
   

45’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Παιχνίδι στον χώρο 

• Χρειάζεται χώρος για να 

κινηθούν οι μαθητές στις 4 

γωνίες της τάξης ή άλλης 

αίθουσας 

• Παρουσίαση 

• Κείμενα παρουσίασης 

• Βίντεο 

• Επίλυση προβλήματος 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Κριτική σκέψη 

• Δουλειά σε ομάδες 

• «μπαίνοντας στα παπούτσια 

του Άλλου» 

• Συστημική σκέψη 

• Επικοινωνία 

ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ 

Οι μαθητές σκέφτονται 

(α) ένα όνομα για το νησί που 

φαντάστηκαν στην τελευταία 

εργασία και 

(β) ένα επάγγελμα που θα ήθελαν να 

κάνουν στο νησί αυτό. 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

5’• ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους1. 

Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα στις ΑΠΕ; Έχουμε τις προϋποθέσεις ως 

χώρα; (Συμβουλευτείτε τα γραφήματα εδώ).  

ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ! 

10’ • ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Οι μαθητές όρθιοι. Η/ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι θα εκφωνήσει μία 

πρόταση σε 4 παραλλαγές και θα δείχνει τις 4 γωνίες της τάξης 

αντίστοιχα. Οι μαθητές πρέπει να ακούν προσεκτικά για να αποφασίσουν 

με ποια από τις 4 εκδοχές συμφωνούν και να σταθούν στην αντίστοιχη 

γωνία. 

Η/ο εκπαιδευτικός μπορεί να δοκιμάσει κάτι απλό στην αρχή για να 

καταλάβουν οι μαθητές: «Το θαλασσινό νερό είναι αλμυρό» (δείχνει την 

1η γωνία), «Το θαλασσινό νερό είναι γλυκό» (2η γωνία), «...είναι ξινό» (3η 

γωνία), «...είναι γλυκόξινο» (4η γωνία). Οι μαθητές επιλέγουν πού θα 

σταθούν. 

Η/ο εκπαιδευτικός τώρα εκφωνεί τις 4 εκδοχές δείχνοντας αντίστοιχες 

γωνίες: 

(α) Η Κλιματική κρίση είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα 

(β) Η Κλιματική κρίση είναι ένα υγειονομικό πρόβλημα 

(γ) Η Κλιματική κρίση είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα 

(δ) Η Κλιματική κρίση είναι ένα οικονομικό πρόβλημα 

Ένα παιδί από κάθε γωνία τεκμηριώνει την επιλογή του. Γίνεται συζήτηση. 

Τελικά όλοι έχουν δίκιο. Τι συμβαίνει όταν βάζουμε «ταμπέλες» σε 

 
1 Στην Ελλάδα το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας περίπου προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp5_ppt.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp5_ppttext.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jTVLCAH6sII
https://www.dapeep.gr/viosimi-anaptixi/energeiako-meigma/
https://www.dapeep.gr/viosimi-anaptixi/energeiako-meigma/


σύνθετα προβλήματα; Οι λύσεις που βρίσκουμε αποτυγχάνουν όταν δεν 

εξετάσουμε ένα πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις του. 

Έτσι, το πρόβλημα της Κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να λυθεί μόνο από 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής μόνο. Χρειάζεται η 

συνεργασία όλων των υπουργείων. 

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ 

10’ • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει την παρουσίαση. Συμπληρωματικά (η 

εναλλακτικά) μπορεί να δείξει αυτό το σύντομο βίντεο.  

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ! 

20’ • ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Φανταστείτε ένα νησί  πολύ σημαντικό για τη χερσαία και θαλάσσια 

βιοποικιλότητά του. Το νησί έχει ισχυρούς ανέμους και πολύ ήλιο για 

πολλούς μήνες τον χρόνο. Έχει υψηλή ανεργία και υποφέρει από 

οικονομικό μαρασμό. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι στην υποθαλάσσια 

περιοχή υπάρχει ένα κοίτασμα με φυσικό αέριο. Ένας επενδυτής 

ενδιαφέρεται να επενδύσει στην εξόρυξή του. Ένας άλλος επενδυτής 

ενδιαφέρεται να επενδύσει  σε αιολικό πάρκο και ένας άλλος σε πάρκο 

φωτοβολταϊκών. Είστε το συμβούλιο που θα αποφασίσει το επόμενο 

βήμα. Σκεφτείτε το πρόβλημα από οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική άποψη. 

Εμπνευστείτε από το παράδειγμα της Τήλου που είδατε στην παρουσίαση. 

Παρουσιάστε τις αποφάσεις σας στην ολομέλεια. 
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