
  

ΑΛΛΑΞΤΕ  ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Καταγράφετε τα µέτρα που λαµβάνετε για την καταπολέµηση των κλιµατικών µεταβολών! Για 

µία περίοδο 6 εβδοµάδων, δώστε στον εαυτό σας ένα βαθµό για κάθε µέτρο που λάβατε κατά τη 

διάρκεια της εβδοµάδας και, στο τέλος της περιόδου, προσθέστε τους βαθµούς και δείτε το τελικό 

σας αποτέλεσµα. 
 

 

 Εβδοµάδα 1η: 
/   /2021- 

/   /2022 

Εβδοµάδα 2η: 
/   /2021- 

/   /2022 

Εβδοµάδα 3η: 
/   /2021- 

/   /2022 

Εβδοµάδα 4η: 
/   /2021- 

/   /2022 

Εβδοµάδα 5η: 
/   /2021- 

/   /2022 

      Εβδοµάδα 6η: 
/   /2021- 

/   /2022 

 

Εξοικονόµηση θερµότητας.        
 

Μειώστε τη θερµοκρασία του σπιτιού σας κατά 1 °C για µία εβδοµάδα. 

Παίρνετε 10 βαθµούς. 

      

 

Αερίζετε τα δωµάτια, φροντίζοντας να µη χάνεται θερµότητα για µία 

εβδοµάδα. Παίρνετε 5βαθµούς. 

       

 

Κάντε ντους αντί για µπάνιο για µία εβδοµάδα. Παίρνετε 5 βαθµούς.        

 
Σκεφθείτε τι χρειάζεστε από ΤΟ ψυγείο προτού το ανοίξετε - µην αφήνετε 

την πόρτα ανοιχτή για πολλή ώρα. Αν το κάνετε για µία εβδοµάδα, 

παίρνετε 1 βαθµό. 

       

 

Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας.        

Σβήνετε τα φώτα, όταν δεν τα χρειάζεστε. Για µία εβδοµάδα, παίρνετε 

5 βαθµούς. 

       

 

Μην αφήνετε το κινητό στην πρίζα, αν έχει ήδη φορτιστεί. Αν το 

κάνετε για µία εβδοµάδα, παίρνετε 1 βαθµό. 

       

 

Κλείνετε τελείως την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή τον υπολογιστή 

σας. Μην τα αφήνετε σε αναµονή. Για µία εβδοµάδα, παίρνετε 5 βαθµ. 

       

 

Ανακύκλωση.        

Χρησιµοποιείτε κάδους ανακύκλωσης γυαλιού για µία εβδοµάδα. 

Παίρνετε 1 βαθµό. 

       

 

Για µία εβδοµάδα, παίρνετε µαζί σας στο σχολείο µπουκάλι νερού που 

ξαναγεµίζει, αντί για πλαστικό µπουκάλι µίας χρήσης. Παίρνετε 5 βαθµ. 

       

 

Πάρτε στο σούπερ-µάρκετ τσάντα για τα ψώνια ή 

ξαναχρησιµοποιήστε πλαστική σακούλα µίας χρήσης για µία 

εβδοµάδα. Παίρνετε 5 βαθµούς. 

       

 

Βάδισµα.        

Περπατήστε, κάντε ποδήλατο ή χρησιµοποιήστε τις αστικές 

συγκοινωνίες για να πάτε στο σχολείο, στις εξωσχολικές σας 

δραστηριότητες και πίσω στο σπίτι. Για κάθε 

χιλιόµετρο,παίρνετε1βαθµό. 

       

 

Λοιπά.*        

 

 

Η συνολική   βαθµολογία σας έπειτα από 6 εβδοµάδες:  .............. ………………… 

To όνοµα και η υπογραφή σας:   .................................................. ………………… 

Μάρτυρες (ονόµατα και υπογραφές):  .......................................... ………………...  

 

                           

 
 


