
   

45’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΡΟΥ,  

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 

• Παρουσίαση 

• Κείμενα παρουσίασης 

• Βίντεο 

• Ανάλυση της έννοιας 

ανθρακικό αποτύπωμα. 

• Χωρισμός σε ομάδες 

• Σχεδιασμός μιας αυτοψίας 

στο σχολείο 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Κριτική σκέψη 

• Δουλειά σε ομάδες 

• Σχεδιασμός δράσης 

• Συστημική σκέψη 

• Επικοινωνία 

ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ 

Οι μαθητές (α) παρατηρούν την 

καθημερινότητα στο σχολείο, 

συνήθειες και λειτουργίες του 

κτιρίου που αυξάνουν το φανερό ή 

κρυμμένο ανθρακικό αποτύπωμα και 

(β) σχεδιάζουν το σήμα της ομάδας 

τους και το αποτυπώνουν σε μία 

κονκάρδα ή σε ένα λογότυπο που θα 

συνοδεύει τις παρουσιάσεις τους. 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ «ΚΑΚΟΣ»! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 7 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

10’• ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές που έχουν κάνει την έρευνά τους και παρουσιάζουν στοιχεία 

για το κίνημα «Fridays for the Future» Πόσο σημαντικά είναι τα κοινωνικά 

κινήματα για την εξεύρεση λύσεων για την κλιματική κρίση; Στην 

πραγματικότητα, ως «σχεδιαστές λύσεων για την Κλιματική κρίση», 

καταλαβαίνουμε τη σημασία και των κινημάτων και των τεχνολογικών 

λύσεων.  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ; 

15’• ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ• ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 

Ας εστιάσουμε στο σχολείο μας. Τι αποτελεί το «ανθρακικό αποτύπωμα» 

του σχολείου μας (κτίριο και καθημερινή ζωή); Ποιο είναι το φανερό και 

ποιο το κρυμμένο αποτύπωμα; Αποτυπώνουμε τις ιδέες μας σε έναν 

«ήλιο» ή «αράχνη». 

Η/ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θέμα και όλοι μαζί συμπληρώνουμε 

και οργανώνουμε τις έννοιες που αποτυπώθηκαν στον «ήλιο» ή 

«αράχνη». Συμπληρωματικά (ή εναλλακτικά) βλέπουμε το βίντεο. 

Συζητάμε με τους μαθητές πόσο γνωστή πιστεύουν ότι είναι η έννοια του 

ανθρακικού αποτυπώματος του κτιρίου και του τρόπου ζωής στο 

υπόλοιπο σχολείο;)  

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΡΑΣΗΣ 

5’ • ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ• ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

Η/ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει ότι  πλέον  θα λειτουργούν ως σχεδιαστές 

πρακτικών λύσεων για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του 

σχολείου με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας. Θα φτάσουμε 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp7_ppt.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp7_ppttext.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp7_ppttext.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=375Jlm8Uc4g
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_mathitessedrasigiatoklima_ergastiridexiotiton_fp7_ppt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=375Jlm8Uc4g


σε λύσεις που θα σκεφτούμε και θα τις αποτυπώσουμε τρισδιάστατα σε 

μικρογραφία, σε ένα «πρωτότυπο1».   

Οι μαθητές επιλέγουν με ποια πτυχή του ανθρακικού αποτυπώματος του 

σχολείου θέλουν να ασχοληθούν (ενέργεια, απορρίμματα, διατροφή, 

πράσινο, κλπ) και χωρίζονται σε αντίστοιχες ομάδες των 4-5 ατόμων. Από 

δω και στο εξής εργάζονται σε αυτές τις ομάδες. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

15’ • ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Οι «σχεδιαστές λύσεων για την Κλιματική κρίση» αναλαμβάνουν τώρα να 

σχεδιάσουν μια σύντομη «αυτοψία» στο κτίριο εστιάζοντας στη θεματική 

που έχουν επιλέξει.  

Καταγράφουν την  πορεία που θα ακολουθήσουν στην περιήγησή τους 

στο σχολείο. Τι θα παρατηρήσουν, τι θα ψάξουν, τι σημειώσεις θα 

κρατήσουν; Πώς θα κινηθούν, όλοι μαζί ή θα χωριστούν αναλαμβάνοντας 

διακριτούς ρόλους και εργασίες;  Κανόνες λειτουργίας της ομάδας. Τι 

συνιστά υπεύθυνη συμπεριφορά; «Όλοι για έναν και ένας για όλους» 

σημαίνει ότι πια εκπροσωπώ την ομάδα μου και την κάνω περήφανη ή 

την εκθέτω με τον τρόπο που δουλεύω. 

Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα έχει 2’ να παρουσιάσει τη 

μεθοδολογία της εργασίας. 

 

 

 
1 Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές ότι πλέον θα λειτουργούν ως σχεδιαστές λύσεων. Μπορεί να υπάρχει και ένα απλό διακριτικό,  
που θα το φοράνε όποτε δουλεύουν για το πρόγραμμα. (Ο όρος «σχεδιαστές» μπορεί να επανέρχεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
για να υπενθυμίζεται στα παιδιά ότι τελικός στόχος είναι να σχεδιάσουν μία λύση-αντικείμενο ή λειτουργία του σχολείου.) 


