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1. Ειςαγωγικά 
  

Ππωσ γνωρίηουμε, ςτο πλαίςιο τθσ δεκαετίασ για τθ βιωςιμότθτα (UNESCO), το 
ηιτθμα που τίκεται ςτο προςκινιο του προβλθματιςμοφ μασ για το ςχολικό ζτοσ 2009-10 
είναι οι ενεργειακζσ επιλογζσ των ςφγχρονων κοινωνιϊν και οι ςυνζπειζσ τουσ πάνω ςτθ 
φφςθ, ςτισ φυςικζσ ςυνκικεσ και ςτουσ ανκρϊπουσ. Με αυτό το δεδομζνο, διαμορφϊςαμε 
ζνα διδακτικό ςχεδιαςμό ωσ κορμό, πάνω ςτον οποίο εφαρμόηεται ζνα Σχολικό Ρρόγραμμα 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, με κζμα «Οι ενεργειακζσ μασ επιλογζσ και οι ςυνζπειζσ 
τουσ».Ο διδακτικόσ μασ ςχεδιαςμόσ, ςτθρίηεται ςτθν άποψθ ότι το ηιτθμα των ςφγχρονων 
ενεργειακϊν μασ επιλογϊν δεν προζκυψε από τθν ζλλειψθ ζγκυρων, αντικειμενικϊν και 
επιςτθμονικϊν γνϊςεων για τισ ςυνζπειζσ τουσ. Αντίκετα, πρόκειται για ζνα ηιτθμα που 
εδράηεται ςτον πυρινα του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και είναι δθμιοφργθμα τθσ 
κατεςτθμζνθσ παγκόςμιασ τάξθσ πραγμάτων.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, κα λζγαμε ότι το κρίςιμο ηιτθμα τθσ ενζργειασ εδράηεται: α) 
ςτθ ςφμπραξθ των εκνικϊν, διεκνικϊν και παγκόςμιων πολιτικϊν εξουςιϊν με τισ 
οικονομικζσ, προκειμζνου να ελζγξουν τουσ ενεργειακοφσ πόρουσ του πλανιτθ μασ και να 
αποκομίςουν ιςχφ και χριμα β) ςτο ςφγχρονο κοςμοείδωλο που φυλάκιςε τθν ανκρϊπινθ 
ςκζψθ και τθν παιδεία μασ ςτο αυςτθρό ρυκμιςτικό πλαίςιο του ακραίου ορκολολογιςμοφ 
αλλά και τισ ανκρϊπινεσ προςδοκίεσ ςτο όραμα τθσ υπερκατανάλωςθσ και γ) ςτον χωρίσ 
όρια ατομικιςμό και ανταγωνιςμό που ζκεςε ςτο περικϊριο τθν κατανόθςθ και τθ 
φροντίδα για τουσ άλλουσ και μασ ςτζρθςε από τθν ικανότθτα του κοινωνικά κριτικοφ και 
αυτοκριτικοφ λόγου. Με αυτιν τθν ζννοια, οι παιδαγωγικζσ ενζργειεσ των εκπαιδευτικϊν 
που κα αναλάβουν ζνα πρόγραμμα πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα κα κινθκοφν με άξονα 
τθν παρακάτω δζςμθ των κρίςιμων ερωτθμάτων.  

 
 
Και, βζβαια, κα περάςουν ςταδιακά και μεκοδικά μζςα από τισ τζςςερισ φάςεισ, ζτςι όπωσ 
αποτυπϊνονται ςτο ςχιμα που ακολουκεί.  

1 
Ποιοσ είναι, ςφμφωνα με τουσ 

ςχεδιαςτζσ, ο ςκοπόσ τθσ 
ενεργειακισ πολιτικισ μιασ χϊρασ, 
ςτο όνομα τίνων ςχεδιάηεται  και 

οργανϊνεται, 
ποιο είναι το μζτρο επιτυχίασ του 

ςχεδιαςμοφ; 

2 
Ποιοσ ή ποιοι αποφαςίηουν, 

ποιοι όροι επιτυχίασ του ςχεδιαςμοφ 
εξαρτϊνται από τουσ αποφαςίηοντεσ, 
ποιοι όροι επιτυχίασ εξαρτϊνται από 

άλλουσ παράγοντεσ; 

3 
Ποιοι είναι οι πραγματικοί ςχεδιαςτζσ-

εμπειρογνϊμονεσ, 
ποιο είναι το είδοσ τθσ 

εμπειρογνωμοςφνθσ τουσ, 
ποια είναι θ εγγφθςθ τθσ επιτυχίασ του 
ςχεδιαςμοφ (θ κεωρθτικι ικανότθτα, θ 

πείρα, θ ομοφωνία των επιλογϊν, τα 
εμπειρικά δεδομζνα, θ πολιτικι 

υποςτιριξθ από ενδιαφερόμενεσ 
ομάδεσ); 

 

4 
Ποιοι μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτο 
ςχεδιαςμό εκπροςωποφν αυτοφσ ςτο 

όνομα των οποίων ςχεδιάηεται και 
ποιοι κίγονται; 

Σουσ δίνεται η δυνατότητα να 
εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ; 

Ποια «κοςμοαντίληψη» ςτθρίηει 
πραγματικά ο ςχεδιαςμόσ; 

Είναι θ «κοςμοαντίληψη»  αυτϊν για 
τουσ οποίουσ ςχεδιάηεται; 

ΔΙΚΑΙΟΤΕΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΘΣ  

ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ  
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2. Η οργάνωςη και τα μζςα που θα απαιτηθοφν  
 

Ππωσ ζχουμε, ιδθ, αναφζρει, το Διδακτικό μασ Μοντζλο κεμελιϊνεται ςτθ ςυνομιλία. 
Ζτςι, οι εκπαιδευτικοί κα ξεκινιςουν, οργανϊνοντασ τθν «περιβαλλοντικι» ομάδα των 
μακθτϊν και μακθτριϊν ςε τρεισ μικρζσ ομάδεσ.  

Για τισ εργαςίεσ ςτην τάξη: Θα εφοδιαςτοφν με χαρτόνια και μαρκαδόρουσ. Θα ζχουν 
εκτυπϊςει τα αντίςτοιχα «πλαίςια προβληματιςμοφ», κακϊσ και τα εικονίδια που 
απαιτοφνται για κάκε φάςθ. Αν κελιςουν να αξιοποιιςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ, θ αίκουςα 
των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν του ςχολείου, οι «διαδραςτικοί πίνακεσ και ζνασ projector 
κα τουσ φανοφν πολφ χριςιμοι. Στθν αίκουςα των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κα 
μπορζςουν να ςυνεργαςτοφν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςασ -διατθρϊντασ τισ μικρζσ τουσ 
ομάδεσ- με τθ βοικεια ενόσ «οδθγοφ» action power point, προκειμζνου να «ηωντανζψουν» 
τα τεχνιματά τουσ με κίνθςθ, ιχουσ, χρϊματα και ςχόλια. Στθν τάξθ τουσ, κα μπορζςουν να 
ςυνεργαςτοφν ςε ολομζλεια, παρουςιάηοντασ τθ δουλειά τουσ και ςυηθτϊντασ γι’ αυτιν, 
προκειμζνου να πάρουν ιδζεσ και να προχωριςουν περιςςότερο δθμιουργικά.      

Για τισ εργαςίεσ ςτο πεδίο: Θα ζχουν εκ των προτζρων επιλζξει διαδρομζσ ςτθν πόλθ, 
κατάλλθλεσ να απαντοφν ςτα «πλαίςια προβληματιςμοφ», ςτισ οποίεσ κα ςυνοδζψουν τα 
παιδιά, εφοδιαςμζνα με φωτογραφικζσ μθχανζσ και βιντεοκάμερεσ.  

Διευκρινίηουμε, εδϊ, ότι α) κάκε εργαςία ςτθν τάξθ κα κινείται από τισ μικρζσ ομάδεσ  
ςτθν  ολομζλεια, όπου κα παρουςιάηονται και κα ςχολιάηονται τα «χαρτόνια εργαςίασ» και  
β) κάκε φάςθ κα περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ ςτθν τάξθ και ςτο πεδίο.  

   
 
 
 
 
 
 
Το χωρικό αποτφπωμα τθσ  
Εφαρμογισ ςτθ Σχολικι Τάξθ 
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1. ΔΜΔΗ ΚΑΗ Ζ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 

2.Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΣΖΝ ΠΟΛΖ 

 

3. ΟΗ ΘΔΜΗΚΟΗ 

ΤΝΟΜΗΛΖΣΔ ΣΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

4. ΚΡΗΣΗΚΖ, 

ΑΤΣΟΚΡΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ,   

ΟΗ ΑΛΛΟΗ   



 

 
Από τθν εμπειρία μασ, είμαςτε ςίγουροι, ότι δεν κα χρειαςτεί να πείτε πολλά λόγια. 

Γριγορα, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, κα ςυνειδθτοποιιςουν, ότι το άγραφο χαρτόνι, 
πάνω ςτο οποίο κα τουσ ηθτιςετε να ςυνεργαςτοφν –«εποπτικοποιϊντασ» κάκε φορά το 
πεδίο τθσ παρατιρθςισ τουσ- κα γεμίςει με εικόνεσ τθσ δικισ τουσ ηωισ, με δικζσ τουσ 
ςκζψεισ και ιδζεσ, με γεγονότα και εμπειρίεσ που οι ίδιοι απζκτθςαν ςυνυπάρχοντασ ςτον 
ίδιο τόπο και επικοινωνϊντασ με τουσ ανκρϊπουσ του.  

Θα ςιγουρευτοφν,  ότι πάνω ςτο άγραφο χαρτόνι, όπου τουσ καλείτε να 
ςυνεργαςτοφν, δεν περιμζνετε να δείτε αποτυπωμζνεσ πολφπλοκεσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ ι 
άρτια και ακριβι ςχιματα αλλά όψεισ τθσ δικισ τουσ ηωισ και νοιματα που κυκλοφοροφν 
γφρω τουσ, εποπτικοποιθμζνα από τουσ ίδιουσ με  χρϊματα, ηωντάνια, φανταςία, χιοφμορ, 
ειλικρίνεια και  -γιατί όχι-  με διάκεςθ  ςκωπτικι.  Θα απελευκερωκοφν  από το άγχοσ του 
«ςωςτοφ» και από το φόβο του «λάκουσ» και κα ανοίξουν τα πανιά τθσ δθμιουργικότθτάσ 
τουσ με εμπιςτοςφνθ ςε μασ, ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και ςτον εαυτό τουσ.  

Ταυτόχρονα, κα ενκαρρφνετε και κα βοθκιςετε τουσ μακθτζσ ςασ, να 
αξιοποιιςουν τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ. Ζτςι, τα «χαρτόνια εργαςίασ» κα μεταφερκοφν 
κατάλλθλα ςε αρχεία power point, όπου το ςφνκετο και πολυεπίπεδο ηιτθμα των 
ενεργειακϊν μασ επιλογϊν και των ςυνεπειϊν τουσ, κα  παρουςιαςτεί  μπροςτά  ςτα  μάτια  
τουσ με τισ δικζσ τουσ  ηωντανζσ μαρτυρίεσ, εμπλουτιςμζνεσ με κίνθςθ, χρϊματα, ιχουσ και 
φανταςία.  
 
 

3. Οι τζςςερισ Φάςεισ του προγράμματοσ  
 
 Ραρακάτω, ακολουκοφν οι περιγραφζσ των Διδακτικϊν Φάςεων τθσ εφαρμογισ του 
Διδακτικοφ μασ Μοντζλου, τισ οποίεσ ζχουμε διακρίνει  ςε δυο ςτάδια.  
 Σο πρϊτο ςτάδιο κάθε περιγραφήσ περιλαμβάνει τα «πλαίςια προβληματιςμοφ», 
τα οποία κα πάρουν ςτα χζρια τουσ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, μαηί με ζνα φακελάκι, 
όπου κα ζχετε τοποκετιςει τα απαραίτθτα εικονίδια.  
Τα κείμενα των «πλαιςίων προβληματιςμοφ» είναι διατυπωμζνα, ζτςι ϊςτε να 
απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ  και  α) να τουσ  ενκαρρφνουν, να ςκεφτοφν γφρω από μια 
δζςμθ ερωτθμάτων, όταν κα ςυνεργάηονται ςτθν τάξθ, ςυνομιλϊντασ  ςτισ μικρζσ ομάδεσ 
και β) να τουσ κακοδθγοφν, όταν βγαίνουν ςτο πεδίο, προκειμζνου να ςυγκεντρϊςουν 
«ηωντανζσ μαρτυρίεσ», οι οποίεσ κα τουσ βοθκοφν να πάρουν απαντιςεισ. 
 Σο δεφτερο ςτάδιο κάθε περιγραφήσ φανερϊνει το «τι περιμζνετε», εςείσ, από 
τουσ μακθτζσ ςασ, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε φάςθσ. Φανερϊνει, με άλλα λόγια, τα 
προςδοκϊμενα αποτελζςματα κάκε Διδακτικισ Φάςθσ με τθ μορφι των «χαρτονιών 
εργαςίασ» ι των «τεχνημάτων παιδαγωγικοφ χαρακτήρα» (pedagogical Models).   
 Σε κάκε περιγραφι, τζλοσ, υπάρχουν  ςθμειϊςεισ, οι οποίεσ διευκρινίηουν πικανζσ 
απορίεσ και δίνουν μια εκτίμθςθ για τθ διάρκεια ι τισ δυςκολίεσ κάκε φάςθσ. 
Ολοκλθρϊνοντασ, διευκρινίηουμε, ότι ο τρόποσ με τον οποίο κα αξιοποιιςετε τον «οδθγό» 
power point κα γίνει ςαφισ, αν ανοίξετε και δείτε τα action power point των μακθτϊν και 
μακθτριϊν του 7ου Δθμοτικοφ και του 7ου Γυμναςίου Ακθνϊν.   

 
 

 
 
 
 
 
 



 

1. 
 

Πρϊτη Φάςη: «Εμείσ και η Ενζργεια».  
Πλαίςια Προβληματιςμοφ για τουσ Μαθητζσ 

 
Ομάδεσ ςτθν τάξθ 
 
«Σκεφτείτε δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ςασ ηωισ που προχποκζτουν τθ χριςθ τθσ 
θλεκτρικισ ενεργείασ.  
Μοιραςτείτε τισ ςκζψεισ ςασ με τουσ ςυμμακθτζσ και τισ ςυμμακιτριζσ ςασ, ςτισ μικρζσ 
ομάδεσ.  
Χρθςιμοποιιςτε τα υλικά που ςασ δίνουμε για να δθμιουργιςετε πάνω ςτο χαρτόνι 
εργαςίασ το ςκαρίφθμα του εςωτερικοφ τθσ κατοικίασ ςασ και απεικονίςτε τα 
χαρακτθριςτικότερα ςτιγμιότυπα τθσ κακθμερινισ ηωισ που ςασ ςυνδζουν με ςυςκευζσ 
που απαιτοφν ενζργεια.  
Συμπλθρϊςτε το ςκαρίφθμα με ςτιγμιότυπα τθσ κακθμερινισ ηωισ όλων των μελϊν τθσ 
οικογζνειάσ ςασ που απαιτοφν ενεργεία». 
«Ηωντανζψτε» το χαρτόνι εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ με ςυχνοφσ-κακθμερινοφσ  διαλόγουσ ι 
παραινζςεισ γφρω από τθν ενζργεια  
   
Ομάδεσ ςτο πεδίο 
 
«Οργανϊςτε μια μικρι ερευνά ςτο ςπίτι ςασ και μάκετε «ποια» ενζργειασ χρθςιμοποιείτε 
(θλεκτρικι, από φυςικό αζριο ι πετρζλαιο), «ποςό» ςασ κοςτίηει θ ενζργεια που 
καταναλϊνετε, «για τι» ακριβϊσ ςασ χρεϊνει θ Δ.Ε.Θ. και «με ποιεσ» προφυλάξεισ πρζπει 
να χρθςιμοποιείτε το θλεκτρικό ρεφμα».  
 
Ομάδεσ ςτθν τάξθ 
 
«Δείτε τα χαρτόνια εργαςίασ που δθμιουργιςατε και κάντε μικρζσ ι μεγάλεσ αλλαγζσ και 
προςκικεσ.  
Ονομάςτε το χαρτόνι ςασ «Εμείσ και θ Ενζργεια» και προετοιμαςτείτε να το παρουςιάςετε 
ςτθν ολομζλεια. 
Αν ζχετε διάκεςθ και χρόνο αςχολθκείτε και με ζνα χαρτόνι με τίτλο «ζνα εικοςιτετράωρο 
ςτο ςπίτι χωρίσ θλεκτρικι ενεργεία». Διαλζξτε τα εικονίδια που κα ςασ χρειαςτοφν μόνοι 
ςασ από το google.gr, πατϊντασ ςτισ «εικόνεσ» και αν κζλετε πλθκτρολογιςτε clipart, 
ςυμπλθρϊνοντασ με το αντικείμενο που ψάχνετε, για να βρείτε μικρά, χαριτωμζνα και 
αςτεία ςκιτςάκια.  
Μθν διςτάςετε, να επινοιςετε και να παρουςιάςετε και ζνα δρϊμενο με τον ίδιο τίτλο».     
 
 
Πρϊτη Φάςη: Σι περιμζνουμε από τουσ μαθητζσ 
 

Αυτό που επιδιϊκουμε κατά τθ πρϊτθ φάςθ είναι, να μιλιςουν οι μακθτζσ μασ για 
το κζμα όχι κεωρθτικά αλλά ξεδιπλϊνοντασ τισ δικζσ τουσ προςωπικζσ εμπειρίεσ (εγγφτθτα 
του κζματοσ ςτθ ηωι) και να ανακαλζςουν μνιμεσ και ςκζψεισ που ενεργοποιοφνται από τθ 
ςυνομιλία με τουσ ςυμμακθτζσ και τισ ςυμμακιτριζσ τουσ.  

Για να φτιάξουν το ςκαρίφθμα, τουσ εφοδιάηουμε με εικονίδια, όπωσ αυτά που 
υπάρχουν ςτο ςχιμα που ενδεικτικά παρακζτουμε ι αυτά που κα βρείτε ςτο action power 
point και τουσ βοθκοφμε να τα τοποκετιςουν ςτο χαρτόνι εργαςίασ, προκειμζνου να 
«ακουμπιςουν» το κζμα ςτο επίπεδο τθσ  δικισ τουσ πραγματικότθτασ και να μποροφν να 
το «εποπτεφουν» (ςκαρίφθμα-εποπτεία).  



 

 
 
 
 
 
ΧΑΡΣΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ 
 ΠΡΩΣΗ ΦΑΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΙΩΗ: Σα προςωπάκια που υπάρχουν ςτο παραπάνω τζχνθμα ςυμβολίηουν τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ των ομάδων. Μπορείτε, να ενκαρρφνετε τα παιδιά να τα 
αντικαταςτιςουν με τα ςκιτςάκια του action power point.  
H πρϊτθ φάςθ είναι θ πιο εφκολθ απ’ όλεσ. Θα χρειαςτεί, όμωσ, τθν προςοχι ςασ, αν 
κζλετε να κερδίςετε το ενδιαφζρον των μακθτϊν και των μακθτριϊν να τουσ κάνετε να 
ςυμμετζχουν ςτο εγχείρθμα με τθ αμζριςτθ κζλθςι τουσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. 
 

Δεφτερη Φάςη: Η Ενζργεια ςτην Πόλη μασ.  
Γενικό Πλαίςιο Προβληματιςμοφ για τουσ Μαθητζσ 

 
 
Ομάδεσ ςτθν τάξθ 
 
«Σχεδιάςτε το ςκαρίφθμα τθσ πόλθσ: τα κτίρια (ςπιτιϊν, καταςτθμάτων, δθμοςίων 
υπθρεςιϊν, νοςοκομείων, ςχολείων, αςτυνομικϊν τμθμάτων κ.α.), τισ επιφάνειεσ 
κυκλοφορίασ (δρόμουσ και πεηοδρόμια), τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ (πλατειζσ και πάρκα) και, 
τζλοσ, τα δίκτυα υποδομισ (Δ.Ε.Θ., Φυςικό Αζριο).  
Μθν ξεχάςετε να ςυνδζςετε όλα τα παραπάνω δομικά ςτοιχεία με τισ λειτουργίεσ τθσ 
Ακινασ: τθν οικιςτικι, τθν οικονομικι, τθ διοικθτικι, τθν αςφάλεια και πρόνοια, τθν 
περίκαλψθ, τθν εκπαίδευςθ, τθ διαςκζδαςθ και τθν αναψυχι, κ.α.  
Αξιοποιιςτε τα εικονίδια που ςασ δίνουμε ι φτιάξτε δικά ςασ ςκίτςα, για να δείξετε  «από 
ποφ» και «πϊσ» φτάνει θ θλεκτρικι ενεργεία ςτθν πόλθ, «ποιεσ λειτουργίεσ τθσ 
υποςτθρίηει», «ποια τεχνολογικι υποδομι και ανκρωπινι εργαςία προχποκζτει». 
Μθν ξεχνάτε, ότι όλα τα αγακά που χρθςιμοποιείτε, παράγονται και διακινοφνται από κάκε 
γωνιά του πλανιτθ μασ μζχρι τθν πόλθ ςασ, καταναλϊνοντασ ενζργεια. Το ίδιο ιςχφει και 
για τουσ ενεργειακοφσ πόρουσ και τθν ενεργειακι τεχνολογία. 
 
Ομάδεσ ςτο πεδίο 
 
Ρερπατιςτε  ςτθν πόλθ με ζνα ςθμειωματάριο και μια φωτογραφικι μθχανι ςτο χζρι και 
ςυγκεντρϊςτε μαρτυρίεσ που ςχετίηονται με το κζμα τθσ ενζργειασ.   
Φωτογραφίςτε δρόμουσ και μζςα μεταφοράσ, καταςτιματα, πλατείεσ και ελεφκερουσ 
χϊρουσ, υποςτακμοφσ τθσ Δ.Ε.Θ.  
Εςτιάςτε ςε ό,τι δείχνει τισ υποδομζσ τθσ πόλθσ, προκειμζνου να παρζχει ενζργεια ςτουσ 
πολίτεσ ι όποια επιχειρθματικότθτα ςυνδζεται με τισ τεχνολογικζσ υποδομζσ και τα μζςα. 
Μιλιςτε με κατοίκουσ ι επαγγελματίεσ για τθν ενεργειακι επάρκεια, το κόςτοσ, τισ 
ςυνζπειεσ και κρατιςτε ςθμειϊςεισ.  
Αναηθτιςτε, μιλιςτε και φωτογραφίςτε κατοίκουσ ι επαγγελματίεσ που αξιοποιοφν 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 
 
Ομάδεσ ςτθν τάξθ 
 
Δείτε προςεχτικά τισ μαρτυρίεσ ςασ και ςυηθτείςτε γι’ αυτζσ.  
Ενςωματϊςτε τισ μαρτυρίεσ ςασ ςτον πολεοδομικό χάρτθ τθσ πόλθσ, φροντίηοντασ να 
αφιςετε χϊρο τόςο για τισ φωτογραφίεσ, όςο και για ςφντομα ςχόλια.  
Ονομάςτε το χαρτόνι εργαςίασ   «Η Ενζργεια ςτθν …» (το όνομα τησ πόλησ ςασ).  
Στο χαρτόνι ςασ κζλουμε να δοφμε:  
«Τι» ηθτοφν και «τι» παίρνουν θ πόλθ ςασ και οι ςυμπολίτεσ ςασ από τισ πθγζσ ενζργειασ 
(ορυκτζσ κ.α.), από τθν ανκρϊπινθ εργαςία, από τθν επιςτιμθ,  τθν  ζρευνα και τθν 
τεχνολογία  για να ζχουν ενζργεια.  
«Ροιεσ» ςυνζπειεσ δθμιουργεί θ παράγωγθ, θ διακίνθςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ 
ςτισ φυςικζσ και κτιςμζνεσ ςυνκικεσ τθσ ηωισ ςτθν πόλθ και ςτον άνκρωπο. 
 «Τι» ςκζφτονται οι πολίτεσ για τουσ ενεργειακοφσ πόρουσ και, τζλοσ,  «ποιοσ» τφποσ 
ανκρϊπου ζχει διαμορφωκεί ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια.  
 
 
 



 

Ομάδεσ ςτο πεδίο 
 
Κάνετε εξορμιςεισ ςε περιοχζσ όπου παράγεται ενζργεια, για παράδειγμα, ςτθν 
Μεγαλόπολθ.  
Συγκεντρϊςτε μαρτυρίεσ για όλεσ τισ ορατζσ και μθ ορατζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των 
πολιτϊν.  
Φωτογραφίςτε το τοπίο, τισ υποδομζσ και τουσ εργαηόμενουσ.  
Μιλιςτε μαηί τουσ για τα προβλιματά τουσ. Είναι οι άνκρωποι, χάρθ ςτουσ οποίουσ 
φωτίηονται τα ςπίτια, οι δρόμοι και τα πάρκα ςασ και λειτουργοφν όλα τα καταςτιματα και 
οι υπθρεςίεσ τθσ δικισ ςασ πόλθσ.  
Κάνετε εξορμιςεισ και ςε κάποια από τισ κοντινζσ ςασ περιοχζσ, οι οποίεσ διακζτουν 
γεωκερμικοφσ ι άλλουσ εναλλακτικοφσ ι ιπιουσ ενεργειακοφσ πόρουσ.  
 
Ομάδεσ ςτθν τάξθ 
 
Σχεδιάςτε το χάρτθ τθσ χϊρασ μασ και ςυμπλθρϊςτε τουσ ςτακμοφσ παραγωγισ ενζργειασ 
από λιγνίτεσ, τα μικρά και μεγάλα υδροθλεκτρικι ενζργεια, τα αιολικά και  φωτοβολταϊκά 
πάρκα. Θα  ζχετε, ζτςι, «επί χάρτου» μια ςυνολικι εικόνα τθσ ενζργειασ που διακζτει θ 
χϊρα μασ, για να ςκεφτείτε και να προβλθματιςτείτε. 
Μθν ξεχάςετε να προςκζςετε τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που καταναλϊνουν ενζργεια: 
Χαρακτθριςτικά τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ (γεωργικζσ καλλιζργειεσ, ιχκυοκαλλιζργειεσ, 
κτθνοτροφικζσ και βιομθχανικζσ μονάδεσ, κ.α.   
Τισ μετακινιςεισ ανκρϊπων και τθ μεταφορά προϊόντων ανάμεςα ςτισ ελλθνικζσ πόλεισ και 
ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τισ πόλεισ ι χϊρεσ του κόςμου μασ. 
Μθν ξεχάςετε, τζλοσ, να ςθμειϊςτε ςυμβολικά τισ ςυνζπειεσ των ενεργειακϊν επιλογϊν τθσ 
χϊρασ μασ και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν κλιματικι αλλαγι, πάνω ςτα χαρτόνια εργαςίασ τθσ 
ομάδασ ςασ.    
Ονομάςτε το χαρτόνι εργαςίασ, «Η Ενζργεια ςτθν Ελλάδα». 
 Από τθ χϊρα μασ ςτον κόςμο μασ 
Τϊρα, είςτε ζτοιμοι και ζτοιμεσ να μεταφζρετε όλεσ τισ παραπάνω ενζργειεσ και όλουσ τουσ 
παραπάνω προβλθματιςμοφσ ςτο παγκόςμιο πεδίο.  
Αναηθτιςτε, κυρίωσ, τισ πθγζσ των ορυκτϊν καυςίμων, για να ζχετε τθ ςυνολικι εικόνα των 
πετρελαιοπαραγωγϊν χωρϊν και αυτϊν που διακζτουν και εκμεταλλεφονται κοιτάςματα 
φυςικοφ αερίου. 
Σκεφτείτε τθ μεταφορά  των ενεργειακϊν πρϊτων υλϊν  με πλοία ι αγωγοφσ, τθ διανομι 
τουσ ςε όλεσ τισ πόλεισ του πλανιτθ μασ και τθν κατανάλωςι τουσ από τουσ πολίτεσ.  
Σθμειϊςτε ςυμβολικά το φαινόμενο που δθμιουργεί τθν κλιματικι αλλαγι και τισ 
ςυνζπειζσ τθσ πάνω ςτισ φυςικζσ ςυνκικεσ και τουσ ανκρϊπουσ.     
 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Κάποιεσ από τισ εργαςίεσ πεδίου τθσ Δεφτερθσ Φάςθσ απαιτοφν εξορμιςεισ εκτόσ τθσ 
πόλθσ όπου κατοικοφν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ και, ςυχνά, εκτόσ Περιφζρειασ.  Όλεσ οι 
μετακινιςεισ προχποκζτουν εγκρίςεισ από το Τπουργείο και χριματα για τα μεταφορικά μζςα και 
τισ διανυκτερεφςεισ.  
Αν αυτά όλα ςασ προβλθματίηουν, μπορείτε να κάνετε και κάποιεσ από τισ εξορμιςεισ ςασ ςτον 
κυβερνοχϊρο. Δθλαδι, να «επιςκεφτείτε» κάποιεσ περιοχζσ όπου υπάρχουν εγκαταςτάςεισ 
εκμετάλλευςθσ ενεργειακϊν πόρων, ςυμβατικϊν και ανανεϊςιμων, με πλοθγιςεισ ςε δικτυακοφσ 
τόπουσ. το info power point κα βρείτε επιλεγμζνεσ πλθροφορίεσ και φωτογραφικό υλικό που κα 
ςασ υποςτθρίξουν, ς’ αυτιν τθ Φάςθ. Θα βρείτε, επίςθσ, θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, όπου 
υπάρχουν μικρά και ενδιαφζροντα video, τα οποία καταγράφουν εργαςίεσ εξόρυξθσ ορυκτϊν 
καυςίμων και εργαηόμενουσ ςτα ορυχεία τθσ Πτολεμαΐδασ    
Ασ μθν ξεχάςουν, τζλοσ, οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςε ςχολεία άλλων πόλεων, να 
αντικαταςτιςουν το χάρτθ τθσ Ακινασ με το χάρτθ τθσ δικισ τουσ πόλθσ ι του δικοφ τουσ διμου. 



 

Δεφτερη Φάςη (α): Σι περιμζνουμε από τουσ μαθητζσ 

 
Αυτό που επιδιϊκουμε και περιμζνουμε από τθ Δεφτερθ Φάςθ είναι, να 

μεταφζρουν οι μακθτζσ μασ τθ ςυηιτθςθ γφρω από τθν ενζργεια ςτθν πόλθ τουσ, 
ξεδιπλϊνοντασ τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Αυτό που περιμζνουμε από τουσ μακθτζσ μασ 
είναι, να «εποπτικοποιιςουν» τθν πόλθ, παρατθρϊντασ τθ από ψθλά, μζςα από ζνα 
«μακροςκόπιο», με ηθτοφμενο τθν ενζργεια και τισ ςυνζπειεσ των ενεργειακϊν μασ 
επιλογϊν πάνω ςτθ φφςθ και τον άνκρωπο.  

Θα ςασ προτρζπαμε, να ενκαρρφνετε τα παιδιά να ξεκινιςουν με ζνα απλό και 
ςυμβολικό ςκαρίφθμα τθσ πόλθσ. Στθ ςυνζχεια, όμωσ, να τουσ υποςτθρίξετε, ϊςτε να 
δουλζψουν πάνω ςτον πολεοδομικό τθσ χάρτθ, τοποκετϊντασ πάνω του τισ πραγματικζσ 
μαρτυρίεσ που κα ςυγκεντρϊνουν ςε κάκε εργαςία πεδίου. Επιδίωξι ςασ, κα είναι, να 
δθμιουργιςουν τα παιδιά ζνα τζχνθμα που κα ζχει τθ μορφι και το πνεφμα του παρακάτω 
ςχιματοσ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΣΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ  
ΔΕΤΣΕΡΗ ΦΑΗ (α) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεφτερη Φάςη (β, γ): Σι περιμζνουμε από τουσ μαθητζσ 
 

Αυτό που επιδιϊκουμε και περιμζνουμε κατά τθ ςυνζχεια τθσ δεφτερθσ φάςθ είναι, 
να «ξεδιπλϊςουν» οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ το κζμα, αρχικά, ςτο εκνικό επίπεδο (θ 
Ελλάδα και θ κλιματικι αλλαγι) και, ςτθ ςυνζχεια, ςτο παγκόςμιο επίπεδο (Ο πλανιτθσ μασ 
και θ κλιματικι αλλαγι).  

Με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνουμε μια ςυνολικι ςυμβολικι εποπτεία (μζςω ενόσ 
περιςςότερο «ευρυγωνικοφ» φακοφ) τθσ ςχζςθσ των ςφγχρονων πόλεων, του ςφγχρονου 
αςτικοφ τρόπου ηωισ και του ςφγχρονου μοντζλου ανάπτυξθσ, με τθν κλιματικι αλλαγι.  



 

Οι μακθτζσ ς’ αυτό το ςτάδιο «ανεβαίνουν ψθλότερα»  και παρατθροφν κάνοντασ 
τισ απαιτοφμενεσ αφαιρζςεισ, γενικεφςεισ και τουσ απαιτοφμενουσ ςυμβολιςμοφσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΣΟΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ  
ΔΕΤΣΕΡΗ ΦΑΗ (β, γ) 
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3. 
 

Σρίτη Φάςη: Θεςμικοί υνομιλητζσ τησ Ενεργειακήσ Πολιτικήσ.  
Γενικό Πλαίςιο Προβληματιςμοφ για τουσ Μαθητζσ 

 
 
 
Ομάδεσ ςτθν τάξθ 
  
Δθμιουργιςτε το χάρτθ των κεςμικϊν οργάνων που ρυκμίηουν τθν ενεργειακι πολιτικι ςτθ 
χϊρα μασ, για παράδειγμα:  
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Ενεργείασ και 
Φυςικϊν Ρόρων, εποπτευόμενοι φορείσ (Ελλθνικά Ρετρζλαια, Δ.Ε.Θ., ΕΚΟ, ΙΓΜΕ, ΚΑΡΕ), 
ανεξάρτθτεσ αρχζσ (υκμιςτικι Αρχι Ενεργείασ, Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ Συςτιματοσ 
Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενεργείασ), Μθν ξεχάςετε, τισ μεγάλεσ πετρελαϊκζσ εταιρίεσ.  
Θα μποροφςατε να ξεκινιςετε από τα αρμόδια όργανα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ι από τα 
αντίςτοιχα τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Ακθνϊν.  
 
Ομάδεσ ςτο πεδίο 
 
Επιςκεφτείτε τουσ φορείσ  για να  μάκετε «πϊσ» αποφαςίηουν, «ποια ςχζδια» 
καταςτρϊνουν, με «ποια» ςτρατθγικι ςκοπεφουν να αντιμετωπίςουν ηθτιματα  
1. περιβαλλοντικά (ρφπανςθ, υποβάκμιςθ των πρϊτων υλϊν, κλιματικι αλλαγι)  
2. κοινωνικά (τιμολόγια τθσ Δ.Ε.Θ., επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτισ αςκενείσ 
οικονομικά τάξεισ) 
3. υγείασ (αςκζνειεσ που προκαλεί θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, εργοςταςιακά ατυχιματα, 
κερμοπλθξίεσ) 
ωτιςτε τουσ αν υπάρχουν ςχζδια για τθν ανάπτυξθ ιπιων ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτθν 
περιοχι ςασ. ωτιςτε τουσ «με ποιεσ διαδικαςίεσ» αγοράηουμε ενζργεια από άλλεσ χϊρεσ 
ςε περιόδουσ αιχμισ και «πόςο» μασ κοςτίηει.  
Δείξτε τουσ το «χάρτθ» που δθμιουργιςατε και ηθτιςτε τθ γνϊμθ τουσ.  
Κρατιςτε ςθμειϊςεισ ι καταγράψτε τθ ςυηιτθςθ ςε καςετόφωνα. 
 
Ομάδεσ ςτθν τάξθ 
 
Συμβουλευτείτε τισ ςθμειϊςεισ ςασ και τισ καταγεγραμμζνεσ ςυηθτιςεισ. Κάνετε τισ μικρζσ 
ι μεγάλεσ αλλαγζσ που χρειάηονται ςτα χαρτόνια εργαςίασ.  
Μθν ξεχάςετε τα κεςμικά όργανα ιδιωτικοφ δικαίου (πετρελαϊκζσ εταιρίεσ) που 
εμπλζκονται, ζμμεςα ι άμεςα, με το κόςτοσ του πετρελαίου κίνθςθσ και κζρμανςθσ, οφτε 
τα κεςμικά όργανα που προςτατεφουν τουσ καταναλωτζσ (Ινςτιτοφτο Καταναλωτι, 
ΕΚΡΟΙΗΩ) ι τισ ανεξάρτθτεσ αρχζσ.  
Κινθκείτε από τα εκνικά ςτα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα, για να φτάςετε ςτα παγκόςμια 
όργανα, ςτον Ο.Ο.Σ.Α., ςτουσ G8 ι G20, ςτον Ο.Ρ.Ε.Κ., ςτθν παγκόςμια οργάνωςθ των 
πολιτϊν «Ρρωτοβουλία Γζνοβα».  
Ονομάςτε το χαρτόνι ςασ «Ο χάρτθσ των κεςμϊν».  
Στο χαρτόνι ςασ, κα κζλαμε να δοφμε τθν πορεία ενόσ πολίτθ, προκειμζνου να εντοπίςει 
τουσ αρμοδίουσ και να βρει απαντιςεισ πάνω για ζνα ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, από τθν 
πόλθ του μζχρι τα ευρωπαϊκά όργανα.    
 
 
 
Σρίτη Φάςη: Σι περιμζνουμε από τουσ μαθητζσ 



 

 
Αυτό που επιδιϊκουμε κατά τθ διάρκεια τθσ τρίτθσ φάςθσ είναι, να παρατθριςουν 

οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ό,τι δεν ζχει «φυςικι υπόςταςθ»: τα κεςμικά όργανα ι Νομικά 
Ρρόςωπα (δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα) που διαχειρίηονται το νόθμα τθσ 
ενεργειακισ πολιτικισ. Επιδιϊκουμε, με άλλα λόγια, να ςυνειδθτοποιιςουν ότι πίςω από 
τα κτίρια (Υπουργείων, Νομαρχιϊν, Διμων, Ανεξάρτθτων Αρχϊν, του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αλλά και Τραπεηϊν, εταιριϊν, βιομθχανιϊν), 
υπάρχουν πλαίςια ιεραρχιϊν διοίκθςθσ που αποφαςίηουν και αποφαίνονται για τθν 
ενεργειακι πολιτικι. Αυτά τα Νομικά Ρρόςωπα, κα τουσ ηθτιςουμε να εντοπίςουν και να 
χαρτογραφιςουν.  

Για να δουλζψουν τα παιδιά ς’ αυτιν τθ φάςθ, κα ξεκινιςουμε με αφετθρία ζνα 
ηιτθμα που ανακάλυψαν οι ίδιοι. Για παράδειγμα, το ηιτθμα των υποςτακμϊν τθσ Δ.Ε.Θ. ςε 
κάποιεσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ. Με αφετθρία το ηιτθμα αυτό, κα δρομολογιςουμε τθ 
γνωριμία των μακθτϊν και των μακθτριϊν με τουσ κεςμοφσ, ξεκινϊντασ από τον Ο.Τ.Α. τθ 
Νομαρχία και τθν Ρεριφζρεια και κα προχωριςουμε ςταδιακά, ςφμφωνα με τθν θλικία 
τουσ. 

Δουλεφοντασ  με  τουσ  μακθτζσ ςασ τθν Τρίτθ Φάςθ, κα τουσ βοθκιςετε να 
ςκεφτοφν πολιτικά, αφοφ ευκφνθ του πολίτθ είναι να γνωρίηει «ποιοι» και «πϊσ» 
διαμορφϊνουν τθν ενεργειακι πολιτικι ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΣΟΝΙ 
ΕΡΓΑΙΑ  
ΣΡΙΣΗ ΦΑΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Η Σρίτθ Φάςθ είναι αυτι που χρειάηεται τθ μεγαλφτερθ προςοχι, ιδιαίτερα για τουσ 
μακθτζσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  
Αν επιλζξετε να ςυνεργαςτείτε με μακθτζσ των τεςςάρων τελευταίων τάξεων, αξιοποιιςτε όλεσ τισ 
γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει τα παιδιά από το μάκθμα τθσ Αγωγισ του Πολίτθ (Πζμπτθ Σάξθ) ι 
τθσ Μελζτθσ του Περιβάλλοντοσ (Σρίτθ Σάξθ). 
Οι εργαςίεσ πεδίου αυτισ τθσ Φάςθσ κα γίνουν ςτον Ο.Σ.Α., ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 
Περιφζρειάσ ςασ ι ςε ςυναφι Τπουργεία. Αν οι ςυνκικεσ δεν το επιτρζπουν, κα καταφφγετε ςε 
πλοθγιςεισ και ςε επικοινωνίεσ μζςω διαδικτφου.  
Για τισ εργαςίεσ πεδίου ςε εκνικι και παγκόςμια κλίμακα δεν απαιτείται καμία αλλαγι.  
 



 

4. 
 

Σζταρτη Φάςη: Κριτική και Αυτοκριτική Προςζγγιςη, οι Άλλοι.  
Γενικό Πλαίςιο Προβληματιςμοφ για τουσ Μαθητζσ 
 

 
Ομάδεσ ςτθν τάξθ 
 
Κρίνετε τα κεςμικά όργανα ωσ προσ το «πϊσ» αποφαςίηουν και «πϊσ» διαχειρίηονται το 
ηιτθμα τθσ παράγωγθσ, τθσ διακίνθςθσ, τθσ επάρκειασ και του κόςτουσ τθσ ενζργειασ.   
Συηθτιςτε για τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και τον άνκρωπο καταναλωτι 
Ραρατθρείςτε και ςχολιάςτε τισ εικόνεσ που ςασ δίνουμε. Τοποκετείςτε τεσ, ςτο παγκόςμιο 
χάρτθ και ςκεφτείτε ςε ποιο ηιτθμα αναφζρονται.  
Σκεφτείτε αν το ηιτθμα τθσ ενζργειασ είναι ηιτθμα που αφορά ςτθν επιςτιμθ, τθν ερευνά 
και τθν τεχνολογία ι αν είναι ηιτθμα που αφορά ςτθν ποιότθτα και τθ λειτουργιά των 
δθμοκρατικϊν κεςμϊν.  
Σκεφτείτε, αν πρόκειται για ζνα ηιτθμα που κα το λφςουν οι μεγάλεσ και πλοφςιεσ χϊρεσ, 
οι πλοφςιοι άνκρωποι, κάκε κράτοσ μόνο του, ςυναςπιςμοί κρατϊν, όλα τα προθγοφμενα ι 
κάτι ζξω και πάνω απ’ όλα τα προθγοφμενα.  
Ονομάςτε το χαρτόνι ςασ «Εμείσ και οι άλλοι».  
Από εςάσ περιμζνουμε να ακοφςουμε και ςτο χαρτόνι ςασ να δοφμε τθν κριτικι ςασ 
απζναντι ςτα κεςμικά όργανα (τοπικά, εκνικά, ευρωπαϊκά και παγκόςμια) αναφορικά με το 
ηιτθμα τθσ ενζργειασ.  
Τθν αυτοκριτικι ςασ, αναφορικά με τα πρότυπα και τισ άξιεσ ςασ. Τον προβλθματιςμό ςασ, 
αναφορικά με τισ κοινωνικό-πολιτικεσ και πολιτιςμικζσ αίτιεσ που γζννθςαν το ηιτθμα τθσ 
ενζργειασ ι τθν ενεργειακι κρίςθ. Τισ ςκζψεισ ςασ, αναφορικά με το «πϊσ» χρειάηεται να 
δράςετε ωσ πρόςωπα και πολίτεσ.   
 
 
Ομάδεσ ςτο πεδίο 
 
Βγείτε ακόμα μια φορά από το ςχολείο. Ανοιχτείτε ςτο «πεδίο». Εκεί, όπου οι ςυμπολίτεσ 
ςασ αντιμετωπίηουν πολλά περιςςότερα προβλιματα από αυτά που εςείσ εντοπίςατε. Εκεί, 
όπου όλοι μασ κάνουμε επιλογζσ από ςυνικεια, από κοφραςθ, από άγνοια. Ρείτε τουσ «τι 
κάνατε, τι μάκατε, τι νιϊςατε».  
Στείλτε μθνφματα ζμπλεα από τθ ηωντάνια, τθν ορμι και το πάκοσ τθσ θλικίασ ςασ. 
Αξιοποιιςτε όλα τα κρυφά ςασ ταλζντα, το λόγο, τα ςκίτςα και τθ ηωγραφικι, τθ μουςικι, 
τα τραγοφδια.   
Κυρίωσ, όμωσ,  πείτε τουσ για τον τρόπο με τον οποίο ςυνεργαςτικατε, για τον ελεφκερο 
και ειλικρινι διάλογο, για τθν ανιδιοτελι διαβοφλευςθ.  
Ηθτιςτε τθ ςυνεργαςία όλων αυτϊν, οι οποίοι δεν ζχουν χάςει τισ ελπίδεσ τουσ για μια 
καλφτερθ ςχζςθ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν με τθ φφςθ και των ανκρϊπων μεταξφ τουσ. 
 
 
Σζταρτη Φάςη: Σι περιμζνουμε από τουσ μαθητζσ 

 
Φτάνοντασ ςτθν τελευταία φάςθ, οι μακθτζσ ςασ κα είναι ζτοιμοι να ςυνομιλιςουν 

για το «πϊσ» λειτουργοφν τα Νομικά Ρρόςωπα με τα οποία ιρκαν ςε επαφι, για το «αν 
διζκριναν διάκεςθ ςυνεργαςίασ και ςυνεννόθςθσ» και «αν οι αρμοδιότθτζσ τουσ είναι 
ςυμβατζσ με τισ τοπικζσ ανάγκεσ». Θα είναι, ζτοιμοι να ςυνομιλιςουν και για τισ δικζσ τουσ 
προςωπικζσ επιλογζσ και προςδοκίεσ, να τισ κρίνουν, να πάρουν αποφάςεισ για τισ όποιεσ 
αλλαγζσ και να δεςμευτοφν γι’ αυτζσ.  



 

 
Επειδι, όμωσ, θ ζννοια του πολίτθ ςυμβαδίηει με τθν ζννοια τθσ δθμοκρατίασ και 

αυτι δεν νοείται χωρίσ τον «άλλο», το εγχείρθμα δεν μπορεί να κεωρείται ολοκλθρωμζνο, 
αν δεν ςτρζψουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ το βλζμμα τουσ ςτουσ «άλλουσ», ςε όλα τα 
μικθ και πλάτθ του πλανιτθ μασ.  
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΣΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ  
ΣΕΣΑΡΣΗ ΦΑΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Όπωσ θ Σρίτθ Φάςθ, ζτςι και θ Σζταρτθ κα απαιτιςει τθν προςοχι μασ, προκειμζνου 
να μθ κίξουμε ηθτιματα που αφοροφν ςε πικανζσ κοινωνικο-οικονομικζσ ανιςότθτεσ ανάμεςα 
ςτουσ μακθτζσ ι τισ μακιτριεσ. Ζτςι οι εικόνεσ που κα τουσ δϊςετε, προκειμζνου να ςκεφτοφν «τι 
γίνεται με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ», κα προζρχονται από χϊρεσ μακρινζσ και κα αποτυπϊνουν 
αλικειεσ γνωςτζσ ςε όλουσ μασ.   
Προςεχτικοί χρειάηεται, όμωσ, να είμαςτε, εμείσ, οι εκπαιδευτικοί και όταν κα ηθτοφμε από τουσ  
μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ να κάνουν κριτικι ςτα κεςμικά όργανα. τόχοσ μασ χρειάηεται να 
είναι ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ πάνω ςτισ πράξεισ ι απραξίεσ. Εκείνθ, με άλλα λόγια, θ πολιτικι ςκζψθ 
που προχποκζτει τθ βακιά γνϊςθ των κεςμικϊν οργάνων και διαδικαςιϊν (τοπικϊν, εκνικϊν 
παγκόςμιων) και τθν κριτικι ματιά πάνω ςε αρμοδιότθτεσ και ςτρατθγικζσ γφρω από το ςφγχρονο 
ενεργειακό ηιτθμα.    
 
  

 
 

 
 
Στοιχεία 2000 

 
Κατανομι 
Ρλθκυςμοφ 

 
Κατανομι 
Ραραγόμενθσ 
Ενζργειασ 

 
Κατανομι          
Καταναλιςκόμενθσ 
Ενζργειασ 
 

 
Κατά Κεφαλιν 
Κατανάλωςθ 
Ενεργείασ 

Οι πλουςιότερεσ χϊρεσ 14% 35% 48% 3,3 

Ο υπόλοιποσ κόςμοσ 86% 65% 52% 0,6 

ΘΡΑ και Καναδάσ 5% 21% 26% 5 

Δυτικι Ευρϊπθ 15% 11% 16% 2,3 

Μζςη Ανατολή 2% 12% 3% 1,3 

Αφρική 13% 8% 5% 0,4 

ΕΜΕΙ; 

ΟΙ «ΆΛΛΟΙ» 



 

4. Σο Γνωςτικό Τπόβαθρο: Info Power Point για τουσ μαθητζσ 
 

Ππωσ ζχουμε, ιδθ, αναφζρει, θ διδακτικι μασ προςζγγιςθ προςανατολίηεται, 
κυρίωσ, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν. Ωςτόςο, ςε μια εφαρμογι Σχολικοφ 
Ρρογράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ για τισ ενεργειακζσ μασ επιλογζσ και τισ 
ςυνζπειζσ τουσ, δεν κα μποροφςαμε να παραβλζψουμε τθν ανάγκθ να αναπτφξουμε ζνα 
ςτοιχειϊδεσ γνωςτικό υπόβακρο.  

Για τα μεγαλφτερα παιδιά, το γνωςτικό υπόβακρο κα μποροφςε να περιλαμβάνει 
πλθροφορίεσ για μια ςειρά ςυμβάςεων, εκκζςεων δράςεων και ποριςμάτων, αναφορικά με 
το κριςιμότερο, ίςωσ, ηιτθμα, αυτό τθσ κλιματικισ αλλαγισ, όπωσ: 

 

 τθ Σφμβαςθ Ρλαίςιο των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Αλλαγι του Κλίματοσ 
(UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο ςτθ UNFCCC 

 τθν ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 10θσ Σεπτεμβρίου 2009 για τθν 
ενίςχυςη τησ διεθνοφσ χρηματοδότηςησ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ: ευρωπαϊκόσ οδθγόσ ενόψει τθσ ςυμφωνίασ τθσ Κοπεγχάγθσ 

 το ενεργειακό και κλιματικό πλαίςιο που υιοκετικθκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο το Δεκζμβριο 2008 και αφοροφςε ςτθ βελτίωςθ και επζκταςθ του 
ςυςτιματοσ εκπομπισ αερίων του κερμοκθπίου κακϊσ και τουσ ςτόχουσ για 
20% μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, 20% αφξθςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτθν τελικι κατανάλωςθ 
ενζργειασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 20% αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ ζωσ το 2020 (ςτόχοσ «20-20-20»), 

 τισ εκκζςεισ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τθν Κλιματικι Αλλαγι (IPCC) 
ςτισ οποίεσ ςυνοψίηεται θ παροφςα κατάςταςθ ςε ότι αφορά ςτθν κλιματικι 
αλλαγι και παρουςιάηονται οι εκτιμιςεισ για τισ επόμενεσ δεκαετίεσ, 

 τθν ζκκεςθ Stern θ οποία τονίηει ότι το κόςτοσ αποκατάςταςθσ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ υπερβαίνει κατά πολφ το κόςτοσ πρόλθψθσ τθσ, 

 τθν κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα το Εκνικό Σχζδιο 
Δράςθσ για τισ Κλιματικζσ Αλλαγζσ, 

 τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ όπωσ απορρζουν από τθν Κοινοτικι Νομοκεςία κακϊσ 
και των Εκνικϊν Σχεδίων Κατανομισ Εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου 

 τα πορίςματα των περιβαλλοντικϊν μελετϊν για τθν περιοχι τθσ Ελλάδασ, όπωσ 
αυτό του Εκνικοφ Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Αναπτφξεωσ 
(ΕΚΡΑΑ,2008) , του επικείμενου πορίςματοσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Επιτροπισ Μελζτθσ 
των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ (αναμζνεται ςτουσ επόμενουσ μινεσ) 

 
Για όλα τα παιδιά, το γνωςτικό υπόβακρο χρειάηεται να φωτίηει τθν ίδια τθν 

κλιματικι αλλαγι και τισ ςυνζπειεσ τθσ πάνω ςτισ φυςικζσ ςυνκικεσ και τα φυςικά 
ςυςτιματα, όπωσ: 

 Τθν άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ (λόγω τθσ τιξθσ των πάγων ι/και κερμικισ 
διαςτολισ) 

 Τθν ερθμοποίθςθ 

 Τθν εμφάνιςθ, με εντυπωςιακά ςυχνότερουσ ρυκμοφσ, ακραίων καιρικϊν 
φαινομζνων 

 Τθ μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ βλάςτθςθσ  

 Τθν εξάντλθςθσ φυςικϊν πόρων που εξαρτϊνται από τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ 

 Τουσ καφςωνεσ 

 Τισ πλθμμφρεσ 

 Τισ πυρκαγιζσ  
 



 

Επιπλζον, χρειάηεται να φωτίηει και ηθτιματα που αφοροφν ςτο κοινωνικό-
οικονομικό πεδίο, όπωσ: 

 Εξάπλωςθ αςκενειϊν 

 Μαηικά κφματα μετανάςτευςθσ 

 Γεωπολιτικι αςτάκεια 

 Μείωςθ τθσ παραγωγισ 

 Άνοδοσ των τιμϊν των προϊόντων  
 

Και, βζβαια, δεν πρζπει να αγνοεί τισ ςτρατθγικζσ  που χρειάηεται να ςχεδιαςτοφν, 
ϊςτε α) θ ςυγκζντρωςθ αερίων κερμοκθπίου ςτθν ατμόςφαιρα να ςτακεροποιθκεί ςτα 
450-550ppm β) να μειωκοφν οι παγκόςμιεσ εκπομπζσ αερίων κατά 80%-90%, πριν από το 
τζλοσ του αιϊνα και γ) να γίνει αποδεκτό το κόςτοσ των πολιτικϊν  προσ  αυτιν  τθν  
κατεφκυνςθ και πάντωσ να ξεπεράςει τθν τάξθ του 1% του παγκόςμιου ΑΕΡ ετθςίωσ 
(ζκκεςθ Stern 2007). Τισ ςτρατθγικζσ που κα ενεργοποιοφν μζτρα, όπωσ: 

 Συνετι χριςθ ενζργειασ/εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Απεξάρτθςθ από τθν οικονομία του πετρελαίου και των ορυκτϊν καυςίμων 

 Ενκάρρυνςθ/προϊκθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ 

 Καλλιζργεια οικολογικισ ςυνείδθςθσ, κοινωνικισ ευκφνθσ 

 Ρζραςμα από τθν αδράνεια ςτθ κζλθςθ για δράςθ 
 

Και, εντζλει, να κάνει ςαφζσ ότι  
α)  θ δραςτικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ ςταδιακι απεξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα 
και θ διειδυςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο τθσ χϊρασ κεωροφνται οι 
ςθμαντικότερεσ προχποκζςεισ για αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των κλιματικϊν αλλαγϊν  
β) ςε όλουσ τουσ, παραπάνω, τομείσ υπάρχουν ϊριμεσ τεχνολογίεσ και πρακτικζσ λφςεισ 
που ζχουν εφαρμοςτεί ςε άλλεσ χϊρεσ και οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςτθν 
Ελλάδα προκειμζνου, όχι απλά να είμαςτε ςυνεπείσ ςτισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ μασ 
υποχρεϊςεισ, αλλά και δυνθτικά να τισ ξεπεράςουμε  
γ) ςε ολόκλθρθ τθ μεςογειακι λεκάνθ αναμζνονται ςυνζπειεσ, όπωσ: λειψυδρία και ακραία 
καιρικά φαινόμενα, για τα επόμενα χρόνια.  
  
 Ράνω απ’ όλα, όμωσ, ακόμα και ςτο γνωςτικό υπόβακρο χρειάηονται πλθροφορίεσ 
που να τονίηουν με ζμφαςθ, ότι θ κλιματικι αλλαγι πλιττει πάντα και, ςχεδόν, μόνο τουσ 
οικονομικά αςκενζςτερουσ, επιδεινϊνοντασ τθν, ιδθ, δεινι κζςθ τουσ. Χρειάηονται 
πλθροφορίεσ και ερεκίςματα που να εμπνεφουν όλουσ τουσ μακθτζσ και όλεσ τισ 
μακιτριεσ, να αγωνιςτοφν και να αγωνίηονται για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα που 
πλιττονται από τθν κλιματικι αλλαγι.  
 

5. Αντί επιλόγου: λίγα λόγια για τα Ανθρϊπινα Δικαιϊματα 
  

Αφοφ, ςτο πλαίςιο τθσ δεκαετίασ για τθ βιωςιμότθτα τθσ UNESCO, θ φετινι ςχολικι 
χρονιά (2010-11) είναι προςανατολιςμζνθ ςτο κζμα των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, ασ 
κάνουμε τον επίλογο με κάποιεσ ςκζψεισ γι’ αυτό το μεγάλο και κρίςιμο ηιτθμα και για τθν 
άρρθκτθ ςχζςθ του με τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Τθ ςχζςθ που φωτίςτθκε και ζγινε 
περιςςότερο αντιλθπτι, όταν ςυντελζςτθκε ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, ωσ «Εκπαίδευςθσ για το Ρεριβάλλον και τθ Bιωςιμότθτα» (Sustainability).   

Στοχεφοντασ ςτθ βιωςιμότθτα, θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, ζκανε ςαφζσ, ότι  
α) πραγματεφεται το περιβάλλον και τθν ανάπτυξθ ςε ςυνάρτθςθ με τισ οικονομικζσ, τισ 
πολιτικζσ και τισ πολιτιςμικζσ δομζσ ςε τοπικό, εκνικό, ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο   



 

β) «ταυτοποιεί» τουσ «μεςάηοντεσ» ι τα lobbies που εμποδίηουν το δθμοκρατικό ζλεγχο 
των κρίςιμων αποφάςεων και επιλογϊν για το «ποια υλικά ι μθ υλικά αγακά» κα 
παραχκοφν, «πϊσ» κα παραχκοφν και «πϊσ» κα κατανεμθκοφν.  
γ)ςτρζφεται κριτικά  απζναντι ςτο ςφνολο των πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν του 
ςφγχρονου πολιτιςμοφ, ςτο «κοςμοείδωλο», ςτουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ και ςτισ 
πολιτικζσ εξουςίεσ, ςτο μοντζλο ανάπτυξθσ και ςτισ κυρίαρχεσ  αξίεσ, ςτο μοναδικό 
πρότυπο τθσ ςκζψθσ και ςτθν εκπαίδευςθ που το διαμορφϊνει 
δ)επικεντρϊνεται ςτθν αλλαγι τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν, ϊςτε να 
γίνουν ςταδιακά ικανοί και ικανζσ να δθμιουργιςουν νζα νοιματα, νζεσ αξίεσ, νζα 
αντικείμενα διαλόγου και ζνα νζο όραμα για μια παγκόςμια δθμοκρατικι κοινωνία που κα 
βαςίηεται ςτθ δικαιοςφνθ και τθν αλλθλεγγφθ και, ςυνεπϊσ,  
ε) είναι απόλυτα και άρρηκτα ςυνυφαςμζνη με τα ανθρϊπινα δικαιϊματα, αφοφ θζτει 
ςτο επίκεντρο τον άνθρωπο ωσ ελεφθερη και  αυτοςυνείδητη προςωπικότητα και ωσ 
ενεργό πολίτη που διεκδικεί από κοινοφ με τουσ άλλουσ τα υλικά και μη υλικά αγαθά, για 
όλουσ και με ςεβαςμό ςτη φφςη και τισ φυςικζσ ςυνθήκεσ.  

 
Κάποιοι κα ζλεγαν ότι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςυμβαδίηουν με τθν ζννοια του 

κράτουσ και τθσ ζννομθσ τάξθσ και -με αυτιν τθν ζννοια- ρυκμίηονται και κατοχυρϊνονται. 
Ωςτόςο, όλοι γνωρίηουμε ότι ο άνκρωποσ, είτε ωσ άτομο είτε ωσ μζλοσ μιασ ομάδασ 
ατόμων, είναι ςυνικωσ πολφ αςκενζςτεροσ από τθν κρατικι εξουςία. Πλοι ζχουμε 
ςυνειδθτοποιιςει, ότι το κράτοσ μπορεί (κεωρθτικά) να είναι ταγμζνο ςτθν υπθρεςία των 
ανκρϊπων αλλά θ κρατικι δραςτθριότθτα (και πίςω από αυτιν, θ δραςτθριότθτα ομάδων 
που ελζγχουν τθν άςκθςθ τθσ κρατικισ εξουςίασ), κακϊσ και θ αβελτθρία των κρατικϊν 
φορζων, αποτελοφν ςυνεχι κίνδυνο για τθν ελευκερία και τθν ιςότθτα και για όλα τα άλλα 
δικαιϊματα-αγακά που εκπορεφονται από αυτζσ.  

Ζτςι, ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων παραμζνει ηθτοφμενο και ςε καμία 
περίπτωςθ δεν κα λζγαμε ότι ζχει οριςτικά κατακτθκεί. Αντίκετα, μάλιςτα, τα τελευταία 
χρόνια και ςτο πλαίςιο των διεκνϊν ανακατατάξεων και ανταγωνιςμϊν, παρατθροφνται 
μαηικζσ παραβιάςεισ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςε πολλά περιοχζσ του 
αναπτυςςόμενου κόςμου αλλά και κατάφορα και ιδιοτελϊσ ελλιπείσ ερμθνείεσ  νόμων που 
οδθγοφν ςε παραβιάςεισ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςτθν καρδιά των αναπτυγμζνων 
κρατϊν. 

 Θ ςυνειδθτι και μεκοδευμζνθ, λοιπόν, διαςφνδεςθ όλων των προγραμμάτων 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και, κυρίωσ,  θ ζγνοια για τον 
«άλλο», κα τουσ δϊςει μια νζα πνοι. Θα τα ανοίξει ςε ζνα όραμα, ικανό να ςυνεγείρει τα 
πιο βακειά ανκρϊπινα ςυναιςκιματα, χωρίσ τα οποία καμιά καινοτομία δεν αποκτά νόθμα, 
βάκοσ και προοπτικι, οφτε αγκαλιάηεται αβίαςτα και με πάκοσ από τα παιδιά και τουσ 
εκπαιδευτικοφσ τουσ. 
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