
   

45’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, POST IT, BLUE TAC ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Συζήτηση εν κινήσει 

• Χρειάζεται ελεύθερος 

χώρος, θρανία σε Π 

• Διασαφήνιση θέσεων σε 

ολομέλεια 

• Παρουσίαση 

• Κείμενα παρουσίασης 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Κριτική σκέψη 

• Δουλειά σε ομάδες 

• «μπαίνοντας στα παπούτσια 

του Άλλου» 

• Συστημική σκέψη 

• Ανάλυση προβλήματος από 

διαφορετικές οπτικές 

ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ 

Οι μαθητές ερευνούν το κίνημα 

“Fridays for the future” και 

επιλέγουν μία πληροφορία ή ένα 

σύντομο βίντεο που θέλουν να 

μοιραστούν με τους συμμαθητές-

συν-σχεδιαστές λύσεων για την 

Κλιματική κρίση. 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΟΨΕ-ΡΑΨΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ & ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 6 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

10’• ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Οι μαθητές κινούνται ελεύθερα στον χώρο. Όταν η/ο εκπαιδευτικός λέει 

«stop», σχηματίζουν ζευγάρια. Κουβεντιάζουν την εργασία: τι όνομα 

έδωσαν στο νησί που φαντάστηκαν; Γιατί; Ποιες λύσεις επέλεξαν, στην 

ομάδα τους, για το νησί; Ποιο επάγγελμα θα έκαναν; Γιατί;  Η/ο 

εκπαιδευτικός αφήνει τη συζήτηση να εξελιχθεί για 2-3’ προτού δώσει το 

σύνθημα της λήξης. Ξανά κίνηση, «stop», νέα ζευγάρια. Γίνονται 3-4 

αλλαγές.  

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΕΧΝΗ! 

15’ • ΣΥΖΗΤΗΣΗ• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Οι μαθητές επιστρέφουν πίσω στα θρανία.  

Πόσο έμοιαζαν ή διέφεραν οι λύσεις που έδωσαν οι ομάδες για το νησί 

στην άσκηση της προηγούμενης φοράς; Θα μπορούσε να γίνει σύνθεση 

απόψεων; Ποιο θα ήταν το όφελος; Αυτή είναι η δύναμη της δημόσιας 

διαβούλευσης1.  

Εμείς πώς τα πήγαμε; Συζητήσαμε εύκολα με τους συμμαθητές μας; 

Άλλαξαν καθόλου οι απόψεις μας μετά τις συζητήσεις με τους 

συμμαθητές που ίσως έδωσαν άλλες λύσεις για το νησί; Πήραμε καμιά 

καινούργια ιδέα; Ήταν το ίδιο εύκολη η επικοινωνία με όλους τους 

συνομιλητές που μας έτυχαν;  Ποιες ικανότητες πρέπει να έχει κανείς για 

να είναι καλός συνομιλητής; 

Οι μαθητές, πίσω στο θρανίο τους, γράφουν, ατομικά, σε ένα χαρτάκι ή 

post-it τις τρεις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο καλός συνομιλητής. Όλοι 

αναρτούν στον τοίχο τα χαρτάκια τους, κοντά στους χάρτες εννοιών.  

 
1 Εισάγεται το παράδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης που εισήγαγαν 10 οργανώσεις για τη θέσπιση ενός Κλιματικού Νόμου. Είναι εύκολη η 
συνεργασία και η διαβούλευση; Δες και αντίστοιχη πρωτοβουλία για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp6_ppt.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp6_ppttext.pdf
https://www.wwf.gr/?uNewsID=3355391
https://www.wwf.gr/ti_kanoume/klimatiki_krisi_kai_energeia/?uNewsID=6963966


Αυτές είναι κάποιες από τις δεξιότητες που πρέπει να έχει μία κοινωνία 

για να βρει λύσεις για το πρόβλημα της Κλιματικής κρίσης. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

10’ • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ακολουθεί η παρουσίαση από την/ον εκπαιδευτικό. 

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ! 

10’ • ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Ας σκεφτούμε πάλι παγκόσμια. Ποιες είναι οι απόψεις μας για τις λύσεις 

στην Κλιματική κρίση; 

Η/ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι θα εκφωνήσει 2 προτάσεις. Οι μαθητές θα 

πρέπει να βαθμολογήσουν με έναν αριθμό από το 1 ως το 10 πόσο 

συμφωνούν με την πρόταση. Το 10 δηλώνει απόλυτη συμφωνία και το 1 

απόλυτη διαφωνία. Οι μαθητές γράφουν σε χαρτί τον αριθμό ή δείχνουν 

με τα δάχτυλά τους. 

Προτάσεις 

1. «Η επιστήμη και η τεχνολογία θα εξασφαλίσουν τις λύσεις για την 

Κλιματική κρίση» (Δίδεται δηλαδή έμφαση στις μηδενικές εκπομπές με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να παραμείνει στα ίδια 

επίπεδα ή και να αυξάνεται διαρκώς) 

2. «Μόνο αν αλλάξουμε συνήθειες θα βρεθεί η λύση στην Κλιματική 

κρίση» (Έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας).  

Ακολουθεί συζήτηση. Τελικά χρειάζεται να γίνουν και τα δυο.  Στη δουλειά 

που κάνουμε μαζί για την Κλιματική κρίση, θα προσπαθήσουμε να 

αξιοποιήσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία για να μειώσουμε το 

ανθρακικό αποτύπωμα του σχολείου αλλά και να αλλάξουμε συνήθειες. 

Ως  σχεδιαστές λύσεων για την Κλιματική κρίση θα πρέπει να σκεφτούμε 

τεχνικές λύσεις που θα εφαρμόσει σωστά όλο το σχολείο.  

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ:  

«Η επιστήμη και η τεχνολογία οφείλουν να τίθενται στην υπηρεσία του 

ανθρώπου». Συμφωνούν ή διαφωνούν οι μαθητές; Μπορεί η επιστήμη και 

η τεχνολογία να κάνει έρευνα για χάρη της έρευνας χωρίς 

ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό; Η απάντηση έχει σημασία γιατί τα 

χρήματα που διατίθενται για την έρευνα είναι περιορισμένα. 

 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp6_ppt.pdf

