
   

45’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Παιχνίδι που απαιτεί χώρο 

(θρανία σε Π για ελεύθερο 

χώρο) 

• Παρουσίαση 

• Κείμενα παρουσίασης 

• Σχεδιασμός λύσης ανά δύο 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Κριτική σκέψη 

• Δουλειά σε ομάδες 

• Αίσθημα δικαιοσύνης, 

ακεραιότητας 

• Ενσυναίσθηση 

ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ 

Οι μαθητές παρακολουθούν όλα τα 

μαθήματα προσεκτικά, προσπαθούν 

να ανιχνεύσουν σχέσεις με το θέμα 

«Κλιματική κρίση» και «Ενέργεια»  

και κρατούν σημειώσεις. Π.χ. 

υπάρχει κεφάλαιο στην Ιστορία που 

δεν έχει...κρυμμένη ενέργεια; 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ...ΝΟΗΤΕ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕ; 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

5’• ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ζητείται από τους μαθητές να θυμηθούν τα βασικά σημεία των δύο 

προηγούμενων μαθημάτων  

ΚΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ! 

15’ • ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Οι μαθητές όρθιοι σε τέλειο κύκλο. Η/ο εκπαιδευτικός δείχνει σε όλους το 

σακουλάκι που περιέχει 25 περίπου χρωματιστά καλαμάκια ή καπάκια. Ας 

υποθέσουμε ότι αυτός είναι ένας θησαυρός. Η/ο εκπαιδευτικός αδειάζει 

το σακουλάκι στη μέση του κύκλου. Τι θα συμβεί; Συνήθως όλοι οι 

μαθητές σπεύδουν να πάρουν όσα περισσότερα αντικείμενα μπορούν. 

Κάποιοι απέσπασαν περισσότερα, άλλοι λιγότερα, άλλοι τίποτα. Ποιες 

σκέψεις γεννάει αυτό σε σχέση με τους φυσικούς πόρους και ιδίως με 

τους ενεργειακούς πόρους;  

Η/ο εκπαιδευτικός μαζεύει πάλι τα καλαμάκια ή καπάκια στο σακουλάκι. 

Αυτή τη φορά αφήνει ένα καλαμάκι (ή καπάκι) μπροστά από κάθε 

μαθητή. Πώς έγινε τώρα η μοιρασιά; Τι σκέψεις γεννάει αυτή η επιλογή 

για αυτό που ζούμε σήμερα με τους ενεργειακούς πόρους, τις ενεργειακές 

ανάγκες και την ενεργειακή δικαιοσύνη; Τι ρόλο παίζει η στάση και ο 

τρόπος ζωής των πολιτών; Τι ρόλο παίζει η επιστήμη και η τεχνολογία;  

Η συζήτηση εξελίσσεται στον κύκλο με την/τον εκπαιδευτικό να θέτει τα 

ζητήματα, να ακούει απόψεις, να επισημαίνει συμφωνίες και διαφωνίες, 

διλήμματα και αντιφάσεις. Δεν αναζητούμε κλειστές απαντήσεις. Θέτουμε 

ερωτήματα και σκεφτόμαστε. 

 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp3_ppt.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp3_ppttext.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp3_ppttext.pdf


ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

25’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΔΥΑΔΕΣ 

Οι μαθητές κάθονται δίπλα στο τελευταίο ζευγάρι τους και 

παρακολουθούν την παρουσίαση. Ακολουθεί συζήτηση και εμπλουτισμός 

του λεξιλογίου τοίχου με έννοιες της κλιματικής δικαιοσύνης. 

Τελικά πόσο δίκαια είναι οι μοιρασμένοι οι ενεργειακοί πόροι στον κόσμο, 

στη χώρα, στην πόλη, στη γειτονιά; Μπορούν οι μαθητές να σκεφτούν μια 

άλλη προσπάθεια που έγινε σε άλλον τομέα για να μοιραστούν δίκαια οι 

φυσικοί πόροι; (π.χ. πότισμα χωραφιών με ένα δίκαιο σύστημα κατανομής 

νερού στα χωριά, τον παλιό καιρό). 

Μπορούν, ανά δύο, να φανταστούν ή και να σχεδιάσουν ένα δίκαιο 

σύστημα κατανομής της ενέργειας ανάμεσα στο σχολείο και τα άλλα 

σχολεία της γειτονιάς; 

 

 

 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp3_ppt.pdf

