
 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ενότητα κατάρτισης για το περιβάλλον/ την 
κλιματική αλλαγή και την περμακουλτούρα για όλους τους 
τύπους εκπαιδευόμενων ΕΕΚ

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
 

Φύλλο ασκήσεων για εκπαιδευόμενους 
ΕΕΚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629



 

 

Δραστηριότητα 1 

 

 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και επιλέξτε αν είναι σωστές ή 
λάθος. Κυκλώστε ή υπογραμμίστε την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει 
καλύτερα. 

 

 
1) Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια μεταβολή του κλίματος στη διάρκεια 

μιας μακράς περιόδου, η οποία συμβαίνει μόνο σε ορισμένες περιοχές. Σωστό / 

Λάθος 

2) Η κλιματική αλλαγή αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας από τις αρχές του 21ου 

αιώνα έως σήμερα. Σωστό / Λάθος 

3) Η αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση των αερίων θερμοκηπίου που 

οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Σωστό / Λάθος 

4) Αν σταματούσαμε σήμερα την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, η 

υπερθέρμανση του πλανήτη θα εξαφανιζόταν σχεδόν αμέσως. Σωστό / Λάθος 

5) Η διατήρηση των πόρων και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

γεωργία είναι σοβαρές και αυξανόμενες. Σωστό / Λάθος 

6) Η οργανική ύλη του εδάφους είναι ένα καλό παράδειγμα πόρου του 

οικοσυστήματος που μειώνεται εύκολα, εάν δεν υπάρχει  αποτελεσματική 

διαχείριση. Σωστό / Λάθος 

7) Οι κυριότερες τάσεις που επηρεάζουν στην εποχή μας αρνητικά τη βιολογική 

ποικιλομορφία, είναι η παγκόσμια κλιματική αλλαγή και οι συναφείς επιπτώσεις 

της. Σωστό / Λάθος 

8) Το οικολογικό αποτύπωμα είναι μία από τις λίγες μεθόδους μέτρησης που 

υπολογίζει πόσους φυσικούς πόρους διαθέτουμε και πόσους χρησιμοποιούμε. 

Σωστό / Λάθος 

 
 

  
Διαβάστε προσεκτικά 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

 

Δραστηριότητα 2 
 

Κάθε ερώτηση και ολοκληρώστε το τεστ επιλέγοντας την απάντηση που 
πιστεύετε ότι είναι σωστή. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές 
απαντήσεις. 

 

1. Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια μεταβολή του κλίματος που μπορεί να 

διαρκέσει: 

α. ώρες 

β. δεκαετίες 

γ. εκατομμύρια χρόνια 

2. Ακόμα κι αν σταματήσουμε σήμερα την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, η 
υπερθέρμανση του πλανήτη θα συνέχιζε να συμβαίνει για: 

α. ημέρες 

β. δεκαετίες 

γ. αιώνες 

3. Οι κυριότερες τάσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη βιολογική ποικιλότητα σήμερα 

είναι: 

α. η διατροφή 

β. οι χώροι εργασίας 

γ. το παγκόσμιο κλίμα 

4. Χρησιμοποιώντας τους φυσικούς πόρους πιο αποτελεσματικά, μπορούμε: 

α. να είμαστε πιο υγιείς 

β. να εξοικονομούμε χρήματα 

γ. να ζούμε περισσότερο 

5. Το οικολογικό αποτύπωμα μπορεί να υπολογιστεί για:  

α. φυσικό πρόσωπο 

β. μια πόλη 

γ. μια χώρα 

 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

 

Δραστηριότητα 3 

 

Αφού μάθετε για την οικολογική γεωργία και τη διατήρηση των πόρων, πηγαίνετε με την 

ομάδα σας για ένα κυνήγι θησαυρού γύρω από το σχολείο. Οι θησαυροί που αναζητάτε 

είναι οι φυσικοί πόροι που υπάρχουν στην περιοχή. 
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