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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:     Υπερθέρμανση του πλανήτη... μία περίπτωση αλλαγής! 
 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 
Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Καλλιτεχνικά, Αγγλικά 
    
 
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, 
• στρατηγικές για αποδοτική χρήση της ενέργειας στο σπίτι,   
• πώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει το περιβάλλον, 
• παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή συμπεριφοράς. 

 
Οι μαθητές θα μάθουν πώς να: 

• καταγράφουν πληροφορίες, 
• εφαρμόζουν στρατηγικές για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
• συζητούν ένα περιβαλλοντικό θέμα, 
• γράφουν ένα άρθρο δημοσιογραφικό. 

 
Έννοιες κλειδιά 
Ώρα της Γης, αέρια του θερμοκηπίου, υπερθέρμανση του πλανήτη, ενέργεια, ηλεκτρισμός.  
 
Στόχος : οι μαθητές θα επικεντρωθούν στην πρόκληση να μειώσουν την επίδρασή τους στη Γη, 
στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν στη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και στο συνολικό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Οι δραστηριότητες για την 
Ώρα της Γης θα πρέπει να συνδεθούν με τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. 
 
Δραστηριότητα 1 – τι είναι η Ώρα της Γης 

• Δείξτε στην τάξη την αφίσα για την Ώρα της Γης. Συζητήστε και επανεκτιμήστε την 
υπάρχουσα γνώση των μαθητών για την Ώρα της Γης. 

• Συζητήστε για την εκδήλωση της Ώρας της Γης. Οι πόλεις από όλο τον κόσμο καλούνται να 
σβήσουν τα φώτα στα κτίρια και στα σπίτια για μία ώρα μεταξύ 8.30-9.30μμ το Σάββατο 
στις 28 Μαρτίου.  

• Ρωτήστε τους μαθητές τι πιστεύουν για την εκστρατεία ‘Ώρα της Γης’. Ποια είναι τα πιθανά 
οφέλη; Τί περιμένουν να κερδίσουν οι επιχειρήσεις που θα πάρουν μέρος στην Ώρα της 
Γης; Ποιο είναι το κόστος και ποιο το κέρδος για την κοινωνία;  

• Σχολιάστε την κάλυψη από τα ΜΜΕ στις τοπικές και εθνικές εφημερίδες για το θέμα του 
κλίματος τις τελευταίες εβδομάδες. Ποια είναι τα τρέχοντα θέματα;  

• 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 

• Ζητήστε από τους μαθητές τις ιδέες τους για την προώθηση της Ώρας της Γης στο σχολείο 
και την τοπική κοινωνία. 

 
Δραστηριότητα 2 – η οικογένειά μου και η υπερθέρμανση του πλανήτη 

• Μοιράστε και διαβάστε το φύλλο εργασίας 1. 
• Σε ζευγάρια οι μαθητές συζητούν ποιες ενέργειες κάνουν ήδη οι οικογένειές τους για να 

αλλάξουν τη συμπεριφορά τους σχετικά με το περιβάλλον. 
• Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 1 ατομικά.
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• Μοιράστε και διαβάστε το φύλλο εργασίας 2. 
• Ζητήστε από τους μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες των τεσσάρων, να αναλύσουν την 

πληροφορία του φύλλου εργασίας 1 και να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 2. 
• Συζητήστε τα αποτελέσματα στην τάξη 

 
Δραστηριότητα 3 – Η Ώρα της Γης στον κόσμο 

• Συζητήστε για την εξάπλωση της εκστρατείας για την Ώρα της Γης σε όλο τον κόσμο. 
• Φτιάξτε μία λίστα με τις χώρες και τις πόλεις που θα πάρουν μέρος το 2009. 
• Χρησιμοποιείστε έναν άτλαντα και σημειώστε τις πόλεις και τις χώρες. 
• Ερευνήστε τις δράσεις που θα κάνουν αυτές οι πόλεις για να υποστηρίξουν την Ώρα της 

Γης. 
 
Δραστηριότητα 4 – Υποστηρίζοντας την Ώρα της Γης στο σπίτι 

• Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν διάφορα άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. 
Συζητήστε τα χαρακτηριστικά του άρθρου, πχ τη χρήση εικόνων, το στυλ και το μέγεθος 
του εντύπου, τη θέση των τίτλων και των μηνυμάτων. Ζητήστε από τους μαθητές να 
γράψουν ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου που να προωθεί την Ώρα της Γης και 
να ενθαρρύνει τις οικογένειες να συμμετέχουν σβήνοντας τα φώτα στις 28 Μαρτίου. 

• Ζητήστε από τη Διεύθυνση να επιλέξει ένα από τα άρθρα για να δημοσιευτεί στη σχολική 
εφημερίδα την εβδομάδα 23-28 Μαρτίου. 

 
Δραστηριότητα 5 – Τι σημαίνει όλο αυτό; Μία περίπτωση αλλαγής. 

• Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κλίματος και καιρού; 
• Φτιάξτε ένα διάγραμμα με τις παρακάτω επικεφαλίδες: 
Εκπομπές της Ελλάδας→ Ορυκτά καύσιμα→ Το φαινόμενο του θερμοκηπίου→ Κλίμα → 
Καιρός → 
• Ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν τη σχέση των πράξεών μας και της κατάστασης 

του περιβάλλοντος. 
• Συζητήστε πώς η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μειώσει τις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής. 
 
Δραστηριότητα 6 – Το οικολογικό μου αποτύπωμα 

• Εξηγήστε τον όρο ‘οικολογικό αποτύπωμα’. 
• Οι μαθητές φτιάχνουν έναν εικονικό εαυτό και υπολογίζουν το προσωπικό τους 

οικολογικό αποτύπωμα (www.epa.vic.gov.au/ecologicalfootprint/calculators) 
• Φτιάξτε ένα διάγραμμα οικολογικού αποτυπώματος. Οι μαθητές σχεδιάζουν το ίχνος του 

ποδιού τους σε ένα χρωματιστό χαρτί. 
• Οι μαθητές υπολογίζουν πόσα εκτάρια παγκοσμίως χρειάζονται για να στηρίξουν τον 

τρόπο ζωής τους. 
• Χρησιμοποιείστε την πληροφορία για να κάνετε τα γραφικά των οικολογικών 

αποτυπωμάτων της τάξης. 
• Βάλτε τίτλους στα γραφικά, ερευνήστε λεπτομέρειες και αναφέρετε τα αποτελέσματα. 

 -ποιό είναι το μέσο αποτύπωμα της τάξης:

http://www.epa.vic.gov.au/ecologicalfootprint/calculators
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 -ποιο είναι το μεγαλύτερο αποτύπωμα που έχει καταγραφεί; Γιατί; 
 -ποιος έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στον πλανήτη; Γιατί; 

 
Οργάνωση στην τάξη 
Συμμετοχή των μαθητών 

• Συζήτηση με όλη την τάξη για την Ώρα της Γης 
• Συζήτηση σε ζευγάρια και μικρές ομάδες 
• Ατομική συγγραφική δουλειά 

 
Πηγές 

• Εφημερίδες 
• Ιστοσελίδες 

 
Υλικά 
Φύλλο Εργασίας 1  & 2 
Σχολική εφημερίδα 
 
Διάρκεια 

Μία σχολική ώρα για κάθε δραστηριότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


