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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 

μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) για τη διδασκαλία του ενεργειακού 

αποτυπώματος όπως αυτή εφαρμόστηκε σε 16 μαθητές (9 κορίτσια και 7 αγόρια) της 

Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος. 

Παράλληλα με το ενεργειακό αποτύπωμα  διδάχθηκαν οι έννοιες φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, Οικολογικό αποτύπωμα και Βιοϊκανότητα της γης. Η ΔΜΑ 

ολοκληρώθηκε σε δεκατρείς διδακτικές ώρες. Χρειάστηκαν επιπλέον πέντε ώρες για 

να προετοιμάσουν οι μαθητές στους οποίους εφαρμόστηκε η ΔΜΑ την παρουσίαση 

του προγράμματος και να την παρουσιάσουν στους μαθητές των Γ, Δ΄,Ε΄, Στ΄ τάξεων 

του σχολείου. Σκοπός της ΔΜΑ ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τις έννοιες-όρους που 

συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον σε σχέση με τη χρήση ενέργειας ώστε να γίνουν 

«ενεργειακά εγγράμματοι». Στόχος η κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν το 

περιβάλλον και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για άμεση ανάγκη μαζικής 

δραστηριοποίησης για την επίλυσή τους καθώς και η απόκτηση θετικών στάσεων ως 

προς την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας. Βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι κατά 

πόσο η συγκεκριμένη ΔΜΑ θα πετύχει τον σκοπό και ποιο είναι το επίπεδο 

κατανόησης και ευαισθητοποίησης από τους μαθητές στους οποίους εφαρμόστηκε η 

ΔΜΑ. Για την αξιολόγηση της ΔΜΑ δόθηκαν δύο ερωτηματολόγια πριν και μετά την 

εφαρμογή της. Το πρώτο ερωτηματολόγιο στόχευε στην ανίχνευση των γνώσεων, των 

στάσεων και των συμπεριφορών τους σχετικά με ενεργειακά θέματα (κλειστού τύπου) 

και το δεύτερο στις αντιλήψεις τους σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα διαφόρων 

προϊόντων και υπηρεσιών (ανοιχτού τύπου με τη χρήση εικόνων). Η ανάλυση των 

δεδομένων από τη σύγκριση των pre-post ερωτηματολογίων κατέδειξε ότι οι μαθητές 

αυτής της ηλικίας μπορούν να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα από 

την διερεύνηση και τη διδασκαλία των εννοιών που σχετίζονται με αυτά, ωστόσο οι 

αλλαγές στις συμπεριφορές τους για την υιοθέτηση καθημερινών πρακτικών είχαν 

μικρό βαθμό βελτίωσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ενεργειακό αποτύπωμα, Φαινόμενο θερμοκηπίου, Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, ΔΜΑ, Ενεργειακός εγγραμματισμός, Αλλαγές συμπεριφοράς 
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Abstract 
 

The aim of this study is to present the development, implementation and evaluation of 

a Teaching-Learning Sequence (TLS) about teaching the concept of Energy Footprint as 

it was carried out on 16 5th grade primary school students (9 girls and 7 boys) during an 

environmental program. The students have also been taught the meaning of 

Greenhouse effect, Ecological Footprint and Biocapacity. The TLS was implemented 

through thirteen didactic hours. Another five hours were needed for the students to 

prepare the presentation of the program  to the 3d, 4th, 5th, 6th grade students of their 

school. The goal of the TLS was for the students to learn the concepts-terms that are 

directly connected to the environment as far as the use of energy is concerned, finally 

becoming energy literate. It aims to the students’ understanding of the environmental 

problems and to their awakening  towards the immediate need for massive activation 

in order for  the problems to be solved and a positive attitude towards the need of 

energy saving to be acquired.  The basic research question is how this TLS will achieve 

the goal and what the level of understanding and awareness by these students is. For 

the evaluation of this TLS the students were given two questionnaires before and after 

its implementation. The first questionnaire (closed type) aimed to the detection of 

their knowledge, attitude and behaviour about energy issues and the second (open 

type, using pictures) to their opinion about the energy footprint of specific products 

and services. The analysis of the data by the comparison of the pre-post questionnaires 

has shown that students of that age can comprehend the environmental problems 

through research and teaching of relative concepts, however changes to their behavior 

in order for them to adopt more energy efficient every day practices were not much 

noticed. 

 

Key words: Energy footprint, Greenhouse effect, Environmental education, TLS, Energy 

literacy, Behavioral change 
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1. Θεωρητικό πλαίσιο 

1.1.Ενέργεια-πηγές ενέργειας 

Η ενέργεια είναι ίσως το πιο σημαντικό και γενικευμένο ζήτημα του σημερινού 

κόσμου. Οι παγκόσμιες αλλά και οι τοπικές πολιτικές, η οικονομική σταθερότητα, οι 

επιλογές μας και οι τάσεις μας ως καταναλωτές καθώς και η υγεία και η ευημερία των 

ανθρώπων και του φυσικού κόσμου είναι θέματα που επηρεάζονται από την 

εξάντληση ενεργειακών πόρων και την επίδραση που έχει η χρήση τους στο 

περιβάλλον (De Waters et al., 2012).  

Πηγή ενέργειας ονομάζεται κάθε φυσικός πόρος που μπορεί να μας δώσει ενέργεια. Ο 

ήλιος αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας αφού όλες οι διαφορετικές πηγές οφείλουν 

άμεσα ή έμμεσα την ενέργειά τους σε αυτόν. Χωρίζονται κατά βάση σε δύο 

κατηγορίες, τις ανανεώσιμες και τις μη ανανεώσιμες πηγές. Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι αυτές που δεν εξαντλούνται ποτέ και υπάρχουν απεριόριστα 

στο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον η χρήση τους δεν το επιβαρύνει άμεσα. Τέτοιες 

είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική, η γεωθερμία και η βιομάζα (Panwar, Kaushik & 

Kothari, 2011). Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχουν σε περιορισμένα 

αποθέματα τα οποία εξαντλούνται καθώς η διαδικασία σχηματισμού τους διήρκεσε 

εκατομμύρια χρόνια αλλά η υπερκατανάλωσή τους τις τελευταίες δεκαετίες φέρνει 

πολύ κοντά τον χρόνο εξάντλησής τους. Είναι ρυπογόνες, αφού κατά την καύση τους 

για την απελευθέρωση της ενέργειας παράγονται μεγάλες ποσότητες CO2 και άλλων 

αερίων, γνωστά ως αέρια του θερμοκηπίου (Πηγή: International Energy Agency, World 

Energy Outlook). Μη ανανεώσιμες πηγές είναι το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες, το 

φυσικό αέριο (καύσιμες) και η πυρηνική ενέργεια η οποία παράγεται από τη σχάση 

ραδιενεργών υλικών. Η τελευταία έχει το πλεονέκτημα της μη εκπομπής 

θερμοκηπιακών αερίων κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι το οποίο 

αποτελεί και το καλύτερο επιχείρημα των υποστηρικτών της. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με ένα ενδεχόμενο ατύχημα κατά τη λειτουργία των πυρηνικών μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και με την επεξεργασία και αποθήκευση των 

πυρηνικών αποβλήτων, αποτελούν τα κυριότερα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης 

μεθόδου και τα οποία αντισταθμίζουν τα όποια πλεονεκτήματα.  

 

1.2. Ιστορική αναδρομή στη χρήση ενεργειακών πηγών 

Αν προσπαθήσουμε μια ιστορική αναδρομή της πορείας της ανθρωπότητας με οδηγό 

τη χρήση ενέργειας, διαπιστώνεται ότι για αιώνες ο άνθρωπος εκμεταλλευόταν τους 

φυσικούς πόρους (πετρώματα, ορυκτά μέταλλα, ξυλεία) για την ικανοποίηση των 

αναγκών του καταπονώντας τον εαυτό του όσο το δυνατόν λιγότερο. Οι ενεργειακές 

πηγές που βρίσκονταν στο προσκήνιο είναι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία, η 

πρωτογενής βιομάζα (για τροφή και καύση), η βιομάζα από τα ζώα, καθώς και το 



9 
 

μηχανικό έργο από τη μυϊκή δύναμη των ζώων (Ανδρίτσος,  2008). Η ξυλεία, ο άνεμος 

και το νερό αποτελούσαν μέχρι τον 16ο αιώνα τις μοναδικές πηγές ενέργειας και ήταν 

100% ανανεώσιμες. Η καύση των ξύλων παρείχε την απαιτούμενη ενέργεια για να 

ζεσταθεί ο άνθρωπος, να μαγειρέψει την τροφή του, να επεξεργαστεί τα μέταλλα για 

την κατασκευή όπλων και εργαλείων. Ο άνεμος κινούσε τα καράβια και τη φτερωτή 

του ανεμόμυλου. Το νερό που κυλούσε έκανε τον νερόμυλο να λειτουργεί. Το 

πετρέλαιο, αν και ήταν γνωστό από αρχαιοτάτων ετών (η πρώτη μνεία για τη χρήση 

του γίνεται στη Βίβλο, όπου αναφέρεται ότι ο Νώε πραγματοποίησε επάλειψη της 

Κιβωτού πριν από τον κατακλυσμό με κάποιο υλικό ασφαλτικής σύστασης. Πηγή: 

http://oil-evolution.blogspot.gr), ωστόσο δεν χρησιμοποιούνταν ως πηγή ενέργειας 

παρά μόνο σαν φωτιστικό υλικό και μόνο από πολύ φτωχά κοινωνικά στρώματα, διότι 

κατά την καύση του μύριζε πολύ άσχημα.  

Η υπερεκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών με συνέπεια την ενεργειακή κρίση από 

την εξάντλησή τους δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σήμερα που τα αποθέματα 

ορυκτών καυσίμων μειώνονται δραματικά. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. παρατηρήθηκαν 

ελλείψεις καύσιμης ξυλείας στην Αττική. Είχαν καταστραφεί τα περισσότερα κοντινά 

δάση και ο κόσμος άρχισε να κόβει ελαιόδεντρα για χρήση ως καύσιμη ύλη. Η 

υποβάθμιση της περιοχής και ο κίνδυνος της μείωσης της παραγωγής ελαιολάδου 

υπαγόρευσε τη θέσπιση νόμου τον 4ο αιώνα π.Χ., με τον οποίο απαγορεύτηκε το 

κόψιμο των ελαιόδεντρων (Ανδρίτσος, 2008). Εικάζεται ότι η χρήση και η διάδοση των 

παθητικών ηλιακών συστημάτων και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην αρχαιότητα 

υπαγορεύτηκε και από την έλλειψη των καυσίμων-ξυλείας. Η επιβολή 

«περιβαλλοντικών νόμων» έδωσε τη λύση τότε. Σήμερα οι ΑΠΕ είναι η διέξοδος από 

την επερχόμενη ενεργειακή κρίση. 

Η εφεύρεση της πρώτης ατμομηχανής στα τέλη του 17ου αιώνα άνοιξε τον δρόμο για 

τη βιομηχανική επανάσταση. Η εκτεταμένη χρήση των ατμομηχανών στη βιομηχανία 

και τις μεταφορές κατέδειξε την εξάρτηση του τεχνολογικού πολιτισμού από τις πηγές 

ενέργειας, εκείνη την εποχή, τον γαιάνθρακα. Η χρήση του πετρελαίου άρχισε με την 

εφεύρεση των μηχανών εσωτερικής καύσης. Ο Αυστριακός Siegfried Marcus το 1864 

έκανε πειράματα µε μηχανές που χρησιμοποιούσαν ως καύσιµο τη βενζίνη. Το 1880 

άρχισε να διαφαίνεται πώς θα εξελισσόταν τα πράγματα τον 20ο αιώνα, όταν  ο Karl 

Benz κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο που κινούνταν με μηχανή εσωτερικής καύσης 

ενώ ο Gottlieb Daimler χρησιμοποίησε σε μοτοσυκλέτα βενζινοκίνητο κινητήρα 

(Κυριάκης, 2002). Σήμερα η εξασφάλιση ενεργειακών πηγών και η ενεργειακή 

αυτονομία αποτελεί βασική προτεραιότητα των κρατών αφού έχει συνδεθεί άρρηκτα 

με την οικονομική ανάπτυξή τους και την ευημερία των πολιτών τους.  

 

http://oil-evolution.blogspot.gr/
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1.3. Προβλήματα από τη χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή 

ενέργειας 

Τα προβλήματα της ενέργειας έχουν τρεις συνιστώσες: 

 Ανάγκη για φθηνή ενέργεια για όλους 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

 Τα ορυκτά καύσιμα εξαντλούνται 

1.3.1.Ανάγκη για φθηνή ενέργεια για όλους 

H ζήτηση σε ενέργεια συνεχώς αυξάνεται. Η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από 

την παροχή άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο έλεγχος των περιοχών με 

πλούσιο σε ενεργειακές πηγές υπέδαφος έχουν πυροδοτήσει τέσσερις 

καταστροφικούς πολέμους τον 20ο αιώνα: Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος (1939-1945), οι 

πόλεμοι Ιράν – Ιράκ (1980-1988), η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ (1991) και οι 

πόλεμοι ΗΠΑ – Ιράκ (1991-2003) είχαν ως στόχο τον έλεγχο του πετρελαίου και κατ’ 

επέκταση της παγκόσμιας οικονομίας, και την εξασφάλιση των ενεργειακών  πόρων 

για τη βιομηχανία και τον πολεμικό εξοπλισμό των εμπλεκόμενων κρατών (πηγή: The 

National Interest, http://nationalinterest.org/). Εκτός όμως από τους πολέμους, 

αλλαγή στην προσφορά και την τιμή του πετρελαίου μπορεί να -και έχει- επιφέρει 

τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και στην διατήρηση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών του κόσμου, όπως έγινε φανερό με την ενεργειακή κρίση του 1973, 

μετά το εμπάργκο πετρελαίου που άσκησαν οι χώρες του Οργανισμού Αραβικών 

Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OAPEC) στα κράτη που υποστήριξαν το Ισραήλ στον 

πόλεμο εξάπλωσής του εις βάρος αραβικών περιοχών, και οι συνέπειές του βάρυναν 

και συνεχίζουν να επιδρούν σε όλον τον κόσμο με την τιμή του πετρελαίου να φτάνει 

σε πολύ υψηλά επίπεδα επηρεάζοντας δραματικά την παγκόσμια οικονομία. Η ζήτηση 

σε ενεργειακές πηγές αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού 

αλλά και την εξέλιξη, την εκβιομηχάνιση και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 

των κατοίκων της Κίνας και της Ινδίας, δύο χώρες που ο πληθυσμός τους φτάνει το ¼ 

του παγκόσμιου πληθυσμού, αυξάνοντας δραματικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

που αυτό συνεπάγεται. (Kangyin, Renjin &  Xiucheng, 2018) 

Η λύση που προτείνεται είναι η σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η 

στροφή σε ΑΠΕ, αλλά και η γενικότερη εξοικονόμηση ενέργειας καθιστώντας την 

ορθολογική χρήση της ως απαραίτητη για τον μη υποβιβασμό του βιοτικού επιπέδου 

των πολιτών των αναπτυγμένων αλλά και των αναπτυσσόμενων χωρών 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 

τους διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής τους, αφού υπάρχει σαφής 

συσχετισμός του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας με την κατανάλωσης ενέργειας. 

 

http://nationalinterest.org/
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1.3.2.Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Η συντριπτική πλειονότητα των αναγκών της ανθρωπότητας σε ενέργεια προέρχεται 

από την καύση ορυκτών καυσίμων (fossil fuels), δηλαδή γαιανθράκων, αργού 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το International Energy Agency (IEA) το 

2015 οι ΑΠΕ κάλυψαν μόλις το 13.7% των παγκόσμιων αναγκών σε ενέργεια (Agaton & 

Karl, 2018)). Αποτέλεσμα αυτής της χρήσης είναι οι τεράστιες ποσότητες CO2 και 

άλλων αερίων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και οι οποίες συνεισφέρουν στο 

λεγόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» (Sarkodie & Strezov, 2019) για το οποίο θα 

γίνει αναφορά παρακάτω. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από 

την καύση των ορυκτών καυσίμων δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη από τις αρχές του 

13ου αιώνα στη Μεσαιωνική Αγγλία επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση του 

γαιάνθρακα ως καύσιμη ύλη λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που δημιουργούσε 

η καύση του στο πυκνοκατοικημένο Λονδίνο. Η πρώτη νομοθεσία για τον έλεγχο της 

αέριας ρύπανσης έγινε στην Αγγλία το 1273, κατά τη διάρκεια τη βασιλείας του 

Edward I, και αφορούσε το έλεγχο της χρήσης του φθηνού κάρβουνου που 

χρησιμοποιούνταν για μαγείρεμα και θέρμανση, επειδή προκαλούσε προβλήματα 

υγείας με την απόθεση της αιθάλης σε κάθε επιφάνεια. Μερικά χρόνια αργότερα, το 

1307, με βασιλική διαταγή απαγορεύτηκε η χρήση του κάρβουνου μέσα στο Λονδίνο 

(Ανδρίτσος, 2008). Το πρόβλημα είχε περιορισμένη εμβέλεια οπότε δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε για μια γενικευμένη διάσταση. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα η εξέλιξη των χωρών και η βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών τους συνδέθηκε άρρηκτα με τη γενικευμένη χρήση ενέργειας 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παραγωγή και επεξεργασία των τροφών, οι μεταφορές, η 

οικοδόμηση των πόλεων, η βιομηχανοποίηση για τη μαζική παραγωγή προϊόντων με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής έχουν σχέση εξάρτησης με την ενέργεια. Όλες 

οι διεργασίες όμως για την εξασφάλισή της επιφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα. Η 

εξόρυξη των ορυκτών καυσίμων, κυρίως του γαιάνθρακα, προκαλεί υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και η καύση τους απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα τεράστιες 

ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου σε βαθμό που δεν προλαβαίνουν να 

απορροφηθούν από τη φύση (Singh, 2017). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 

σταθερή αύξηση του CO2 της ατμόσφαιρας που παράγεται από τις ποικίλες διεργασίες 

καύσης. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες το CO2 της ατμόσφαιρας μπορεί να 

διπλασιαστεί στο άμεσο μέλλον. Το προβλεπόμενο αποτέλεσμα της αύξησης αυτής 

είναι η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο αυτό συνεπάγεται 

μια σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης που θα προκαλέσει ευρείας 

κλίμακας κλιματικές αλλαγές. Αυτό έχει ως συνέπεια το λιώσιμο των πάγων, 

πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές και γενικότερα συμβάλει στην μεταβολή της 

ισορροπίας του πλανήτη (Singh, 2017). Η συζήτηση για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, συνέπεια ανθρωπογενών παραγόντων, άρχισε ήδη από το 1960, όταν οι 

κλιματολόγοι έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επερχόμενες κλιματικές 
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αλλαγές, εντατικοποιήθηκε όμως μόνο μετά το 1970, όταν είχαν αρχίσει να 

διαφαίνονται οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η υποβάθμιση που αυτή 

έχει επιφέρει στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το 

1988 δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας και το 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), μία Διακυβερνητική 

Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος. Αυτή η ομάδα παρουσίασε μια πρώτη έκθεση 

αξιολόγησης το 1990 η οποία απεικόνιζε τις απόψεις 400 επιστημόνων. Σύμφωνα με 

την αναφορά αυτή το πρόβλημα της αύξησης της θερμοκρασίας ήταν υπαρκτό και  

όφειλε να αντιμετωπιστεί άμεσα (Πρωτόκολλο του Κιότο). Η αναπόφευκτη αύξηση του 

πληθυσμού της γης (θα ξεπεράσει τα 10 δισ. το 2050), μαζί με την αναμενόμενη άνοδο 

του βιοτικού επιπέδου των αναπτυσσόμενων κρατών, αναμένεται να έχει ως συνέπεια 

την ακόμη μεγαλύτερη κατανάλωση ενεργειακών πόρων, με τις γνωστές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον (Ανδρίτσος, 2008).  

1.3.3.Τα ορυκτά καύσιμα εξαντλούνται 

Σήμερα, περισσότερο από το 87% των ενεργειακών πόρων που χρησιμοποιεί η 

ανθρωπότητα προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα. Βέβαια, η κατάσταση αυτή έχει 

δημιουργηθεί μόλις τον περασμένο αιώνα και δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ. 

Εκτός από τον άνθρακα, τα δύο άλλα ορυκτά καύσιμα δεν αναμένεται να διαρκέσουν 

περισσότερο από μία με δύο γενιές ανθρώπων. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, η 

εποχή των ορυκτών καυσίμων θα χαρακτηρίζεται ως ένα μικρό διάλειμμα! (Ανδρίτσος, 

2008) 

Σύμφωνα με έρευνες τα αποθέματα σε συμβατικά καύσιμα θεωρητικά αρκούν ώστε 

να καλύψουν τη ζήτηση µέχρι το 2030 και περαιτέρω. Αλλά οι σοβαρές ανησυχίες για 

την ενεργειακή ασφάλεια προκύπτουν από τις προβλέψεις µε βάση τις τάσεις. Τα 

παγκόσμια γνωστά αποθέµατα αργού πετρελαίου φτάνουν θεωρητικά για τα επόµενα 

40 χρόνια, του αερίου και του άνθρακα για 67 και 167 χρόνια αντίστοιχα. Βέβαια, οι 

εκτιµήσεις αυτές δεν λαµβάνουν υπόψη τους την αυξανόµενη ζήτηση, ο 

συνυπολογισµός της οποίας θα µείωνε το χρόνο εξάντλησης των γνωστών 

αποθεµάτων σε 26, 33 και 84 χρόνια αντίστοιχα, µια προοπτική ανησυχητική. 

(Παπαγεωργίου 2010). Σύμφωνα με την εργασία της Ollila (2018), τα αποθέματα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα έχουν εξαντληθεί μέχρι το 2060, εάν 

συνεχιστεί η κατανάλωσή τους στον ίδιο ρυθμό. Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για 

να σχηματιστούν το πετρέλαιο και το κάρβουνο στο υπέδαφος της γης αλλά μόλις 

λίγες δεκαετίες για να εξαντληθούν. Η σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα 

και η στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, καθώς 

η εξάντλησή τους θα έχει απρόβλεπτες και ανυπολογίσιμες συνέπειες προκαλώντας 

καθολική ενεργειακή έλλειψη. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τις εκπομπές των ορυκτών 

καυσίμων μαζί με την προοπτική εξάντλησής τους, τις ευμετάβλητες τιμές και την 

ενεργειακή ασφάλεια έχουν ενεργοποιήσει τις εξελιγμένες και εξελισσόμενες χώρες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/UNEP
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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να αναζητήσουν πιο αξιόπιστες και βιώσιμες πηγές ενέργειας. Παρόλα τα προβλήματα 

που έχει η χρήση τους (τεράστιο κόστος εγκαταστάσεων) οι ΑΠΕ αναδεικνύονται σε 

μια πολλά υποσχόμενη λύση για την εξασφάλιση ενέργειας φιλικής προς το 

περιβάλλον. (Agaton & Karl, 2018) 

 

1.3.4. Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Στη χρήση του όρου «Φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποδίδεται συνήθως αρνητική 

διάσταση καθώς έχει συνδεθεί με σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα με συνέπεια 

την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Ωστόσο πρόκειται για φυσικό φαινόμενο στο οποίο 

οφείλεται η διατήρηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης περίπου σταθερή ώστε να 

είναι δυνατή η ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

πιθανόν δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη καθώς η μέση θερμοκρασία της γης θα ήταν 

-18ο C αντί για την παρούσα θερμοκρασία των 15οC (Pidwirny, 2006). Ανακαλύφθηκε 

και διατυπώθηκε ο όρος «φαινόμενο του θερμοκηπίου» για πρώτη φορά από τον 

Γάλλο μαθηματικό, αστρονόμο και φυσικό Ζοζέφ Φουριέ το 1838, ενώ διερευνήθηκε 

συστηματικά από το Σουηδό χημικό Σβάντε Αρρένιους (Wikipedia, φαινόμενο του 

θερμοκηπίου). Οι φυσικοί μηχανισμοί λειτουργούν ώστε να διατηρείται σχεδόν τέλεια 

η ισορροπία του εκπεμπόμενου CO2 και της αντίστοιχης ποσότητας που απορροφάται. 

Όμως, ακόμα και μικρές αλλαγές οφειλόμενες σε ανθρώπινες δραστηριότητες είναι 

δυνατό να επηρεάσουν αυτήν την εύθραυστη ισορροπία (wwf.gr). Η Γη, καθώς 

θερμαίνεται από τον Ήλιο, εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία. Φαινόμενο του 

θερμοκηπίου ονομάζεται η απορρόφηση αυτής της ακτινοβολίας από την 

ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας να αυξάνεται. 

Κανονικά τμήμα αυτής της ακτινοβολίας θα έφευγε στο διάστημα. Τώρα, όμως, 

απορροφάται από αέρια τα οποία παράγονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τέτοια αέρια είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), τα οξείδια του 

αζώτου (ΝΟx) και οι τετραχλωράνθρακες (CFC) (Πηγή: Κέντρο Επιστημών και Μουσείο 

Τεχνολογίας, Νόησις, https://www.noesis.edu.gr/). Η συνεχής καταστροφή των δασών, 

τα οποία απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο, έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα. Έτσι, ενώ το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου είναι φυσικό, ωστόσο ενισχύεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η 

οποία συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου καθώς 

και στην έκλυση άλλων αερίων ενώσεων, όπως οι χλωροφθοράνθρακες. Τα τρία 

τέταρτα της ανθρωπογενούς παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, οφείλεται σε χρήση 

ορυκτών καυσίμων, ενώ το υπόλοιπο μέρος προέρχεται από αλλαγές που 

συντελούνται στο έδαφος, κυρίως μέσω της αποδάσωσης (Wikipedia) καθώς η 

αποψίλωση των δασών μειώνει την ικανότητα της γης να απορροφήσει το 

εκπεμπόμενο CO2. Αυτά τα δεδομένα έχουν δώσει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 

την ανθρωπογενώς αρνητική του διάσταση, καθώς το φυσικό φαινόμενο μεγεθύνεται 

λόγω ανθρώπινης παρέμβασης (εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων) και συνδέεται με 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%91%CF%81%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
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την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης και την κλιματική αλλαγή. Η αιτία της 

κλιματικής αλλαγής που συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η 

υπερβολική χρήση ορυκτών πόρων, όπως είναι ο άνθρακας και ο λιγνίτης, το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η καύση των οποίων απελευθερώνει τεράστιες 

ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα. Με αυτό τον τρόπο ,λόγω της αύξησης των αερίων 

του θερμοκηπίου, η «κουβέρτα» που καλύπτει τη Γη συγκρατεί ολοένα και 

περισσότερη ακτινοβολία η οποία, με τη σειρά της, αυξάνει τη μέση θερμοκρασία του 

πλανήτη. Η ανθρώπινη παρέμβαση στον φυσικό κύκλο του CO2 τα τελευταία 150 

χρόνια έχει υπάρξει καθοριστική. Η καύση ορυκτών καυσίμων αλλά και οι 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες που συμβάλουν στην εκπομπή μεθανίου, σε 

συνδυασμό με την αποψίλωση των δασών έχουν διαταράξει ανεπανόρθωτα τις 

ισορροπίες στον κύκλο του CO2 (Nordhaus, 1991). Τα δάση, ιδιαίτερα στις τροπικές 

ζώνες κόβονται γρηγορότερα από ότι μπορούν να αναπτυχθούν. Τα τελευταία 15 

χρόνια καταστρέφονται 130.000 τ.χμ. δάσους κάθε χρόνο (Galli et al., 2012). Έτσι το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου από μια φυσική και απαραίτητη για τη ζωή στον πλανήτη 

διαδικασία έχει γίνει ταυτόσημο με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

1.4. Η έννοια «αποτύπωμα»  

Η έννοια αποτύπωμα ως μετρήσιμο μέγεθος «γεννήθηκε» στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, όταν ο William Rees και ο φοιτητής του Mathis Wackernagel δημιούργησαν 

ένα εργαλείο υπολογισμού των επιπτώσεων που έχει ο άνθρωπος στον πλανήτη, 

ανάλογα με τους φυσικούς πόρους που καταναλώνει, ορίζοντάς το ως «οικολογικό 

αποτύπωμα» (Rees & Wackernagel, 1996). Η μέθοδος του οικολογικού αποτυπώματος 

είναι μία βιοφυσική προσέγγιση η οποία ερευνά τις βασικές ανάγκες στις οποίες 

βασίζονται οι ανθρώπινες κοινωνίες που καλύπτονται από τη φύση και παρέχει τη 

γνώση αν οι ανάγκες αυτές βρίσκονται εντός ή ξεπερνούν τα όρια της φέρουσας 

ικανότητας του πλανήτη μας (Mancini et al., 2018). Το οικολογικό αποτύπωμα είναι 

σημαντικό για να γίνει η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης πιο δημοφιλής, παρέχοντας 

κατανοητές, απλές πληροφορίες για την κατάσταση του πλανήτη (Belcakova, Diviakova 

& Belanova, 2017). Αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου οι χώρες θα παρήγαν και θα 

κατανάλωναν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες εντός των συνόρων τους, η διάκριση 

ανάμεσα στους υπολογισμούς με βάση την κατανάλωση και την παραγωγή θα ήταν 

περιττή. Όμως στα πλαίσια του παγκόσμιου εμπορίου και των αλληλεπιδρούντων 

οικονομιών γίνεται πιο σύνθετη η «ευθύνη» για την επίδρασή τους στο περιβάλλον 

(Galli, Wiedmann, Ercin, Knoblauch, Ewing & Giljum, 2012). Το γεγονός αυτό καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο σε συσχετισμό με τους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Η ύπαρξη τέτοιων 

«εργαλείων», όπως είναι το ενεργειακό και το οικολογικό αποτύπωμα, δίνει 

μετρήσιμο - και γι αυτό πιο κατανοητό - νόημα στο μέγεθος των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και βοηθά στην προώθηση λύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη. Η οικογένεια 
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των αποτυπωμάτων (Ecological, Carbon and Water Footprint) αποτελεί έναν δείκτη 

βασισμένο στην κατανάλωση, ικανό να εντοπίσει την επίδραση του ανθρώπου στο 

περιβάλλον (Galli et al., 2012). 

1.4.1. Το οικολογικό αποτύπωμα 

Το οικολογικό αποτύπωμα είναι ένα εργαλείο υπολογισμού της έκτασης παραγωγικής 

γης και θάλασσας που απαιτείται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ανθρώπων 

σε σχέση με την ικανότητα της βιοσφαίρας να αναγεννάται. Καταγράφει τις άμεσες 

και έμμεσες απαιτήσεις του ανθρώπου για ανανεώσιμους πόρους και την 

απορρόφηση του CO2 και τις συγκρίνει με τον οικολογικό πλούτο του πλανήτη (Galli et 

al., 2012). Το οικολογικό αποτύπωμα καθορίζει πόσοι φυσικοί πόροι καταναλώνονται 

από το κάθε άτομο, πόλη, περιοχή, χώρα ή το σύνολο των κατοίκων του πλανήτη με 

σκοπό να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. Περιλαμβάνει όλες 

τις δραστηριότητες, από κατανάλωση τροφής, στέγαση, μεταφορές μέχρι την 

παραγωγή αποβλήτων και την απορρόφησή τους (Belcakova et al., 2017). Υπολογίζεται 

σε παγκόσμια εκτάρια παραγωγικής γης και νερού ανά κάτοικο που απαιτούνται για 

την ικανοποίηση των αναγκών του και μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τις 

δραστηριότητες με την επίδρασή τους στο περιβάλλον και τα αποθέματα των φυσικών 

πόρων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και την ανισορροπία που προκαλείται στη φύση γίνονται κατανοητά 

μέσα από τον συσχετισμό των φυσικών πόρων που παρέχονται με τους φυσικούς 

πόρους που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Το Παγκόσμιο Δίκτυο 

για το Οικολογικό Αποτύπωμα (Global Footprint Network) παρέχει δεδομένα ανά 

χώρα υπολογίζοντας κάθε χρόνο τη βιοϊκανότητά της και το οικολογικό αποτύπωμα 

ανά κάτοικο. Οι μετρήσεις καταγράφονται παραστατικά σε γραφήματα δίνοντας την 

εικόνα της κατάστασης και την εξέλιξη του προβλήματος σε τοπικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατάσταση στην Ελλάδα.  
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Γράφημα 1: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητα της Ελλάδας μέχρι το 2014. (Πηγή: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data Year 2014)  

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον υπολογισμό του παγκόσμιου οικολογικού αποτυπώματος οι 

ανθρώπινες ανάγκες υπερβαίνουν την ικανότητα της γης να τις καλύψει. Ο σύγχρονος 

άνθρωπος καταναλώνει 20% περισσότερους πόρους από αυτούς που είναι διαθέσιμοι 

κάθε χρόνο. Το οικολογικό αποτύπωμα είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την 

εκτίμηση της οικολογικής βιωσιμότητας μιας περιοχής και του πλανήτη γενικότερα 

(Dai, Xu & Wu, 2016). 

 

1.4.2.Το ενεργειακό αποτύπωμα ως εργαλείο υπολογισμού 

Το ενεργειακό αποτύπωμα, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης έννοιας του 

οικολογικού αποτυπώματος (το 54% του οικολογικού αποτυπώματος αφορά το 

ενεργειακό αποτύπωμα, πηγή:Global Footprint Network), έχει πιο συγκεκριμένο 

αντικείμενο καθώς υπολογίζει το σύνολο των καυσαερίων (αέρια θερμοκηπίου) που 

εκλύονται στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των 

παραγόμενων προϊόντων δίνοντας έμφαση στον υπολογισμό του εκπεμπόμενου CO2. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση των ορυκτών 

καυσίμων ως βασικές πηγές ενέργειας είναι εμφανή και αποδεκτά από την 

επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο από αυτήν. Η χρήση του ενεργειακού 

αποτυπώματος ως εργαλείο υπολογισμού των εκπεμπόμενων ρύπων συντελεί στην 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις διαδικασίες παραγωγής και 

κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών (Kijewska, 2017) και κάνει το μέγεθός τους 

πιο εύκολα αντιληπτό από τον κάθε πολίτη. Το ενεργειακό αποτύπωμα (energy 

footprint) συνδέεται με το αποτύπωμα άνθρακα (carbon footprint). Το αποτύπωμα 

άνθρακα υπολογίζει τις ποσότητες CO2 που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και 

http://www.footprintnetwork.org/licenses/
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προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ή συσσωρεύονται 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων (Galli et al., 2012) -παραγωγή 

πρώτων υλών, επεξεργασία, μεταφορά, κατανάλωση, απορρόφηση απορριμμάτων ή 

ανακύκλωση-. Το ενεργειακό αποτύπωμα ανάγει αυτές τις ποσότητες CO2 σε έκταση 

παραγωγικής γης και θάλασσας που απαιτούνται για την απορρόφησή του 

χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης τα παγκόσμια εκτάρια (Global hectares -gha). 

Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν σε επίπεδο περιοχής, πόλης ή χώρας. Ο υπολογισμός 

του ενεργειακού αποτυπώματος και η απόδοσή του σε μετρήσιμο μέγεθος καθιστά 

σαφές, κατανοητό και μη αμφισβητήσιμο το γεγονός ότι οι εκπεμπόμενοι ρύποι 

ξεπερνούν την ικανότητα των παρεχόμενων εκτάσεων γης να τους απορροφήσει. 

Συνέπεια αυτού είναι η συσσώρευση της πλεονάζουσας ποσότητας θερμοκηπιακών 

αερίων στην ατμόσφαιρα τα οποία εγκλωβίζουν την ηλιακή ακτινοβολία με 

αποτέλεσμα την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, την αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας της γης και την κλιματική αλλαγή. 

1.4.3.Το ενεργειακό αποτύπωμα ως αποτέλεσμα 

Η κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα στην παγκόσμια περιβαλλοντική 

ατζέντα. Σύμφωνα με πολλές έρευνες αξιολόγησης των τελευταίων ετών που 

δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα επιστημονικά έντυπα υπάρχει σημαντικός συσχετισμός 

ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες και σημαντική 

επίδραση στο περιβάλλον και την κοινωνία τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν οι 

κυβερνήσεις των χωρών για να εξασφαλίσουν την βιώσιμη ανάπτυξή τους (Do 

Nascimento, Gallardo, Montano, Ramos & Ruiz, 2018). Το ενεργειακό και το οικολογικό 

αποτύπωμα ως δείκτες υπολογισμού των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες είναι τα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από κυβερνώντες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε αυτήν την κατεύθυνση. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει να εστιάσουν σε τέσσερις περιβαλλοντικές 

κατηγορίες –άνθρακας, νερό, γη, πρώτες ύλες- στον πίνακα δεικτών του χάρτη 

επάρκειας πηγών και αναγνωρίζει τον ρόλο των δεικτών αποτυπώματος στην 

καταγραφή των προβλημάτων και την εφαρμογή νέων πρακτικών (Tukkera et al., 

2016). 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται μεγάλος αριθμός ερευνητικών εργασιών που 

λαμβάνουν υπόψη το ενεργειακό ή το οικολογικό αποτύπωμα χωρών, πόλεων, 

περιοχών ακόμα και περιορισμένης έκτασης ή εταιρειών για να εντοπίσουν το μέγεθος 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προτείνουν τρόπους για τη θεραπεία τους 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υπό μελέτη περιοχών. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες 

από αυτές τις εργασίες οι οποίες μελετήθηκαν στα πλαίσια της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας και ο τρόπος 

που χρησιμοποίησαν τους δείκτες των αποτυπωμάτων σε κάθε περίπτωση. 
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Η Kijewska (2017) στο άρθρο «Footprints as measures of sustainable development of 

enterprises» αναλύει τους συσχετισμούς ανάμεσα σε επιλεγμένους δείκτες 

αποτυπώματος και ορίζει τη χρησιμότητά τους στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων κατά τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Οι Dai et al. (2016) στην έρευνα Assessing sustainable development of a historic district 

using an ecological footprint model: a case study of Nanluoguxiang in Beijing, China 

μελέτησαν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη ζωή των ντόπιων 

κατοίκων από τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των τουριστών σε κοντινά ιστορικά 

μέρη. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο υπολογισμός τους οικολογικού αποτυπώματος 

είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την εκτίμηση της οικολογικής βιωσιμότητας 

μιας περιοχής.  

Τα αποτελέσματα των ερευνητών Gephart, Davis, Emery, M.Leach, Galloway & L.Pace 

(2016) στην εργασία τους The environmental cost of subsistence: Optimizing diets to 

minimize footprints  είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αυξηθεί οι ανάγκες άρα και 

η παραγωγή τροφής. Το 15% των εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων σχετίζονται 

με την παραγωγή τροφής. Συμπεραίνουν ότι και προτείνουν η αλλαγή στο διαιτολόγιο 

(εποχιακά φρούτα και λαχανικά, τοπικά προϊόντα, θαλασσινά, καρπούς, όσπρια, όχι 

κρέας) μπορεί να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα χωρίς να φέρει επιπτώσεις στα 

διατροφικά στοιχεία. 

Η βιβλιογραφία για την αστική βιωσιμότητα εστιάζει στο περιβάλλον οικοδόμησης 

σαν τρόπο λύσης για τη μείωση των απαιτούμενων υλικών και της ενέργειας, ωστόσο 

η ερευνήτρια Moore (2015) στο άρθρο της Ecological Footprints and Lifestyle 

Archetypes: Exploring Dimensions of Consumption and the Transformation Needed to 

Achieve Urban Sustainability θεωρεί εξίσου σημαντικά τα καταναλωτικά 

χαρακτηριστικά των αστών. Καταγράφει τον αστικό τρόπο ζωή και αναπτύσσει νέα 

πρότυπα τρόπου ζωής, συνδυάζοντάς τα με την ανάλυση του οικολογικού 

αποτυπώματος για να αναπτυχθούν δείκτες κατανάλωσης στις περιοχές: τροφή, 

κτίρια, αναλώσιμα, μεταφορές και νερό.  

Στην εργασία The Ecological Footprint of Mediterranean cities: Awareness creation and 

policy implications, οι Baabou, Grunewald, Ouellet-Plamondon, Gressot & Galli (2017) 

παρουσιάζουν μια top-down προσέγγιση στη σταθερή καταγραφή του οικολογικού 

αποτυπώματος δεκαεννιά παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Οι κύριοι οδηγοί για 

το αποτύπωμα είναι η κατανάλωση τροφής, οι μεταφορές και η κατανάλωση 

βιομηχανικών προϊόντων. Οι διαφορές ανάμεσα στο ΟΑ των πόλεων αποδίδονται σε 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων, οι 

υποδομές και οι πολιτισμικές συνήθειες. 

Η μελέτη των προαναφερόμενων και άλλων εργασιών συγκλίνουν στην παραδοχή ότι 

η οικογένεια των αποτυπωμάτων ως μέσο υπολογισμού είναι σημαντική καθιστώντας 

το οικολογικό αποτύπωμα απαραίτητο εργαλείο για την έρευνα και την κατάθεση 

προτάσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό καταλήγει η Kijewska (2017) αξιολογώντας 
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τους δείκτες αποτυπωμάτων ως προς τη χρησιμότητά τους στην αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλά και στις έρευνές τους οι Dai et al. (2016), Gephart 

et al. (2016), Moore (2015) και Baabou et al. (2017) χρησιμοποιούν το οικολογικό 

αποτύπωμα για εκτιμήσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση της παραγωγής και 

κατανάλωσης βιομηχανικών προϊόντων, των τροφών, των μεταφορών, της διαχείρισης 

απορριμμάτων αλλά και του αστικού τρόπου ζωής και του περιβάλλοντος δόμησης, 

για να καταθέσουν τις προτάσεις τις προτάσεις τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

περιοχών, χωρών και του παγκόσμιου πληθυσμού γενικότερα. 

1.4.4.Βιοϊκανότητα της γης 

Ο όρος βιοϊκανότητα περιγράφει την περιοχή παραγωγικής γης που διατίθεται για την 

παραγωγή πηγών ή την απορρόφηση των αποβλήτων διοξειδίου του άνθρακα, με 

δεδομένες τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης και ως μονάδα μέτρησής της 

χρησιμοποιούνται τα παγκόσμια εκτάρια. Ως παγκόσμιο εκτάριο ορίζεται η έκταση 

βιολογικά παραγωγικής γης, όπως διαμορφώνεται κάθε χρόνο. (Global hectares- gha) 

(πηγή: http://data.footprintnetwork.org/#/). 

Η βιοποικιλότητα είναι η βάση των οικοσυστημάτων που συντηρούν την ευζωία των 

ανθρώπων. Έρευνες καταδεικνύουν ότι η γη έχει μπει σε μια εποχή μαζικού 

αφανισμού και ότι η μείωση της βιοποικιλότητας επηρεάζει το οικολογικό αποτύπωμα 

το οποίο έχει σημαντικά υπερβεί τη βιοϊκανότητα της γης. Η μελέτη και η ανάλυση 

κοινωνιών που έχουν «πεθάνει» οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι οι 

άνθρωποι έχουν την τάση να ζουν πέρα από την ικανότητα που περιβάλλοντός τους 

και αυτή η τάση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική κατάρρευση (Singh, 

2017). Η ουσία κάθε ορισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι «η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας στήριξης 

των οικοσυστημάτων» και «βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις 

ανάγκες του παρόντος χωρίς να υποβιβάζει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (όπως αναφέρουν οι Wackernagel, Hanscom & 

Lin, 2017). Ωστόσο αυτό δεν τηρείται. Ο άνθρωπος τις τελευταίες δεκαετίες 

υπερεκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους υποβιβάζοντας σταθερά τη βιοϊκανότητα 

της γης ανά κάτοικο καταναλώνοντας κάθε χρόνο περισσότερα από όσα η γη μπορεί 

να αναπληρώσει, όπως είναι τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία χρειάστηκαν εκατομμύρια 

χρόνια για να σχηματιστούν και μέσα σε μόλις λίγες δεκαετίες τα αποθέματά τους 

κοντεύουν να τελειώσουν, αλλά και τα δάση που αποψιλώνονται με δραματικούς 

ρυθμούς. Σε αυτό συντελεί η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και οι συνεχώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις του. Έτσι, παρόλο που τα τελευταία πενήντα χρόνια η 

βιοϊκανότητα της γης ως προς τις εκτάσεις παραγωγικής γης έχει αυξηθεί από 9,9 σε 

12 gha/person (αύξηση 21,3%), ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί πολλαπλάσια, 

από 3,1 σε 6,9 δισεκατομμύρια (αύξηση 122,5%), ανεβάζοντας το μέσο παγκόσμιο 

οικολογικό αποτύπωμα από 2,5 σε 2,6 gha/person. Αναπόφευκτα οι διαθέσιμες 
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πλανητικές πηγές είναι υπό μεγάλη πίεση και γι αυτό υποβιβάζονται (Singh, 2017) 

γεγονός δυσοίωνο για τις μελλοντικές γενιές και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. 

Ενδεικτικό της κατάστασης της μείωσης της βιοϊκανότητας της γης είναι η περίπτωση 

της Βραζιλίας, της οποίας η βιοϊκανότητα από 22,8 gha/person το 1961 μειώθηκε 

δραματικά μέχρι το 2014 και έφτασε στα 8,9 gha/person, όπως καταγράφεται στο 

παρακάτω γράφημα.  

 

 
Γράφημα 2: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητα της Βραζιλίας μέχρι το 2014. (Πηγή: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data Year 2014) 

 

Μελετώντας στην ίδια ιστοσελίδα τα δεδομένα διαφορετικών χωρών παρατηρείται ότι 

στις χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής (με εξαίρεση τον Καναδά και τις 

σκανδιναβικές χώρες όπου το ισοζύγιο έχει θετικό πρόσημο) η βιοϊκανότητα 

διατηρείται σχετικά σταθερή ενώ το οικολογικό τους αποτύπωμα αυξήθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες δημιουργώντας τεράστιο έλλειμμα. (π.χ. Γερμανία, Ισπανία, 

Η.Π.Α.) 

 

http://www.footprintnetwork.org/licenses/
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Γράφημα 3: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητα της Γερμανίας μέχρι το 2014. (Πηγή: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data Year 2014) 

 

 

 
Γράφημα 4: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητα της Ισπανίας μέχρι το 2014. (Πηγή: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data Year 2014) 

 

http://www.footprintnetwork.org/licenses/
http://www.footprintnetwork.org/licenses/
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Γράφημα 5: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητα των ΗΠΑ μέχρι το 2014. (Πηγή: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data Year 2014) 

 

Στις χώρες της Ν. Αμερικής και της υποσαχάριας Αφρικής η βιοϊκανότητα μειώνεται 

συνεχώς ενώ το οικολογικό τους αποτύπωμα δεν παρουσιάζει σημαντική διαφορά. 

Ωστόσο υπάρχει ακόμα πλεόνασμα το οποίο εκμεταλλεύονται οι αναπτυγμένες χώρες 

καλύπτοντας το δικό τους έλλειμμα. (π.χ. Κονγκό, Βολιβία, Νικαράγουα) 

 

 
Γράφημα 6: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητα του Κονγκό μέχρι το 2014. (Πηγή: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data Year 2014) 

http://www.footprintnetwork.org/licenses/
http://www.footprintnetwork.org/licenses/
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Γράφημα 7: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητατης της Βολιβίας μέχρι το 2014. (Πηγή: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data Year 2014) 

 

 
Γράφημα 8: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητατης της Νικαράγουα μέχρι το 2014. 

(Πηγή: http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data 

Year 2014) 

 

Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της Κίνας, όπου το βιοτικό επίπεδο του τεράστιου 

πληθυσμού της ανέβηκε τις τελευταίες δεκαετίες, εκτοξεύοντας το οικολογικό τους 

αποτύπωμα, δημιουργώντας έλλειμμα σε σχέση με τη βιοϊκανότητα της περιοχής που 

παραμένει η ίδια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το 2016 η συνολική κατανάλωση 

ενέργειας στην Κίνα ανέρχεται σε 3053 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμων πετρελαίου, 

http://www.footprintnetwork.org/licenses/
http://www.footprintnetwork.org/licenses/
http://www.footprintnetwork.org/licenses/
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αποτελώντας περίπου το 23% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας (Dong, Sun & 

Dong, 2018) 

 

Γράφημα 9: Οικολογικό αποτύπωμα και βιοϊκανότητατης της Κίνας μέχρι το 2014. (Πηγή: 

http://data.footprintnetwork.org/#/ National Footprint Accounts 2018 edition, Data Year 2014) 

Όλες οι μετρήσεις συνηγορούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Η παγκόσμια βιοϊκανότητα 

μειώνεται με το οικολογικό αποτύπωμα να ανεβαίνει σταθερά εξαντλώντας τους 

ετήσιους φυσικούς πόρους πριν εξαντληθεί το κάθε έτος, όλο και πιο σύντομα κάθε 

χρόνο που περνάει. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε «ημέρα που ξεπερνάμε τη γη» 

(Earth Overshoot day), η οποία θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα. 

1.4.5.Earth Overshoot Day 

Ως «ημέρα που ξεπερνάμε τη γη» σημειώνεται κάθε χρόνο η μέρα κατά την οποία 

έχουμε (όλη η ανθρωπότητα) χρησιμοποιήσει από τη φύση περισσότερα από αυτά 

που ο πλανήτης μπορεί να ανανεώσει σε έναν χρόνο. Για το 2018 ως αυτή η μέρα έχει 

υπολογιστεί η 1η Αυγούστου (πηγή: Global Footprint Network, 

https://www.overshootday.org/). Αυτό σημαίνει ότι για το 2018 χρησιμοποιούμε 1,7 

πλανήτες. Ο αριθμός των πλανητών προκύπτει από τον λόγο του οικολογικού 

αποτυπώματος δια τη βιοϊκανότητα της γης. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή είναι όλο και πιο 

νωρίς. Το 1970 ήταν στις 29 Δεκεμβρίου και έκτοτε ο χρόνος επάρκειας των ετήσιων 

φυσικών πόρων είναι όλο και πιο σύντομος, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. 

(πηγή: https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/)  

 

http://www.footprintnetwork.org/licenses/
https://www.overshootday.org/
https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/
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Γράφημα 10: Ημέρα εξάντλησης των ετήσιων φυσικών πόρων της γης, από το 1969 μέχρι το 

2018 

 

Εκμεταλλευόμαστε περισσότερες πηγές και υπηρεσίες από αυτές που μπορεί να 

αναπαράγει η γη μέσα από την υπεραλίευση, την αποψίλωση των δασών και την 

εκπομπή περισσότερου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από αυτό που 

μπορούν να απορροφήσουν τα οικοσυστήματα. Οι συνεχείς τάσεις αύξησης του 

«οικολογικού χρέους» έχουν επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας και 

αυξάνουν το ρίσκο να διαταράσσουμε τα φυσικά συστήματα σε τέτοιο βαθμό που 

φτάνουμε πολύ γρήγορα στο μη αναστρέψιμο κατώφλι εντελώς νέων και καθόλου 

επιθυμητών περιβαλλοντικών καταστάσεων. (McBain, Lenzen, Wackernagel & 

Albrecht, 2017). Στην εργασία τους οι McBain et al. ανέπτυξαν ένα ενοποιημένο, 

δυναμικό μοντέλο για να υπολογίσουν τα παγκόσμια οικολογικά αποτυπώματα και τη 

βιοϊκανότητα μέσα από διαφορετικά σενάρια μέχρι το 2070. Η απάντηση στο 

ερευνητικό ερώτημα που αποτελεί και τον τίτλο της εργασίας τους είναι ότι το βάθος 

χρόνου που μπορεί να συνεχιστεί η υπέρβαση της γης θα εξαρτηθεί εν μέρει από τις 

επιλογές που κάνουν οι ανθρώπινες κοινωνίες σχετικά με την παγκόσμια τεχνολογία, 

τον πληθυσμό και την οικονομική πορεία. Τα σενάρια είναι δυσοίωνα καθώς η 

σταδιακή αλλά αθροιστική αύξηση των επιπτώσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον 

σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι σπάνια ενήμεροι της δραματικής αύξησης του 

κινδύνου καθώς οι συνέπειες δεν είναι ξεκάθαρες παρά μόνο όταν είναι πολύ αργά. 

(McBain, Lenzen, Wackernagel, & Albrecht, 2017) 

Το Global Footprint Network στη σελίδα Earth Overshoot Day προτείνει τρόπους για 

την «Μετάθεση της ημερομηνίας» (“Move the date”) με κύριο άξονα την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την έλλογη χρήση των φυσικών πόρων. 
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1.5. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση οικολογικής 

συνείδησης – Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Η δύναμη της Παιδείας να διαμορφώνει πολίτες με ευαισθησία και φαντασία, οι 

οποίοι έχουν επίγνωση των σχέσεών τους με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

είναι τεράστια. Συνεπώς, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος περνά μέσα 

από το μονοπάτι της γνώσης. (Φέρμελη, Ρουσσομουστακάκη – Θεοδωράκη, 

Χατζηκώστα, Γκαίτλιχ, 2014) 

Στο ερώτημα «τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές στην τάξη για να γίνουν ενεργειακά 

εγγράμματοι;» ο Frances Lawrenz πρότεινε ότι η αποτελεσματική περιβαλλοντική 

εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύει σε συναισθηματικά και γνωστικά αποτελέσματα με 

απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός καλά ενημερωμένου κοινού με θετικές στάσεις ως 

προς τη διατήρηση της ενέργειας (όπ. αναφ. οι DeWaters & Powers, 2012, σελ. 39). Η 

εκπαίδευση έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση σε έναν βιώσιμο κόσμο μετά 

τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972, στην οποία αναγνωρίστηκε η σημασία της 

εκπαίδευσης στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής προστασίας και διατήρησης (Collins, 

Galli, Patrizi & Pulselli, 2017). Στην ατζέντα της Unesco για τη βιώσιμη ανάπτυξη The 

2030 Agenda for Sustainable Development (Unesco, 2015) η παγκόσμια κοινότητα 

αναγνωρίζει την εκπαίδευση ως βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων που 

θέτει «να εξασφαλίσει ανοιχτή σε όλους και δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση και να 

προωθήσει δια βίου ευκαιρίες μάθησης για όλους» (Sustainable Development Goal 4). 

Στην Ελλάδα η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει επίσημα θεσπιστεί με τον νόμο 

1892/90/ΥΠΕΠΘ, ο οποίος θεσμοθετεί την θητεία των υπευθύνων ΠΕ και, πιο 

σημαντικό απ’ όλα, τη δυνατότητα υλοποίησης σχολικών προγραμμάτων ΠΕ, και ορίζει 

τη λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Όπως αναφέρεται 

(κεφ.ΙΘ΄, άρθρο 111, παράγραφος 13), «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί 

τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων Β΄Θμιας Εκπ/σης. Σκοπός της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του 

ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, να ευαισθητοποιηθούν για 

τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν, με ειδικά 

προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.» 

Ο ρόλος των ΚΠΕ είναι σημαντικός καθώς μέσα από τα προγράμματά τους 

«…επιδιώκεται η συμβολή στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης κυρίως μέσα από 

τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση και η ανάδειξη της αδιάσπαστης και 

διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του (ανθρωπογενές 

περιβάλλον) και με τη φύση και τα δημιουργήματά της (φυσικό περιβάλλον)». 

(http://kpe-velvent.koz.sch.gr/index.php/kpe/genika). Με τον ίδιο νόμο θεσπίζεται και 

η θέση του εκπαιδευτικού, υπεύθυνου περιβαλλοντικών προγραμμάτων, η εκπόνηση 

όμως αυτών των προγραμμάτων είναι προαιρετική και επαφίεται στην πρωτοβουλία 

και τη διάθεση του δασκάλου της τάξης. Δεν είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα ή ένας 

ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος, αλλά μια εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία η 

https://en.unesco.org/node/265600
http://kpe-velvent.koz.sch.gr/index.php/kpe/genika
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διάρκεια, ο χρόνος και τα όρια δεν είναι αυστηρά καθορισμένα. Δε δεσμεύεται από το 

Αναλυτικό ή Ωρολόγιο Πρόγραμμα (χωρίς να τα καταργεί ή να τα παραβιάζει). 

Περιλαμβάνει απλές και σύνθετες δραστηριότητες. Απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή 

των μαθητών (ατομική - ομαδική εργασία) και προσανατολίζεται στην έρευνα για τη 

λύση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, τις σχετικές εμπειρίες και γνώσεις τους, αλλά και τις δυνατότητες που 

προσφέρονται για έρευνα μέσα και έξω από το σχολείο.  (Οδηγός ανάπτυξης 

διαθεματικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Φέρμελη κ.ά., 2014).  

Προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των μαθητών γίνεται και μέσα από τα σχολικά 

εγχειρίδια όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου. Πιθανόν όμως αυτή η 

προσπάθεια να μη φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα καθώς είναι μέρος της 

διδακτέας ύλης και αντιμετωπίζεται πολλές φορές ως «μάθημα» χωρίς να γίνεται η 

σύνδεση με το περιβάλλον ως πραγματικότητα και δεν κεντρίζουν το άμεσο 

ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να γίνουν κοινωνοί των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και της λύσης τους. Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη για το Περιβάλλον 

στο άρθρο-αρχή 21: «Η δημιουργικότητα, τα ιδανικά και οι δυνάμεις των νέων του 

κόσμου πρέπει να κινητοποιηθούν για να σφυρηλατήσουν μια παγκόσμια συνεργασία 

με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για 

όλους».(THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1992) 

Η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης είναι 

θεμελιώδης. Το σχολείο μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές-αυριανούς πολίτες 

για την αναγκαιότητα της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της 

εξοικονόμησης ενέργειας και να διαμορφώσει περιβαλλοντικές αξίες και 

συμπεριφορές (Post & Meng, 2018). Ως προς τις έννοιες οικολογικό – ενεργειακό 

αποτύπωμα, παρόλο που προτείνεται η διδασκαλία τους στο Πρόγραμμα Σπουδών 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Επιστημονικό Πεδίο: Περιβάλλον και εκπαίδευση 

για την αειφόρο ανάπτυξη (Κατσάνη κ.ά., 2014), η διδασκαλία του 

οικολογικού/ενεργειακού αποτυπώματος δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Σήμερα η 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα της UNECE, 

UNESCO και UNEP αποτελεί αδιαμφισβήτητη πρόταση για τη διασφάλιση της 

ευημερίας στη Γη μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος. Απαιτεί, επιπροσθέτως, 

τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του ατόμου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 

και, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση του συστήματος αξιών που έχουμε υιοθετήσει 

μέχρι σήμερα ως άτομα και ως κοινωνίες.  

 

1.6. Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία 

Ο όρος Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ) χρησιμοποιείται ευρέως για να 

υποδηλώσει τη σύνδεση ανάμεσα στην προτεινόμενη διδασκαλία και την 

προσδοκώμενη μάθηση. Μια ΔΜΑ είναι ταυτόχρονα μια παρεμβατική ερευνητική 
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δραστηριότητα και ένα προϊόν που αποτελείται από επικυρωμένες διδακτικές – 

μαθησιακές δραστηριότητες που προσαρμόζονται στο συλλογισμό των μαθητών 

(Psillos & Kariotoglou, 2016, σελ. 1). Χρησιμοποιείται και ο όρος Διδακτική Μαθησιακή 

Σειρά –ΔΜΣ. Η διαφορά είναι στο πώς μεταφράζεται η λέξη sequence από τον όρο 

Teaching Learning Sequence, είτε ως σειρά  (ΔΜΣ) είτε ως ακολουθία (ΔΜΑ). Πρόκειται 

για μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της την 

εξελικτική διαδικασία βασισμένη στη σταδιακή διερεύνηση με στόχο τη βελτίωσή της 

μέσα από επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. Οι ΔΜΑ είναι μεσαίας κλίμακας 

προγράμματα, διάρκειας 5-15 ωρών και έχουν ορισμένο αντικείμενο και 

διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους. Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ΔΜΑ είναι η φύση και η εξέλιξη της επιστημονικής 

γνώσης, οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, ο διδακτικός μετασχηματισμός του 

περιεχομένου και οι τρέχουσες απόψεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση  

(Ζουπίδης, 2012)  

Ο σχεδιασμός μιας ΔΜΑ μπορεί να βασιστεί σε διάφορες μεγάλες θεωρίες που 

σχετίζονται με την παιδαγωγική, την ανάπτυξη, τη μάθηση, τα κίνητρα, την 

επιστημολογία, την ιστορία του αντικειμένου και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

και τον γνωστικό και κοινωνικό εποικοδομητισμό οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν 

στις σχεδιαστικές αρχές (Psillos & Kariotoglou, 2016). Ωστόσο δεν δίνουν απαντήσεις 

σε συγκεκριμένα θέματα σχεδιασμού ως προς τη διαχείριση των μαθητών ή την 

ερμηνεία μιας κατάστασης ή την παρότρυνση να συνδεθεί η επιστημονική γνώση με 

τα τεκμήρια που προκύπτουν κατά τον πειραματισμό. 

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν σημαντικές θεωρίες στη Διδακτική των 

Φυσικών Επιστημών ως αποτέλεσμα της έρευνας για τις εναλλακτικές ιδέες των 

μαθητών και μέσα από την κυρίαρχη τη δεκαετία του ’80 θεωρία του 

εποικοδομητισμού.  

Συνοπτικά οι θεωρίες/μοντέλα που έχουν στόχο την  περιγραφή και ανάλυση του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης μιας ΔΜΑ είναι οι εξής: 

 Το μοντέλο της Αναπτυξιακής Έρευνας (Developmental Research): Ο μαθητής 

ως κανονιστικός παράγοντας στην ανάπτυξη της ΔΜΑ (Lijnse, 1995). 

 Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Οικοδόμησης (Educational Reconstruction): Ο 

μαθητής αλληλεπιδρά με τον δάσκαλο μέσα στην τάξη (Kattman & Duit, 1996). 

 Το μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus): Αναδεικνύει στοιχεία 

της ΔΜΑ (άξονας επιστημολογικής διάστασης-άξονας παιδαγωγικής 

διάστασης) και τις μεταξύ τους σχέσεις (Meheut & Psillos, 2004). 

 Το μοντέλο Κόσμος-Ιδέες-Τεκμήρια (Cosmos – Ideas - Evidence): 

Χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σημαντικών 

χαρακτηριστικών των επιμέρους διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων 

μιας ΔΜΑ (Psillos, Tselfes & Kariotoglou, 2004). 
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 Το μοντέλο της Βασισμένης στον Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research): 

Δίνει έμφαση στη σύνδεση μεταξύ έρευνας και πράξης μέσα από τη 

συνεργασία ερευνητή και δασκάλου (Brown, 1992, Tiberghien et al., 2009) 

Μια ΔΜΑ έχει παρεμβατικό χαρακτήρα με στόχο να δοθούν ερμηνείες και απαντήσεις 

σε προβληματικές καταστάσεις που αφορούν τις ανάγκες των μαθητών και των 

δασκάλων. Συνδυάζει χαρακτηριστικά διερεύνησης και εφαρμογής και αποτελεί 

καινοτομία ως προς τον σχεδιασμό της (Psillos & Kariotoglou, 2016). 

Συνοψίζοντας, για τον σχεδιασμό μιας ΔΜΑ πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές 

παράμετροι όπως οι μεγάλες θεωρίες διδασκαλίας/μάθησης, οι γνώσεις του 

δασκάλου στο υπό διδασκαλία αντικείμενο, τα ενδιαφέροντα των μαθητών και το 

επίπεδο ενδιαφέροντος στην αναζήτηση γνώσης, η ηλικία τους, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της τάξης, ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης, ο σκοπός 

και οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας, αλλά και ζητήματα πρακτικής φύσεως όπως 

η ύπαρξη ή η απουσία υλικοτεχνικών υποδομών, ο αριθμός των μαθητών καθώς και ο 

διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωση της ΔΜΑ. 
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2. Η ΔΜΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο και το πλαίσιο εφαρμογής της (τις θεωρίες 

διδασκαλίας/μάθησης, τα υπαρκτά περιβαλλοντικά προβλήματα, την ανάγκη 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, τη συμβολή της εκπαίδευσης σε 

αυτήν την κατεύθυνση, την επιστημονική γνώση της εκπαιδευτικού, τα ενδιαφέροντα 

και τις δεξιότητες των μαθητών, την ηλικία και τον αριθμό των μαθητών, τις 

διαθέσιμες υποδομές σε συγκεκριμένο σχολείο και τη χρονική διάρκεια που μπορεί να 

έχει) σχεδιάστηκε η ΔΜΑ που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία, η διδασκαλία του 

ενεργειακού αποτυπώματος σε μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου. 

2.1. Σκοπός της ΔΜΑ – Ερευνητικά ερωτήματα 

Οι καταναλωτικές συνήθειες ενέχουν/συνεπάγονται υπευθυνότητα. Η διαρκής 

συναίσθηση στην κλίμακα των υλικών, της ενέργειας, των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που καταναλώνονται σε καθημερινή βάση και η επίγνωση των επιπτώσεων 

των καταναλωτικών επιλογών είναι προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό στην κατεύθυνση 

των συμπεριφορών για τη βιωσιμότητα (Collins, Galli, Patrizi & Pulselli, 2017, σελ 1,7-

11). Με αυτόν τον γνώμονα σχεδιάστηκε αυτή η σειρά μαθημάτων για το ενεργειακό 

αποτύπωμα. Σκοπός της ΔΜΑ είναι ο ενεργειακός εγγραμματισμός των μαθητών, 

δηλαδή να γνωρίσουν έννοιες-όρους που συνδέονται άμεσα με το ενεργειακό 

αποτύπωμα, να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν για τη μείωσή του, καθώς 

και η ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, επικοινωνίας και συνεργασίας. Αναλυτικά η ΔΜΑ 

αποσκοπεί ώστε οι μαθητές: 

 Να κατανοήσουν τον όρο Ενεργειακό Αποτύπωμα 

 Να γνωρίσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατανάλωση ενέργειας, 

να τη συνδέσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 Να μάθουν ότι η ενέργεια είναι απαραίτητη για όλες τις καθημερινές 

δραστηριότητες και στον κύκλο ζωής όλων των προϊόντων 

 Να καταλάβουν την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς. 

 Να προτείνουν και να υιοθετήσουν καθημερινές πρακτικές στην κατεύθυνση 

της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας το βασικό ερευνητικό ερώτημα 

είναι: 

 Κατά πόσο και μέσα από ποιες διαδικασίες είναι δυνατό να βελτιωθεί η 

κατανόηση μαθητών/ριών Ε’ τάξης για το ενεργειακό αποτύπωμα; 

Επιπλέον θα ερευνηθεί αν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει βελτίωση στη στάση των 

μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και στην πρόθεσή τους να αλλάξει η 

συμπεριφορά τους στην ίδια κατεύθυνση. 
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2.2. Μέθοδος διδασκαλίας 

Στη βιβλιογραφία των ΦΕ αναφέρονται τρία ρεύματα-μοντέλα διδασκαλίας: της 

παραδοσιακής διδασκαλίας (πριν το 1960), της ανακάλυψης (1960-1980) και του 

εποικοδομητισμού (1980-2000) (Καριώτογλου, Σπύρτου, Πνευματικός, Ζουπίδης, 

2012). Όλα τα μοντέλα διδασκαλίας περιστρέφονται γύρω από τον τρόπο που 

μαθαίνουμε. Σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό οι άνθρωποι κατασκευάζουν τη 

γνώση που έχουν για τον κόσμο μέσα από τις εμπειρίες τους. Για την απόκτηση 

οποιασδήποτε νέας γνώσης πρέπει αυτές οι αντιλήψεις να εναρμονιστούν με τις 

προηγούμενες ιδέες και εμπειρίες. Δίνεται έμφαση στις ιδέες των μαθητών και μέσα 

από την αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητών επιχειρείται η κατάκτηση της νέας 

γνώσης (Ζουπίδης, 2012).  

Στις αρχές του 21ου αιώνα εμφανίζεται μια κριτική στα υπάρχοντα ΠΣ-ΦΕ και δίνεται 

έμφαση στη διερευνητική μάθηση. Διερεύνηση είναι ο τρόπος με τον οποίο 

δουλεύουν οι επιστήμονες, αλλά και οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες 

μαθαίνουν οι μαθητές τόσο τις επιστημονικές έννοιες όσο και τις επιστημονικές 

διαδικασίες (Καριώτογλου κ.ά. 2012). Στη διερεύνηση «θέτω ερωτήματα, παρατηρώ, 

σχεδιάζω έρευνες, συλλέγω πληροφορίες, αναλύω και ερμηνεύω δεδομένα, 

κατασκευάζω και επικοινωνώ εξηγήσεις» (National Research Council 2000). Βασικός 

προσανατολισμός της θεωρίας της διερεύνησης, χωρίς να εγκαταλείπεται η ιδέα της 

εποικοδόμησης, είναι ο επιστημονικός (ή/και τεχνολογικός) εγγραμματισμός (Millar, 

2006; Duschl & Grandy, 2008) 

Για την εφαρμογή της παρούσας ΔΜΑ επιλέχθηκε ως μέθοδος διδασκαλίας η 

καθοδηγούμενη διερεύνηση, με τους μαθητές να αναζητούν και να συλλέγουν 

δεδομένα, να τα επεξεργάζονται, να βγάζουν συμπεράσματα και να τα παρουσιάζουν 

στο σύνολο της τάξης, αλλά και ο εποικοδομητισμός, με την εκπαιδευτικό να 

αναδεικνύει τις αντιλήψεις των παιδιών, να προκαλεί και να κατευθύνει τις απορίες 

των μαθητών μέσα από εικόνες και κατάλληλες ερωτήσεις, ώστε να ενεργοποιηθεί το 

ενδιαφέρον τους και να εμπλακούν όσο γίνεται περισσότερο στη διαδικασία μάθησης 

και της οικοδόμησης της νέας γνώσης.  

2.3. Διδακτικός μετασχηματισμός 

Ο Κολιόπουλος (1997) αναφέρει τον διδακτικό μετασχηματισμό ως το σύνολο των 

τροποποιήσεων που υφίσταται το περιεχόμενο των επιστημονικών εννοιών όταν 

πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας. Ο ίδιος στη διατριβή του διακρίνει 

τον διδακτικό μετασχηματισμό σε δύο στάδια, τον α΄ και τον β΄ διδακτικό 

μετασχηματισμό. Κατά τον α΄ διδακτικό μετασχηματισμό το περιεχόμενο της 

επιστημονικής έννοιας τροποποιείται και διαμορφώνεται σε αντικείμενο προς 

διδασκαλία. Κατά τον β΄ διδακτικό μετασχηματισμό το αντικείμενο προς διδασκαλία 

μετασχηματίζεται σε αντικείμενο διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές 

συνθήκες και το πλαίσιο στο οποίο θα διδαχθεί. Σύμφωνα με τους Osborne & Wittrock 
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(1985), η ουσιαστική μάθηση μπορεί να διευκολυνθεί αν υπάρξει μια ενεργός 

σύνδεση και συσχέτιση ανάμεσα στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και της 

γνώσης που εκφράζει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη δυσκολία στη διδασκαλία των ΦΕ 

είναι στο είδος του μετασχηματισμού που πρέπει να υποστεί η γνώση ώστε αφ΄ ενός 

να ανταποκρίνεται στα βασικά επιστημολογικά χαρακτηριστικά της και αφ΄ ετέρου να 

ταιριάζει με το νοητικό επίπεδο των μαθητών στους οποίους απευθύνεται. Η 

κατανόηση της νέας γνώσης μπορεί να γίνει μέσα από τον εποικοδομητισμό και τη 

διερεύνηση, αφού οι μαθητές ανασύρουν και χρησιμοποιήσουν εμπειρίες, γνώσεις 

και δεξιότητες που ήδη κατέχουν. Σε αυτό το πλαίσιο μετασχηματίστηκαν όσες από τις 

έννοιες και τους όρους είναι δυσνόητα για τους μαθητές αυτής της ηλικίας ή 

προαπαιτούν γνώσεις που δεν έχουν διδαχθεί.  

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται συνοπτικά ο διδακτικός μετασχηματισμός που 

εφαρμόστηκε για τη διδασκαλία των σχετικών με το ενεργειακό αποτύπωμα εννοιών.  

Στις υποενότητες που ακολουθούν περιγράφεται ο διδακτικός μετασχηματισμός 

αναλυτικά. 

Η έννοια Η επιστημονική διατύπωση Ο διδακτικός μετασχηματισμός 
Ενεργειακό 
αποτύπωμα 

Η ποσότητα των αερίων θερμοκηπίου 
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC και SF6) 
που εκλύονται στην ατμόσφαιρα 
με την κατανάλωση όλων των 
ειδών ενέργειας. Ανάγονται σε 
εκτάρια παραγωγικής γης και 
θάλασσας που απαιτείται για την 
απορρόφησή τους.  

Το σύνολο του διοξειδίου του 
άνθρακα που εκλύεται στην 
ατμόσφαιρα κατά την καύση των 
ορυκτών καυσίμων και η έκταση γης 
(σε στρέμματα ή γήπεδα 
ποδοσφαίρου) που απαιτείται για 
την απορρόφησή του. 

Οικολογικό 
αποτύπωμα 

Το μέγεθος που μετράει έκταση 
(σε παγκόσμια εκτάρια) 
παραγωγικής γης και θάλασσας 
που απαιτούνται για να 
παραχθούν όλοι οι πόροι που 
καταναλώνονται και για να 
απορροφηθούν οι ρύποι που 
παράγονται.  

Η συνολική έκταση γης και θάλασσας 
που χρειάζεται ο καθένας από εμάς 
για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες 
του. Δεν αναφέρθηκε μονάδα 
μέτρησης. 

Βιοϊκανότητα 
της γης 

Η ικανότητα των οικοσυστημάτων 
να παράγουν βιολογικά υλικά που 
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και να 
απορροφήσουν τα απορρίμματα 
που παράγουν. 

Η ικανότητα μιας έκτασης γης να 
παράγει κάθε χρόνο αυτά που 
χρειάζονται οι άνθρωποι για να 
καλύψουν τις ανάγκες τους. 

Φαινόμενο 
του 
θερμοκηπίου 

Η διαδικασία κατά την οποία η 
ατμόσφαιρα ενός πλανήτη 
συγκρατεί θερμότητα και 
συμβάλλει στην αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας της επιφάνειάς του. 

Το πλεόνασμα του CO2 που 
συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα 
δημιουργώντας ένα «πάπλωμα» το 
οποίο εγκλωβίζει τη θερμότητα, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας. 

Ανανεώσιμες 
πηγές 
ενέργειας 

Μορφές εκμεταλλεύσιμης 
ενέργειας που προέρχονται από 
διάφορες φυσικές διαδικασίες, 

Οι πηγές ενέργειες που πρακτικά 
είναι ανεξάντλητες και η χρήση τους 
δε ρυπαίνει άμεσα το περιβάλλον. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η 
κυκλοφορία του νερού και άλλες. 

 

2.3.1. Ενεργειακό αποτύπωμα 

Το ενεργειακό αποτύπωμα, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι η ποσότητα των αερίων θερμοκηπίου που 

εκλύονται στην ατμόσφαιρα άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, μια επιχείρηση, ένα 

προϊόν ή μια παρεχόμενη υπηρεσία. Το ΕΑ σχετίζεται άμεσα με την κατανάλωση όλων 

των ειδών ενέργειας και αφορά την έκλυση των αερίων του θερμοκηπίου όπως αυτά 

ορίστηκαν στη σύνοδο του Κιότο: διοξείδιο του άνθρακα(CO2), μεθάνιο (CH4), 

υποξείδιο του αζώτου (N2O), υδροφθοράνθρακες (HFC), υπερφθοράνθρακες (PFC) και 

εξαφθορειούχο θείο (SF6). Οι ποσότητες των εκλυόμενων αερίων ανάγονται σε έκταση 

παραγωγικής γης και θάλασσας που απαιτείται για την απορρόφησή τους και 

μετριέται σε παγκόσμια εκτάρια 

(https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/). 

Τα αέρια αυτά δεν είναι γνωστά στα παιδιά εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα και σε 

αυτό γίνεται αναφορά όταν μιλάμε για αέρια θερμοκηπίου παρόλο που αναφέρεται 

ότι υπάρχουν και άλλα είδη αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο. Έτσι ο ορισμός για 

το ενεργειακό αποτύπωμα μετασχηματίστηκε ως το σύνολο του διοξειδίου του 

άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων, 

δηλαδή πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές 

μας συνήθειες που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, και η έκταση γης που 

απαιτείται για την απορρόφησή του. Επειδή και τα εκτάρια ως μονάδα μέτρησης 

εκτάσεων δεν είναι οικεία στα παιδιά του ελληνικού σχολείου, γίνεται η μετατροπή 

τους σε στρέμματα (1 εκτάριο=10 στρέμματα) και για την κατανόηση του μεγέθους 

ανάγεται σε ένα μέγεθος έκτασης διαισθητικά γνωστό στα παιδιά, σε γήπεδα 

ποδοσφαίρου. 

2.3.2. Οικολογικό αποτύπωμα 

Το οικολογικό αποτύπωμα είναι το μέγεθος που μετράει έκταση παραγωγικής γης και 

υδάτων που χρειάζεται ένα άτομο, ένας πληθυσμός ή μια δραστηριότητα για να 

παραχθούν όλοι οι πόροι που καταναλώνει και για να απορροφηθούν οι ρύποι που 

παράγονται, χρησιμοποιώντας την τρέχουσα τεχνολογία και πρακτικές διαχείρισης 

πόρων και υπολογίζεται σε παγκόσμια εκτάρια (Global Footprint Network). Αφού το 

εμπόριο είναι παγκόσμιο, το ΟΑ μιας χώρας ή ενός ατόμου περιλαμβάνει γη και 

θάλασσα από όλον τον κόσμο.  

Ο ορισμός απλοποιήθηκε και αποδόθηκε ως η συνολική έκταση γης και θάλασσας που 

χρειάζεται ο καθένας από εμάς για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του. Στη ΔΜΑ δεν 

μετρήθηκε το ΟΑ, οπότε δεν αναφέρθηκαν τα εκτάρια ως μονάδα μέτρησης αυτής της 

έκτασης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
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2.3.3. Βιοϊκανότητα της γης 

Ως βιοϊκανότητα ορίζεται η ικανότητα των οικοσυστημάτων να παράγουν βιολογικά 

υλικά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και να απορροφήσουν τα απορρίμματα που 

παράγουν, κατά τον τρέχοντα σχεδιασμό διαχείρισης και τις τεχνολογίες παραγωγής. 

Η βιοϊκανότητα μπορεί να διαφέρει από χρόνο σε χρόνο λόγω του κλίματος και της 

διαχείρισης των πόρων. Η βιοϊκανότητα υπολογίζεται σε παγκόσμια εκτάρια ανά 

κάτοικο. (Global Footprint Network). 

Στους μαθητές δόθηκε ο απλούστερος ορισμός της βιοϊκανότητας ως την ικανότητα 

μιας έκτασης γης να παράγει κάθε χρόνο αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους.  

2.3.4. Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία η 

ατμόσφαιρα ενός πλανήτη συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της 

μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειάς του. Αιτία είναι συγκεκριμένα ατμοσφαιρικά 

αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, οι υδρατμοί και το μεθάνιο, τα οποία 

απορροφούν την ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης (Pidwirny, 

2006). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι φυσικό φαινόμενο, ωστόσο ενισχύεται 

από την ανθρώπινη δραστηριότητα (ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου), η 

οποία συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου καθώς 

και στην έκλυση άλλων χημικών στοιχείων, όπως οι χλωροφθοράνθρακες (CFC's). 

Σύμφωνα με την αναφορά της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του 

κλίματος (Intergovermental Panel on Climate Change, IPCC) η μέση θερμοκρασία της 

γης έχει αυξηθεί κατά 1,5ο C σε σχέση με αυτήν της προ-βιομηχανικής εποχής. Κατά τη 

σύνδεση του φαινομένου του θερμοκηπίου με το ενεργειακό αποτύπωμα, ως αιτία για 

την ενίσχυσή του, ορίστηκε το πλεόνασμα του CO2 που συσσωρεύεται στην 

ατμόσφαιρα δημιουργώντας ένα αέριο στρώμα το οποίο εγκλωβίζει τη θερμότητα, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και την κλιματική 

αλλαγή.  

2.3.5. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας ή πράσινη ενέργεια 

είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 

διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως 

ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές θεωρείται η αιολική, ηλιακή, 

αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική, 

από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια 

μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια (Παπαθανάσης, 1997). Η έννοια 

των ΑΠΕ παρουσιάστηκε στους μαθητές μέσα από το πρόγραμμα του ΚΠΕ Βελβεντού, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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οπότε και ο μετασχηματισμός της έγινε από τους εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους του 

προγράμματος. Ως ΑΠΕ ορίστηκαν οι πηγές ενέργειες που δεν εξαντλούνται ποτέ και η 

χρήση τους δε ρυπαίνει άμεσα το περιβάλλον. Αναφέρθηκαν η ηλιακή ενέργεια, η 

γεωθερμία και η αιολική ενέργεια, πηγές που η χρήση τους είναι γνωστή στους 

μαθητές μέσα από τις εμπειρίες τους (ηλιακό θερμοσίφωνο, αιολικό πάρκο στο 

Βέρμιο, γεωθερμική εγκατάσταση στο βιοκλιματικό σχολείο). 

2.4. Σχεδιασμός της ΔΜΑ 

Για τον σχεδιασμό της ΔΜΑ έπρεπε πρώτα να επιλεγούν οι έννοιες που θα διδαχθούν 

καθώς ο χρόνος για την εφαρμογή της είναι περιορισμένος. Με βάση τον αρχικό 

στόχο, την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήματα γενικά και 

στα ενεργειακά προβλήματα ειδικότερα, επιλέχθηκαν οι έννοιες: Οικολογικό 

αποτύπωμα, Ενεργειακό αποτύπωμα, Φαινόμενο θερμοκηπίου, Βιοϊκανότητα της γης, 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κύκλος ζωής προϊόντων και κοινωνική δικαιοσύνη. Οι 

έννοιες μετασχηματίστηκαν σε απλή μορφή ώστε να γίνουν κατανοητά από παιδιά 

αυτής της ηλικίας. Σχεδιάστηκαν και δόθηκαν φύλλα εργασίας σε κάθε μάθημα για να 

κατευθύνουν τους μαθητές στη διερεύνηση και να αξιολογηθεί το επίπεδο 

κατανόησης των εννοιών που διδάχθηκαν και ο βαθμός ευαισθητοποίησης των 

παιδιών. 

Στην παρουσίαση κάθε διδακτικής παρέμβασης καταγράφονται σε πίνακα οι 

δραστηριότητες, ο προβλεπόμενος χρόνος για την υλοποίησή τους, οι επιμέρους 

διδακτικοί στόχοι, οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού και των μαθητών. 

Τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν στα παιδιά καθώς και οι διαφάνειες που 

προβλήθηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα. 

Συνοπτικά ο σχεδιασμός της ΔΜΑ (διάρκεια, θεματικές ενότητες, διδακτικοί στόχοι, 

εργαλεία αξιολόγησης) παρατίθεται στον πίνακα1. 

 

Πίνακας 1: Ο σχεδιασμός της ΔΜΑ 

Σειρά 
διδασκαλιών 

-Διάρκεια 

Θεματικές ενότητες Διδακτικοί στόχοι Αξιολόγηση 

1η διδακτική 
παρέμβαση 

1 διδακτικό 
δίωρο (90΄) 

Εισαγωγή στο γενικό 
πλαίσιο –Οικολογικό 
αποτύπωμα –Ενεργειακό 
αποτύπωμα – 
Φαινόμενο θερμοκηπίου 

Κατανόηση των όρων 
«Οικολογικό αποτύπωμα 
– Ενεργειακό 
αποτύπωμα». Σύνδεση 
του ΕΑ με το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου 

Φ.Ε1.,κατασκευή 
εννοιολογικού 
χάρτη 

2η διδακτική 
παρέμβαση 

3 διδακτικές 

Επίσκεψη στο 
βιοκλιματικό σχολείο - 
Ανανεώσιμες πηγές 

Γνωριμία με την έννοια 
του βιοκλιματισμού. 
Στροφή στις ΑΠΕ. 

Φ.Ε.2 
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ώρες (135΄) ενέργειας 

3η διδακτική 
παρέμβαση 

1 διδακτικό 
δίωρο (90΄) 

Ενεργειακό αποτύπωμα 
του σχολείου 

Συνειδητοποίηση ότι η 
λειτουργία του σχολείου 
έχει μεγάλο ενεργειακό 
κόστος.  Υιοθέτηση 
πρακτικών για τη μείωσή 
του. 

Φ.Ε3 

4η διδακτική 
παρέμβαση 

1 διδακτικό 
δίωρο (90΄) 

Κύκλος ζωής προϊόντων Συνειδητοποίηση ότι 
απαιτείται ενέργεια σε 
όλα τα στάδια του κύκλου 
ζωής ενός προϊόντος. 

Φ.Ε4α-β-γ-δ., 
κατασκευή 
εννοιολογικού 
χάρτη 

5η διδακτική 
παρέμβαση 

1 διδακτικό 
δίωρο (90΄) 

Ενεργειακό αποτύπωμα 
σπιτιού 

Κατανόηση των 
ενεργειακών αναγκών του 
σπιτιού.  Υιοθέτηση 
πρακτικών για τη μείωσή 
του οικιακού ενεργειακού 
αποτυπώματος. 

Φ.Ε.5 

6η διδακτική 
παρέμβαση 

1 διδακτικό 
δίωρο (90΄) 

Κοινωνική δικαιοσύνη Ευαισθητοποίηση σε 
θέματα άνισης 
εκμετάλλευσης των 
φυσικών πόρων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Φ.Ε. 6α-β-γ-δ 

Γιορτή 
ενημέρωσης 
 
2 διδακτικά 
δίωρα για 
σχεδιασμό, 
1 διδακτική 
ώρα για 
παρουσίαση 

Παρουσίαση του 
προγράμματος 

Εμπέδωση των γνώσεων 
και της αλλαγής σε 
στάσεις και συμπεριφορές 
μέσα από την 
υπευθυνότητα που 
απαιτείται για την 
οργάνωσης της γιορτής-
παρουσίασης. 

Τα κείμενα των 
μαθητών 

2.4.1. 1η ενότητα, Εισαγωγή στο γενικό πλαίσιο – Οικολογικό αποτύπωμα, 

Ενεργειακό αποτύπωμα, φαινόμενο θερμοκηπίου 

Μη τη χρήση εικόνων ως ισχυρό εργαλείο πρόκλησης ενδιαφέροντος και 

προβληματισμού (προβολή διαφανειών) και με το Φύλλο Εργασίας 1 επιδιώκεται η 

εισαγωγή και η κατανόηση των όρων  «Οικολογικό αποτύπωμα» και «Ενεργειακό 

αποτύπωμα» και η σύνδεση του τελευταίου με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το 

Φ.Ε.1 θα αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης των μαθητών και του 

επιπέδου κατανόησης των νέων εννοιών. 

Οι διαφάνειες που προβλήθηκαν και οι ερωτήσεις-σχόλια που έγιναν σε κάθε βήμα 

παρατίθενται στο παράρτημα. 
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Αναλυτικά ο σχεδιασμός για την 1η ενότητα παρακάτω, στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Σχεδιασμός 1ης ενότητας 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Ενέργειες εκπ/κού Ενέργειες μαθητών 

1η (διαφάνειες 
1-4)  
Διάρκεια: 5΄ 

Προβληματισμός 
και 
συνειδητοποίηση 
ότι η φύση 
παρέχει τα πάντα.  

Προβάλει τις 
εικόνες. Προκαλεί 
συζήτηση. 

Συζητούν, καταθέτουν 
τις εμπειρίες τους 

2η (διαφάνειες 
5-7) 
Διάρκεια: 20΄ 

Κατανόηση του 
όρου «Οικολογικό 
αποτύπωμα» 

Προβάλει τις 
εικόνες. Μοιράζει 
το Φ.Ε., 
κατευθύνει τη 
συζήτηση 

Συζητούν, 
συμπληρώνουν στο 
Φ.Ε. (ερ. 1) τον ορισμό 
της έννοιας, 
παρουσιάζουν στην 
τάξη την απάντησή 
τους. 

3η (διαφάνειες 
8-10) 
Διάρκεια: 20΄ 

Παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων 
της μέτρησης του 
ΟΑ σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
Προβληματισμός. 

Προβάλει τις 
εικόνες. 
Κατευθύνει τη 
συζήτηση. 

Συζητούν, 
συμπληρώνουν στο 
Φ.Ε. (ερ. 2) τις 
προβλέψεις/υποθέσεις  
τους, παρουσιάζουν 
στην τάξη την 
απάντησή τους. 

4η (διαφάνειες 
11-14) 
Διάρκεια: 10΄ 

Κατανόηση του 
όρου «Ενεργειακό 
αποτύπωμα» 

Προβάλει τις 
εικόνες. 
Κατευθύνει τη 
συζήτηση 

Συζητούν, ανακαλούν 
προϋπάρχουσες 
γνώσεις 

5η (διαφάνειες 
15-19) 
Διάρκεια: 20΄ 

Κατανόηση του 
φαινομένου του 
θερμοκηπίου. 
Σύνδεσή του με 
το ενεργειακό 
αποτύπωμα. 

Προβάλει τις 
εικόνες. 
Κατευθύνει τη 
συζήτηση. Παρέχει 
πληροφορίες. 

Συζητούν, 
συμπληρώνουν στο 
Φ.Ε. (ερ. 3) τις 
προβλέψεις/υποθέσεις  
τους, παρουσιάζουν 
στην τάξη την 
απάντησή τους. 

6η  
Διάρκεια: 15΄ 

Εμπέδωση 
μάθησης νέων 
εννοιών, 
αξιολόγηση του 
επιπέδου 
κατανόησής τους. 

Ζητάει τη 
συμπλήρωση των 
ασκήσεων 4,5 του 
Φ.Ε. 

Σχεδιάζουν 
εννοιολογικό χάρτη με 
τις δοσμένες έννοιες 
(Φ.Ε. άσκηση 4), 
συμπληρώνουν στο 
Φ.Ε. την άσκηση 5 

Οργάνωση τάξης Ομάδες των 4 ατόμων (οι ομάδες παίρνουν 
τα ονόματα: Ερευνητές, Οικολόγοι, 
Φυσιολάτρες, Οικονόμοι) 

Διδακτικά υλικά και μέσα Λογισμικό παρουσίασης διαφανειών (Power 
point), βιντεοπροβολέας, Φύλλο Εργασίας 1 
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2.4.2. 2η ενότητα, Πρόγραμμα του ΚΠΕ Βελβεντού: «Ένα Σχολείο πολύ πράσινο! 

Βιοκλιματικό σχολείο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού τα παιδιά θα 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και θα συμμετάσχουν στις σχεδιασμένες από το 

ΚΠΕ δράσεις. Το πρόγραμμα αφορά στη μελέτη της κατασκευής ενός πρωτοποριακού 

σχολείου, του 19ου Πρότυπου Βιοκλιματικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, 

που βρίσκεται στην περιοχή της ΖΕΠ (Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας) Κοζάνης.  

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσει στους μαθητές την έννοια του 

βιοκλιματισμού, των αρχών της αρχιτεκτονικής του, τα δομικά στοιχεία που την 

αποτελούν καθώς και τη σχέση της με τις ΑΠΕ. Γίνεται αναφορά σε σύγχρονες 

μεθόδους θέρμανσης και ψύξης όπως στη γεωθερμία και ηλιοθερμία καθώς επίσης 

και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου που αφορούν στη σκίαση, τον αερισμό 

και το φωτισμό του κτιρίου. 

Παράλληλα μέσα από την αναφορά στις ΑΠΕ αλλά και στις συμβατικές πηγές 

ενέργειας, αναδεικνύεται η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και οι 

καταστροφικές τους συνέπειες στο κλίμα, στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στα 

οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση στον πλανήτη. (http://kpe-

velvent.koz.sch.gr/index.php/programmata/vioklimatiko-menou ) 

Το Φ.Ε.2 και το σταυρόλεξο που θα συμπληρώσουν θα αποτελέσει εργαλείο 

αξιολόγησης της μάθησης των μαθητών και του επιπέδου κατανόησης των νέων 

εννοιών. 

Αναλυτικά ο σχεδιασμός για την 2η ενότητα παρακάτω στον πίνακα 3 

 

Πίνακας 3: Σχεδιασμός 2ης ενότητας 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Ενέργειες 
εκπ/κού 

Ενέργειες μαθητών 

1η Θεωρητικό 
μέρος 

Να γνωρίσουν την 
ηλιακή αρχιτεκτονική 
των αρχαίων Ελλήνων 
Να μάθουν βασικά 
στοιχεία της 
βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής. 
Να καταλάβουν την 
αξία της αρμονικής 
σχέσης του ανθρώπου 
με το φυσικό 
περιβάλλον. 
Να γνωρίσουν τις 
συνέπειες των 
ανθρώπινων 
επεμβάσεων στο 

Προβάλει 
διαφάνειες, 
προκαλεί 
συζήτηση, 
παρέχει 
πληροφορίες, 
προβληματίζει 
τους μαθητές. 

Παρακολουθούν, 
εκφράζουν τις απορίες 
τους, απαντούν στις 
ερωτήσεις του 
εκπ/κού. 

http://kpe-velvent.koz.sch.gr/index.php/programmata/vioklimatiko-menou
http://kpe-velvent.koz.sch.gr/index.php/programmata/vioklimatiko-menou
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περιβάλλον. 
Να   συνειδητοποιήσουν 
την αξία της ενέργειας 
στη ζωή μας και να 
ευαισθητοποιηθούν για 
τα προβλήματα που 
συνδέονται με τις μη 
ΑΠΕ και την αλόγιστη 
χρήση ορυκτών 
καυσίμων. 
 Να μάθουν τις 
συνέπειες του 
φαινομένου του 
θερμοκηπίου και την 
οικολογική καταστροφή 
που συντελείται. 

 
Να συνειδητοποιήσουν  
ότι λύση σε πολλά από 
τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα είναι η 
στροφή του ανθρώπου 
στη χρήση ΑΠΕ, άρα και 
στην κατασκευή 
βιοκλιματικών 
κατοικιών. 
 

2η Δράση 
πεδίου 

Να μάθουν στοιχεία 
της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής 

Συντονίζει τη 
δράση των 
μαθητών. 

Μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής 
περιηγούνται ψηφιακά 
στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους 
του σχολείου. 

3η Δράση 
πεδίου 

Να γνωρίσουν το κτίριο 
και να καταγράψουν τα 
ιδιαίτερα 
κατασκευαστικά 
στοιχεία του (περσίδες, 
φωτοβολταϊκά, 
φωταγωγούς, σύστημα 
ηλιοθερμίας και 
γεωθερμίας, αυτόματο 
σύστημα ελέγχου CO2 
κ.α) 

Μοιράζει 
Φ.Ε., 
συντονίζει τις 
ομάδες. 

Εξερευνούν το κτίριο, 
παρατηρούν, 
αλληλεπιδρούν οι 
ομάδες μεταξύ τους, 
συμπληρώνουν το Φ.Ε. 

4η Δράση 
πεδίου 

Να αξιολογηθούν για 
το επίπεδο γνώσεων 
που αποκόμισαν κατά 

Συντονίζει τις 
ομάδες 

Συμπληρώνουν 
σταυρόλεξο με 
ερωτήσεις σχετικές με 
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το θεωρητικό μέρος. το θεωρητικό μέρος 
του προγράμματος που 
βοηθούν στην 
εμπέδωση βασικών 
στοιχείων λειτουργίας 
της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής 

 

5η Δράση 
πεδίου-
παιχνίδι  

Να ελεγχθούν οι 
γνώσεις των μαθητών 
στο βιοκλιματισμό. 

Συντονίζει το 
παιχνίδι. 

Παίζουν επιδαπέδιο 
φιδάκι, συμπληρώνουν 
το Φ.Ε. 

Οργάνωση τάξης Ομάδες των 4 ή των 8 ατόμων  

Διδακτικά υλικά και μέσα Λογισμικό παρουσίασης διαφανειών (Power 
point), λογισμικό ψηφιακής περιήγησης στο 
χώρο, Φύλλο Εργασίας 2 

2.4.3. 3η ενότητα, Μετράμε το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου μας – 

Προτείνουμε τρόπους για τη μείωσή του 

Μετά την επίσκεψη στο βιοκλιματικό σχολείο, συγκεντρώνουμε δεδομένα για την 

κατανάλωση ενέργειας του σχολείου μας ώστε να υπολογίσουμε το ενεργειακό του 

αποτύπωμα κάνοντας χρήση του λογισμικού της Α/Θμιας Εκ/σης Σερρών 

(http://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el). Πρόκειται για ένα 

ψηφιακό παιχνίδι που στοχεύει στον κατά προσέγγιση υπολογισμό της ποσότητας των 

εκπομπών CO2 λόγω της χρήσης ενέργειας για τη λειτουργία των ηλεκτρικών 

συσκευών του σχολείου και για τη θέρμανση ή την ψύξη του σε ετήσια βάση. 

Τονίζεται στους μαθητές ότι οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές και όχι απόλυτες καθώς δεν 

είναι δυνατόν να υπολογιστεί ακριβώς ο χρόνος λειτουργίας των ηλεκτρικών 

συσκευών, η χρήση τους διαφέρει από μέρα σε μέρα, και δεν υπολογίζονται από την 

εφαρμογή κάποιες από αυτές, όπως, για παράδειγμα, οι λαμπτήρες των διαδρόμων. 

Στόχος της παρέμβασης είναι οι μαθητές, αφού υπολογίσουν το ενεργειακό 

αποτύπωμα του σχολείου, να καταλάβουν ότι κάθε ηλεκτρική συσκευή που 

χρησιμοποιείται καθώς και η θέρμανση του σχολείου έχουν ενεργειακό κόστος και να 

προτείνουν  τις εφικτές  για τα δεδομένα του σχολείου αλλαγές οι οποίες θα 

στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά τον υπολογισμό της συνολικής 

ποσότητας CO2  θα γίνει η αναγωγή της σε έκταση γης που απαιτείται για την 

απορρόφησή του (για κάθε τόνο CO2 χρειάζονται περίπου 0,34 εκτάρια). Με τη 

συμπλήρωση του Φ.Ε.3 θα αξιολογηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης των μαθητών 

και η κατανόησή τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών για την 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

Αναλυτικά ο σχεδιασμός για την 3η ενότητα παρακάτω στον πίνακα 4 

 

Πίνακας 4: Ο σχεδιασμός της 3ης ενότητας 

Δραστηριότητ Διδακτικοί στόχοι Ενέργειες εκπ/κού Ενέργειες μαθητών 

http://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el
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α 

1η Σύνδεση με 
τα 
προηγούμενα 
Διάρκεια: 5΄ 

Να θυμηθούν οι 
μαθητές όσα 
μάθανε για το 
ενεργειακό 
αποτύπωμα. 

Κάνει ερωτήσεις, 
προκαλεί συζήτηση. 

Συζητούν με τα μέλη 
της ομάδας τους, 
απαντούν στις 
ερωτήσεις του εκ/κού. 

2η Συλλογή 
δεδομένων 
Διάρκεια: 25΄ 

Να συνεργαστούν 
για την συλλογή 
των στοιχείων του 
σχολείου, να 
νιώσουν ερευνητές 
και να εμπλακούν 
περισσότερο στη 
διαδικασία 
μάθησης. 

Συντονίζει τις ομάδες, 
μοιράζει 
ερωτηματολόγια, δίνει 
οδηγίες για τη 
συμπλήρωσή τους. 

Κάθε ομάδα 
κατευθύνεται στους 
χώρους που έχουν 
οριστεί από τον εκ/κό 
και καταγράφει στο 
ερωτηματολόγιο τις 
ηλεκτρικές συσκευές 
και τον χρόνο/τρόπο 
χρήσης τους σε κάθε 
αίθουσα. 

3η Καταγραφή 
δεδομένων 
Διάρκεια: 20΄ 

Να συνεργαστούν 
για την καταγραφή 
τω δεδομένων που 
συνέλεξαν, να 
εξασκηθούν στη 
χρήση του 
ψηφιακού 
παιχνιδιού 

Ανοίγει στον 
υπολογιστή της τάξης 
την εφαρμογή, δίνει 
τους κωδικούς 
πρόσβασης του 
σχολείου, συντονίζει 
τις ομάδες. 

Κάθε ομάδα 
συμπληρώνει στην 
εφαρμογή τα 
δεδομένα που 
συνέλεξε. Υπολογίζουν 
το σύνολο των 
εκπομπών CO2  

4η Συζήτηση 
αποτελεσμάτ
ων μέτρησης, 
αναγωγή της 
ποσότητας  
CO2  σε έκταση 
γης 
Διάρκεια 10΄ 

Να 
συνειδητοποιήσου
ν το μέγεθος των 
συνολικών 
εκπομπών CO2   
στην ατμόσφαιρα 
και την επίδρασή 
τους στην ενίσχυση 
του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. 

Κατευθύνει με 
ερωτήσεις τη 
συζήτηση.  

Συζητούν με τα μέλη 
της ομάδας τους, 
καταθέτουν τις 
απόψεις τους. 
Ανάγουν την 
ποσότητα του CO2 σε 
έκταση γης. 

5η Δημιουργία 
προτάσεων 
για τη μείωση 
του 
ενεργειακού 
αποτυπώματο
ς του 
σχολείου 
Διάρκεια 20΄ 

Να 
ευαισθητοποιηθού
ν και να 
καταλάβουν ότι 
μπορούν να 
συμβάλουν στη 
μείωση του 
ενεργειακού 
αποτυπώματος του 
σχολείου. 

Μοιράζει το Φ.Ε.3, 
συντονίζει τις ομάδες. 

Καταγράφουν στο 
Φ.Ε.3 τις προτάσεις 
τους για 
εξοικονόμηση 
ενέργειας στο 
σχολείο. 

6η  
Παρουσίαση 

Να ασκήσουν 
δεξιότητες 

Συντονίζει την 
παρουσίαση. 

Κάθε ομάδα 
παρουσιάζει τις 
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προτάσεων 
Διάρκεια 10΄ 

παρουσίασης και 
επικοινωνίας.  

προτάσεις της. 

Οργάνωση τάξης Ομάδες των 4 ατόμων  

Διδακτικά υλικά και μέσα Η/Υ τάξης, ψηφιακό παιχνίδι 
http://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lan
g=el, ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων, 
κομπιουτεράκι, Φύλλο Εργασίας 3 

 

2.4.4. 4η ενότητα, Ο κύκλος ζωής των προϊόντων – το ενεργειακό τους αποτύπωμα 

Πέρα από τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων, ενεργειακό αποτύπωμα έχουν και όλα 

τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στόχος της παρέμβασης είναι να 

αντιληφθούν οι μαθητές ότι απαιτείται ενέργεια για την παραγωγή, επεξεργασία, 

μεταφορά, απόρριψη ή ανακύκλωση των προϊόντων καθημερινής χρήσης, είτε 

πρόκειται για τρόφιμα είτε για ρούχα είτε για αντικείμενα, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι 

καταναλωτές. Οι ομάδες θα μελετήσουν τον κύκλο ζωής (εισάγεται ο όρος) της 

πρώτης ύλης ενός προϊόντος, διαφορετικό για την καθεμία (κακάο-σοκολάτα, 

βαμβάκι-ρούχο, αυγό, κουτάκι αλουμινίου-αναψυκτικό). Το κριτήριο για την επιλογή 

των προϊόντων είναι το ότι πρόκειται για αντικείμενα καθημερινής χρήσης από τους 

μαθητές. Ως εισαγωγή στον όρο «κύκλος ζωής προϊόντων» θα μελετήσουμε τις 

απαιτήσεις σε ενέργεια για τη συγκέντρωση των πρώτων υλών για την κατασκευή ενός 

ποδηλάτου καθώς αυτές μεταφέρονται από διάφορες χώρες, την κατασκευή και την 

ανακύκλωση ενός από τα μέρη του, των ελαστικών του. Η αρχική σκέψη ήταν να 

επιτελεστεί ο στόχος με τους μαθητές να διερευνούν στο διαδίκτυο τις πληροφορίες 

που θα χρειαστούν. Αυτή η μέθοδος όμως είναι πολύ χρονοβόρα και υπήρχε ο 

κίνδυνος να «χαθούν» οι μαθητές στην πληθώρα των σχετικών ιστοσελίδων, οπότε 

επιλέχτηκε να δοθεί στην κάθε ομάδα ενημερωτικό φυλλάδιο με όσες πληροφορίες 

κρίθηκαν απαραίτητες και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σε Φύλλο 

Εργασίας. Για τη σύνταξη των ενημερωτικών φυλλαδίων πηγή πληροφοριών ήταν 

επιλεγμένες και αξιόπιστες σελίδες στο διαδίκτυο.  

Τα Φύλλα Εργασίας και οι εννοιολογικοί χάρτες που θα κατασκευάσει κάθε ομάδα θα 

αποτελέσουν εργαλείο αξιολόγησης της κατανόησης όλης της διαδικασίας από τις 

ομάδες των μαθητών.  

Αναλυτικά ο σχεδιασμός για την 4η ενότητα παρακάτω στον πίνακα 5. 

Πίνακας 5: Ο σχεδιασμός της 4ης ενότητας 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Ενέργειες εκπ/κού Ενέργειες μαθητών 

1η Προβολή 
διαφανειών 
(διαφάνειες 1-
9) Διάρκεια: 20΄ 

Να προκληθεί 
προβληματισμός για 
τις ενεργειακές 
ανάγκες των 
προϊόντων. Να 
κατανοήσουν τον όρο 

Προβάλει 
διαφάνειες, κάνει 
ερωτήσεις, δίνει 
πληροφορίες, 
προκαλεί 
συζήτηση. 

Παρακολουθούν, 
πληροφορούνται, απαντούν 
στις ερωτήσεις του εκ/κού. 

http://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el
http://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el
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«κύκλος ζωής 
προϊόντων» 

2η Μελέτη 
ενημερωτικών 
φυλλαδίων, 
συμπλήρωση 
Φ.Ε. 
Διάρκεια: 30΄ 

Να καταλάβουν τις 
ενεργειακές ανάγκες 
των προϊόντων σε όλα 
τα στάδια του κύκλου 
ζωής τους. 

Συντονίζει τις 
ομάδες, μοιράζει 
ενημερωτικά 
φυλλάδια και 
φύλλα εργασίας. 

Κάθε ομάδα μελετά το 
ενημερωτικό φυλλάδιο με 
τον κύκλο ζωής ενός 
προϊόντος (διαφορετικό για 
κάθε ομάδα), 
συμπληρώνουν τους πίνακες 
στο Φ.Ε., απαντούν στις 
ερωτήσεις του.  

3η Κατασκευή 
εννοιολογικού 
χάρτη 
Διάρκεια: 20΄ 

Να συνεργαστούν για 
να οργανώσουν τα 
αποτελέσματα της 
μελέτης τους.  

Δίνει στους 
μαθητές σχετικές 
εικόνες και 
χαρτόνια για την 
κατασκευή του 
εννοιολογικού 
χάρτη κάθε 
ομάδας. 

Κατασκευάζουν 
εννοιολογικούς χάρτες του 
κύκλου ζωής των προϊόντων. 

4η Παρουσίαση 
εννοιολογικών 
χαρτών  
Διάρκεια 15΄ 

Να ασκήσουν 
δεξιότητες 
παρουσίασης και 
επικοινωνίας. 

Συντονίζει την 
παρουσίαση. 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τον 
κύκλο ζωής του προϊόντος 
που μελέτησε με τη βοήθεια 
του εννοιολογικού χάρτη 
που κατασκεύασε. 

5η Καταγραφή 
συμπεράσματο
ς (διαφάνεια 
10) 
Διάρκεια 5΄ 

Να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι όλα 
τα προϊόντα αφήνουν 
ενεργειακό 
αποτύπωμα σε όλα τα 
στάδια του κύκλου 
ζωής τους. 

Προβάλει τη 
διαφάνεια, 
κατευθύνει την 
εξαγωγή του 
συμπεράσματος. 

Συζητούν, διατυπώνουν το 
τελικό συμπέρασμα.  

Οργάνωση τάξης Ομάδες των 4 ατόμων  

Διδακτικά υλικά και μέσα Λογισμικό παρουσίασης διαφανειών (Power point), 
βιντεοπροβολέας, ενημερωτικά φυλλάδια, Φύλλα Εργασίας 
4(α, β, γ, δ), χαρτόνια, εικόνες 

2.4.5. 5η ενότητα, Μετράμε το ενεργειακό αποτύπωμα του σπιτιού μας – 

Προτείνουμε τρόπους για τη μείωσή του 

Η μέτρηση του οικιακού ενεργειακού αποτυπώματος είναι ένα ακόμα στάδιο για την 

επίτευξη του τελικού στόχου της ΔΜΑ, η συνειδητοποίηση ότι ενέργεια απαιτείται για 

κάθε δραστηριότητα στη ζωή μας και η υιοθέτηση πρακτικών για τη μείωσή της. Θα 

δοθεί στους μαθητές ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων όπου θα καταγράψουν 

τις συσκευές του σπιτιού τους  και τον χρόνο χρήσης τους και στη συνέχεια θα 

υπολογίσουν το ενεργειακό αποτύπωμα του σπιτιού τους χρησιμοποιώντας το 

λογισμικό της WWF (http://www.wwf.gr/footprint/). Πρόκειται για ένα ψηφιακό 

παιχνίδι που στοχεύει στον κατά προσέγγιση υπολογισμό της ποσότητας των 

http://www.wwf.gr/footprint/
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εκπομπών CO2 λόγω της κατανάλωσης ενέργειας για τη λειτουργία των ηλεκτρικών 

συσκευών του σπιτιού και για τη θέρμανση ή την ψύξη του και για τις μετακινήσεις 

των μελών της οικογένειας. Τονίζεται στους μαθητές ότι οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές 

και όχι απόλυτες καθώς δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ακριβώς ο χρόνος 

λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών, η χρήση τους διαφέρει από μέρα σε μέρα, και 

δεν υπολογίζονται από την εφαρμογή κάποιες από αυτές, όπως, για παράδειγμα, 

κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρική σκούπα, στεγνωτήριο ρούχων, μικροσυσκευές κουζίνας. 

Μετά τον υπολογισμό της συνολικής ποσότητας CO2  θα γίνει η αναγωγή της σε έκταση 

γης που απαιτείται για την απορρόφησή του (για κάθε τόνο CO2 χρειάζονται 0,34 

εκτάρια). Για εξοικονόμηση χρόνου δεν θα συμπληρώσει κάθε μαθητής τα δεδομένα 

του σπιτιού του αλλά ενδεικτικά μόνο ένα σπίτι σε κάθε ομάδα παιδιών. Οι 

αρμοδιότητες θα μοιραστούν ώστε το αποτέλεσμα να είναι συλλογικό. Στόχος της 

παρέμβασης είναι οι μαθητές, αφού υπολογίσουν το ενεργειακό αποτύπωμα του 

σπιτιού, να καταλάβουν ότι κάθε ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται, η 

θέρμανση ή η ψύξη του σπιτιού καθώς και οι μετακινήσεις τους έχουν ενεργειακό 

κόστος και να προτείνουν  τις εφικτές  αλλαγές οι οποίες θα στοχεύουν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις προτάσεις της στο σύνολο 

των μαθητών. Με τη συμπλήρωση του Φ.Ε.5 θα αξιολογηθεί το επίπεδο 

ευαισθητοποίησης των μαθητών και η κατανόησή τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης 

των ηλεκτρικών συσκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο τέλος θα προκληθεί 

συζήτηση η οποία θα κατευθυνθεί στην παραδοχή ότι η ποιότητα ζωής μας εξαρτάται 

από την ενέργεια. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μεν σημαντική και απαραίτητη, 

ωστόσο για να «θεραπευθεί» το φαινόμενο του θερμοκηπίου πρέπει να γίνει στροφή 

στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η επίσκεψη στο βιοκλιματικό σχολείο που έχει 

προηγηθεί θα βοηθήσει στην κατεύθυνση της εξαγωγής του συμπεράσματος αβίαστα 

από τους μαθητές. 

Αναλυτικά ο σχεδιασμός για την 5η ενότητα παρακάτω στον πίνακα 6. 

Πίνακας 6: Ο σχεδιασμός της 5ης ενότητας 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Ενέργειες 
εκπ/κού 

Ενέργειες μαθητών 

1η Σύνδεση με 
τα 
προηγούμενα 
Διάρκεια 5’  

Να θυμηθούν οι 
μαθητές όσα μάθανε 
για το ενεργειακό 
αποτύπωμα. 

Κάνει ερωτήσεις, 
προκαλεί 
συζήτηση. 

Συζητούν με τα μέλη 
της ομάδας τους, 
απαντούν στις 
ερωτήσεις του 
εκ/κού. 

2η Καταγραφή 
δεδομένων 
Διάρκεια: 15΄ 

Να συνεργαστούν για 
την καταγραφή τω 
δεδομένων που 
συνέλεξαν, να 
εξασκηθούν στη χρήση 
του ψηφιακού 
παιχνιδιού 

Συντονίζει τις 
ομάδες, παρέχει 
βοήθεια 
όποτε/αν ζητηθεί 

Κάθε ομάδα 
συμπληρώνει στην 
εφαρμογή τα 
δεδομένα ενός 
σπιτιού. 

3η Υπολογισμός Να Συντονίζει τις Αθροίζουν τις 
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συνόλου 
εκπομπών  CO2, 

αναγωγή του 
σε έκταση γης  
Διάρκεια 10΄ 

συνειδητοποιήσουν το 
μέγεθος των 
συνολικών εκπομπών 
CO2   στην ατμόσφαιρα 
και την έκταση που 
απαιτείται για την 
απορρόφησή του 

ομάδες, παρέχει 
βοήθεια 
όποτε/αν ζητηθεί 

ποσότητες CO2, 

κάνουν την 
αναγωγή σε έκταση 
παραγωγικής γης. 

4η Συμπλήρωση 
Φ.Ε.5 Διάρκεια 
20΄ 

Να 
ευαισθητοποιηθούν 
και να καταλάβουν ότι 
μπορούν να 
συμβάλουν στη 
μείωση του 
ενεργειακού 
αποτυπώματος του 
σπιτιού τους. 

Μοιράζει το 
Φ.Ε.5, 
συντονίζει τις 
ομάδες. 

Καταγράφουν στο 
Φ.Ε.5 τις προτάσεις 
τους για 
εξοικονόμηση 
ενέργειας στο σπίτι. 

5η  Παρουσίαση 
προτάσεων 
Διάρκεια 10΄ 

Να ασκήσουν 
δεξιότητες 
παρουσίασης και 
επικοινωνίας.  

Συντονίζει την 
παρουσίαση. 

Κάθε ομάδα 
παρουσιάζει τις 
προτάσεις της. 

6η Συζήτηση 
των 
αποτελεσμάτων 
Διάρκεια 15΄ 

Να 
συνειδητοποιήσουν  
την ανάγκη μείωσης 
της κατανάλωσης 
ενέργειας αλλά και τη 
στροφή σε ΑΠΕ 

Συντονίζει τη 
συζήτηση 

Συζητούν, 
καταθέτουν τις 
απόψεις τους. 

Οργάνωση τάξης Ομάδες των 4 ατόμων  

Διδακτικά υλικά και μέσα 1 Η/Υ ανά ομάδα μαθητών, ψηφιακό παιχνίδι 
http://www.wwf.gr/footprint/,  ερωτηματολόγιο 
συλλογής δεδομένων, Φύλλο Εργασίας 5, κομπιουτεράκι 

2.4.6. 6η ενότητα, Κοινωνική δικαιοσύνη σε σχέση με την παγκόσμια ενεργειακή 

ανισότητα 

Αφού μελετήθηκε το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου και το οικιακό, σε αυτήν τη 

διδακτική παρέμβαση επιχειρείται η προσέγγιση του προβλήματος της ενεργειακής 

φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και η κατανόηση 

ότι το πρόβλημα του μη βιώσιμου Οικολογικού αποτυπώματος είναι παγκόσμιο και 

άνισα κατανεμημένο εις βάρος των υπό ανάπτυξη χωρών και των πληθυσμών τους. 

Θα χρησιμοποιηθούν γι αυτό τα γραφήματα του Global Footprint Network όπως 

παρέχονται στην ιστοσελίδα https://www.footprintnetwork.org/. Το GFN είναι ένας 

παγκόσμιος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υπολογίζει σε ετήσια βάση το 

οικολογικό αποτύπωμα πάνω από 200 χωρών, με σκοπό την παροχή δεδομένων στα 

κέντρα λήψεων αποφάσεων και στόχο το τέλος του ecological overshoot, της 

υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων οι οποίοι δεν επαρκούν να καλύψουν τις 

http://www.wwf.gr/footprint/
https://www.footprintnetwork.org/
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ετήσιες ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού. (πηγή: 

https://www.footprintnetwork.org/about-us/)  

Με τη χρήση εικόνων ως εργαλείο προβληματισμού και πρόκλησης συζήτησης θα 

αναδυθεί το ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας, ότι οι ανεπτυγμένες χώρες στην ουσία 

«κλέβουν» τους φυσικούς πόρους από άλλους λαούς και το μερίδιό τους σε 

καταναλωτικά αγαθά και ποσοστά ρύπανσης. Εισάγονται οι όροι «παγκόσμιο εκτάριο, 

βιοϊκανότητα της γης». Στη συνέχεια θα δοθεί στα παιδιά φύλλο εργασίας με οδηγίες 

για διερεύνηση στην ιστοσελίδα του Global Footprint Network. Κάθε ομάδα (θα 

υπάρχει ένας υπολογιστής ανά ομάδα) θα μελετήσει τα γραφήματα που 

παρουσιάζουν την εξέλιξη του οικολογικού αποτυπώματος και της βιοϊκανότητας 

διαφορετικών χωρών, αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων. Στόχος είναι ο 

προβληματισμός και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις αιτίες που δημιουργούν τις 

ανισότητες. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα δεδομένα των χωρών που έχει μελετήσει 

και θα συζητηθούν συνολικά τα δεδομένα. Στο τέλος θα γίνει η σύνδεση του 

Οικολογικού αποτυπώματος με το ενεργειακό αποτύπωμα και το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου του οποίου οι συνέπειες βαρύνουν περισσότερο τους λαούς με χαμηλό 

βιοτικό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθεί ο προβληματισμός για την κοινωνική αδικία 

που συντελείται. Τα φύλλα εργασίας που θα συμπληρώσουν οι μαθητές θα 

αποτελέσουν εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού ευαισθητοποίησης των μαθητών και 

κατανόησης της κοινωνικής ανισότητας. 

Αναλυτικά ο σχεδιασμός για την 6η ενότητα παρακάτω στον πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7: Ο σχεδιασμός της 6ης ενότητας 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Ενέργειες εκπ/κού Ενέργειες μαθητών 

1η (διαφάνειες 
1,2)  
Διάρκεια: 5΄ 

Σύνδεση με τα 
προηγούμενα 
μαθήματα 

Προβάλει τις 
διαφάνειες. Κάνει 
ερωτήσεις. 

Απαντούν με βάση 
όσα έχουν μάθει 
μέχρι τώρα. 

2η (διαφάνειες 3-
6) 
Διάρκεια: 5΄ 

Παρουσίαση των 
κοινωνικών 
ανισοτήτων 

Προβάλει τις 
διαφάνειες, 
προκαλεί συζήτηση 
για 
προβληματισμό. 

Συζητούν, 
καταθέτουν τις 
εμπειρίες τους. 

3η (διαφάνειες 7-
11) 
Διάρκεια: 10΄ 

Συνειδητοποίηση 
των κοινωνικών 
ανισοτήτων εις 
βάρος των υπό 
ανάπτυξη χωρών. 

Προβάλει τις 
διαφάνειες. 
Κατευθύνει τη 
συζήτηση. 

Παρατηρούν τους 
χάρτες, συγκρίνουν, 
συζητούν. 
 
 
 

4η (διαφάνεια 
12) 
Διάρκεια: 15΄ 

Μελέτη του 
οικολογικού 
αποτυπώματος της 
Ελλάδας. 
Κατανόηση του 

Προβάλει το 
γράφημα, 
κατευθύνει τη 
συζήτηση, εισάγει 
και εξηγεί τον όρο 

Μελετούν το 
γράφημα, 
παρατηρούν και 
προσπαθούν να 
ερμηνεύσουν τα 

https://www.footprintnetwork.org/about-us/
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όρου «βιοϊκανότητα 
της γης» 

«βιοϊκανότητα» δεδομένα του. 

5η Διάρκεια 20΄ Άσκηση στην 
καθοδηγούμενη 
διερεύνηση και την 
καταγραφή 
πληροφοριών. 

Μοιράζει φύλλα 
εργασίας με 
οδηγίες για τη 
διερεύνηση στο 
διαδίκτυο. Παρέχει 
βοήθεια όπου 
χρειάζεται. 

Μπαίνουν στην 
εφαρμογή του GFN, 
μελετούν τα 
διαγράμματα, 
συμπληρώνουν το 
Φ.Ε. 

6η Διάρκεια 30΄ Άσκηση σε 
δεξιότητες 
παρουσίασης, και 
εξαγωγής 
συμπερασμάτων. 

Συντονίζει τις 
ομάδες, 
κατευθύνει την 
παρουσίαση, κάνει 
διευκρινιστικές 
ερωτήσεις. 

Παρουσιάζουν τα 
γραφήματα που 
μελέτησαν. 
Καταγράφονται 
στον πίνακα τα 
δεδομένα που 
συλλέγησαν. 
Δίνεται έμφαση 
στις διαφορές σε 
σχέση με την 
πάροδο του χρόνου 
αλλά και ανάμεσα 
στις χώρες. 
Εξάγονται 
συμπεράσματα. 

7η (διαφάνειες 
13-17) Διάρκεια 
5΄ 

Να κατανοήσουν ότι 
οι συνέπειες της 
υπερκατανάλωσής 
μας βαρύνουν και 
τους λαούς που δεν 
ευθύνονται για το 
φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. 

Προβάλει τις 
διαφάνειες, 
προκαλεί 
συζήτηση. 

Καταθέτουν τις 
σκέψεις και τα 
συμπεράσματά 
τους. 

Οργάνωση τάξης Ομάδες των 4 ατόμων  

Διδακτικά υλικά και μέσα Λογισμικό παρουσίασης διαφανειών 
(Power point), βιντεοπροβολέας, 1 Η/Υ 
ανά ομάδα, Φύλλο Εργασίας 6 (α,β,γ,δ) 

 

2.4.7. Παρουσίαση του προγράμματος 

Μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος καλούνται οι 

μαθητές που το παρακολούθησαν να σχεδιάσουν μια γιορτή ενημέρωσης με σκοπό να 

κοινοποιήσουν στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, τους γονείς τους και τους 

δασκάλους του σχολείου όσα έχουν μάθει, να τους ενημερώσουν για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η υπερκατανάλωση και να 

προσπαθήσουν να τους επηρεάσουν στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας. 
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Η εμπλοκή των μαθητών σε ρόλο συγγραφέα, σκηνοθέτη, ηθοποιού, μουσικού, 

στιχουργού στοχεύει στην ενίσχυση της υπευθυνότητάς τους και την βιωματική 

μάθηση μέσα από το παράδειγμα. Ο διδακτικός χρόνος που θα παραχωρηθεί στους 

μαθητές για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της παρουσίασης είναι 2 διδακτικά 

δίωρα. Η παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβεί τη μία διδακτική ώρα.  
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3.Μέθοδος  

3.1.Εισαγωγή 

Κατά τον σχεδιασμό της ΔΜΑ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της 

εφαρμόστηκε το μοντέλο της Βασισμένης στον Σχεδιασμό Έρευνας (Design Based 

Reasearch). Αυτό το κεφάλαιο αφορά τη μέθοδο με την οποία θα αξιολογηθεί η ίδια η 

ΔΜΑ και η αποτελεσματικότητά της για την επίτευξη των διδακτικών της στόχων. 

Χωρίζεται σε τρεις υποενότητες. Στην πρώτη περιγράφεται το πλαίσιο στο οποίο 

εφαρμόστηκε η ΔΜΑ, στη δεύτερη αναλύονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

για την αξιολόγησή της ενώ στην τρίτη υποενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον 

οποίο αναλύθηκαν τα ερωτηματολόγια.  

3.2. Συμμετέχοντες  

Η ΔΜΑ εφαρμόστηκε σε 16 μαθητές (9 κορίτσια και 7 αγόρια) ηλικίας 9-10 ετών της Ε΄ 

τάξης δημοτικού σχολείου αστικής περιοχής, στα πλαίσια περιβαλλοντικού 

προγράμματος. Το επίπεδο της τάξης είναι πολύ καλό με τα κορίτσια σχεδόν στο 

σύνολό τους να έχουν πολύ καλές επιδόσεις ενώ από τα αγόρια λίγα είναι αυτά που 

διακρίνονται σε επίπεδο ενδιαφέροντος και συμμετοχής στη διδακτική-μαθησιακή 

διαδικασία. Τα παιδιά είναι εξασκημένα στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο μάθησης και 

συνεργάζονται χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων παιδιών η καθεμιά. Ως 

προς το γνωστικό επίπεδο της τάξης, στο μάθημα της Φυσικής έχουν ήδη διδαχθεί το 

τι είναι ενέργεια και μπορούν να την αναγνωρίσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για 

οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση. Έχουν ακούσει για το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

χωρίς να είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς περιγράφει ο όρος και δεν το έχουν συνδέσει 

ως αποτέλεσμα της ικανοποίησης των καθημερινών αναγκών του ανθρώπου. Έχουν 

παρακολουθήσει το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Βελβενδού «Το δάσος, πηγή 

ζωής» και είναι ενήμερα ότι υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα.  

3.3. Εργαλεία συλλογής δεδομένων – αξιολόγησης 

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται κυρίως δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας ΔΜΑ: α) συγκρίνοντας την τελική με την 

αρχική γνωστική κατάσταση των μαθητών και β) αναδεικνύοντας τα γνωστικά 

μαθησιακά μονοπάτια (Petri & Niedderer, 1998, Psillos & Kariotoglou, 1999) που 

ακολουθούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας (όπ. 

αναφ. Ζουπίδης, 2012).  

Η αξιολόγηση μιας ΔΜΑ μπορεί να είναι «εξωτερική», όταν συγκρίνονται τα 

μαθησιακά αποτελέσματα της ΔΜΑ με τα αποτελέσματα που έφεραν μαθητές με άλλο 

τρόπο διδασκαλίας, ή «εσωτερική», όταν γίνεται σύγκριση ανάμεσα στις απαντήσεις 
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που έδωσαν οι μαθητές στα ίδια ερωτηματολόγια πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. 

Ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 

ΔΜΑ είναι η φύση και η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, η έρευνα σχετικά με τις 

εναλλακτικές ιδέες και τους συλλογισμούς των μαθητών ( Ζουπίδης, 2012). Για την 

διερεύνηση των ιδεών των μαθητών, πριν τη διδακτική παρέμβαση δόθηκαν στους 

μαθητές δύο ερωτηματολόγια με διαφορά μιας εβδομάδας το ένα από το άλλο. 

(Παράρτημα, Ερωτηματολόγια 1 και 2). 

Το πρώτο ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου και στοχεύει 

στην ανίχνευση γενικού προβληματισμού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετικά 

με τη χρήση ενέργειας (5 ερωτήσεις), γνώσεων (13 ερωτήσεις), στάσεων (9 ερωτήσεις) 

και συμπεριφορών (7 ερωτήσεις) σχετικών με την ενέργεια, την κατανάλωσή της και 

την ανάγκη για εξοικονόμησή της. Στο τέλος υπάρχουν ερωτήσεις (2 κλειστού και 1 

ανοιχτού τύπου) για τον όρο που πρόκειται να διδαχθεί, δηλαδή το ενεργειακό 

αποτύπωμα. 

Σύμφωνα με αναφορές σε έρευνες που μετράνε τη γνώση και τις αντιλήψεις που 

σχετίζονται με την ενέργεια, «ένας από τους πιο περιοριστικούς παράγοντες είναι το 

εύρος των θεμάτων και η επιλογή των ερωτήσεων που τίθενται καθώς αυτές 

συνδέονται και πιθανώς καθοδηγούνται από το σκοπό της εργασίας και το γενικό 

πλαίσιο στο οποίο θα εφαρμοστεί» (DeWaters, Powers, 2012, σελ. 39). Έτσι η επιλογή 

των ερωτήσεων έγινε μέσα από την κλίμακα των DeWaters et al. (2012) η οποία 

αφορούσε τον ενεργειακό εγγραμματισμό μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Από την κλίμακα αυτή περιελήφθησαν μόνο δύο παράγοντες (factors): (α) εκείνος ο 

οποίος αφορούσε τις γνώσεις των μαθητών για την ενέργεια καθώς και (β) αυτός που 

αφορούσε τις στάσεις τους και τις συμπεριφορές για την εξοικονόμησή της. 

Προκειμένου να αποφευχθούν μεθοδολογικά προβλήματα σχετικά με την εγκυρότητα 

και αξιοπιστία της κλίμακας, οι δύο αυτοί παράγοντες ελήφθησαν στο σύνολό τους, 

χωρίς, δηλαδή, να αφαιρεθούν, προστεθούν ή τροποποιηθούν οι ερωτήσεις που 

περιείχαν. Για την επιλογή των πολλαπλών απαντήσεων στις επιλεγμένες ερωτήσεις 

μελετήθηκε η εργασία της Κυρκοπούλου (2014) από όπου αντλήθηκαν οι εναλλακτικές 

λάθος απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ανίχνευσης γνώσεων. Η τελική επιλογή των 

ερωτήσεων έγινε με κριτήριο την ηλικία των μαθητών, ποιες έννοιες θα διδαχθούν και 

ποιες στάσεις και συμπεριφορές πρέπει να ανιχνευτούν. 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε ανάλογο ερωτηματολόγιο του Μουρατίδη. 

(2017) και μετράει έμμεσα (και όχι άμεσα, διότι τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με 

την έννοια) την κατανόησή τους για το ενεργειακό αποτύπωμα. Αποτελείται από 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με τη χρήση 12 εικόνων από υπηρεσίες και προϊόντα 

καθημερινής χρήσης στις οποίες οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν αν υπάρχει 

κατανάλωση ενέργειας και η πηγή ενέργειας, καθώς και από δύο ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου για την επίδραση στο περιβάλλον και την καταγραφή προτάσεων για τη μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας.  
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Οι εικόνες δόθηκαν με τυχαία σειρά και αντιστοιχούσαν σε πέντε κατηγορίες: 

 Ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν ενεργειακό αποτύπωμα μέσα από την 

κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (μέσα μαζικής μεταφοράς, θέρμανση), 2 

εικόνες: αστικό λεωφορείο, καλοριφέρ 

 Προϊόντα που έχουν έμμεσα ενεργειακό αποτύπωμα λόγω κατασκευής, 3 

εικόνες: αχρησιμοποίητο tablet, εμφιαλωμένο νερό, αχρησιμοποίητα ρούχα 

 Συμμετοχή στο παγκόσμιο ενεργειακό αποτύπωμα μέσα από τις διεθνείς 

μεταφορές, την κατασκευή και απόσυρση των μέσων μεταφοράς, 5 εικόνες: 

μπανάνες Εκουαδόρ, μεταφορές με αεροπλάνο, φορτηγό πλοίο, τρένο, 

φορτηγό 

 Δραστηριότητες με ενεργειακό αποτύπωμα που δεν οφείλεται στην 

κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, 1 εικόνα: σταβλισμένη κτηνοτροφία 

 Απουσία ενεργειακού αποτυπώματος, 1 εικόνα: δέντρο στο δάσος 

Το ερωτηματολόγιο αυτό του ανοιχτού τύπου έχει δοκιμαστεί σε μαθητές Λυκείου. Για 

να δοκιμαστεί η καταλληλότητά του σε μαθητές δημοτικού έγινε μία πρώτη πιλοτική 

εφαρμογή σε τέσσερις μαθητές της ΣΤ’ τάξης. Κατά την δοκιμαστική εφαρμογή του 

παρατηρήθηκε δυσκολία στην κατανόηση των ερωτήσεων «Για ποιο λόγο 

καταναλώθηκε/χρησιμοποιήθηκε ενέργεια;» και «Πηγή ενέργειας». Αφού άλλαξαν σε 

«Πού χρειάζεται ενέργεια;», «Πηγή ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο, κάρβουνο, 

ηλεκτρισμός)», δόθηκε σε δύο μαθητές της Ε΄ τάξης άλλου τμήματος. Στη συνέχεια, το 

ερωτηματολόγιο κρίθηκε κατάλληλο να δοθεί στους μαθητές όπου θα γινόταν η 

διδακτική παρέμβαση. 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ΔΜΑ στη μάθηση των μαθητών, 

δόθηκαν σε αυτούς τα δύο προαναφερθέντα ερωτηματολόγια συλλογής δεδομένων 

και πέντε μέρες μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης, και με διαφορά 

δύο ημερών το ένα από το άλλο. Η συγκριτική ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν 

οι μαθητές θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο αξιολόγησης ως προς το σε τι βαθμό 

επέδρασε η παρέμβαση στην αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών των 

παιδιών στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας όπως και σε ποιο επίπεδο 

βελτιώθηκαν οι γνώσεις τους για θέματα που αφορούν τη ενέργεια.  

Μαζί με το δεύτερο post ερωτηματολόγιο οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ακόμα 

ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις (Παράρτημα, Ερωτηματολόγιο 3) στο οποίο 

κατέγραψαν την εμπειρία τους από το πρόγραμμα. Τι έμαθαν, τι τους εντυπωσίασε, τι 

τους δυσκόλεψε και αν άλλαξε η συμπεριφορά τους σε θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

Το πρώτο ερωτηματολόγιο, κλειστού τύπου με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, 

δόθηκε στους μαθητές δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των διδασκαλιών. Δεν 

δόθηκαν διευκρινίσεις παρά μόνο η οδηγία να διαβάσουν με προσοχή την κάθε 

ερώτηση και τις δοσμένες απαντήσεις και να επιλέξουν αυτή που θεωρούν σωστή 

(γνωστικές) ή αυτήν που δίνει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με την 

πρόταση (στάσεις-συμπεριφορές). Για τη συμπλήρωσή του χρειάστηκαν 35΄ μέχρι 43΄. 
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Υπήρχε σχετική καθυστέρηση για να εξηγηθούν κάποιες λέξεις – όροι άγνωστοι σε 

κάποιους μαθητές, όπως «αυτονομία, εξοικονόμηση, γεωθερμία, βιομάζα». Στις 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για το ενεργειακό αποτύπωμα, όρος άγνωστος για την 

πλειονότητα των μαθητών, δόθηκε η οδηγία να γράψουν ό,τι νομίζουν ότι σημαίνει 

αφού αναλύσουν τις λέξεις. Όταν δόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο πέντε ημέρες μετά 

την ολοκλήρωση των διδασκαλιών, δεν χρειάστηκαν εξηγήσεις και ολοκληρώθηκε σε 

πολύ λιγότερο χρόνο. Σε 10΄ παραδόθηκε το πρώτο ερωτηματολόγιο και σε 25΄ το 

τελευταίο.  

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο με τις εικόνες δόθηκε μία εβδομάδα μετά το πρώτο. Στην 

απορία κάποιων μαθητών για το «Πού χρειάζεται ενέργεια;» δόθηκε παράδειγμα με 

ένα μολύβι, ώστε με καθοδηγούμενες ερωτήσεις να δώσουν οι ίδιοι την απάντηση: 

«Από πού πήραμε το μολύβι; Ποιος το έφτιαξε; Χρειάστηκε ενέργεια για να το 

φτιάξει;». Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ζήτησαν ερμηνεία της λέξης επίδραση: 

«Επίδραση σημαίνει να κάνει ζημιά στο περιβάλλον;». Διευκρινίστηκε ότι εννοείται 

οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον, θετική ή αρνητική. Για τη συμπλήρωσή του 

χρειάστηκαν 25΄- 30΄. Πέντε μέρες μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών έγινε ξανά 

επίδοση των ίδιων ερωτηματολογίων στους μαθητές, με την ίδια σειρά που είχαν 

δοθεί και αρχικά. Έτσι, πρώτα οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σχετικά 

με τις γνώσεις τις στάσεις και τις συμπεριφορές και δύο ημέρες μετά δόθηκε και πάλι 

το δεύτερο ερωτηματολόγιο. Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε καμιά επεξήγηση και 

ολοκληρώθηκε σε χρόνους από 17΄ μέχρι 45΄. 

Μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο συμπλήρωσαν  και το τρίτο ερωτηματολόγιο-

συνέντευξη, όπου κατέγραψαν την εμπειρία τους από όλο το πρόγραμμα. 

Για την αξιολόγηση της ίδιας της ΔΜΑ θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο τα φύλλα 

εργασίας, οι βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων και οι σημειώσεις της εκπαιδευτικού τις 

οποίες κατέγραφε κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών και μετά από κάθε ενότητα. 

3.4. Ανάλυση 

Για την ανάλυση των ερωτηματολογίων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

δημιουργήθηκαν αρχεία excel όπου καταγράφηκαν οι απαντήσεις των μαθητών. 

Για το πρώτο ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε αρχείο όπου στην πρώτη στήλη 

καταγράφηκαν οι μαθητές σε μία γραμμή ο καθένας. Στη συνέχεια καταγράφηκαν σε 

στήλες οι ερωτήσεις, στις οποίες αντιστοιχούν δύο στήλες για την κάθε μία (pre-post 

απαντήσεις σε κάθε ερώτηση). Έγιναν ξεχωριστά 5 φύλλα, ένα για κάθε μία από τις 

ομάδες των ερωτήσεων: προβληματισμός, γνώσεις, στάσεις, συμπεριφορές και τις 

ερωτήσεις για το ενεργειακό αποτύπωμα. Στα πρώτα τέσσερα φύλλα που 

περιελάμβαναν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι απαντήσεις αριθμήθηκαν για να 

καταγραφούν με ευκολία. Στο τελευταίο φύλλο, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου σχετικά με τον όρο ενεργειακό αποτύπωμα βαθμολογήθηκαν ως εξής: 

πλήρης άγνοια=0, μερική κατανόηση=1, πλήρης κατανόηση=2. Μετά την καταγραφή 
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των απαντήσεων στο φύλλο με τις γνωστικές ερωτήσεις δημιουργήθηκαν δύο στήλες 

σε κάθε ερώτηση για να ελεγχθούν οι pre και post σωστές απαντήσεις των μαθητών. 

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογήθηκε με 1 βαθμό.  

Στα υπόλοιπα φύλλα (προβληματισμός, στάσεις, συμπεριφορές, ενεργειακό 

αποτύπωμα) όπου οι απαντήσεις ήταν σε κλίμακα Likert, αναλυτικά η βαθμολογία 

έγινε: α)Στις ερωτήσεις γενικού προβληματισμού: 1=καθόλου, 2=ελάχιστα, 3=καλά, 

4=αρκετά καλά, 5=πολύ καλά β)Στις ερωτήσεις για την ανίχνευση των στάσεων: 

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Συμφωνώ, 

5=Συμφωνώ απόλυτα. Στις ερωτήσεις που η επιθυμητή απάντηση ήταν «Διαφωνώ 

απόλυτα» έγινε αντιστροφή της βαθμολόγησης δίνοντας, 1 βαθμό στην απόλυτη 

συμφωνία και 5 βαθμούς στην απόλυτη διαφωνία. γ)Στις ερωτήσεις για την ανίχνευση 

των συμπεριφορών: 1=Σχεδόν ποτέ, 2=Όχι πολύ συχνά, 3=Μερικές φορές, 4=Αρκετά 

συχνά, 5=Σχεδόν πάντα. δ)Στις ερωτήσεις για το ενεργειακό αποτύπωμα: πλήρης 

άγνοια=0, μερική κατανόηση=1, πλήρης κατανόηση=2. Με 2 μονάδες 

βαθμολογήθηκαν οι απαντήσεις που όριζαν ως ενεργειακό αποτύπωμα το μέγεθος 

που υπολογίζει την έκταση γης που απαιτείται για την απορρόφηση του CO2 που 

εκλύεται στην ατμόσφαιρα για την παραγωγή ενέργειας για την ικανοποίηση των 

αναγκών μας. Απαντήσεις που δεν ήταν πλήρεις βαθμολογήθηκαν με 1 μονάδα 

Μετά το άθροισμα των βαθμολογιών υπολογίστηκε ο μέσος όρος της τάξης και η 

σύγκριση των πριν και μετά ερωτηματολογίων κατέδειξε την τάση του συνόλου των 

μαθητών ανά ερώτηση και η διαφοροποίησή της μετά από την διδακτική παρέμβαση. 

Επίσης, υπολογίστηκε και ο Μ.Ο. επίδοσης του κάθε μαθητή σε κάθε μια από αυτές τις 

κλίμακες. 

Για το δεύτερο ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε αρχείο όπου και πάλι στην πρώτη 

στήλη καταγράφηκαν οι μαθητές. Για κάθε εικόνα-ερώτηση αντιστοιχούσαν δύο 

στήλες (pre-post απαντήσεις). Για την αξιολόγηση των απαντήσεων δημιουργήθηκε 

πίνακας αποδεκτών/σωστών απαντήσεων ανά εικόνα (παρατίθεται στη συνέχεια) με 

κλίμακα βαθμολογίας από 0 έως 3.  

Πίνακας 8: Αποδεκτές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο με χρήση εικόνων 

Εικόνα - Ερώτηση 

Αποδεκτές απαντήσεις για 

αιτίες κατανάλωσης 

ενέργειας 

Αποδεκτές απαντήσεις για 

την πηγή της 

απαιτούμενης ενέργειας 

1.Θέρμανση με καλοριφέρ Κατασκευή 

Χρήση 

Απόσυρση 

Πετρέλαιο 

Ηλεκτρισμός 

 

2. Tablet (αχρησιμοποίητο) Παραγωγή Πετρέλαιο 

Ηλεκτρισμός 

 

3.Εμφιαλωμένο νερό Κατασκευή 

Απόσυρση 

Πετρέλαιο 

Ηλεκτρισμός 
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4.Ρούχα (αχρησιμοποίητα) Κατασκευή 

 

Πετρέλαιο 

Ηλεκτρισμός 

 

5.Μπανάνες Εκουαδόρ Ανάπτυξη  

Μεταφορά  

Ήλιος  

Πετρέλαιο 

6.Αερομεταφορές Κατασκευή 

Λειτουργία 

Απόσυρση 

Ηλεκτρισμός 

Πετρέλαιο  

7.Θαλάσσιες μεταφορές Κατασκευή 

Λειτουργία 

Απόσυρση 

Ηλεκτρισμός 

Πετρέλαιο 

8.Μεταφορές με τρένο Κατασκευή 

Λειτουργία 

Απόσυρση 

Ηλεκτρισμός 

Πετρέλαιο 

9.Μεταφορές με φορτηγό Κατασκευή 

Λειτουργία 

Απόσυρση 

Ηλεκτρισμός 

Πετρέλαιο 

10.Μετακίνηση με αστικό Κατασκευή 

Λειτουργία 

Απόσυρση 

Ηλεκτρισμός 

Πετρέλαιο 

11.Σταβλισμένη 

κτηνοτροφία 

Κατασκευή 

Λειτουργία  

Τέλος χρήσης 

Ηλεκτρισμός 

Πετρέλαιο 

12.Δέντρο στο δάσος Ανάπτυξη  Ήλιος  

Σύνολο βαθμών 28 23 

Γενικό σύνολο 51 

Βαθμολογία:  

Στην ερώτηση «Πού χρειάζεται ενέργεια», για τις εικόνες –ερωτήσεις 1,2,3 και 4: 

Καμία απάντηση=0 βαθμοί, 1 σωστή απάντηση=1 βαθμός, 2 σωστές απαντήσεις=2 

βαθμοί, 3 σωστές απαντήσεις=3 βαθμοί. Π.χ. στην εικόνα με τις αερομεταφορές ο 

μαθητής που κατέγραψε ως αιτία κατανάλωσης ενέργειας την κατασκευή, τη 

λειτουργία  και την απόσυρση του αεροπλάνου θα πάρει 3 βαθμούς, ενώ, αν 

κατέγραψε μόνο τη λειτουργία του, θα πάρει 1 βαθμό. 

Στις εικόνες-ερωτήσεις 5-12: 1 βαθμός για κάθε αποδεκτή απάντηση 

Στην ερώτηση «Πηγή ενέργειας» : 1 βαθμός για κάθε αποδεκτή απάντηση 

Στο ίδιο ερωτηματολόγιο  οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου βαθμολογήθηκαν ως εξής: 

Στην ερώτηση «Σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις νομίζεις ότι μπορεί να υπάρχει 

επίδραση στο περιβάλλον; Γράψε αν θες 1-2 παραδείγματα για να εξηγήσεις τη γνώμη 

σου», καμία απάντηση=0 βαθμοί, μία αναφορά=1 βαθμός, δύο αναφορές=2 βαθμοί, 

τρεις και περισσότερες αναφορές=3 βαθμοί. Αν παρατίθενται παραδείγματα, ένας 

ακόμα βαθμός. Σύνολο 4 βαθμοί. Π.χ. Ο μαθητής που ανέφερε ότι οι αερομεταφορές, 

η θέρμανση και η σταβλισμένη κτηνοτροφία (3 αναφορές) επιδρούν στο περιβάλλον 
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θα πάρει 3 βαθμούς. Αν αιτιολογήσει τον τρόπο επιβάρυνσης θα πάρει άλλον έναν 

βαθμό, σύνολο 4 βαθμούς. 

Στην ερώτηση «Μπορείς να προτείνεις τρόπους ώστε να μειωθεί η ενέργεια που 

καταναλώνεται σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις; Γράψε 1-2 παραδείγματα 

για να εξηγήσεις τη γνώμη σου», καμία απάντηση=0 βαθμοί, ένα παράδειγμα= 1 

βαθμός, δύο και πλέον παραδείγματα= 2 βαθμοί. 

 Μετά την καταγραφή των απαντήσεων, σε κάθε φύλλο προστέθηκαν δύο στήλες 

όπου υπολογίστηκε το άθροισμα των βαθμών για τις pre - post απαντήσεις κάθε 

μαθητή. Στο τέλος υπολογίστηκε η γενική επίδοση κάθε μαθητή στο σύνολο των 

εικόνων του ερωτηματολογίου. Η συνολική βαθμολογία για κάθε μαθητή ανάλογα με 

την επίδοσή του κυμαίνεται από 0-57 βαθμούς. Το σύνολο αυτό προκύπτει από το 

άθροισμα των σωστών απαντήσεων όπως έχουν καταγραφεί στον παραπάνω πίνακα 

αποδεκτών απαντήσεων (51 βαθμοί) συν τις απαντήσεις των ερωτήσεων ανοιχτού 

τύπου (4+2). Συνολική άριστη βαθμολογία 57 βαθμοί. 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στο τρίτο ερωτηματολόγιο – συνέντευξη 

καταγράφηκαν σε κατηγορίες από νοηματικά όμοιες απαντήσεις και ομαδοποιήθηκαν 

σε αρχείο word.  
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4.Αποτελέσματα 

4.1. Ως προς τον προγραμματισμό 

Η προγραμματισμένη χρονικά διάρκεια για την εφαρμογή της ΔΜΑ τηρήθηκε καθώς η 

ερευνήτρια είναι και η εκπαιδευτικός της τάξης, γεγονός που της παρείχε ευελιξία να 

ολοκληρώσει τη ΔΜΑ χωρίς να επιβαρυνθούν τα υπόλοιπα μαθήματα. Οι 

παρεμβάσεις έγιναν διαφορετική μέρα η καθεμιά, προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα 

του σχολείου ώστε να μην υπάρξει κώλυμα από άλλες σχολικές δραστηριότητες ούτε 

να δημιουργήσουν κώλυμα στην ομαλή διεξαγωγή του ωρολόγιου προγράμματος. 

Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν διαφορετικές ημέρες ήταν για να 

μην συμπίπτει η διδασκαλία της ΔΜΑ πάντα με το ίδιο μάθημα εις βάρος της 

διδακτέας ύλης του, οπότε δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωσή της. 

Αναλυτικά η κάθε ενότητα ολοκληρώθηκε: 

1η ενότητα: Τετάρτη, 7 Μαρτίου. Εισαγωγή στο γενικό πλαίσιο –Οικολογικό 

αποτύπωμα –Ενεργειακό αποτύπωμα – Φαινόμενο θερμοκηπίου(1 διδακτικό δίωρο), 

(Η έναρξη του προγράμματος επηρεάστηκε από το χρόνο διεξαγωγής της 2ης ενότητας) 

2η ενότητα: Δευτέρα, 12 Μαρτίου. Επίσκεψη στο βιοκλιματικό σχολείο - Ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (3 διδακτικές ώρες), (Η επιλογή της ημέρας για την επίσκεψη στο 

Βιοκλιματικό σχολείο έγινε σε συνεργασία με το ΚΠΕ Βελβεντού, αφού οι 

εκπαιδευτικοί του είχαν την ευθύνη του προγράμματος και έπρεπε να βρεθεί μέρα 

διαθέσιμη) 

3η ενότητα: Δευτέρα, 19 Μαρτίου. Ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου (1 διδακτικό 

δίωρο) 

4η ενότητα: Παρασκευή, 30 Μαρτίου. Κύκλος ζωής προϊόντων (2 διδακτικά δίωρα, 

χρόνος διπλάσιος από τον προβλεπόμενο λόγω πληθώρας πληροφοριών που έπρεπε 

να επεξεργαστούν οι μαθητές και δραστηριοτήτων) 

5η ενότητα: Πέμπτη, 19 Απριλίου. Ενεργειακό αποτύπωμα σπιτιού (1 διδακτικό δίωρο), 

(Μεσολάβησαν οι διακοπές του Πάσχα γι’ αυτό η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε 4η και 

5η ενότητα)  

6η ενότητα: Τετάρτη, 25 Απριλίου. Κοινωνική δικαιοσύνη (1 διδακτικό δίωρο) 

7η ενότητα: Πέμπτη, 1 Ιουνίου. Γιορτή ενημέρωσης, παρουσίαση του προγράμματος. 

(1 διδακτική ώρα).  

4.2. Ως προς την αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών 

Για την αξιολόγηση της παρούσας ΔΜΑ ακολουθήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση 

της σύγκρισης της τελικής με την αρχική γνωστική κατάσταση των μαθητών, 

συγκρίνοντας τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στα ίδια ερωτηματολόγια πριν 

και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο εξετάστηκε η 

αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ σε σχέση με τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί. 
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Στις παρακάτω υποενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις των μαθητών 

σε όλες τις υπό μελέτη μεταβλητές και αφού γίνει η σύγκριση των απαντήσεων pre –

post καταγράφονται τα επίπεδα βελτίωσης της μάθησης των μαθητών.  

4.2.1. Ανίχνευση γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με τη χρήση 

ενέργειας (Ερωτηματολόγιο 1) 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών που συμπλήρωσαν οι 16 

μαθητές πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση είναι ομαδοποιημένες σε πέντε 

μεταβλητές: Γενικός προβληματισμός, γνώσεις, στάσεις, συμπεριφορές και το 

ενεργειακό αποτύπωμα ως όρος. Παρακάτω καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακες οι 

απαντήσεις των μαθητών.  

4.2.1.1.Προβληματισμός για την ενέργεια 

Οι δοσμένες για επιλογή απαντήσεις, όπου υπάρχει κλιμάκωση, βαθμολογήθηκαν από 

το 1 ως το 5, με κλίμακα Likert, με την υψηλότερη βαθμολογία στην πιο επιθυμητή 

απάντηση. Έτσι υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων όλων των μαθητών σε 

κάθε ερώτηση και με τη σύγκριση των μέσων όρων προκύπτει η αλλαγή στην τάση του 

συνόλου των μαθητών μετά την παρέμβαση.  

Στη στήλη «Πολλαπλές επιλογές» μέσα σε παρένθεση αναφέρεται η βαθμολογία κάθε 

απάντηησης. 

 

Ερωτήσεις             Πολλαπλές επιλογές Απαντήσεις 

1.Πόσο καλά γνωρίζεις τα 
περιβαλλοντικά 
προβλήματα της γης; 

 

pre post 

Πολύ καλά (5) 2  
Μ.Ο. 
3,69 

8  
Μ.Ο. 
4,5 

Αρκετά καλά (4) 7 8 

Καλά (3) 7 0 

Ελάχιστα (2) 0 0 

Καθόλου (1) 0 0 

2. Ποια είναι η κύρια πηγή 
ενημέρωσης για σένα για 
τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα; 

 Το σχολείο 12 10 

Άνθρωποι του περιβάλλοντός μου 2 3 

Το διαδίκτυο 2 2 

Η τηλεόραση 0 1 

Διάφορα έντυπα 0 0 

3. Πόσο καλά γνωρίζεις 
θέματα σχετικά με την 
ενέργεια; 

Πολύ καλά (5) 7  
Μ.Ο. 
4,06 

6  
Μ.Ο. 
4,25 

Αρκετά καλά (4)  5 8 

Καλά (3) 2 2 

Ελάχιστα (2) 2 0 

Καθόλου (1) 0 0 

4.Πώς θα περιέγραφες τον 
εαυτό σου σχετικά με την 
κατανάλωση ενέργειας; 

Καταναλώνω πολλή ενέργεια (1) 0  
 

Μ.Ο. 
3,19 

1  
 

Μ.Ο. 
2,94 

Καταναλώνω αρκετή ενέργεια (2) 7 4 

Καταναλώνω λίγη ενέργεια (3) 3 5 

Μερικές φορές προσπαθώ να 
εξοικονομώ ενέργεια (4) 

4 5 

Πάντα εξοικονομώ ενέργεια (5) 2 1 

5.Πόσο συχνά συζητάτε με Πολύ συχνά (5) 8  5  



58 
 

την οικογένειά σου 
τρόπους εξοικονόμησης 

ενέργειας; 

Αρκετά συχνά (4) 1 Μ.Ο. 
4 

2 Μ.Ο. 
3,31 Μερικές φορές (3) 6 4 

Σπάνια (2) 1 3 

Ποτέ (1) 0 2 

 

Στην ερώτηση «Πόσο καλά γνωρίζεις τα περιβαλλοντικά προβλήματα της γης», οι 

μαθητές στο σύνολό τους δήλωσαν πιο ενήμεροι για τα περιβαλλοντικά θέματα μετά 

την ολοκλήρωση της ΔΜΑ. Όπως ήταν αναμενόμενο κανένας δεν δήλωσε πλήρη 

άγνοια ακόμα και στο pre ερωτηματολόγιο. Τρεις μαθητές δεν παρουσίασαν διαφορά 

δηλώνοντας αρκετά καλή γνώση τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση. Με το 5 στην 

απάντηση «πολύ καλά» και με 1 στην απάντηση «καθόλου» ο μέσος όρος της τάξης 

από 3,69 πριν, έγινε 4,5 μετά, καταδεικνύοντας τη γενική τάση προς την απάντηση 

«πολύ καλά» 

Στην ερώτηση «Πόσο καλά γνωρίζεις θέματα σχετικά με την ενέργεια» 7 από τους 16 

μαθητές έμειναν σταθεροί στην απάντησή τους ότι έχουν καλή –πολύ καλή γνώση, 5 

παρουσίασαν βελτιωμένη γνώση ενώ 4 μαθητές δήλωσαν στο μετά ερωτηματολόγιο 

χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων. Ο μέσος όρος της τάξης διαμορφώθηκε από 4,06 πριν, 

σε 4,25 μετά, δείχνοντας μικρή τάση προς την απάντηση «πολύ καλά». 

Στην ερώτηση «Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σχετικά με την κατανάλωση 

ενέργειας» υπάρχουν μικρές διαφορές στις pre –post απαντήσεις. 5 μαθητές δείχνουν 

τάση προς το καταναλώνω πολλή ενέργεια ενώ άλλοι 5 μαθητές δείχνουν τάση προς 

την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο μέσος όρος της τάξης από 3,19 παρουσίασε πτώση και 

έφτασε στους 2,94 βαθμούς. 

Στην ερώτηση «Πόσο συχνά συζητάτε με την οικογένειά σου τρόπους εξοικονόμησης 

ενέργειας;" Οι απαντήσεις είναι συγκεχυμένες και διαφοροποιούνται απρόβλεπτα, με 

5 μαθητές να δηλώνουν πολύ συχνά (8 πριν), 4 μερικές φορές (6 πριν) ενώ 2 

δηλώνουν ποτέ (0 πριν). Με το 5 στην απάντηση «πολύ συχνά» και με 1 στην 

απάντηση «ποτέ», ο μέσος όρος της τάξης διαμορφώθηκε από 4 (πριν) σε 3,31 (μετά), 

καταγράφοντας μια τάση προς μικρότερη συχνότητα. 

Στην ερώτηση «Ποια είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για σένα για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα;» το σχολείο παραμένει σταθερά ψηλά στις απαντήσεις των παιδιών 

(12/16 πριν, 10/16 μετά -9 σταθερές απαντήσεις-), το διαδίκτυο παραμένει πηγή 

πληροφόρησης σε 2/16 απαντήσεις ενώ μόνο ένας μαθητής δήλωσε την τηλεόραση 

στο μετά ερωτηματολόγιο (κανείς στο πριν). Άνθρωποι του περιβάλλοντός τους 

αποτελούν πηγή ενημέρωσης για 2/16 μαθητές (πριν και μετά).  

Αξιολόγηση των απαντήσεων προβληματισμού: Η γενική εικόνα είναι ότι οι μαθητές 

παρουσίασαν βελτίωση σε θέματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα. Κυρίως έδειξαν περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι γνωρίζουν τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα και τα θέματα που αφορούν την ενέργεια ενώ σε 

ζητήματα στάσεων δεν υπάρχουν σημαντικά θετικές μεταβολές. 
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4.2.1.2.Γνώσεις  

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι απαντήσεις των μαθητών σε κάθε 

ερώτηση στα πριν και μετά ερωτηματολόγια. Στη στήλη «πολλαπλές επιλογές» η 

σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι τονισμένη με έντονη γραφή. 

Ερωτήσεις 
            Πολλαπλές επιλογές 

Απαντήσεις 

1.Ως ενέργεια ορίζουμε… 

pre post 

Τη δύναμη που κάνει τα πράγματα να 
κινούνται 

2 0 

Το πετρέλαιο και τον λιγνίτη 0 1 

Τον ήλιο και τον αέρα 1 1 

Την ικανότητα να παράγεται έργο 10 13 

Τις μεταβολές στη φύση 3 1 

2.Για να συμβεί οτιδήποτε στη 
φύση είναι απαραίτητος/η… 

Τροφή 1 0 

Αέρας 0 1 

Ήλιος 2 1 

Ενέργεια 12 12 

Δύναμη  1 2 

3.Η αρχική πηγή ενέργειας για 
όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς είναι… 

Ο αέρας 0 1 

Ο ήλιος 3 9 

Τα φυτά 2 2 

Το χώμα 0 1 

Το νερό 11 3 

4.Στην Ελλάδα η κύρια πηγή 
ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι… 

Το πετρέλαιο 5 5 

Το νερό (υδροηλεκτρικά εργοστάσια) 1 0 

Ο άνεμος (αιολικά πάρκα) 1 1 

Ο ήλιος (φωτοβολταϊκά πάρκα) 2 0 

Ο λιγνίτης 7 10 

5.Είναι αδύνατον να… 

Να μετατρέψεις τη χημική ενέργεια σε 
θερμότητα 

3 0 

Να μετρήσεις την ενέργεια που 
καταναλώνει μια συσκευή 

2 3 

Να χρησιμοποιήσεις την ενέργεια του 
ήλιου 

5 3 

Να φτιάξεις μια μηχανή που να παράγει 
περισσότερη ενέργεια από αυτήν που 
καταναλώνει 

5 7 

Να εξοικονομήσεις ενέργεια από την 
ανακύκλωση των προϊόντων 

1 3 

6.Ο όρος «ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας» σημαίνει… 

Πηγές ενέργειας που μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν 

4 3 

Πηγές που μπορούν να ανανεωθούν 
από τη φύση σε σύντομο χρονικό 
διάστημα 

8 10 

Πηγές που δε ρυπαίνουν το περιβάλλον 1 2 

Πηγές που έχουν μεγάλη ενεργειακή 
απόδοση 

2 1 

Πηγές που είναι κατάλληλες για χρήση 1 0 
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7.Ποια από τις παρακάτω 
πηγές ενέργειας δεν είναι 

ανανεώσιμη; 

Ο άνεμος 1 1 

Η γεωθερμία 2 3 

Ο λιγνίτης 5 11 

Ο ήλιος 2     0 

Η βιομάζα 6 1 

8. η πηγή ενέργειας που 
χρησιμοποιείται περισσότερο 

στην Ελλάδα για την παραγωγή 
ενέργειας είναι… 

Το πετρέλαιο 4 3 

Ο λιγνίτης 10 13 

Ο ήλιος 1 0 

Ο άνεμος 0 0 

Το φυσικό αέριο 1 0 

9.Κάποιοι πιστεύουν ότι αν 
εξαντληθούν τα ορυκτά 
καύσιμα μπορούμε να 

μεταπηδήσουμε σε ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Τι είναι λάθος σε 

αυτήν την ιδέας; 

Είναι αδύνατον να κατασκευαστούν 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε μεγάλες 
ποσότητες 

4 4 

Ο ηλεκτρισμός δεν μπορεί να κινήσει ένα 
αυτοκίνητο 

0 3 

Ο περισσότερος ηλεκτρισμός στην 
Ελλάδα παράγεται από τα ορυκτά 
καύσιμα 

6 7 

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν 
μεγάλη αυτονομία 

2 2 

Δεν υπάρχει κάτι λάθος σε αυτήν την 
ιδέα 

4 0 

10.Αν κάποιος που 
πηγαινοέρχεται στη δουλειά 

του διανύει καθημερινά 30χμ, 
ποιος είναι ο πιο αποδοτικός 

τρόπος να εξοικονομήσει 
βενζίνη; 

Να αγοράσει μικρότερο αυτοκίνητο που 
καταναλώνει λιγότερη βενζίνη 

5 2 

Να αγοράσει πιο γρήγορο αυτοκίνητο για 
να πηγαίνει πιο γρήγορα και να 
καταναλώνει λιγότερη βενζίνη 

1 3 

Να πηγαίνει στη δουλειά του μέρα παρά 
μέρα 

0 0 

Να παίρνει μαζί του κάποιον άλλον που 
κάνει την ίδια διαδρομή 

6 10 

Όλες οι επιλογές θα του εξασφαλίσουν 
την ίδια εξοικονόμηση βενζίνης 

4 1 

11. Ποια από τις παρακάτω 
επιλογές εξοικονομεί την 

περισσότερη ενέργεια; 

Η αγορά ενός αυτοκινήτου με τη 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου αντί 
για τη χρήση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς 

4 5 

Να αφήνουμε τα φώτα αναμμένα όταν 
βγαίνουμε για λίγο από ένα δωμάτιο αντί 
να τα κλείνουμε 

1 2 

Να χρησιμοποιούμε την προφύλαξη 
οθόνης του υπολογιστή στα διαλείμματα 

1 2 

Να χρησιμοποιούμε φορητές ηλεκτρικές 
θερμάστρες αντί για θέρμανση του 
σπιτιού με πετρέλαιο 

5 4 

Τα αυτοκίνητα που σβήνουν αυτόματα 
τη μηχανή όταν παραμένει 
σταματημένο για περισσότερο από 15΄΄ 
αντί για τα αυτοκίνητα που δεν έχουν 

5 3 
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αυτό το σύστημα 

12.Πού καταναλώνεται η 
περισσότερη ενέργεια σε ένα 

σπίτι κάθε χρόνο; 

Για θέρμανση και ψύξη του σπιτιού 8 6 

Για τον φωτισμό του σπιτιού 6 6 

Για τη λειτουργία του πλυντηρίου 
πιάτων/ρούχων 

0 3 

Για τη συντήρηση των τροφίμων (ψυγείο) 1 1 

Για το μαγείρεμα 1 0 

13.Πολλοί επιστήμονες 
υποστηρίζουν ότι η μέση 

θερμοκρασία της γης 
αυξάνεται. Μια σημαντική 
αιτία για αυτήν την αλλαγή 

είναι… 

Οι αυξανόμενες συγκεντρώσεις στην 
ατμόσφαιρα CO2 λόγω της καύσης των 
ορυκτών καυσίμων 

5 9 

Η όξινη βροχή 2 3 

Το λιώσιμο των πάγων 3 1 

Ο ήλιος έρχεται πιο κοντά στη γη 1 1 

Η αλλαγή του κλίματος 5 2 

Μ.Ο. Συνολικής επίδοσης των μαθητών  4,75 7,5 

 

Στην ερώτηση «Ως ενέργεια ορίζουμε…» η πλειονότητα των μαθητών απάντησε σωστά 

(10/16 πριν, 13/16 μετά), ένας μαθητής επιμένει στην απάντηση «τον ήλιο και τον 

αέρα», ενώ οι άλλοι δύο έδωσαν σχετικά πιο λογικές απαντήσεις «τις μεταβολές στη 

φύση, το πετρέλαιο και τον λιγνίτη».  

Στην ερώτηση «Για να συμβεί οτιδήποτε στη φύση είναι απαραίτητος/η…» η σωστή 

απάντηση –η ενέργεια- δόθηκε από 12/16 μαθητές και πριν και μετά. Από αυτές οι 11 

ήταν σταθερές, ένας μαθητής απάντησε πριν σωστά ενώ μετά απάντησε «ο αέρας» 

και ένας μαθητής έδωσε τη σωστή απάντηση ενώ είχε δηλώσει στο πριν 

ερωτηματολόγιο «ο ήλιος». 2 μαθητές επέλεξαν τη δύναμη ενώ 1 μαθητής τον ήλιο. 

Στην ερώτηση «Η αρχική πηγή ενέργειας είναι…» σημειώθηκε σημαντική βελτίωση 

καθώς 9 μαθητές έδωσαν τη σωστή απάντηση μετά (3 πριν). Το νερό επιλέχθηκε από 3 

μαθητές μετά (11 πριν) ενώ και οι άλλες απαντήσεις μοιράστηκαν, τα φυτά 2 μαθητές 

(2 πριν), το χώμα 1 (0 πριν), ο αέρας 1 (0 πριν). 

Οι ερωτήσεις «Στην Ελλάδα η κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος είναι…» και «Η πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται περισσότερο στην 

Ελλάδα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι…» είναι ίδιες με διαφορετικές 

επιλογές στις απαντήσεις. Και στις δύο ο λιγνίτης δόθηκε σαν απάντηση από τους 

περισσότερους μαθητές, 10 στην πρώτη ερώτηση (7πριν) και 13 στη δεύτερη ερώτηση 

(10 πριν). Ακολουθεί το πετρέλαιο, επιλογή 5 μαθητών και στις δύο ερωτήσεις.  

Στην ερώτηση «Είναι αδύνατον να…» η σωστή απάντηση, αδύνατον να κατασκευαστεί 

μηχανή που να παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνει, δόθηκε 

από 7 μαθητές (5 πριν) και τρεις επιλογές μοιράστηκαν ισάριθμα σε 3 μαθητές η 

καθεμία ενώ κανένας δεν έδωσε ως απάντηση τη μετατροπή χημικής ενέργειας σε 

θερμότητα (3 πριν).  

Στην ερώτηση «Ο όρος ΑΠΕ σημαίνει…» 10 μαθητές απάντησαν σωστά (8 πριν) ενώ 

και στις άλλες απαντήσεις δε σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές. 
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Στην ερώτηση «Ποια πηγή ενέργειας δεν είναι ανανεώσιμη;» ο λιγνίτης δόθηκε σαν 

απάντηση από 11 μαθητές (5 πριν), η γεωθερμία από 3 (2 πριν), ο άνεμος από 1 (1 

πριν) και η βιομάζα επίσης από 1 (6 πριν). Ο ήλιος δεν ήταν επιλογή κάποιου μαθητή 

στο μετά ερωτηματολόγιο (2 πριν). 

Στην ερώτηση «Κάποιοι πιστεύουν ότι αν εξαντληθούν τα ορυκτά καύσιμα μπορούμε 

να μεταπηδήσουμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τι είναι λάθος σε αυτήν την ιδέα;» 7 

μαθητές έδωσαν τη σωστή απάντηση (6 πριν). Οι υπόλοιποι μοιράστηκαν στις λάθος 

απαντήσεις ενώ κανένας δεν δήλωσε ότι δεν υπάρχει λάθος στην ιδέα (4 πριν).  

Στην ερώτηση «Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η μέση θερμοκρασία της γης 

αυξάνεται. Μια σημαντική αιτία για αυτήν την αλλαγή είναι…» 9 μαθητές απάντησαν 

σωστά (5 πριν), 3 απέδωσαν την αύξηση της θερμοκρασίας στην όξινη βροχή (2 πριν), 

1 την απέδωσε στο λιώσιμο των πάγων (3 πριν), 1 στο ότι η γη πλησιάζει στον ήλιο (1 

πριν) και 2 στην αλλαγή του κλίματος (5 πριν). 

Στην ερώτηση «Αν κάποιος που πηγαινοέρχεται στη δουλειά του διανύει καθημερινά 

30χμ, ποιος είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να εξοικονομήσει βενζίνη;» 10 μαθητές 

έδωσαν την πιο αποδοτική λύση, να παίρνει και άλλον μαζί του στο αυτοκίνητο (6 

πριν), 2 μαθητές θεώρησαν αποδοτικότερη την αγορά μικρότερου αυτοκινήτου (5 

πριν), 3 την αγορά γρηγορότερου αυτοκινήτου (1 πριν), 1 έκρινε όλες τις λύσεις το ίδιο 

αποδοτικές (4 πριν), ενώ κανείς, ούτε πριν ούτε μετά, δε θεώρησε το να πηγαίνει στη 

δουλειά μέρα παρά μέρα σαν λύση. 

Στην ερώτηση «Ποια από τις παρακάτω επιλογές εξοικονομεί την περισσότερη 

ενέργεια;» μόνο 3 μαθητές επέλεξαν τη σωστή απάντηση, αυτοκίνητα με σύστημα που 

σβήνει τη μηχανή όταν είναι σε στάση (5 πριν), και οι υπόλοιποι μοιράστηκαν σε 

εμφανώς λάθος προτάσεις: αγορά οικονομικού αυτοκινήτου αντί για τη χρήση ΜΜΜ 

(4 πριν, 5 μετά), να αφήνουμε αναμμένα φώτα για μικρή απουσία από το δωμάτιο (1 

πριν, 2 μετά), τη χρήση προφύλαξης οθόνης στον υπολογιστή (1 πριν, 2 μετά), χρήση 

φορητών ηλεκτρικών θερμαστρών αντί κεντρική θέρμανση (5 πριν, 4 μετά). 

Στην ερώτηση «Πού καταναλώνεται η περισσότερη ενέργεια σε ένα σπίτι κάθε χρόνο;»  

6 μαθητές επέλεξαν τη σωστή απάντηση, για θέρμανση-ψύξη (8 πριν), 6 τον φωτισμό 

του σπιτιού (6 πριν), 3 θεώρησαν ως πιο ενεργοβόρα τα πλυντήρια (0 πριν), 1 το 

ψυγείο (1 πριν) και κανείς το μαγείρεμα (1 πριν). 

 

Αξιολόγηση των γνώσεων για την ενέργεια: Συγκρίνοντας τα πριν και μετά 

ερωτηματολόγια ως προς τις σωστές απαντήσεις που έδωσε κάθε μαθητής, 

παρουσιάζεται βελτιωμένη εικόνα στο γνωστικό επίπεδο ενώ σε θέματα πρακτικά, 

κρίσης για εξοικονόμηση ενέργειας δεν υπήρξε σημαντική διαφορά. Ο μέσος όρος των 

σωστών απαντήσεων του συνόλου των μαθητών βελτιώθηκε. Από Μ.Ο. 4,75 (στο 

σύνολο των 13) σωστών απαντήσεων στο pre ερωτηματολόγιο, έφτασε σε Μ.Ο 7,5 

σωστών απαντήσεων στο post ερωτηματολόγιο.  

Συγκεκριμένα, με άριστα το 13, 2 μαθητές βαθμολογήθηκαν με 12 σωστές απαντήσεις 

(κανείς πριν), 2 με 10 σωστές (ένας με 11 σωστές πριν), ένας μαθητής με 9 σωστές 
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(κανείς πριν), 5 μαθητές με 8 (3 μαθητές πριν), 2 μαθητές με 6 (κανείς πριν), 1 

μαθητής με 5 σωστές (2 πριν), ένας με 4 σωστές (2 πριν) και 2 μαθητές με 3 (1 πριν). 

Στο πριν ερωτηματολόγιο μετρήθηκαν μόνο 2 σωστές απαντήσεις σε τρεις μαθητές και 

2 μαθητές είχαν μόνο μία σωστή απάντηση. Οι 14 από το σύνολο των 16 μαθητών 

παρουσίασαν βελτίωση, ένας είχε την ίδια βαθμολογία πριν και μετά ενώ ένας 

σημείωσε χαμηλότερη επίδοση μετά σε σχέση με το πριν ερωτηματολόγιο.  

 Στα παρακάτω γραφήματα δίνεται σχηματικά η διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά 

μαθητή στο pre και post ερωτηματολόγιο (Γράφημα 11) και ο μέσος όρος της 

συνολικής επίδοσης της τάξης (Γράφημα 12). 

 

 
Γράφημα 11: Σωστές απαντήσεις των μαθητών στα pre και post ερωτηματολόγια 

 
Γράφημα 12: Μέσος όρος συνολικής επίδοσης των μαθητών στη μεταβλητή Γνώσεις 
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4.2.1.3.Στάσεις  

Για την ανίχνευση των στάσεων των μαθητών σε θέματα που αφορούν τη χρήση και 

την εξοικονόμηση ενέργειας δόθηκαν 9 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σε αυτό το κομμάτι 

του ερωτηματολογίου είναι σε κλίμακα Likert όπου δηλώνουν το βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας τους στις ερωτήσεις – προτάσεις.  

 

Αξιολόγηση των στάσεων: Στις προτάσεις που δείχνουν τη στάση των μαθητών 

απέναντι σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας η ανάλυση των απαντήσεων των 

μαθητών έδειξε μικρή βελτίωση στις στάσεις τους. Ο συνολικός μέσος όρος στο πριν 

ερωτηματολόγιο ήταν 3,81 (μέγιστο 5) και έγινε 3,99 στο μετά ερωτηματολόγιο. Στις 

δύο προτάσεις που προϋποθέτουν συγκεκριμένη γνώση –ετικέτες ενεργειακής 

ταυτότητας στις συσκευές και χρήση ΑΠΕ- οι απαντήσεις στο μετά ερωτηματολόγιο 

έδειξαν σύγχυση με μικρή τάση προς μη προσδοκώμενες απαντήσεις. Στο γράφημα 13 

καταγράφεται ο Μ.Ο. της αλλαγής των στάσεων του συνόλου των μαθητών. 

 
Γράφημα 13: Μ.Ο. αλλαγής στάσεων των μαθητών 

4.2.1.4.Συμπεριφορές 

Για την ανίχνευση των συμπεριφορών των μαθητών σε θέματα σχετικά με την 

ενέργεια δόθηκαν 7 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σε αυτό το κομμάτι του 

ερωτηματολογίου είναι σε κλίμακα Likert όπου δηλώνουν τη συχνότητα με την οποία 

κάνουν αυτό που δηλώνουν οι ερωτήσεις – προτάσεις. Σε δύο ερωτήσεις προστέθηκε 

και η επιλογή «δεν ξέρω» αφού δόθηκε από κάποιους μαθητές, η οποία 

βαθμολογήθηκε με 0 βαθμούς. 

Αξιολόγηση των συμπεριφορών: Η γενική εικόνα που σχηματίζεται μετά την ανάλυση 

των ερωτήσεων που εξέτασαν τις εκφραζόμενες συμπεριφορές των μαθητών 

παρατηρήθηκαν ελάχιστες αποκλίσεις πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Στην 

κλίμακα αξιολόγησης των συμπεριφορών στο πριν ερωτηματολόγιο ο μέσος όρος ήταν 

3,62 και αυξήθηκε ελάχιστα στο μετά ερωτηματολόγιο για να γίνει 3,74. Μικρή 
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βελτίωση έδειξε η πρόθεση των μαθητών να αλλάξουν τις συμπεριφορές που 

αφορούσαν αποφάσεις καθαρά δικές τους (πηγαίνω με τα πόδια ή το ποδήλατο, 

αγοράζω λιγότερα πράγματα) ενώ στις συμπεριφορές που αφορούν την οικογένεια 

(αγορά λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείριση της θέρμανσης) οι 

απαντήσεις μετά ήταν λιγότερο ενθαρρυντικές από ότι στα ερωτηματολόγια πριν τις 

διδασκαλίες. Ενδεχομένως οι μαθητές αυτής της ηλικίας είναι δύσκολο να επιβάλουν 

στην οικογένεια αλλαγές στη συμπεριφορά προς την κατεύθυνση της οικονομίας στην 

ενέργεια. Στο γράφημα 14 καταγράφεται ο Μ.Ο. της αλλαγής των εκφραζόμενων 

συμπεριφορών του συνόλου των μαθητών. 

 
Γράφημα 14: Μ.Ο. αλλαγής συμπεριφορών των μαθητών 

4.2.1.5.Ενεργειακό αποτύπωμα 

Στην ερώτηση «Έχεις ακούσει τον όρο ενεργειακό αποτύπωμα;», ενώ μόνο 7 από τους 

16 έδωσαν θετική απάντηση στο πριν ερωτηματολόγιο, στο μετά ερωτηματολόγιο 

όλοι οι μαθητές απάντησαν θετικά. Στη δεύτερη ερώτηση «Αν ναι, νομίζεις πως έχεις 

καταλάβει τι σημαίνει ενεργειακό αποτύπωμα;» στο πριν ερωτηματολόγιο θετικά 

απάντησαν μόνο 2 μαθητές, ενώ στο μετά ερωτηματολόγιο καταγράφηκαν 16 θετικές 

απαντήσεις. Στην ερώτηση «Τι νομίζεις πως σημαίνει ενεργειακό αποτύπωμα; Γράψε 

με λίγα λόγια τι καταλαβαίνεις ακούγοντας αυτόν τον όρο». ο μέσος όρος της τάξης 

στο πριν ερωτηματολόγιο ήταν 0,31 (άριστα 2) και έγινε 1,56 στο μετά τις διδασκαλίες 

ερωτηματολόγιο. Αναλυτικά, στο πριν ερωτηματολόγιο οι απαντήσεις 11 μαθητών 

έδειξαν πλήρη άγνοια του όρου και 5 είχαν μερική κατανόηση. Στο μετά 

ερωτηματολόγιο 9 μαθητές έδωσαν πλήρη ορισμό της έννοιας και 7 μαθητές έδειξαν 

μερική κατανόηση του όρου. 

 

Αξιολόγηση των απαντήσεων για το ενεργειακό αποτύπωμα: Τα αποτελέσματα σε 

αυτό το κομμάτι του ερωτηματολογίου είναι ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν τη 

σημαντική αλλαγή στη γνώση των μαθητών σχετικά με τον όρο «ενεργειακό 
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αποτύπωμα». Στο γράφημα 15 καταγράφεται η βελτίωση στην κατανόηση του όρου 

Ενεργειακό αποτύπωμα 

 
Γράφημα 15: Κατανόηση του όρου Ενεργειακό αποτύπωμα 

4.2.2. Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης γνώσεων για την κατανάλωση ενέργειας, με τη 

χρήση εικόνων (Ερωτηματολόγιο 2) 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με τη χρήση 

12 εικόνων και ομαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες: άμεσο ενεργειακό αποτύπωμα, 

έμμεσο ενεργειακό αποτύπωμα, παγκόσμιο ενεργειακό αποτύπωμα, μη χρήση 

ορυκτών καυσίμων, απουσία ενεργειακού αποτυπώματος.  

Σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών απαντήσεων που παρατέθηκε στο κεφάλαιο «3. 

Μέθοδος» και στο υποκεφάλαιο «3.4.Ανάλυση», οι απαντήσεις των μαθητών 

βαθμολογήθηκαν με 1 μονάδα για κάθε σωστή/αποδεκτή απάντηση. Στην ερώτηση 

«Πηγή ενέργειας» δόθηκε 1 μονάδα για κάθε σωστή απάντηση. 

Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες οι απαντήσεις των μαθητών σε κάθε ερώτηση, 

στις πέντε κατηγορίες των ερωτήσεων με τον αριθμό των παιδιών που έδωσαν τις 

αποδεκτές απαντήσεις (στους πίνακες σημειώνονται με έντονη γραμματοσειρά) στα 

pre και post ερωτηματολόγια.  

Ερώτηση 1. «Πού χρειάζεται ενέργεια;» 

Ερώτηση: Πού χρειάζεται ενέργεια; 
Ομάδα ερωτήσεων: Άμεσο ενεργειακό αποτύπωμα 

Εικόνα 
Κατασκευή Χρήση Απόσυρση 

pre post pre post pre post 

Θέρμανση με 
καλοριφέρ 

2 5 14 14 0 3 

Μετακίνηση με αστικό 2 4 15 15 0 0 

Ομάδα ερωτήσεων: Έμμεσο ενεργειακό αποτύπωμα 
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Tablet 
(αχρησιμοποίητο) 

5 13 

Ρούχα 
(αχρησιμοποίητα) 

12 15 

Εικόνα 
Κατασκευή Απόσυρση 

pre post pre Post 

Εμφιαλωμένο νερό 9 12 0 3 

Ομάδα ερωτήσεων: Παγκόσμιο ενεργειακό αποτύπωμα 

Εικόνα 
Ανάπτυξη φυτού Μεταφορά 

pre post pre Post 

Μπανάνες Εκουαδόρ 5 6 1 10 

Εικόνα 
Κατασκευή Λειτουργία Απόσυρση 

pre post pre post pre Post 

Αερομεταφορές 2 4 15 16 0 1 

Θαλάσσιες 
μεταφορές 

2 3 14 16 0 1 

Μεταφορές με 
τρένο 

2 4 13 16 0 1 

Μεταφορές με 
φορτηγό. 

2 4 15 14 0 1 

Ομάδα ερωτήσεων: Μη χρήση ορυκτών καυσίμων 

Εικόνα 
Κατασκευή Λειτουργία Τέλος χρήσης 

pre post pre post pre Post 

Σταβλισμένη 
κτηνοτροφία 

2 1 1 9 0 0 

Ομάδα ερωτήσεων: Απουσία ενεργειακού αποτυπώματος 

Εικόνα 
Ανάπτυξη φυτού 

pre Post 

Δέντρο στο δάσος 6 10 

 

Αξιολόγηση απαντήσεων: Η σύγκριση των pre – post ερωτηματολογίων έδειξε μικρή 

βελτίωση στην κατανόηση της ανάγκης για ενέργεια κυρίως στη λειτουργία – χρήση 

των προϊόντων – υπηρεσιών που εικονίζονται. Μικρότερη είναι η βελτίωση ως προς 

την κατανόηση των ενεργειακών αναγκών για την παραγωγή - κατασκευή τους ενώ 

ελάχιστοι μαθητές (3 μαθητές στην απόσυρση των σωμάτων καλοριφέρ και των 

πλαστικών μπουκαλιών, μόνο ένας στην απόσυρση των αεροπλάνων, καραβιών, 

τρένων, φορτηγών) είδαν τις ανάγκες για ενέργεια για την απόσυρση ή ανακύκλωσή 

τους. 

Ερώτηση 2: Πηγές ενέργειας 

Ερώτηση: Πηγές ενέργειας 
Ομάδα ερωτήσεων: Άμεσο ενεργειακό αποτύπωμα 

Εικόνα 
Πετρέλαιο Ηλεκτρισμός 

pre post pre Post 
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Θέρμανση με 
καλοριφέρ 

8 15 9 1 

Μετακίνηση με 
αστικό 

15 15 1 2 

Ομάδα ερωτήσεων: Έμμεσο ενεργειακό αποτύπωμα 

Εικόνα 
Πετρέλαιο Ηλεκτρισμός 

pre post pre Post 

Tablet 
(αχρησιμοποίητο) 

0 4 9 14 

Ρούχα 
(αχρησιμοποίητα) 

0 3 8 11 

Εμφιαλωμένο 
νερό 

0 6 4 9 

Ομάδα ερωτήσεων: Παγκόσμιο ενεργειακό αποτύπωμα 

Εικόνα 
Πετρέλαιο Ηλεκτρισμός 

pre post pre Post 

Αερομεταφορές 12 15 3 3 

Θαλάσσιες 
μεταφορές 

13 16 4 2 

Μεταφορές με 
τρένο 

11 15 7 2 

Μεταφορές με 
φορτηγό. 

14 15 1 2 

Μπανάνες 
Εκουαδόρ 

Ήλιος Πετρέλαιο 

pre post pre Post 

1 4 0 7 

Ομάδα ερωτήσεων: Μη χρήση ορυκτών καυσίμων 

Εικόνα 
Πετρέλαιο Ηλεκτρισμός 

pre post pre Post 

Σταβλισμένη 
κτηνοτροφία 

0 2 1 7 

Ομάδα ερωτήσεων: Απουσία ενεργειακού αποτυπώματος 

Εικόνα 
Ήλιος 

pre Post 

Δέντρο στο δάσος 4 9 

 

Αξιολόγηση απαντήσεων: Οι περισσότεροι μαθητές στο post ερωτηματολόγιο 

αναγνώρισαν το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας κυρίως στις μετακινήσεις (αεροπλάνο, 

καράβι, φορτηγό, αστικό λεωφορείο, τρένο) και τον ηλεκτρισμό κυρίως για την 

παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (tablet, ρούχα, εμφιαλωμένο νερό). Σημαντική 

είναι η βελτίωση (0    7) στην κατανόηση ότι απαιτείται πετρέλαιο για τη μεταφορά 

των μπανανών, συμβάλλοντας στο παγκόσμιο ενεργειακό αποτύπωμα και για το ότι 

απαιτείται ηλεκτρισμός στη σταβλισμένη κτηνοτροφία (1      7).  
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Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

Στο ίδιο ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου βαθμολογήθηκαν ως εξής: Στην 

ερώτηση «Σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις νομίζεις ότι μπορεί να υπάρχει 

επίδραση στο περιβάλλον; Γράψε αν θες 1-2 παραδείγματα για να εξηγήσεις τη γνώμη 

σου»: καμία απάντηση=0 βαθμοί, μία αναφορά=1 βαθμός, δύο αναφορές=2 βαθμοί, 

τρεις και περισσότερες αναφορές=3 βαθμοί. Αν παρατίθενται παραδείγματα, ένας 

ακόμα βαθμός. Σύνολο 4 βαθμοί. Στην ερώτηση «Μπορείς να προτείνεις τρόπους 

ώστε να μειωθεί η ενέργεια που καταναλώνεται σε κάποιες από τις παραπάνω 

περιπτώσεις; Γράψε 1-2 παραδείγματα για να εξηγήσεις τη γνώμη σου»: καμία 

απάντηση=0 βαθμοί, ένα παράδειγμα= 1 βαθμός, δύο και πλέον παραδείγματα= 2 

βαθμοί.  

Μετά την καταγραφή των απαντήσεων, σε κάθε φύλλο προστέθηκαν δύο στήλες όπου 

υπολογίστηκαν οι βαθμοί για τις pre - post απαντήσεις. Στο τέλος υπολογίστηκε η 

γενική επίδοση κάθε μαθητή στο σύνολο των εικόνων του ερωτηματολογίου. Η 

συνολική βαθμολογία για κάθε μαθητή ανάλογα με την επίδοσή του κυμαίνεται από 

0-57 βαθμούς. 

 

Αξιολόγηση-βαθμολόγηση απαντήσεων 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε μαθητής 

στα pre - post ερωτηματολόγια σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων με τη χρήση εικόνων 

και στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, καθώς και η συνολική βαθμολογία του καθενός. 
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 Βαθμολογία των μαθητών στα pre post ερωτηματολόγια σε κάθε ομάδα εικόνων 
Συνολική 

βαθμολογία 
 

Άμεσο ΕΑ Έμμεσο ΕΑ Παγκόσμιο ΕΑ 
Μη χρήση 
ορυκτών 

καυσίμων 
Απουσία ΕΑ 

Ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου 

α/α 
μαθητών 

pre post pre post pre post pre post pre post pre post pre post 

1 4 4 3 5 8 9 0 0 0 0 0 1 15 19 

2 4 4 4 6 7 9 0 0 0 2 0 4 15 26 

3 4 5 5 8 8 14 2 2 0 0 2 4 21 33 

4 4 6 6 8 8 12 0 0 0 0 1 2 19 28 

5 4 4 5 5 9 10 0 2 2 2 1 4 21 27 

6 4 5 7 8 11 15 0 1 2 2 3 4 27 35 

7 4 4 6 6 8 10 1 1 2 1 3 3 24 25 

  8 4 3 1 5 7 9 0 0 0 2 4 2 16 21 

9 4 4 3 4 8 9 0 1 0 0 0 0 15 18 

10 1 4 2 3 3 9 0 0 0 0 0 3 6 19 

11 4 9 4 15 13 20 0 4 1 2 1 3 23 53 

12 5 8 4 12 13 19 1 1 1 1 2 5 26 46 

13 4 4 0 5 8 10 0 0 0 0 0 3 12 22 

14 4 4 5 6 8 13 0 2 0 2 2 6 19 33 

 15 2 3 4 5 6 4 0 0 0 2 0 2 12 16 

16 4 4 2 6 8 10 0 2 2 1 1 4 16 27 
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Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση τη βαθμολογία: Στο σύνολό τους οι 

μαθητές σημείωσαν βελτίωση στο post ερωτηματολόγιο σε διαφορετικό βαθμό ο 

καθένας. Ο μέσος όρος βαθμολογίας στο πριν ερωτηματολόγιο ήταν 17,94 και 

βελτιώθηκε σε 28 στο μετά ερωτηματολόγιο. Αναλυτικά, με άριστα το 57, ένας 

μαθητής συγκέντρωσε 53 βαθμούς (23 πριν), μία μαθήτρια συγκέντρωσε 46 βαθμούς 

(26 πριν), τρεις μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 30 βαθμούς ο καθένας, εφτά 

μαθητές από 21 ως 28, ενώ τέσσερις μαθητές κυμάνθηκαν στο post ερωτηματολόγιο 

από 16 ως 19 βαθμούς. 

Τα αποτελέσματα είναι μάλλον θετικά εφόσον σημειώθηκε αυξημένη βαθμολογία σε 

κάθε μαθητή. Στο γράφημα 16 καταγράφεται η διαφορά της συνολικής επίδοσης των 

μαθητών στα pre και post ερωτηματολόγια. 

 

 
Γράφημα 16: Μ.Ο. συνολικής βαθμολογίας μαθητών στο ερωτηματολόγιο 2 

4.2.3. Γραπτή συνέντευξη για τη γενική εντύπωση του προγράμματος 

(Ερωτηματολόγιο 3) 

Η γραπτή συνέντευξη συμπληρώθηκε από τους μαθητές την ίδια μέρα με το δεύτερο 

ερωτηματολόγιο. Σε αυτό κατέγραψαν τις γενικές εντυπώσεις τους από το 

πρόγραμμα. Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση ομαδοποιήθηκαν και καταγράφονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

1. Περίγραψε με λίγα λόγια τι έμαθες κατά τη διάρκεια της έρευνας που έκανες 
με τους συμμαθητές σου και από τα μαθήματα που παρακολούθησες. 

Ομαδοποιημένες προτάσεις μαθητών  Πλήθος αναφορών 

Για τον κύκλο ζωής των προϊόντων 5 

Πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 9 

Πώς να εξοικονομώ ενέργεια 2 

Για το ενεργειακό αποτύπωμα 5 

Για το φαινόμενο του θερμοκηπίου 2 

Για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 2 

17,94 28 
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Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 1 

Να κάνω ανακύκλωση 1 

Για τη νανοτεχνολογία 1 

2. Τι νομίζεις πως είναι το ενεργειακό αποτύπωμα 

Πλήρεις απαντήσεις 9 

Μερική κατανόηση 7 

3. Τι είναι αυτό που σε εντυπωσίασε περισσότερο; 

Τα πάντα 8 

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων 1 

Το νανοσπρέι που κάνει υδρόφοβες τις επιφάνειες 1 

Τίποτα 2 

Πόση ενέργεια χρειάζεται η μπανάνα 1 

Το βιοκλιματικό σχολείο 1 

Δεν απάντησαν 2 μαθητές 2 

4. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; 

Τίποτα 12 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 1 

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων 1 

Δεν απάντησαν  2 

5. Άλλαξε η συμπεριφορά σου απέναντι στο περιβάλλον; Υιοθέτησες κάποιες 
πρακτικές ώστε να μειώσεις το ενεργειακό σου αποτύπωμα; Αν ναι, σε ποιες 
περιπτώσεις; 

Πηγαίνω με τα πόδια 5 

Κλείνω τις συσκευές που δε χρησιμοποιώ 4 

Ενημερώνω και άλλους για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 1 

Κλείνω την  τηλεόραση από το κεντρικό κουμπί 2 

Σβήνω το φως όταν βγαίνω από το δωμάτιο 7 

Βγάζω τον φορτιστή από την πρίζα 2 

Κάνω ανακύκλωση 8 

Γράφω και στις δύο πλευρές του χαρτιού 1 

Δεν τρώω φρούτα εκτός εποχής 1 

Δεν άλλαξε η συμπεριφορά μου 1 

Άλλαξε λίγο η συμπεριφορά μου 2 

 

Η πλειονότητα των μαθητών στην ερώτηση τι έμαθαν από τα μαθήματα που 

παρακολούθησαν αναφέρθηκε στην ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας (9 μαθητές). Οι 

υπόλοιπες απαντήσεις ήταν σχετικές με τις έννοιες που διδάχθηκαν εκτός από μια 

μαθήτρια που δήλωσε ότι έμαθε για τη νανοτεχνολογία και την υδροφοβικότητα των 

υλικών, σαφώς επηρεασμένη από την επίσκεψη της τάξης στο μουσείο τεχνολογίας 

Νόησις, όπου παρακολούθησαν σχετικό πρόγραμμα. Μόνο μία μαθήτρια κατέγραψε 

στην απάντησή της έξι διαφορετικές γνώσεις που αποκόμισε, 2 μαθητές έγραψαν για 

3 έννοιες ο καθένας, 4 μαθητές κατέγραψαν  από 2 έννοιες και οι υπόλοιποι 8 

μαθητές έδωσαν μόνο από μία έννοια ως απάντηση. 
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Στην ερώτηση «Τι νομίζεις πως είναι το ενεργειακό αποτύπωμα;» οι 9 μαθητές 

έδωσαν ολοκληρωμένη απάντηση προσεγγίζοντας τον ορισμό «Ενεργειακό 

αποτύπωμα ονομάζεται η έκταση γης που απαιτείται για την απορρόφηση του CO2 

που εκλύεται στην ατμόσφαιρα κατά την παραγωγή ενέργειας για την ικανοποίηση 

των αναγκών μας», ενώ οι απαντήσεις 7 μαθητών ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση 

αλλά όχι πλήρεις. Για παράδειγμα, συνδέουν το ενεργειακό αποτύπωμα με τις 

εκπομπές καυσαερίων αλλά δεν το περιγράφουν ως έκταση που απαιτείται για την 

απορρόφησή τους. 

Στην ερώτηση «Τι σε εντυπωσίασε περισσότερο;» 8 από τους 16 μαθητές δήλωσαν 

εντυπωσιασμένοι από τα πάντα, 2 δεν εντυπωσιάστηκαν από κάτι, 2 μαθητές δεν 

απάντησαν ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν διαφορετικά πράγματα: ο κύκλος ζωής των 

προϊόντων, η ενέργεια που χρειάζεται η μπανάνα, το βιοκλιματικό σχολείο. Το 

νανοσπρέι αδιαβροχοποίησης αναφέρθηκε από την ίδια μαθήτρια που κατέγραψε την 

νανοτεχνολογία στην πρώτη ερώτηση. 

Στην ερώτηση «Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο;» μόνο δύο μαθητές απάντησαν 

συγκεκριμένα (φαινόμενο θερμοκηπίου, κύκλος ζωής προϊόντων), δύο δεν απάντησαν 

και οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν τους δυσκόλεψε κάτι.  

Στην τελευταία ερώτηση «Άλλαξε η συμπεριφορά σου απέναντι στο περιβάλλον; 

Υιοθέτησες κάποιες πρακτικές ώστε να μειώσεις το ενεργειακό σου αποτύπωμα; Αν 

ναι, σε ποιες περιπτώσεις;» μόνο ένας μαθητής δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει η 

συμπεριφορά του, τρεις μαθητές είπαν πως έχει αλλάξει χωρίς όμως να αναφέρουν με 

ποιον τρόπο, ένας μαθητής κατέγραψε έξι διαφορετικές συμπεριφορές, δύο μαθητές 

έδωσαν από τέσσερις απαντήσεις ο καθένας, πέντε μαθητές από τρεις καταγραφές, 

τρεις μαθητές δήλωσαν από δύο διαφορετικές συμπεριφορές και ένας μαθητής έδωσε 

μία αλλαγή συμπεριφοράς.  

 

Αξιολόγηση: Έχοντας υπόψη τους αρχικούς στόχους του προγράμματος, την 

κατανόηση όρων και εννοιών που σχετίζονται με το ενεργειακό αποτύπωμα, την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την ενέργεια και την 

δραστηριοποίησή τους στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, οι απαντήσεις 

των μαθητών σε αυτό το ερωτηματολόγιο – συνέντευξη είναι αρκετά ενθαρρυντικές 

ότι οι στόχοι έχουν εν μέρει επιτευχθεί. Ο όρος ενεργειακό αποτύπωμα δεν είναι 

άγνωστος σε κανέναν μαθητή. Οι έννοιες που συνδέονται με αυτόν είναι στους 

περισσότερους μαθητές οικείες και η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας ως μέσο 

λύσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων καταγράφηκε από την πλειονότητα των 

παιδιών. Όσον αφορά την αλλαγή στις συμπεριφορές τους, οι δυνατότητες των 

μαθητών φάνηκαν να περιορίζονται σε πράξεις των ίδιων, χωρίς να μπορούν να 

παρέμβουν στη μείωση του οικογενειακού ενεργειακού αποτυπώματος. Το ότι τα 

μαθήματα δεν δυσκόλεψαν σε κάτι τους περισσότερους μαθητές και ότι τους 

εντυπωσίασε όλο το πρόγραμμα δείχνουν ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για τα 

περιβαλλοντικά θέματα. 
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4.3. Ως προς την αξιολόγηση της ΔΜΑ 

Για την αξιολόγηση της ΔΜΑ μελετήθηκαν οι βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, οι 

σημειώσεις της εκπαιδευτικού όπως τις κατέγραφε κατά τη διάρκεια και μετά την 

ολοκλήρωση κάθε διδακτικής παρέμβασης και τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας των 

μαθητώ. Καταγράφηκε ο πραγματικός χρόνος για κάθε δραστηριότητα και η 

συμμετοχή των μαθητών στις συζητήσεις προβληματισμού ή στις απαντήσεις τους στις 

ερωτήσεις της εκπαιδευτικού. Παρατίθενται παρακάτω σε πίνακες, αναλυτικά για 

κάθε διδασκαλία, οι χρόνοι και τα αποτελέσματα των επιμέρους δραστηριοτήτων και 

γενικά σχόλια για την πορεία του μαθήματος. 

4.3.1. Αποτελέσματα 1ης ενότητας,  «Εισαγωγή στο γενικό πλαίσιο – Οικολογικό 

αποτύπωμα, Ενεργειακό αποτύπωμα, φαινόμενο θερμοκηπίου» 

(στη στήλη Δραστηριότητα με έντονη γραφή είναι ο πραγματικός χρόνος που 

απαιτήθηκε για κάθε δραστηριότητα) 

Δραστηριότ
ητα 

Διδακτικοί 
στόχοι 

Εκτίμηση της εκπαιδευτικού - σχόλια 

1η 
(διαφάνειες 
1-4)  
Διάρκεια: 5΄ 
10:50 

Προβληματισμός 
και 
συνειδητοποίηση 
ότι η φύση 
παρέχει τα 
πάντα.  

Συμμετοχή όλων των μαθητών (σε όλες της 
δραστηριότητες) 

2η 
(διαφάνειες 
5-7) 
Διάρκεια: 
20΄ 
13:30 

Γνωριμία με τον  
όρο «Οικολογικό 
αποτύπωμα» 

Οι απαντήσεις στο φύλλο εργασίας είναι πολύ κοντά 
στον ορισμό της έννοιας. Δείχνουν να έχουν 
καταλάβει το Οικολογικό αποτύπωμα ως την  κάλυψη 
των συνολικών  αναγκών μας, όχι όλοι όμως σαν 
έκταση γης που απαιτείται. Ενδεικτικά αναφέρονται 
κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο 
εργασίας: «Το Οικολογικό αποτύπωμα σημαίνει την  
έκταση που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος για να 
καλύψει τις ανάγκες του.» και «Όλες οι ανάγκες του 
ανθρώπου» 

3η 
(διαφάνειες 
8-10) 
Διάρκεια: 
20΄ 
18:25 

Παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων 
της μέτρησης του 
ΟΑ σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 
Προβληματισμός. 

Στις απαντήσεις στο Φ.Ε. προβλέπουν σωστά ότι σε 
λίγο η γη δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. 
2 από τις 4 ομάδες συγχέουν την μη ικανοποίηση των 
ανθρώπινων αναγκών με την καταστροφή του 
πλανήτη. Η εκπαιδευτικός παρενέβη και με 
ερωτήσεις κατεύθυνε τους μαθητές να καταλάβουν 
το λάθος της διατύπωσης και να το διορθώσουν.  

4η 
(διαφάνειες 
11-14) 
Διάρκεια: 

Γνωριμία με τον 
όρο «Ενεργειακό 
αποτύπωμα» 

Πετυχημένη συζήτηση με τη συμμετοχή σχεδόν όλων 
των μαθητών.  
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10΄ 
7:44 

5η 
(διαφάνειες 
15-19) 
Διάρκεια: 
20΄ 
18:41 

Γνωριμία με τον 
όρο «φαινόμενο 
του 
θερμοκηπίου». 
Σύνδεσή του με 
το ενεργειακό 
αποτύπωμα. 

Και στις 4 ομάδες έγινε κατανοητό ότι η καταστροφή 
των δασών και η αύξηση των ρύπων έχει ως 
αποτέλεσμα την ρύπανση της ατμόσφαιρας. Μόνο 
μία όμως συνέδεσε τη ρύπανση με την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.  

6η  
Διάρκεια: 
15΄ 
20:50 

Εμπέδωση 
μάθησης νέων 
εννοιών, 
αξιολόγηση του 
επιπέδου 
κατανόησής τους 
με την κατασκευή 
εννοιολογικού 
χάρτη. 

Στους εννοιολογικούς χάρτες που σχεδίασαν 
συνδέουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου με την 
κατανάλωση ενέργειας οι 3 από τις 4 ομάδες. Μία 
ομάδα (οικονόμοι), ενώ αντιλαμβάνεται τη σχέση 
ανάμεσα στα εργοστάσια και τα αυτοκίνητα με τη 
ρύπανση, δεν τοποθετεί το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα αλλά στην αρχή της 
σχέσης. Ίσως η πίεση του χρόνου να συνέβαλε στο 
λάθος, γιατί, όταν συζήτησε η εκπ/κός στο διάλειμμα 
μαζί τους, είχαν σωστή άποψη για τη σχέση αιτίας-
αποτελέσματος.  
Στη συμπλήρωση των λέξεων στην άσκηση 5 η ίδια 
ομάδα μπέρδεψε το οικολογικό με το ενεργειακό 
αποτύπωμα, ενώ οι υπόλοιπες κατάλαβαν τη 
διαφορά.  
Όλες οι ομάδες αντιμετώπισαν πρόβλημα στη 
συμπλήρωση της λέξης «να απορροφήσει» τα 
απορρίμματα. Το λάθος είναι της εκπ/κού η οποία 
έκανε μικρή αναφορά στα απορρίμματα και το πού 
πηγαίνουν, δεν συζητήθηκε επαρκώς το θέμα. 
Χρειάστηκε να κατευθύνει τις ομάδες κατά τη 
συμπλήρωση της άσκησης. 

 

Η γενική εκτίμηση για τη διδασκαλία έχει θετικό πρόσημο. Τα παιδιά έδειξαν 

ενδιαφέρον, συμμετείχαν ακόμα και οι μαθητές που δεν είναι πάντα δραστήριοι, 

κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τις νέες έννοιες που διδάχθηκαν. 

Θα πρέπει να γίνει πιο προσεκτική διατύπωση των ερωτήσεων στα Φ.Ε.  σε επόμενη 

εφαρμογή της ΔΜΑ, για την αποφυγή παραλείψεων και την καλύτερη κατανόησή 

τους.  

Ο προγραμματισμένος χρόνος με τον πραγματικό χρόνο που διατέθηκε σε κάθε 

δραστηριότητα ήταν πολύ κοντά, εκτός από την πρώτη δραστηριότητα η οποία πήρε 

τον διπλάσιο από τον προβλεπόμενο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο 

χρόνος της δεύτερης δραστηριότητας για να μπούμε πάλι στα χρονικά πλαίσια. Αυτή η 

πίεση είχε ως αποτέλεσμα την ελλειπή αναφορά στην απορρόφηση των 

απορριμμάτων με τα γνωστά αποτελέσματα.  
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Η καταγραφή του χρόνου για την 6η δραστηριότητα έγινε με βάση τον χρόνο που 

χρειάστηκε η τελευταία ομάδα για να ολοκληρώσει το Φ.Ε. Η ομάδα που τελείωσε 

πρώτη ολοκλήρωσε σχεδόν 3 λεπτά νωρίτερα. 

 

4.3.2. Αποτελέσματα 2ης ενότητας, «Πρόγραμμα του ΚΠΕ Βελβεντού: Ένα Σχολείο 

πολύ πράσινο! Βιοκλιματικό σχολείο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Εκτίμηση της εκπαιδευτικού - σχόλια 

1η Θεωρητικό 

μέρος 

 

Διάρκεια: 65’  

Να γνωρίσουν την ηλιακή 

αρχιτεκτονική των 

αρχαίων Ελλήνων 

Να μάθουν βασικά 

στοιχεία της 

βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής. 

Να καταλάβουν την αξία 

της αρμονικής σχέσης του 

ανθρώπου με το φυσικό 

περιβάλλον. 

Να γνωρίσουν τις 

συνέπειες των 

ανθρώπινων επεμβάσεων 

στο περιβάλλον. 

Να   συνειδητοποιήσουν 

την αξία της ενέργειας στη 

ζωή μας και να 

ευαισθητοποιηθούν για 

τα προβλήματα που 

συνδέονται με τις μη ΑΠΕ 

και την αλόγιστη χρήση 

ορυκτών καυσίμων. 

 Να μάθουν τις συνέπειες 

του φαινομένου του 

θερμοκηπίου και την 

οικολογική καταστροφή 

Το θεωρητικό μέρος ήταν αρκετά 

ανιαρό για τους μαθητές. Δεν 

συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση. 

(αποδίδω την αιτία στον τρόπο που 

γινόταν οι ερωτήσεις, χωρίς να 

δίνονται οι κατάλληλες επεξηγήσεις). 

Οι έννοιες που παρουσιάστηκαν ήταν 

πολλές (βιοκλιματικά κτίρια, 

αειφορία, μικροκλίμα, ΑΠΕ, 

βιοκλιματική αρχιτεκτονική 

αρχαιότητας, αρμονία με το φυσικό 

περιβάλλον, φαινόμενο 

θερμοκηπίου) και σε πολλές 

περιπτώσεις δοσμένες με τρόπο μη 

κατάλληλο για την ηλικία των 

μαθητών. Όπως και η ίδια η 

υπεύθυνη του ΚΠΕ επεσήμανε, ήταν 

σχεδιασμένη η παρουσίαση για 

μαθητές ΣΤ΄τάξης ή μαθητές 

Γυμνασίου. 

 

 

Ακολούθησε διάλειμμα 15’ 
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που συντελείται. 

Να συνειδητοποιήσουν  

ότι λύση σε πολλά από τα 

περιβαλλοντικά 

προβλήματα είναι η 

στροφή του ανθρώπου 

στη χρήση ΑΠΕ, άρα και 

στην κατασκευή 

βιοκλιματικών κατοικιών. 

 

2η Δράση 

πεδίου 

 

Διάρκεια 20΄ 

Να μάθουν στοιχεία της 

βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής 

Τα παιδιά θα περιηγούνταν στους 

χώρους του σχολείου μέσα από μια 

εφαρμογή στον Η/Υ. Η εφαρμογή 

κολλούσε και δεν ικανοποίησε τους 

μαθητές. 

3η Δράση 

πεδίου 

 

Διάρκεια 20΄ 

Να γνωρίσουν το κτίριο 

και να καταγράψουν τα 

ιδιαίτερα 

κατασκευαστικά στοιχεία 

του (περσίδες, 

φωτοβολταϊκά, 

φωταγωγούς, σύστημα 

ηλιοθερμίας και 

γεωθερμίας, αυτόματο 

σύστημα ελέγχου CO2 

κ.α) 

Ξεναγήθηκαν στο γεωστάσιο, όπου 

είδαν το σύστημα διαχείρισης της 

γεωθερμίας, στους διαδρόμους του 

σχολείου και παρατήρησαν τα 

κατασκευαστικά στοιχεία. 

Εντυπωσιάστηκαν από όσα είδαν. 

Διέκριναν τις διαφορές του σχολείου 

με ένα συμβατικό κτίριο. 

4η Δράση 

πεδίου 

 

Διάρκεια 10΄ 

Να αξιολογηθούν για το 

επίπεδο γνώσεων που 

αποκόμισαν κατά το 

θεωρητικό μέρος. 

Χωρισμένοι σε δύο ομάδες 

συμπλήρωσαν δύο διαφορετικά 

σταυρόλεξα. Οι απαντήσεις δόθηκαν 

συλλογικά. Το επίπεδο γνώσεων που 

ελέγχθηκε ήταν επιφανειακό.  

Όταν επιστρέψαμε στο σχολείο, 

συζητήσαμε όσα είδαν-έμαθαν. Η 

συμμετοχή των παιδιών στη συζήτηση 

ήταν σαφώς πιο ζωντανή. Φάνηκε 

(χωρίς να μπορεί να αξιολογηθεί) ότι 

κατάλαβαν τα περισσότερα από όσα 

άκουσαν. 
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5η Δράση 

πεδίου-

παιχνίδι  

 

Διάρκεια 20΄ 

Να ελεγχθούν οι γνώσεις 

των μαθητών στο 

βιοκλιματισμό. 

Το παιχνίδι ευχάριστο, οι ερωτήσεις 

στο πλαίσιο των εννοιών που 

παρουσιάστηκαν, οι απαντήσεις των 

παιδιών συλλογικές και σωστές. 

 

Οι προβλεπόμενοι χρόνοι τηρήθηκαν πιστά. Δυστυχώς δεν επετράπη η βιντεοσκόπηση 

του προγράμματος. Άλλωστε την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων είχαν εξ ολοκλήρου οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Βελβεντού οπότε 

οποιοδήποτε σχόλιο για την έκβασή τους δεν αφορά την αξιολόγηση της ΔΜΑ αφού 

δεν μπορεί αυτή η αξιολόγηση να φέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της δράσης 

του ΚΠΕ. 

4.3.3. Αποτελέσματα 3ης ενότητας, «Μετράμε το ενεργειακό αποτύπωμα του 

σχολείου μας – Προτείνουμε τρόπους για τη μείωσή του» 

(στη στήλη Δραστηριότητα με έντονη γραφή είναι ο πραγματικός χρόνος που 

απαιτήθηκε για κάθε δραστηριότητα) 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Εκτίμηση της εκπαιδευτικού - σχόλια 

1η Σύνδεση με 
τα 
προηγούμενα 
Διάρκεια: 5΄ 
6΄:30΄΄ 

Να θυμηθούν οι 
μαθητές όσα μάθανε για 
το ενεργειακό 
αποτύπωμα. 

Οι μαθητές απάντησαν στις 
ερωτήσεις. Ικανοποιητική κατανόηση 
της έννοιας του ενεργειακού 
αποτυπώματος. Δόθηκαν οδηγίες για 
τη συλλογή των δεδομένων. 

2η Συλλογή 
δεδομένων 
Διάρκεια: 25΄ 
Από 10΄-21:50΄  
(πρώτη-
τελευταία 
ομάδα) 

Να συνεργαστούν για 
την συλλογή των 
στοιχείων του σχολείου, 
να γίνουν ερευνητές και 
να εμπλακούν 
περισσότερο στη 
διαδικασία μάθησης. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 8 ομάδες 
των 2 και ανέλαβαν δύο τάξεις η κάθε 
ομάδα. Η δασκάλα συμπλήρωσε στην 
εφαρμογή τα γενικά χαρακτηριστικά 
του σχολείου. Έγινε η συλλογή των 
δεδομένων χωρίς προβλήματα.  

3η Καταγραφή 
δεδομένων 
Διάρκεια: 20΄ 
Σύνολο 35΄ 

Να συνεργαστούν για 
την καταγραφή των 
δεδομένων που 
συνέλεξαν, να 
εξασκηθούν στη χρήση 
του ψηφιακού 
παιχνιδιού 

Άρχισε η καταγραφή των δεδομένων 
στην εφαρμογή από κάθε ομάδα που 
ολοκλήρωσε τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου. 
Υπήρξε τεχνικό πρόβλημα με την 
εφαρμογή. Μετά την πρώτη 
καταγραφή έβγαλε μηδενικό 
αποτέλεσμα εκπομπών  CO2. 
Αναγκαστήκαμε να ξαναπεράσουμε 
τα στοιχεία στην εφαρμογή.   

4η Συζήτηση 
αποτελεσμάτων 

Να συνειδητοποιήσουν 
το μέγεθος των 

Το αποτέλεσμα του αποτυπώματος 
άνθρακα (δεν αναφέρθηκε ο όρος) 
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μέτρησης, 
αναγωγή της 
ποσότητας  CO2  

σε έκταση γης 
Διάρκεια 10΄ 
8΄ 
 

συνολικών εκπομπών 
CO2   στην ατμόσφαιρα 
και την επίδρασή τους 
στην ενίσχυση του 
φαινομένου του 
θερμοκηπίου. 

ήταν 7 τόνοι  CO2 ανά έτος. Δηλαδή το 
ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου 
είναι 23,8 στρέμματα παραγωγικής 
γης ή 2,38 εκτάρια (αναφέρθηκαν 
μόνο τα στρέμματα). Ο αριθμός ήταν 
εντυπωσιακός και οι μαθητές 
εντυπωσιάστηκαν ακόμη περισσότερο 
όταν έγινε η αναγωγή σε οικείο 
μέγεθος, γήπεδο ποδοσφαίρου. 
Απαιτείται δασική έκταση ίση με τρία 
γήπεδα ποδοσφαίρου περίπου. 
Τονίστηκε ότι οι τιμές είναι 
ενδεικτικές και προφανώς το 
ενεργειακό αποτύπωμα είναι 
μεγαλύτερο, αφού δεν καταγράφηκαν 
όλοι οι καταναλωτές του σχολείου και 
οι χρόνοι λειτουργίας τους είναι κατά 
προσέγγιση.  Προκλήθηκε 
προβληματισμός για το συνολικό ΕΑ 
της πόλης και αν η δασική έκταση που 
απαιτείται υπάρχει. Έγινε σύνδεση με 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
(Η αναγωγή της ποσότητας CO2 σε 
έκταση γης έγινε κατά προσέγγιση, 
υπολογίζοντας ότι για να 
απορροφηθεί ένας τόνος CO2 

χρειάζονται περίπου 0,34 εκτάρια γης. 
Αυτή η αναλογία υπολογίστηκε όταν 
σε πολλαπλές μετρήσεις του οικιακού 
ενεργειακού αποτυπώματος δόθηκαν 
διαφορετικά δεδομένα. Η εφαρμογή 
(footprintcalculator.org) δίνει ως 
αποτέλεσμα την ποσότητα CO2 

(αποτύπωμα άνθρακα) και το 
οικολογικό αποτύπωμα. Με απλή 
μαθηματική αναλογία προέκυψε 
αυτός ο τύπος κατά προσέγγιση.) 

5η Δημιουργία 
προτάσεων για 
τη μείωση του 
ενεργειακού 
αποτυπώματος 
του σχολείου 
Διάρκεια 20΄ 
16΄ 

Να ευαισθητοποιηθούν 
και να καταλάβουν ότι 
μπορούν να συμβάλουν 
στη μείωση του 
ενεργειακού 
αποτυπώματος του 
σχολείου. 

Κάθε ομάδα συμπλήρωσε στο Φ.Ε. τις 
προτάσεις της για την μείωση του ΕΑ. 

6η  Παρουσίαση 
προτάσεων 

Να ασκήσουν δεξιότητες 
παρουσίασης και 

Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις και 
καταγράφηκαν συνολικά στον πίνακα 
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Διάρκεια 10΄ 
8΄ 

επικοινωνίας.  της τάξης. Συζητήθηκε για το ποιος 
είναι αρμόδιος για την υλοποίηση 
κάθε μιας από αυτές. 

 

Ο υπολογισμός του χρόνου για τις δραστηριότητες 2 και 3 δεν είναι ακριβής, γιατί η 

καταγραφή των δεδομένων άρχισε όταν η πρώτη ομάδα επέστρεψε στην τάξη με την 

τελευταία ομάδα να έρχεται σχεδόν 10 λεπτά αργότερα. Επιπλέον υπήρξε και η 

10λεπτη καθυστέρηση όταν χρειάστηκε να ξαναπεραστούν τα στοιχεία στην εφαρμογή 

(η καταχώρηση αυτή τη φορά έγινε από τη δασκάλα με την κάθε ομάδα να 

υπαγορεύει τις τιμές για οικονομία χρόνου). Έτσι, ενώ κατά την άθροιση του 

πραγματικού χρόνου φαίνεται να είναι αρκετός, στην ουσία υπήρξε σχετική πίεση για 

την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, γι αυτό και η αναγωγή σε έκταση γης δεν έγινε 

(όπως είχε σχεδιαστεί) από τις ομάδες, αλλά στον πίνακα με την καθοδήγηση της 

δασκάλας για τις μαθηματικές πράξεις που χρειάστηκαν.  

4.3.4. Αποτελέσματα 4ης ενότητας, «Ο κύκλος ζωής των προϊόντων – το ενεργειακό 

τους αποτύπωμα» 

 (στη στήλη Δραστηριότητα με έντονη γραφή είναι ο πραγματικός χρόνος που 

απαιτήθηκε για κάθε δραστηριότητα) 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Εκτίμηση της εκπαιδευτικού - σχόλια 

1η Προβολή 
διαφανειών 
(διαφάνειες 1-
9) Διάρκεια: 20΄ 
 31΄ 

Να προκληθεί 
προβληματισμός για τις 
ενεργειακές ανάγκες 
των προϊόντων. Να 
κατανοήσουν τον όρο 
«κύκλος ζωής 
προϊόντων» 

Η συζήτηση εξελίχθηκε πολύ καλά. Τα 
παιδιά έδειξαν να κατανοούν τις 
ανάγκες σε ενέργεια σε όλα τα στάδια 
του κύκλου ζωής των προϊόντων. 

2η Μελέτη 
ενημερωτικών 
φυλλαδίων, 
συμπλήρωση 
Φ.Ε. 
Διάρκεια: 30΄ 
50’  

Να καταλάβουν τις 
ενεργειακές ανάγκες 
των προϊόντων σε όλα 
τα στάδια του κύκλου 
ζωής τους. 

Χρειάστηκε πολύ περισσότερος χρόνος 
από τον προβλεπόμενο. Ίσως οι 
πληροφορίες στο ενημερωτικό 
φυλλάδιο ήταν πολλές, τα στάδια 
επεξεργασίας περισσότερο αναλυτικά 
από ότι χρειαζόταν. Ωστόσο έγιναν 
κατανοητές, όπως φαίνεται από τα 
Φ.Ε.. Χρειάστηκαν διευκρινήσεις στη 
συμπλήρωση του πίνακα για τις 
έννοιες «καταναλωτής ενέργειας – 
πηγή ενέργειας». 

3η Κατασκευή 
εννοιολογικού 
χάρτη 
Διάρκεια: 20΄ 

Να συνεργαστούν για 
να οργανώσουν τα 
αποτελέσματα της 
μελέτης τους.  

Και πάλι απαιτήθηκε περισσότερος 
από τον προβλεπόμενο χρόνο, για τον 
ίδιο λόγο. Πολλά τα στάδια 
επεξεργασίας. Έγινε καλή επιλογή των 
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40΄ εικόνων που χρησιμοποίησαν σε σχέση 
με το σύνολο αυτών που τους 
δόθηκαν. Η συνεργασία των μελών των 
ομάδων ήταν πολύ καλή.  

4η Παρουσίαση 
εννοιολογικών 
χαρτών  
Διάρκεια 15΄ 
17΄ 

Να ασκήσουν 
δεξιότητες 
παρουσίασης και 
επικοινωνίας. 

Οι παρουσιάσεις σαφείς και καλά 
συντονισμένες. Τα συμπεράσματα 
βγήκαν αβίαστα. Τα παιδιά 
εντυπωσιάστηκαν αλλά και κατάλαβαν 
τη μεγάλη κατανάλωση ενέργειας σε 
όλον τον κύκλο ζωής των προϊόντων. 

5η Καταγραφή 
συμπεράσματος 
(διαφάνεια 10) 
Διάρκεια 5΄ 
2΄ 

Να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι όλα 
τα προϊόντα αφήνουν 
ενεργειακό 
αποτύπωμα σε όλα τα 
στάδια του κύκλου 
ζωής τους. 

Η τελευταία διαφάνεια δεν 
προβλήθηκε. Ωστόσο το τελικό 
συμπέρασμα διατυπώθηκε σαφώς και 
κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων 
και στο τέλος της διδασκαλίας. 

 

Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το μάθημα ήταν ο χρόνος. Χρειάστηκε διπλάσιος από 

τον προβλεπόμενο. Δεν έγινε σωστή εκτίμηση στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. 

Ήταν πολλές οι πληροφορίες που περιείχαν τα ενημερωτικά φυλλάδια με όρους και 

πολλές διαδικασίες εντελώς άγνωστες στους μαθητές, οπότε σπαταλήθηκε πολύς 

χρόνος στην κατανόησή τους.  

4.3.5. Αποτελέσματα 5ης ενότητας, «Μετράμε το ενεργειακό αποτύπωμα του 

σπιτιού μας – Προτείνουμε τρόπους για τη μείωσή του» 

(Στη στήλη Δραστηριότητα με έντονη γραφή είναι ο πραγματικός χρόνος που 

απαιτήθηκε για κάθε δραστηριότητα. Η διδασκαλία ξεκίνησε με 10΄καθυστέρηση γιατί 

σπαταλήθηκε περισσότερος χρόνος στην προσευχή για ανακοινώσεις του διευθυντή) 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Εκτίμηση της εκπαιδευτικού - σχόλια 

1η Σύνδεση με 
τα 
προηγούμενα 
Διάρκεια 5’ 
4΄ 

Να θυμηθούν οι 
μαθητές όσα μάθανε 
για το ενεργειακό 
αποτύπωμα. 

Η συζήτηση εξελίχθηκε πολύ καλά. Τα 
παιδιά θυμήθηκαν όσα έχουμε πει για 
το ενεργειακό αποτύπωμα και πώς 
συνδέεται με το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. 

 2η Καταγραφή 
δεδομένων 
Διάρκεια: 15΄ 

Να συνεργαστούν για 
την καταγραφή τω 
δεδομένων που 
συνέλεξαν, να 
εξασκηθούν στη χρήση 
του ψηφιακού 
παιχνιδιού 

Χρειάστηκε πολύ περισσότερος χρόνος 
από τον προβλεπόμενο λόγω τεχνικών 
δυσκολιών. Δύο υπολογιστές δεν 
μπορούσαν να «τρέξουν» την 
εφαρμογή. Χρειάστηκε να 
αντικατασταθεί ο ένας και η μία ομάδα 
άρχισε την καταγραφή όταν τελείωσε  
μία άλλη.  3η Υπολογισμός  Να 
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συνόλου 
εκπομπών  CO2, 

αναγωγή του σε 
έκταση γης  
Διάρκεια 10΄ 
 
Συνολικός 
χρόνος 2ης-3ης 
δραστηριότητα
ς 46΄ 

συνειδητοποιήσουν το 
μέγεθος των 
συνολικών εκπομπών 
CO2   στην ατμόσφαιρα 
και την έκταση που 
απαιτείται για την 
απορρόφησή του 

Σε κάποιες ερωτήσεις δεν 
προβλέπονταν όλες οι εκδοχές 
(τηλεθέρμανση) και καταγράφηκαν 
σχετικά ισοδύναμες επιλογές.  
Όλα τα παιδιά είχαν συμπληρώσει το 
ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων, 
όμως έγινε μία καταγραφή σε κάθε 
ομάδα με το μέσο όρο των 
διαφορετικών τιμών.  
Η αναγωγή σε έκταση γης έγινε σε 
διαφορετικό χρόνο για κάθε ομάδα, 
ανάλογα με το πότε είχε ολοκληρώσει 
την καταγραφή. 

4η Συμπλήρωση 
Φ.Ε.5 Διάρκεια 
20΄ 
 
18΄ 

Να 
ευαισθητοποιηθούν 
και να καταλάβουν ότι 
μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση 
του ενεργειακού 
αποτυπώματος του 
σπιτιού τους. 

Οι προτάσεις των παιδιών στόχευαν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας στην 
οικογένεια, όχι μόνο σε σχέση με τις 
συσκευές του σπιτιού αλλά και 
γενικότερα. Πρότειναν ανακύκλωση, 
χρήση ΑΠΕ, δενδροφύτευση, 
κατανάλωση τοπικών προϊόντων, μέχρι 
και παραγωγή ενέργειας σε πυρηνικά 
εργοστάσια. 

5η  Παρουσίαση 
προτάσεων 
Διάρκεια 10΄ 

Να ασκήσουν 
δεξιότητες 
παρουσίασης και 
επικοινωνίας. 

Η συζήτηση των προτάσεων έγινε 
ταυτόχρονα με την παρουσίασή τους 
λόγω πίεσης χρόνου. Έγινε σαφές ότι 
είναι άμεση ανάγκη η μείωση της 
καταναλώμενης ενέργειας και η 
στροφή στις ΑΠΕ. 
  

6η Συζήτηση των 
αποτελεσμάτων 
Διάρκεια 15΄ 
 
Συνολικός 
χρόνος 5ης-6ης 
δραστηριότητα
ς 12΄ 

Να συνειδητοποιήσουν  
την ανάγκη μείωσης 
της κατανάλωσης 
ενέργειας αλλά και τη 
στροφή σε ΑΠΕ 

 

Ο αρχικός στόχος της διδασκαλίας ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι 

ενέργεια απαιτείται για κάθε δραστηριότητα στη ζωή μας και να προτείνουν πρακτικές 

για τη μείωσή της. 

Είναι πολύ σημαντικό αυτό που παραδέχθηκαν τα παιδιά, ότι όλα αυτά που πρότειναν 

δεν πρέπει να είναι μόνο λόγια αλλά πρέπει να τα εφαρμόσουν, αν θέλουν 

πραγματικά να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. 
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4.3.6. Αποτελέσματα 6ης ενότητας, «Κοινωνική δικαιοσύνη σε σχέση με την 

παγκόσμια ενεργειακή ανισότητα» 

(Στη στήλη Δραστηριότητα με έντονη γραφή είναι ο πραγματικός χρόνος που 

απαιτήθηκε για κάθε δραστηριότητα.) 

Δραστηριότητα Διδακτικοί στόχοι Εκτίμηση της εκπαιδευτικού - σχόλια 

1η (διαφάνειες 
1,2)  
Διάρκεια: 5΄ 
6΄ 

Σύνδεση με τα 
προηγούμενα 
μαθήματα 

Ικανοποιητικές απαντήσεις από τους 
μαθητές. Δείχνουν να έχουν καταλάβει 
ότι καταναλώνουμε περισσότερο από 
όσο χρειαζόμαστε.  

2η (διαφάνειες 
3-6) 
Διάρκεια: 5΄ 
8΄ 

Παρουσίαση των 
κοινωνικών 
ανισοτήτων 

Παρόλο που τα παιδιά ξέρουν ότι 
υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που 
ζουν σε άθλιες συνθήκες, δεν έχουν 
προβληματιστεί γι αυτό μέχρι τώρα, 
ούτε το έχουν συνδέσει με τον δικό 
μας υπερκαταναλωτισμό. Η άποψη 
που ακούστηκε «μήπως αυτοί οι 
άνθρωποι δεν θέλουν να εξελιχθούν;» 
είναι ενδεικτική της απάθειας σε ό,τι 
δεν μας αγγίζει. 

3η (διαφάνειες 
7-12) 
Διάρκεια: 10΄ 
11΄ 

Συνειδητοποίηση των 
κοινωνικών 
ανισοτήτων εις βάρος 
των υπό ανάπτυξη 
χωρών. 

Οι χάρτες που προβλήθηκαν και ο 
σχολιασμός τους κατέδειξε τις 
κοινωνικές ανισότητες. Οι μαθητές 
έδειξαν να κατανοούν τις τεράστιες 
διαφορές του τρόπου ζωής των 
διαφορετικών λαών και το αντίκτυπό 
τους στο οικολογικό αποτύπωμα. 
Αναφέρθηκε το οικολογικό αποτύπωμα 
και όχι το ενεργειακό, το οποίο είναι το 
κύριο αντικείμενο του προγράμματος, 
διότι στο footprint network δίνεται το 
οικολογικό αποτύπωμα των χωρών. 

4η (διαφάνεια 
13) 
Διάρκεια: 15΄ 
9΄ 

Μελέτη του 
οικολογικού 
αποτυπώματος της 
Ελλάδας. Κατανόηση 
του όρου 
«βιοϊκανότητα της γης» 

Ο όρος «βιοϊκανότητα» μάλλον δεν 
αναλύθηκε αρκετά και ίσως δεν έγινε 
από όλους κατανοητός. Περισσότερη 
έμφαση δόθηκε στον όρο οικολογικό 
αποτύπωμα. Η αποτύπωση της 
οικονομικής κρίσης στη γραμμή του 
Ο.Α. έγινε αντιληπτή από τα παιδιά 
που τη συνέδεσαν μόνα τους με τον 
αναγκαστικό περιορισμό της 
ικανοποίησης των αναγκών μας.  

5η Διάρκεια 20΄ 
13,5΄ (ο χρόνος 
που χρειάστηκε 
η πρώτη ομάδα 

Άσκηση στην 
καθοδηγούμενη 
διερεύνηση και την 
καταγραφή 

Ως προς το τεχνικό μέρος δεν 
παρουσιάστηκαν προβλήματα. 
Ακολουθήθηκαν οι αναλυτικές οδηγίες 
και βρήκαν τα γραφήματα που έπρεπε 
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για τη 
συμπλήρωση 
του Φ.Ε.) 

πληροφοριών. να μελετήσει κάθε ομάδα. Η 
συγκριτική μελέτη της Βιοϊκανότητας 
και του Ο.Α βοήθησε να καταλάβουν 
τις κοινωνικές ανισότητες αλλά και το 
πώς αυξήθηκαν οι ανάγκες μας τα 
τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την 
άνοδο του Ο.Α. 

6η Διάρκεια 30΄ 
17΄ (για την 
καταγραφή των 
δεδομένων στον 
πίνακα) 
10΄ (για την 
παρουσίαση) 

Άσκηση σε δεξιότητες 
παρουσίασης, και 
εξαγωγής 
συμπερασμάτων. 

Στην παρουσίασή τους όλες οι ομάδες 
τόνισαν τις κοινωνικές ανισότητες και 
εντόπισαν την «κλοπή» του 
δικαιώματος των αναπτυσσόμενων 
χωρών στο Ο.Α που τους αναλογεί 
ώστε αν ικανοποιούνται οι ανάγκες 
των αναπτυγμένων χωρών. 

7η (διαφάνειες 
14-18) Διάρκεια 
5΄ 
27΄ 

Να κατανοήσουν ότι οι 
συνέπειες της 
υπερκατανάλωσής μας 
βαρύνουν και τους 
λαούς που δεν 
ευθύνονται για το 
φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. 

Έγινε η τελική σύνδεση του Ο.Α με την 
κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της 
σε όλον τον πλανήτη οι οποίες 
βαρύνουν και τους ανθρώπους που 
δεν ευθύνονται γι αυτήν. Συμπέραναν 
ότι πρέπει να μειώσουμε το Ο.Α.  και 
να στραφούμε στις ΑΠΕ για την 
ανάπτυξη των υπόλοιπων χωρών. 

 

Σε γενικές γραμμές η συμμετοχή των μαθητών σε αυτήν την ενότητα δεν ήταν 

καθολική. Αρκετοί (αυτοί που συνήθως δεν συμμετέχουν πολύ σε όλη την 

εκπαιδευτική διαδικασία) ήταν σχετικά απαθείς. Είτε ήταν το θέμα που δεν τους 

άγγιξε είτε ήταν αρκετά δύσκολο στην κατανόησή του ή είχαν κουραστεί από όλο το 

πρόγραμμα. Στη διερεύνηση ωστόσο και στην καταγραφή των στοιχείων 

δραστηριοποιήθηκαν αρκετά. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι υπολογιστές 

είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών για να 

ανακαλύψουν κάτι νέο.  

4.3.7. Αποτελέσματα από την παρουσίασης του προγράμματος 

Αυτό το μέρος του προγράμματος, η οργάνωση της παρουσίασης, έτυχε της 

ενθουσιώδους συμμετοχής όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Συνεργάστηκαν στις 

ομάδες τους για να προτείνουν το γνωστικό πλαίσιο που θέλουν να μοιραστούν με 

τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου και τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχουν. 

Οι αρχικές ιδέες παρουσιάστηκαν στο σύνολο των μαθητών της τάξης τις οποίες 

επεξεργάστηκαν όλοι μαζί για να καταλήξουν στα τελικά κείμενα. Επέλεξαν τα 

τραγούδια που θα πουν και μια μαθήτρια έγραψε στίχους πάνω σε γνωστή μελωδία. 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν καθαρά συντονιστικός. Ο προβλεπόμενος χρόνος των 

δύο διδακτικών δίωρων δεν ήταν αρκετός για τον σχεδιασμό, γι αυτό οι μαθητές 

δούλεψαν στον ελεύθερό τους χρόνο, πέρα από το σχολικό ωράριο, χωρισμένοι σε 
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ομάδες καταμερίζοντας αρμοδιότητες και ρόλους. Κατασκεύασαν αφίσες για 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, έγραψαν τρία μονόπρακτα σκετς 

(Παράρτημα, κεφ. 7.7.) με το καθένα να ασχολείται με διαφορετική έννοια, 

ανακύκλωση (ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας) - ενεργειακό αποτύπωμα - οικονομία 

στα ορυκτά καύσιμα, συνδέοντάς τες με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και 

κάνοντας προτάσεις για τη συμμετοχή στη λύση τους. Παράλληλα, εμβόλιμα στη ροή 

των μονόπρακτων, παρουσίασαν τον ορισμό των εννοιών που διδάχθηκαν. Η 

παρουσίαση είχε διάρκεια 40 λεπτά και εντυπωσίασε όσους την παρακολούθησαν 

(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους).  

Αξιολογώντας τη δουλειά των μαθητών συμπεραίνεται ότι με την οργάνωση της 

παρουσίασης ενισχύθηκαν οι γνώσεις των παιδιών πάνω στις έννοιες που διδάχθηκαν, 

αφού πολλοί από αυτούς χρησιμοποίησαν τους ορισμούς των εννοιών που 

διατύπωσαν στην παρουσίαση στη συμπλήρωση των post ερωτηματολογίων. 
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Αφίσες που κατασκεύασαν οι μαθητές 
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5.Συμπεράσματα - συζήτηση  

«Ένα άτομο που γνωρίζει θέματα σχετικά με την ενέργεια και είναι ενήμερο για τα 

ζητήματα που αφορούν την ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να υιοθετήσει 

συμπεριφορές ή να συμμετάσχει σε δράσεις οι οποίες προωθούν ένα ενεργειακά πιο 

βιώσιμο μέλλον» (De Waters & Powers, 2012, σελ. 40). Παρ’ όλο που αυτό που 

υποστηρίζουν οι De Waters &Powers και το οποίο είναι καθολικά αποδεκτό στην ΠΕ, 

αν δεν είναι σίγουρο ότι αλλάζουν στάσεις και συμπεριφορές άτομα που γνωρίζουν τα 

προβλήματα, τότε είναι σίγουρο ότι άτομα που δεν τα γνωρίζουν δεν πρόκειται να 

αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές.  Δηλαδή η απόκτηση γνώσεων είναι αναγκαία 

αλλά όχι ικανή συνθήκη για την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Με βάση αυτό 

το σκεπτικό σχεδιάστηκε η ΔΜΑ που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία. Ο στόχος 

ήταν μέσα από την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα να βελτιωθούν οι στάσεις των μαθητών απέναντι σε αυτά και να 

αλλάξουν τις συμπεριφορές τους στην κατεύθυνση της συμμετοχής στην επίλυση 

αυτών των προβλημάτων. Η σύγκριση/ανάλυση των pre – post ερωτηματολογίων 

κατέδειξε το κατά πόσο αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των επιμέρους σκοπών. 

5.1.Αλλαγές στο γνωστικό επίπεδο 

Ως προς τις γνώσεις τις σχετικές με τη έννοια ενεργειακό αποτύπωμα και όσων 

σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα συνέπεια της χρήσης ορυκτών 

καυσίμων, η σύγκριση των pre – post ερωτηματολογίων κατέδειξε σημαντική 

βελτίωση στην κατανόηση του όρου ενεργειακό αποτύπωμα και στη σύνδεσή του με 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου με όσα αυτό επιφέρει στον πλανήτη. Από τους 16 

μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα οι 15 συγκέντρωσαν υψηλότερη 

βαθμολογία στα post ερωτηματολόγια ανίχνευσης γνώσεων με πολλαπλές απαντήσεις 

(ερωτηματολόγιο 1) και ανίχνευση γνώσεων με χρήση εικόνων (ερωτηματολόγιο 2). Το 

μέγεθος της βελτίωσης διέφερε ανάμεσα στους μαθητές.  

5.2.Αλλαγές στάσεων-συμπεριφορών  
 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος υπήρξε βελτίωση σε θέματα 

ευαισθητοποίησης καθώς οι μαθητές δείχνουν με τις απαντήσεις τους στο post 

ερωτηματολόγιο 1 μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο θέμα «γνωρίζω τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα». Καταγράφηκε όμως μικρή βελτίωση σε θέματα αλλαγής στάσεων ως 

προς τις αντιλήψεις τους για τα ενεργειακά ζητήματα ενώ μικρή ήταν και η βελτίωση 

σε θέματα πρόθεσης αλλαγής συμπεριφορών όπου εμπλέκονται άνθρωποι του 

περιβάλλοντός των μαθητών, γονείς κτλ., με στόχο τη μείωση του οικογενειακού 

ενεργειακού αποτυπώματος, καθώς απαιτούνται ενέργειες που ξεπερνούν τις 

ικανότητες των μαθητών να υλοποιήσουν. Στη γραπτή συνέντευξη (ερωτηματολόγιο 3) 
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κατέγραψαν την πρόθεσή τους να αλλάξουν τη δική τους συμπεριφορά, όπως να 

επιλέγουν να περπατούν σε κοντινές διαδρομές αντί να μετακινούνται με αυτοκίνητο, 

να σβήνουν τα φώτα όταν βγαίνουν από το δωμάτιό τους ή να κλείνουν τις συσκευές 

όταν δεν τις χρησιμοποιούν. 

5.3.Αξιολόγηση του σχεδιασμού της ΔΜΑ 

Κατά την υλοποίηση της ΔΜΑ υπήρξαν μικρές αποκλίσεις από τον σχεδιασμό της, 

κυρίως ως προς τον προβλεπόμενο χρόνο. Κάποιες δραστηριότητες χρειάστηκαν 

περισσότερη ώρα να ολοκληρωθούν οπότε, για να μην ξεπεραστεί το προβλεπόμενο 

δίωρο της ενότητας, κάποιες άλλες έγιναν πιο βεβιασμένα. Παρουσιάστηκαν και 

κάποια προβλήματα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που επιβάρυναν χρονικά την 

ολοκλήρωση των μαθημάτων. 

Στη 2η ενότητα την ευθύνη για τη διδασκαλία των ΑΠΕ είχαν οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ. Το 

πρόγραμμα ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμένο για μαθητές μεγαλύτερης  

ηλικίας και δεν έδωσε σημαντικά αποτελέσματα στην κατανόηση του όρου και τον 

διαχωρισμό των ενεργειακών πηγών σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες. 

Προτείνεται όλο το πρόγραμμα να υλοποιηθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό της 

τάξης, ο οποίος γνωρίζει τις ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητών του και έχει θέσει 

τους στόχους για το πρόγραμμα. 

Στην 4η ενότητα, για τον κύκλο ζωής των προϊόντων, χρειάστηκε διπλάσιος από τον 

προγραμματισμένο χρόνο λόγω μεγάλου όγκου πληροφοριών που έπρεπε να 

επεξεργαστούν οι μαθητές πριν προχωρήσουν στη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 

και την κατασκευή των εννοιολογικών πινάκων. Στην ίδια ενότητα δεν έγινε επαρκής 

αναφορά και έρευνα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανάγκη της 

σε ενέργεια. Αυτή η έλλειψη έγινε ιδιαίτερα εμφανής στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ανίχνευσης γνώσεων με χρήση εικόνων (ερωτηματολόγιο 2), όπου 

οι μαθητές σχεδόν στο σύνολό τους δεν είδαν τις ανάγκες για ενέργεια στην 

απόσυρση των εικονιζόμενων μεταφορικών μέσων. 

Συνολικά η δομή της ΔΜΑ ήταν συγκροτημένη με τη σειρά των εννοιών που 

διδάχθηκαν να έχουν λογική ακολουθία, καθώς για να γίνει εισαγωγή σε κάθε νέα 

έννοια προηγούνταν η επανάληψη των προηγούμενων που είχαν διδαχθεί. Φυσικά 

επιδέχεται βελτιώσεις (προτείνονται στην ενότητα 5.4. Προτάσεις) ώστε σε 

ενδεχόμενη επαναληπτική εφαρμογή της να φέρει καλύτερα αποτελέσματα.  

5.4.Προτάσεις 

Η ΔΜΑ που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία είναι μια πρώτη προσπάθεια για 

να διδαχθεί η έννοια του ενεργειακού αποτυπώματος σε μαθητές δημοτικού. 

Πρόκειται για μια πρόταση διδασκαλίας με στόχο τη βελτίωσή της μέσα από 

επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. Μετά την πρώτη εφαρμογή της και αφού, μέσα από 

την αξιολόγησή της ως προς την ικανοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί, τα 
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αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά μεν, όχι απόλυτα ικανοποιητικά δε, προτείνεται 

στην επανάληψή της να γίνουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές.  

Η συγκριτική μελέτη των pre – post ερωτηματολογίων έδειξε ότι τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας είναι ώριμα για να κατανοήσουν έννοιες που σχετίζονται με τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα αρκεί ο διδακτικός μετασχηματισμός τους να είναι 

κατάλληλος. Όμως η περιβαλλοντική συνείδηση και οι καθημερινές συνήθειες που 

αυτή υπαγορεύει καλλιεργείται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας και παγιώνονται όσο 

μεγαλώνουν. Προτείνεται λοιπόν στην εν λόγω ΔΜΑ, σε μια επαναληπτική εφαρμογή 

της, να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην προσπάθεια αλλαγής στάσεων και 

συμπεριφορών ως αιτίες που εντείνουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα για να 

καλλιεργηθεί περισσότερο το αίσθημα ευθύνης στην κατεύθυνση της λύσης τους. 

Απαιτείται καλύτερη διαχείριση του χρόνου των δραστηριοτήτων, όπως αναλυτικά 

καταγράφηκαν στο κεφάλαιο «4. 3.Αποτελέσματα ως προς την αξιολόγηση της ΔΜΑ.» 

Τα εργαλεία αξιολόγησης της ΔΜΑ, ερωτηματολόγιο 1 με ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών και ερωτηματολόγιο 2 με χρήση εικόνων, ήταν πολύ εκτεταμένα και 

κούρασαν τους μαθητές που τα είδαν σαν τεστ των δικών τους γνώσεων. Προτείνεται 

η συντόμευσή τους με λιγότερες ερωτήσεις, στοχευμένες στις έννοιες που θα 

διδαχθούν και στις προσδοκώμενες αλλαγές συμπεριφορών των μαθητών μόνο 

(ερωτηματολόγιο 1) και περιορισμός του αριθμού των εικόνων με δύο το πολύ 

αντιπροσωπευτικές εικόνες σε κάθε κατηγορία, καθώς και καλύτερη διατύπωση των 

ερωτήσεων για να γίνει πιο κατανοητό τι απαιτείται να καταγραφεί (ερωτηματολόγιο 

2). Το ερωτηματολόγιο – συνέντευξη 3 θα έχει καλύτερα αποτελέσματα αν 

αντικατασταθεί από ημιδομημένες προφορικές συνεντεύξεις, αφού παρατηρήθηκε ότι 

τα παιδιά προτιμούν να μιλούν παρά να γράφουν, απαλλαγμένα από την ιδέα της 

γραπτής εξέτασης. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1973#%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%82
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Wikipedia, Πρωτόκολλο του Κιότο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%

BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF

%84%CE%BF (Προσπελάστηκε 3/4/2018) 

Wikipedia, Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%

B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE

%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85 (Προσπελάστηκε 26/6/2018) 

wwf, Κλιματική αλλαγή  http://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-

energy/climate-change  (Προσπελάστηκε 26/6/2018) 

Global Footprint Network. https://www.footprintnetwork.org/ (Προσπελάστηκε: 

11/2/21018) 

http://oil-evolution.blogspot.gr/2007/10/blog-post_2582.html (Προσπελάστηκε: 

6/3/2018) 

ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας http://kpe-

velvent.koz.sch.gr/index.php/programmata/vioklimatiko-menou (Προσπελάστηκε 

28/2/2018) 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

http://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el (Προσπελάστηκε: 4/2/2018) 

Πόλεμοι για το πετρέλαιο: http://nationalinterest.org/feature/5-oil-wars-ended-

disaster-14885.  (Προσπελάστηκε 6/3/2018) 

The National Interest, http://nationalinterest.org/ ) (Προσπελάστηκε: 7/3/2018) 

THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992) 

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF (Προσπελάστηκε: 15/4/2018) 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-energy/climate-change
http://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-energy/climate-change
https://www.footprintnetwork.org/
http://oil-evolution.blogspot.gr/2007/10/blog-post_2582.html
http://kpe-velvent.koz.sch.gr/index.php/programmata/vioklimatiko-menou
http://kpe-velvent.koz.sch.gr/index.php/programmata/vioklimatiko-menou
http://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el
http://nationalinterest.org/feature/5-oil-wars-ended-disaster-14885.%20%20(Προσπελάστηκε%206/3/2018
http://nationalinterest.org/feature/5-oil-wars-ended-disaster-14885.%20%20(Προσπελάστηκε%206/3/2018
http://nationalinterest.org/
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
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7. Παράρτημα 

7.1. Ερωτηματολόγια συλλογής δεδομένων αξιολόγησης της ΔΜΑ 

7.1.1.Ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών 

σχετικά με τη χρήση ενέργειας (Ερωτηματολόγιο 1) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ημερομηνία___________________________                                  

Φύλο: αγόρι               κορίτσι  

Τάξη: ______ 

Σχολείο: ________________________________________________ 

Έχεις παρακολουθήσει πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης;     

         ΝΑΙ                ΟΧΙ      

 

      Στις παρακάτω ερωτήσεις διάλεξε μια από τις προτεινόμενες απαντήσεις, 

αυτήν που  σε εκφράζει περισσότερο. 

 

1. Πόσο καλά γνωρίζεις τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Γης; 

  Πολύ καλά          Αρκετά καλά           Καλά              Ελάχιστα       Καθόλου 

 

2. Ποια είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για σένα για τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα; 

     Το σχολείο (Περιβαλλοντικά 

προγράμματα, μαθήματα, 

συζητήσεις στην τάξη) 

     Άνθρωποι του περιβάλλοντός 

μου (Συζητήσεις με τους γονείς 

μου, με φίλους) 

     Το διαδίκτυο (Σχετικά sites, you 

tube, ειδήσεις) 

     Η τηλεόραση (Ενημερωτικές 

εκπομπές, ειδήσεις, ντοκιμαντέρ)  

     Διάφορα έντυπα (Βιβλία, 

εφημερίδες, περιοδικά) 
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3. Πόσο καλά γνωρίζεις θέματα σχετικά με την ενέργεια; 

     Πολύ καλά           Αρκετά καλά           Καλά             Ελάχιστα            Καθόλου 

 

4. Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας; 

    Καταναλώνω πολλή ενέργεια 

    Καταναλώνω αρκετή ενέργεια 

    Καταναλώνω λίγη ενέργεια 

    Μερικές φορές προσπαθώ να     

εξοικονομώ ενέργεια 

    Πάντα εξοικονομώ ενέργεια  

 

5. Πόσο συχνά συζητάτε στην οικογένειά σου τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας; 

(Να σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο, να κλείνετε συσκευές που 

δεν χρησιμοποιείτε, να μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου κτλ) 

    Πολύ συχνά         Αρκετά συχνά         Μερικές φορές          Σπάνια             Ποτέ  

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις διάλεξε την απάντηση που θεωρείς  σωστή: 

 

1. Ως ενέργεια ορίζουμε: 

    Τη δύναμη που κάνει τα 

πράγματα να κινούνται 

    Το πετρέλαιο και τον λιγνίτη 

    Τον ήλιο και τον αέρα 

    Την ικανότητα να παράγεται έργο  

    Τις μεταβολές στη φύση

 

2. Για να συμβεί οτιδήποτε στη φύση είναι απαραίτητος/η….    

    Τροφή             Αέρας               Ήλιος             Ενέργεια              Δύναμη  

 

3. Η αρχική πηγή ενέργειας για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς είναι: 

    Ο αέρας          Ο ήλιος            Τα φυτά              Το χώμα            Το νερό 

 

4. Στην Ελλάδα η κύρια πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

είναι… 

    Το πετρέλαιο 

    Το νερό (υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια) 

    Ο άνεμος (αιολικά πάρκα) 

    Ο ήλιος (φωτοβολταϊκά πάρκα) 

    Ο λιγνίτης 

 

5. Είναι αδύνατον να….. 

    Μετατρέψεις τη χημική ενέργεια 

σε θερμότητα 

    Να μετρήσεις την ενέργεια που 

καταναλώνει μια συσκευή 



98 
 

   Να χρησιμοποιήσεις την ενέργεια 

του ήλιου 

    Να φτιάξεις μια μηχανή που να 

παράγει ενέργεια περισσότερη από 

αυτήν που  καταναλώνει 

    Να εξοικονομήσεις ενέργεια από 

την ανακύκλωση των προϊόντων  

 

   

 

6.  Ο όρος «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» σημαίνει… 

    Πηγές ενέργειας που μπορούν 

εύκολα να χρησιμοποιηθούν 

    Πηγές που μπορούν να 

ανανεωθούν από τη φύση σε 

σύντομο χρονικό διάστημα 

    Πηγές που δεν ρυπαίνουν το 

περιβάλλον 

    Πηγές που έχουν μεγάλη 

ενεργειακή απόδοση 

    Πηγές που είναι κατάλληλες για 

χρήση 

 

7. Ποια από τις παρακάτω πηγές ενέργειας δεν είναι ανανεώσιμη; 

    Ο άνεμος          Η γεωθερμία        Ο λιγνίτης          Ο ήλιος         Η βιομάζα 

 

8.  Η πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται περισσότερο στην Ελλάδα για την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι… 

    Το πετρέλαιο 

    Ο λιγνίτης 

    Ο ήλιος 

    Ο άνεμος 

    Το φυσικό αέριο 

 

9.  Κάποιοι πιστεύουν ότι αν εξαντληθούν τα ορυκτά καύσιμα μπορούμε να 

μεταπηδήσουμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τι είναι λάθος σε αυτήν την ιδέα; 

    Είναι αδύνατον να 

κατασκευαστούν ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα σε μεγάλες     

ποσότητες 

    Ο ηλεκτρισμός δεν μπορεί να 

κινήσει ένα αυτοκίνητο 

    Ο περισσότερος ηλεκτρισμός 

στην Ελλάδα σήμερα παράγεται 

από τα ορυκτά    καύσιμα 

    Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν 

έχουν μεγάλη αυτονομία 

    Δεν υπάρχει κάτι λάθος σε αυτήν 

την ιδέα 

 

 

 

 



99 
 

10. Αν κάποιος που πηγαινοέρχεται στη δουλειά του διανύει καθημερινά 30 χμ, 

ποιος είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να εξοικονομήσει βενζίνη; 

    Να αγοράσει μικρότερο 

αυτοκίνητο που καταναλώνει 

λιγότερη βενζίνη 

    Να αγοράσει πιο γρήγορο 

αυτοκίνητο για να πηγαίνει πιο 

γρήγορα και να καταναλώνει 

λιγότερη βενζίνη 

   Να πηγαίνει στη δουλειά του μέρα 

παρά μέρα 

   Να παίρνει μαζί του και κάποιον 

άλλον που κάνει την ίδια   διαδρομή    

  Όλες οι επιλογές θα του 

εξασφαλίσουν την ίδια 

εξοικονόμηση βενζίνης 

 

11. Ποια από τις παρακάτω επιλογές εξοικονομεί την περισσότερη ενέργεια; 

    Η αγορά ενός αυτοκινήτου με την 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

καυσίμου αντί για τη χρήση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς. 

    Να αφήνουμε τα φώτα αναμμένα 

όταν βγαίνουμε για λίγο από ένα 

δωμάτιο  αντί να τα κλείνουμε 

    Να χρησιμοποιούμε την 

προφύλαξη οθόνης του υπολογιστή 

στα διαλείμματα 

    Να χρησιμοποιούμε φορητές 

ηλεκτρικές θερμάστρες αντί για 

θέρμανση του σπιτιού με πετρέλαιο 

    Τα αυτοκίνητα που σβήνουν 

αυτόματα τη μηχανή όταν 

παραμένει σταματημένο για 

περισσότερο από 15΄΄ αντί για τα 

αυτοκίνητα που δεν έχουν αυτό το 

σύστημα 

 

12. Πού καταναλώνεται η περισσότερη ενέργεια σε ένα σπίτι κάθε χρόνο; 

    Για θέρμανση και ψύξη του 

σπιτιού (καλοριφέρ, κλιματιστικό) 

    Για τον φωτισμό του σπιτιού 

    Για τη λειτουργία του 

πλυντηρίου ρούχων/πιάτων 

    Για τη συντήρηση των 

τροφίμων (ψυγείο) 

    Για το μαγείρεμα 

 

13. Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η μέση θερμοκρασία της Γης αυξάνεται. 

Μια σημαντική αιτία  για αυτήν την αλλαγή είναι… 

    Οι αυξανόμενες συγκεντρώσεις 

στην ατμόσφαιρα διοξειδίου του 

άνθρακα λόγω της καύσης των 

ορυκτών καυσίμων 

    Η όξινη βροχή 

    Το λιώσιμο των πάγων 

    Ο ήλιος έρχεται πιο κοντά στη 

Γη 

    Η αλλαγή του κλίματος 
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        Στις παρακάτω προτάσεις δήλωσε σε ποιο βαθμό συμφωνείς ή διαφωνείς 

1. Θα εξοικονομούσα ενέργεια, αν ήξερα πώς να το κάνω. 

         Συμφωνώ απόλυτα 

         Συμφωνώ 

         Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

         Διαφωνώ 

         Διαφωνώ απόλυτα 

 

2. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική. 

    Συμφωνώ απόλυτα 

         Συμφωνώ 

         Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

         Διαφωνώ 

         Διαφωνώ απόλυτα 

 

3. Δεν χρειάζεται  να ανησυχώ για τη διατήρηση της ενέργειας γιατί θα αναπτυχθεί 

νέα τεχνολογία που θα λύσει τα ενεργειακά προβλήματα τις επόμενες γενιές. 

         Συμφωνώ απόλυτα 

         Συμφωνώ 

         Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

         Διαφωνώ 

         Διαφωνώ απόλυτα 

 

4. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα έπρεπε να έχουν ετικέτα να δείχνει τις πηγές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους, τις ενεργειακές απαιτήσεις και το 

κόστος χρήσης τους. 

          Συμφωνώ απόλυτα 

          Συμφωνώ 

          Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

          Διαφωνώ 

          Διαφωνώ απόλυτα 

 

5. Πρέπει να παράγουμε περισσότερο ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

     Συμφωνώ απόλυτα 

     Συμφωνώ 

               Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

     Διαφωνώ  

     Διαφωνώ απόλυτα 

 

6. Οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι λιγότερο 

αυστηροί ώστε να επιτρέπεται η παραγωγή περισσότερης ενέργειας. 

          Συμφωνώ απόλυτα 

          Συμφωνώ 

          Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

          Διαφωνώ 

          Διαφωνώ απόλυτα 
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7. Ο τρόπος που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά την ενέργεια δεν κάνει τη διαφορά 

στα ενεργειακά προβλήματα της χώρας. 

     Συμφωνώ απόλυτα 

     Συμφωνώ 

          Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

     Διαφωνώ 

     Διαφωνώ απόλυτα   

 

8. Πιστεύω ότι μπορώ να συνεισφέρω στη λύση του ενεργειακού προβλήματος 

κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές σχετικά με την ενέργεια 

     Συμφωνώ απόλυτα 

     Συμφωνώ 

          Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

     Διαφωνώ 

     Διαφωνώ απόλυτα 

 

9.  Δε χρειάζεται να σβήνω τα φώτα στην τάξη μου, αφού το σχολείο πληρώνει το 

λογαριασμό της ΔΕΗ. 

          Συμφωνώ απόλυτα 

          Συμφωνώ 

          Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

          Διαφωνώ 

          Διαφωνώ απόλυτα 

 

Στις παρακάτω διατυπώσεις απάντησε πόσο συχνά κάνεις αυτό που δηλώνει η 

πρόταση. 

1. Περπατώ ή πηγαίνω με το ποδήλατο σε κοντινές αποστάσεις αντί να ζητήσω να 

με πάει κάποιος με το αυτοκίνητο.  

     Σχεδόν πάντα 

          Αρκετά τακτικά 

          Μερικές φορές 

          Όχι πολύ συχνά 

          Σχεδόν ποτέ 

 

2. Όταν βγαίνω από το δωμάτιο σβήνω τα φώτα. 

          Σχεδόν πάντα 

    Αρκετά τακτικά 

    Μερικές φορές 

    Όχι πολύ συχνά 

    Σχεδόν ποτέ 

 

 

3. Κλείνω τον υπολογιστή μου όταν δεν τον χρησιμοποιώ. 

          Σχεδόν πάντα 

          Α   Αρκετά τακτικά 

     Μερικές φορές 

     Όχι πολύ συχνά 

     Σχεδόν ποτέ 
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4. Πολλές από τις καθημερινές αποφάσεις μου επηρεάζονται από την ανησυχία μου 

για τη χρήση της ενέργειας. 

    Σχεδόν πάντα 

          Αρκετά τακτικά 

    Μερικές φορές 

    Όχι πολύ συχνά 

    Σχεδόν ποτέ 

 

5. Η οικογένειά μου χαμηλώνει τη θέρμανση τη νύχτα για εξοικονόμηση ενέργειας. 

          Σχεδόν πάντα 

          Αρκετά τακτικά 

          Μερικές φορές 

          Όχι πολύ συχνά 

          Σχεδόν ποτέ 

 

6. Η οικογένειά μου αγοράζει λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας. 

          Σχεδόν πάντα 

     Αρκετά τακτικά 

     Μερικές φορές 

     Όχι πολύ συχνά 

     Σχεδόν ποτέ 

 

 

7. Αγοράζω λιγότερα πράγματα για να εξοικονομώ ενέργεια. 

          Σχεδόν πάντα 

     Αρκετά τακτικά 

     Μερικές φορές 

     Όχι πολύ συχνά 

     Σχεδόν ποτέ 

 

   Σκέψου και απάντησε… 

1. Έχεις ακούσει ποτέ τον όρο «Ενεργειακό αποτύπωμα»; 

Ναι                              Όχι 

 

2. Αν ναι, νομίζεις πως έχεις καταλάβει τι σημαίνει «Ενεργειακό αποτύπωμα»; 

Ναι                             Όχι 

 

3. Τι νομίζεις πως σημαίνει «Ενεργειακό αποτύπωμα»; Γράψε με λίγα λόγια τι 

καταλαβαίνεις ακούγοντας αυτόν τον όρο. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7.1.2.Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης γνώσεων για την κατανάλωση ενέργειας, με χρήση εικόνων 

(Ερωτηματολόγιο 2) 

1. Στον  παρακάτω πίνακα βλέπεις ορισμένες δραστηριότητες ή προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται καθημερινά. Σε ποιες περιπτώσεις νομίζεις πως χρησιμοποιήθηκε 

ή χρησιμοποιείται ενέργεια σε όλη τη διάρκεια ζωής τους; 

 

Προϊόν ή δραστηριότητα Πού χρειάζεται ενέργεια; Πηγή ενέργειας  

(π.χ. πετρέλαιο, 

κάρβουνο, ηλεκτρισμός) 

 

1.Θέρμανση με καλοριφέρ 

  

 

2. Tablet (αχρησιμοποίητο) 

  

 

3.Εμφιαλωμένο νερό 

  

 

4. Ρούχα (αχρησιμοποίητα) 
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5.Μπανάνες Εκουαδόρ 

 

 

 

 

6.Αερομεταφορές 

  

 

7. Θαλάσσιες μεταφορές 

  

 

8. Μεταφορές με τρένο 

  

 

9.Μεταφορές με φορτηγό 
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10. Μετακίνηση με αστικό 

  

 

11. Σταβλισμένη κτηνοτροφία 

  

 

12.Δέντρο στο δάσος 

  

 
2. Σε ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις νομίζεις ότι μπορεί να υπάρχει επίδραση 

στο περιβάλλον; Γράψε αν θες 1-2 παραδείγματα για να εξηγήσεις τη γνώμη σου. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3. Μπορείς να προτείνεις τρόπους ώστε να μειωθεί η ενέργεια που καταναλώνεται σε 

κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις; Γράψε αν θες 1-2 παραδείγματα για να 
εξηγήσεις τη γνώμη σου. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.1.3.Ερωτηματολόγιο – συνέντευξη για την αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές 

(Ερωτηματολόγιο 3) 

         Τώρα που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα…….. 

1. Περίγραψε με λίγα λόγια τι έμαθες κατά τη διάρκεια της έρευνας που έκανες με τους 

συμμαθητές σου και από τα μαθήματα που παρακολούθησες. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Τι νομίζεις πως είναι το ενεργειακό αποτύπωμα; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Τι είναι αυτό που σε εντυπωσίασε περισσότερο; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

5. Άλλαξε η συμπεριφορά σου απέναντι στο περιβάλλον; Υιοθέτησες κάποιες πρακτικές 

ώστε να μειώσεις το ενεργειακό σου αποτύπωμα; Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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7.2.Διαφάνειες που προβλήθηκαν 

7.2.1.Διαφάνειες που προβλήθηκαν στην 1η ενότητα 

Αρ. 
διαφ. 

Διαφάνεια Σχόλια-Ερωτήσεις για 
πρόκληση συζήτησης 

1 

 

«Πού φαίνεται η 

παρουσία ανθρώπου στην 

εικόνα; Πώς θα σβήσουν 

τα σημάδια;» 

 (χρησιμοποιείται ο όρος 

«αποτύπωμα»)  

 

2 

 

«Βλέπετε ανθρώπινο 
σημάδι; Ποιος έκοψε τα 

δέντρα; Γιατί; Όταν 
τελειώσει η ξυλεία που 
χρησιμοποίησε, τι θα 

κάνει; Θα έχει προλάβει 
το δάσος να ξαναγίνει;» 

 

3 

 

«Τι παράγει το 
εργοστάσιο; Τι πηγή 

ενέργειας χρησιμοποιεί; 
Από πού παίρνει την πηγή 
ενέργειας; Τι δίνουν στο 

περιβάλλον οι 
ανθρώπινες 

δραστηριότητες; Πού 
πηγαίνουν τα 
καυσαέρια;» 

 

4 Η φύση μάς παρέχει τα πάντα

 

Συζητάμε για τις 
καθημερινές ανάγκες που 
καλύπτει η φύση. «Τι 
χρειάζεται ο καθένας μας 
για να ζήσει;» 
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5 

 

Συζητάμε για το σύνολο 
των ανθρώπινων αναγκών 

και τον τρόπο που 
επιβαρύνει το περιβάλλον 
η κάλυψή τους. (κάνουμε 

αναφορά στα σημάδια 
στην άμμο και στο 
αποτύπωμα του 

ανθρώπου).  
 

6 Οικολογικό αποτύπωμα

 

Εισάγεται παραστατικά ο 

όρος «Οικολογικό 

αποτύπωμα». Ζητείται 

από τα παιδιά να το 

εκφράσουν με δικά τους 

λόγια στο Φ.Ε. (ερώτηση 

1)  

 

7 Τι ονομάζουμε οικολογικό αποτύπωμα;

Το οικολογικό αποτύπωμα μετράει την έκταση της

παραγωγικής γης και του νερού που χρειάζεται ένας

άνθρωπος ώστε να παράγει όλα τα προϊόντα που

καταναλώνει και να απορροφηθούν τα απορρίμματα και

οι ρύποι του.

 

Δίνεται ο ορισμός.  

 

8 Μπορεί η γη να παράγει κάθε χρόνο όσα 
καταναλώνουμε;

 

«Η γη μπορεί να καλύπτει 
όλες μας τις ανάγκες για 

πάντα;» 
 Εισάγεται ο όρος 

«βιοϊκανότητα»  (χωρίς 
ιδιαίτερη έμφαση) μετά 

από συζήτηση για τις 
δυνατότητες της γης.  
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9 

 

Δημιουργείται 

προβληματισμός για το 

μέλλον της ανθρωπότητας 

στον πλανήτη. 

Συμπληρώνουν στο Φ.Ε. 

την ερώτηση 2  

 

10 
Τις τελευταίες δεκαετίες η ζήτηση προϊόντων
ξεπερνάει σε μέγεθος την ποσότητα των πόρων που
φυσιολογικά μπορεί να παράγει η γη. Δηλαδή
παίρνουμε από τη γη περισσότερα από όσα μπορεί να
παράγει κάθε χρόνο!!! «Τρώμε από τα έτοιμα»

 

Χρησιμοποιώντας ως 

εργαλείο μέτρησης το 

Οικολογικό αποτύπωμα 

συμπεραίνεται ότι ο 

ρυθμός εκμετάλλευσης 

των φυσικών πόρων είναι 

μεγαλύτερος από το 

ρυθμό που η γη μπορεί να 

τους αναπληρώσει.  

 

11 Για να παραχθούν τα προϊόντα που χρειαζόμαστε 

καθημερινά καταναλώνουμε ενέργεια…

 

Η έννοια της 

κατανάλωσης ενέργειας 

είναι γνωστή από το 

μάθημα της Φυσικής. Η 

εικόνα στοχεύει στον 

προβληματισμό για το τι 

δίνουμε στην 

ατμόσφαιρα. «Πώς 

ονομάζουμε τα αέρια που 

παράγονται από την 

καύση των πηγών χημικής 

ενέργειας; Ποιο βλαβερό 

για τον άνθρωπο αέριο 

παράγεται από την 

καύση;»  
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12 Με την καύση των ορυκτών καυσίμων εκλύονται στην 
ατμόσφαιρα καυσαέρια, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα .

 

Η απάντηση 
εικονογραφημένη γίνεται 
αφόρμηση για την 
εισαγωγή του όρου 
«ενεργειακό 
αποτύπωμα». «Πού 
πηγαίνει όλο αυτό το CO2; 
Τι χρειάζεται ο άνθρωπος; 
Από πού παίρνει το 
οξυγόνο;» 
 

13 Τα φυτά απορροφούν CO2 και 
απελευθερώνουν Οξυγόνο

 

«Πόση «πράσινη» έκταση 
απαιτείται για να 
απορροφηθεί το CO2 που 
εκλύεται στην 
ατμόσφαιρα;» 
 Οι μαθητές ανακαλούν 
τις γνώσεις του σχετικά με 
το δάσος ως πάροχο 
οξυγόνου.  
 

14 Ενεργειακό αποτύπωμα

Με τον όρο ενεργειακό αποτύπωμα μετράμε πόση 

έκταση γης χρειάζεται για να απορροφηθεί το CO2 που 
παράγεται κατά την καύση των πηγών ενέργειας για 
να παραχθούν όλα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε 
κάθε χρόνο.

 

Δίνεται ο ορισμός.  
 

15 Μπορεί η φύση να απορροφήσει όλο το  CO2 που 
παράγεται κάθε χρόνο;

 

Τα καυσαέρια αυξάνονται 
κάθε χρόνο καθώς 
μεγαλώνουν οι ανάγκες 
μας για ενέργεια ενώ τα 
δάση μειώνονται από την 
υπερυλοτόμηση και την 
αποψίλωσή τους για τη 
δημιουργία 
καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων. Συμπληρώνουν 
στο Φ.Ε. την ερώτηση 3.  
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16 Αποτέλεσμα:  Η Γη υπερθερμαίνεται. 

 

Συζητάμε τις πληροφορίες 
της εικόνας. Παρέχονται 
από τον εκπ/κό οι 
απαραίτητες 
πληροφορίες.  
 

17 Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Τα καυσαέρια που εκλύονται 

στην ατμόσφαιρα δημιουργούν 

ένα τεράστιο «πάπλωμα» που

εγκλωβίζει την ακτινοβολία 

του ήλιου κι έτσι η γη

υπερθερμαίνεται…..

 

Εισάγεται ο όρος 
«φαινόμενο του 
θερμοκηπίου».  
 

18 Συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου

 

Συζητάμε τα 
αποτελέσματα του 
φαινομένου του 
θερμοκηπίου.  
 

19 Επομένως…..

Αν θέλουμε η ζωή του ανθρώπου στον πλανήτη να
συνεχιστεί όπως την ξέρουμε, πρέπει να
θεραπεύσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
άρα να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα…

 

«Πώς νομίζετε ότι μπορεί 
να γίνει αυτό?»  
Δημιουργία 
προβληματισμού και 
αφόρμηση για το επόμενο 
μάθημα. 
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7.2.2.Διαφάνειες που προβλήθηκαν στην 4η ενότητα 

Αρ. 
διαφ. 

Διαφάνεια Σχόλια 

1 
Πότε επιβαρύνουμε τη γη; Πώς αφήνουμε το 

ενεργειακό μας αποτύπωμα;

 

Προκαλείται το 
ερευνητικό ερώτημα: Πώς 
αφήνει ο άνθρωπος το 
ενεργειακό του 
αποτύπωμα;  
 

2 Τι κοινό έχουν οι εικόνες;

 

Για να ικανοποιηθούν 
όλες οι ανάγκες μας 
απαιτείται ενέργεια. 

 

3 Όλα τα προϊόντα απαιτούν ενέργεια για…

 Παραγωγή

 Επεξεργασία

 Μεταφορά

 Διαχείριση απορριμμάτων

 

Εισάγεται ο όρος «κύκλος 
ζωής» 
Τι κοινό έχουν όλα τα 
στάδια του κύκλου ζωής 
ενός προϊόντος;   

4 
Κάποια προϊόντα χρειάζονται ενέργεια και για 

τη χρήση τους…

 

Συσκευές και μηχανές 
απαιτούν ενέργεια και για 

να λειτουργήσουν 
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5 
Θα μελετήσουμε τον κύκλο ζωής………

 

Ας διερευνήσουμε το 
θέμα….  

 

6 
….των ελαστικών ενός ποδηλάτου

 

Ας δούμε πρώτα ποια 
είναι τα μέρη ενός 

ποδηλάτου. Πώς φτάνει 
στην τελική του μορφή;  

 

7 Μεταφορά πρώτων υλών, ανταλλακτικών

 

Πόσο ταξιδεύει ένα 
ποδήλατο πριν ακόμα 

κατασκευαστεί; 

8 Επεξεργασία-κατασκευή-ανακύκλωση ελαστικών

 

Κύκλος ζωής (συνοπτικά) 
των ελαστικών του 

ποδηλάτου.  
 



114 
 

9 
Μελετήστε τον κύκλο ζωής………

 

Οι ομάδες μελετούν τον 
κύκλο ζωής των 
προϊόντων που τους 
ανατέθηκε.  
 

10 

Για την παραγωγή ,διακίνηση, απόρριψη των προϊόντων απαιτείται 

κατανάλωση ενέργειας. Όλα έχουν ενεργειακό αποτύπωμα.

 

Πώς σχετίζονται οι εικόνες 
μεταξύ τους; «Για την 
παραγωγή, τη διακίνηση 
και την απόρριψη όλων 
των προϊόντων είναι 
απαραίτητη η 
κατανάλωση ενέργειας. 
Όλα αφήνουν ενεργειακό 
αποτύπωμα» 
 

 

7.2.3.Διαφάνειες που προβλήθηκαν στην 6η ενότητα 

Αρ. 
διαφ. 

Διαφάνεια Σχόλια 

1 
« Τι θα γινόταν εάν όλοι στον πλανήτη ζούσαν,

κατανάλωναν και μόλυναν όπως εμείς τώρα;»

 

Σύνδεση με τα 
προηγούμενα μαθήματα. 
Υπενθύμιση του 
υπερκαταναλωτισμού μας 
και των συνεπειών του στο 
περιβάλλον.  
 

2 

 

Γιατί αυτή η διαφορά 
ανάμεσα σε αμερικάνο και 

ευρωπαίο;  
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3 
Ζούμε όλοι το ίδιο;

 

Απολαμβάνουμε όλοι τα 
ίδια αγαθά; Τι συμβαίνει 

στον υπόλοιπο κόσμο;  
 

4 Κοινωνικές ανισότητες 

Σπίτι οικογένειας στο 
Μπαγκλαντές

Φαβέλες στη Βραζιλία

Γειτονιά στο Λονδίνο
 

 
 

 
 
 
 
 

Προκαλείται 
προβληματισμός με την 
παρουσίαση της αδικίας 

που υπάρχει στον 
καταμερισμό των φυσικών 

πόρων της γης και στον 
διαφορετικό τρόπο ζωής 

λαών που πλήττονται από 
φτώχια. 

5 
Κοινωνικές ανισότητες 

Σχολείο στη Νιγηρία Νηπιαγωγείο στη Νέα 
Υόρκη

 
6 

Κοινωνικές ανισότητες 

Τραπέζι στην Ιταλία Φαγητό στην Ινδία
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7 
Το παγκόσμιο Οικολογικό 

Αποτύπωμα είναι δίκαια μοιρασμένο;

 

Ο παγκόσμιος χάρτης 
όπως τον ξέρουμε 

8 

 

Διευκρινίζεται η μονάδα 
μέτρησης του Ο.Α., 

παγκόσμιο 
εκτάριο/κάτοικο. 

1εκτάριο=10 στρέμματα  
 

9 
Χάρτης κατανομής του παγκόσμιου πληθυσμού

 

Ένας διαφορετικός χάρτης 
που παρουσιάζει την 

πληθυσμιακή κατανομή 

10 
Χάρτης κατανομής του οικολογικού αποτυπώματος

 

Χάρτης παγκόσμιας 
κατανομής του 
οικολογικού 
αποτυπώματος. Γίνεται 
σύγκριση με τον 
προηγούμενο χάρτη. 
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11 

 

Εξάγεται το συμπέρασμα. 
Δηλώνεται η αδικία. 

12 Το οικολογικό αποτύπωμα των Ελλήνων 

 

Συσχετίζουμε το 
οικολογικό αποτύπωμα 

των ελλήνων με τη 
βιοϊκανότητα της Ελλάδας 

(εισάγεται ο όρος 
«βιοϊκανότητα»). 

Δημιουργείται 
προβληματισμός για το 

πώς καλύπτεται το 
έλλειμμα.  

 

13 

Οι πάγοι λιώνουν. Τα νησιά Κιριμπάτι κινδυνεύουν να πνιγούν…

 

 
 

Συσχετίζονται το 
οικολογικό και το 

ενεργειακό αποτύπωμα με 
το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. 
Παρουσιάζονται οι 

επιδράσεις του στην 
κλιματική αλλαγή και οι 
συνέπειές της. Δίνεται 

έμφαση στις επιπτώσεις 
της που βαρύνουν και τους 
λαούς των υπό ανάπτυξη 

χωρών, οι οποίες είναι 
καταστρεπτικές γι αυτούς. 

14 

Αιθιοπία: Λιμός λόγω ξηρασίας και καταστροφής των 
καλλιεργειών
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15 

Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 100 ετών πλήττει την Β. 
Κορέα

 
16 

Φιλιππίνες: 43 νεκροί και 45 αγνοούμενοι από τροπική καταιγίδα

 
17 

Η γη ανήκει σε όλους! Έχουμε δικαίωμα να την 
εκμεταλλευόμαστε κατ΄αποκλειστικότητα;

 

Δημιουργείται ο τελικός 
προβληματισμός για τη 

συνειδητοποίηση ότι στην 
ουσία οι συνήθειες και ο 

τρόπος ζωής μας 
καταδυναστεύει λαούς 

αδύναμους να 
αντιδράσουν. 
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7.3.Ερωτηματολόγια συλλογής δεδομένων για τον υπολογισμό του ενεργειακού 

αποτυπώματος 

7.3.1. Ερωτηματολόγια για τον υπολογισμό του ΕΑ του σχολείου (Δ/νση Π.Ε, Σερρών) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α΄ τμήμα (γενικά για τη σχολική μονάδα) 

1. Πόσα τμήματα έχει το σχολείο σου;  

Δημοτικό:  Α΄ τάξη  ___ 

  Β΄ τάξη  ___ 

  Γ΄τάξη    ___ 

  Δ΄τάξη   ___ 

  Ε΄ τάξη  ___ 

    Στ΄τάξη ___ 

 

Γυμνάσιο ή Λύκειο 

  Α΄τάξη  ___ 

  Β΄τάξη  ___ 

  Γ΄τάξη   ___ 

 

2. Υπάρχει ξεχωριστό γραφείο Διευθυντή;  

 

Ναι            Όχι     

3. Υπάρχουν γραφεία Εκπαιδευτικών; Πόσα;   ____ 

 

4. Υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων; (για παραστάσεις, γιορτές, εκδηλώσεις κλπ) 

 

Ναι            Όχι     

5. Η θέρμανση του σχολείου βασίζεται στο πετρέλαιο, στην τηλεθέρμανση, στον κλιματισμό, 

στο φυσικό αέριο ή στην καύση ξύλων; (υπογραμμίστε)  

 

6. Υπάρχουν άλλες αίθουσες διδασκαλίας; (βάλτε Χ) 

 

Αγγλικών 

 

 Μουσικής 

 

Γαλλικών 

 

Φυσικής-Χημείας 

 

Εικαστικών 

 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας (φροντιστηριακές, υποδοχής κλπ) 

 

Γυμναστήριο    
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7. Υπάρχουν χώροι ολοήμερου σχολείου;  

 

Τραπεζαρία   

 

Κουζίνα 

 

8. Στεγάζεται το κυλικείο σε δικό του χώρο στο σχολείο; 

Ναι                         Όχι 

 

9. Υπάρχουν  αίθουσες  υπολογιστών;  

Ναι                          Όχι  

 

Πόσες;    ____ 

 

 

Β΄ τμήμα (για κάθε τμήμα χωριστά) 
 

 

Τμήμα________ 

 

1. Πόσοι λαμπτήρες υπάρχουν στην τάξη;  ____ 

 

2. Είναι λαμπτήρες: 

 

- κοινοί ή πυρακτώσεως (οι παλιές κοινές λάμπες) 

 

- φθορισμού 

 

-εξοικονόμησης ενέργειας 

 

              3. Πόσες ώρες την ημέρα περίπου ανάβουν (κατά μέσο όρο);  _____   

             4. Υπάρχουν υπολογιστές στην τάξη;  

 Ναι                        Όχι 

Αν ναι, πόσοι; ______ 

Πόσες ώρες την ημέρα λειτουργούν (κατά μέσο όρο); _____ 

Όταν δε λειτουργούν: 

-  απενεργοποιείτε τις συσκευές και τις  βγάζετε τελείως από την πρίζα 

-  απενεργοποιείτε  μόνο τον υπολογιστή και την οθόνη;  

(δηλαδή κρατάτε υπολογιστή και οθόνη σε κατάσταση αναμονής) 
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             5. Υπάρχει τηλεόραση; 

Ναι                   Όχι    

Αν ναι, πόσες ώρες την ημέρα λειτουργεί; _____ 

Τι τύπου είναι: 

-παλιού τύπου(καθοδικού σωλήνα) 

-lcd/tft/plasma  

 

Όταν την κλείνετε: 

-την κλείνετε μόνο από το τηλεκοντρόλ; 

-την κλείνετε πατώντας τον κεντρικό διακόπτη της;  

 

6. Υπάρχει DVD player στην τάξη;  

Ναι                   Όχι    

 

Αν ναι, πόσες ώρες την ημέρα λειτουργεί; _____ 

Όταν το κλείνετε:   

-το κλείνετε μόνο από το τηλεκοντρόλ; 

-το κλείνετε πατώντας τον κεντρικό διακόπτη του;  

 

7. Υπάρχει βιντεοπροβολέας; 

Ναι                    Όχι 

Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείται; (κατά μέσο όρο) ______ 

 8. Υπάρχουν εκτυπωτές; 

Ναι                  Όχι 

Πόσες σελίδες την ημέρα εκτυπώνουν (κατά μέσο όρο) _______ 

Όταν τους κλείνετε: 

-πατάτε το κεντρικό τους διακόπτη  

-τους αφήνετε σε κατάσταση αναμονής 
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Γ΄ Τμήμα  (ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ) 

 

Αίθουσα_______________ 

1. Πόσοι λαμπτήρες υπάρχουν στην αίθουσα;  ____ 

 

2. Είναι λαμπτήρες: 

 

- κοινοί ή πυρακτώσεως (οι παλιές κοινές λάμπες) 

 

- φθορισμού 

 

-εξοικονόμησης ενέργειας 

 

    3.Πόσες ώρες την ημέρα περίπου ανάβουν;  _____   

    4. Υπάρχουν υπολογιστές στην αίθουσα;  

 Ναι                        Όχι 

Αν ναι, πόσοι; ______ 

Πόσες ώρες την ημέρα λειτουργούν; _____ 

Όταν δε λειτουργούν: 

-  απενεργοποιείτε τις συσκευές και τις  βγάζετε τελείως από την πρίζα 

-  απενεργοποιείτε  μόνο τον υπολογιστή και την οθόνη;  

(δηλαδή κρατάτε τους υπολογιστές και τις οθόνες σε κατάσταση αναμονής) 

             5. Υπάρχει τηλεόραση; 

Ναι                   Όχι    

Τι τύπου είναι: 

-παλιού τύπου(καθοδικού σωλήνα) 

-lcd/tft/plasma  

Αν ναι, πόσες ώρες την ημέρα λειτουργεί (κατά μέσο όρο) ; _____ 

Όταν την κλείνετε: 

-την κλείνετε μόνο από το τηλεκοντρόλ; 

-την κλείνετε πατώντας τον κεντρικό διακόπτη της;  
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6. Υπάρχει DVD player στην αίθουσα;  

Ναι                   Όχι    

Αν ναι, πόσες ώρες την ημέρα λειτουργεί; ________ 

Όταν το κλείνετε:   

-το κλείνετε μόνο από το τηλεκοντρόλ; 

-την κλείνετε πατώντας τον κεντρικό διακόπτη του;  

 

7. Υπάρχει φαξ στο γραφείο;  

Ναι                   Όχι    

 

8.Υπάρχει φωτοτυπικό στο γραφείο;  

Ναι                  Όχι    

Πόσα φωτοτυπικά υπάρχουν; _____ 

Πόσες σελίδες την ημέρα (κατά μέσο όρο) βγάζετε; ________ 

Όταν  κλείνετε τα φωτοτυπικά: 

-πατάτε το κεντρικό τους διακόπτη  

-τα αφήνετε σε κατάσταση αναμονής  

 

9. Υπάρχει ασύρματο τηλέφωνο; 

Ναι                        Όχι 

10.Ποιες συσκευές θέρμανσης -ψύξης υπάρχουν; 

Κλιματιστικό (και πόσα) ______ 

ανεμιστήρας δαπέδου  

ανεμιστήρας οροφής;                Και πόσοι _________ 

 

Αν υπάρχει κλιματιστικό, πόσες ώρες λειτουργεί (κατά μέσο όρο); _____ 

 

Είναι ενεργειακής κατηγορίας Α;  Ναι                  Όχι  
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11.Υπάρχει SC ANNER;  

Ναι                     Όχι   

Όταν το κλείνετε: 

-πατάτε το κεντρικό του διακόπτη  

-το αφήνετε σε κατάσταση αναμονής 

 

12.Υπάρχει καφετιέρα; 

Ναι                  Όχι 

Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείται;  _____ 

 

 13. Υπάρχουν εκτυπωτές; 

Ναι                  Όχι 

Πόσες σελίδες την ημέρα εκτυπώνουν (κατά μέσο όρο) _______ 

Όταν τους κλείνετε: 

-πατάτε το κεντρικό τους διακόπτη  

-τους αφήνετε σε κατάσταση αναμονής 

 

Δ΄ ΤΜΗΜΑ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Τραπεζαρία ολοήμερου, Κουζίνα 

ολοήμερου, Κυλικείο) 

1. Πόσοι λαμπτήρες υπάρχουν στην αίθουσα;  ____ 

 

2. Είναι λαμπτήρες: 

 

- κοινοί ή πυρακτώσεως (οι παλιές κοινές λάμπες) 

 

- φθορισμού 

 

-εξοικονόμησης ενέργειας 

 

              3. Πόσες ώρες την ημέρα περίπου ανάβουν (κατά μέσο όρο);  _____   

4.Ποιες συσκευές θέρμανσης -ψύξης υπάρχουν; 

Κλιματιστικό (και πόσα) ______ 

ανεμιστήρας δαπέδου  

ανεμιστήρας οροφής;               Και πόσοι _______ 
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Αν υπάρχει κλιματιστικό, πόσες ώρες λειτουργεί (κατά μέσο όρο) ; _____ 

Είναι ενεργειακής κατηγορίας Α;  Ναι                  Όχι  

 

5. Υπάρχει κουζίνα;  

 Ναι                  Όχι  

Είναι ηλεκτρική;  

φυσικού αερίου; 

 Πόσες φορές την εβδομάδα μαγειρεύετε σε: 

 μεγάλο μάτι  _____ 

πόσες φορές σε μεσαίο _____ 

πόσες φορές ψήνετε στο φούρνο  _____ 

Είναι ενεργειακής κατηγορίας Α;  

Ναι                  Όχι 

6. Υπάρχει  ψυγείο;  

Ναι                  Όχι 

Είναι ενεργειακής κατηγορίας Α;  

Ναι                  Όχι 

7. Υπάρχει φούρνος μικροκυμάτων; 

Ναι                  Όχι 

 

 8. Υπάρχει τηλεόραση; 

Ναι                   Όχι    

Τι τύπου είναι: 

-παλιού τύπου(καθοδικού σωλήνα) 

-lcd/tft/plasma  

Αν ναι, πόσες ώρες την ημέρα λειτουργεί (κατά μέσο όρο) ; _____ 

Όταν την κλείνετε: 

-την κλείνετε μόνο από το τηλεκοντρόλ; 

-την κλείνετε πατώντας τον κεντρικό διακόπτη της;  
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7.3.2.Ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων για τον υπολογισμό του οικιακού ΕΑ 

(το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο φτιάχτηκε από την εκπαιδευτικό με βάση τις ερωτήσεις και τις προς επιλογή 

απαντήσεις της εφαρμογής της WWF (http://www.wwf.gr/footprint/)  για τον υπολογισμό του οικιακού ΕΑ) 

                 Ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων 

                            για το ενεργειακό αποτύπωμα του σπιτιού μας 

 

 Η κουζίνα λειτουργεί με

o φυσικό αέριο/ υγραέριο 

o ηλεκτρισμό 

 

 Πόσες φορές την εβδομάδα 

o μαγειρεύετε στο μεγάλο μάτι  

o μαγειρεύετε στο μεσαίο μάτι 

o ψήνετε στο φούρνο 

                                                                                                            

 Είναι το ψυγείο σας ενεργειακής κατηγορίας Α; 

o Ναι 

o Όχι 

o Δεν ξέρω 

 

 Έχετε πλυντήριο πιάτων; 

o Ναι  

o Όχι 

 

 Πόσα πλυντήρια βάζετε την εβδομάδα; 

 

 Είναι το πλυντήριο πιάτων ενεργειακής κατηγορίας Α; 

o Ναι 

o Όχι    

o Δεν ξέρω 

 

 Πόσες κοινές λάμπες έχετε στο σπίτι;      

 Πόσες λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας έχετε στο σπίτι; 

 

 Πόσες τηλεοράσεις έχετε;  

 

http://www.wwf.gr/footprint/
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 Πόσες ώρες είναι ανοιχτές συνολικά οι τηλεοράσεις σας την ημέρα;  

 

 Όταν κλείνετε την τηλεόραση, την κλείνετε… 

o από το τηλεκοντρόλ 

o από το κεντρικό κουμπί 

 

 Έχετε DVD/Video ;  

o Ναι 

o Όχι 

 

 Πόσες ώρες το χρησιμοποιείτε την εβδομάδα;  

 

 Όταν κλείνετε τη συσκευή… 

o Την κλείνετε από το τηλεκοντρόλ 

o Την κλείνετε από το κεντρικό κουμπί ή τη βγάζετε από την πρίζα 

 

 Έχετε στερεοφωνικό; 

o Ναι 

o Όχι 

 

 Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείτε το στερεοφωνικό σας; 

 

 Όταν είναι να κλείσετε τη συσκευή… 

o Την κλείνετε από το τηλεκοντρόλ 

o Την κλείνετε από το κεντρικό κουμπί ή τη βγάζετε από την πρίζα 

 

 Έχετε υπολογιστή; 

o Ναι 

o Όχι 

 

 Όταν είναι ώρα να κλείσετε τον υπολογιστή…. 

o απενεργοποιείτε τελείως τη συσκευή και τη βγάζετε από την πρίζα 

o απενεργοποιείτε μόνο τον υπολογιστή και την οθόνη 

 

 Έχετε εκτυπωτή; 

o Ναι 

o Όχι 
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 Όταν δε χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή….. 

o Τον απενεργοποιείτε τελείως και τον βγάζετε από την πρίζα 

o Δεν τον απενεργοποιείτε ποτέ και μένει πάντα ανοιχτός 

 

 Έχετε φορητό υπολογιστή; (laptop, tablet) 

o Ναι 

o Όχι  

 

 Όταν είναι να κλείσετε τον φορητό υπολογιστή…. 

o Απενεργοποιείτε τη συσκευή και τη βγάζετε από την πρίζα 

o Απενεργοποιείτε τον υπολογιστή αλλά δεν τον βγάζετε από την πρίζα 

 

 Ψύξη (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) 

o Χρησιμοποιείτε κλιματιστικό;  

o Χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα δαπέδου; Πόσες ώρες την ημέρα είναι σε 

λειτουργία συνολικά; 

o Χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα οροφής; Πόσες ώρες την ημέρα είναι σε 

λειτουργία συνολικά; 

o Δε χρησιμοποιώ τίποτα από τα παραπάνω. 

 

 Είναι τα κλιματιστικά σας ενεργειακής κατηγορίας Α; 

o Ναι 

o Όχι 

o Δεν ξέρω 

 

 Πόσες ώρες λειτουργείτε συνολικά τα κλιματιστικά σας την ημέρα για ψύξη το 

καλοκαίρι;  

 

 Για τη θέρμανσή σας χρησιμοποιείτε κυρίως…. 

o πετρέλαιο (καλοριφέρ) 

o φυσικό αέριο (καλοριφέρ) 

o κλιματιστικό  

 Έχετε πλυντήριο ρούχων; 

o Ναι 

o Όχι 
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 Πόσα πλυντήρια βάζετε την εβδομάδα στους 400C; 

 Πόσα πλυντήρια βάζετε την εβδομάδα στους 600C; 

 Είναι το πλυντήριό σας ενεργειακής κατηγορίας Α; 

o Ναι 

o Όχι 

o Δεν ξέρω 

 

 Τι είδους εγκατάσταση έχετε για τη θέρμανση νερού; 

o Ηλιακό θερμοσίφωνο 

o Ηλεκτρικό θερμοσίφωνο 

o Φυσικό αέριο 

o Boiler με πετρέλαιο 

 

 Για τις καθημερινές μετακινήσεις σας χρησιμοποιείτε… 

o το αυτοκίνητό σας 

o τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

 

 Πόσα κυβικά είναι το αυτοκίνητό σας; 

o ≥ 1800cc 
o 1400cc – 1800cc 

o ≤ 1400 cc 

 

 Τι καύσιμο καταναλώνει το αυτοκίνητό σας; 

o Βενζίνη 

o Diesel 

 

 Πόσα χιλιόμετρα κάνετε κατά μέσο όρο την ημέρα;  
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7.4.Τα Φύλλα εργασίας που σχεδιάστηκαν για κάθε διδακτική παρέμβαση 

Όλα τα φύλλα εργασίας συμπληρώθηκαν από τις ομάδες των μαθητών όπως ήταν χωρισμένη 

η τάξη σε 4 ομάδες των τεσσάρων παιδιών . 

7.4.1. Φύλλο εργασίας 1 

Φύλλο εργασίας 1 

1.  (Διαφάνεια 6 ) Πώς καταλαβαίνετε τον όρο «Οικολογικό αποτύπωμα»; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. (Διαφάνεια 9) Αφού ένας πλανήτης δεν αρκεί, πώς νομίζετε ότι καλύπτουμε μέχρι 

τώρα τις ανάγκες μας; Τι θα συμβεί σε λίγα χρόνια αν συνεχίσουμε να 

καταναλώνουμε με τον ίδιο ρυθμό; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. (Διαφάνεια 15) Τα καυσαέρια κάθε χρόνο αυξάνονται. Τα δάση κάθε χρόνο 

λιγοστεύουν. Τι αποτέλεσμα έχει αυτή η ανισορροπία; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Κατασκευάστε έναν εννοιολογικό χάρτη και συνδέστε όσες από τις παρακάτω 

έννοιες μπορείτε: φαινόμενο θερμοκηπίου, οξυγόνο,  εργοστάσια, διοξείδιο 

του άνθρακα, ατμόσφαιρα, δάση, κατανάλωση ενέργειας, αυτοκίνητα 

 

5. Συμπληρώστε στο κείμενο τις λέξεις που λείπουν.  

Το ______________________________μετράει την ___________________της 

παραγωγικής γης και του νερού που χρειάζεται ένας άνθρωπος ώστε να 

________________ όλα τα προϊόντα που __________________ και να 

____________________ τα απορρίμματα και οι ρύποι του. 

Με τον όρο _____________________________μετράμε πόση έκταση γης χρειάζεται 

για να απορροφηθεί το ____________________που παράγεται κατά την 

_____________ των πηγών ενέργειας για να παραχθούν όλα τα προϊόντα που 

χρειαζόμαστε κάθε χρόνο. 
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7.4.2. Φύλλα εργασίας 2 

ΚΠΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ «ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕ» 

Φύλλο ενημέρωσης 

Δομικά Υλικά Κελύφους του Βιοκλιματικού Σχολείου 

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αποτελεί έναν νέο τρόπο σχεδιασμού των κτιρίων 

που συνδυάζει την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση των ΑΠΕ και 

θετικών κλιματολογικών παραμέτρων. Παράλληλα με τη χρήση παθητικών και 

ενεργητικών συστημάτων που αφορούν στην κατασκευή του κτιρίου 

επιτυγχάνεται η θέρμανση και ο δροσισμός του κτιρίου. 

Παθητικά συστήματα: λειτουργούν χωρίς την παρεμβολή μηχανικών μέσων ή 

υψηλής τεχνολογίας 

Ενεργητικά συστήματα: η εγκατάστασή τους απαιτεί τη χρήση μηχανικών μέσων 

και υψηλής τεχνολογίας 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Φωτοβολταϊκά  Θερμοκήπιο 

Ηλιοθερμία Ηλιοστάσιο – Αίθριο 

Γεωθερμία Διαμπερής αερισμός 

Τηλεθέρμανση Περσίδες – σκίαστρα – τέντες 

Κλιματιστικό Πράσινη στέγη 

 Πύργος αερισμού 

 Διπλά τζάμια 

 Παράθυρα – φωταγωγοί 

 Δεξαμενή όμβριων υδάτων 

 Νησίδες νερού 

 Αειθαλή – φυλλοβόλα δέντρα 
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Δραστηριότητα 1 

Εξερευνώ το κτίριο, παρατηρώ, ρωτώ και καταγράφω στοιχεία που αφορούν 

στην κατασκευή του κτιρίου 

1) Με ποιον τρόπο θερμαίνεται το κτίριο; Γίνεται χρήση ΑΠΕ; 

(καταγράψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους θερμαίνεται το κτίριο 

και οι τάξεις του δημοτικού και του νηπιαγωγείου) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Με ποιον τρόπο γίνεται ο δροσισμός και η σκίαση του κτιρίου; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

3) Πώς επιτυγχάνεται η καλή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της τάξης; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Στον παρακάτω πίνακα κυκλώστε τα ενεργητικά συστήματα  

 
Φωταγωγός                                   Δεξαμενή νερού                  Φωτοβολταϊκά 
 
                Περσίδες                      Γεωθερμία 
    
                                 Τηλεθέρμανση                                      Θερμοκήπιο 
 
                      Νησίδα νερού                               Πράσινη στέγη  
 
Ηλιοθερμία                                 Κλιματιστικό                                    Τέντα 
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Δραστηριότητα 2 

Η    Ε ν έ ρ γ ε ι α    στο    μικροσκόπιο 
 

Συμπληρώστε τη μεσοστιχίδα 

1. Καταναλώνουμε όλο και περισσότερο από αυτό για να έχουμε φως, να μετακινούμαστε 

και να ζεσταινόμαστε 

2. Η καύση του είναι διαδεδομένη από την αρχαιότητα 

3. Αυτό το μαύρο υγρό είναι η πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται περισσότερο στον 

κόσμο. 

4. Μορφή ενέργειας που παράγει ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας τη θερμότητα της γης. 

5. Χωρίς αυτόν είναι αδύνατον να λειτουργήσει ένας υπολογιστής ή ένα ψυγείο. 

6. Είναι μια από τις κύριες αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 

7. Παράγει ηλεκτρισμό με τη δύναμη του αέρα. 

8. Παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από την ηλιακή ακτινοβολία 

9. Καταναλώνει πιο πολλή ενέργεια σ΄ ένα σπίτι κυρίως το χειμώνα. 

10. Χημική αντίδραση κατά την οποία το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται σε οξυγόνο. 

 

 

1. __ __ __ __ __ __ __ __ 

2. __ __ __ __ 

                           3.__ __ __ __ __ __ __ __ __  

                               4. __ __ __ __ __ __ __ __ __  

                                                      5. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                6.  __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                7.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                      8. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                      9. __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                                              10. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Στις παύλες με έντονη γραφή θα σχηματιστεί το ρήμα που πρέπει να εφαρμόζουμε όλοι για 

την ενέργεια 
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7.4.3.Φύλλο εργασίας 3 

Φύλλο εργασίας 3 

Ομάδα …………………………. 

Συμβουλευτείτε το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε και συμπληρώστε στον 

παρακάτω πίνακα τις προτάσεις σας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο 

σχολείο μας. 

Συσκευή 

Μπορεί 
να 

αλλάξει 
κάτι; 

(Ναι-Όχι) 

Ποιος μπορεί 
να το κάνει; 

(μαθητές, 
διεύθυνση 
σχολείου, 
δάσκαλοι, 
σύλλογος 
γονέων, 
Δήμος) 

Τι μπορεί να γίνει; 
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7.4.4. Φύλλα εργασίας 4 

Ο κύκλος ζωής ενός αλουμινένιου κουτιού (το ενεργειακό του αποτύπωμα) 

Φύλλο εργασίας 4a 

Αφού μελετήσατε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, συμπληρώστε τους πίνακες, απαντήστε 

στις ερωτήσεις και φτιάξτε τον εννοιολογικό χάρτη του κύκλου ζωής ενός αλουμινένιου κουτιού 

. 

(Οι λέξεις του ενημερωτικού φυλλαδίου που είναι με έντονη γραφή –bold- θα σας κατευθύνουν) 

 

1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια επεξεργασίας του 

βωξίτη μέχρι να γίνει αλουμίνιο. Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού 

καταναλώνεται; Ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται; 

Στάδιο επεξεργασίας Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια επεξεργασίας του 

αλουμινίου μέχρι να γεμίσει το κουτάκι με αναψυκτικό και να φτάσει στα σημεία 

πώλησης. Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού καταναλώνεται; Ποια πηγή 

ενέργειας χρησιμοποιείται; 

Στάδιο επεξεργασίας Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 
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3.Παρατηρήστε τις εικόνες με τα καταστήματα τροφίμων. Βλέπετε κατανάλωση 

ενέργειας; Αν ναι, πού; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.Για την ανακύκλωση του αλουμινίου απαιτείται ενέργεια; Πού; Ποια πηγή ενέργειας; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Κολλήστε σε χαρτόνι τις φωτογραφίες που χρειάζεστε (είναι μέσα στον φάκελο που σας 

δόθηκε) για να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τον εννοιολογικό χάρτη του κύκλου 

ζωής ενός αλουμινένιου κουτιού, από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την 

ανακύκλωσή του. Γράψτε επεξηγηματική λεζάντα κάτω από κάθε εικόνα.  
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Ο κύκλος ζωής του αυγού (το ενεργειακό του αποτύπωμα) 

Φύλλο εργασίας 4β 

Αφού μελετήσατε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, συμπληρώστε τους πίνακες, απαντήστε 

στις ερωτήσεις και φτιάξτε εννοιολογικό χάρτη. 

(Οι λέξεις του ενημερωτικού φυλλαδίου που είναι με έντονη γραφή –bold- θα σας κατευθύνουν) 

 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια εκτροφής των ορνίθων. 

Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού καταναλώνεται; Ποια πηγή ενέργειας 

χρησιμοποιείται; 

Στάδιο εκτροφής Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια συλλογής, συσκευασίας 

και διανομής των αυγών. Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού 

καταναλώνεται; Ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται; 

Στάδια αλυσίδας 

παραγωγής 

Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 
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3.Παρατηρήστε τις εικόνες με τα καταστήματα τροφίμων. Βλέπετε κατανάλωση ενέργειας; Αν 

ναι, πού; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.Για τη διαχείριση των απορριμμάτων απαιτείται ενέργεια; Πού; Ποια πηγή ενέργειας; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Κολλήστε σε χαρτόνι τις φωτογραφίες που χρειάζεστε (είναι μέσα στον φάκελο που σας 

δόθηκε) για να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τον εννοιολογικό χάρτη του κύκλου 

ζωής του αυγού,  από την εκτροφή των ορνίθων μέχρι την απόρριψη της συσκευασίας. 

Γράψτε επεξηγηματική λεζάντα κάτω από κάθε εικόνα.  
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Ο κύκλος ζωής ενός πουκάμισου (το ενεργειακό του αποτύπωμα) 

Φύλλο εργασίας 4γ 

Αφού μελετήσατε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, συμπληρώστε τους πίνακες, απαντήστε 

στις ερωτήσεις και φτιάξτε εννοιολογικό χάρτη. 

(Οι λέξεις του ενημερωτικού φυλλαδίου που είναι με έντονη γραφή –bold- θα σας κατευθύνουν) 

 

1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια καλλιέργειας του 

βαμβακιού. Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού καταναλώνεται; Ποια πηγή 

ενέργειας χρησιμοποιείται; 

Στάδιο καλλιέργειας Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 

   

   

   

   

   

   

 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια εκκοκκισμού του 

βαμβακιού. Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού καταναλώνεται; Ποια πηγή 

ενέργειας χρησιμοποιείται; 

Στάδιο εκκοκκισμού Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 

   

   

   

   

   

   

 

3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια μετατροπής του 

βαμβακιού σε κλωστή. Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού καταναλώνεται; 

Ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται; 

Στάδιο μετατροπής Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 
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4. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια κατασκευής ρούχων. Σε 

ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού καταναλώνεται; Ποια πηγή ενέργειας 

χρησιμοποιείται; 

Στάδιο κατασκευής Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 

   

   

   

5. Παρατηρήστε τις εικόνες με τα καταστήματα ρούχων. Βλέπετε κατανάλωση ενέργειας; 

Αν ναι, πού; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων απαιτείται ενέργεια; Σε ποια στάδια; Ποια πηγή 

ενέργειας; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Κολλήστε σε χαρτόνι τις φωτογραφίες που χρειάζεστε (είναι μέσα στον φάκελο που σας 

δόθηκε) για να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τον εννοιολογικό χάρτη του κύκλου 

ζωής των βαμβακερών ρούχων, από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την 

απόρριψή τους. Γράψτε επεξηγηματική λεζάντα κάτω από κάθε εικόνα.  

Στην παρουσίασή σας τονίστε τις ενεργειακές ανάγκες του προϊόντος σε όλα τα στάδια 

του κύκλου ζωής του. 
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Ο κύκλος ζωής της σοκολάτας (το ενεργειακό της αποτύπωμα) 

Φύλλο εργασίας 4δ 

Αφού μελετήσατε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, συμπληρώστε τους πίνακες, απαντήστε 

στις ερωτήσεις και φτιάξτε εννοιολογικό χάρτη. 

(Οι λέξεις του ενημερωτικού φυλλαδίου που είναι με έντονη γραφή –bold- θα σας κατευθύνουν) 

 

3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια καλλιέργειας του κακάο. 

Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού καταναλώνεται; Ποια πηγή ενέργειας 

χρησιμοποιείται; 

Στάδιο καλλιέργειας Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 

   

   

   

   

   

 

4. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και καταγράψτε τα στάδια επεξεργασίας του κακάο 

μέχρι να γίνει η σοκολάτα. Σε ποια από αυτά καταναλώνεται ενέργεια; Πού 

καταναλώνεται; Ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται; 

Στάδιο επεξεργασίας Καταναλωτής ενέργειας Πηγή ενέργειας 
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3.Παρατηρήστε τις εικόνες με τα καταστήματα τροφίμων. Βλέπετε κατανάλωση 

ενέργειας; Αν ναι, πού; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.Για τη διαχείριση των απορριμμάτων απαιτείται ενέργεια; Πού; Ποια πηγή ενέργειας; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Κολλήστε σε χαρτόνι τις φωτογραφίες που χρειάζεστε (είναι μέσα στον φάκελο που σας 

δόθηκε) για να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τον εννοιολογικό χάρτη του κύκλου 

ζωής της σοκολάτας, από την παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι την απόρριψη της 

συσκευασίας. Γράψτε επεξηγηματική λεζάντα κάτω από κάθε εικόνα.  
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7.4.5.Φύλλο εργασίας 5 

Φύλλο εργασίας 5 

Ομάδα …………………………. 

Συμβουλευτείτε το ερωτηματολόγιο συλλογής δεδομένων και συμπληρώστε στον 

παρακάτω πίνακα τις προτάσεις σας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι. 

Συσκευή 

Μπορεί 
να 

αλλάξει 
κάτι; 

(Ναι-Όχι) 

Ποιος μπορεί 
να το κάνει; 
(Τεχνικός, 

γονείς, παιδιά) 

Τι μπορεί να γίνει; 
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7.4.6.Φύλλα εργασίας 6 

Φύλλο εργασίας 6α 

Ομάδα …………………………. 

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται και συμπληρώστε τον πίνακα  

 Ανοίξτε τον υπολογιστή της ομάδας 

 Συνδεθείτε με το διαδίκτυο 

 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://www.footprintnetwork.org/ για να μπείτε στην 

ιστοσελίδα του Global Footprint Network 

 Scroll down και κλικ στο κουμπί DIVE INTO DATA 

 Κάντε κλικ στο κουμπί Enter 

 Βρείτε στον παγκόσμιο χάρτη τις χώρες Γερμανία, Βραζιλία, Μαδαγασκάρη 

 Κλικ σε κάθε μία χωριστά για να μελετήσετε τα στοιχεία που δίνονται.  

 Συμπληρώστε τον πίνακα 

 

Χώρα 

Biocapacity 

Βιοϊκανότητα 

Ecological footprint 

Οικολογικό Αποτύπωμα 

 

Διαφορά 

(+, -) 1970 2014 1970 2014 

Γερμανία      

Βραζιλία      

Μαδαγασκάρη      

 

2. Ποιες διαφορές εντοπίζετε; Πού νομίζετε ότι οφείλονται; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://www.footprintnetwork.org/
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Φύλλο εργασίας 6β 

Ομάδα …………………………. 

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται και συμπληρώστε τον πίνακα  

 Ανοίξτε τον υπολογιστή της ομάδας 

 Συνδεθείτε με το διαδίκτυο 

 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://www.footprintnetwork.org/ για να μπείτε στην 

ιστοσελίδα του Global Footprint Network 

 Scroll down και κλικ στο κουμπί DIVE INTO DATA 

 Κάντε κλικ στο κουμπί Enter 

 Βρείτε στον παγκόσμιο χάρτη τις χώρες ΗΠΑ, Βολιβία, Αιθιοπία 

 Κλικ σε κάθε μία χωριστά για να μελετήσετε τα στοιχεία που δίνονται.  

 Συμπληρώστε τον πίνακα 

 

Χώρα 

Biocapacity 

Βιοϊκανότητα 

Ecological footprint 

Οικολογικό Αποτύπωμα 

 

Διαφορά 

(+, -) 1970 2014 1970 2014 

ΗΠΑ      

Βολιβία      

Αιθιοπία      

 

2. Ποιες διαφορές εντοπίζετε; Πού νομίζετε ότι οφείλονται; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

https://www.footprintnetwork.org/
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Φύλλο εργασίας 6γ 

Ομάδα …………………………. 

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται και συμπληρώστε τον πίνακα  

 Ανοίξτε τον υπολογιστή της ομάδας 

 Συνδεθείτε με το διαδίκτυο 

 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://www.footprintnetwork.org/ για να μπείτε στην 

ιστοσελίδα του Global Footprint Network 

 Scroll down και κλικ στο κουμπί DIVE INTO DATA 

 Κάντε κλικ στο κουμπί Enter 

 Βρείτε στον παγκόσμιο χάρτη τις χώρες Γαλλία, Κονγκό, Ιαπωνία 

 Κλικ σε κάθε μία χωριστά για να μελετήσετε τα στοιχεία που δίνονται.  

 Συμπληρώστε τον πίνακα 

 

Χώρα 

Biocapacity 

Βιοϊκανότητα 

Ecological footprint 

Οικολογικό Αποτύπωμα 

 

Διαφορά 

(+, -) 1970 2014 1970 2014 

Γαλλία      

Κονγκό      

Ιαπωνία      

 

 

2. Ποιες διαφορές εντοπίζετε; Πού νομίζετε ότι οφείλονται; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://www.footprintnetwork.org/
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Φύλλο εργασίας 6δ 

Ομάδα …………………………. 

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται και συμπληρώστε τον πίνακα  

 Ανοίξτε τον υπολογιστή της ομάδας 

 Συνδεθείτε με το διαδίκτυο 

 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://www.footprintnetwork.org/ για να μπείτε στην 

ιστοσελίδα του Global Footprint Network 

 Scroll down και κλικ στο κουμπί DIVE INTO DATA 

 Κάντε κλικ στο κουμπί Enter 

 Βρείτε στον παγκόσμιο χάρτη τις χώρες Κίνα, Καναδά, Κουβέιτ 

 Κλικ σε κάθε μία χωριστά για να μελετήσετε τα στοιχεία που δίνονται.  

 Συμπληρώστε τον πίνακα 

 

Χώρα 

Biocapacity 

Βιοϊκανότητα 

Ecological footprint 

Οικολογικό Αποτύπωμα 

 

Διαφορά 

(+, -) 1970 2014 1970 2014 

Κίνα      

Καναδάς      

Κουβέιτ      

 

2. Ποιες διαφορές εντοπίζετε; Πού νομίζετε ότι οφείλονται; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://www.footprintnetwork.org/
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7.5. Φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν οι ομάδες των μαθητών 
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7.6. Ενημερωτικά φυλλάδια για την 4η ενότητα (Κύκλος ζωής 

προϊόντων) 

Ο κύκλος ζωής ενός κουτιού αναψυκτικού (το ενεργειακό του αποτύπωμα) 

Φέρτε στο μυαλό σας έναν κύκλο. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Έτσι είναι και ο κύκλος ζωής στη 

φύση. Τα δέντρα για παράδειγμα έχουν κύκλους ζωής. Ένα βλαστάρι φυτρώνει στη γη, μεγαλώνει με τον 

ήλιο, βγάζει ρίζες, κορμό, κλαδιά, καρπούς, γερνάει και πεθαίνει. Όταν πεθάνει επιστρέφει στη γη, εκεί 

από όπου ξεκίνησε, συμβάλλοντας να γεννηθούν νέα δέντρα. Αυτός είναι με λίγα λόγια ένας κύκλος ζωής. 

Όπως τα δέντρα, έτσι και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή έχουν έναν κύκλο 

ζωής. 
Για να απολαύσουμε μια πορτοκαλάδα χρειάζονται πολύ περισσότερα από στυμμένα πορτοκάλια, 

και πολλή ενέργεια. Εστιάστε στην κατασκευή του αλουμινένιου κουτιού και μελετήστε τα στάδια 

παραγωγής και ανακύκλωσής του. 

Η πρώτη ύλη, βωξίτης… (στο μεταλλείο) 

Ο βωξίτης αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμίνας και κατ’ επέκταση 

αλουμινίου. Πρόκειται για ένα ιζηματογενές πέτρωμα, που πήρε το όνομά του από τη γαλλική 

πόλη Baux, όπου ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά κοιτάσματά του. Η Ελλάδα κατέχει 

παγκοσμίως την 8η θέση των περιοχών με τα μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη (κυρίως στην 

κεντρική Στερεά Ελλάδα)  και πρακτικά είναι η μόνη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα πάνω από 2 εκατ. τόνους.  Μπορεί να φαίνεται 

μεγάλη η ποσότητα, όμως δεν είναι ανεξάντλητα τα αποθέματα βωξίτη. Η εξόρυξη του βωξίτη 

γίνεται μέσα από στοές για να βγει το υπόγειο κοίτασμα αλλά και σε ανοιχτά μεταλλεία για τα 

επιφανειακά κοιτάσματα. 

       

Στο εργοστάσιο αλουμίνας…. 

Ο βωξίτης μεταφέρεται στο εργοστάσιο για την πρώτη επεξεργασία του και την παραγωγή της 

αλουμίνας. 
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Από την αλουμίνα στο αλουμίνιο…. 

Από την αλουμίνα παράγεται το αλουμίνιο, η πρώτη ύλη για την παρασκευή των αλουμινένιων 

κουτιών που συσκευάζεται η πορτοκαλάδα μας. 

 

  

 

Στο εργοστάσιο επεξεργασίας αλουμινίου… 

Ράβδοι αλουμινίου μεταφέρονται στο εργοστάσιο για την παρασκευή του τελικού προϊόντος, το 

γνωστό κουτάκι αλουμινίου. 
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Στο εργοστάσιο αναψυκτικών… 

Εκεί το κουτάκι γεμίζει με αναψυκτικό, σφραγίζεται, συσκευάζεται σε κιβώτια  και είναι 

έτοιμο για το εμπόριο. 
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Η διανομή…. 

Εταιρείες διανομής τροφίμων αναλαμβάνουν να φορτώσουν από το εργοστάσιο τα αναψυκτικά 

και να τα μεταφέρουν στα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα. 

 

Στο super market… 

   

 

Στα σκουπίδια????? 
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Περίπου 1 δισ. αλουμινένια κουτάκια για αναψυκτικά και ποτά χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο 

στην Ελλάδα και για την παραγωγή τους χρειάζονται 17.142 τόνοι αλουμίνιο ή 68.600 τόνοι 

βωξίτη και 257.142.000 κιλοβατώρες ενέργειας.  

Αν τα κουτάκια καταλήξουν στα σκουπίδια αυξάνουμε τον όγκο σκουπιδιών, σπαταλάμε 

φυσικούς πόρους και ενέργεια και συμβάλλουμε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα 

χρησιμοποιημένα αλουμινένια κουτιά από αναψυκτικά δεν είναι άχρηστα. 

Με την ανακύκλωση του αλουμινίου, προστατεύουμε το περιβάλλον, εξοικονομούμε ενέργεια και 

περιορίζουμε τη σπατάλη πρώτων υλών. Η ανακύκλωση αλουμινίου σε σχέση με την παραγωγή 

του από την αρχή σημαίνει 95% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, 95% λιγότερη ατμοσφαιρική 

ρύπανση και 97% λιγότερη μόλυνση του νερού.  

 

 

Ανακύκλωση…. 

Στάδια ανακύκλωσης 

1. Περισυλλογή και συγκέντρωση χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών στο Κέντρο 

Ανακύκλωσης 

 
 

 

2. Διαλογή από σιδερένια κουτιά που τυχόν βρεθούν, με τη χρήση μαγνήτη 
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3. Συμπίεση των κουτιών μέσα από κατάλληλες πρέσες σε συμπαγείς "μπάλες" 

 

4. Προώθηση σε χυτήρια για επαναχύτευση σε νέα προϊόντα αλουμινίου 

 

 
 

Ο κύκλος ζωής του αυγού….(το ενεργειακό του αποτύπωμα) 

Φέρτε στο μυαλό σας έναν κύκλο. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Έτσι είναι και ο κύκλος ζωής στη 

φύση. Τα δέντρα για παράδειγμα έχουν κύκλους ζωής. Ένα βλαστάρι φυτρώνει στη γη, μεγαλώνει με τον 

ήλιο, βγάζει ρίζες, κορμό, κλαδιά, καρπούς, γερνάει και πεθαίνει. Όταν πεθάνει επιστρέφει στη γη, εκεί 

από όπου ξεκίνησε, συμβάλλοντας να γεννηθούν νέα δέντρα. Αυτός είναι με λίγα λόγια ένας κύκλος ζωής. 

Όπως τα δέντρα, έτσι και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή έχουν έναν κύκλο 

ζωής. 

Στο ορνιθοτροφείο…. 

Η πτηνοτροφία  στην Ελλάδα είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας. 

Οι οργανωμένες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παράγουν ετησίως 120.000.000 

κοτόπουλα και 1.500.000.000 αυγά.  
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Οι μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες διαθέτουν σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής φυράματος. 

Εκεί αλέθονται και αναμειγνύονται σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και σόγια και εμπλουτίζονται με 

βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για να εξασφαλίσουν την καλύτερη ποιότητα αυγών από υγιή πτηνά. 

 

 

Η εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων γίνεται είτε επί δαπέδου, είτε σε κλουβιά (κλωβοστοιχείες), 

είτε σε σχαρωτό επίπεδο. 
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται προετοιμασία του θαλάμου που περιλαμβάνει σχολαστικό 

καθαρισμό και απολύμανση, μυοκτονία-εντομοκτονία, τοποθέτηση στρωμνής (επί δαπέδου), 

τοποθέτηση φύλλων χαρτιού στο δάπεδο της κλωβοστοιχείας έως την 7-10η ημέρα (σε 

κλωβοστοιχείες), έλεγχο εξοπλισμού για καλή λειτουργία (ταΐστρες, ποτίστρες, θερμομητέρες, 

θερμόμετρα κ.λπ.).  24 ώρες πριν την άφιξη των νεοσσών ο θάλαμος θερμαίνεται και είναι 

πλήρης εξοπλισμού και τροφής. 

Προσοχή πρέπει να δίνεται στην εξασφάλιση της σχετικής θερμοκρασίας και υγρασίας στις 

κλωβοστοιχείες. Με το πρόγραμμα φωτισμού επιδιώκεται η ρύθμιση της εισόδου στην 

παραγωγή στην κατάλληλη ηλικία και βάρος, με επίδραση στο σωματικό βάρος της ενήλικης 

όρνιθας και κατά συνέπεια στο μέγεθος του αυγού. 

 

Για την εκκόλαψη των νεοσσών τα αυγά τοποθετούνται σε εκκολαπτικές μηχανές όπου 

διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία. 
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Για την παραγωγή αυγών χρησιμοποιούνται ειδικές ράτσες ορνίθων. Η διάρκεια εκτροφής είναι 

80 με 110 εβδομάδες. Οι αποδόσεις φτάνουν τα 350 αυγά στις 80 εβδομάδες. 

Η συλλογή των αυγών γίνεται αυτόματα με ταινιόδρομους  

 

 

Μετά τη διαλογή τους, τα αυγά συσκευάζονται στα μηχανικά συσκευαστήρια.  
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Και μεταφέρονται άμεσα στα σημεία πώλησης (καταστήματα τροφίμων). 

 

 

Στο σούπερ μάρκετ 

  

 

 

Στα σκουπίδια… 
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Μετά την κατανάλωση των αυγών η συσκευασία θα πεταχτεί στα σκουπίδια. 

Αναλαμβάνουν οι τοπικές μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων την επεξεργασία των σκουπιδιών.  

Κάθε μήνα στις  Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων του ΟΣΔΑ (Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων) της Δ.Μακεδονίας καταλήγουν 2.500 φορτία 

απορριμμάτων,  και  

μεταφορτώνονται 10.000 τόνοι αστικών απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ο διαχωρισμός τους σε 

ανακυκλώσιμα και μη, η επεξεργασία των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  και η τελική 

απόρριψη των μη ανακυκλώσιμων με υγειονομική ταφή ή την καύση τους. 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ο κύκλος ζωής ενός πουκάμισου….. 

http://www.diadyma.gr/Website/Leitourgia/TMDA%20(27-2-2007).pdf
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Φέρτε στο μυαλό σας έναν κύκλο. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Έτσι είναι και ο κύκλος ζωής στη 

φύση. Τα δέντρα για παράδειγμα έχουν κύκλους ζωής. Ένα βλαστάρι φυτρώνει στη γη, μεγαλώνει με τον 

ήλιο, βγάζει ρίζες, κορμό, κλαδιά, καρπούς, γερνάει και πεθαίνει. Όταν πεθάνει επιστρέφει στη γη, εκεί 

από όπου ξεκίνησε, συμβάλλοντας να γεννηθούν νέα δέντρα. Αυτός είναι με λίγα λόγια ένας κύκλος ζωής. 

Όπως τα δέντρα, έτσι και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή έχουν έναν κύκλο 

ζωής. 
 

Για την κατασκευή ενός ρούχου χρειάζονται διάφορα υλικά (πρώτες ύλες) όπως ύφασμα, 

κλωστές, κουμπιά, ετικέτες, δέρμα, γούνα κ.ά. και περνάει από πολλά στάδια κατασκευής στα 

οποία εργάζονται πολλοί άνθρωποι.  Εστιάστε στην βασική πρώτη ύλη, το βαμβακερό ύφασμα, 

και μελετήστε τα στάδια παραγωγής ενός πουκάμισου. 
 

Η πρώτη ύλη, βαμβάκι…. (στο χωράφι) 
 

 
 

Το βαμβάκι είναι φυτό ιθαγενές των τροπικών 

περιοχών της Ασίας και της Αφρικής. Είναι 

γνωστό από τα πανάρχαια χρόνια και 

καλλιεργείται για τις ίνες του. 

 

Πριν τη σπορά, είναι απαραίτητη η 

προετοιμασία του χωραφιού. Το χώμα 

οργώνεται βαθιά. Επειδή το βαμβάκι είναι 

αρκετά ευαίσθητο φυτό η καταπολέμηση των 

ζιζανίων είναι αρκετά δύσκολη και η ύπαρξη 

τους μπορεί να μειώσει αισθητά την παραγωγή. 

 

 Ο πολλαπλασιασμός του βαμβακιού γίνεται με 

σπορά αφού πρώτα τα σπόρια υποστούν ειδική 

επεξεργασία και αφαιρεθούν οι διάφορες ίνες 

που τα περιβάλουν. Έτσι ο σπόρος κυλά 

ευκολότερα στις μηχανές σποράς και 

διευκολύνει την απορρόφηση της υγρασίας του 

εδάφους. 

 

Το βαμβάκι δεν εξαντλεί το έδαφος από τα 

θρεπτικά του στοιχεία. Παρ όλα αυτά μερικές 

φορές χρειάζεται λίπανση με αζωτούχα 

λιπάσματα. Όταν χρειαστεί πότισμα τότε αυτό 

είναι καλό να γίνεται με τη μέθοδο της 

τεχνητής βροχής, δηλαδή ράντισμα όλου του 

φυτού. 
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Για να ωριμάσει το βαμβάκι πρέπει να 

περάσουν περίπου 2 μήνες από τη σπορά Η 

συλλογή του γίνεται με ειδικές μηχανές , που 

είναι πιο σύνηθες ή με το χέρι που είναι πιο 

δαπανηρό και επίπονο αλλά το βαμβάκι είναι 

πιο καθαρό και έτσι έχει και καλύτερη τιμή στο 

εμπόριο. Μετά τη συγκομιδή το βαμβάκι 

μεταφέρεται σε ειδικούς χώρους που 

λέγονται εκκοκκιστήρια. 

 

 

 

(Στο εκκοκκιστήριο)

 

  

 Εκεί γίνεται ο αποχωρισμός των ινών από το σπόρο. Τα περισσότερα εκκοκκιστήρια διαθέτουν 

μηχανισμούς που απομακρύνουν τα διάφορα ξένα σώματα όπως χώμα, φύλλα , σπόρους καθώς και την 

περιττή υγρασία. Μετά από τις διαδικασίες αυτές τα βαμβάκια, καθαρά πλέον , συσκευάζονται σε μεγάλες 

μπάλες ή τετράγωνες παλέτες , δένονται , καταγράφεται η ποιότητα και προωθούνται στο εμπόριο. 

 Τα δέματα του εκκοκκισμένου πλέον βαμβακιού αποθηκεύονται, έως ότου φορτωθούν σε φορτηγά η 

κοντέϊνερ. 

 

 

 

 

Γίνεται το ύφασμα… 
Η κατασκευή υφασμάτων είναι η βασικότερη από τις διάφορες χρήσεις του βαμβακιού.  

Στην υφαντουργία οι ίνες του αποτελούν την κυριότερη ύλη. Τα βαμβακερά υφάσματα είναι πολύ καλής 

ποιότητας αν και σήμερα τα αντικαθιστούν με συνθετικά που στοιχίζουν λιγότερο. 

Στα κλωστοϋφαντουργεία το καθαρό βαμβάκι μετατρέπεται σε κλωστή, βάφεται με χρώματα και το νήμα 

υφαίνεται στους αργαλειούς για να γίνει ύφασμα. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Το ρούχο…. 
Στο εργοστάσιο ρούχων η διαδικασία παραγωγής ενδυμάτων ολοκληρώνεται σε έξι 

στάδια, ξεκινώντας με την κοπή του υφάσματος (πατρόν), συνεχιζοντας με το 

ράψιμο, την εκτύπωση ή το κέντημα, το σιδέρωμα, το δίπλωμα και ολοκληρώνεται με 

τη συσκευασία. 
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Στο κατάστημα….. 
 

Στα εμπορικά καταστήματα το πουκάμισο περιμένει τον καταναλωτή που θα το 

αγοράσει…. 

 

  
 

 

 

Στα σκουπίδια…… 
Όταν με τον καιρό το ρούχο φθαρεί ή απλά περάσει η μόδα του, θα πεταχτεί. 

Αναλαμβάνουν οι τοπικές μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων την επεξεργασία των 

σκουπιδιών.  Κάθε μήνα στις  Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων του 

ΟΣΔΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων) της Δ.Μακεδονίας 

καταλήγουν 2.500 φορτία απορριμμάτων,  και  

μεταφορτώνονται 10.000 τόνοι αστικών απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ο διαχωρισμός 

τους σε ανακυκλώσιμα και μη, η επεξεργασία των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  

και η τελική απόρριψη των μη ανακυκλώσιμων με υγειονομική ταφή ή την καύση 

τους. 

 

 

http://www.diadyma.gr/Website/Leitourgia/TMDA%20(27-2-2007).pdf
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Ο κύκλος ζωής της σοκολάτας ….(το ενεργειακό της αποτύπωμα) 

Φέρτε στο μυαλό σας έναν κύκλο. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Έτσι είναι και ο κύκλος 

ζωής στη φύση. Τα δέντρα για παράδειγμα έχουν κύκλους ζωής. Ένα βλαστάρι φυτρώνει στη 

γη, μεγαλώνει με τον ήλιο, βγάζει ρίζες, κορμό, κλαδιά, καρπούς, γερνάει και πεθαίνει. Όταν 

πεθάνει επιστρέφει στη γη, εκεί από όπου ξεκίνησε, συμβάλλοντας να γεννηθούν νέα δέντρα. 

Αυτός είναι με λίγα λόγια ένας κύκλος ζωής. Όπως τα δέντρα, έτσι και τα προϊόντα που 

χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή έχουν έναν κύκλο ζωής. 

Για την παρασκευή μιας σοκολάτας χρειάζονται διάφορα υλικά (πρώτες ύλες) όπως 

κακάο, ζάχαρη, γάλα, βούτυρο, ξηροί καρποί κ.ά και περνάει από πολλά στάδια 

επεξεργασίας.  Εστιάστε στην βασική πρώτη ύλη, το κακάο, και μελετήστε τα στάδια 

παραγωγής μιας σοκολάτας. 

Το ταξίδι του κακάο 

Το κακαόδεντρο είναι ψηλό και λεπτό, ευδοκιμεί σε τροπικά κλίματα.  Κύριες χώρες 

παραγωγής είναι η Ακτή Ελεφαντοστού (με τη μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως), η 

Γκάνα, η Ινδονησία, η Νιγηρία, η Βραζιλία, το Καμερούν, το Εκουαδόρ, το Μεξικό και 

η Μαλαισία. Ωστόσο, οι άνθρωποι που το απολαμβάνουν ζουν κυρίως στην Ευρώπη 

και τις ΗΠΑ και καταναλώνουν κάθε χρόνο πέντε εκατομμύρια τόνους προϊόντων με 

βάση το κακάο. 

 

Η «ζώνη του κακάο» 

Η καλλιέργειά του γίνεται από μικρούς παραγωγούς σε μικρές εκτάσεις γης. Κάθε 

δέντρο δίνει περίπου 15 καρπούς, που έχουν το σχήμα μακρόστενου πεπονιού και 

ζυγίζουν μέχρι ένα κιλό. 
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 Μέσα από τη φλούδα, ένας λευκός υμένας περικλείει περίπου 30 σπόρους βιολετί 

χρώματος. 

 

 Μετά τη συγκομιδή τους, που γίνεται με τα χέρια ώστε να μην τραυματιστεί το 

φυτό, ακολουθεί η αποξήρανση, στη διάρκεια της οποίας αναπτύσσεται το 

χαρακτηριστικό σοκολατένιο άρωμα και χρώμα. 

 

Οι αποξηραμένοι κόκκοι μεταφέρονται από τις χώρες παραγωγής στα εργοστάσια 

σοκολάτας σε Ευρώπη και ΗΠΑ όπου γίνεται η επεξεργασία τους για την παρασκευή 

κακάο και σοκολάτας. 

 

 



 

175 
 

Στο εργοστάσιο…. 

Οι κόκκοι του κακάο - που αποκαλούνται κακαοβάλανοι - μόλις παραληφθούν στο 

εργοστάσιο καθαρίζονται από τυχόν ξένα σώματα και σκόνη και αποθηκεύονται σε σιλό ανά 

ποικιλία.  

                     
 

 

Από εκεί μεταφέρονται αυτόματα στα ειδικά μηχανήματα, τα καβουρντιστήρια. Κατά τη 

διάρκεια του καβουρντίσματος, αναπτύσσεται το άρωμα και το χρώμα του κακάο και 

απομακρύνεται η υγρασία. 

 

             
 

 Στη συνέχεια, οι καβουρντισμένοι κακαοβάλανοι αποφλοιώνονται, απορρίπτονται τα 

φλούδια, και οι καρποί τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια, τα οποία στην τεχνική ορολογία 

ονομάζονται «nibs». 

 

Οι καβουρντισμένοι και τεμαχισμένοι κακαοβάλανοι (nibs) από διάφορες ποικιλίες 

αναμειγνύονται και στη συνέχεια αλέθονται. Το προϊόν που προκύπτει από την άλεση 

των nibs ονομάζεται κακαοπολτός. Ο κακαοπολτός στη συνέχεια υφίσταται θερμική 

επεξεργασία για την επίτευξη του τελικού αρώματος. 
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Ο κακαοπολτός με αυτόματους μηχανισμούς μεταφέρεται στους αναμικτήρες του 

εργοστασίου, 

 όπου προστίθενται, σύμφωνα με την επιθυμητή συνταγή, τα ανάλογα ποσοστά 

ζάχαρης, γάλακτος 

 και βουτύρου του κακάο και αναμειγνύονται καλά μέχρι να αποτελέσουν ένα 

ομοιογενές μείγμα. 

 

   

Το ρευστό μείγμα της σοκολάτας, αφού μετριασθεί η θερμοκρασία του, μεταφέρεται 

αυτόματα με τις κατάλληλες σωληνώσεις σε ειδικά μηχανήματα όπου χύνεται στις 

φόρμες πλακιδίων.  
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Στο σημείο αυτό μπορεί να προστεθούν και επιπλέον συστατικά, όπως αμύγδαλα, 

φουντούκια, γέμιση, κ.λ.π. Οι φόρμες μεταφέρονται αυτόματα στα ψυγεία κι έπειτα 

από ορισμένο χρονικό διάστημα η σοκολάτα στερεοποιείται. 

 
 Στη συνέχεια, οι πλάκες μεταφέρονται στις συσκευαστικές μηχανές, τυλίγονται σε 

φύλλα κασσίτερου για να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους και αποθηκεύονται σε 

κατάλληλους, κλιματιζόμενους χώρους, μέχρι να φτάσουν στα σημεία πώλησης . 
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Στην κατανάλωση 

  

Στα σκουπίδια 

Μετά την κατανάλωση της σοκολάτας η συσκευασία θα πεταχτεί στα σκουπίδια. 

Αναλαμβάνουν οι τοπικές μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων την επεξεργασία των 

σκουπιδιών.  Κάθε μήνα στις  Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων του 

ΟΣΔΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων) της Δ.Μακεδονίας 

καταλήγουν 2.500 φορτία απορριμμάτων,  και  

μεταφορτώνονται 10.000 τόνοι αστικών απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ο διαχωρισμός 

τους σε ανακυκλώσιμα και μη, η επεξεργασία των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  

και η τελική απόρριψη των μη ανακυκλώσιμων με υγειονομική ταφή ή την καύση 

τους. 

 

 
 

 

 
  

http://www.diadyma.gr/Website/Leitourgia/TMDA%20(27-2-2007).pdf


 

179 
 

7.7. Παρουσίαση του προγράμματος «Ενεργειακό αποτύπωμα» 

στους μαθητές του σχολείου 

Παρουσιάζουμε το ενεργειακό αποτύπωμα 

Καλωσόρισμα  

(Το τραγούδι της γης https://www.youtube.com/watch?v=UBzW1SOZfqM) 

Αγαπητοί συμμαθητές μας και αγαπημένοι μας δάσκαλοι και γονείς, 

Είμαστε οι μαθητές της Ε1 τάξης και σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας 

μιλήσουμε για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που συμμετείχαμε φέτος με την 

τάξη μας. Να σας ενημερώσουμε και να σας προβληματίσουμε, όπως 

προβληματιστήκαμε κι εμείς.  

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει στόχο ακριβώς αυτό. Να γνωρίσουμε τα 

προβλήματα της γης που εμείς δημιουργούμε με την αλόγιστη χρήση όσων μας 

προσφέρει, να μας ευαισθητοποιήσει στα προβλήματά της και να μας 

ενεργοποιήσει στο να συμμετάσχουμε  στη λύση τους. 

Γι αυτό κι εμείς θα σας παρουσιάσουμε μέσα από μικρά μονόπρακτα που γράψαμε 

όλοι μαζί όσα είδαμε, μάθαμε, ερευνήσαμε…. Όσα μας προβλημάτισαν, όσα 

αποφασίσαμε… 

Παρακαλούμε την προσοχή σας….. 

 

Σκηνή 1 

Μάκης: Γιάννη, δίψασα! Πάμε να πάρουμε κάτι να πιούμε; 

Γιάννης: Ναι, κι εγώ θέλω νερό. Πάμε εδώ πιο κάτω στο περίπτερο. 

(Τα παιδιά πήγαν και πήραν νερό και πορτοκαλάδα και γύρισαν στο πάρκο. Όταν ο 

Μάκης την ήπιε , πέταξε κάτω το κουτί.  

Γιάννης: Γιατί το πετάς κάτω; Έτσι κάνεις στο σπίτι σου; 

Μάκης: Όχι βέβαια!!!! Εκεί ποιος ακούει τη μάνα μου!!! 

Γιάννης: Τότε γιατί το κάνεις έξω; 

Μάκης: Έλα μωρέ τώρα; Ένα σκουπιδάκι είναι! Θα το μαζέψει ο σκουπιδιάρης… 

Εσύ, αφού ήπιες το νερό, τι το κρατάς ακόμα το μπουκάλι και δεν το πετάς;   

Γιάννης: Στη γωνία έχει κάδο ανακύκλωσης! Θα το ρίξω εκεί. Αυτό έπρεπε να έχεις 

κάνει κι εσύ. 

Μάκης: Σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ εγώ με αυτές τις βλακείες! 

Γιάννης: Με αυτό που κάνεις όμως μολύνεις το περιβάλλον. Σε λίγα χρόνια η γη θα 

έχει γίνει ένας τεράστιος σκουπιδότοπος….  

 Μάκης: Κι εμένα τι με νοιάζει; Λες και θα ζω εγώ τότε! 

Γιάννης: Μα και πάλι πρέπει να κρατήσουμε τη γη για όλους μας και να την 

παραδώσουμε όπως την πήραμε. 

Μάκης: Καλά, δε βλέπεις τι γίνεται κάτω!? Τόσα σκουπίδια έχει! Το δικό μου σε 

πείραξε;; 

https://www.youtube.com/watch?v=UBzW1SOZfqM
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Γιάννης: Ε, τι να σου πω! Πάντως πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση και οικονομία 

στην ενέργεια.. 

 Μάκης: Πού κολλάει η ενέργεια; 

Γιάννης: Ξέρεις πόση ενέργεια χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα κουτί αλουμινίου;  

 Μάκης: Ε και; Δεν έχουμε ενέργεια; Τόσα εργοστάσια της ΔΕΗ γύρω μας… 

Γιάννης: Πρώτον, δεν έχεις ακούσει ότι τελειώνει ο λιγνίτης; Δεύτερον, και ο 

βωξίτης τελειώνει. Και μη με ρωτήσεις πού κολλάει ο βωξίτης!!! Ξέρεις πώς γίνεται 

αυτό το κουτάκι; Από τι γίνεται; 

Μάκης: Για πες μας εσύ, βρε ξερόλα!!! 

(Πρώτα παίρνουμε τον βωξίτη. Ο βωξίτης πηγαίνει στο εργοστάσιο, επεξεργάζεται 

και γίνεται αλουμίνα και μετά αλουμίνιο. Από αυτό το αλουμίνιο θα γίνει το 

κουτάκι που θα πρέπει να πάει στο εργοστάσιο της Fanta να γεμίσει με την 

πορτοκαλάδα που μόλις ήπιες, μετά θα μεταφερθεί στο super market και από εκεί 

στα χέρια σου… Αν το πετάξεις, για να ξαναγίνει ένα κουτάκι θα χρειαστεί άλλη 

τόση ενέργεια. Ενώ αν το ανακυκλώσεις θα εξοικονομήσουμε πολλή ενέργεια.) 

Γιάννης: Κατάλαβες τώρα; 

Μάκης: Ουάου!!! Τι είπες τώρα!! Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Λοιπόν από σήμερα 

ανακύκλωση! 

(Ο χορός της ανακύκλωσης  https://www.youtube.com/watch?v=F5x6-jIzkSc|)  

 

Σκηνή 2 

Αννούλα: Καλημέρα, μαμά! 

Μαμά: Καλημέρα, Αννούλα! 

Αννούλα: Δε μου λες; Γιατί τόσα φώτα  είναι ανοιχτά; Των Φώτων είναι σήμερα; 

Και επιτέλους, αποφάσισε: Βλέπεις τηλεόραση εδώ ή στο σαλόνι; Ανοιχτές και οι 

δύο τηλεοράσεις. Ή ακούς ραδιόφωνο; Ή σερφάρεις στο Internet; Όλα ανοιχτά!!! 

Έλεος!!!!!!!!!!!!! 

Μαμά: Με νεύρα ξύπνησες πρωί πρωί; Άσε με κι έχω ένα σωρό δουλειές! 

Αννούλα: Δε σκέφτεσαι το μέλλον μου; Δε θέλεις να ζουν καλά τα εγγόνια σου σε 

καθαρό περιβάλλον; 

Μαμά: Σαν πολύ δε βιάζεσαι!? Με έκανες κιόλας γιαγιά! 

Αννούλα: Δεν μπορείς να καταλάβεις τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αν 

συνεχίσουμε να υπερκαταναλώνουμε ενέργεια, θα αλλάξει ο τρόπος ζωής μας και 

δεν θα έχουμε όσα απολαμβάνουμε τώρα. 

Μαμά: Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου! Ποιος στα λέει όλα αυτά; 

Αννούλα: Στο σχολείο μάθαμε για το ενεργειακό αποτύπωμα. 

(Ενεργειακό αποτύπωμα είναι ένα μέγεθος που μετράει πόση έκταση γης 

χρειάζεται για να απορροφηθεί όοοοολο αυτό το διοξείδιο του άνθρακα που 

πηγαίνει στην ατμόσφαιρα κατά την παραγωγή ενέργειας, για να καλύψουμε τις 

ανάγκες μας.) 

Αννούλα:  Μόνο η μπλούζα που φοράς έχει τεράστιο ενεργειακό αποτύπωμα 

https://www.youtube.com/watch?v=F5x6-jIzkSc
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Μαμά: Και η μπλούζα μου σε πείραξε τώρα;  

Αγγελική: Τι φωνάζετε καλέ; Κοιμάται κόσμος ακόμα! 

Μαμά: Η Αννούλα μου κάνει κήρυγμα! 

Αγγελική: Α καλά! Άρχισε τα τρελά της πάλι! (Παίρνει μια μπανάνα από τη 

φρουτιέρα και την τρώει). Τι θα φάμε σήμερα; 

Μαμά: Λέω να κάνω γεμιστά. 

Αγγελική: Ωραία! Μου αρέσουν πολύ! Πιπεριές και ντοματούλες γεμιστές με ρυζάκι 

και κιμά! Τέλεια!  

Αννούλα: Πιπεριές και ντομάτες μέσα στο χειμώνα; Ξέρεις τι ενεργειακό 

αποτύπωμα έχουν τα τρόφιμα όταν είναι εκτός εποχής; Ο κύκλος ζωής της ντομάτας 

που καλλιεργείται στο θερμοκήπιο στην Κρήτη απαιτεί τεράστια κατανάλωση 

ενέργειας! Να μη μιλήσω για το ενεργειακό αποτύπωμα του κιμά! 

Αγγελική: Έχει ζωή με κύκλο η ντομάτα; Ο κιμάς αφήνει σημάδι; Τι λες επιτέλους; 

(Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος αφορά το πόση ενέργεια χρειάζεται κάθε προϊόν 

σε όλα τα στάδια της ζωής του, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες, την επεξεργασία 

τους, τη μεταφορά, μέχρι και την απόρριψή τους στα σκουπίδια ή την 

ανακύκλωσή τους. Όταν τρώμε λαχανικά εκτός εποχής ή φρούτα που 

καλλιεργούνται σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι μπανάνες, τα μάνγκο, οι 

καρύδες, το κακάο, επιβαρύνουμε κι άλλο την ατμόσφαιρα με τα καυσαέρια των 

μέσων που τα μεταφέρουν στη χώρα μας. Η δε σταβλισμένη κτηνοτροφία  απαιτεί 

πάρα πολλή ενέργεια. Άρα όλα αφήνουν ενεργειακό αποτύπωμα.) 

Μαμά: …. Τι βλακείες είναι αυτές; Αφήστε με ήσυχη επιτέλους!  

Αννούλα: Εγώ σε αφήνω, αλλά όλα αυτά που κάνουμε γυρνάνε εις βάρος μας. 

Λιώνουν οι πάγοι, εκατοντάδες νησιά κοντεύουν να χαθούν, το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου ενισχύεται.  

Αγγελική: Θερμοκήπιο σαν αυτό που καλλιεργούνται οι ντομάτες; 

(Για να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες μας χρειάζεται ενέργεια. Όταν 

παράγεται η ενέργεια, τεράστιες ποσότητες CO2 απελευθερώνονται στην 

ατμόσφαιρα, οι οποίες δημιουργούν ένα «πάπλωμα» που εγκλωβίζει τη 

θερμότητα του ήλιου με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μέση θερμοκρασία της γης και 

να αλλάξει το παγκόσμιο κλίμα. Αυτό είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου ) 

Αννούλα: Κι εμείς τι κάνουμε για όλα αυτά; 

Μαμά: Τώρα που το λες, δεν έχεις άδικο. Όμως τι πρέπει να κάνουμε; Εμείς θα 

σώσουμε τον πλανήτη; 

Αννούλα: Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε. 

Μαμά: Και τι πρέπει να κάνουμε; 

 Δεν αφήνουμε την τηλεόραση ανοιχτή όταν δεν παρακολουθούμε. 

 Κλείνουμε το φως όταν βγαίνουμε από το δωμάτιο. 

 Κλείνουμε τις συσκευές από το κεντρικό κουμπί και δεν τις αφήνουμε σε 

κατάσταση αναμονής ή τις βγάζουμε από την πρίζα. 
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 Βγάζουμε τον φορτιστή από την πρίζα όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της 

συσκευής. 

 Αντικαθιστούμε τις κοινές λάμπες φωτισμού με λάμπες εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

 Προτιμούμε συσκευές ενεργειακής κλάσης Α. 

 Ανακυκλώνουμε τα πάντα ( αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μπαταρίες, 

ηλεκτρικές συσκευές, λάμπες φωτισμού) 

Μαμά: Δε μου φαίνεται και πολύ δύσκολο. Σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω. Για 

εσάς και τα εγγόνια μου. Για να ζήσετε σε όμορφο, καθαρό περιβάλλον… Γιατί σας 

αγαπάω πολύ! 

(Ο εφιάλτης της Περσεφόνης https://www.youtube.com/watch?v=9hZ3FD8-JT4 ) 

 

Σκηνή 3 

Μαρία: Αδερφούλα, πάω στο καθαριστήριο. 

Χαρά: Α, οκ. Πέρνα και από το super market. Μας τελείωσε το γάλα. 

Μαρία: Εντάξει. Πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου; 

Χαρά: Τι τα θες; 

Μαρία: Μα σου είπα ότι θα πάω στο καθαριστήριο! 

Χαρά: Συγγνώμη, το καθαριστήριο δεν είναι εδώ πιο κάτω; 

Μαρία: Ναι αλλά…. 

Χαρά: Δεν έχει αλλά. Χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο για ψύλλου πήδημα ενώ 

μπορείς να πας με τα πόδια… Ξέρεις πόσο πήγε η βενζίνη;  

Μαρία: Πάλι σε έπιασαν οι τσιγγουνιές;  

Χαρά: Δεν είναι τσιγγουνιά, βρε Μαρία! Ευαισθησία είναι. Δεν μπορούμε να 

ανασάνουμε από τα καυσαέρια… Περπάτα και λίγο. Το περπάτημα κάνει καλό! Δεν 

πρόσεξες ότι τους τελευταίους μήνες κι εγώ πάω παντού με τα πόδια; 

Μαρία: Το πρόσεξα αλλά νόμισα πως το έκανες γιατί ετοιμάζεσαι για την παραλία 

το καλοκαίρι. Ούτε το μαγιό δε σου κάνει με τόσα γλυκά που τρως…  

Χαρά: Καλά, και γι αυτό, αλλά κυρίως γιατί κατάλαβα τη σπατάλη στην ενέργεια. 

Όχι από τσιγγουνιά, αλλά από περιβαλλοντική ευαισθησία. Ξέρεις πόσο κακό 

κάνουμε στο περιβάλλον; Ζούμε χωρίς να υπολογίζουμε το αύριο. Νομίζουμε ότι η 

γη θα μας τα δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για πάντα. Κι όμως… το πετρέλαιο 

τελειώνει και μετά να δούμε πώς θα πηγαίνεις στο περίπτερο με το αυτοκίνητο.  

Μαρία: Άντε μωρέ! Όλο υπερβολές είσαι! 

Χαρά: Υπερβολές!!! Θεωρείς υπερβολή ότι το κλίμα έχει αλλάξει; Είναι υπερβολική 

η ανησυχία για το μέλλον του ανθρώπου στη γη; Το ότι λιώνουν οι πάγοι από την 

υπερθέρμανση του πλανήτη και σε μερικά χρόνια η παραλία που πηγαίνουμε από 

παιδιά δεν θα υπάρχει, είναι υπερβολή; 

Μαρία: Πού θα πάει η παραλία; 

Χαρά: Πουθενά δεν θα πάει. Θα μείνει στη θέση της και θα περιμένει το νερό να 

την καλύψει. Θα πεθάνει! Θα την έχουμε πνίξει εμείς.  

https://www.youtube.com/watch?v=9hZ3FD8-JT4
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Μαρία: Και όλα αυτά θα συμβούν αν πάω εγώ με το αυτοκίνητο στο καθαριστήριο; 

Χαρά: Ακριβώς! Και όχι μόνο στο καθαριστήριο, αλλά και για καφέ στην πλατεία, 

και στο περίπτερο για παγωτό. Τις προάλλες που πήρες το αυτοκίνητο για να πας 

στη Ζέτα μου ήρθε να σε βρίσω! Στο επόμενο τετράγωνο μένει η φίλη σου! 

Μαρία: Αφού έβρεχε! Και μόλις είχα γυρίσει από το κομμωτήριο!!!  

Χαρά: Να έπαιρνες την ομπρέλα! Όχι το αυτοκίνητο! Λοιπόν, από σήμερα κι εσύ με 

τα πόδια! 

Μαρία: Το ακούσαμε κι αυτό! 

Χαρά: Άκου λοιπόν κι αυτό! 

 Για εξοικονόμηση ενέργειας αποφεύγουμε να παίρνουμε το αυτοκίνητο 

για μικρές αποστάσεις. Περπατάμε ή πάμε με το ποδήλατο. Συμβάλλουμε 

έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και επιλέγουμε καθαρό περιβάλλον. 

Προτιμάμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

Μαρία: Καλά, θα πάω με τα πόδια… 

 

Τραγούδι «Περιβάλλον» 

(σε ρυθμό «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε») 

Στίχοι: Ειρήνη Πατζάκογλου 

Μουσική: Παντελής Θαλασσινός 

https://www.youtube.com/watch?v=J-NdZSKgLZY 

 

Να σεβόμαστε το περιβάλλον 

Είναι ο δικός μας ο σκοπός 

Να μη μολύνουμε άλλο τη γη μας 

Αφού αυτός είν’ ο δικός μας θησαυρός… 

 

Να μην ξοδεύεις πια τόση ενέργεια 

Το φως να κλείνει όταν δεν  είσαι εκεί 

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι πολύ 

Λίγη προσπάθεια μόνο θα  χρειαστεί… 

 

Το περιβάλλον πρέπει να προσέχουμε 

Χωρίς σκουπίδια όμορφη γη να έχουμε…(δις) 

 

Να κουραστείς και λίγο δεν πειράζει 

Χωρίς αμάξι και εσύ μπορείς 

Πήγαινε όπου θέλεις με τα πόδια 

Να βοηθήσουμε όλοι μαζί… 

 

Κινήσου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

Είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον 

https://www.youtube.com/watch?v=J-NdZSKgLZY
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Η γη ζητάει λίγη αγάπη τώρα από εμάς 

Ας μάθουμε ο ένας απ’ τον άλλον… 

 

Βοήθησε κι εσύ αφού μπορείς 

Την ομορφιά να σώσουμε της γης 

Το περιβάλλον πρέπει να προσέχουμε 

Χωρίς σκουπίδια όμορφη γη να έχουμε… 

 

Το κλίμα που αλλάζει είναι μόνο εις βάρος μας 

Να μη μολύνουμε άλλο τη γη μας 

«Οικονομία στην ενέργεια απ’ όλους μας» 

Το σύνθημα να γίνει στη ζωή μας… 

 

Αν δεν….. 

Αν δε θέλουμε να μολύνουμε τον πλανήτη και όλοι να ζούμε σε μια καθαρή γη 

πρέπει όλοι να συμβάλουμε στην προστασία του. 

Αν δε θέλεις να ζεις σε έναν σκουπιδότοπο και χωρίς όνειρα για ένα καλύτερο 

μέλλον, έλα μαζί μας. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο…  

Εσύ, που ρυπαίνεις το περιβάλλον απερίσκεπτα, πετώντας σκουπίδια και 

καταναλώνοντας περισσότερα από όσα πραγματικά χρειάζεσαι, σκέψου εσένα, 

σκέψου τους άλλους, σκέψου αυτούς που αγαπάς. 

Μη ρυπαίνεις το περιβάλλον! Αγκάλιασέ το… Κάνε οικονομία στην ενέργεια.  

Προσέχουμε για να έχουμε… 

Προσπάθησε σήμερα για το αύριο… 

       Προσπάθησε…… 

 


