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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
 

Παγκύπριος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας για την Επιστήµη της Μετεωρολογίας: 
 

Τίτλος: “ Κλιµατική Αλλαγή” 
ΣΤΟΧΟΙ: 
1. Ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων. 
2. Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος εργασίας / συνεργασίας ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές. 
3. Να σχεδιάσουν και να µοιραστούν την εργασία τους για τη δηµιουργία ιδεών και θέσεων που να προωθούν το 
υγιή µυαλό και το σώµα µέσα σε ένα βιώσιµο περιβάλλον. 
4.  Γνωριµία µε την  επιστήµη της µετεωρολογίας  και µε θέµατα που αφορούν την κλιµατική αλλαγή. 
5. Αντίληψη των γεωγραφικών ερωτηµάτων. 
6. Γνωριµία µεταξύ ανθρώπου-γεωγραφικού χώρου και φυσικού περιβάλλοντος. 
7. Να µάθουµε πώς η κλιµατική αλλαγή άρχισε να επιδρά και στη Κύπρο. 
8. Επίγνωση µε διαφορές µαθηµατικές εξισώσεις, γραφικές παραστάσεις, στατιστικά  και σύγκριση  δεδοµένων. 
  
Περίληψη: 
Το τµήµα των Γεωγραφικών επιστηµών µε οµάδα µαθητών / τριων από το Γυµνάσιο Αγλαντζιάς, θα υλοποιήσουν 
µια µελέτη που στόχο έχει να παρουσιάσει δεδοµένα που να καταδεικνύουν ότι το κλίµα εδώ στην Κύπρο βρίσκεται 
σε κίνδυνο.  Προκοµµένου να µελετηθεί επιστηµονικά η κλιµατική αυτή η τάση, χρησιµοποιήσαµε τα αποτελέσµατα 
κλιµατικών προγραµµάτων πρόγνωσης για τρεις κύριες µετεωρολογικές παραµέτρους, αυτής της αθροιστικής 
βροχής, της µέσης θερµοκρασίας και της υγρασίας. Αυτά τα προγνωστικά προγράµµατα, τα µοντέλα κλίµατος ή 
γνωστά και σαν κλιµατόγραµµατα, οµάδα µαθητών / τριων εδώ στο Γυµνάσιο της Αγλαντζιάς ανάλαβε να κάνει µια  
συγκεκριµένη έρευνα και κατάγραψε καιρικά δεόµενα:  της θερµοκρασίας, της βροχοπτώσεις και της υγρασίας,  
µέσα από τα όργανα που έχουµε εδώ στον µετεωρολογικό σταθµό που δηµιουργήσαµε στην άυλη  του γυµνασίου 
µας. 
Σενάριο: Όλα ξεκίνησαν µε την ακόρεστη όρεξη του ανθρώπου  για ενέργεια. Κάθε διακόπτης που γυρνάµε, κάθε 
πρίζα, κάθε κουµπί για να ανάψουµε κάτι, αναπόφευκτα καταλήγει κάπου στην ατµόσφαιρα, ανάµεσα µας που δεν 
το βλέπουµε. Το 90% της παγκόσµιας ενέργειας ξεκινά ως ορυκτό καύσιµο. Άνθρακας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο. 
Καίγοντας αποµεινάρια απολιθωµάτων προϊστορικών φυτών και ζώων δηµιουργείται µια αναπόφευκτη χηµεία. Και 
αυτό είναι: διοξείδιο του άνθρακα CO2. Αυτά τα ορυκτά καύσιµα είναι η πιο µεγάλη πηγή εκποµπής διοξειδίου του 
άνθρακα CO2.  
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες δηµιουργούν ρύπους διοξειδίου του άνθρακα CO2, αφού όλοι µας πλέον 
χρησιµοποιούµε ενέργεια για να θέσουµε σε εφαρµογή όλες τις µοντέρνες συσκευές που πραγµατικά έχουν 
βελτίωση την ποιότητα ζωής εδώ και γενεές, που είναι πλέον δύσκολο να φανταστούµε τη ζωή µας χωρίς αυτές.  
Όµως, όσο αυτοί οι ρύποι διοξειδίου του άνθρακα CO2 αυξάνονται στην ατµόσφαιρα, είναι η εγγύηση για την 
καταστροφή του οικοσυστήµατος και γενικότερα του πλανήτη γη, διότι όσο ο κόσµος θερµαίνεται περισσότερο 
βαθµό προς βαθµό, και κάθε βαθµός που αυξάνεται, αλλάζει εντελώς τον τρόπο που λειτούργει ένα οικοσύστηµα. Η 
ατµόσφαιρα είναι η ζώνη προστασίας της επιφάνειας του πλανήτη. Ένα µικρό ποσοστό αυτής είναι τα αέρια του 
θερµοκηπίου. Ένα κοκτέιλ υδρατµών, διοξειδίου του άνθρακα, µεθανίου, οξειδίου του νατρίου και όζοντος. Είναι 
σαν ένας θολός γύρω από τον πλανήτη, που συγκρατεί την απαραίτητη ηλιακή ενέργεια για να διατηρηθούν οι 
κατάλληλες θερµοκρασίες που συντηρούν την ζωή στην γη. Αλλά, όσο αυτά τα αέρια αυξάνονται παγιδεύουν 
περισσότερη ζέστη και µπορούν να επηρεάσουν ριζικά το κλίµα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όλοι οι επιστήµονες 
συµφωνούν ότι σήµερα ζούµε σε έναν κόσµο θερµότερο, γι’αυτό περνούν δεδοµένα σε υπολογιστές τελευταίας 
τεχνολογικής εφεύρεσης για να υπολογίσουν τι σηµαίνουν για το µέλλον µας. Οι προβλέψεις, είναι ανησυχητικές.  

 
 
 
 



ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Χρονοδιάγραµµα : Έξι µήνες. Νοέµβριος 2020 – Μάρτιος 2021 
Προϋπολογισµός: Τίποτα 
Λογισµικό: ArcGIS Online, MS Office 365 
Αριθµός µαθητών / τριων που θα λάβουν µέρος: 6 

 
Περίγραµµα µελέτης / έρευνας: 
Η σωστή προσέγγιση για µια µελέτη είναι ο µαθητής / τρια,  να διερευνήσει πρώτα το θέµα 
µεθοδικά µέσα από µια σειρά βηµάτων όπως σας τα παρουσιάζω αναλυτικά πιο κάτω: 
Βήµα 1:  

• Εγγραφή. ∆ηµιουργία οµάδων από µαθητές / τριες στην κάθε οµάδα. 

• Στόχοι και πρόγραµµα συναντήσεων.  

• ∆ηµιουργία διαγράµµατος εργασίας των οµάδων / δενδροδιάγραµµα. 
  
Βήµα 2: Εισαγωγή:   Τίτλος  µελέτης: “Κλιµατική αλλαγή.” 

• Κατανόηση του θέµατος. Συζήτηση. 
 

Βήµα 3:  

• Συλλογή και δηµιουργία γεωγραφικών δεδοµένων.  

• Συλλογή δεδοµένων / Κλιµατογραµµα 

• ∆ορυφορικές εικόνες / φωτογραφίες από την καταγραφή δεδοµένων. 

• ∆ηµιουργία πινάκα, µε τις ακόλουθες στήλες: 
o Βροχόπτωση – Θερµοκρασία - Υγρασία 

Βήµα 4:  

• Έρευνα.  

• Επεξεργασία δεδοµένων. 

• Γραφική παράσταση, κλιµατογραµµα, σύγκριση. 
 

Βήµα 5: Ανάλυση. Με πλήρη σαφήνεια, ολοκληρωµένες προτάσεις και πλήρη ανάλυση, να 
γράψετε σαφείς δηλώσεις στην µελέτη σας. 
 
Βήµα 6: Παρουσίαση. Συµπεράσµατα: Παρουσίαση θέµατος µε την εφαρµογή MS Power Point.  

• Μαθητές /τριες θα δηµιουργήσουν µια παρουσίαση MS Power Point έτσι που να µπορεί 
να προχωρήσει η εργασία. Aναπαράσταση δεδοµένων σε κουτιά και τα βέλη δείχνουν 
τη ροή των δεδοµένων. Ανάπτυξη µοντέλου για την επίλυση του προβλήµατος. 

• Ανάλυση / Παρουσίαση αυτών των δεδοµένων: 

• Επίσης, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες, µπορούν να 
συµπεριληφθούν στην τελική ανάλυση.  

• Εξαγωγή συµπερασµάτων. 

• Αξιολόγηση της µελέτης. Ποιο είναι το µήνυµα. 
 
Βήµα 7: Μεθοδολογία της µελέτης.  
• Μέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή και συλλογή δεδοµένων. 
• Περιορισµοί που τυχών να υπήρξαν για την συλλογή αυτών των δεδοµένων. 
 
Παρακαλώ Σηµειώστε: Σχεδιασµό και οργάνωση: 
• Η µελέτη να είναι απλά γραµµένη και να διαβάζεται εύκολα. 
• Το περιεχόµενο να είναι κατά κάποιο τρόπο σαφή και λογικό. 
• ∆ιαγράµµατα, χάρτες και φωτογραφίες θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο δοκίµιο. 
• Σελίδες περιεχοµένου, τίτλος, γραµµατοσειρά, περιθώρια, ηµεροµηνίες και οργάνωση 

όλα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα. 
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ΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΗΜΟ 

 
 

Τµήµα  EMAIL              

1 
 

∆ιαµάντω Κωνσταντίνου Β6  

2 
 

Οδυσσέας Πιερίδης Β4 
 

3 
 

Μαρία Πατίνιου Β4 
 

4 
 

Μάρκος Σωκράτους Β4 
 

 
 
 
 
∆ενδροδιάγραµµα συνεργασίας: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT MANAGER: 
Γιώργος Σεκκές 
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TEAM: 
Μάρκος 

Οδυσσέας 
∆ιαµάντω 

Μαρία 

DATA RECORDING 
TEAM: 

∆ιαµάντω 
Οδυσσέας  

Μαρία 
Μάρκος 


