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A. Γενικά στοιχεία 

Τίτλος Εργασίας:  

Κλιματικές Αλλαγές  

Κατηγορία συμμετοχής:  

Περιβάλλον  

Διασύνδεση με τη συμμετοχή μας (λινκ) :  

http://6epal-athin.att.sch.gr/Site09-10/index1.htm

Τίτλος τμήματος/τάξης/ομάδας :   

Ηλεκτρονικοί – Γ’ – 6ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας  

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν:   

Γεώργιος Σταυρόπουλος 

Πόσοι μαθητές συμμετέχουν στην εργασία αυτή:  

07 

Οι ηλικίες τους :   

18 – 21 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το συντονιστή της εργασίας: 

geoista@sch.gr  

 

 

 

B. Περιγραφή της περιοχής μας  

 

Αναγκαστικά ζούμε στο κέντρο της Αθήνας, πρωτεύουσα βλέπεις. Δεν το επιλέξαμε, 

αναγκάστηκαν οι γονείς μας να αφήσουν τα χωριά τους ή τις χώρες τους για μια καλύτερη ζωή. 

Τα φώτα, καθώς βασιλεύει ο ήλιος, ομορφαίνουν τις απρόσωπες πολυκατοικίες και οι άνθρωποι 

κρύβονται μέσα τους. Οι πλατείες τα πάρκα και κάθε χώρος διασκέδασης λείπει.   
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Γ.  Περίληψη της εργασίας μας: 

 

Ασχοληθήκαμε στην  εργασία αυτή με τις καιρικές μεταβολές – ενέργεια την συμμετοχή του 

ανθρώπου ξεκινώντας από το σπίτι του, την πόλη του το ρόλο των θεσμικών συνομιλητών 

κάνοντας κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση του ζητήματος – «οι Άλλοι».  

 

 

Δ. Προβλήματα στην πορεία της εργασίας μας: 

 

Λίγες μέρες πριν τελειώσουν τα μαθήματα (26-4-2010), μας ενημερώνει ο δάσκαλός μας για 

παράταση του διαγωνισμού!!! Ποιού ; πότε ; πού ; γιατί ; γιατί δεν ενημερωθήκαμε έγκαιρα ; 

προλαβαίνουμε ; τι χρειάζεται ; θα συμμετάσχουμε ;  

ΝΑΙΙΙ, όλη με μια φωνή. Και ξεκινά το τρέξιμο. Ενημέρωση, επιλογή θέματος, συγκέντρωση 

υλικού κ.λ.π. Το internet το παίζουμε στα δάχτυλα μας, τη κατασκευή ιστοσελίδας τη 

διδαχθήκαμε φέτος (σκίσαμε, μέχρι και upload σε ελεύθερο web server κάναμε!!!), οπότε τι 

έμεινε ;    

 

 

Ε. Κύρια περιγραφή της  εργασίας μας – βασικά στοιχεία της 

 

Πώς οι δραστηριότητές μας και η έρευνά μας με αυτήν την εργασία  για  το 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Μοιραστείτε & κερδίστε»  συμπλήρωσαν τη 

διδασκαλία διδακτικών ενοτήτων των επιμέρους  μαθημάτων του αναλυτικού 

προγράμματος; 

 

Μετρήσεις μετεωρολογικών δεδομένων. Κατανόηση της σημασίας της πρόγνωσης του καιρού. 

Επιπτώσεις του κλίματος στην καθημερινή ζωή.  

Φυσική 

Η λειτουργία των θερμομέτρων. Η θερμική διαστολή. Η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στις 

μετρήσεις της θερμοκρασίας του αέρα. Κατανόηση εννοιών θερμοκρασίας αέρα-μέσης 

ημερήσιας και μηνιαίας θερμοκρασίας. 

 Γλώσσα  
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Μελέτη κειμένων-Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών. Συγγραφή εργασιών. Εκμάθηση νέας 

ορολογίας. Παρουσίαση εργασιών-Επικοινωνία 

Πληροφορική  

Χρήση του Word για συγγραφή κειμένων-Κατασκευή πινάκων και διαγραμμάτων με το Excel. 

Έρευνα στο internet. Παρουσιάσεις με PowerPoint.  

Στατιστική  

Μέτρηση, συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων. Κατασκευή πινάκων. Εύρεση μέσου 

όρου. Κατασκευή διαγραμμάτων.  

 

Τι καινούργιο μάθαμε – ποιες νέες ιδέες σκεφτήκαμε. 

 

Πολλά πράγματα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, μέχρι να καταπιαστούμε με αυτά και τότε θα πρέπει 

να βρούμε τρόπο αντιμετώπισης. Καιρός, βροχή – ταχύτητα αέρα – κατεύθυνση αέρα – υγρασία 

– πίεση – ηλιοφάνεια – συννεφιά – ζέστη – κρύο – ακτινοβολία. Και να σκεφτείτε στο σπίτι μας 

έχουμε μόνο ένα θερμόμετρο.  

 

 

Τι  εργαλεία και τεχνολογίες πληροφορικής χρησιμοποιήσαμε. 

 

Το βασικότερο εργαλείο ήταν οι μηχανές αναζήτησης. Με τη βοήθειά τους βρήκαμε 

πληροφορίες σε ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, σε ιστοσελίδες οργανώσεων σχετικά με το κλίμα σε 

φορείς όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την Αρχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.λ.π. Το 

εργαστήριο πλήρες, ένας υπολογιστής ο κάθε μαθητής, δίκτυο, εκτυπωτής έγχρωμος, 

εκτυπωτής ασπρόμαυρος laser, σαρωτής (scanner) μέχρι και το διαδραστικό πίνακα 

χρησιμοποιήσαμε παρουσιάζοντας το υλικό που βρίσκαμε στους άλλους συμμαθητές μας. Όλα 

αυτά τα μοιραζόμαστε συνειδητοποιώντας τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. 

 

 

Με ποιους τρόπους γίναμε (με την εργασία μας) «πρεσβευτές» της τοπικής 

κοινότητας μέσα από  το διαδίκτυο. 

 

Το face book, οι messenger, το skype, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησίμευσαν να μάθουν οι 

φίλοι μας, οι συμμαθητές μας, οι καθηγητές τη δραστηριότητά μας να επισκεφτούν την 
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ιστοσελίδα μας και να τρίβουν τα μάτια τους (και μερικοί να καταλάβουν γιατί στα μαθήματα 

ειδικότητας έχουμε καλύτερους βαθμούς χι, χι, χι).  

 

 

Αντίκτυπος της εργασίας μας στην τοπική μας κοινότητα (σχολείο-γειτονιά-

συνοικία). 

 

Φίλοι και συμμαθητές επικοινώνησαν μαζί μας να τους φτιάξουμε τις προσωπικές τους 

ιστοσελίδες, με τα χόμπυ τους, τους αγαπημένους καλλιτέχνες κ.λ.π. Οι καθηγητές μας ξέθαψαν 

τις σημειώσεις που είχαν από τα φοιτητικά τους χρόνια, τα σχεδιαγράμματα, τις εικόνες, τους 

πίνακες που μας δείχνουν μέσα στη τάξη να τους τα ανεβάσουμε στο internet!!! Οι γονείς μας 

καμαρώνουν σε γνωστούς και φίλους ‘το παιδί μας έφτιαξε ιστοσελίδα στο internet’.  

 

 

Πώς πήραν μέρος άλλα μέλη της κοινότητάς μας στην εργασία μας βοηθώντας 

εθελοντικά. 

 

Ο καθηγητής της Φυσικής μας βοήθησε πολύ με την ορολογία που δυσκολευόμαστε και 

νομίζαμε ότι ξέρουμε. Ο καθηγητής των Μαθηματικών μας βοήθησε με τους πίνακες τους 

μέσους όρους, αλλά και μείς με τη χρήση του Excel του δείξαμε πόσο εύκολα, γρήγορα και 

όμορφα φτιάχνονται οι πίνακες.  

 

 

Ανακαλύψεις – απρόοπτα – εκπλήξεις 

 

Γίναμε κάποιοι. Οι συμμαθητές μας – οι φίλοι μας – γονείς μας – οι καθηγητές μας δεν το 

πίστευαν. Μας ρωτούσαν να μάθουν. Είναι τόσο εύκολο. Θα μπορούσα κ’ εγώ. 

Συνειδητοποιήσαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, το σχολείο μας έδωσε τη δυνατότητα να 

παρουσιάσουμε κάτι δικό μας, ολοκληρωμένο, να το δει όλος ο κόσμος. Η ΤΠΕ έκανε το θαύμα 

της. Οι καθηγητές μας δικαιώθηκαν, οι υπολογιστές και το internet δεν είναι μόνο παιχνίδι και 

διασκέδαση…   
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