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Κλιματική Αλλαγή – Εργαστήριο 
Το βιωματικό αυτό εργστήριο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει 
τους νέους να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους σε 
σχέση με την κλιματική αλλαγή, μέσω διδασκαλίας από 
ομοτίμους. 

 ΘΕΜΑ 
Εργαστήριο για την 
Κλιματική Αλλαγή 
 

Ηλικία: 11- 16 χρόνων       Διάρκεια: Περίπου 1-2 ώρες 
Περίληψη 
 
Αυτό το βιωματικό εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τις γνώσεις και 
τις απόψεις τους σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, μέσω της διδασκαλίας από ομοτίμους. Βοηθά τους 
νέους να κατανοήσουν το ευρύ φάσμα των πραγμάτων, που πολλοί από εμάς αγαπούμε και φροντίζουμε, 
που θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε τη φράση «για την αγάπη» 
για να πούμε ότι κάποια πράγματα που αγαπάμε θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή κι έτσι 
πρέπει να κάνουμε κάτι για να το σταματήσουμε αυτό στο όνομα της αγάπης μας για αυτά. 
 
Οι νέοι θα προσδιορίσουν και θα διερευνήσουν κάτι σημαντικό για αυτούς που είτε επηρεάζεται ή θα 
μπορούσε να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. Τέλος, θα κληθούν να μάθουν περισσότερα 
μελετώντας τον οδηγό δράσης για να ενημερώσουν, να αναμεταδώσουν και να επηρεάσουν σε 
μεγαλύτερη κλίμακα.  
 
Αρχίζουν με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων ο ένας στον άλλο, σε μια μικρή ομάδα ή τάξη. Μόλις 
αισθανθούν σίγουροι για το πώς να παρουσιάσουν καλύτερα τις δραστηριότητες, προχωρούν και τις 
παραδίδουν σε άλλες ομάδες και τάξεις. Θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να επεξεργαστούν και να 
τροποποιήσουν τις δραστηριότητες, ώστε να καταστούν κατάλληλες για το σκοπό. Η υποστήριξη ενός 
καθηγητή ή άλλου ενήλικα θα βοηθήσει τους νέους να μάθουν, να προγραμματίσουν και να παραδώσουν 
το εργαστήριό τους με επιτυχία. 
Μαθησιακοί Στόχοι 
• Συνειδητοποίηση κάποιων τρεχουσών και 

μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής για τους ανθρώπους και τον 
πλανήτη. 

• Εντοπισμός, εξέταση και συζήτηση μιας 
τρέχουσας ή μελλοντικής κλιματικής 
αλλαγής. 

Αποτελέσματα 
• Εντοπισμός και εξέταση του πώς κάτι για το οποίο 

νοιάζονται επηρεάζεται ή θα μπορούσε να 
επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. 

• Ανάπτυξη στρατηγικών για να μοιράζονται την 
«αγάπη» τους με τους άλλους, ενθαρρύνοντάς 
τους να γράφουν, να ζωγραφίζουν και να μιλούν 
για αυτήν. 

Πόροι 
• Παρουσίαση σε PowerPoint. 
• Φύλλο εργασίας: Για την Αγάπη. 
• Sisters on the Planet – Saheena (ταινία): https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M.  
• Face the Music (ταινία): https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA.  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M
https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA
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1. Φάση προ-εργαστηρίου   
Αν και το εργαστήριο αρχίζει με κάποια σχόλια για το τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, δεν 
μπαίνουμε σε λεπτομέρεια.  Σε σχέση με τις προϋπάρχουσες γνώσεις, οι ακόλουθοι σύνδεσμοι 
μπορεί να φανούν χρήσιμοι: 

• http://www.metoffice.gov.uk/news/in-depth/climate-infographic 
• http://www.sciencemuseum.org.uk/climatechanging/climatescienceinfozone.aspx 
• http://climatekids.nasa.gov/time-machine/ 

 
Αν θέλετε να διδάξετε πιο  λεπτομερώς την κλιματική αλλαγή, οι ακόλουθοι σύνδεσμοι μπορεί να 
σας φανούν χρήσιμοι: 

• Η ιστοσελίδα του The Guardian για το πώς να διδάξει κανείς την κλιματική αλλαγή 
http://bit.ly/1s5lCrf. 

• Η έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (The Intergovernmental 
Panel on Climate Change – IPCC) αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο για τις τρέχουσες 
έρευνες για την κλιματική αλλαγή: http://bit.ly/1p8ZQ8q. 
 
 

2. Περιγραφή Εργαστηρίου 
 
Αφόρμηση (10 λεπτά) 

Τι γνωρίζετε για την κλιματική αλλαγή; Κάνετε έναν αγώνα στον πίνακα. 

Για να ελέγξετε τι γνωρίζουν οι νέοι για την κλιματική αλλαγή, μπορείτε να κάνετε έναν αγώνα 
στον πίνακα, χωρίζοντάς τον στα δύο, ένα κομμάτι για την κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα έχει ένα 
λεπτό για να καταγράψει όσα γνωρίζει για την κλιματική αλλαγή. Ένας νέος κάθε φορά σημειώνει 
στον πίνακα κάτι που γνωρίζει και μετά δίνει τη θέση του στον επόμενο. Μετά από ένα λεπτό, 
μελετούμε τα αποτελέσματα και αποφασίζουμε για το ποια είναι η νικήτρια ομάδα. Μετά 
παρουσιάζουμε στην ολομέλεια την παρουσίαση για την κλιματική αλλαγή που έχει ετοιμαστεί. 
 
Κύρια δραστηριότητα 

α. Πού βρίσκεστε; (15 λεπτά) 

Η δραστηριότητα αυτή περιγράφεται στην παρουσίαση. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να 
συζητήσετε τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για την κλιματική αλλαγή.  
 
Μπορείτε να διευκολύνετε τη συζήτηση με την παρουσίαση των βίντεο και να μιλήσετε για τα 
ζητήματα που παρουσιάζονται στο βίντεο. Για παράδειγμα, ποιος ευθύνεται για την κλιματική 
αλλαγή; Ποιος επηρεάζεται; Με ποιο τρόπο επηρεαζεται; Τι μπορεί να γίνει;  
Σύνδεσμοι στα βίντεο:  

• Sisters on the Planet - Saheena (ταινία) - https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M 
• Face the Music (ταινία) - https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA 

 

http://www.metoffice.gov.uk/news/in-depth/climate-infographic
http://www.sciencemuseum.org.uk/climatechanging/climatescienceinfozone.aspx
http://climatekids.nasa.gov/time-machine/
http://bit.ly/1s5lCrf
http://bit.ly/1p8ZQ8q
https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M
https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA
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β) «Για την αγάπη» – Ποιος και τι επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή; (35 λεπτά) 

Προβάλετε τη διαφάνεια 8. Καλέστε τους νέους να προβληματιστούν σε σχέση με τη δήλωση: Όλοι 
θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή με τον ίδιο τρόπο. Εξηγήστε ότι η κλιματική αλλαγή 
τους επηρεάζει όλους, ωστόσο οι φτωχότερες χώρες θα χτυπηθούν περισσότερο από τις πλούσιες. 
Εκείνοι που συμβάλλουν λιγότερο στην κλιματική αλλαγή είναι αυτοί που υποφέρουν 
περισσότερο.  
 
Εξηγήστε ότι πολλά πράγματα που αγαπούμε, που είναι σημαντικά στη ζωή μας και τη ζωή των 
άλλων, μπορούν να αλλάξουν για πάντα με την κλιματική αλλαγή. Συζητήστε σύντομα τις ιδέες 
των νέων για το τι επηρεάζεται ή μπορεί να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή.  
  
Εξηγήστε τη φράση «Για την αγάπη» (διαφάνεια 9). Κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη φράση 
αυτή για να εξηγήσουν ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή «για την αγάπη» 
των πραγμάτων για τα οποία νοιαζόμαστε επειδή θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή.  
 
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαφάνειες για να μοιραστείτε κάποια παραδείγματα «αγάπης», 
δηλαδή, πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα από την κλιματική αλλαγή. Η ιδέα 
είναι να παρουσιαστούν ποικίλες πιθανές επιπτώσεις. 
 

γ) Τι αγαπάτε; 

(Διαφάνεια 18) Τώρα καλέστε του νέους να σκεφτούν κάτι που αγαπούν και που επηρεάζεται ή 
μπορεί να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. Οι νέοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
δευτερεύοντες πόρους (π.χ. το Διαδίκτυο) για να βουν στοιχεία που να δείχνουν πώς και γιατί «η 
αγάπη τους» επηρεάζεται ή μπορεί να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. Το φύλλο εργασίας 
που ακολουθεί παρέχει ένα σχεδιάγραμμα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι για την 
καθοδήγηση και την καταγραφή της έρευνάς τους.  

Διαφροροποίηση  

Κάντε το πιο εύκολο: Οι νέοι μπορούν να δουλεύουν σε ζεύγη και/ ή να χρησιμοποιήσουν ένα από 
τα παραδείγματα «αγάπης» που δίνεται στις διαφάνειες της παρουσίασης. 
Κάντε το πιο δύσκολο: Οι νέοι μπορούν να εντοπίσουν και να ερευνήσουν το δικό τους 
παράδειγμα «μιας αγάπης» που επηρεάζεται ή μπορεί να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή.   
 
Ολομέλεια (15 λεπτά) 

Μοιραζόμαστε την αγάπη μας και αναλαμβάνουμε δράση  

Καλέστε τους νέους να σταθούν σε δύο κύκλους, με τον ένα να βλέπει τον άλλο. Ιδανικά, θα 
πρέπει κάθε νέος να στέκεται απέναντι από έναν άλλο νέο του απέναντι κύκλου. Κοιτώντας το 
συνεργάτη τους, οι νέοι θα πρέπει, με τη σειρά, να ανακοινώνουν τι είναι αυτό που αγαπούν. Στο 
δοσμένο σήμα, όπως ένα χειροκρότημα, ο εξωτερικός κύκλος θα πρέπει να κινηθεί συγκεκριμένο 
αριθμό θέσεων, στη φορά του ρολογιού. Οι νέοι θα πρέπει, με τη σειρά, να μοιραστούν με το νέο 
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συνεργάτη τι είναι αυτό που αγαπούν. Εάν υπάρχει χρόνος, αυτή η δραστηριότητα 
επαναλαμβάνεται. 
  
(Διαφάνεια 19) Συζητήστε για το ποιος θα πρέπει να αναλάβει δράση για το ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με την άποψη των νέων: εγώ, οι φίλοι μου, οι άλλοι, οι ισχυροί. Επεξηγήστε ότι 
υπάρχουν δύο τρόποι για να αναλάβουν οι άνθρωποι δράση: Ο πρώτος είναι ο μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής και ο δεύτερος η προσαρμογή. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαφάνειες για 
να εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτοί οι όροι. 
 
Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής αναφέρεται στη μείωση ή τον περιορισμό της έκκρισης 
αερίων θερμοκηπίου. Η προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής αναφέρεται στην εφαρμογή 
αλλαγών στα χαμηλότερα ρίσκα στους ανθρώπους και στον πλανήτη μας ως αποτέλεσμα της 
κλιματικής αλλαγής.  
  
Εξηγήστε ότι ένας τρόπος για να δράσουμε είναι να δείξουμε ότι αναλαμβάνοντας δράση ενάντια 
στην κλιματική αλλαγή είναι σημαντικό για μας.  
  

Επιμέρους ιδέες (εάν υπάρχει χρόνος) 

Οι νέοι μπορούν να εξετάσουν περαιτέρω τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δουλεύοντας σε 
μικρές ομάδες για να δημιουργήσουν ένα σχεδιάγραμμα όπως το πιο κάτω.   
  
Μπορούν να πάρουν ιδέες στον οδηγό δράσης, για να ενημερώσουν, να αναμεταδώσουν και να 
επηρεάσουν ευρύτερα.  
 
 
  

Κλιματική 
αλλαγή 

Ανεβαίνει η 
στάθμη της 
θάλασσας 

Διάβρωση των ακτών και 
πλημμύρες στις παράκτιες 

και πεδινές περιοχές 

Σπίτια, σχολεία 
και καλλιέργειες 

υπέστησαν ζημίες 
ή καταστράφηκαν 

Οικότοποι με 
ζημιές και 

καταστροφές 

Οι άνθρωποι 
πεινούν 

Τα παιδιά δεν 
μπορούν να πάνε 

σχολείο 

Αυξανόμενος 
κίνδυνος από 

ακραίες καιρικές 
συνθήκες 

Αλλαγή ή μείωση στη γη 
που είναι κατάλληλη για 

καλλιέργεια 

Ζημιές και 
καταστροφές 
στους  
κοραλλιογενείς 
υφάλους 

Αυξήσεις στις 
θερμοκρασίες του 

αέρα και της 
θάλασσας 

Οι τιμές τροφίμων 
ανεβαίνουν 
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Για την Αγάπη – Φύλλο Εργασίας  
 
Αυτό είναι εκείνο που αγαπώ και που θέλω να προστατέψω από την κλιματική αλλαγή.  
 
 
 
 
 
Πιστεύω πως είναι σημαντικό γιατί...  
 
 
 
 
 
 
Με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται ή θα επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή αυτό που αγαπώ...  
 
 
 
 
 
 
 
Το γνωρίζω γιατί... 
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