
IO2 Θέμα: Πώς να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο και πώς να καταστήσουμε μια κοινότητα οικολογική και
βιώσιμη.

Οργανισμός: Itaka Training (Ιταλία)

Σχέδιο μαθήματος

Τίτλος Πώς να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο και πώς να καταστήσουμε μια κοινότητα
οικολογική και βιώσιμη

Σύνδεση με το
IO1

Το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι στην κοινότητα και οι διάφοροι
ενδιαφερόμενοι θα εκτιμούσαν ότι χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
και τη βιωσιμότητα.

Αποτελέσματα ● Καλύτερη κατανόηση της κλιματικής αλλαγής, της οικολογίας και της βιωσιμότητας

● Καλύτερη κατανόηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων με τη μεθοδολογία SMART

Μαθαίνοντας Κλιματική αλλαγή, οικολογία και βιωσιμότητα σε κοινοτικό επίπεδο
Θέματα ● Κλιματική αλλαγή

● Βιωσιμότητα

● Οικολογία

● Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων

● Μεθοδολογία SMART

● Κοινοτική δέσμευση



Καλυπτόμενες
δεξιότητες

Συμμετοχή, διαχείριση έργων, εμπλοκή της κοινότητας

Διάρκεια 3 hours and 30 minutes
Προετοιμασία Ενημερωθείτε για τα θέματα και ολοκληρώστε το PIECE eLearning (για τον εκπαιδευτή)

Δραστηριότητες

Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

20 λεπτά Θυμηθείτε
ονόματα,
αφήγηση
ιστοριών,
οικοδόμηση
σύνδεσης
μεταξύ των
συμμετεχόντω
ν

Σπάσιμο πάγου/ ενεργοποίηση.
Ανάλογα με την ομάδα με την οποία εργάζεστε και το πόσο
γνωρίζονται μεταξύ τους, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε ή να
αλλάξετε τις δραστηριότητες.

Δραστηριότητα κινητού τηλεφώνου (αυτοπροσώπως)
Ζητήστε από την ομάδα να τοποθετήσει τα κινητά τηλέφωνα στο
πάτωμα στη μέση της αίθουσας και στη συνέχεια ζητήστε από τον
καθένα να πάρει ένα κινητό τηλέφωνο τυχαία από το πάτωμα. Βρείτε
τον κάτοχο του κινητού τηλεφώνου και ζητήστε του να δείξει την
τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε στη φύση.

Ένα πράγμα (online)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την απλή δραστηριότητα είτε οι
άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους καλά, λίγο ή καθόλου.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία της αίθουσας διαλείμματος για να βάλετε
τους συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες των δύο ή τριών ατόμων,
ζητήστε τους να συστηθούν αν χρειάζεται και στη συνέχεια να μοιραστούν



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

το "ένα πράγμα" που θα ήθελαν να γνωρίζουν οι συνάδελφοί τους γι'
αυτούς και γιατί.

Αυτό οδηγεί σε κάποιες συζητήσεις και συνδέσεις, ακόμη και μεταξύ
ανθρώπων που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν.

1 ώρα Καθορισμός
των βασικών
εννοιών της
συνεδρίας και
της σημασίας
που έχουν για
τους
συμμετέχοντες
και τις τοπικές
τους
κοινότητες.

Ας ορίσουμε την κλιματική αλλαγή, την οικολογία και τη
βιωσιμότητα
Χάρτινα αεροπλάνα (αυτοπροσώπως)

Δώστε σε όλους τους συμμετέχοντες ένα λευκό χαρτί και ένα στυλό.
Έχοντας κατά νου τις τρεις βασικές λέξεις που συζητάμε (κλιματική
αλλαγή, οικολογία και αειφορία), ζητήστε τους να δώσουν έναν ορισμό για
μία από τις λέξεις και πώς σχετίζεται με την κοινότητά τους. Ζητήστε από
τους ανθρώπους να μην ερευνήσουν τους ορισμούς στο διαδίκτυο.
Στη συνέχεια, ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν το
κομμάτι χαρτί σε χάρτινο αεροπλάνο. (Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι για
να γίνει αυτό και οι συμμετέχοντες μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον
άλλον αν δεν είναι σίγουροι. Μια ενδιαφέρουσα σημείωση είναι ότι αν
έχετε συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες, μπορεί να φτιάξουν τα
χάρτινα αεροπλάνα με διαφορετικό τρόπο). Στη συνέχεια, ζητήστε από
όλους τους συμμετέχοντες να πετάξουν το χάρτινο αεροπλάνο τους
ταυτόχρονα.

Συζήτηση Αυτοπροσώπ
ως: στυλό,
χαρτιά και
flipchart με
μαρκαδόρους
Διαδικτυακά:
πλατφόρμα
που επιτρέπει
αίθουσες
διαλείμματος
και κοινή
χρήση
οθονών



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να πάρουν ένα
διαφορετικό χάρτινο αεροπλάνο από το δικό τους (εάν είναι
απαραίτητο, η ομάδα μπορεί να συνεχίσει να πετάει τα χάρτινα
αεροπλάνα για να διασφαλίσει ότι είναι καλά αναμεμειγμένα). Τέλος,
γυρίστε γύρω από την αίθουσα και διαβάστε και συζητήστε σε μια
ομάδα τις λέξεις που είναι γραμμένες στα χάρτινα αεροπλάνα.

Τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις για εμάς; (online)



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τυχαίες αίθουσες διαλείμματος.
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων μπορείτε να
αποφασίσετε για ένα πολλαπλάσιο του τρία (ο αριθμός των λέξεων
που ορίζετε). Προτείνουμε οι ομάδες να μην είναι μεγαλύτερες από 5
άτομα, ώστε να επιτρέπονται συζητήσεις όπου όλοι μπορούν να
έχουν λόγο.
Ζητήστε από κάθε ομάδα να ορίσει μία από τις τρεις λέξεις (κλιματική
αλλαγή, οικολογία και βιωσιμότητα) και πώς αυτές οι λέξεις
σχετίζονται με τις κοινότητές τους. Ζητήστε από τους ανθρώπους να
μην ερευνήσουν τους ορισμούς στο διαδίκτυο. Ο ορισμός της
κοινότητας εδώ είναι αρκετά χαλαρός και μπορούν να αποφασίσουν
σε τι είδους κοινότητα θέλουν να αναφερθούν (τοπική, θρησκευτική,
πολιτιστική κ.λπ.). Η προετοιμασία και η διδασκαλία θα πρέπει να
διαρκέσει περίπου 5 έως 10 λεπτά. Χωρίστε τους σε αίθουσες
διαχωρισμού και αναθέστε τους τις λέξεις και δώστε τους 15 λεπτά
για να συζητήσουν.
Μετά τη λήξη του χρόνου, φέρτε τους πίσω στην κύρια συνεδρία και
ζητήστε από ένα άτομο από την αίθουσα να δώσει ανατροφοδότηση
και να παρουσιάσει τη συζήτηση που είχαν στις ομάδες τους. Ο
χρόνος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων, αλλά
προσπαθήστε να περιορίσετε την ανατροφοδότηση σε 5 λεπτά το
πολύ.
Συμπέρασμα
Είτε είχατε τη συνεδρία αυτοπροσώπως είτε διαδικτυακά, θα μείνετε με
διαφορετικούς ορισμούς των τριών λέξεων. Ολοκληρώστε τη συζήτηση
και καταγράψτε τους ορισμούς στους οποίους κατέληξε η ομάδα σας.
Μπορείτε να το κάνετε αυτό σε ένα flipchart αν είστε αυτοπροσώπως ή



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

μοιράζοντας την οθόνη σας.Τώρα μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τις
λέξεις στο διαδίκτυο και να δείτε ποια στοιχεία είναι τα ίδια και τα
συγκεκριμένα στοιχεία που πρόσθεσε η ομάδα.

1.5 ώρα Να
μετατρέψετε τη
θεωρία σε
πράξη και να
κατανοήσετε
πώς να
εφαρμόσετε
μια
δραστηριότητα
ή δράση στην
κοινότητα

Πρακτική δραστηριότητα
Σχεδιασμός δράσης με στόχους SMART
Τώρα που έχετε καθορίσει τις έννοιές σας, είναι καιρός να σχεδιάσετε μια
τοπική δράση που θα κάνει την κοινότητα των συμμετεχόντων σας πιο
οικολογική και βιώσιμη και που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής σε κοινοτικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός μιας δράσης
μπορεί να μοιάζει με ένα συντριπτικό έργο και οι άνθρωποι μπορεί να
αισθάνονται ότι δεν ξέρουν πώς να το επιτύχουν. Για το λόγο αυτό, είναι
χρήσιμο να διδάξετε στην ομάδα τη μεθοδολογία των στόχων SMART.
Κάποιοι από αυτούς μπορεί να την γνωρίζουν ήδη.
Οι στόχοι SMART είναι:
Συγκεκριμένα:
Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι. Θα πρέπει να περιγράφουν το
επιθυμητό αποτέλεσμα με τρόπο λεπτομερή, εστιασμένο και σαφώς
καθορισμένο.
Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να είναι χρήσιμες για τη διατύπωση
ειδικών στόχων:

● Τι αποτελέσματα επιδιώκουμε;

● Είναι σαφές τι σημαίνει ο στόχος;

● Πώς θα επιτευχθεί και ποιες στρατηγικές θα ακολουθηθούν;

Εφαρμογή της
μεθοδολογίας
και ποιότητα
των προτάσεων

Αυτοπροσώπ
ως: flipchart
και
μαρκαδόροι
Διαδικτυακά:
αίθουσες
διαλείμματος
και
διαμοιρασμός
οθονών



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

● Τι πρέπει να συμβεί;

● Τι πρόκειται να κάνουμε, με ή για ποιον;

● Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τι και χρειάζεται να συμμετέχει
κάποιος άλλος;

● Πότε θέλουμε να ολοκληρωθεί αυτό;

Όταν γράφετε στόχους, ειδικά για άτομα, χρησιμοποιήστε ρήματα
προσανατολισμένα στη δράση που περιγράφουν τι πρέπει να γίνει για την
επίτευξη των στόχων.

Για παράδειγμα:
● ανάλυση
● εφαρμόστε
● αλλαγή
● δημιουργία
● προσδιορίστε
● διαφοροποιήστε
● προσδιορίστε
● υποκινήστε
● εκτελεί

Μετρήσιμο

Η μέτρηση είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα σας επιτρέψει να γνωρίζετε
αν ένας στόχος έχει επιτευχθεί. Για να είναι μετρήσιμος ένας στόχος θα



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

πρέπει να περιγράφει ένα επίτευγμα ή ένα αποτέλεσμα που είναι ή μπορεί
να συσχετιστεί με ένα ποσοστό, μια συχνότητα, ένα ποσοστό ή έναν
αριθμό. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να προέρχονται από ένα
σύστημα, μια μέθοδο ή μια διαδικασία που έχει παρακολουθήσει και
καταγράψει τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τον στόχο.Για να
βοηθήσετε στον καθορισμό μετρήσιμων αποτελεσμάτων, σκεφτείτε το
επιθυμητό αποτέλεσμα και ποια στοιχεία μπορούν να μετρηθούν.
Εξετάστε αν υπάρχει δυνατότητα διασταυρούμενης σύγκρισης.

Εξετάστε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
● Πώς θα γνωρίζω ότι η αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί;
● Μπορούν να ληφθούν αυτές οι μετρήσεις;

Εφικτό
Ένας στόχος μπορεί να θεωρηθεί εφικτός εάν υπάρχουν οι απαραίτητοι
πόροι ή εάν έχουν επιτευχθεί παρόμοια αποτελέσματα από άλλους υπό
παρόμοιες συνθήκες.
Οι ερωτήσεις που πρέπει να εξεταστούν περιλαμβάνουν:

● Ποιος θα εκτελέσει τις απαιτούμενες ενέργειες;
● Έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εκτελέσουν σωστά το

έργο;
● Είναι διαθέσιμοι ή μπορούν να αποκτηθούν οι πόροι (προσωπικό,

χρηματοδότηση, χρόνος, εξοπλισμός κ.λπ.) για την επίτευξη αυτού
του στόχου;

● Ποιος θα φέρει την ευθύνη για τι;
Το "εφικτό" σημαίνει ότι εκείνοι στους οποίους ανατίθεται η αποστολή είναι
πρόθυμοι και ικανοί να την επιτύχουν. Εάν οι στόχοι θεωρούνται
ανέφικτοι, οι υπεύθυνοι γι' αυτούς είναι πιθανό να χάσουν τα κίνητρά τους
και να αποθαρρυνθούν.



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

Τα άτομα δεν θα είναι πρόθυμα να επενδύσουν ενέργεια και ενθουσιασμό
σε κάτι που δεν πιστεύουν ότι είναι εφικτό. Για το λόγο αυτό, είναι ζωτικής
σημασίας να συζητούνται οι στόχοι, ιδίως αυτοί που αφορούν τα άτομα,
και να επιτυγχάνεται συμφωνία επ' αυτών.

Ρεαλιστικό/σχετικό
Οι έννοιες "ρεαλιστικό" και "εφικτό" είναι παρόμοιες και αυτό μπορεί να
εξηγήσει γιατί ορισμένοι χρησιμοποιούν τον όρο "σχετικό" ως εναλλακτική
λύση.
Ο όρος "ρεαλιστικός" υποδηλώνει ότι υπάρχει σαφής κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος- ότι δεν υπάρχουν
συνθήκες ή παράγοντες που θα καθιστούσαν την επίτευξη του στόχου
αδύνατη ή απίθανη- και ότι έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν πιθανά εμπόδια
και περιορισμοί.
Ο όρος "συναφής" υποδηλώνει ότι οι στόχοι που τίθενται είναι κατάλληλοι
για το άτομο ή την ομάδα και τον εργασιακό τους ρόλο και λειτουργία ή σε
οργανωτικό επίπεδο ότι ευθυγραμμίζονται με τον γενικό σκοπό και τη
στρατηγική του οργανισμού.

Έγκαιρα
Είναι απαραίτητο να οριστεί μια ημερομηνία ή ώρα μέχρι την οποία ο
στόχος θα πρέπει να έχει επιτευχθεί ή ολοκληρωθεί και αυτό συμβάλλει
στο να καταστούν οι στόχοι μετρήσιμοι. Για στόχους που μπορεί να
χρειαστούν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες για να επιτευχθούν πλήρως,
είναι καλή πρακτική να προσδιορίζονται ορόσημα ή βασικά βήματα και να
τίθενται προθεσμίες για αυτά, ώστε να διατηρείται η πρόοδος προς τον
τελικό στόχο σε καλό δρόμο.



Χρόνος
(περίπου)

Συγκεκριμένο
ς μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα Αξιολόγηση
της μάθησης

Πηγές

Μια προθεσμία συμβάλλει στη δημιουργία του απαραίτητου επείγοντος
χαρακτήρα, προτρέπει σε δράση και εστιάζει το μυαλό των υπευθύνων για
τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν συμφωνώντας με τους στόχους. Η μη
θέσπιση προθεσμιών θα μειώσει τα επίπεδα επείγοντος και τα κίνητρα και
μπορεί να οδηγήσει σε περιττές καθυστερήσεις ή σε αποτυχία επίτευξης
των στόχων. Αναρωτηθείτε αν ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί εντός των
προθεσμιών που έχουν καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη άλλες πιθανές
ανταγωνιστικές απαιτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση.
Χρησιμοποιήστε τις διαφάνειες για να εξηγήσετε τη μεθοδολογία του
στόχου SMART και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε
ομάδες για να συζητήσουν μια δράση που πληροί τα κριτήρια του στόχου.
Δώστε τους 20 έως 30 λεπτά το πολύ για να βεβαιωθείτε ότι θα
επικεντρωθούν στη δραστηριότητα και ότι θα προσπαθήσουν να
σκεφτούν με γρήγορο και ενεργητικό τρόπο. Στο τέλος του χρόνου,
ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη δράση της και να
ανατροφοδοτήσει η μία την άλλη.
https://www.facebook.com/ProjetAUTREMENT
Απολογισμός/αξιολόγηση
Ο απολογισμός και η αξιολόγηση για αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται
στο πλαίσιο κάθε δραστηριότητας. Εάν είναι χρήσιμο, ο συντονιστής
μπορεί να οργανώσει μια τελική συνεδρία ολομέλειας απολογισμού.

N/A N/A

40 λεπτά Ανάδραση/αξιολόγηση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συλλογής ανάδρασης. Δεδομένης της
συνεργατικής φύσης του θέματος και του έργου, προτείνουμε τη
δημιουργία ενός κύκλου προβληματισμού, όπου τα μέλη της ομάδας
δίνουν ελεύθερα τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με τη
συνεδρία και τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν τη μάθησή τους στις
κοινότητές τους.

N/A N/A

https://www.facebook.com/ProjetAUTREMENT



