δράσεις και συσκευές που δεν 
απαιτούν ηλεκτρισμό. 
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Δραστηριότητα 5 –η πράσινη γενιά αναλαμβάνει δράση! 

• Ανακεφαλαιώστε στην τάξη διαφορετικές δράσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας για να 
αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. 

• Ζητήστε από τους μαθητές να σχεδιάσουν το περίγραμμα της παλάμης τους πάνω σε ένα 
άσπρο χαρτί και στη συνέχεια να το κόψουν. 

• Σε κάθε δάχτυλο οι μαθητές γράφουν μία δράση που μπορούν να κάνουν για να μειώσουν 
την υπερθέρμανση της Γης.  

• Εκθέστε αυτές τις ιδέες στην αυλή του σχολείου την Παρασκευή 27 Μαρτίου για να 
προωθήσετε την Ώρα της Γης. 

 
Δραστηριότητα 6 – τι μπορώ να κάνω από το σπίτι για να υποστηρίξω την Ώρα της Γης; 

• Συζητήστε γι άλλες συσκευές και δραστηριότητες που κάνουν οι μαθητές στο σπίτι και 
χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα. Πχ. το να βλέπουν τηλεόραση, να ακούνε μουσική, να 
παίζουν βίντεο παιχνίδια /υπολογιστή. 

• Ανακεφαλαιώστε δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν στο σπίτι οι μαθητές που δεν 
χρειάζονται ηλεκτρισμό. (βεβαιωθείτε ότι οι προτάσεις είναι ασφαλείς και σωστές). Πχ. να 
κάνεις πικ-νικ, να πας βόλτα με τα πόδια, με ποδήλατο, να παίξεις ένα επιτραπέζιο ή χαρτιά, 
να ζωγραφίσεις και να σχεδιάσεις. 

• Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν ένα γράμμα προς τους γονείς τους σχετικά με το τι 
θα τους άρεσε να κάνουν την Ώρα της Γης (το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 8.30 μ.μ. ). Οι 
μαθητές παίρνουν το γράμμα στο σπίτι για να το διαβάσουν στην οικογένεια. 

 
Οργάνωση στην τάξη 
Συμμετοχή των μαθητών 

• Συζήτηση με όλη την τάξη 
• Εργασία σε μικρές ομάδες  

 
Πηγές 

• Εφημερίδες 
• Ιστοσελίδες 

 
Υλικά 
Αφίσα «Ώρα της Γης» 
Φύλλο εργασίας 1 
Ψαλίδι, κόλλα, παλιές εφημερίδες, κατάλογοι ή περιοδικά 
Πίνακας ή χαρτιά του μέτρου για πλαίσια με επικεφαλίδες: κουζίνα, μπάνιο, καθιστικό, γκαράζ και 
κρεβατοκάμαρα. 
 
Διάρκεια 

• Μία ή δύο διδακτικές ώρες των 30-40 λεπτών.  


