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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 1  

Διαβάστε τις παρακάτω αναφερόμενες μονάδες ανανεώσιμων πόρων και 
αντιστοιχίστε  τις με τους ορισμούς τους.  

 

Μονάδα 
παραγωγής 
ενέργειας 

από 
απόβλητα 

 

Κυματική 
ενέργεια  

Υδροηλεκτρικοί/ 
υδροαντλητικοί 
σταθμοί  

 

 

α) αποθήκευση ενέργειας που χρησιμοποιείται από συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας για 
εξισορρόπηση φορτίου 

β) είδος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας με βάση τα κύματα του ωκεανού 

γ) μονάδα διαχείρισης που καίει τα απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
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Δραστηριότητα 2  

Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση και ολοκληρώστε το κουίζ επιλέγοντας την 
απάντηση που πιστεύετε ότι είναι σωστή. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες 
από μία σωστές απαντήσεις.  

1. Η απόκριση των φυτών σε διαφορετικές μεθόδους και συστήματα καλλιέργειας 
εξαρτάται από:  
α. τις συνθήκες εδάφους  

β. τις καιρικές συνθήκες  
γ. την κατεύθυνση του αέρα  

2. Τα εποχικά τρόφιμα είναι σημαντικά για την υγεία και το περιβάλλον 
γιατί:   

α. βοηθούν στη διατήρηση των τοπικών χωραφιών μικρής 
κλίμακας  
β. υποστηρίζουν την τοπική γεωργία και τους αγρότες  

γ. δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες νερού στη γεωργική εκμετάλλευση  

3. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους αντικατάστασης των θρεπτικών συστατικών 
και μετάλλων που αφαιρούνται από το έδαφος είναι η εφαρμογή:  

α. περιττωμάτων σκουληκιών  

β. σπιτικών λιπασμάτων  

γ. κόμποστ  

4. Ένα πιο βιώσιμο είδος μεταφοράς μπορεί να είναι:  

α. η μοτοσυκλέτα  

β. το ποδήλατο  

γ. το ηλεκτρικό αυτοκίνητο  

5. «Η κινητική ενέργεια του κύματος περιστρέφει έναν στρόβιλο συνδεδεμένο 
σε μια γεννήτρια, η οποία παράγει ηλεκτρισμό» περιγράφει.  

α. μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα  

β. την κυματική ενέργεια 
γ. τους υδροηλεκτρικούς/ υδροαντλητικούς σταθμούς 
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Δραστηριότητα 3  

Είναι σημαντικό να μάθετε πώς εμείς οι άνθρωποι, σε ατομικό επίπεδο, επηρεάζουμε 

τον πλανήτη μας, έτσι ώστε να καταλάβετε ότι μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή εάν 

όλοι αποφασίσουμε να αναλάβουμε δράση. Μερικές φορές, δεν καταλαβαίνουμε καν 

πώς μερικές από τις πράξεις μας μπορούν να βλάψουν το οικοσύστημα μας. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, θα υπολογίσετε πόσο επηρεάζετε τους φυσικούς 

πόρους της Γης.  

ΜΕΡΟΣ Ι - ΣΠΙΤΙ  

Πόσοι άνθρωποι ζουν στο σπίτι σου;  

α) 1       30 βαθμοί  

β) 2       25 βαθμοί  

γ) 3       20 βαθμοί  

δ) 4       15 βαθμοί  

ε) 5       10 βαθμοί  

Πώς θερμαίνεται το σπίτι σας;  

α) φυσικό αέριο      30 βαθμοί  

β) ηλεκτρικό ρεύμα     40 βαθμοί  

γ) πετρέλαιο      50 βαθμοί  

δ) ανανεώσιμη πηγή ενέργειας  
(ηλιακή, αιολική)      0 βαθμοί  
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Πόσους ατομικούς νεροχύτες και τουαλέτες έχετε στο σπίτι σας; 

    α) λιγότερο από 3     5 βαθμοί  

β) 3 -5       10 βαθμοί  

γ) 6 - 8       15 βαθμοί  

δ) 9 - 10       20 βαθμοί  

ε) 10+       25 βαθμοί 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΦΑΓΗΤΟ  

Πόσα γεύματα την εβδομάδα τρώτε στα οποία συμπεριλαμβάνεται κρέας ή ψάρι;  

α) 0        0 βαθμοί  

β) 1 - 3       10 βαθμοί  

γ) 4 - 6       20 μονάδες  

δ) 7 - 10       35 βαθμοί  

ε) 10+       50 βαθμοί  

Πόσα σπιτικά γεύματα τρώτε την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που φέρνετε στο σχολείο ή στη δουλειά);  

α) κάτω από 10      25 βαθμοί  

β) 11 - 14       20 βαθμοί  

γ) 15 - 18       15 βαθμοί  

δ) 18+       10 βαθμοί  
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Όταν αγοράζετε τρόφιμα, η οικογένειά σας προσπαθεί να αγοράσει προϊόντα 

τοπικής παραγωγής;  

α) ναι       25 βαθμοί  

β) όχι       125 βαθμοί  

γ) μερικές φορές     50 βαθμοί  

δ) σπάνια       100 βαθμοί  

ε) δεν ξέρω      75 βαθμοί 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Εάν εσείς ή η οικογένειά σας έχετε οχήματα, τι είδους είναι; Προσθέστε 

βαθμούς για κάθε τύπο οχήματος.  

α) μοτοσυκλέτα      15 βαθμοί  

β) μικρού μεγέθους     35 βαθμοί  

γ) μεσαίου μεγέθους     60 βαθμοί  

δ) μεγάλου μεγέθους     75 βαθμοί  

ε) SUV ή VAN      100 βαθμοί  

στ) φορτηγό      130 βαθμοί  

Πώς πηγαίνετε στο σχολείο ή στη δουλειά;  

α) αυτοκίνητο      50 βαθμοί  

β) δημόσια συγκοινωνία    25 βαθμοί  

γ) σχολικό λεωφορείο     20 βαθμοί  

δ) περπάτημα      0 βαθμοί  

ε) ποδήλατο ή πατίνι     0 βαθμοί  
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Πόσες διαδρομές κάνετε την εβδομάδα με δημόσια συγκοινωνία όπου υπό 

άλλες συνθήκες θα χρησιμοποιούσατε αυτοκίνητο;  

α) 0       50 βαθμοί  

β) 1 - 5       40 βαθμοί  

γ) 6 - 10       30 βαθμοί  

δ) 11 - 15       20 βαθμοί  

ε) 15+       10 βαθμοί  
 

Πού πήγατε διακοπές τον περασμένο χρόνο;  

α) όχι διακοπές     0 βαθμοί  

β) στην πόλη ή την επαρχία μου   10 βαθμοί  

γ) σε άλλη πόλη ή επαρχία    30 βαθμοί  

δ) εξωτερικό      70 βαθμοί  

Πόσες εκδρομές το Σαββατοκύριακο κάνετε με αυτοκίνητο;  

ε) 0       0 βαθμοί  

στ) 1 -3       10 βαθμοί  

ζ) 4 - 6       20 βαθμοί  

η) 7 - 10       30 βαθμοί  

θ) 10+       40 βαθμοί 
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ΜΕΡΟΣ IV - ΑΓΟΡΕΣ  

Πόσες μεγάλες αγορές (π.χ. στερεοφωνικά, τηλεόραση, βίντεο, 

υπολογιστές, έπιπλα αυτοκινήτου κ.λπ.) έχετε κάνει τον τελευταίο 

χρόνο;  

α) 0       0 βαθμοί  

β) 1 - 3       15 βαθμοί  

γ) 4 - 6       30 βαθμοί  

δ) 6+       45 βαθμοί  

Έχετε αγοράσει κάποια προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης τον 

τελευταίο χρόνο (π.χ. λαμπτήρες, ψυγεία, σόμπες, τουαλέτες);  

α) ναι       0 βαθμοί  

β) όχι       25 βαθμοί  
 

 

 

 

 

 

 

.   

ΜΕΡΟΣ V - ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Προσπαθείτε στο σπίτι να μειώσετε την ποσότητα των απορριμμάτων (π.χ. 

αγορά χύμα τροφίμων, αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 

/φυλλαδίων, χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων για αποθήκευση, 

χρήση φυσικών καθαριστικών);  

α) πάντα       0 βαθμοί  

β) μερικές φορές      10 βαθμοί  

γ) σπάνια       20 βαθμοί  

δ) ποτέ       30 βαθμοί  
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Φτιάχνετε κόμποστ στο σπίτι;  

α) πάντα       0 βαθμοί  

β) μερικές φορές      10 βαθμοί  

γ) σπάνια       15 βαθμοί  

δ) ποτέ       20 βαθμοί  

Ανακυκλώνετε στο σπίτι σας εφημερίδες, κουτιά από χαρτόνι, συσκευασίες πίτσας, 
χαρτί, δοχεία αλουμινίου, γυάλινα/πλαστικά μπουκάλια και άλλα υλικά;           

α) πάντα       0 βαθμοί  

β) μερικές φορές      10 βαθμοί  

γ) σπάνια       15 βαθμοί  

δ) ποτέ       20 βαθμοί  

Πόσες σακούλες σκουπιδιών βγάζετε κάθε εβδομάδα;  

α) 0        0 βαθμοί  

β) 1 - 3       10 βαθμοί  

γ) 2        20 βαθμοί  

δ) 2+       30 βαθμοί 
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