
Ας μιλήσουμε για την κλιματική 
αλλαγή 

Αντιλογία στην τάξη για την κλιματική αλλαγή 
 

Οδηγός του δασκάλου 
 

Κύρια ιδέα: Η αντιλογία αποτελεί μια δομημένη συνομιλία για ένα δεδομένο πρόβλημα ή 

ζήτημα. Αυτό το μάθημα βασίζεται σε μια τροποπICοιημένη εκδοχή της γνωστής μορφής 

Oxford Debate, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του χρόνου του μαθήματος 

μεγιστοποιώντας παράλληλα τη συμμετοχή των μαθητών. 

Συνολικός χρόνος: 45 λεπτά (χρονική περίοδος ενός μαθήματος). 

Μαθησιακοί στόχοι: 

❖ εμβάθυνση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής μέσω του παιχνιδιού ρόλων 

❖ εισαγωγή των μαθητών στη χρήση και την κριτική ανάλυση διαφόρων τύπων πρώτων 

υλών 

❖ ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να επιχειρηματολογούν και να υπερασπίζονται 

τη θέση τους 

❖ υποστήριξη αξιών όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η αποδοχή των άλλων απόψεων, 

η ελευθερία του λόγου 
 

Οι αντιλογίες αποτελούν μέρος της ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων της ζωής ή των 

επονομαζόμενων «δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (4Cs of 21st Century Skills)», δηλαδή: της 

επικοινωνίας (communication), της συνεργασίας (collaboration), της κριτικής σκέψης (critical 

thinking) και της δημιουργικότητας (creativity) (Kivunja, 2015). 
 

«Είναι σημαντικό σε μια δημοκρατία να μάθετε να διαφωνείτε σωστά, να συνειδητοποιήσετε ότι 

οι άνθρωποι με τους οποίους διαφωνείτε δεν είναι απαραιτήτως άστοχοι, κακόβουλοι ή θέλουν 

να σας βλάψουν. Η δική τους εμπειρία ζωής, η εκπαίδευση και οι ηθικές ή αξιακές τους 

δεσμεύσεις μπορεί απλώς να τους οδηγούν να βλέπουν και ερμηνεύουν τον κόσμο διαφορετικά. 

Το να μπορείτε να το αναγνωρίσετε αυτό, να είστε σε θέση να συμμετέχετε σε μια αντιλογία 

με σεβασμό και να μαθαίνετε από τον ανταγωνιστή σας, είναι η ουσία της μάθησης». 

(Hulme, 2020) 



Προετοιμασία: 

Θα χρειαστεί να προετοιμάσετε τους μαθητές πριν από τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας. 

Η προετοιμασία για μια αντιλογία που βασίζεται στην τάξη διαρκεί μια εβδομάδα. Μία εβδομάδα 

πριν από την προγραμματισμένη αντιλογία: 

1. Επιλέξτε και ανακοινώστε το θέμα της αντιλογίας. Το θέμα πρέπει να είναι μια σαφώς 

διατυπωμένη δήλωση (θεωρία). Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα θέματα που 

αναφέρονται στο παράρτημα 1 ή να δημιουργήσετε το δικό σας. 

2. Ζητήστε από τους μαθητές να ενημερωθούν για το θέμα ώστε να μάθουν τους ορισμούς 

και τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της θεωρίας, να βρουν αξιόπιστες, φερέγγυες και 

επικαιροποιημένες πηγές γνώσης. Ενημερώστε τους μαθητές ότι στην πραγματικότητα 

δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν ή να αποδεχτούν οποιαδήποτε θέση, αλλά ότι πρέπει 

να δημιουργήσουν τα καλύτερα δυνατά επιχειρήματα υποστηρίζοντας και τις δύο 

θέσεις με βάση τις πηγές που έχουν βρει. Μπορείτε να υποδείξετε στους μαθητές 

συγκεκριμένες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

προετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του έργου STUDENTS IN CLIMATE ACTION. Δώστε 

στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας για την προετοιμασία επιχειρημάτων και 

αντεπιχειρημάτων (παράρτημα 2). 

3. Δώστε στους μαθητές μερικές πρακτικές συμβουλές σχετικά με την κουλτούρα της 

αντιλογίας. Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτές του παραρτήματος 3 ή να ετοιμάσετε τις 

δικές σας. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις αντιλογίες και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν1: 

❖ Hulme M. (Εκδ.) (2020). Contemporary Climate Change Debates. A Student Primer, 

Routledge, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. 

❖ Kivunja Ch. (2015). Exploring the pedagogical meaning and implications of the 4Cs 

“Super Skills” for the 21st century through Bruner’s 5E lenses of knowledge 

construction to improve pedagogies of the new learning paradigm, Creative Education, 

6(2), 224-239. 

 

Η αντιλογία: 

1. Εισαγάγετε τη δραστηριότητα ενημερώνοντας τους μαθητές για το θέμα (2 λεπτά). 
 

2. Οργανώστε τους μαθητές και εξηγήστε τους ρόλους (6 λεπτά): 

- επιλέξτε δύο ομάδες των 3 μαθητών, αναθέστε τους ρόλους (ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ της 

θεωρίας) - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα νόμισμα για αυτό 

- εξηγήστε στους υπόλοιπους μαθητές ότι θα ενεργήσουν ως ακροατήριο και ότι η 

εργασία τους θα είναι να αξιολογήσουν την αντιλογία με βάση τα επιχειρήματα που 

παρουσιάζονται, επομένως, θα πρέπει να την παρακολουθούν πολύ προσεκτικά 

- εξηγήστε ότι η αντιλογία έχει τρεις κύκλους: 1ος κύκλος - δηλώσεις και από τις δύο 

ομάδες, 2ος κύκλος - απάντηση στα επιχειρήματα της αντίπαλης ομάδας, 3ος κύκλος 

- καταληκτικές ομιλίες 

- ζητήστε από κάθε ομάδα να επιλέξει ποιος θα μιλήσει σε κάθε κύκλο 
 

 
1 Στα αγγλικά, αλλά μπορούμε επίσης να βρούμε κάποια αναγνώσματα σε εθνικές γλώσσες. 



- εξηγήστε ότι ο ομιλητής στον πρώτο κύκλο θα πρέπει να παρουσιάσει τα 

επιχειρήματα της ομάδας του εντός 3 λεπτών· ο ομιλητής στον δεύτερο κύκλο θα 

πρέπει να ακούσει προσεκτικά τα επιχειρήματα της αντίπαλης ομάδας για να 

μπορέσει να δώσει απάντηση σε 3 λεπτά (συμβουλέψτε τους μαθητές ότι είναι καλό 

να τηρούν σημειώσεις) ο ομιλητής στον τρίτο κύκλο θα πρέπει να συνοψίσει όλα 

τα επιχειρήματα που διατύπωσε η ομάδα και μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του (3 

λεπτά) 

- εξηγήστε ότι ο δάσκαλος είναι ο συντονιστής ή ο κύριος κριτής, καθήκον του 

οποίου είναι να διασφαλίσει ότι η αντιλογία διεξάγεται σωστά και ότι οι κανόνες 

τηρούνται από τους συμμετέχοντες. 

3. Δώστε σε κάθε ομάδα λίγο χρόνο προκειμένου να μοιράσει τους ρόλους και να 

συγκεντρώσει τα επιχειρήματα που έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, μπορείτε να εξηγήσετε στους άλλους 

μαθητές (κοινό) τι θα πρέπει να προσέξουν κατά τη διάρκεια της αντιλογίας (5 λεπτά). 

4. 1ος κύκλος (6 λεπτά) 

- Ζητήστε από τον εκπρόσωπο της ομάδας υποστήριξης να μιλήσει για 3 λεπτά - να 

παράσχει επιχειρήματα ΥΠΕΡ της θεωρίας 

- Ζητήστε από τον εκπρόσωπο της ομάδας αντίθεσης να μιλήσει για 3 λεπτά - να 

παράσχει επιχειρήματα ΚΑΤΑ της θεωρίας 

5. 2ος κύκλος (6 λεπτά) 

- Ζητήστε από τον εκπρόσωπο της ομάδας υποστήριξης να μιλήσει για 3 λεπτά - 

προκειμένου να απαντήσει στα επιχειρήματα της ομάδας αντίθεσης 

- Ζητήστε από τον εκπρόσωπο της ομάδας αντίθεσης να μιλήσει για 3 λεπτά – 

προκειμένου να απαντήσει στα επιχειρήματα της ομάδας υποστήριξης 

6. 3ος κύκλος (6 λεπτά) 

- Ζητήστε από τον εκπρόσωπο της ομάδας υποστήριξης μια καταληκτική ομιλία των 3 

λεπτών 

- Ζητήστε από τον εκπρόσωπο της ομάδας αντίθεσης μια καταληκτική ομιλία των 3 

λεπτών 
 

7. Ζητήστε από το κοινό να υποβάλει ερωτήσεις και στις δύο ομάδες (3 λεπτά). 
 

8. Όταν το κοινό δεν έχει άλλες ερωτήσεις, λαμβάνει χώρα μια ψηφοφορία που εξάγει το 

αποτέλεσμα της αντιλογίας. Ζητήστε από το κοινό να ψηφίσει δι’ ανατάσεως της χειρός 

- πρώτα για την πρώτη ομάδα και κατόπιν για τη δεύτερη (1 λεπτό). 

9. Συνοψίστε την αντιλογία (10 λεπτά). Η σύνοψη αφορά στην ανάλυση και στον 

εντοπισμό των κύριων σημείων της. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση της αντιλογίας: 

- Ποια επιχειρήματα ήταν τα περισσότερο πειστικά; 

- Έχει πειστεί κανείς και άλλαξε τη γνώμη του; 

- Ποιες νέες ενδιαφέρουσες απόψεις παρουσιάστηκαν; 

- Τι πρέπει να βελτιωθεί στην επόμενη αντιλογία;



Προαιρετικά: χρησιμοποιήστε μια χρονική περίοδο ενός δεύτερου μαθήματος για επιπλέον 

εξάσκηση. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένα μάθημα την εβδομάδα πριν από τη αντιλογία. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μπορείτε να εισαγάγετε θέματα που σχετίζονται με την 

κλιματική αλλαγή2, να εξηγήσετε τους κανόνες της αντιλογίας, μπορείτε επίσης να 

πραγματοποιήσετε ασκήσεις ώστε να προετοιμαστείτε για την αντιλογία (ασκήσεις 

προθέρμανσης). 

Άσκηση 1. Ολοκληρώστε την πρόταση 
 

Στην αρχή, ο δάσκαλος θα πρέπει να γράψει πολλές ημιτελείς θεωρίες στον πίνακα. Θα 

πρέπει να αφήσετε λίγο χώρο δίπλα σε καθεμία από αυτές. 

Παραδείγματα: 

- Η ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη επειδή…... 

- Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του περιβάλλοντος είναι...... 

- Τα ανθρακωρυχεία πρέπει να κλείσουν επειδή…. 

- Τα ανθρακωρυχεία δεν πρέπει να κλείσουν επειδή… 

Στη συνέχεια ο δάσκαλος διαβάζει κάθε δήλωση και ζητά από την τάξη να τη συμπληρώσει. 
 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις - το πιο 

σημαντικό είναι να προτρέψετε τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 

ενθαρρύνετε τη συζήτηση. 

 

 

Άσκηση 2. Ποιος πρέπει να πεταχτεί από το αερόστατο; 
 

Επιλέξτε πέντε ή έξι άτομα, καθένα από τα οποία επιλέγει ένα ιστορικό ή διάσημο πρόσωπο 

για να υποδυθεί. Εναλλακτικά, ο δάσκαλος μπορεί να αναθέσει στον ομιλητή ένα ιστορικό ή 

διάσημο πρόσωπο. Ζητήστε από όλους να φανταστούν ότι βρίσκονται μαζί σε ένα αερόστατο 

που πέφτει γρήγορα. Ένα άτομο πρέπει να πεταχτεί στη θάλασσα για να σωθούν οι άλλοι, αλλά 

ποιος θα είναι; Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να διατυπώσει τους λόγους για τους οποίους θα 

πρέπει να του επιτραπεί να παραμείνει στο αερόστατο. Η υπόλοιπη τάξη ψηφίζει και ο 

ηττημένος αποκλείεται από τη συνέχεια της αντιλογίας. Η διαδικασία συνεχίζεται, μέχρι να 

μείνει μόνο ένας μαθητής στο αερόστατο. 

 

 

Περισσότερες ασκήσεις: https://debate.uvm.edu/dcpdf/Training%20Games.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας υλικά που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου STUDENTS IN CLIMATE ACTION. 



Παράρτημα 1. 

 
Κλιματική αλλαγή – θέματα για τη αντιλογία για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

 

 

Ο τρόπος ζωής μου έχει αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή. 

Υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά δεν μπορεί να αποφευχθεί.  

Οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν για την κλιματική αλλαγή στο σχολείο. 

Οι βιολογικές τομάτες από την Ισπανία είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον 

από τις τοπικές τομάτες θερμοκηπίου. 

Θα πρέπει να επενδύσουμε χρήματα σε νέες τεχνολογίες για την αντικατάσταση των 

ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Είναι πολύ αργά για να σταματήσει η κλιματική αλλαγή. 



Παράρτημα 2. 
 

Φύλλο εργασίας για να προετοιμάσουν οι μαθητές τα επιχειρήματα και τα 

αντεπιχειρήματα 
 

Θεωρία: 

Επιχειρήματα ΥΠΕΡ Επιχειρήματα ΚΑΤΑ 

  



Παράρτημα 3. 
 

Πρακτικές συμβουλές για την αντιλογία: 
 
 

 

Να θυμάστε ότι η πρώτη εντύπωση είναι η πιο σημαντική 

 Αξίζει να ξεκινήσετε την ομιλία σας με το ισχυρότερο επιχείρημα 

Χρησιμοποιήστε ένα εύρος επιχειρημάτων 

Τα επιχειρήματα πρέπει να συνδέονται λογικά 

 Υποστηρίξτε τα επιχειρήματα με στοιχεία, για παράδειγμα, στατιστικά στοιχεία, απόψεις 

διαφόρων αρχών  

Αποφύγετε τη διατύπωση ακραίων δηλώσεων 

Παραμείνετε στο βασικό θέμα της συζήτησης  

Προσπαθήστε να προβλέψετε τη στρατηγική του αντιπάλου σας 

Ακούστε προσεκτικά τα επιχειρήματα του αντιπάλου ώστε να μπορέσετε να 

διατυπώσετε αντεπιχειρήματα, αναζητήστε το αδύνατο σημείο του 

Να πραγματοποιείτε εκούσιες παύσεις στις ομιλίες σας 

 Μην διαβάζετε από ένα χαρτί - διαβάστε μόνο αποσπάσματα και στατιστικά στοιχεία  

Τηρήστε σημειώσεις, θα σας βοηθήσει να προετοιμάσετε αντεπιχειρήματα 

Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την αίσθηση του χιούμορ σας 

Αφήστε μια καλή εντύπωση στο τέλος της αντιλογίας 


