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Το βιβλίο χωρίζεται σε 5 κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν 2-3 
δραστηριότητες το καθένα. Κάθε κεφάλαιο στην αρχή περιλαμ-
βάνει τις δραστηριότητες και στο τέλος τα φύλλα εργασίας και το 
απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό που προτείνεται για την υλοποί-
ησή τους. Σε ορισμένες από τις δραστηριότητες προτείνεται να 
χρησιμοποιηθεί ο Κοσμοχάρτης και οι εκπαιδευτικές κάρτες.
Η ευέλικτη μορφή του Κοσμοχάρτη έχει πολλαπλές εκπαιδευτι-
κές χρήσεις, γι αυτό προτείνουμε να το φωτοτυπήσετε αρκετές 
φορές πριν το χρησιμοποιήσετε. 
Το CD περιλαμβάνει το λογισμικό του προγράμματος ComicLab το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν τη δική 
τους ιστορία κόμικ. Σας προτρέπουμε να το χρησιμοποιήσετε στο 
τελευταίο κεφάλαιο, όπου τα ίδια τα παιδιά προτείνουν τρόπους 
αντιμετώπισης των παγκόσμιων ζητημάτων.
Όλες οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπο-
ρούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις δυνατότητες των 
παιδιών όλων των τάξεων του γυμνασίου. Εσείς θα επιλέξετε 
ποιες δραστηριότητες ανταποκρίνονται καλύτερα στα ενδιαφέρο-
ντα και την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών σας.  
Ο χρόνος υλοποίησης του υλικού εξαρτάται από το χρόνο που 
εσείς θα επιλέξετε να διαθέσετε στο πρόγραμμα και τον τρόπο 
που θα το εντάξετε στην ύλη της κάθε τάξης. Σε πλήρη ανάπτυξη 
το υλικό υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 20 διδακτικές ώρες.

Περιεχόμενα

Συγγραφή:

Δήμητρα Ντιρογιάννη,
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού
Τομέα - ActionAid Ελλάς

Ομάδα Έρευνας:

Χρυσούλα Σταματούκου,
Εκπαιδευτικός - ActionAid Ελλάς
Δέσποινα Καρδογέρου,
Εκπαιδευτικός - ActionAid Ελλάς

Σχεδιασμός εντύπου

busybuilding 
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Μόλις
επιχειρήσουμε

να αποσπάσουμε και
να απομονώσουμε κάτι,

αντιλαμβανόμαστε πως είναι
συνδεδεμένο με οτιδήποτε

άλλο στο σύμπαν.
John Muir 

Στόχόι κεφαλαιόυ

Να αντιληφθούν οι μαθητές τον κόσμο ως ένα αλληλένδετο σύνολο.
Να εντοπίσουν σημαντικά παγκόσμια ζητήματα και την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.

Κεφάλαιο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
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Ζω στον κόσμο μου
υλικα:
Παγκόσμιος χάρτης της τάξης, 1 Κοσμοχάρτης (σελ. 6) για κάθε μαθητή/τρια,
στρογγυλά αυτοκόλλητα σε 5 ή παραπάνω χρώματα, απόσπασμα του Έντγκαρ Μορέν
από το βιβλίο Γη – Πατρίδα, (Οδυσσέας, 1993).*

ΔραΣτηριότητα:
Μοιράζετε σε κάθε μαθητή/τρια έναν Κοσμοχάρτη και τα αυτοκόλλητα, αρκετά από κάθε χρώμα.
Ζητήστε από τα παιδιά να κολλήσουν τα αυτοκόλλητα στις χώρες/περιοχές/ηπείρους που:

• Μένουν γνωστοί, φίλοι και συγγενείς τους 
• Έχουν επισκεφθεί
• Παράγεται το αγαπημένο τους σνακ ή φαγητό
• Φτιάχνονται τα ρούχα που φορούν (μπορούν να κοιτάξουν τις ετικέτες των ρούχων τους)
• Έχουν ακούσει τελευταία ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα
• Και από όπου κατάγονται οι αγαπημένοι τους τραγουδιστές

Κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύεται από ένα χρώμα που ορίζετε εσείς από την αρχή. 
Προσθέστε κι άλλες ερωτήσεις ανάλογα με το μάθημα που διδάσκετε ή την κατεύθυνση
που θέλετε να δώσετε στη δραστηριότητα. 

Σε δυάδες τα παιδιά συγκρίνουν και συζητούν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους χάρτες τους. 
Αναρτάτε τους χάρτες σε έναν τοίχο της τάξης και συζητάτε όλοι μαζί για τους διαφορετικούς τρόπους που 
συνδέεται η ζωή μας με άλλους ανθρώπους στον κόσμο.

Τι στοιχεία μπορούμε να αντλήσουμε από τους διαφορετικούς χάρτες;
Τι διευκολύνει τις συνδέσεις αυτές σήμερα;
Πώς μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα πριν από 20 χρόνια;
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι κάποιες χώρες καλύφθηκαν περισσότερο ή λιγότερο με κάποια χρώματα;

Διαβάστε το απόσπασμα του Μορέν το οποίο περιγράφει την παγκοσμιοποίηση της καθημερινής ζωής ενός 
Ευρωπαίου. Ζητήστε από τα παιδιά να εντοπίσουν στο παγκόσμιο χάρτη της τάξης τις χώρες και τις περιο-
χές από όπου προέρχονται τα αντικείμενα, τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο κείμενο.
Ζητήστε τους να ερευνήσουν και να γράψουν τους διαφορετικούς τρόπους που τους «φέρνουν σε επαφή»
με ανθρώπους άλλων χωρών σε μία τυπική τους μέρα.

ΠηΓεΣ:
*Το απόσπασμα μπορείτε να το βρείτε στο βιβλίο:
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού σελ.101
ή στην ιστοσελίδα http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/pol_agog_c/bk/kath.pdf

Κεφάλαιο 1 / Παγκόσμιες συνδέσεις
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υλικα:
Φωτογραφίες από τις εκπαιδευτικές κάρτες, φύλλο εργασίας
ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΦΑΚΟΣ (σελ. 7), το διπλανό σχήμα.

ΔραΣτηριότητα:
Αντιγράψτε το δίπλα σχήμα στον πίνακα ή σε ένα μεγάλο χαρτί. 
Τα παιδιά χωρίζονται σε 6 ομάδες. 
Κάθε ομάδα καταγράφει σε ένα χαρτί 3 σημαντικά ζητήματα 
που πιστεύουν ότι αφορούν όλα τα μέλη του σχολείου, των κα-
τοίκων της πόλης ή περιοχής που μένουν και της χώρας τους.
Κάθε ομάδα αναφέρει το πιο σημαντικό πρόβλημα από τα τρία 
και εξηγεί τους λόγους που πιστεύει ότι αφορά όλα τα μέλη της 
κάθε κατηγορίας στον κύκλο. 
Εάν κάποιο πρόβλημα έχει ήδη αναφερθεί, η ομάδα λέει το επό-
μενο που έχει εντοπίσει. Συζητήστε τα αποτελέσματα και βρεί-
τε εάν και πώς συνδέεται ένα ζήτημα από τον έναν κύκλο με 
κάποιο στον άλλο.

Κεφάλαιο 1 / Παγκόσμιες συνδέσεις

Εμένα τι με νοιάζει;

Δίνετε από μια φωτογραφία σε κάθε ομάδα για να τη συζητήσουν και να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις στο 
φύλλο εργασίας ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΦΑΚΟΣ. Κάθε ομάδα μοιράζεται τις απαντήσεις και καταγράφει τα προ-
βλήματα που εντόπισε στις φωτογραφίες (ερώτηση 3) στον τέταρτο κύκλο που λέει πλανήτης. 

Πώς θα κατηγοριοποιούσατε τα προβλήματα;
Πώς συνδέονται τα ζητήματα μεταξύ τους;
Ποιες μπορεί να είναι οι συνδέσεις ανάμεσα στη ζωή των παιδιών της φωτογραφίας και τη δική σας;

Επικεντρωθείτε στην τελευταία ερώτηση και συζητήστε τους λόγους που θεωρείτε ότι κάνει ένα πρόβλημα 
παγκόσμιο.

Παραθέτουμε 4 κριτήρια (Wheeler, Wheeler, Church, 2005:4), στα οποία μπορείτε να προσθέσετε άλλα που 
θα βρουν τα παιδιά.

Τα παγκόσμια ζητήματα :
• Έχουν σημαντικό αντίκτυπο.
• Δεν έχουν γεωγραφικά και πολιτικά όρια στον αντίκτυπό τους σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. 
• Έχουν διάρκεια ή συμβαίνουν επαναλαμβανόμενα.
• Είναι αλληλοεξαρτώμενα, τόσο που η αλλαγή σε ένα μπορεί να έχει αντίκτυπο στο άλλο.

ΠηΓεΣ:
Wheeler, B., Wheeler, G., Church, W. (2005) It’s all Connected: A Comprehensive Guide to Global Issues and 
Sustainable Solutions, Facing the Future: People and the Planet.

Πόλη

Πόλη

χΩρα

χΩρα

ΠλαΝητηΣ

ΠλαΝητηΣ

Σχόλειό
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Κεφάλαιο 1 / Παγκόσμιες συνδέσεις

Το κουβάρι
ξεδιπλώνει και
ιστορίες ενώνει
υλικα:
Ένα κουβάρι σκοινί, καρτέλες στις οποίες θα έχετε γράψει τα ζητήματα
που έχετε εντοπίσει στην προηγούμενη δραστηριότητα.

ΔραΣτηριότητα:
Δημιουργήστε ένα κύκλο όπου τα μέλη της κάθε ομάδας κάθονται κοντά.
Κάθε ομάδα κρατάει την καρτέλα με το παγκόσμιο ζήτημα που έχουν εντοπίσει στην προηγούμενη
δραστηριότητα. Γράψτε και εσείς ένα πρόβλημα που δεν έχει αναφερθεί από τα παιδιά. 

Κρατήστε την άκρη του κουβαριού και πετάξτε το σε μια ομάδα τυχαία. 
Δώστε ένα παράδειγμα για το πώς το δικό σας πρόβλημα συνδέεται με το πρόβλημα της ομάδας.
Π.χ. φτώχεια - αναλφαβητισμός: Ένα παιδί που ζει σε φτωχή οικογένεια χρειάζεται να δουλεύει για να
βοηθήσει την οικογένειά του να επιβιώσει και αυτό το εμποδίζει από το να πάει στο σχολείο. 
Ζητήστε από την ομάδα να πετάξει το κουβάρι σε άλλη ομάδα κρατώντας γύρω από το δάκτυλό τους
ένα σημείο του κουβαριού. Η ομάδα που πέταξε το κουβάρι προσπαθεί να συνδέσει τη δική της λέξη
με τη λέξη της επόμενης ομάδας. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να συνδεθούν όλες οι λέξεις και η τελευταία ομάδα το πετάει πάλι
σε σας ολοκληρώνοντας τον κύκλο.
Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια και εσείς αρχίζετε να κουνάτε το σκοινί.
Κάθε φορά που κάποιος νοιώσει την κίνηση τη μεταδίδει στον επόμενο κουνώντας το σκοινί.
Όταν τα παιδιά ανοίγουν τα μάτια τους όλος ο «ιστός» κουνιέται. 
Παρατηρήστε τον «ιστό» που έχει δημιουργηθεί και συζητήστε τις συνδέσεις. 

Εμείς που βρισκόμαστε ανάμεσα σε όλα αυτά;
Πώς επηρεαζόμαστε από αυτά τα προβλήματα;
Πώς οι δικές μας δραστηριότητες σχετίζονται με τα προβλήματα;
Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την αλληλεξάρτηση
ανάμεσα στα παγκόσμια προβλήματα;

Ιδέες για επέκταση:
Συνεχίστε τη δραστηριότητα με στόχο όλες οι λέξεις να συνδεθούν μεταξύ τους.
Ζητήστε από ένα μαθητή ή μια ομάδα να αποτυπώσει τον «ιστό» σε ένα χαρτί του μέτρου το οποίο αναρτάτε 
στην τάξη για να προσθέσετε παραδείγματα. 
Κάθε φορά τα παιδιά βρίσκουν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους κάποιο παράδειγμα, μαρτυρία ή φωτογρα-
φία που αποτυπώνει τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο από τα ζητήματα, το προσθέτουν στο σημείο σύνδεσης.
Στο τέλος του project ξετυλίξτε τον «ιστό» προτείνοντας σε κάθε κίνηση μια λύση που θα φέρει αλλαγή
στο κάθε πρόβλημα.  

ΠηΓεΣ:
Engaging students through global issues: Activity-Based and Action Projects, (2006),
Facing the Future: People and the Planet.
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Κεφάλαιο 1 / Παγκόσμιες συνδέσεις

ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΦΑΚΟΣ…

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ βΛΕΠΩ…

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΦΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟψΕΙ…

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΓΙΑΤΙ…

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΓΙΑΤΙ…

ΕΝΑ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ…
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Κεφάλαιο
Κλίμα και κλιματικές αλλαγές

Στόχόι κεφαλαιόυ

Να ερευνήσουν οι μαθητές πώς εκδηλώνονται οι κλιματικές αλλαγές σε όλο τον κόσμο.
Να εντοπίσουν τις περιοχές του κόσμου που πλήττονται περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές.
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Το θερμόμετρο ανεβαίνει
υλικα: 
Εκπαιδευτική κάρτα 1, Φύλλο εργασίας ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ (σελ. 12-13). 

ΔραΣτηριότητα: 
Διαβάστε το κείμενο της εκπαιδευτικής κάρτας και δείτε την εκπαιδευτική ταινία «Το ρολόι της καταστρο-
φής» στην εκπαιδευτική τηλεόραση (www.edutv.gr). Συζητήστε για τις κλιματικές αλλαγές και την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη. 

Σύμφωνα με τα κριτήριά σας (σελ. 4) για ποιους λόγους οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν παγκόσμιο ζήτημα; 
Τοποθετήστε τη φωτογραφία της εκπαιδευτικής κάρτας 1 δίπλα στο διακόπτη του ρεύματος της αίθουσάς 
σας. 
Τι σχέση πιστεύετε ότι μπορεί να έχει αυτό που δείχνει η φωτογραφία με το άνοιγμα του διακόπτη φωτός;
Τα παιδιά δημιουργούν μια αλυσίδα σαν την παρακάτω όπου σχεδιάζουν ή περιγράφουν τα γεγονότα που πι-
στεύουν ότι παρεμβάλλονται ανάμεσα στα δύο γεγονότα με τη σειρά που συμβαίνουν. 

Τα παιδιά συγκρίνουν τη δική τους αλυσίδα με την αλυσίδα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του φύλλου 
εργασίας ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ.

Ιδέες για επέκταση
Επαναλάβετε τη δραστηριότητα με τις φωτογραφίες από τις εκπαιδευτικές κάρτες 2 και 10 και βρείτε τον 
τρόπο που συνδέεται η ξηρασία με την αποψίλωση των τροπικών δασών του Αμαζονίου.

ΠηΓεΣ:
WWF Ελλάς, (2007) Κλιματικό Χάος: πακέτο για εκπαιδευτικούς.
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/climatechaos.pdf
UNPD, 2 Degrees of Separation Between Hope and Despair A young people’s summary
of the United NationsHuman Development Report 2007/2008.
Facing the Future (2007), Climate Change: Connections and Solutions, an Interdisciplinary Curriculum.
http://www.ert.gr/afieromata/clima/changes.asp 

Κεφάλαιο 2 / Κλίμα και κλιματικές αλλαγές

1 2 3 4
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Ειδήσεις από όλο τον κόσμο
υλικα: 
ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (σελ. 11), Κοσμοχάρτης της τάξης, εκπαιδευτικές κάρτες 4-8 με μαρτυρίες παιδιών.

ΔραΣτηριότητα: 
Μοιράστε τα παιδιά σε ομάδες και δώστε σε κάθε ομάδα από μια εκπαιδευτική κάρτα να διαβάσει τις μαρτυ-
ρίες που περιγράφονται. Ζητήστε από κάθε ομάδα να καταγράψει σε ένα χαρτί τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
(πλημμύρες, ξηρασία, κύματα ψύχους ή καύσωνα κτλ) που έχουν προκαλέσει αλλαγές στη ζωή των παιδιών 
των ιστοριών.
Η κάθε ομάδα βρίσκει τη χώρα στην οποία συμβαίνουν τα καιρικά φαινόμενα στον Κοσμοχάρτη. Χρησιμο-
ποιήστε και τον αναλυτικό παγκόσμιο χάρτη της τάξης για να βοηθήσετε τα παιδιά να εντοπίσουν τις χώρες. 
Επαναλάβετε την αντίστοιχη δραστηριότητα με τους ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ τους οποίους θα έχετε κόψει και 
μοιράσει στις ομάδες. 

Ποιες περιοχές παρατηρείτε ότι πλήττονται περισσότερο από τις αλλαγές του καιρού; 
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;

Ελληνικό δελτίο καιρού
ΔραΣτηριότητα: 
Ζητήστε από τα παιδιά να δώσουν τους δικούς τους ορισμούς για τις λέξεις κλίμα και καιρός. Ποιες είναι οι 
διαφορές; Συγκρίνετε τους ορισμούς τους με αυτούς στα βιβλία της γεωγραφίας.
Το κλίμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον καιρό. Γι αυτό πολλές φορές παραλληλίζουμε το κλίμα με 
το χαρακτήρα ενός ανθρώπου και τον καιρό με τη στιγμιαία συμπεριφορά του.

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και ερευνούν τις αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί στον καιρό τα τελευταία 
χρόνια στην περιοχή που μένουν. Πιο συγκεκριμένα ερευνούν:

Α. Το κλίμα της Ελλάδας και το μικροκλίμα της περιοχής τους.
Β. Αλλαγές στον καιρό ή ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια.
Γ.  Τους λόγους για τους οποίους έχουν συμβεί.
Δ. Καιρικές προβλέψεις για το μέλλον.
Ε. Επιπτώσεις που έχουν φέρει οι αλλαγές στους κατοίκους και πιθανές επιπτώσεις που θα φέρουν στο μέλλον.

Η κάθε ομάδα μπορεί να επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία που έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές 
του καιρού. 
Κάθε ομάδα διαμορφώνει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής τους.
Η κάθε ομάδα επιλέγει τον τρόπο που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Συγκεντρώνετε 
κοινά συμπεράσματα τα οποία αποτυπώνετε σε στατιστικούς πίνακες. 

Τι σχέση πιστεύετε ότι έχουν όσα καταγράψατε και παρατηρήσατε με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
συμβαίνουν σε άλλες χώρες;

ΠηΓεΣ:
http://forecast.uoa.gr/greek/index.html 
Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας, Ομάδα Ατμοσφαιρικών Μοντέλων και
Πρόγνωσης Καιρού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
http://www.wmo.int/youth/ Ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για νέους.

Κεφάλαιο 2 / Κλίμα και κλιματικές αλλαγές



11

Συνεχείς βροχοπτώσεις προκαλούν καταστροφές
στην Ινδία / Οκτώβριος 2010
Οι συνεχείς βροχοπτώσεις στην πολιτεία Ούταρ Πραντές είχαν ως αποτέλεσμα να πλημ-
μυρήσουν τα μεγαλύτερα ινδικά ποτάμια και ο παραπόταμοί τους. Από την υπερχείλιση
πλημμύρισαν οι περισσότερες περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Ούταρ Πραντές.
Μέχρι τώρα 4.744.889 κάτοικοι έχουν πληγεί, ενώ 600.000 κάτοικοι έχουν μεταφερθεί
σε άλλες περιοχές. 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
Συνολικός αριθμός πληγέντων ατόμων στην Αλαγκόας και το Περναμπούκο: 115.000 
Συνολικός αριθμός αγνοουμένων: 607
Συνολικός αριθμός ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους: 41
Περισσότερα από 6.000 σπίτια καταστράφηκαν

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 32.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
Εξαιτίας των πλημμυρών στην Καμπότζη υπολογίζεται ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς 32.380
στρέμματα φυτείας ρυζιού. Οι πληγείσες περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρές καταστροφές στα
δίκτυο συγκοινωνίας, τα αποθέματα νερού, η επικοινωνία είναι δύσκολη ενώ υπολογίζεται ότι
19 παγόδες και 44 σχολεία έχουν πληγεί σοβαρά από την πλημμύρα. 

Ανατολική Αφρική: εκατομμύρια άνθρωποι
όμηροι της ξηρασίας / Οκτώβρης 2009
Η Κένυα, η Αιθιοπία, η Σομαλία, η Ουγκάντα και το Σομάλιλαντ αντιμετωπίζουν τη χειρότερη
ξηρασία στην πρόσφατη ιστορία τους. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός ατόμων που χρειάζονται
βοήθεια κυρίως όσον αφορά την παροχή τροφής κυμαίνονται μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων.

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

1.400 ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ Β.Δ. ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Β.Δ. Πακιστάν έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 1.400
ανθρώπους και σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, περίπου 2,5 εκατομμύρια είναι οι πληγέντες.
«Οι πλημμύρες του αιώνα» όπως τις ονομάζουν οι αρχές του Πακιστάν, θεωρούνται
οι χειρότερες εδώ και 80 χρόνια.
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ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
Κόψτε τα κουτιά και βάλτε τα γεγονότα σε μια σειρά που να εξηγεί πώς το να ανάβουμε τα φώτα συνδέεται με πλημμύρες σε παραποτάμιες και παραθαλάσσιες περιοχές που ζουν εκατομμύρια άνθρωποι.

Μα ποιος ακούει και 
ποιος ενδιαφέρεται 

για ένα κόσμο 
που βράζει και φλέγεται

Φ. Πλιάτσικας, 
Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα

Καίγοντας
ορυκτά καύσιμα

παράγεται ένα αέριο που λέγεται CO2.

Αυτό πηγαίνει στον αέρα και μέ-

ρος του παραμένει εκεί.

Μα ποιος ακούει και 
ποιος ενδιαφέρεται 

για ένα κόσμο 
που βράζει και φλέγεται

Φ. Πλιάτσικας, 
Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα

Οι περιοχές

που βρίσκονται κοντά σε

ποτάμια και θάλασσες πλημμυρίζουν

όταν  η στάθμη τους 
ανεβαίνει.

Μα ποιος ακούει και 
ποιος ενδιαφέρεται 

για ένα κόσμο 
που βράζει και φλέγεται

Φ. Πλιάτσικας, 
Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα

Οι περισσότεροι 
σταθμοί παράγουν

ηλεκτρική ενέργεια καίγοντας ορυκτά

καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό

αέριο, κάρβουνο).

Λόγω της
αυξημένης θερμοκρασίας
τα παγόβουνα λιώνουν στα ποτάμια

και τις θάλασσες, αυξάνοντας 

τη στάθμη των νερών.

Όσο
περισσότερο

CO2 παράγουμε,

τόση περισσότερη θερμότητα πα-

γιδεύεται στην ατμόσφαιρα και 

η γη υπερθερμαίνεται.

Ο πολύ
ζεστός καιρός

προκαλεί περισσότερες βροχές και δυ-

νατότερες καταιγίδες. Οι δυνατές βροχές 

προκαλούν την άνοδο της στάθμης 

των ποταμών και της θάλασσας.
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ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
Κόψτε τα κουτιά και βάλτε τα γεγονότα σε μια σειρά που να εξηγεί πώς το να ανάβουμε τα φώτα συνδέεται με πλημμύρες σε παραποτάμιες και παραθαλάσσιες περιοχές που ζουν εκατομμύρια άνθρωποι.

Μα ποιος ακούει και 
ποιος ενδιαφέρεται 

για ένα κόσμο 
που βράζει και φλέγεται

Φ. Πλιάτσικας, 
Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα

Επίσης, με την
άνοδο της θερμοκρασίας
τα μόρια του νερού διαστέλλονται 

και ανεβαίνει ακόμα περισσότερο

 η στάθμη της θάλασσας.

Μα ποιος ακούει και 
ποιος ενδιαφέρεται 

για ένα κόσμο 
που βράζει και φλέγεται

Φ. Πλιάτσικας, 
Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα

Η υπερβολική
αύξηση της θερμοκρασίας

μπορεί να οδηγήσει σε

κλιματικές αλλαγές.

Μα ποιος ακούει και 
ποιος ενδιαφέρεται 

για ένα κόσμο 
που βράζει και φλέγεται

Φ. Πλιάτσικας, 
Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα

Ο διακόπτης
ρεύματος στα

σπίτια μας.

Για να
ανάψουν τα φώτα

απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια η οποία 

παράγεται από τους σταθμούς

ηλεκτρικής ενέργειας.

Η
αόρατη κουβέρτα

δουλεύει δεσμεύοντας  θερμότητα. 

Η θερμότητα έρχεται από τον ήλιο. 

Αντανακλάται από τη γη αλλά πα-

γιδεύεται από την κουβέρτα.

Το CO2
μαζί με άλλα αέρια

δημιουργούν στην ατμόσφαιρα μια 

αόρατη κουβέρτα η οποία διατηρεί 

τον πλανήτη ζεστό και τη διαβίωση 

πάνω σε αυτόν ευχάριστη.
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Στόχόι κεφαλαιόυ

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την επίπτωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και τις περιοχές που 
συμβάλλουν περισσότερο στην έξαρση των κλιματικών αλλαγών. 
Να συνειδητοποιήσουν πώς οι καθημερινές τους στάσεις και επιλογές σχετίζονται με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Κεφάλαιο
Τι προκαλεί τις κλιματικές αλλαγές;
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Κεφάλαιο 3 / Τι προκαλεί τις κλιματικές αλλαγές;

Εκπομπές...και εκπομπές 
υλικα: 
Tο παρακάτω διάγραμμα πίττας.

ΔραΣτηριότητα:
Το κλίμα του πλανήτη μας πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλάζει. Παλιότερα οι αιτίες ήταν μόνο φυσικές, όμως 
οι αλλαγές που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα των εκτεταμένων ανθρώπινων παρεμ-
βάσεων οι οποίες αυξάνουν τις εκπομπές του CO2 και των υπολοίπων αερίων του θερμοκηπίου.

Τα παιδιά καταγράφουν σε ένα χαρτί τις ανθρώπινες δραστηριότητες που πιστεύουν ότι συμβάλλουν στην εκπο-
μπή των αερίων του θερμοκηπίου προκαλώντας την αύξηση της θερμοκρασίας.
Συζητήστε όσα έχουν καταγράψει και κατηγοριοποιήστε τις απαντήσεις. 

Ποιες κατηγορίες πιστεύετε ότι ευθύνονται περισσότερο για την αύξηση της θερμοκρασίας;
Για ποιους λόγους; 
Τοποθετήστε τις σε μια σειρά από αυτή που πιστεύετε ότι συμβάλλει περισσότερο
σε αυτή που συμβάλλει λιγότερο. 

Μεγεθύνετε το παρακάτω διάγραμμα πίττας και αναρτήστε το στον πίνακα. Ζητήστε από τα παιδιά να αντιστοιχί-
σουν τις δραστηριότητες που αυτοί έχουν καταγράψει με το ποσοστό που πιστεύουν ότι συμβάλλουν στην εκπο-
μπή αερίων του θερμοκηπίου. Αποκαλύψτε τα πραγματικά στοιχεία της πίττας και συγκρίνετε τις διαφορές με τις 
εκτιμήσεις των παιδιών.

Πώς ήταν διαφορετικές οι κατηγορίες της έρευνας από τις δικές σας;
Τι σας κάνει εντύπωση;
Με ποιους τρόπους συμβάλει η γεωργία στις εκπομπές ρύπων;

ΣΠαζόκεφαλια:
Περίπου 10 τρένα και 20 αεροπλάνα φεύγουν καθημερινά
από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη. Kάθε τρένο παράγει
περίπου 35 κιλά CO2 και το αεροπλάνο 165 κιλά.
Πόσο CO2 παράγεται κάθε μέρα;
Πόσα τρένα χρειάζονται να αντικαταστήσουν τα αεροπλάνα αν
1 αεροπλάνο μεταφέρει 128 επιβάτες και 1 τρένο 128;
Πόσο CO2 θα αποφευχθεί για μια μέρα;

ΠηΓεΣ:
http://www.ipcc.ch/  Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή.
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/climate_change/leaflet_el.pdf
 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η γεωργία στην ΕΕ –απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών.

ΠΗΓΗ: IPCC, 2007

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Μονάδες παραγωγής ενέργειας 25.9%

Βιομηχανικές μονάδες 19.4%

Δασολογία 17.4%

Αγροτικές καλλιέργειες 13.5%

Μεταφορές 13.4%

Οικίες και εμπορικά κτίρια 7.9%

Απορρίματα (στέρεα και υδάτινα) 2.8%

25.9%

13.4%

7.9% 17.4%

2.8%

19.4%
13.5%
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υλικα: 
Παγκόσμιος χάρτης, Πίνακας εκπομπών (σελ. 19), Κοσμοχάρτης της τάξης, μπογιές.

ΔραΣτηριότητα: 
Ζητήστε από τα παιδιά να εντοπίσουν περιοχές στον παγκόσμιο χάρτη πού πιστεύουν ότι
εκπέμπουν περισσότερο ή λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Συμβουλευτείτε τον πίνακα εκπομπών
που δείχνει τις εκπομπές αερίων κάποιων χωρών και το ποσοστό που αναλογεί στο κάτοικο της χώρας. 
Συγκρίνετε το ποσοστό που αναλογεί σε ένα κάτοικο μιας χώρας της Ευρώπη και μιας χώρας της Αφρικής.
Τι προκαλεί αυτή τη μεγάλη διαφορά; 

Συμπληρώστε την τρίτη στήλη με τον πληθυσμό της κάθε χώρας.
Πόσο επηρεάζει τον τρόπο που διαβάζετε τα υπόλοιπα στοιχεία; 
Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει αν αυξηθεί ο πληθυσμός της γης;

Τα παιδιά χωρίζουν τις χώρες με βάση την παρακάτω κλίμακα.

Αντιστοιχίζουν ένα χρώμα σε κάθε κατηγορία και ζωγραφίζουν
με το χρώμα αυτό τις χώρες στον Κοσμοχάρτη. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.
Ποιες περιοχές του κόσμου έχουν τις πιο υψηλές και ποιες τις πιο χαμηλές εκπομπές;
Πόσο δίκαιο πιστεύετε ότι είναι αυτό; 

Εσείς πόση ενέργεια καταναλώνετε; 
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται κυρίως από την κατανάλωση ενέργειας  (βλ. σελ. 15). 
Οι μαθητές καταγράφουν τις καθημερινές τους συνήθειες που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας.
Για κάθε δραστηριότητα, προτείνουν μια άλλη που μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. 
Ξεκινήστε αμέσως! Κοιτάξτε το ρολόι σας. Τι μπορείτε να κάνετε μέσα στην επόμενη ώρα για να μειώσετε
την ενέργεια που καταναλώνει το σχολείο σας;

Ιδέες για επέκταση
Κάντε την αντίστοιχη έρευνα για το σχολικό σας κτίριο και βρείτε το ενεργειακό του αποτύπωμα
στο www.dipe-serron.gr/co2schools/

ΠηΓεΣ:
http://www.guardian.co.uk/global/interactive/2008/dec/09/climatechange-carbonemissions
Διαδραστικός χάρτης που δείχνει τις εκπομπές διοξειδίου του  άνθρακα στον κόσμο.
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_el.htm
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή που απευθύνεται στους νέους.

Κεφάλαιο 3 / Τι προκαλεί τις κλιματικές αλλαγές;

Xαμηλά, μεσαία και υψηλά...
αποτυπώματα

ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΥψΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

0 3
ΤΟΝΟΙ CO2

6
ΤΟΝΟΙ CO2

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΑΠΟ 6 ΤΟΝΟΙ CO2
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υλικα: 
Χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι, φύλλο εργασίας ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ (σελ. 20) ένα για κάθε παιδί.

ΔραΣτηριότητα: 
Γράψτε στη μέση ενός κύκλο στο χαρτί του μέτρου τη φράση «Ευτυχία είναι…»
και σχεδιάστε ένα αραχνόγραμμα με τις απαντήσεις των παιδιών. 

Κυκλώστε με 3 διαφορετικά χρώματα:
Όσες απαντήσεις έχουν σχέση με άλλους ανθρώπους 
Όσες απαντήσεις έχουν σχέση με τη φύση και το περιβάλλον
Όσες απαντήσεις έχουν σχέση με την κατοχή υλικών αγαθών

Τελικά τι κάνει περισσότερο ευτυχισμένα τα μέλη της τάξης μας; 
Τι ορισμό θα δίνατε στην ευτυχία σύμφωνα με τις απαντήσεις σας;

Δώστε στα παιδιά το φύλλο εργασίας ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
για να το συμπληρώσουν. 

Ιδέες για επέκταση
Επικεντρωθείτε στις απαντήσεις των παιδιών που έχουν σχέση με τα υλικά αγαθά. 
Θυμηθείτε τις αρχικές συζητήσεις που είχατε κάνει στο κεφάλαιο 1 και αξιοποιήστετις
πηγές εκείνου του κεφαλαίου.
Πόσο επηρεάζουμε τον πλανήτη με τις καταναλωτικές μας επιλογές; 
Πόσα κιλά CO2 νομίζεις ότι εκπέμπει μια μπλούζα; 
Για πιο διεξοδική έρευνα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για 1 αντικείμενο που θα επιλέξετε.

ΠηΓεΣ:
http://informinc.org/pages/index.php?option=com_content&view=article&id=26&catid=9&Itemid=15
Βίντεο με πληροφορίες για  τον κύκλο ζωής του χαρτιού.
http://www.epa.gov/osw/education/pdfs/life-cell.pdf
Ο κύκλος ζωής ενός κινητού τηλεφώνου.

Αντικείμενο
Τι πρώτες ύλες 
απαιτούνται
για την κατασκευή;

Από ποια χώρα έρχονται;
Πόσα χιλιόμετρα διανύουν
και με ποια μεταφορικά μέσα;

Tι περιβαλλοντικό,
κοινωνικό και οικονομικό
αντίκτυπο μπορεί να έχει;

Μια μπλούζα

Κεφάλαιο 3 / Τι προκαλεί τις κλιματικές αλλαγές;

Lifestyle προτεραιότητες

Ευτυχία
είναι ...
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Κεφάλαιο 3 / Τι προκαλεί τις κλιματικές αλλαγές;

ΟΙ 12 ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΑΝ ΤΟ 60%
ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΟΙ 33 ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΑΝ ΤΟ 3,2%
ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Σε ποιεΣ περιοχεΣ του πλανήτή θα ζουΣαν
οι 12 πιο πλουΣιοι και Σε ποιεΣ οι 33 πιο φτωχοι;

ΠηΓεΣ:
http://www.happyplanetindex.org/explore/global/index.html
Ιστοσελίδα που μετράει την ευημερία του πλανήτη σύμφωνα με τον δείκτη που
δημιούργησε ο οργανισμός για την ανθρώπινη ευημερία Nef (New Economics Foundation).
www.chrisjordan.com Ο φωτογράφος Chris Jordan δημιουργεί οπτικές αναπαραστάσεις
της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Αν ο κόσμος
ήταν ένα χωριό
100 κατοίκων...

12
60%

33
3.2%
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΧΩΡΑ
ΤΟΝΟΙ CO2/ANA 
KATOIKO TO XΡONO

TONOI CO2ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ

Κίνα 4.92 6.538.367

Ελλάδα 8.83 98.118

Γουατεμάλα 0.97 12.930

Ινδία 1.38 1.612.362

Ελβετία 0.92 37.994

Ηνωμένο Βασίλειο 8.86 539.617

Ηνωμένες Πολιτείες 18.9 5.838.381

Ζάμπια 0.22 2.692

Μπουρούντι 0.02 180

Αφγανιστάν 0.027 715

Νεπάλ 0.12 3.425

Αιτή 0.24 2.398

Σουηδία 5.37 49.248

Κροατία 5.60 28.840

Βενεζουέλα 5.99 165.550

Ιράν 6.85 495.987

Κατάρ 55.4 63.054

ΠηΓη:
CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center, http://cdiac.ornl.gov 2007)
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ΔραΣτηριότητα:
Τοποθετήστε τις λέξεις στην πυραμίδα ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι η καθεμία για σας.
Προσθέστε επιπλέον λέξεις που δεν αναφέρονται στον πίνακα. 

τι αλλαγεΣ θα μπορουΣατε να κανετε ΣτιΣ
επιλογεΣ ΣαΣ ωΣτε να επιβαρυνετε λιγοτερο τον 
πλανήτή, διατήρωνταΣ ομωΣ οΣα κανουν τή ζωή 
ΣαΣ ευτυχιΣμενή;

Κεφάλαιο 3 / Τι προκαλεί τις κλιματικές αλλαγές;

ΠυραΜιΔα

ΠυραΜιΔα ΠρότεραιότητΩΝ 

ΚΙΝΗΤΟ ΖΩΑ ΤΡΟΦΗ ΝΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

ΡΟΥΧΑ ΥΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Πόλυ ΣηΜαΝτικό

αρκετα ΣηΜαΝτικό

λιΓό ΣηΜαΝτικό
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ΣτόχόΣ κεφαλαιόυ

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις επιπτώσεις που έχουν οι κλιματικές αλλαγές στα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων 
των αναπτυσσόμενων χωρών.

Κεφάλαιο
Κλιματικές αλλαγές και ανθρώπινα δικαιώματα

Η φτώχεια
είναι η χειρότερη

μορφή βίας
ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ
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Όταν το δίκαιο
γίνεται δικαίωμα
υλικα: 
Εκπαιδευτικές κάρτες 4-8, Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου την οποία
μπορείτε να βρείτε στο τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού της ActionAid στο  www.actionaid.gr/education

ΔραΣτηριότητα: 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια έννοια δυναμική που συνεχώς διευρύνεται.
Αρχικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα περιορίζονταν στα ατομικά και πολιτικά ζητήματα,
στη συνέχεια όμως λόγω των αλλαγών και των ιστορικών γεγονότων στο σύγχρονο κόσμο
άρχισαν να αναγνωρίζονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ενώ πιο πρόσφατα
άρχισε να διαφαίνεται η ανάγκη να προστατευτούν και τα συλλογικά δικαιώματα ή αλληλεγγύης.

Αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα στον πίνακα.
Συζητήστε τις κατηγορίες των δικαιωμάτων και τα παραδείγματα του πίνακα. 
Τα παιδιά συμπληρώνουν τον πίνακα με άλλα δικαιώματα που γνωρίζουν ή
διαβάσουν στην Οικουμενική Διακήρυξη.

                                        3 ΓεΝιεΣ ΔικαιΩΜατΩΝ

Χωρίστε τα παιδιά σε 2 ή 3 ομάδες και μοιράστε τις 6 κάρτες με τις μαρτυρίες των παιδιών.
Διαβάζοντας τις ιστορίες οι μαθητές καταγράφουν τα δικαιώματα των παιδιών που πιστεύουν ότι
καταπατώνται στην αντίστοιχη κατηγορία. 

Με ποια δικαιώματα σχετίζονται οι κλιματικές αλλαγές και η κατάσταση της απόλυτης φτώχειας;*
Πώς η καταπάτηση του ενός δικαιώματος αλληλοσυνδέεται με τα υπόλοιπα;
Για ποιο λόγο τα 3ης γενιάς δικαιώματα πιστεύετε ότι ονομάζονται αλληλεγγύης;

*απόλυτη φτώχεια: το να προσπαθείς ζεις με λιγότερο από 1,25 δολάριο την ημέρα. οι άνθρωποι αυτοί 
δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη αγαθά για την επιβίωσή τους, όπως είναι η τροφή, το νερό και η στέγη.

ΠηΓεΣ:
Διεθνής Αμνηστία, (2006), Πρώτα Βήματα: Εγχειρίδιο για τη βασική εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
εκδόσεις Πατάκη.
Συμβούλιο της Ευρώπης, (2002), Compass, Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/
νέες (Για την ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου δείτε: http://www.arsis.gr/2010_09_05%20compass.pdf)

Κεφάλαιο 4 / Κλιματικές αλλαγές και ανθρώπινα δικαιώματα

1ης γενιάς:
ατομικά - πολιτικά

2ης γενιάς:
οικονομικά - κοινωνικά - πολιτιστικά

3ης γενιάς:
συλλογικά ή αλληλεγγύης

στη ζωή στην εργασία σε ένα υγιές περιβάλλον

στην ελεύθερη έκφραση στην υγεία στην ανάπτυξη
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Το δικαίωμα στο νερό
ΔραΣτηριότητα: 
Διαβάστε στα παιδιά την παρακάτω ιδέα.
Τα παιδιά σε ομάδες συζητούν την ιδέα αυτή και εξηγούν τι σημαίνει. 

οι άνθρωποι μπορούν να μετακινήσουν το νερό, αλλά όχι να αποκτήσουν καινούριο ή  παραπάνω νερό.
πίνουμε το ίδιο νερό που έπινε ένας δεινόσαυρος εκατομμύρια χρόνια πριν…

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εξηγήσεις τους προφορικά ή και σχηματικά. Η συζήτηση καταλήγει στο ότι 
το νερό αλλάζει μορφές (υγρή, στερεή και αέρια), δεν αλλάζει όμως η ποσότητά του στον πλανήτη. 
Παρόλα αυτά σήμερα συζητάμε για λειψυδρία και έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού
που οφείλεται κυρίως στον τρόπο που ο άνθρωπος διαχειρίζεται το νερό. 

884 εκατόΜΜυρια αΝθρΩΠόι ΔεΝ εχόυΝ ΠρόΣβαΣη Σε καθαρό ΠόΣιΜό Νερό.

Τα παιδιά δημιουργούν μια αλυσίδα όπως στη σελ. 9, που εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στις
κλιματικές αλλαγές και την καταπάτηση του δικαιώματος σε καθαρό, πόσιμο νερό.

Η μέση κατανάλωση νερού (πόση, μαγείρεμα, καθάρισμα, πλύσιμο) παγκοσμίως είναι περίπου 200 λίτρα
ανά κάτοικο την ημέρα. Η μέση κατανάλωση διαφέρει ανά ήπειρο. Επεξεργαστείτε τα παρακάτω στοιχεία
και βρείτε ένα δημιουργικό τρόπο να παρουσιάσετε την ανισότητα που παρατηρείται.

ΜεΣη καταΝαλΩΣη Νερόυ αΝα κατόικό ηΜερηΣιΩΣ

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι καταπατάται το δικαίωμα στο νερό των περισσότερων
ανθρώπων των φτωχών περιοχών του κόσμου; 

Τα παιδιά ξαναθυμούνται τις ιστορίες των παιδιών από τις εκπαιδευτικές κάρτες.
Βρίσκουν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου το δικαίωμα στο νερό έχει
καταπατηθεί λόγω:

• Μειωμένης διαθεσιμότητας: π.χ. ξηρασία
• Ακατάλληλης ποιότητας του νερού: μολυσμένο νερό 
• Περιορισμένης ή μηδαμινής πρόσβασης: η πηγή βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά
• Έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας: δεν υπάρχει σύστημα υδροδότησης

ΠηΓεΣ:
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ.
http://www.lifewateragenda.org/water/ Διαδικτυακό Πάρκο Νερού.
http://ec.europa.eu/environment/youth/water/water_el.html Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιβάλλον
για Ευρωπαίους μικρής ηλικίας.

Κεφάλαιο 4 / Κλιματικές αλλαγές και ανθρώπινα δικαιώματα

Γνωρίζατε ότι:
Το δικαίωμα σε καθαρό,

πόσιμο νερό κατοχυρώθηκε
από τον ΟΗΕ μόλις τον

Ιούλιο του 2010;
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υλικα: 
ΕΙΠΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ (σελ. 26) φύλλο εργασίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ (σελ. 27).

ΔραΣτηριότητα: 
Μια από τις βασικές αιτίες της αύξησης της θερμοκρασίας και των κλιματικών αλλαγών
είναι η χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης. Τα βιοκαύσιμα είναι
ανανεώσιμα και  γι αυτό έχουν προταθεί ως εναλλακτική πηγή για εξασφάλιση ενέργειας.

Τι είναι τα βιοκαύσιμα;
Τα βιοκαύσιμα παράγονται από τη βιομάζα, δηλαδή οποιαδήποτε οργανική ύλη ήταν κάποτε ζωντανή.
Υπάρχουν δύο μορφές βιομάζας. Αυτή που παράγεται από κάθε είδους φυτικά και ζωικά απόβλητα
και απορρίμματα, και η βιομάζα που παράγεται από καλλιέργειες, όπως το καλαμπόκι,
το σιτάρι και το ζαχαροκάλαμο.

Όμως υπάρχει και η άποψη ότι η εκτεταμένη χρήση βιοκαυσίμων έχει αρνητικές επιπτώσεις
και στο περιβάλλον και στην πρόσβαση στην τροφή για δισεκατομμύρια ανθρώπους. 
τεράστιες εκτάσεις τροπικών δασών αποψιλώνονται για να καλλιεργηθούν φυτείες παραγωγής βιοκαυσίμων.
εταιρείες παραγωγής βιοκαυσίμων καταπατούν εκτάσεις μικροκαλλιεργητών στις φτωχές χώρες,
μειώνοντας τις εκτάσεις καλλιέργειας τροφίμων. τα βιοκαύσιμα είναι υπεύθυνα για τουλάχιστον 30%
της παγκόσμιας ανόδου των τιμών των τροφίμων το 2008.

Ερευνήστε περαιτέρω την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση των βιοκαυσίμων.
Διαβάστε διάφορες απόψεις για τα βιοκαύσιμα στη σελίδα ΕΙΠΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ και
συμπληρώστε τον πίνακα του φύλλου εργασίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ.
Συμπληρώστε επιχειρήματα που έχετε βρει από τη δική σας έρευνα.

ΠηΓεΣ:
http://www.actionaid.gr/files/File/Downloads/17316%20Teliko2.pdf έκθεση της ActionAid για τα βιοκαύσιμα.
http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_biomass.htm Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κεφάλαιο 4 / Κλιματικές αλλαγές και ανθρώπινα δικαιώματα

Πόσα γεύματα βγάζει το λίτρο;

Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν 
για το πώς θα γεμίσουν το 
ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου 
τους, ενώ πολλοί άλλοι, σε όλο 
τον κόσμο, αγωνίζονται για 
να γεμίσουν το στομάχι τους, 
κάτι που γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο καθημερινά.
Robert Zoellick, Πρόεδρος Παγκόσμιας Τράπεζας, 2008
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Κεφάλαιο 4 / Κλιματικές αλλαγές και ανθρώπινα δικαιώματα

Ένα DEBATE για τα βιοκαύσιμα

ΚΑΝΟΝΕΣ DEBATE

υλικα: 
Χαρτοταινία, 2 πινακίδες από χαρτόνι στις οποίες θα έχετε γράψει ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ,
2 κενές πινακίδες από χαρτόνι.

ΔραΣτηριότητα: 
Ανακοινώστε στα παιδιά ότι πρόκειται να οργανώσουν μια μορφή debate για τα βιοκαύσιμα. Ένα debate 
συνήθως οργανώνεται όταν υπάρχει ένα θέμα αμφιλεγόμενο και μπορεί να διχάσει τις απόψεις του κόσμου. 
Μοιράστε τους παρακάτω κανόνες και συζητήστε τυχόν απορίες. 

Ζητήστε από τα παιδιά να διατυπώσουν τις δύο αντικρουόμενες απόψεις για τα βιοκαύσιμα
τις οποίες γράφετε στις κενές πινακίδες.

Μετακινήστε τα θρανία ώστε να δημιουργηθεί κενός χώρος. Επιλέξτε δύο απέναντι τοίχους 
στους οποίους κολλάτε τις καρτέλες ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ και τις αντίστοιχες δηλώσεις τους. 

Τοποθετήστε μια χαρτοταινία στο πάτωμα από τον έναν τοίχο (ΥΠΕΡ) στον άλλο (ΚΑΤΑ).
Η χαρτοταινία θα λειτουργήσει ως κλίμακα για το κοινό. Ανάλογα με το πόσο συμφωνεί
ή διαφωνεί το κάθε παιδί με το επιχείρημα θα τοποθετείται ανάλογα στη χαρτοταινία.

 
Σχηματίζονται 2 επιτροπές των 5 μαθητών. Οι υπόλοιποι μαθητές θα είναι το κοινό.
Ένας μαθητής ή ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή.
Με τυχαίο τρόπο η μία επιτροπή αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την άποψη ΥΠΕΡ και
η άλλη την άποψη ΚΑΤΑ των βιοκαυσίμων.

Κάθε επιτροπή βρίσκει 45 λεπτά  χρόνο να συνεδριάσει για να:
Α) Συζητήσει ποια 5 επιχειρήματα θα διατυπώσουν για να πείσουν το κοινό τους.
β) Αποφασίσει ποιος θα διατυπώσει το κάθε επιχείρημα και με ποια σειρά.
Γ) Προετοιμάσει τις δηλώσεις της ώστε να είναι σύντομες,
     περιεκτικές με παραδείγματα και να μην ξεπερνούν το 1 λεπτό!

Την ώρα του debate οι δύο επιτροπές στέκονται στην πλευρά τους η μια απέναντι από την άλλη. 
Το κοινό τοποθετείται στο πλάι των δύο ομάδων. 
Ο συντονιστής παρουσιάζει τις δύο ομάδες, δίνει το λόγο στην πρώτη και κρατάει χρόνο!

θυΜηθειτε 1 λεΠτό Για καθε εΠιχειρηΜα!
Με το τέλος του κάθε επιχειρήματος δίνεται χρόνος στο κοινό να τοποθετηθεί στην κλίμακα. 
Επαναλαμβάνετε το ίδιο μέχρι να ειπωθούν όλα τα επιχειρήματα. 
Το κοινό έχει δικαίωμα να μετακινείται στην κλίμακα ανάλογα με το βαθμό που συμφωνεί ή διαφωνεί. 
 
Ποιο επιχείρημα σας έκανε να μετακινηθείτε προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση;
Πόσο εύκολο ήταν να διαμορφώσετε γνώμη;
Τι ερωτήσεις θα θέλατε να κάνετε στις δύο επιτροπές;
Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να πείσετε το κοινό;
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πάρουμε θέση τελικά για τα βιοκαύσιμα;
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Στη 
Βραζιλία από την 

παραγωγή βιοαιθανόλης 
από ζαχαρότευτλα έχει επιτευ-
χθεί μείωση των εκπομπών των

αερίων του θερμοκηπίου κατά 90%.
Paulo Maria da Silva, Εκπρόσωπος 

Ομίλου Εταιρειών Ενέργειας
βραζιλίας

Δεν 
έχω πια τη δική μου 

γη, ούτε τον κήπο μου γιατί η μόνη 
γη που είχα καταστράφηκε. Καλλιεργού-

σαμε καλαμπόκι, φιστίκια, φασόλια, κολοκύθες 
και καρπούζια. Έχω εγκαταλείψει την προσπάθεια... 
Είμαι απελπισμένη γιατί δεν έχουμε τίποτα να φάμε. 
Υποφέρουμε από πείνα. Ακόμη και αν πάμε να βρού-

με άλλη γη, θα μας την καταστρέψουν ξανά.
Elisa Alimone Mοngue, μητέρα και 

αγρότισσα, Μοζαμβίκη,
Νοέμβριος 2009

Μας πήραν τη γη
μα αφού την οργώσαμε…χω-

ρίς να πληρώσουν τίποτα…. Εκείνο 
που θέλουμε είναι να πάρουμε πίσω τα 

αγροκτήματά μας αφού είναι τα μόνα μέσα 
για την επιβίωσή μας. Πεθαίνουμε από την 

πείνα και δεν έχουμε τίποτα δικό μας.
Matilde Ngoene μητέρα και

αγρότισσα Μοζαμβίκη
Νοέμβριος 2009

Είναι
έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, να μετατρέ-
πουμε την καλλιεργήσιμη γη σε 

σοδειές που μετά καίγονται για καύσιμα.
Jean Zeigler (ομιλία του 2007), Ειδικός

Απεσταλμένος των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δικαίωμα στην 

Τροφή 2000-2008

ΕΙΠΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ

Για να 
γεμίσει ένα ντεπόζιτο 

χωρητικότητας 50 λίτρων με βιο-
αιθανόλη, πρέπει να καούν 232 κιλά κα-

λαμποκιού. Με αυτή την ποσότητα, ένα παι-
δί στη Ζάμπια ή το Μεξικό ζει για ένα χρόνο.

Jean Zeigler, Ειδικός Απεσταλμένος
των Ηνωμένων Εθνών για το

Δικαίωμα στην Τροφή
2000-2008

Μπο-
ρούμε να τα 

καλλιεργήσουμε στους 
αγρούς μας, έτσι να απεξαρ-
τηθούμε από τις πετρελαι-

οπαραγωγικές χώρες. 
Τάσος, αγρότης

Εκτιμάται ότι ένα σύστημα 1 
κιλοβάτ που είναι κατάλληλο για να 

καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες μιας 
μονοκατοικίας σε ηλεκτρισμό και θέρμανση, 

με τη χρήση βιοκαυσίμων θα κοστίζει περίπου 
1.500 ευρώ από 10.000 που κοστίζει σήμερα. 

Εκπρόσωπος της Εταιρείας Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τα 
βιοκαύσιμα είναι 

αβλαβή για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία γιατί  

είναι καθαρά και μη τοξικά.
Γιάννης Τσαλαπάτης, μηχα-

νολόγος - μηχανικός



θεΜα:
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

Τα βιοκαύσιμα μειώνουν τις εκπομπές CO2.

Μερικά βιοκαύσιμα παράγονται σε χωράφια που 
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια τροφής.
Οι πιο φτωχοί άνθρωποι του κόσμου δεν μπορούν
να καλλιεργήσουν την τροφή τους. 
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ΣτόχόΣ κεφαλαιόυ

Να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες για κοινωνική δράση.

Κεφάλαιο
Πάμε Κόντρα στο Ρεύμα

 “Ν’ αγαπάς
την ευθύνη. Να λες: 

Εγώ, εγώ μονάχος μου 
έχω χρέος να σώσω τη 

γης. Αν δε σωθεί,
εγώ φταίω.”

Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική 1945
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Είμαι πολίτης του κόσμου
υλικα: 
Χαρτί του μέτρου (2μ περίπου), μαρκαδόροι, post it, κόλλα ή σελοτέιπ.

ΔραΣτηριότητα: 
Απλώστε το χαρτί του μέτρου στο πάτωμα και ζητήστε από ένα παιδί να ξαπλώσει πάνω σε αυτό. Άλλο παιδί 
αναλαμβάνει να κάνει το περίγραμμα του συμμαθητή του με έναν μαρκαδόρο και γράφει τον τίτλο «Ο Πολίτης 
του Κόσμου». Αναρτήστε το χαρτί σε έναν τοίχο. 

Πώς τελικά μας αφορούν όλα τα παγκόσμια ζητήματα που συζητήσαμε αυτό το διάστημα;
Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η στάση του καθένα μας; 
Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων; 
Εάν ήταν να «χτίσουμε» τον πολίτη του κόσμου τι χαρακτηριστικά θα του δίνατε; 

Τα παιδιά καταγράφουν σε ένα post it το χαρακτηριστικό που θεωρούν σημαντικό (σωματικό, κοινωνικό, μια 
στάση ή συμπεριφορά κ.α.). Τοποθετούν το post it γύρω από το περίγραμμα και εξηγούν με τη σειρά τους 
λόγους που επέλεξαν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με επίθετα ή φράσεις, δίνοντας συγκεκριμένα παρα-
δείγματα για να τεκμηριώσουν την άποψή τους. 

π.χ ο πολίτης του κόσμου πρέπει να είναι ενήμερωμενοΣ για να μπορεί να ενημερώνει τους συμπολίτες του.

Κατηγοριοποιήστε με τα παιδιά τα χαρακτηριστικά σε κατηγορίες.
Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης μπορεί να είναι σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις/αξίες.

Σε ποιο σημείο του σώματος θα βάζατε την κάθε κατηγορία; 
Που θα τοποθετούσατε την απαραίτητη γνώση που πρέπει να έχει ένας πολίτης του κόσμου πριν δράση;
(πχ. κεφάλι - μυαλό). 
Τι θεωρείτε ότι πρέπει να μπει στα πόδια του πολίτη του κόσμου ως στέρεο θεμέλιο;
Ποιες λέξεις θα βάζατε στην καρδιά;

Κεφάλαιο 5 / Πάμε Κόντρα στο Ρεύμα
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ΔραΣτηριότητα: 
Ξαναγυρίστε στη δραστηριότητα ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΩΝΕΙ. 
Τι θα αλλάζατε στον «ιστό»; 
Τι λύσεις προτείνετε στα ζητήματα αυτά; 
Ποιοι πιστεύετε ότι έχουν την ευθύνη για την αντιμετώπισή τους;

Ο ρόλος των κρατών και των διεθνών συνεργασιών
Συζητήστε για το ρόλο των κρατών και των διεθνών συνεργασιών στην αντιμετώπιση των παγκοσμίων 
προβλημάτων. Παρουσιάστε τους 8 αναπτυξιακούς στόχους της Διακήρυξης της Χιλιετίας που υπογράφηκε 
από τους περισσότερους αρχηγούς κρατών του κόσμου το 2000. Οι 8 αναπτυξιακοί στόχοι επικεντρώνονται 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων σε διάφορους τομείς: φτώχεια, διατροφή, εκπαί-
δευση και περιβάλλον και θα πρέπει να επιτευχθούν με τη συνδρομή αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών. Τα κράτη δεσμεύτηκαν να φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στους τομείς αυτούς έως το 2015. 
Συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό της ActionAid Ελλάς για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας
και ερευνήστε μόνοι σας κατά πόσο και με ποιο τρόπο έχουν κρατήσει τις δεσμεύσεις τους τα κράτη έως τώρα.

Εμείς τι δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε;

εκΣτρατεια 10:10 
Πάρτε μέρος στη διεθνή εκστρατεία 10:10,
που προτείνει σε σχολεία, πανεπιστήμια,
εταιρείες και νοικοκυριά, να μειώσουν
τις εκπομπές CO2 κατά 10%.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεθνή ιστοσελίδα της εκστρατείας www.1010global.org
για να δείτε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα οι 112,432 από 152 χώρες του κόσμου που έχουν πάρει μέρος!
Στο www.actionaid.gr/1010 μπορείτε να δείτε τα 10 απλά βήματα που προτείνει η ActionAid
στα ελληνικά σχολεία. 

Tι μέλλον θέλω
να δημιουργήσω;

Κεφάλαιο 5 / Πάμε Κόντρα στο Ρεύμα
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ΣχεΔιαΣτε τη Δικη ΣαΣ ΔραΣη
Οργανώστε έναν καταιγισμό ιδεών για τις δράσεις που μπορείτε να οργανώσετε και αποφασίστε
ποια από όλες θα πραγματοποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω ερωτήματα.

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να οργανωθεί η δράση;
Πόσο εφικτό είναι να πραγματοποιηθεί;
Τι αντίκτυπο θα έχει η δράση σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο;
Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει;
Τι μπορεί να μας δυσκολέψει;

Σκεφτείτε πώς θα μεταδώσετε τα μηνύματα και τα αποτελέσματα της δράσης σας.
Τεκμηριώστε όλα τα στάδια της δράσης σας και μην ξεχάσετε να στείλετε φωτογραφίες και υλικό
στην ActionAid για να τα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της.
Διοργανώστε μια εκδήλωση για να ενημερώσετε τους υπόλοιπους μαθητές και
εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και τους γονείς σας για τη δράση σας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΜΙΚ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΤΟΥ CD ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ.

ΠηΓεΣ:
http://www.actionaid.gr/Campaigns
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο που η ActionAid οργανώνει εκστρατείες.
http://www.un.org/millenniumgoals. Σελίδα των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους της Χιλιετίας
Παπαγιάννη, Β., (2008), Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: Το δικό μας στοίχημα για έναν καλύτερο κόσμο,
ActionAid Ελλάς www.actionaid.gr/Education

Κεφάλαιο 5 / Πάμε Κόντρα στο Ρεύμα
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WWW.ACTIONAID.GR

Πάμε κόντρα στο ρεύμα γιατί…
όπως δεν υπάρχει δεύτερη γη…
δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες.

αθηΝα 2010

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για το λογισμικό του προγράμματος ComicLab http://webcomicbookcreator.com/:

Την εταιρεία ITisART, http://www.itisart.com.gr
(Διαδραστικές Τεχνολογίες Μάθησης και Πολιτισμού ΕΠΕ),

Τη φιλόλογο Μαριάνθη Βασιλικοπούλου,
υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας CoSyLlab (http://cosy.ds.unipi.gr/)
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Οι εκπαιδευτικές κάρτες έχουν μεταφραστεί από το εκπαιδευτικό υλικό
της ActionAid UK, PowerDown

Μέρος του υλικού και της έρευνας βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό Κόντρα στο Ρεύμα
για τους μαθητές του Δημοτικού που εκδόθηκε από την ActionAid Ελλάς το 2009.

Το Κόντρα στο Ρεύμα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
WWW.ACTIONAID.GR/EDUCATION

Επισημαίνεται ότι το παρόν έργο δε διατίθεται προς πώληση και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του, με οποιονδήποτε

τρόπο, στο σύνολό αυτού ή τμηματικά, στο πρωτότυπο ή  σε μετάφραση ή σε όποια άλλη διασκευή, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993

περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τη σχετική Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (κυρωμένης με το νόμο 100/1975).





WWW.ACTIONAID.GR/EDUCATION
ΦΑΛΗΡΟΥ 52, 11741 ΑΘΗΝΑ, Τ: 2109211029 
EDUCATION.HELLAS@ACTIONAID.ORG

Το <<Kοσμοβιβλίο>> αποτελεί μέρος του προγράμματος Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης «Κόντρα στο ρεύμα»
που εκπονήθηκε από την ActionAid Ελλάς και χρηματοδοτήθηκε κατά 70% από την Υπηρεσία Διεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ 4) του Υπουργείου Εξωτερικών. Το υλικό δεν πωλείται.



Ο πλανήτής Γή έχέι ήλικια πέριπΟυ
4,5 διςέκατΟμμυριων έτων. 

Η θερμοκρασία της Γης έχει αλλάξει πολλές φορές στη 
διάρκεια της ζωής της, μεταβάλλοντας το κλίμα του 
πλανήτη. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν φυσιολογικά 
κι έχουν προκληθεί από αλλαγές στην ποσότητα της 
ενέργειας που δέχεται ο πλανήτης μας από τον ήλιο ή 
από γεγονότα όπως οι ηφαιστειακές εκρήξεις.

Σήμερα, όταν οι άνθρωποι μιλούν για κλιματικές αλλα-
γές εννοούν αλλαγές πέρα από τις παραπάνω. Μιλούν 
για τις αλλαγές που οφείλονται στον άνθρωπο και αρ-
χίζουν από την εποχή που το κάρβουνο χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φορά για να δώσει ενέργεια στη βιο-
μηχανία.

Οι αλλαγές της θερμοκρασίας του πλανήτη προέρχο-
νται από συνδυασμό φυσικών γεγονότων και κλιματι-
κών αλλαγών που προκαλεί ο άνθρωπος. Καμιά φορά 
και οι δύο παράγοντες προκαλούν αύξηση της θερ-
μοκρασίας της γης. Άλλοτε, κάποια φυσικά γεγονότα 
μπορεί να κρυώσουν λιγάκι τον πλανήτη και να συγκα-
λύψουν ή να κρύψουν τις επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών που προκαλούνται από τον άνθρωπο. Όμως, 
τέτοιες αλλαγές όλο και αυξάνονται και η Γη θερμαίνε-
ται συνεχώς. Τα εννιά θερμότερα χρόνια στην ιστορία 
του πλανήτη υπήρξαν μεταξύ του 1997 και του 2007.

Όσο ο πλανήτης μας θερμαίνεται, ο καιρός σε όλη τη Γη 
θα αλλάζει και θα γίνεται λιγότερο προβλέψιμος. Π.χ. 
μπορεί να μη βρέχει καθόλου σε μέρη όπου αναμένεται 
βροχή και να βρέχει πάρα πολύ σε μέρη όπου δεν είναι 
αναμενόμενο.

Τα καιρικά φαινόμενα πιθανώς θα γίνουν πιο ακραία και 
θα καταλήξουν σε ξηρασία, πλημμύρες, καύσωνες και 
ισχυρές καταιγίδες.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για τις κλι-
ματικές αλλαγές που συμβαίνουν φυσιολογικά, όπως 
είναι τα ηφαίστεια, αλλά μπορούμε να επιβραδύνου-
με τις κλιματικές αλλαγές που προκαλεί ο άνθρωπος. 
Έχουμε πολλούς τρόπους για να διατηρήσουμε τον 
πλανήτη μας δροσερό. 

ςήμαντικές λέξέις

Καιρός – η καθημερινή κατάσταση της ατμόσφαιρας σε 
μια συγκεκριμένη μέρα. Π.χ. πόσο ζεστή, κρύα, ξηρή ή 
υγρή είναι κάθε μέρα.
Κλίμα – οι μέσες καιρικές συνθήκες σε μια μακρότερη 
χρονική περίοδο (30-50 χρόνια).

τι δέιχνέι ή φωτΟΓραφια ςτήn 
μπρΟςτινή πλέυρα αυτής τής 
καρτας;

1 / Εκπαιδευτική κάρτα

Εισαγωγή: τι είναι
κλιματική αλλαγή;

Φωτογραφία της Γης από δορυφόρο στο διάστημα που δείχνει την Αφρική 
και τη Μέση Ανατολή. © Corbis/Getty Images



©  Nick Cobbing/Greenpeace



τΟ «αΟρατΟ καλυμμα» τής Γής. 
Φανταστείτε ένα «αόρατο κάλυμμα» αερίων γύρω από 
τη Γη που εγκλωβίζει τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα 
που περιβάλλει τον πλανήτη μας.
Αυτό το αόρατο κάλυμμα δεν είναι ούτε πολύ παχύ 
ούτε πολύ λεπτό και διατηρεί τον πλανήτη μας στη 
σωστή θερμοκρασία. Στον Άρη το κάλυμμα των αερίων 
είναι πολύ λεπτό, ενώ στην Αφροδίτη πολύ παχύ. Σε 
κανέναν από τους δυο αυτούς πλανήτες δεν ανακαλύ-
φθηκε ζωή.

ΒΟήθέια, έδω κανέι πέριςςΟτέρή
ζέςτή κι απΟ θέρμΟκήπιΟ!
Το κάλυμμα των αερίων γύρω από τη Γη γίνεται όλο και 
πιο παχύ γιατί απελευθερώνουμε στην ατμόσφαιρα 
όλο και περισσότερα αέρια σαν το διοξείδιο του άνθρα-
κα.
Αυτά τα αέρια είναι επίσης γνωστά ως αέρια του θερ-
μοκηπίου γιατί το κάλυμμα των αερίων εγκλωβίζει τη 
θερμότητα του ήλιου ακριβώς όπως οι γυάλινοι τοίχοι 
του θερμοκηπίου.
Το πρόβλημα είναι ότι το κάλυμμα των αερίων εγκλωβί-
ζει πάρα πολλή θερμότητα, κάνοντας τη Γη πιο ζεστή. 
Όσο η Γη ζεσταίνεται, θα έχουμε ισχυρότερες καταιγί-
δες και περισσότερη ξηρασία, πλημμύρες και καύσω-
νες.

απΟ πΟυ πρΟέρχΟνται 
Ολα αυτα τα αέρια;
Η περισσότερη ενέργεια μας προέρχεται από ορυκτά 
καύσιμα: κάρβουνο, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τα 
χρησιμοποιούμε για να φωτίσουμε τα σπίτια μας, να 
κινήσουμε τα αυτοκίνητά μας και να θερμάνουμε τα 
σχολεία μας.
Όταν καίγονται τα ορυκτά καύσιμα εκπέμπουν διοξεί-
διο του άνθρακα. Χρησιμοποιούμε τόσο πολύ κάρβου-
νο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο ώστε το διοξείδιο του 
άνθρακα που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα να είναι 
πάρα πολύ.

να θυμαςτέ!
Κάθε χρόνο τα σχολεία της Ελλάδας εκπέμπουν πάνω 
από 2 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. 
Ένας μόνο τόνος διοξειδίου του άνθρακα αρκεί για να 
γεμίσει τρία λεωφορεία!

τι δέιχνέι ή φωτΟΓραφια ςτήn 
μπρΟςτινή πλέυρα αυτής τής 
καρτας;
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Εισαγωγή: γιατί η Γη θερμαίνεται
όλο και περισσότερο;

Ξηρασία στην Κένυα το 2006.
©  Teresa Osorio/Greenpeace
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τα «αΟρατα» πΟταμια
τΟυ τρΟπικΟυ δαςΟυς

Τα τροπικά δάση του Αμαζονίου είναι πολύ ζεστά. Κα-
θημερινά, δισεκατομμύρια λίτρα υδρατμών απελευ-
θερώνονται στον αέρα μέσα από μια διαδικασία που 
ονομάζεται εξάτμιση. Καθώς ο αέρας απομακρύνεται 
από το τροπικό δάσος προς τα ψηλά βουνά των Άνδε-
ων, υποχρεώνεται να κατευθυνθεί νότια, μεταφέρο-
ντας τους υδρατμούς σαν αόρατα ιπτάμενα ποτάμια τα 
οποία τελικά πέφτουν σαν βροχή όχι μόνο στη Νότια 
Αμερική, αλλά και σε πολύ μακρινούς τόπους όπως η 
Αφρική!

Γιατι τα δέντρα τΟυ τρΟπικΟυ
δαςΟυς έιναι ςήμαντικα
Για τΟ κλιμα μας

•Αν κοπούν τα δέντρα του τροπικού δάσους, ο αέρας 
γίνεται ξηρότερος, πέφτει λιγότερη βροχή στο δάσος 
και λιγότεροι υδρατμοί προστίθενται στα αόρατα ποτά-
μια. Χωρίς αυτά τα «αόρατα ποτάμια» θα υπήρχε πολύ 
περισσότερη ξηρασία στον κόσμο.

•Τα δέντρα αποθηκεύουν άνθρακα στον κορμό, στα 
κλαδιά και στις ρίζες τους. Όταν τα δέντρα κόβονται, 
καίγονται ή πεθαίνουν, απελευθερώνουν διοξείδιο του 
άνθρακα. Περίπου το ένα πέμπτο όλου του διοξειδίου 
του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα 
προέρχεται από δέντρα που πεθαίνουν.

•Αν όλα τα τροπικά δάση του Αμαζονίου καταστρα-
φούν, 77 δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρα-
κα θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα.

τι δέιχνέι ή φωτΟΓραφια ςτήn 
μπρΟςτινή πλέυρα αυτής τής 
καρτας;

3 / Εκπαιδευτική κάρτα

Η αλλαγή του κλίματος σ’ όλο τον κόσμο:
η ιστορία των τροπικών δασών του Αμαζονίου.

Αεροφωτογραφία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου.
©  Daniel Beltrá/Greenpeace

ΤΑ ΤρΟΠιΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟυ ΑΜΑζΟΝιΟυ 

ΚΑλυΠΤΟυΝ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΕΠιΦΑΝΕιΑΣ 

ΤΟυ ΠλΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, ΕΚΤΕιΝΟΝΤΑι ΣΕ 8 

ΧώρΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤιΑΣ ΑΜΕριΚΗΣ ΚΑι βΟΗ-

θΟυΝ ΣΤΗ ΔιΑΤΗρΗΣΗ ΤΗΣ ιΣΟρρΟΠιΑΣ 

ΤΟυ ΚλιΜΑΤΟΣ ΤΟυ ΚΟΣΜΟυ.



©  Antonio Olmos/ActionAid



Mahidul, 11 έτων,
απΟ τΟ μπαΓκλαντές

«Γεια σας, είμαι ο Mahidul από το Char Jattrapur. ζω με 
τη μητέρα μου η οποία φροντίζει τις αγελάδες μας, τον 
πατέρα μου που δεν εργάζεται γιατί είναι πολύ ηλικιω-
μένος και τα μικρότερα αδέλφια μου.
Σχεδόν κάθε πρωί πηγαίνω για ψάρεμα και τα απογεύ-
ματα πουλάω τα ψάρια στην αγορά – καμιά φορά περ-
νώ όλη τη νύχτα στο ποτάμι ψαρεύοντας. Είναι σκληρή 
δουλειά για ένα τόσο μικρό παιδί!
Παλιά, η ζωή μας ήταν διαφορετική. Εγώ πήγαινα στην 
Τρίτη Δημοτικού. Ο πατέρας μου ήταν ξυλουργός και 
είχε ένα μικρό χωράφι κοντά στον ποταμό Brahmaputra 
που είναι βαθύς. Καλλιεργούσαμε πολλά είδη.

Ύστερα, ο καιρός άλλαξε. Η γη μας πλημμύριζε από 
έντονες βροχοπτώσεις, αλλά είχαμε και περιόδους ξη-
ρασίας. Ο ποταμός έγινε ρηχός, η γη μας γέμισε άμμο 
και αχρηστεύθηκε.
Η οικογένειά μου αναγκάστηκε να μετακομίσει πάνω 
από 10 φορές για να βρει ένα ασφαλές μέρος να κατοι-
κήσει. Μακάρι να μπορούσα να πάψω να ψαρεύω και να 
επιστρέψω στο σχολείο».

λέξέις πΟυ πρέπέι να θυμΟμαςτέ
Char – νησάκι που συχνά πλημμυρίζει και καμιά φορά 
εξαφανίζεται τελείως.
Ξηρασία – μακρά περίοδος ανομβρίας όπου τα σπαρτά 
δεν φυτρώνουν.
Brahmaputra – ένας από τους μεγαλύτερους ποτα-
μούς της Ασίας που διασχίζει το θιβέτ, την ινδία και το 
Μπαγκλαντές.

παρακΟλΟυθήςή τΟυ καιρΟυ
Πώς είναι ο καιρός εκεί που ζείτε; Αλλάζει; Πώς το 
καταλαβαίνετε;

τι δέιχνέι ή φωτΟΓραφια ςτήn 
μπρΟςτινή πλέυρα αυτής τής 
καρτας;

4 / Εκπαιδευτική κάρτα

Η αλλαγή του κλίματος σ’ όλο τον κόσμο:
η ιστορία του Mahidul

ΟΣΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ θΕρΜΑιΝΕΤΑι, ΤΟ ΚλιΜΑ 

ΜΑΣ ΑλλΑζΕι. Οι ΕΠιΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠρΟ-

βλΕΠΟυΝ ΠΕριΣΣΟΤΕρΑ ΑΚρΑιΑ ΚΑιρι-

ΚΑ ΦΑιΝΟΜΕΝΑ ΟΠώΣ ΠλΗΜΜυρΕΣ Η 

ΞΗρΑΣιΑ. ΣΕ ΠΟλλΕΣ ΧώρΕΣ, Οι ΑΝθρώ-

ΠΟι λΕΝΕ ΟΤι Οι ΑλλΑΓΕΣ ΤΟυ ΚΑιρΟυ 

ΗΔΗ ΕΠΗρΕΑζΟυΝ ΤΗ ζώΗ ΤΟυΣ.

Νυχτερινό ψάρεμα στον ποταμό Brahmaputra, στο βόρειο Μπαγκλαντές.
© Tom Pietrasik/ActionAid
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FatiMa, 7 έτων, απΟ τήν ινδια
«Με λένε Fatima και ζω στο χωριό Karchua Bori, πλάι 
στον ποταμό Brahmaputra. Έχω 6 αδέλφια. Η φωτο-
γραφία με δείχνει στο σχολείο μου!

Εφέτος, το σπίτι μας πλημμύρισε πολύ. Για να μην κιν-
δυνέψουμε, φτιάξαμε μέσα στο σπίτι δύο εξέδρες από 
μπαμπού. βάλαμε τη σοδειά μας στη χαμηλότερη εξέ-
δρα, αλλά το νερό την παρέσυρε.

Εμείς ζούσαμε στην ψηλότερη εξέδρα για πολλές μέ-
ρες. Κάθε πρωί σηκωνόμουν στις 5 π.μ. για να βοηθήσω 
τους γονείς μου. βοηθούσα τη μητέρα μου να βράσει 
νερό για να πιούμε και να φτιάξει το τσάι. Είχαμε λίγα 
μπισκότα για φαγητό, αλλά πεινούσαμε πολύ.

Οι μικρότερες αδελφές μου φοβόντουσαν πολύ, γι’ 
αυτό καθόμουν πλάι τους και τους τραγουδούσα. Μια 
μέρα, κοίταξα κάτω από την εξέδρα μας και είδα το 
νερό να ανεβαίνει όλο και περισσότερο, να στροβιλίζε-
ται στις γωνίες και να φτάνει ως εκεί που καθόμασταν.

Μοιραστήκαμε μια σχεδία με άλλες οικογένειες και 
καταφύγαμε σε ψηλότερα εδάφη. Το νερό είχε ανέβει 
πολύ και φοβηθήκαμε.

Τώρα το σπίτι μας είναι υγρό και λασπωμένο. Ο πατέ-
ρας μου δεν μπορεί να καλλιεργήσει το χωράφι που 
είναι ακόμα γεμάτο νερό. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε τις 
εξέδρες με καινούρια μπαμπού κι εγώ μαθαίνω πώς να 
τις φτιάχνω για να μην κινδυνέψει η οικογένειά μου».

λέξέις πΟυ αφΟρΟυν τΟν καιρΟ
ςτήν αςαμική Γλωςςα
Πλημμύρα – Banpani 
βροχή – Barukun
Σεισμός – Bhumikampa
Κυκλικοί άνεμοι με μεγάλη ταχύτητα – Ghurania Botar
Κόκκοι χαλαζιού – Bardoichila

τι δέιχνέι ή φωτΟΓραφια ςτήn 
μπρΟςτινή πλέυρα αυτής τής 
καρτας;

5 / Εκπαιδευτική κάρτα

Η αλλαγή του κλίματος σ’ όλο τον κόσμο:
η ιστορία της Fatima

Η FatiMa ζΕι ΣΤΟ ΑΣΑΜ ΤΗΣ ιΝΔιΑΣ, 

ΜιΑ ΑΠΟ ΤιΣ ΠιΟ βρΟΧΕρΕΣ ΠΕριΟΧΕΣ 

ΤΟυ ΚΟΣΜΟυ. Οι ΚΑΤΟιΚΟι ΕΔώ λΕΝΕ

ΟΤι Οι ΠλΗΜΜυρΕΣ ΧΕιρΟΤΕρΕυΟυΝ.

Η Fatima εκπαιδεύεται στο Δημοτικό Σχολείο
του Karchua Bori, στο Κάτω Ασάμ της Ινδίας.
© Prashant Panjiar/OnAsia/ActionAid
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Ο BiploB, 11 έτων,
απΟ τΟ μπαΓκλαντές

«Με λένε Biplob και ζω σε συγγενείς μου, περίπου 13 
χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Δουλεύω στο μπα-
κάλικό τους, πηγαίνω και στην αγορά όπου αγοράζω 
κάποια προϊόντα και τα μεταπουλώ.

Η φωτογραφία με δείχνει με κάποιους φίλους μου. 
Πότε πότε βρίσκω χρόνο για να παίξω μαζί τους, αλλά 
ποτέ δεν είναι αρκετός! Το βράδυ μένω στο μαγαζί. 
Όταν τελειώσω όλες τις δουλειές που έχω να κάνω, ξα-
πλώνω στο πάτωμα και κοιμάμαι.

Αναπολώ την εποχή που ζούσε ακόμα η μητέρα μου. 
ζούσαμε στις όχθες του ποταμού tista και η σοδειά 
από το χωράφι μας που το καλλιεργούσε ο πατέρας 
μου έφτανε για να φάμε όλοι.

Ύστερα, ήρθαν οι πλημμύρες. Η γη μας και τα σπίτια 
μας πλημμύριζαν συχνά από το ποτάμι και πολλές φο-
ρές αναγκαζόμασταν να μετακομίζουμε αλλού.

Ο πατέρας μου δεν μπορούσε πια να εργάζεται σαν 
αγρότης. Χάσαμε και τη μητέρα μας και τώρα όλοι ζού-
με σε διαφορετικά μέρη. Ο αδελφός μου, ο Farhad, ερ-
γάζεται σε ένα εργοστάσιο ενδυμάτων στην Ντάκα και 
η αδελφή μου, η Ratna, δουλεύει ως υπηρέτρια.

Μακάρι να μπορούσα να συνεχίσω τις σπουδές μου και 
να βρω μια καλή δουλειά για να βοηθήσω την οικογέ-
νειά μου».

τι δέιχνέι ή φωτΟΓραφια ςτήn 
μπρΟςτινή πλέυρα αυτής τής 
καρτας;

6 / Εκπαιδευτική κάρτα

Η αλλαγή του κλίματος σ’ όλο τον κόσμο:
η ιστορία του Biplob

ΤΟ 2007, ΤΟ ΜΠΑΓΚλΑΝΤΕΣ ΕιΧΕ ΠλΗ-
ΓΕι ΑΠΟ ΤιΣ ΧΕιρΟΤΕρΕΣ ΠλΗΜΜυρΕΣ 
ΤώΝ ΤΕλΕυΤΑιώΝ 30 ΕΤώΝ Οι ΟΠΟιΕΣ 
ΠρΟΞΕΝΗΣΑΝ ζΗΜιΕΣ ΣΕ ΠΕριΠΟυ 4 
ΕΚΑΤΟΜΜυριΑ ΣΠιΤιΑ. ΠΟλλΑ ΠΑιΔιΑ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑλΕιψΟυΝ 
ΤΟ ΣΧΟλΕιΟ ΚΑι ΝΑ ψΑΞΟυΝ ΝΑ βρΟυΝ 
ΔΟυλΕιΑ. ΧώριΣ ΤΗ βΟΗθΕιΑ ΤώΝ ΠΑι-
ΔιώΝ Οι ΟιΚΟΓΕΝΕιΕΣ ΑΠλΑ ΑΔυΝΑΤΟυΝ 
ΝΑ ΕΠιβιώΣΟυΝ.

Ο Biplob και οι φίλοι του στο χωριό
Santoshoviram της περιοχής Kurigram.
© Tom Pietrasik/ActionAid
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ΨαρέυΟντας ςτις πλήμμυρές
«Με λένε abbas, είμαι 11 ετών και ζω με την οικογένειά 
μου κοντά στον ποταμό Brahmaputra, με τις 4 αδελ-
φές μου και τους 4 αδελφούς μου. Είμαι το τρίτο παιδί 
της οικογένειας.

Μπαίνω στο νερό για να ψαρέψω, ακόμα και στις πλημ-
μύρες. Τότε, τα νερά είναι σκοτεινά και γεμάτα λάσπη 
και δυσκολεύομαι να βρω ψάρια. Κολυμπώ στα ρηχά, 
τοποθετώ τα δίχτυα μου στο νερό και περιμένω ήσυχα 
να έρθουν τα ψάρια.

Στις πλημμύρες πρέπει να είσαι προσεκτικός. Όταν 
βρέχει πολύ και ο άνεμος είναι δυνατός, τα νερά αγρι-
εύουν και μπορεί να σε παρασύρουν προς τα κάτω. Κα-
μιά φορά, το νερό ρουφάει τα ψάρια, ενώ άλλοτε τα 
πετάει ψηλά στον αέρα.

Μ’ αρέσει να πηγαίνω με άλλα παιδιά να ψαρεύουμε σε 
ήρεμα νερά. Αν το νερό δεν είναι πολύ βαθύ, καβαλάμε 
ένα βούβαλο από το σπίτι μου μέχρι τη βάρκα. Είναι 
φιλικό ζώο και μας προσέχει.

Όταν τελειώσουν οι πλημμύρες τα ψάρια παίζουν. Πη-
δούν πάνω από το νερό κι όταν βουτούν πίσω, ακού-
γεται ένας ήχος που μ’ αρέσει να ακούω, κάτι σαν «ka-
pang!».

ςήμαντική λέξή
Brahmaputra – ένας από τους μεγαλύτερους ποτα-
μούς της Ασίας που διασχίζει το θιβέτ, την ινδία και το 
Μπαγκλαντές

τι δέιχνέι ή φωτΟΓραφια ςτήn 
μπρΟςτινή πλέυρα αυτής τής 
καρτας;

7 / Εκπαιδευτική κάρτα

Η αλλαγή του κλίματος σ’ όλο τον κόσμο:
η ιστορία του Abbas

Ο aBBas ζΕι Σ’ ΕΝΑ ΜιΚρΟ ΧώριΟ ΤΟυ 

ΑΣΑΜ ΤΗΣ ιΝΔιΑΣ. ΟΣΟ ΠΕρΝΟυΝ ΤΑ 

ΧρΟΝιΑ, ΤΟ ΧώριΟ ΤΟυ ΠλΗΤΤΕΤΑι ΑΠΟ 

ΟλΟ ΚΑι ΠΕριΣΣΟΤΕρΕΣ ΠλΗΜΜυρΕΣ 

ΠΟυ ΚΑΤΑΣΤρΕΦΟυΝ ΤιΣ ΣΟΔΕιΕΣ (Π.Χ. 

ΤΟ ρυζι) ΚΑι ΠΑρΑΣυρΟυΝ ΤΑ ΑΠΟθΕ-

ΜΑΤΑ ΤρΟΦιΜώΝ. ΣυΧΝΑ Οι ΟιΚΟΓΕΝΕι-

ΕΣ ψΑρΕυΟυΝ ΣΕ ΕΠιΚιΝΔυΝΑ ΝΕρΑ ΓιΑ 

ΝΑ ΕΠιβιώΣΟυΝ.

Ο Abbas ψαρεύει στον ποταμό
Brahmaputra κοντά στο σπίτι του.
© Prashant Panjiar/OnAsia/ActionAid
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χωρις ΒρΟχή δέν υπαρχέι τρΟφή
«Είμαι η sophia, 13 ετών, από την Τανζανία. Έχω 6 αδέλ-
φια και είμαστε αγρότες. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω 
νοσοκόμα για να νοσηλεύω τους ανθρώπους.

βοηθάω τη μητέρα μου καθημερινά στις δουλειές του 
σπιτιού. Ύστερα, πηγαίνω μαζί της στην αγορά και τη 
βοηθάω να πουλήσει φρούτα.

θα ήθελα πολύ να πηγαίνω σχολείο. Αισθάνομαι άσχη-
μα βλέποντας τις φίλες μου να πηγαίνουν στο σχολείο 
ενώ εγώ δεν μπορώ να πάω, αλλά οι αγελάδες του πα-
τέρα μου πέθαναν από την ξηρασία, γι’ αυτό δεν νομί-
ζω ότι θα τα καταφέρω να πάω σχολείο».

«Είμαι ο Mata Merumbe. Η sophia είναι η μοναδική 
αδελφή που έχω. Εδώ υπάρχει πολλή πείνα αφού δεν 
έχει βρέξει τα τελευταία δυο χρόνια.

Στις αρχές του προηγούμενου χρόνου είχαμε πολύ λίγη 
βροχή και δεν κατορθώσαμε να μαζέψουμε καλαμπόκι, 
ενώ η ξηρασία χτύπησε τις αγελάδες και τις κατσίκες 
μας. Όλες οι αγελάδες μας πέθαναν και μας έχουν απο-
μείνει πια μόνο 20 κατσίκες.

Η ζωή μας είναι πολύ δύσκολη. Τώρα, άρχισε να βρέχει 
λιγάκι, αλλά η πείνα παραμένει ένα τεράστιο πρόβλη-
μα. Ετοιμαζόμαστε να φυτέψουμε καλαμπόκι. θα το 
φυτέψουμε μόλις βεβαιωθούμε ότι οι βροχές θα διαρ-
κέσουν».

ςήμαντική λέξή
Ξηρασία – μακρά περίοδος χωρίς βροχή κατά την οποία 
δεν μπορούν να φυτρώσουν τα σπαρτά.

τι δέιχνέι ή φωτΟΓραφια ςτήn 
μπρΟςτινή πλέυρα αυτής τής 
καρτας;

8 / Εκπαιδευτική κάρτα

Η αλλαγή του κλίματος σ’ όλο τον κόσμο:
η ιστορία της Sophia

ΟΣΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ θΕρΜΑιΝΕΤΑι, ΤΟ ΚλιΜΑ 

ΜΑΣ ΑλλΑζΕι. Οι ΕΠιΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠρΟ-

βλΕΠΟυΝ ΠΕριΣΣΟΤΕρΑ ΑΚρΑιΑ ΚΑιρι-

ΚΑ ΦΑιΝΟΜΕΝΑ, ΟΠώΣ Η ΞΗρΑΣιΑ. Η 

sophia ΚΑι Ο ΜΕΓΑλυΤΕρΟΣ ΑΔΕλΦΟΣ 

ΤΗΣ, Mata MeRuMBe, ζΟυΝ ΣΤΗΝ ΤΑΝ-

ζΑΝιΑ ΚΑι ΤΑ ΤΕλΕυΤΑιΑ ΔυΟ ΧρΟΝιΑ 

υΠΟΦΕρΟυΝ ΑΠΟ ΦΟβΕρΗ ΞΗρΑΣιΑ.

Η Sophia και ο αδελφός της,
ο Mata, χορεύουν με φίλους τους.
© Peter Murimi/ActionAid
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