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ΤΙΤΛΟΣ:  
«Με δορυφόρο βοηθό καμένες  εκτάσεις 
  χαρτογραφώ» 

    ΦΟΡΕΑΣ:   
 Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του 
 Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Εργαστήρια: Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος (LACAE) & Τηλεπισκόπησης (RSLab) 
Συγγραφέας: Παναγιώτα Ασημακοπούλου Υπ. Διδάκτωρ 

Θεματική:   
α) Φροντίζω το Περιβάλλον 
β) Δημιουργώ & Καινοτομώ 
Υποθεματική:   
α) Κλιματική αλλαγή - Φυσικές 
Καταστροφές 
β) STEM 
Απευθύνεται σε: μαθητές/τριες:  
Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και A’, B’  
Γυμνασίου. 

Διάρκεια: 7 Διδακτικές ώρες 
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Φιλοσοφία και σκοπιμότητα του προγράμματος  
Η δορυφορική παρακολούθηση της γης, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στα χέρια της 
ανθρωπότητας για τη μελέτη και προστασία του περιβάλλοντος. Οι εικόνες που λαμβάνονται από 
δορυφόρους προσφέρουν μία μοναδική άποψη όχι μόνο της Γης, αλλά και των αποτελεσμάτων της 
ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτή. Τα δεδομένα της δορυφορικής παρακολούθησης της γης που 
απευθυνόταν για χρόνια αποκλειστικά στην επιστημονική κοινότητα, έχουν πλέον γίνει ελεύθερα διαθέσιμα 
και προς στους πολίτες μέσα από εύχρηστα διαδικτυακά εργαλεία (όπως ο EO Browser του προγράμματος 
Copernicus) που ευνοούν την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση στο πλαίσιο της κλιματικής εκπαίδευσης. 
Ταυτόχρονα, ευνοούν την προσπάθεια συντονισμού της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 
καθώς η γνωριμία και εξοικείωση μαθητών και εκπαιδευτικών με τα εργαλεία αυτά και με τις επιστημονικές 
αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται,  εξυπηρετεί  όλους τους στόχους της εκπαίδευσης STEM. 

Η επιλογή της θεματικής των δασικών πυρκαγιών βασίστηκε τόσο στα πλεονεκτήματα που έχει η μελέτη του 
φαινομένου από το διάστημα, όσο και στο γεγονός ότι αποτελεί φλέγον περιβαλλοντικό πρόβλημα σε εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τα τελευταία παρατηρείται αύξηση της συχνότητας και της έντασης των 
δασικών πυρκαγιών με επακόλουθες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς (απώλεια ζωής, υλικές καταστροφές, 
επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής).  

Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου, που  γενικά υιοθετεί την σύγχρονη τάση συγκερασμού της κλιματικής 
εκπαίδευσης με την «ολοκληρωμένη προσέγγιση STEAM», είναι η αξιοποίηση της σύγχρονη δορυφορικής 
τεχνολογίας και των προϊόντων που προσφέρει προς όφελος της κλιματικής εκπαίδευσης αλλά και της 
εκπαίδευσης STEM.  Συγκεκριμένα σκοπός του προγράμματος είναι:   

• να εξοικειώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές με το αντικείμενο και τις βασικές αρχές της 
δορυφορικής παρακολούθησης της γης συνδράμοντας στην προσπάθεια συντονισμού της 
εκπαίδευσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις 

• να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να συλλέξουν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν 
πραγματικά επιστημονικά δεδομένα και να τα αξιοποιήσουν πρακτικά. 

• να παράσχει στους μαθητές ευκαιρίες και κίνητρα να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες 
• να προάγει την μελέτη και την κατανόηση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, του ρόλου 

του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκλησή τους και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να 
συμβάλλουν στην πρόληψη, αντιμετώπιση και μετριασμό των συνεπειών τους σε σχέση με τους 
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης 

• να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών όσον αφορά την λήψη πρωτοβουλιών και την 
ικανότητα για δράση ώστε να αποτελέσουν τους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες και «φορείς 
αλλαγής» για τον πλανήτη με στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

• να συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα, του νου και της ζωής , όπως 
η  Κριτική σκέψη, η Επικοινωνία, η Συνεργασία και η Δημιουργικότητα (4cs), αλλά και η  
Μαθηματική και Υπολογιστική Σκέψη, η πλάγια σκέψη, η δεξιότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από 
δεδομένα καθώς και η υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία. 

• να προσελκύσει περισσότερους μαθητές και ιδίως κορίτσια στις γνωστικές περιοχές του STEM μέσω 
της κλιματικής εκπαίδευσης  

 
Θεωρούμε ότι, η περιβαλλοντική παρακολούθηση της γης από το διάστημα δημιουργεί έναν ελκυστικό 
καμβά για την συμπληρωματική διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειμένων των προγραμμάτων σπουδών 
(Μαθηματικών, Φυσικής, Γεωγραφίας, Γλώσσας, Πληροφορικής, Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής και 
Εικαστικών), πάνω στον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική σύνδεση της θεωρίας των σχολικών 
εγχειριδίων με την πρακτική εφαρμογή τους για την μελέτη αυθεντικών προβλημάτων.  
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Αναλυτική Περιγραφή Εργαστηρίων 
Εργαστήριο 1 -   Το ήξερες; 
Ο εκπαιδευτικός εισάγοντας το υπό μελέτη θέμα του προγράμματος, ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
μιας σύντομης εσωτερικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου, προκειμένου να ανιχνευτούν οι 
πρότερες γνώσεις, απόψεις και εμπειρίες των παιδιών για  τις δασικές πυρκαγιές, πάνω στις οποίες 
θα οικοδομήσουν τη νέα γνώση με διερευνητικό τρόπο. 
Πιο συγκεκριμένα, ενθαρρύνει τους μαθητές να κάνουν μια μικρή έρευνα στην τάξη τους για τις 
δασικές πυρκαγιές με τη χρήση ερωτηματολογίου (Βλ. εικόνα 1), που έχει κατασκευαστεί για 
αυτόν τον σκοπό. Το έντυπο ερωτηματολόγιο για τις δασικές πυρκαγιές είναι διαθέσιμο στα Φύλλα 
Δραστηριοτήτων του 1ου Εργαστηρίου.  

 
Οι ερωτήσεις, στην πλειοψηφία τους, είναι κλειστού τύπου («ναι/όχι», πολλαπλής επιλογής) με 
σκοπό την μετέπειτα στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων αλλά περιλαμβάνονται και  κάποιες 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου με σκοπό να συλλεχθούν τα πιθανά σχετικά βιώματα των μαθητών. Για 
την διεξαγωγή της έρευνας οι μαθητές αρχικά εργάζονται ατομικά, απαντώντας στις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου.  

Μετά την συμπλήρωσή του, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (3-4 ατόμων ) και αναλαμβάνουν 
καθήκοντα. Μία ομάδα αναλαμβάνει την καταγραφή των απαντήσεων, στο «Φύλλο καταγραφής 
απαντήσεων ερωτηματολογίου» (Βλ. εικόνα 2), διαθέσιμο στα Φύλλα Δραστηριοτήτων του 1ου 
εργαστηρίου.  

Εικόνα 1: Απόσπασμα μονοσέλιδου ερωτηματολογίου για τις δασικές πυρκαγιές 

Εικόνα 2: Απόσπασμα Φύλλου καταγραφής απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο 
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Οι υπόλοιπες ομάδες αναλαμβάνουν να αναζητήσουν τις σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα που 
θέτει το ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιώντας εκλαϊκευμένα μονοσέλιδα κείμενα με επιστημονικά 
δεδομένα για τις Πυρκαγιές, τα οποία μοιράζονται στις ομάδες. Τα έντυπα κείμενα απαντήσεων, 
με τίτλο «Επιστημονικά δεδομένα για τις Πυρκαγιές» (Βλ.: εικόνα 3), είναι διαθέσιμα στο 
Υποστηρικτικό υλικό του 1ου Εργαστηρίου (Βλ. ΕπιστημονικάΔεδομέναΓιαΤιςΠυρκαγιές.pdf).  

Ενδεικτικά οι ομάδες  μπορούν να αναλάβουν τα εξής: 

 Ομάδα1 – καταγραφή απαντήσεων ερωτηματολογίου στο διαθέσιμο Φύλλο καταγραφής. Η 
ομάδα καταχωρίζει κάθε απάντηση (με ένα σύμβολο π.χ. +) σε κάθε ερώτηση και στο τέλος 
αθροίζοντας τα σύμβολα προκύπτουν τα τελικά αριθμητικά αποτελέσματα για κάθε ερώτηση.   

Εικόνα 3: Δείγμα εκλαϊκευμένων κειμένων με επιστημονικά δεδομένα για τις πυρκαγιές μέσω των οποίων οι μαθητές 
αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας. 
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 Ομάδα2 – Αναζήτηση σωστών απαντήσεων στην ερώτηση 1, 

 Ομάδα 3 - Αναζήτηση σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις  2  

 Ομάδα 4  -   Αναζήτηση απαντήσεων στην ερώτηση 4  

 Ομάδα 5  -   Αναζήτηση απαντήσεων στην ερώτηση 5  

 Ομάδα 6  -   Αναζήτηση απαντήσεων στην ερώτηση 6  

Όταν ολοκληρωθεί η εργασία στις ομάδες, ο εκπρόσωπος της πρώτης (1ης ) ομάδας παρουσιάζει τα 
τελικά αριθμητικά αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας στην ολομέλεια.  Εάν υπάρχει διαθέσιμος 
χρόνος, κατά την παρουσίαση των αριθμητικών αποτελεσμάτων, η τάξη υπό την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού μπορεί να επιχειρήσει, την απλή στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
αποτυπώνοντάς τα σε διαγραμματική μορφή (πίτες, ραβδογράμματα κ.α.).  Προς διευκόλυνση της 
πιθανής αυτής διαδικασίας, το Φύλλο καταγραφής είναι διαθέσιμο  και σε ψηφιακή μορφή (αρχείο 
excel), που επιτρέπει την αυτόματη διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων που θα 
καταχωριστούν.  (βλ. Φύλλα Δραστηριοτήτων 1ου εργαστηρίου - Αρχεία excel, στατιστικής 
επεξεργασίας) 

Οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων ομάδων παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης απαντήσεων 
στα ερωτήματα που θέτει το ερωτηματολόγιο βάσει των επιστημονικών δεδομένων για τις 
Πυρκαγιές που τους έχουν διαμοιραστεί. 

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την ανάπτυξη διαλογικής συζήτησης πάνω στα αποτελέσματα της 
εσωτερικής έρευνας  πρότερων γνώσεων και εμπειριών της τάξης,  σε αντιδιαστολή με τα 
επιστημονικά δεδομένα που συνέλεξαν οι ομάδες από τη μελέτη των πηγών. 
Φύλλα Δραστηριοτήτων 1ου Εργαστηρίου 

1. Ερωτηματολόγιο για τις Δασικές Πυρκαγιές – Ερωτηματολόγιο.pdf 
2. Έντυπο φύλλο καταγραφής απαντήσεων ερωτηματολογίου - 

ΦύλλοΚαταγραφήςΑπαντήσεωνΕρωτηματολογίου.pdf  
3. Ηλεκτρονικά φύλλα Καταγραφής Απαντήσεων: 

o ΦυλλοΚαταγραφήςΑπαντήσεων_ΧωρίςΔιαγράμματα.xlsx 
o ΦυλλοΚαταγραφήςΑπαντήσεων_ΜεΔιαγράμματα.xlsx  

Υποστηρικτικό Υλικό 1ου εργαστηρίου  
Επιστημονικά δεδομένα για τις Πυρκαγιές - ΕπιστημονικάΔεδομέναΓιαΤιςΠυρκαγιές.pdf . Περιλαμβάνει έξι 
(6) εκλαϊκευμένα, μονοσέλιδα κείμενα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και εξυπηρετούν την 
διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα από τις ομάδες εργασίας. 

Επέκταση 1ου Εργαστηρίου 

Ως επέκταση του 1ου εργαστηρίου προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες που στόχο έχουν να 
ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους μαθητές για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής με 
διασκεδαστικό τρόπο, μέσω του παιχνιδιού και της κίνησης: 

1. Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής και στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος, συλλογικά οι μαθητές της τάξης μπορούν να «παίξουν» κάποια από τα 
«εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή» του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευθερίου-Κορδελιού & Βερτίσκου. Συγκεκριμένα προτείνονται: α) Το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου!, β) Νησιά που βυθίζονται, γ) Ο επιζών / Survivor. 

2. Για όσους μαθητές ενδιαφέρονται ν’ αυτενεργήσουν ατομικά, προτείνεται ως «εργασία για 
το σπίτι», το διαδικτυακό σχολικό πρόγραμμα “Το κλίμα αλλάζει” του Κέντρου Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος SNFCC Class.    

https://kpekordeliou.wixsite.com/gamesclimatechange/serious-games
http://www.kpe-thess.gr/el/programs/vertiskos/
https://www.snfcc.org/klima-allazei-0
https://www.snfcc.org/class
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Εργαστήριο 2 -   Καυτή επικαιρότητα – Hot News 

Κατά την έναρξη του 2ου εργαστηρίου που εμβαθύνει στο θέμα των δασικών πυρκαγιών, αξιοποιείται 
η εκπαιδευτική προσέγγιση της μάθησης με «βάση το φαινόμενο» (phenomenon-based learning) 
προκειμένου να κινητοποιηθεί ή να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Συγκεκριμένα,  ο 

εκπαιδευτικός προβάλλει 
ένα απόσπασμα 
δημοσιεύματος που 
αναφέρεται στο φαινόμενο 
της ξηρής καταιγίδας, 
φαινόμενο που έχει πλήξει 
τον ελλαδικό χώρο κατά το 
παρελθόν και ευθύνεται για 
την πρόκληση αρκετών 
δασικών πυρκαγιών       ( Όρος 
Μαίναλο το 2000, Θάσος το 
2016, Αττική και Χαλκιδική το 
2021, αλλά και την 
Πορτογαλία το 2017).  

Μέσω της σχετικής εικόνας 
και του τίτλου που τη συνοδεύει (Βλ.: εικόνα 4), επιδιώκεται να προκληθεί γνωστική σύγκρουση με 
τις πρότερες γνώσεις των μαθητών που θα κινητοποιήσει το ενδιαφέροντος τους. Μέσα από τα 
ερωτήματα που προκύπτουν και τη συζήτηση που ενθαρρύνεται, αναζητείται η εξήγηση του 
φαινομένου με την βοήθεια του ειδικά διαμορφωμένου πληροφοριακού υλικού (Βλ.: εικόνα 5) που 
διατίθεται μαζί με την εικόνα του εναύσματος, έτοιμο προς προβολή, στο υποστηρικτικό υλικό του 
εργαστηρίου.  Σε αυτό, εκτός των άλλων θεμάτων (όπως η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας, η 
ξηρασία και ο ρόλος τους στο σχηματισμό των ξηρών καταιγίδων) εμπεριέχονται αναφορές σε 
θέματα όπως η διαφορά αστραπής και κεραυνού και οι τρόποι προστασίας από αυτούς, που 
προετοιμάζουν τους μαθητές για πιθανή επέκταση του εργαστηρίου. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και μοιράζει σε κάθε ομάδα, ένα 
έντυπο με σύντομα διασκευασμένα απόσπασμα από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου (Βλ.: 
εικόνα 6), με σκοπό οι μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες για τις δασικές πυρκαγιές που έχουν 
πλήξει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  Τα διασκευασμένα δημοσιεύματα διατίθενται έτοιμα 
προς εκτύπωση στο υποστηρικτικό Υλικό του 2ου εργαστηρίου.  

Εικόνα 4: Υλικό που χρησιμοποιείται ως έναυσμα κατά την έναρξη του εργαστηρίου 

Εικόνα 5: Αποσπάσματα υποστηρικτικού υλικού για μαθητές (αριστερά) και εκπαιδευτικούς (δεξιά) 
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Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το περιεχόμενο των κειμένων και να το συζητήσουν στο 
πλαίσιο της ομάδας. Η συζήτηση μεταφέρεται στην ολομέλεια, όπου ο εκπαιδευτικός με 
κατάλληλες ερωτήσεις ενθαρρύνει την επεξεργασία των δημοσιευμάτων στην τάξη, ως προς τις 
αιτίες και τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στις περιπτώσεις που μελέτησαν. 
Ερωτήσεις που μπορούν να υποβληθούν για τη διευκόλυνση της συζήτησης:  

 Ποιο είναι το κοινό όλων των δημοσιευμάτων;  
 Πώς προκλήθηκαν αυτές οι πυρκαγιές;  
 Τι έφταιξε;  
 Τι καταστροφές προκλήθηκαν;  
 Ποιοι (άνθρωποι, ζώα, περιβάλλον,) υποφέρουν άδικα;  
 Θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι για να μην φτάσουμε σε αυτές;  

 
Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό τα όσα αποκόμισαν από την μελέτη των επιστημονικών 
δεδομένων του 1ου εργαστηρίου, οι μαθητές αρχίζουν να εμβαθύνουν στο πρόβλημα, να 
αντιλαμβάνονται τη συνθετότητά του, να αναπτύσσουν την κριτική και την πλάγια σκέψη τους 
και να «φωτίζουν» τις πτυχές του.   
Οι απαντήσεις των μαθητών ομαδοποιούνται και καταγράφονται στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό 
με την μορφή εννοιολογικού χάρτη ιδεών για τις πυρκαγιές.   

Εικόνα 6: Δείγμα διασκευασμένων αποσπασμάτων από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου 
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Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, διατίθεται στα Φύλλα Δραστηριοτήτων του 1ου Εργαστηρίου, 
πρότυπος «Εννοιολογικός χάρτης πυρκαγιών» (Βλ.: εικόνα 7), σε έντυπη μορφή,  όπου ορισμένες 
από τις έννοιες, που πρέπει να ταξινομηθούν, είναι ήδη σημειωμένες. Ο χάρτης που θα 
συμπληρωθεί από την ολομέλεια της τάξης μπορεί να σχεδιαστεί στον πίνακα και να μοιραστεί ως 

φύλλο εργασίας σε κάθε μαθητή 
(διατηρείται στο portfolio) ή να 
σχεδιαστεί σε χαρτί του μέτρου 
και να αναρτηθεί στην τάξη.  
 
 

 
Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ψηφιακός χάρτης ιδεών της τάξης με το 
διαδικτυακό εργαλείο Bubbl.us (https://bubbl.us/), και να αναρτηθεί στον ψηφιακό πίνακα 
ανακοινώσεων του Προγράμματος (π.χ. https://edtech.gr/padlet/) ή στον τοίχο της e-me, με βάση 
το πρότυπο που έχει κατασκευαστεί (Βλ.: εικόνα 8) προς διευκόλυνση της διαδικασίας. Το πρότυπο 
είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο  http://go.bubbl.us/bfff76/0ea1?/ΔασικέςΠυρκαγιές.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να ανασκευάζεται και να 
συμπληρώνεται με στόχο να τον συμβουλεύονται οι μαθητές και να αποτελεί τον καμβά πάνω στον 
οποίο οικοδομείται η νέα γνώση.  

Κατά το κλείσιμο του εργαστηρίου,  ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να εκφράσουν τα 
συναισθήματα που τους προκάλεσαν τα δημοσιεύματα  και να μοιραστούν ελεύθερα πιθανές 
πρότερες δικές τους εμπειρίες με δασικές πυρκαγιές. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η 
ενσυναίσθηση και αναδεικνύονται τα βιώματα των μαθητών. 
Ερωτήσεις που μπορούν να υποβληθούν για τη διευκόλυνση της συζήτησης:  

 Πώς νιώσατε διαβάζοντας τα δημοσιεύματα;   
 Τι πιστεύετε ότι νιώθουν οι άνθρωποι που βιώσαν αυτές τις καταστροφές;  
 Πώς πιστεύετε ότι είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων τώρα;  

Εικόνα 7: Έντυπη μορφή πρότυπου 
εννοιολογικού χάρτη για τις δασικές 
πυρκαγιές 

Εικόνα 8: Ψηφιακή μορφή πρότυπου εννοιολογικού χάρτη για τις δασικές πυρκαγιές με το εργαλείο bubbl.us 

https://bubbl.us/
https://edtech.gr/padlet/
http://go.bubbl.us/bfff76/0ea1?/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82
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Φύλλα Δραστηριοτήτων 2ου Εργαστηρίου 
1. Έντυπος εννοιολογικός χάρτης πυρκαγιών: ΕννοιολογικόςΧάρτηςΠυρκαγιών.pdf  

 

Υποστηρικτικό Υλικό 2ου Εργαστηρίου 
1. Υλικό παρουσίασης και εξήγησης του φαινομένου της ξηρής καταιγίδας στους μαθητές 

ΈναυσμαΒάσειΦαινομένουΓιαΜαθητές.pdf 
2. Υποστηρικτικό Υλικό εκπαιδευτικών για το φαινόμενο της ξηρής καταιγίδας: 

ΈναυσμαΒάσειΦαινομένουΓιαΕκπαιδευτικούς.pdf 
3. Έντυπα αποσπάσματα δημοσιευμάτων ηλεκτρονικών πηγών, τα οποία βέβαια, ο εκπαιδευτικός 

είναι ελεύθερος να αντικαταστήσει με δημοσιεύματα δικής του επιλογής:  
ΑποσπάσματαΔημοσιευματωνΗλεκτρονικώνΠηγών.pdf  

 

Επέκταση 2ου Εργαστηρίου 
Προς επέκταση του εργαστηρίου και ανάλογα με τις αντιδράσεις των μαθητών και την 
ανταπόκρισή τους είτε στα δημοσιεύματα ή στο φαινόμενο της ξηρής καταιγίδας, οι μαθητές 
μπορούν να επιλέξουν: 

 να ερευνήσουν περεταίρω το φαινόμενο των ξηρών καταιγίδων και των κεραυνών μέσα από 
το εκπαιδευτικό υλικό του MeteoEdu και του Meteo The Talos project. Τα αποτελέσματα της 
ερευνητικής εργασίας των μαθητών μπορούν να παρουσιαστούν στην ολομέλεια κατά την 
έναρξη του επόμενου εργαστηρίου ή στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής και της 
ενότητας «Ηλεκτρισμός». 

 να εκφραστούν δημιουργικά ζωγραφίζοντας σκηνές εμπνευσμένες από τα δημοσιεύματα ή 
σκηνές που αποτυπώνουν τα συναισθήματά τους. Τα έργα των μαθητών μπορούν να 
παρουσιαστούν και να αναρτηθούν στην τάξη . Εναλλακτικά, μπορούν να αναρτηθούν  μαζί 
με τον εννοιολογικό χάρτη της τάξης στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων του Προγράμματος 
(https://edtech.gr/padlet/).  

  

https://meteo.gr/meteoedu/thunders.cfm
https://www.meteo.gr/talos/mythsAndTruths.cfm
https://edtech.gr/padlet/
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Εργαστήριο 3 -   Χαρτογράφος από κούνια..  

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο,  οι μαθητές καλούνται να χαρτογραφήσουν με πολύ απλό τρόπο, 
βάσει δορυφορικών εικόνων, τις καμένες εκτάσεις στο Μάτι και την Κινέτα  μετά τις 
καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2018. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται οι εικόνες 
υψηλής ανάλυσης (στα ορατά μήκη κύματος), που μας παρέχει ελεύθερα και δωρεάν ο 
δορυφόρος Sentinel 2b του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής παρακολούθησης της γης 
Copernicus.  Το εργαστήριο εμπλέκει ενεργητικά τους μαθητές σε πρακτικές δραστηριότητες 
(hands-on), μέσω των οποίων θα καλλιεργήσουν τις μαθηματικές/γεωμετρικές τους δεξιότητες και 
θα ανακαλύψουν πώς οι δορυφόροι μας βοηθούν να χαρτογραφήσουμε γρήγορα και οικονομικά 
τις καμένες εκτάσεις. 

Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια, όπως κάθονται ήδη στα θρανία τους. Κάθε ζευγάρι  παίρνει 
ένα αντίγραφο από τα δύο διαθέσιμα φύλλα εργασίας, «Χαρτογράφηση καμένης έκτασης στην 
Κινέτα» και  «Χαρτογράφηση καμένης έκτασης στο Μάτι» (Βλ.: εικόνα 9 και 10), ώστε κάθε 
μαθητής να εργαστεί σε διαφορετικό φύλλο από τον διπλανό του.  Εναλλακτικά, εάν υπάρχει 
δυσκολία στην εκτύπωση των φύλλων για όλους του μαθητές της τάξης, κάθε ζευγάρι παίρνει από 
κοινού ένα φύλλο εργασίας, είτε για το Μάτι ή την Κινέτα.  

Τα φύλλα εργασίας που είναι διαθέσιμα στα Φύλλα δραστηριοτήτων του 3ου εργαστηρίου, 
επιτρέπουν στους μαθητές να συγκρίνουν την κατάσταση των περιοχών αυτών, πριν και μετά τις 
καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, να εντοπίσουν την καμένη έκταση και να την 
υπολογίσουν με πρακτικό και διαισθητικό τρόπο.  

 

 

Ταυτόχρονα, εμπεριέχουν οδηγίες που καθοδηγούν βήμα-βήμα και με απλό τρόπο τους μαθητές 
στην προσπάθεια υπολογισμού των καμένων εκτάσεων (Βλ. εικόνα 10)   

Εικόνα 9: Χαρτογράφηση καμένης έκτασης στην Κινέτα - Παράδειγμα πιλοτικής εφαρμογής του φύλλου εργασίας. 

https://www.copernicus.eu/el/liga-logia-gia-copernicus/ypodomi/mathete-gia-toys-doryforoys-mas
https://www.copernicus.eu/el/liga-logia-gia-copernicus


Συγγραφέας: Παναγιώτα Ασημακοπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Γεωλογικού Τμήματος ΕΚΠΑ                   Page 11 of 23 
 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εκτυπώσεις των φύλλων δραστηριοτήτων πρέπει να είναι 
έγχρωμες, διαφορετικά δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της καμένης έκτασης. 

Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης, κάθε ζευγάρι μαθητών ανακοινώνει τα αποτελέσματα 
της δουλειάς του. Αυτά καταγράφονται στον πίνακα της 
τάξης και συγκρίνονται  με τα επίσημα στοιχεία 
χαρτογράφησης (Βλ. εικόνα 11) που διατίθενται στο 
υποστηρικτικό υλικό του 3ου εργαστηρίου.  

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές διαπιστώνουν πόσο κοντά ή 
μακριά βρίσκονται οι υπολογισμοί τους σε σχέση με την 
επίσημη χαρτογράφηση, γεγονός που αναμένεται και 
επιδιώκεται να προκαλέσει σχετική συζήτηση για τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις αιτίες των αποκλίσεών 
τους . Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και καθοδηγεί τη 
συζήτηση, στηριζόμενος στο υποστηρικτικό υλικό όπου 
περιγράφονται οι πιθανότερες δυσκολίες και λάθη. 

Ερωτήσεις που μπορούν να υποβληθούν για τη διευκόλυνση 
της συζήτησης: 

Εικόνα 10: Δείγμα Φύλλου Εργασίας "Χαρτογράφηση καμένης έκτασης στο Μάτι"  

Εικόνα 11: Απόσπασμα επίσημων στοιχείων χαρτογράφησης, στο 
υποστηρικτικό υλικό 
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 Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις (Κινέτα ή Μάτι) διακρίνατε πιο εύκολα την καμένη έκταση; 
 Για ποιο λόγο κατά την γνώμη σας, η μία από τις δύο καμένες εκτάσεις διακρίνεται πιο εύκολα; 
 Πόσο σας δυσκόλεψε η διαφορά στην κλίμακα των δορυφορικών εικόνων ανάμεσα στο Μάτι 

και την Κινέτα 
 Πώς αντιμετωπίσατε το πρόβλημα της καταμέτρησης των τετραγώνων του πλέγματος που δεν 

καλύπτονταν ολόκληρα; 
 Γιατί μια μικρότερης έκτασης πυρκαγιά είχε τόσα θύματα;  
 

Φύλλα Δραστηριοτήτων 3ου Εργαστηρίου 
1. Χαρτογράφηση καμένης έκτασης στην Κινέτα - ΧαρτογραφησηΚινέτα.pdf  

Δισέλιδο αρχείο pdf που απαιτεί έγχρωμη εκτύπωση μόνο της 1ης σελίδας. 
2. Χαρτογράφηση καμένης έκτασης στο Μάτι - ΧαρτογραφησηΜατι.pdf 

Δισέλιδο αρχείο pdf που απαιτεί έγχρωμη εκτύπωση μόνο της 1ης σελίδας. 
Υποστηρικτικό Υλικό 3ου εργαστηρίου  

1. Επίσημα στοιχεία χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων σε Κινέτα και Μάτι - 
ΕπίσημαΣτοιχείαΧαρτογραφησηςΜατι-Κινετα.pdf 
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Εργαστήριο 4 -   Χαρτογραφώ με δορυφόρο βοηθό 

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν τη σύντομη 
παρουσίαση με τίτλο: «Με μια ματιά» που τους εισάγει στον κόσμο της δορυφορικής 
παρακολούθησης της γης (Βλ.: εικόνα 12). Η παρουσίαση που είναι διαθέσιμη στο υποστηρικτικό 
υλικό του εργαστηρίου, έτοιμη προς προβολή,  αποτελείται από δέκα (10) διαφάνειες και εξηγεί με 
απλό τρόπο, τι είναι οι δορυφόροι, γιατί τους κατασκευάζουμε, με τι τρόπο παρακολουθούν ότι 
συμβαίνει στη γη και δίνει απλές συμβουλές για την καλύτερη ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων.  

  

 
Εικόνα 12: Δείγμα διαφανειών της παρουσίασης "Με μια ματιά" 
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Μετά το τέλος της προβολής, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να μοιραστούν τις σκέψεις, 
τις απορίες και τους προβληματισμούς τους για τα θέματα που θίγονται στην παρουσίαση 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη διαλογικής συζήτησης, μέσω της οποίας: 

 Οικοδομείται η νέα γνώση που θα εμπεδωθεί στην επόμενη φάση του παρόντος 
εργαστηρίου.  

 Δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για επέκταση 
και περεταίρω διερεύνηση 
του θέματος από τους ίδιους 
τους μαθητές, μετά την λήξη 
του εργαστηρίου. Για το 
σκοπό αυτό παρέχεται 
σχετικό πληροφοριακό υλικό 
στην βιβλιοθήκη του 
προγράμματος Teach with Satellites.  

Κατά την έναρξη της επόμενης φάσης, η τάξη έρχεται σε επαφή με τη διαδικτυακή εφαρμογή EO-
Browser της πλατφόρμας «Sentinel-Hub» που προσφέρει σε όλους τους πολίτες ελεύθερη 
περιήγηση σε δορυφορικές εικόνες προερχόμενες από τους δορυφόρους Sentinels, του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Copernicus,  και άλλες πηγές.  Στόχος της δραστηριότητας αυτής, που αξιοποιεί 
εκπαιδευτικά καινοτόμες υπηρεσίες δορυφορικής τηλεπισκόπησης, είναι να εξοικειωθούν οι 
μαθητές με την διαδικασία αναζήτησης δορυφορικών εικόνων και ερμηνείας τους, ψηφιακής 
χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων αλλά και να κατανοήσουν τις παγκόσμιες διαστάσεις του 
φαινομένου των δασικών πυρκαγιών. 
Αρχικά, ο εκπαιδευτικός  εισέρχεται στην εφαρμογή EO-Browser του Sentinel-Hub 
(https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/) με σκοπό να επιδείξει την λειτουργία της εφαρμογής 
και να εξοικειώσει τους μαθητές με την χρήση της. Στο Υποστηρικτικό Υλικό του 4ου εργαστηρίου 
παρέχονται προς τον εκπαιδευτικό, απλές οδηγίες χρήσης του EO Browser (Βλ. εικόνα 13).  

 

Από κοινού η τάξη με τον εκπαιδευτικό, αναζητούν τις δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποίησαν 
στο προηγούμενο εργαστήριο ( Κινέτα ή Μάτι) και επιχειρούν συλλογικά να ερμηνεύσουν τα 
στοιχεία που απεικονίζονται (δρόμοι, κτήρια, ποτάμια, θαλάσσιες περιοχές, δάση, καλλιεργήσιμες 

Εικόνα 13: Απόσπασμα οδηγιών χρήσης της εφαρμογής EO Browser, για τον εκπαιδευτικό 

http://lacae.geol.uoa.gr/el/activities4schools/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
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εκτάσεις κ.α.). Στη συνέχεια, μπορούν ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, να συγκρίνουν την εικόνα  
της περιοχής πριν και μετά την πυρκαγιά με το εργαλείο σύγκρισης (Βλ. εικόνα 14) αλλά και να 
δοκιμάσουν την ψηφιακή χαρτογράφηση και τον αυτόματο υπολογισμό της καμένης έκτασης, μέσω 
των αντίστοιχων εργαλείων που προσφέρει η εφαρμογή (Βλ. εικόνα 15). 

 

Για την καλύτερη αξιοποίηση της εφαρμογής, προτείνεται μετά την επίδειξή της στην τάξη, να 
επιδιωχθεί η ατομική αλληλεπίδραση των μαθητών στο εργαστήριο πληροφορικής, βάσει του 
οδηγού χρήσης για μαθητές και σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των ΤΠΕ. 

Υποστηρικτικό Υλικό 4ου εργαστηρίου 
1. Παρουσίαση «Με μια ματιά»  

Αρχείο power point  προς προβολή - Lab4-MeMiaMatia.ppsx 

2. Οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής EO Browser για εκπαιδευτικούς 
Αρχείο Lab4-EOBrowser_TeacherGuide.pdf με οδηγίες χρήσης βήμα-βήμα. 

3. Οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής EO Browser για μαθητές 
Αρχείο Lab4-EOBrowser_StudentGuide.pdf με οδηγίες χρήσης βήμα-βήμα. 
 

Εικόνα 14: Παράδειγμα σύγκρισης δορυφορικών εικόνων πριν και μετά την πυρκαγιά στην Κινέτα 

Εικόνα 15: Παράδειγμα ψηφιακής χαρτογράφησης καμένης έκτασης στην Κινέτα μέσω των εργαλείων της εφαρμογής EO Browser 



Συγγραφέας: Παναγιώτα Ασημακοπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Γεωλογικού Τμήματος ΕΚΠΑ                   Page 16 of 23 
 

Επέκταση 4ου εργαστηρίου 
Το παρόν εργαστήριο προσφέρεται για περαιτέρω επέκταση με ποικίλους τρόπους, είτε ατομικά ως 
«εργασία για το σπίτι» για όσους μαθητές ενδιαφέρονται ν’ αυτενεργήσουν, είτε συλλογικά στο 
εργαστήριο πληροφορικής σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής.  
Για το σκοπό αυτό παρέχονται: 
• Πληροφοριακό υλικό για τους δορυφόρους και την τηλεπισκόπηση στην βιβλιοθήκη του 

προγράμματος Teach with Satellites (Βλ.: εικόνα 16).  
• Απλός «οδηγός χρήσης της εφαρμογής EO Browser για μαθητές», διαθέσιμος στο υποστηρικτικό 

υλικό του εργαστηρίου (Βλ.: εικόνα 16). Ο οδηγός καθοδηγεί τους μαθητές να αναζητήσουν το 
αποτύπωμα της  μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που έπληξε την Βόρεια Εύβοια το καλοκαίρι του 
2021, με σκοπό ν’ αναδειχθεί ο μοναδικός τρόπος που οι δορυφόροι μας επιτρέπουν να 
παρακολουθούμε το φαινόμενο. Πρόκειται για πυρκαγιά με ευδιάκριτο αποτύπωμα που έχει 
επιλεγεί ακριβώς για να διευκολύνει τους μαθητές στον εντοπισμό και την χαρτογράφησή της.  
Επιπλέον, και προκειμένου ν’ αναδειχθεί ο παγκόσμιος χαρακτήρας του φαινομένου των 
δασικών πυρκαγιών οι μαθητές μπορούν ν’ αναζητήσουν το αποτύπωμα της μέγα πυρκαγιάς 
που ξέσπασε τον Ιούλιο του 2021 στη Σιβηρία και συγκεκριμένα στην περιοχή Γιακουτία, κοντά 
στο  χωριό «Magaras» της Ρωσίας1. 

 

 
1  Πληκτρολογήστε το όνομα «Magaras» στην αναζήτηση της τοποθεσίας και επιλέξτε από την λίστα που εμφανίζεται 
«Magaras, Sakha Republic, Russia». Στη συνέχεια σμικρύνετε την περιοχή (zoom out) και αναζητήστε δορυφορικές 
εικόνες για την ημερομηνία  6/9/2021. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία υπάρχουν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες της 
περιοχής με πολύ μικρή νεφοκάλυψη που αποτυπώνουν καθαρά η τεράστια καμένη έκταση. Προσθέστε την εικόνα 
στη σύγκριση. Αναζητήστε μία εικόνα της περιοχής πριν την πυρκαγιά για να συγκρίνετε. Στις 23/6/2020 υπάρχουν 
διαθέσιμες με πολύ μικρή νεφοκάλυψη. Συγκρίνετε το πριν και το μετά. Δείτε και σχετικά δημοσιεύματα: 
https://www.iefimerida.gr/kosmos/pyrkagies-rosia-sibiria-apotefrosan-ektasi-elladas   

Εικόνα 16: Αποσπάσματα από το υλικό της βιβλιοθήκης Teach With Satellites (αριστερά) και του οδηγού χρήσης του EO Browser για 
μαθητές (δεξιά) 

http://lacae.geol.uoa.gr/el/activities4schools/
https://www.iefimerida.gr/kosmos/pyrkagies-rosia-sibiria-apotefrosan-ektasi-elladas
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Εργαστήριο 5 -   Πόσο έχει πληγωθεί ο τόπος μας από τις πυρκαγιές; 

Το παρόν εργαστήριο εμπλέκει τους μαθητές σε περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος των 
δασικών πυρκαγιών, εστιάζοντας αυτή την φορά στην τοπική και τη διαχρονική διάστασή του. 
Συγκεκριμένα, προσανατολίζει το ενδιαφέρον των μαθητών στις δασικές πυρκαγιές του τόπου που 
ζουν προκειμένου ν’ ανακαλύψουν πόσο έχει πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες, ν’ αντιληφθούν το 
μέγεθος του προβλήματος, να αναστοχαστούν κριτικά όσον αφορά στις αιτίες και να αποκτήσουν 
διάθεση δράσης προσανατολισμένης στην φροντίδα του τοπικού περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο 
εργαστήριο αξιοποιεί τη δυναμική της βασισμένης στον τόπο μάθησης (place-based learning) καθώς 
εκμεταλλεύεται τη σύνδεση των μαθητών με τον τόπο τους (place  attachment) και  συνδέεται άμεσα 
με τα σχετικά προγράμματα (για τις δασικές πυρκαγιές) των κατά τόπους Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), ιδίως με προγράμματα που προσφέρουν  μελέτη- ασκήσεις- στο πεδίο της 
ευρύτερης περιοχής του σχολείου. 

Για την υλοποίηση των στόχων του εργαστηρίου, αξιοποιείται η ψηφιακή υπηρεσία ( FireHUB )  του 
κέντρου BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / ΙΑΑΔΕΤ, και συγκεκριμένα η υπηρεσία 
“Διαχρονική αποτύπωση καμένων εκτάσεων (Diachronic Burnt Scar Mapping) που απεικονίζει τα 
αποτελέσματα της διαχρονικής χαρτογράφησης των καμένων περιοχών στην Ελλάδα τα τελευταία 
35 χρόνια (1984 έως 2020).  

Οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός,  εισέρχονται  στην υπηρεσία «Διαχρονική αποτύπωση καμένων 
εκτάσεων» (Diachronic Burnt Scar Mapping - http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/) με σκοπό 
να αντλήσουν, με απλοϊκό τρόπο, στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει τον τόπο 
τους τα προηγούμενα χρόνια (Βλ.: εικόνα 17).  Για την καλύτερη αξιοποίηση της εφαρμογής, 
προτείνεται μετά την επίδειξή της στην τάξη, να επιδιωχθεί η ατομική αλληλεπίδραση των μαθητών 
στο εργαστήριο πληροφορικής σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των ΤΠΕ. 

Κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή, εμφανίζεται ο διαδραστικός χάρτης της Ελλάδος, στον οποίο 
απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα τα αποτυπώματα των πυρκαγιών που έχουν πλήξει την 
χώρα τα τελευταία 35 χρόνια.  Οι μαθητές, αφού κλείσουν ή ελαχιστοποιήσουν τα περισσότερα 
παράθυρα, μπορούν να κινηθούν προς την περιοχή του ενδιαφέροντός τους, με απλή αποεστίαση 
(zoom-out)  και μετακίνηση (scroll)  στον χάρτη.   

 

Τα διαφορετικά χρώματα στον χάρτη 
απεικονίζουν την «παλαιότητα» της κάθε 
πυρκαγιάς. Οι αποχρώσεις του μπλε 
απεικονίζουν πυρκαγιές πριν το 2000.  

Οι κιτρινοπράσινες αποχρώσεις απεικονίζουν 
πυρκαγιές της πρώτης δεκαετίας του 2000, 
ενώ οι καφέ της δεύτερης δεκαετίας. 

Οι πιο πρόσφατες πυρκαγιές απεικονίζονται 
με κόκκινο και μαύρο χρώμα.  Οι πυρκαγιές 

Εικόνα 17: Παράδειγμα χάρτη διαχρονικής αποτύπωσης των πυρκαγιών που έχουν πλήξει την Ζάκυνθο, από την υπηρεσία FireHub 
του κέντρου BEYOND. 

http://beyond-eocenter.eu/index.php/web-services/firehub
http://beyond-eocenter.eu/
http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/
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που έκαψαν την ίδια περιοχή αλληλεπικαλύπτονται αλλά το περίγραμμα των υποκείμενων 
πυρκαγιών είναι διακριτό. 

Η τάξη συλλογικά ή σε ομάδες, μπορεί να μελετήσει τον ψηφιακό χάρτη και να εξοικειωθεί με 
την οργάνωση της πληροφορίας.   
 
Εν συνεχεία, οι μαθητές μπορούν 
να συλλέξουν και να καταγράψουν 
μία-μία, ανά έτος, τις δασικές 
πυρκαγιές που έπληξαν τον τόπο 
τους, κατασκευάζοντας μία λίστα 
απογραφής με βάση το σχετικό 
φύλλο εργασίας που διατίθεται στα 
Φύλλα Δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου.   
Η συλλογή της πληροφορίας αυτής 
γίνεται με εντελώς απλό τρόπο, 
περνώντας τον κέρσορα πάνω από 
κάθε χρωματισμένη περιοχή για να 
εμφανιστεί το έτος και κοιτώντας 
στο παράθυρο «Stats of Burnt 
Area» στην πάνω δεξιά γωνία της 
οθόνης, όπου αναφέρεται ο Δήμος που πλήγηκε από την συγκεκριμένη πυρκαγιά (Βλ.: εικόνα 18).  
 
Μετά το τέλος της απογραφής, συνιστάται να αποθηκευτεί ο χάρτης που μελετά η τάξη, ως εικόνα, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί αργότερα, στο 6ο εργαστήριο όπου προβλέπεται σχεδιασμός 
καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας για τις δασικές πυρκαγιές.  
Για την αποθήκευση του χάρτη, ως εικόνα,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί το snipping tool των 
windows (με έναν απλό συνδυασμό τριών πλήκτρων: Windows logo key + Shift + S), αφού 
προηγουμένως έχει επιλεγεί η προβολή πλήρους οθόνης (full screen) για καθαρότερη προβολή του 
χάρτη. 
 
Έχοντας απογράψει τις πυρκαγιές στην περιοχή ενδιαφέροντος, οι μαθητές συλλογικά ή σε ομάδες, 
μπορούν επιπλέον και ανάλογα με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο: 

• Να αναζητήσουν σε δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, πληροφορίες και φωτογραφίες 
για κάποια από τις πυρκαγιές που κατέγραψαν. Οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στο επόμενο εργαστήριο για την καμπάνια ενημέρωσης. 

• Να τροποποιήσουν τον χάρτη που αποθήκευσαν από την υπηρεσία BEYOND FireHub. Για 
παράδειγμα, μπορούν να προσθέσουν το έτος κάθε πυρκαγιάς πάνω σε κάθε χρωματισμένη 
περιοχή, να προσθέσουν εικονίδια ή  να αποτυπώσουν με μαύρο χρώμα την έκταση πιθανής 
πρόσφατης πυρκαγιάς που δεν περιέχεται ήδη στον χάρτη. 

 
Τόσο τα παραγόμενα του παρόντος εργαστηρίου (λίστα απογραφής δασικών πυρκαγιών, χάρτης 

Εικόνα 18: Παράδειγμα εντοπισμού και συλλογής απογραφικών στοιχείων για 
παλαιότερες πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Ζάκυνθο. 



Συγγραφέας: Παναγιώτα Ασημακοπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Γεωλογικού Τμήματος ΕΚΠΑ                   Page 19 of 23 
 

από την εφαρμογή FireHub, πληροφορίες και φωτογραφίες από  δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού 
τύπου) όσο και τα παραγόμενα των προηγούμενων εργαστηρίων καθώς και υλικό από πιθανή 
μελέτη στο πεδίο (μέσω ενός προγράμματος ΚΠΕ), μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο -6ο-  
εργαστήριο, κατά τον σχεδιασμό της  καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.  

Στην τελευταία φάση του εργαστηρίου, οι μαθητές ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό να 
συζητήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών στον νομό τους, 
βασιζόμενοι στη νέα γνώση και εικόνα  που απέκτησαν για το θέμα μέσα από την αλληλεπίδρασή 
τους με τις προαναφερθείσες ψηφιακές υπηρεσίες. 

Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά θέτοντας ερωτήματα στο πλαίσιο μιας κριτικής και ηθικής  
αναζήτησης πάνω στο θέμα των δασικών πυρκαγιών, της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Ερωτήσεις που μπορούν να υποβληθούν ενδεικτικά για τη διευκόλυνση της 
συζήτησης: 

 Ποιες περιοχές του Νομού μας πλήττονται συχνότερα από πυρκαγιές;  
 Γιατί καίγονται οι ίδιες περιοχές επανειλημμένα; Τι νομίζετε ότι συντελεί σε αυτό;  
 Ποιοι (άνθρωποι, ζώα, περιβάλλον,) υποφέρουν άδικα; Ωφελείται κανείς;  
 Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούν αυτές οι περιοχές;   
 
Φύλλα Δραστηριοτήτων 5ου Εργαστηρίου  

1. Απογραφική λίστα δασικών πυρκαγιών -  ΑπογραφήΔασικώνΠυρκαγιών.pdf 
2. Οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής EO Browser για μαθητές –  

Lab4-EOBrowser_StudentGuide.pdf  
 

Επέκταση 5ου εργαστηρίου 

Για το συγκεκριμένο εργαστήριο, συνιστάται ανεπιφύλακτα η επέκτασή του μέσα από τον 
προγραμματισμό εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλησιέστερο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(ΚΠΕ) που προσφέρει ημερήσιο πρόγραμμα για τα τοπικά δάση και τις δασικές πυρκαγιές. Μέσω των 
σχετικών προγραμμάτων των ΚΠΕ και των ασκήσεων στο πεδίο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
έλθουν σε επαφή με το τοπικό δασικό οικοσύστημα και να ολοκληρώσουν τον κύκλο μελέτης των 
δασικών πυρκαγιών από όλες τις οπτικές και κλίμακες. Ενδεικτικά αναφέρονται προγράμματα όπως: 
ΚΠΕ Αργυρούπολης «Δασικές Πυρκαγιές– αποκατάσταση τοπίου», ΚΠΕ Κορδελιού-Βερτίσκου «Το 
δάσος του Βερτίσκου», ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων «Αειφόρο ελατόδασος Περτουλίου»,  ΚΠΕ 
Καστοριάς «Το δάσος» , ΚΠΕ Θέρμου «Δάσος», κ.α.  

Εναλλακτικά, οι μαθητές ως εργασία για το σπίτι ή ομαδικά στο εργαστήριο πληροφορικής σε 
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των ΤΠΕ, μπορούν ν΄ αναζητήσουν στον EO Browser, το 
αποτύπωμα μίας από τις πιο πρόσφατες πυρκαγιές του τόπου τους,  χρησιμοποιώντας τον οδηγό  
Lab4-EOBrowser_StudentGuide. Η πυρκαγιά θα πρέπει να είναι σχετικά πρόσφατη καθώς τα 
δορυφορικά δεδομένα του δορυφόρου Sentinel 2 είναι διαθέσιμα από το Μάρτιο του 2017 και 
έπειτα. 
  

http://www.kpea.gr/forest_fires.php
http://www.kpe-thess.gr/el/programs/vertiskos/
http://www.kpe-thess.gr/el/programs/vertiskos/
https://blogs.sch.gr/kpepertoul/2020/09/23/programmata-perivallontikis-ekpaideysis-aeiforo-elatodasos-pertoylioy/
https://kpe-kastor.kas.sch.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%82/
http://www.kpe-thermou.gr/wp-content/uploads/2018/03/%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%A3-1%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F.pdf
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Εργαστήριο 6 -   Διάδωσέ το, αλλιώς καήκαμε 

Το εργαστήριο εμπλέκει τους μαθητές σε ένα συνεργατικό σχεδιασμό καμπάνιας ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της σχολικής και ευρύτερης τοπικής κοινότητας για το πρόβλημα των 
δασικών πυρκαγιών που αντιμετωπίζει ο τόπος τους. 

Ο εκπαιδευτικός αρχικά, συγκεντρώνει και θέτει στην διάθεση των μαθητών όλα τα παραγόμενα 
των προηγούμενων εργαστηρίων,  σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (χάρτες του FireHub, δορυφορικές 
εικόνες του EO Browser, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, 
λίστα απογραφής πυρκαγιών, πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα  κτλ.). 

Στη συνέχεια, ενθαρρύνει τους μαθητές να καταθέσουν τις προτάσεις τους, με σκοπό να 
σχεδιάσουν και να οργανώσουν την καμπάνια τους, καθοδηγώντας την συζήτηση όπου χρειάζεται. 
Η φάση της συζήτησης και κατάθεσης προτάσεων, είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και εξ’ αποστάσεως, 
στο πλαίσιο της ανεστραμμένης διαδικασίας μάθησης.  

Οι μαθητές καταθέτουν ελεύθερα τις προτάσεις τους για την μορφή και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν 
ενώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλουτίσει την διαδικασία με προτάσεις όπως: 
• Σχεδιασμός έντυπης ή ψηφιακής αφίσας (poster) . Η έντυπη αφίσα  μπορεί να κατασκευαστεί με 

την μικτή τεχνική κολλάζ και ζωγραφικής πάνω σε χαρτί του μέτρου.  Η ψηφιακή αφίσα μπορεί να 
κατασκευαστεί με ελεύθερα ψηφιακά εργαλεία όπως το Poster My Wall 
(https://www.postermywall.com/) ή το Canva ( https://www.canva.com/el_gr/) και να 
εμπλουτιστεί με συννεφόλεξα (https://wordart.com/ ), ζωγραφιές και συνθήματα των μαθητών. 

• Σχεδιασμός έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου (flyer) που θα διανεμηθεί στη σχολική κοινότητα 
και μπορεί να κατασκευαστεί σε Microsoft Word ή  PowerPoint.  

• Ηχογράφηση Podcast, με καταγραφή της φωνής των μαθητών μέσω του ελεύθερου διαδικτυακού 
εργαλείου https://vocaroo.com/ και σύνθεσης του podcast μέσω του ελεύθερου εργαλείου 
ψηφιακής επεξεργασίας ήχου Audacity ( https://www.audacityteam.org/ ). 

• Δημιουργία PowerPoint παρουσίασης  
• Κατασκευή μικρού βίντεο ενημέρωσης με τον Video Editor των Windows ή με διαδικτυακά 

εργαλεία όπως το Powtoon (https://www.powtoon.com/) ή το  Animoto (https://animoto.com/)  

Μετά από τη σύντομη συζήτηση επί των προτάσεων, αποφασίζεται: 
• πόσες και ποιες ομάδες εργασίας θα δημιουργηθούν (ιδανικά ομάδες με παρόμοια δυναμική)  
• ποιο υλικό από τα παραγόμενα των προηγούμενων εργαστηρίων συμφωνούν ότι είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί.  
• ποιο θα είναι το μήνυμα/σύνθημα της καμπάνιας τους (take away message)   

Τέλος, σχηματίζονται οι ομάδες και ξεκινούν την υλοποίησή της δράσης τους, η οποία λογικά δεν 
ολοκληρώνεται στα χρονικά περιθώρια του παρόντος εργαστηρίου αλλά επεκτείνεται και στο 
επόμενο καθώς και σε διδακτικές ώρες των γνωστικών αντικειμένων της πληροφορικής ή των 
εικαστικών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχετικών ειδικοτήτων. Κάθε ομάδα, 
φιλοτεχνεί την δική της αφίσα ή ενημερωτικό φυλλάδιο ή κατασκευάζει το δικό της podcast ή βίντεο 
και το δημοσιοποιεί.  

 

https://www.postermywall.com/
https://www.canva.com/el_gr/
https://wordart.com/
https://vocaroo.com/
https://www.audacityteam.org/
https://www.powtoon.com/
https://animoto.com/
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Τα ψηφιακά παραγόμενα μπορούν να αναρτηθούν, στην ιστοσελίδα ή  το blog του σχολείου, ενώ 
τα έντυπα μπορούν να αναρτηθούν σε κεντρικό σημείο του σχολείου ή να διανεμηθούν σε 
μαθητές, γονείς και κατοίκους της περιοχής.   
 

Εργαστήριο 7 -   Αξιολογούμε τι μάθαμε, τι κερδίσαμε  

Το τελευταίο μέρος του προγράμματος είναι αφιερωμένο εκτός από την ολοκλήρωση της 
καμπάνιας ενημέρωσης και στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στην ανασκόπηση και την 
αξιολόγηση της όλης δράσης τους και στην αποτίμηση του προγράμματος.  

Για το σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές ν’ ανακαλέσουν στην μνήμη τους όλα τα 
στάδια του προγράμματος μέσα από μια σύντομη ανασκόπηση των δραστηριοτήτων και του 
εκπαιδευτικού υλικού των εργαστηρίων που προηγήθηκαν. Στη συνέχεια, ενθαρρύνει τους μαθητές 
να θυμηθούν από πού ξεκίνησαν και πού έφτασαν, τι ήξεραν στην αρχή για τις δασικές πυρκαγιές 
και την δορυφορική παρακολούθηση της γης, τι ήθελαν να μάθουν και τι έμαθαν τελικά. Οι 
μαθητές αναστοχάζονται τη δράση τους συνολικά και σε κάθε ένα εργαστήριο, ανατρέχουν στις 
δημιουργίες τους, εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μιλούν για τυχόν δυσκολίες, 
ανταλλάσσουν απόψεις, σχολιάζουν, αιτιολογούν (ποιο εργαστήριο τους άρεσε περισσότερο και 
γιατί, τι τους προβλημάτισε), αξιολογούν την εμπειρία της συνεργασίας τους και τη συνολική 
εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, καθώς και τα αποτελέσματά του (τι κατάφεραν, 
πως το κατάφεραν), συγκρίνουν τις αρχικές με τις νέες ιδέες τους, αξιολογούν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος.  

Μετά την προπαρασκευαστική αυτή διαδικασία, οι μαθητές καλούνται να αποτιμήσουν τόσο το  
πρόγραμμα όσο και τη δράση και την συμμετοχή τους σε αυτό, συμπληρώνοντας τα σχετικά φύλλα 
αξιολόγησης, που θα συμπεριληφθούν στο portfolio των μαθητών  (βλ. στο Υποστηρικτικό Υλικό 
του εργαστηρίου το Φύλλο Αυτοαξιολόγησης Μαθητή και το Φύλλο Αποτίμησης Προγράμματος 
Μαθητή).  

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των εργαστηρίων του προγράμματος,  ο εκπαιδευτικός έχει την 
ευκαιρία να αξιολογεί την συμμετοχή των μαθητών της τάξης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας,  
με βάση την κλείδα παρατήρησης που ενδεικτικά διατίθεται (Βλ. Υποστηρικτικό Υλικό - Κλείδα 
Παρατήρησης Εκπαιδευτικού ). Παράλληλα, μπορεί να καταγράφει αναστοχαστικές παρατηρήσεις 
σχετικά με τις δεξιότητες  της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης και της 
δημιουργικότητας.  
Στο τέλος του προγράμματος ζητείται από τον εκπαιδευτικό ν’ αξιολογήσει το πρόγραμμα, ως προς 
την καταλληλότητα του περιεχομένου, το βαθμό δυσκολίας, το επίπεδο προετοιμασίας,  την 
ορθότητα του εκτιμώμενου χρόνου υλοποίησης κ.α.,  συμπληρώνοντας το σχετικό φύλλο 
αξιολόγησης (βλ. στο Υποστηρικτικό Υλικό του εργαστηρίου το Φύλλο Αξιολόγησης Προγράμματος 
Εκπαιδευτικού).  

Υποστηρικτικό Υλικό 7ου Εργαστηρίου  
1. Φύλλο Αυτοαξιολόγησης Μαθητή  
2. Φύλλο Αποτίμησης Προγράμματος  Μαθητή  
3. Κλείδα Παρατήρησης Εκπαιδευτικού 
4. Φύλλο Αξιολόγησης Προγράμματος  Εκπαιδευτικού 
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