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Εισαγωγή 

Σε καμία άλλη στιγμή στην ιστορία της Γης οι άνθρωποι δεν είχαν τόσο μεγάλη επίδραση στα 

συστήματα του πλανήτη. Οι διαφωνίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης των 

ζητημάτων που εγείρονται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και των 

συστημάτων υποστήριξης της ζωής της Γης, θα συνεχίσουν να προκαλούν τα κοινωνικά και 

πολιτικά συστήματα και είναι σαφές ότι μόνο ένα περιβαλλοντικά εγγράμματο κοινό θα 

μπορεί να βρει εφαρμόσιμες, βασισμένες σε στοιχεία λύσεις για αυτές τις προκλήσεις 

Η φύση καταστρέφεται μέρα με τη μέρα λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και αυτή η 

κατάσταση αποτελεί σοβαρή απειλή για τη ζωή όλων των ζωντανών όντων. Επιπλέον, η 

ρύπανση του περιβάλλοντος προκαλεί υπερθέρμανση του πλανήτη διαταράσσοντας την 

ισορροπία του οικοσυστήματος. Καθώς άλλα έμβια όντα επηρεάζονται αρνητικά, η 

ανθρώπινη κοινωνία βλάπτεται λόγω της δικής της καταναλωτικής συμπεριφοράς που 

προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Από τη βιομηχανική επανάσταση, η αύξηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων βρίσκεται στην 

κορυφή της ζημιάς που προκαλεί η ανθρωπότητα στο περιβάλλον. Η αυξανόμενη 

συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα με τη 

χρήση ορυκτών καυσίμων προκαλεί μεγαλύτερη θέρμανση του πλανήτη, ενώ η αύξηση της 

παγκόσμιας θερμοκρασίας φέρνει την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη για 

τα ζωντανά είδη. 

Τώρα αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρα προβλήματα που προκαλούνται από ασυνείδητη 

μονόπλευρη κατάχρηση των φυσικών πόρων που οδήγησε στην Covid-19, την κλιματική 

αλλαγή, το λιώσιμο των πολικών πάγων (έξι φορές πιο γρήγορα από ό,τι στη δεκαετία του 

1990), τη λειψυδρία, την ξηρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες, την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας, πολλά είδη φυτών και ζώων προς εξαφάνιση, υψηλότερα επίπεδα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκπομπές άνθρακα και ούτω καθεξής. Αυτό μας θυμίζει ότι 

είμαστε μέρος της φύσης και η καταστροφή της μας βλάπτει άμεσα. Εμείς ως εταίροι του 

έργου Eco-Smart αποφασίσαμε να δράσουμε και σχεδιάσαμε το έργο ECO-SMART με τη 

μεγάλη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα Erasmus+). 

Ορίζοντας το πεδίο του περιβαλλοντικού γραμματισμού 

 Για να σχεδιάσουμε μια αξιολόγηση του περιβαλλοντικού γραμματισμού, είναι απαραίτητο 

να ξεκινήσουμε με μια περιγραφή του τι είναι o «περιβαλλοντικός γραμματισμός». Οι 

διεθνείς ορισμοί του αλφαβητισμού, οι ιστορικοί ορισμοί της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

οι εθνικές και κρατικές περιγραφές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η 

σχετική έρευνα παρέχουν όλα χρήσιμα κατασκευάσματα, αλλά οι διαφορές μεταξύ τους 

υποδηλώνουν ότι ο ορισμός του περιβαλλοντικού γραμματισμού είναι ένα δυναμικό 

εγχείρημα. Καθώς οι περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές συνθήκες αλλάζουν, τα 

προγράμματα και οι πρακτικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βελτιώνονται και αναδύονται 

νέα έρευνα, ο τομέας που θα αξιολογηθεί θα εξελιχθεί και οι ορισμοί –και αυτό το έγγραφο– 

θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενημερωθούν. 
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Ορίζοντας τον περιβαλλοντικό γραμματισμό στα πλαίσια του Eco-Smart 

Η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση 2012/27 / ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

προετοιμάζουν τα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση, να τα 

επανεξετάζουν και να τα ανανεώνουν περιοδικά κάθε τρία χρόνια. Ως εκ τούτου, τα σχολεία 

πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινή αντίληψη για να εξασφαλίσουν τη δική τους ενεργειακή 

απόδοση. Στο πλαίσιο του έργου Eco-Smart, στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε και να 

ενθαρρύνουμε τα σχολεία, τους μαθητές και το σχολικό προσωπικό να είναι πιο ενεργειακά 

συνειδητοποιημένα, να γνωρίζουν τις εκπομπές άνθρακα και να αντιμετωπίσουν την 

περιβαλλοντική και κλιματική κρίση του πλανήτη μας. 

Σε κάθε τομέα έχουμε ορίσει τις γενικότερες περιβαλλοντικές ικανότητες που μπορούν να 

είναι χρήσιμες για την εκπαίδευση Κ12 και τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές αξίες ή ήθη. 

Με αυτό το πλαίσιο, θα είναι δυνατό να καθοριστούν οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει 

να γίνουν σε επίπεδο συμπεριφοράς και να εμπλακούν τα σχολεία, οι μαθητές και το σχολικό 

προσωπικό στο να είναι εγγράμματα περιβαλλοντικά. Αυτά τα πλαίσια για την ενσωμάτωση 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών θα δώσουν στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές νέες ευκαιρίες να αναλύσουν ζητήματα· να μάθουν για τις 

σχέσεις μεταξύ της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος μας· υποστήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης· να έχετε περισσότερη ευαισθησία στην ενέργεια και το περιβάλλον 

και να γίνετε αφοσιωμένοι πολίτες. 

Γιατί χρειαζόμαστε τον περιβαλλοντικό γραμματισμό; 

«Περιβαλλοντικά εγγράμματος είναι κάποιος που, τόσο ατομικά όσο και μαζί με άλλους, 
λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το περιβάλλον, είναι πρόθυμος να 
ενεργήσει με βάση αυτές τις αποφάσεις για να βελτιώσει την ευημερία άλλων ατόμων, 
κοινωνιών και παγκόσμιου περιβάλλοντος και συμμετέχει στη ζωή των πολιτών». 

Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και η αυξανόμενη δύναμη της τεχνολογίας μας 

σημαίνει ότι δεν είμαστε πλέον μόνο ένα από τα πολλά εκατομμύρια είδη που κατοικούν 

σε αυτόν τον πλανήτη. Είμαστε πλέον ενεργός παράγοντας φυσικών, χημικών, βιολογικών 

και γεωλογικών αλλαγών. Η καύση ορυκτών καυσίμων έχει αλλάξει την ικανότητα της 

ατμόσφαιρας να παγιδεύει θερμότητα και έτσι άλλαξε το κλίμα [IPCC 2001]. 

Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται, οι ανάγκες για τροφή, καθαρό νερό, καύσιμα και χώρο θα 

αυξάνονται και αυτό σημαίνει ότι η αναπόφευκτη αύξηση της ζήτησης στους παγκόσμιους 

φυσικούς πόρους προκαλεί εξάντληση των πόρων και περισσότερη κατανάλωση. Ο σκοπός 

της βελτίωσης του περιβαλλοντικού γραμματισμού είναι να προετοιμάσει τους ανθρώπους 

να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Μόνο ένα περιβαλλοντικά 

εγγράμματο κοινό θα είναι σε θέση να βρει εφαρμόσιμες, τεκμηριωμένες λύσεις για αυτές 

τις προκλήσεις. 

Με αυτή την τεράστια ανάγκη, η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα 

σχολεία σε όλη την Ευρώπη και η ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά εγγράμματου πληθυσμού 

που είναι σε θέση να λύσει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αιώνα είναι μία από τις καλύτερες λύσεις για την 
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ενεργοποίηση της κοινωνίας οδηγώντας τους νέους να είναι περιβαλλοντικά εγγράμματοι 

και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του περιβαλλοντικού 

γραμματισμού, το έργο Eco-Smart στοχεύει να προωθήσει την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Τα πλαίσια για την 

περιβαλλοντική παιδεία περιλαμβάνουν συναισθηματικές, γνώσεις, γνωστικές δεξιότητες 

και στοιχεία συμπεριφοράς που υποστηρίζουν περαιτέρω μάθηση και νέες συμπεριφορές. 

Οδηγίες Προετοιμασίας του Πλαισίου Περιβαλλοντικού Γραμματισμού (ΙΟ1) 

Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες για τη δομή και το περιεχόμενο κάθε ικανότητας και 

τα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάθε ικανότητα θα περιλαμβάνει: 

● Τομέα αρμοδιοτήτων 

● Δήλωση ικανότητας 

● Μαθησιακό αποτέλεσμα χωρισμένο σε 

o Γνώση 

o Δεξιότητες 

o Στάση 

 

Γνωστό ως Ταξινόμηση του Bloom, αυτό το πλαίσιο που επεξεργάστηκε ο Bloom και οι 

συνεργάτες του αποτελούνταν από έξι μεγάλες κατηγορίες: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, 

Ανάλυση, Σύνθεση και Αξιολόγηση. Κατά τη δημιουργία του πλαισίου, τα βήματα 

Ταξινόμησης του Bloom και τα ρήματα, το δεδομένο μπορεί να θεωρηθεί ως αναφορά. 
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Τομέας 
Αρμοδιοτήτων 

#1 Περιβαλλοντική και Κοινωνική Γνώση 
 

Δήλωση Ικανότητας Περιβαλλοντική ευαισθησία ή εκτίμηση, από την άποψη της 

υπεύθυνης στάσης απέναντι στη ρύπανση, την τεχνολογία, την 

οικονομία, τη διατήρηση και την περιβαλλοντική δράση, και 

προθυμία αναγνώρισης και επιλογής μεταξύ διαφορετικών 

αξιακών προοπτικών που σχετίζονται με προβλήματα και 

ζητήματα. Κίνητρο για ενεργή συμμετοχή στη βελτίωση και 

προστασία του περιβάλλοντος, επιθυμία να αποσαφηνιστούν οι 

αξίες του ατόμου και αυτοπεποίθηση για τη λήψη αποφάσεων 

και κρίσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα σύμφωνα με την 

αίσθηση της ηθικής 

 

Γνώση 1.1 Αναγνωρίζει τη σημασία του περιβαλλοντικού γραμματισμού 

1.2 Εξηγεί περιβαλλοντικές διαδικασίες και συστήματα 

1.3 Κατανοεί την τρέχουσα κλιματική αλλαγή ως ένα ανθρωπογενές 

φαινόμενο που προκύπτει από τις αυξημένες εκπομπές πράσινου 

αερίου και άνθρακα 

1.4 Γνωρίζει τις κύριες οικολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο 

 

Δεξιότητες 1.5 Εξηγεί τη δυναμική του οικοσυστήματος και τον περιβαλλοντικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και ηθικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής 

1.6 Ενθαρρύνει τους άλλους να δράσουν και να προστατεύσουν το κλίμα 

1.7 Συνεργάζεται με άλλους και αναπτύσσει από κοινού συμφωνημένες 

στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

Ευθύνη και αυτονομία 1.7 Αξιολογεί εάν οι ενέργειές του είναι φιλικές προς το κλίμα και το 

περιβάλλον και – εάν όχι – δημιουργεί νέα πρότυπα συμπεριφοράς στο 

σύνολό τους προς το περιβάλλον 

1.8 Προωθεί δημόσιες πολιτικές για την προστασία του κλίματος και την 

ενεργειακή συνείδηση 
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1.9 Υποστηρίζει την προσωπική και αστική ευθύνη περιβάλλοντος 

  

Τομέας 
Αρμοδιοτήτων 

#2  Ηλεκτρισμός και Σχολική Θέρμανση 
 

Δήλωση Ικανότητας Αναγνώριση του συνδυασμού υπεύθυνης κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, συνειδητοποίηση, γνώση, 
δεξιότητες, υπευθυνότητα και στάση που απαιτούνται για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας και θέρμανσης και, τελικά, τη δυνατότητα λήψης 
μέτρων για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης. Να 
κατανοήσει και να εφαρμόσει τη σωστή και βιώσιμη νοοτροπία 
που απαιτείται για τη μείωση της ατομικής και θεσμικής 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης. 

 

Γνώση 2.1 Να κατανοήσει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

και θέρμανσης στο περιβάλλον 

2.2 Κατανοεί τα εξαρτήματα που επηρεάζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας και θέρμανσης 

2.3 Υποβάλλει σχετικές ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες και θέματα 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης 

2.4 Γνωρίζει τη σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης 

2.5 Κατανοεί την έννοια της υπεύθυνης κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και θέρμανσης και τις συνέπειες της ατομικής και θεσμικής 

ανεύθυνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης. 

 

2.6 Κατανοεί πώς δημιουργείται η ηλεκτρική ενέργεια και η θερμότητα, 

κάνει διαφοροποίηση μεταξύ βιώσιμων πηγών και εξαντλημένων ορυκτών 

πηγών. 
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Δεξιότητες 2.7 Υπολογίζει και αξιολογεί το αποτύπωμα ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης κάποιου 

2.8 Προσδιορισμός και ανάλυση περιβαλλοντικών θεμάτων που 
σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης 

2.9 Ενθαρρύνει τους άλλους να ενεργήσουν για υπεύθυνη κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης 

2.10 Συνεργάζεται με τους συνομηλίκους του/της για να καθορίσει σχέδια 
δράσης για την αύξηση της υπεύθυνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και θέρμανσης στις οικογένειες, τους φίλους και τα σχολεία τους 
 
2.11 Αποκτά κάποια επίγνωση σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του 
σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων για εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας και θέρμανσης π.χ. μόνωση, αποδοτικά παράθυρα, αεροστεγείς 
κατασκευές, έξυπνος έλεγχος κτιρίων κ.λπ. 

Ευθύνη και αυτονομία 2.12 Υποστηρίζει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης στον στενό του κύκλο 

2.13 Αξιολογεί και κάνει προσωπικές κρίσεις για περιβαλλοντικά θέματα 
που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης 
 
2.14 Προωθεί και εφαρμόζει ιδέες που αντιμετωπίζουν την ανεύθυνη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και τις συνέπειές της 

Τομέας 
Αρμοδιοτήτων 

#3 Κατανάλωση Νερού 
 

Δήλωση Ικανότητας Να αναγνωρίσει τον συνδυασμό υπεύθυνης συνειδητοποίησης 

κατανάλωσης νερού, γνώσεων, δεξιοτήτων, υπευθυνότητας και 

στάσης που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

κατανάλωση νερού και τελικά να λάβουν μέτρα για τη μείωση των 

δυσμενών επιπτώσεων της κατανάλωσης νερού. Να κατανοήσει 

και να εφαρμόσει τη σωστή και βιώσιμη νοοτροπία που 

απαιτείται για τη μείωση της ατομικής και θεσμικής κατανάλωσης 

νερού. 

 

Γνώση 3.1 Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της κατανάλωσης νερού στο 

περιβάλλον 

3.2 Κατανοεί τα συστατικά που επηρεάζουν την κατανάλωση νερού 
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3.3 Θέτει σχετικές ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες και θέματα 

κατανάλωσης νερού 

3.4 Γνωρίζει τη σημασία του αποτυπώματος νερού 

3.5 Κατανοεί την έννοια της υπεύθυνης κατανάλωσης νερού 

 

3.6 Κατανοεί τις συνέπειες της ατομικής και θεσμικής ανεύθυνης 

κατανάλωσης νερού σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Δεξιότητες 3.7 Υπολογίζει και αξιολογεί το υδάτινο αποτύπωμα κάποιου 

3.8 Προσδιορίζει και αναλύει περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται 

με την κατανάλωση νερού 

3.9 Ενθαρρύνει τους άλλους να ενεργήσουν προς την υπεύθυνη 

κατανάλωση νερού 

 

3.10 Συνεργάζεται με τους συνομηλίκους του/της για να καθορίσει 

σχέδια δράσης για την αύξηση της υπεύθυνης κατανάλωσης νερού στις 

οικογένειες, τους φίλους και τα σχολεία τους 

Ευθύνη και αυτονομία 3.11 Υποστηρίζει τη μείωση της κατανάλωσης νερού στον εσωτερικό 

κύκλο του/της 

3.12 Αξιολογεί και κάνει προσωπικές κρίσεις για περιβαλλοντικά θέματα 

που σχετίζονται με την κατανάλωση νερού 

 

3.13 Προωθεί και εφαρμόζει ιδέες που αντιμετωπίζουν την ανεύθυνη 

κατανάλωση νερού και τις συνέπειές της 

 

 

 

 

Τομέας 

Αρμοδιοτήτων 
#4 Αποτύπωμα Άνθρακα 

Δήλωση Ικανότητας Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αντίκτυπο και τη 

χρησιμότητα του αποτυπώματος άνθρακα στο περιβάλλον και για την 
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απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ευθύνης και κινήτρων που απαιτούνται 

για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λιγότερες εκπομπές άνθρακα και, 

εν τέλει, τη λήψη μέτρων για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων του 

άνθρακα. Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τη σωστή και βιώσιμη 

νοοτροπία που απαιτείται για τη μείωση του άνθρακα του ατόμου και του 

σχολείου μέσω των αποτυπωμάτων άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

μαθητές αρχίζουν να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των αποτυπωμάτων των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ευημερίας.  

Γνώση 4.1 Οι μαθητές θα είναι σε θέση να ορίσουν την έννοια του αποτυπώματος 

άνθρακα. 

4.2 Οι μαθητές θα είναι σε θέση να απαριθμήσουν στρατηγικές 

(τουλάχιστον 6) για να μειώσουν τα δικά τους αποτυπώματα άνθρακα, των 

συμμαθητών τους ή/και του σχολείου. 

4.3 Οι μαθητές θα μπορούν να περιγράψουν γιατί είναι σημαντικό να έχουν 

όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα. 

4.4 Οι μαθητές θα μπορούν να εξετάσουν τη διαδικασία αντιστάθμισης του 

αποτυπώματος άνθρακα. 

Δεξιότητες 4.5 Οι μαθητές θα μπορούν να υπολογίζουν και να αξιολογούν τα 

αποτυπώματα άνθρακα τους. 

4.6 Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις πηγές και τις υποθέσεις 

πίσω από τους υπολογισμούς του αποτυπώματος. 

4.7 Οι μαθητές θα μπορούν να συνεργάζονται με συνομηλίκους για να 

μοιραστούν και να καταρτίσουν σχέδια δράσης σχετικά με την 

αντιστάθμιση άνθρακα για τη μείωση των αποτυπωμάτων άνθρακα στην 

καθημερινή τους ζωή. 

Ευθύνη και 

αυτονομία 

4.8 Οι μαθητές θα μπορούν να αναλογιστούν αυτόνομα τις συνήθειές τους 

και τις ποικίλες επιπτώσεις στο περιβάλλον όσον αφορά το αποτύπωμα 

άνθρακα. 

4.9 Οι μαθητές πρέπει να προσδιορίζουν τους πιο χρήσιμους τομείς και 

πρακτικές για τον εαυτό τους και για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. 
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Τομέας 
Αρμοδιοτήτων 

#5 Κλιματική Αλλαγή 
 

Δήλωση Ικανότητας Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αντίκτυπο της 

κλιματικής αλλαγής και την αλληλεπίδρασή της με το περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία και για την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ευθύνης και κινήτρων που απαιτούνται για τη 

λήψη μέτρων για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής. 

 

Γνώση 
5.1. Να είναι σε θέση να καθορίσει τις κλιματικές συνθήκες που αλλάζουν 

ως απάντηση στην υπερθέρμανση του πλανήτη 

5.2. Να είναι σε θέση να περιγράψει και να ορίσει τις επιπτώσεις των 

μεταβαλλόμενων κλιματικών συνθηκών 

5.3. Κατανόηση της πολυπλοκότητας της κλιματικής αλλαγής και των 

επιπτώσεών της στην υγεία 

5.4. Να είναι σε θέση να περιγράψει τα συν-οφέλη για τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής για την υγεία. 

5.5. Να είναι σε θέση να ορίζει και να περιγράφει στρατηγικές 

προσαρμογής που είναι προστατευτικές για την ανθρώπινη υγεία. 

Δεξιότητες 
5.6 Μπορεί να αναπτύξει ένα έργο για την αντιμετώπιση μιας κλιματικής 

απειλής που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα υγείας που 

σχετίζεται με την τοπική τους κοινότητα, πολιτεία ή περιοχή της χώρας 

5.7. Να είναι σε θέση να προετοιμάσει οπτικό υλικό (αφίσα, μπροσούρα, 

infographic, βίντεο κ.λπ.) που είναι μια στρατηγική προσαρμογής από 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη 

Ευθύνη και αυτονομία 
5.8 Να γνωρίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη 

υγεία 

5.9 Να γνωρίζει τι πρέπει να γίνει πρώτα στο σχολείο τους για τη μείωση 

της κλιματικής αλλαγής 
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Τομέας 
Αρμοδιοτήτων 

#6 Διαχείριση Αποβλήτων 
 

Δήλωση Ικανότητας Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το 

προσωπικό για τη διαχείριση των απορριμμάτων και πώς 

μπορούν να διαχειριστούν υπεύθυνα τα απόβλητα. Να 

αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη νοοτροπία, τα κίνητρα 

και την αίσθηση της δέσμευσης να εργαστούν ατομικά ή 

συλλογικά για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και 

την αποτροπή τους μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

απορριμμάτων. 

 

Γνώση 6.1 Εισαγωγή στα προβλήματα των απορριμμάτων και της ρύπανσης τους 

6.2 Να είναι σε θέση να κατανοήσει τις συνέπειες για το περιβάλλον 

6.3 Να είναι σε θέση να κατανοήσει τον διαχωρισμό των απορριμμάτων. 

6.4 Γιατί είναι σημαντικό η ΜΕΙΩΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΡΝΗΣΗ και 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των απορριμμάτων. 

6.5 Αειφόρα απόβλητα 

6.6 Συμπεριφορά και συνέπειες στη διαχείριση των απορριμμάτων: Τι 

μπορείτε να κάνετε στο σπίτι; 

Δεξιότητες 6.7 Ικανότητα εντοπισμού περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους απορριμμάτων στο σχολείο ή την 

κοινότητά σας. 

6.8 Ανάλυση διαχωρισμένων ποσοτήτων αποβλήτων 

6.9 Waste Warrior 

6.10 Επικοινωνιακές δεξιότητες για τη μεταφορά της γνώσης που 

αποκτήθηκε. 

6.11 Εκπαίδευση της κοινότητας σχετικά με τη συλλογική ευθύνη 

διαχείρισης απορριμμάτων στο σχολείο 

Ευθύνη και αυτονομία 6.12 Να αλλάξει η προοπτική και να επιφέρει αλλαγή συμπεριφοράς όσον 

αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

6.13 Αυτοστοχασμός για τη διαχείριση απορριμμάτων 
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6.14 Να ενθαρρύνουν τους συμμαθητές τους να μειώσουν τον όγκο των 

απορριμμάτων στο σχολείο. 

 

 

 

 

 


