
   

45’ ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PPT 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Συζήτηση  

• Παρουσίαση 

• Κείμενα παρουσίασης 

• Παιχνίδι ρόλων σε ομάδες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Κριτική σκέψη 

• Ανάλυση προβλήματος από 

την οπτική του άλλου 

• Ενσυναίσθηση 

• Ενεργή πολιτειότητα 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΜΑΥΡΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 4 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

5’• ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ποιες συνδέσεις με το θέμα «Ενέργεια» ανακάλυψαν οι μαθητές καθώς 

παρακολουθούσαν και διάβαζαν τα μαθήματά τους για μία εβδομάδα; 

Στην Ιστορία, π.χ., βρισκόμαστε στην πριν ή μετά την Κλιματική κρίση 

εποχή; Υπάρχει περίπτωση οι Ιστορικοί του μέλλοντος να χωρίζουν τις 

εποχές σε «Π.Κ.Κ.» και «Μ.Κ.Κ.»; 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ! 

20’ • ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ • ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η/ο εκπαιδευτικός εισάγει το θέμα με την ερώτηση: «Ποιες είναι οι 

καθαρές, «πράσινες», μορφές ενέργειας και ποιες οι ρυπογόνες; Ποιος 

είναι ο ‘μαύρος χρυσός’»;  

Καταγράφονται οι απαντήσεις με πράσινο και μαύρο μαρκαδόρο. Αφού 

τα παιδιά απαριθμήσουν τις καθαρές μορφές ενέργειας, και γίνει, αν 

προκύψει, η σχετική συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, παρουσιάζεται 

το πόρισμα μας πρόσφατης απόφασης του ευρωκοινοβουλίου που 

χαρακτηρίζει «πράσινα» την πυρηνική ενέργεια και το ορυκτό αέριο.  

Γίνεται η παρουσίαση που περιλαμβάνει τη δήλωση του Γ.Γ. του ΟΗΕ 

Αντόνιο Γκουτέρες:  

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία, δείχνει πόσο σημαντικό θα ήταν, αν τις 

τελευταίες δεκαετίες είχαμε επενδύσει μαζικά στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Εάν είχε συμβεί αυτό, δεν θα ήμασταν σήμερα στο έλεος της 

βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, έχοντας εξαιρετικά υψηλές τιμές, που 

υπονομεύουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την κατάσταση 

πολλών αναπτυσσόμενων χωρών. Επομένως, εάν ο πόλεμος στην 

Ουκρανία δείχνει κάτι, είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε την πράσινη 

μετάβαση, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την 

Κλιματική κρίση πολύ πιο αποτελεσματικά.»  

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp4_ppt.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp4_ppttext.pdf
https://www.wwf.gr/?uNewsID=7040441
https://www.wwf.gr/?uNewsID=7040441
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp4_ppt.pdf


Πώς κρίνουν οι μαθητές την παραπάνω απόφαση του ευρωκοινοβουλίου 

με βάση τη δήλωση του Γκουτέρες; Υπήρξε δημόσια συζήτηση για το 

θέμα; Ακούστηκαν αντίθετες φωνές; Τι σημαίνει τελικά να είσαι 

ενημερωμένος πολίτης για το περιβάλλον και την Κλιματική κρίση; Πώς 

μπορούμε να το πετύχουμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης όπου συχνά 

χάνονται ουσιαστικές ειδήσεις και εξελίξεις; Ποιος ωφελείται από μία 

τέτοια κατάσταση; Τι μπορούμε να κάνουμε; 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

20’  

Σε μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων, οι μαθητές συνεδριάζουν ως 

ευρωβουλευτές. Χρειαζόμαστε επειγόντως φθηνές πηγές ενέργειας, 

οικονομική ανάπτυξη αλλά και να αντιμετωπίσουμε την Κλιματική κρίση. 

Ποια απόφαση θα πάρουμε ως Ευρώπη; Πώς θα εξασφαλίσουμε ενέργεια 

χωρίς να συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέρια του θερμοκηπίου για να 

μείνουμε μέσα στον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου (= διατήρηση της 

αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου); Τέλειες 

λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά ποιες είναι οι καλύτερες; Οι ευρωβουλευτές 

πρέπει να σκεφτούν σε ορίζοντα έτους και πενταετίας.  

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις προτάσεις τους. 

Η ολομέλεια ψηφίζει τα δυο καλύτερα μέτρα (έτους και πενταετίας). 

 

 

 


