
 

 

  

Εβδομάδα 1η  

Προτείνουμε να ξεκινήσετε με δύο εισαγωγικά 
βίντεο, για την Ώρα της Γης 2021 και την Ώρα 
της Γης 2011 ως έναυσμα για συζήτηση με 
αφορμή τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 
δημιουργούν στους μαθητές.  

Διερευνήστε γιατί πιστεύουν ότι είναι χρήσιμη 
μία τέτοια δράση, ποια είναι τα οφέλη, ποια η 
σκοπιμότητά της και ποια τα μηνύματα που 
θέλει να περάσει. Αν και επαναλαμβάνεται κάθε 
χρόνο από το 2007, γιατί πιστεύουν ότι 
εξακολουθεί σήμερα να είναι σημαντική;. 

Εβδομάδα 2η  

Εστιάστε στην κλιματική αλλαγή και 
αξιοποιήστε τη δραστηριότητα που θα βρείτε 
εδώ για να κατανοήσετε το πρόβλημα και τις 
συνέπειές του. 

Εβδομάδα 3η 

Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν πιθανά 
προβλήματα που μπορεί να έχουν οι ίδιοι από τα 
πιο δυσοίωνα σενάρια, στην περιοχή τους, από 
ακραία καιρικά φαινόμενα ή ακραίες 
θερμοκρασίες. Χωρίστε τους σε 4 ομάδες όπου θα 
διερευνήσουν πιο ειδικά προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν στο μέλλον και αφορούν, 
τις τουριστικές, τις αστικές, τις γεωργικές και 
τις δασικές περιοχές. Μπορούν να αντλήσουν 
ιδέες και πληροφορίες από την έκθεση 
«Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
Ελλάδα». 

 Δράση για την κλιματική 
αλλαγή 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κλιματική και 
περιβαλλοντική κρίση που απειλεί τόσο τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και την υγεία μας, 
όσο και τα οικοσυστήματα παγκοσμίως. 
Προτείνουμε λοιπόν εδώ ένα πρόγραμμα για τη 
Β’θμια εκπαίδευση πιο προσανατολισμένο στην 
ενεργό δράση αντλώντας από το υλικό και την 
εμπειρία της οργάνωσης για την Ώρα της Γης. 
Μπορείτε να το αξιοποιήσετε για 7 διδακτικές 
ώρες στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων 
στην θεματική ‘Φροντίζω το Περιβάλλον’. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lzqWRxHYZ-k
https://www.youtube.com/watch?v=bjSVwqB12kw
https://www.youtube.com/watch?v=bjSVwqB12kw
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/EarthHour2011SecAct.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_to_avrio_tis_elladas.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_to_avrio_tis_elladas.pdf
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  Εβδομάδα 5η  

Μια επόμενη ώρα μπορούν να ασχοληθούν με 
τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να 
ενεργοποιηθούν οι ίδιοι, μέσα από τα σύντομα 
βιντεάκια «Θες να πάρεις την ενέργεια στα χέρια 
σου» με στοιχεία και νούμερα που αφορούν τη 
χώρα μας. Συζητήστε πιθανές ιδέες για να 
πάρουν την ενέργεια στα χέρια τους. 
Χρησιμοποιήστε ιδέες από τον σχετικό οδηγό. 

Εβδομάδα 6η  

Ώρα για δράση! Οι μαθητές σχεδιάζουν μία 
δράση (μπορούν να την οργανώσουν οποιαδήποτε 
στιγμή ή να τη συνδυάσουν με την Ώρα της Γης 
2022 που γιορτάζεται το τελευταίο Σάββατο του 
Μαρτίου). Κάνουν ένα καταιγισμό ιδεών με 
πιθανές δράσεις στο σχολείο ή εκτός, ζωντανά ή 
διαδικτυακά, συζητούν δυνατότητες και 
δυσκολίες και ψηφίζουν τη μία ή περισσότερες 
δράσεις που θα υλοποιήσουν. Μπορούν να 
πάρουν ιδέες για εκδηλώσεις από εδώ. 

 
Θέλω να αισθανθείτε τον φόβο 

που αισθάνομαι κάθε μέρα. 
Θέλω να συμπεριφέρεστε σαν 

να βρισκόμαστε σε κρίση. 
Θέλω να συμπεριφέρεστε σαν 
να έχει πάρει φωτιά το σπίτι 

μας, γιατί έχει πάρει.  

Γκρέτα Τούνμπεργκ, ακτιβίστρια. 

  

Εβδομάδα 4η  

Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν 
ερωτηματολόγιο που αφορά τη δική τους άποψη 
για τις πολιτικές που αφορούν την κλιματική 
κρίση και τον κλιματικό νόμο και που 
χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια της διαβούλευσης 
για τη δημιουργία του κλιματικού νόμου στη 
χώρα μας.  

Περισσότερο υλικό για το θέμα θα βρείτε εδώ. 

Εβδομάδα 7η 

Oλοκληρώστε με μία επικοινωνιακή δράση.Οι 
μαθητές απευθύνουν το βασικό μήνυμα της 
δράσης τους σε ευρύτερο κοινό μέσα από ένα 
σύντομο βίντεο 30 δευτερολέπτων που θα 
‘τραβήξουν’. Μοιράζονται τα έργα τους στα SoMe. 
Δείτε εδώ γενικές οδηγίες για βίντεο. 

Καλή επιτυχία! 

Μαθαίνουμε, κρίνουμε, επιλέγουμε τρόπο ζωής 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής! 
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https://www.wwf.gr/ti_kanoume/klimatiki_krisi_kai_energeia/energopoiisou/?fbclid=IwAR3ecykQGiGfT9-hnJas9IA_nwLGYHucnfl7wvmv7pDHq-SnOEDtTNyYHCc
https://www.wwf.gr/ti_kanoume/klimatiki_krisi_kai_energeia/energopoiisou/?fbclid=IwAR3ecykQGiGfT9-hnJas9IA_nwLGYHucnfl7wvmv7pDHq-SnOEDtTNyYHCc
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/energopoiisou.pdf
https://www.earthhour.org/take-part/events
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Cx9HL4xP5hmIYPkcFi_5GED48BvJ8BEEUEfgOjbwAAcGWQ/viewform
https://www.wwf.gr/ti_kanoume/klimatiki_krisi_kai_energeia/
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/howtomakeashortvideo.pdf

