
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS  KA219      

ENERGY FOR LIFE 



 
 

Διδακτικές ώρες που αφιερώθηκαν : 8 

Number of lessons: 8 

 

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων 
Project Planning 

Φάση 
Phase  

Αριθμός μαθημάτων 
Number of lessons 

Παρατηρήσεις -  Σχόλια 
Observations-Comments 

 
Α. Προσέγγιση του 

προβλήματος / θέματος 
A. Approach the problem/topic 

1 

 

 
Β. Μελέτη του προβλήματος 

/θέματος 
B. Study the problem/topic 

(Case study) 

4 

 

 
Γ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
C. Planning and development 

 

2 

 

 
Δ. Τελική ανάλυση και 

εξήγηση των 
αποτελεσμάτων 

D. Final analysis and 
explanation of the results. 

1 

 

 

  



 
 

Α. Προσέγγιση του προβλήματος  

A. Approaching the problem 

Η αφορμή δόθηκε μια μέρα που φυσούσε νοτιάς και η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθαρή 
από τη μεταφορά σκόνης 

The students were motivated by a windy day when the atmosphere was not clear 
because of the dust transfer. 
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Β. Μελέτη περίπτωσης  

B. Case Study 

 

Οι δραστηριότητες και το υλικό που χρησιμοποιούνται εξηγούνται στη φάση αυτή. 

Παρακάτω συμπεριλαμβάνεται το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην τάξη: φύλλα 

εργασίας, έγγραφα pdf , ιστοσελίδες ,βιβλία υπολογιστής τάξης . 

The activities and the resources used are explained in this phase. All the materials 
used are included such as: worksheets, pdf files, websites, books, classroom computer 

e.t.c. 

 

Δραστηριότητες  
Activities 

Δραστηριότητα 
Activity 

Υλικό 
Resource material 

Σχολιασμός 
Comments 

 
 
 
1.Παρακολούθηση 
βίντεο από το 
διαδίκτυο  
 
1. Watching a 
video on  the 
Internet 

Α.Η αφρικανική σκόνη «κατάπιε» την Κρήτη. 
ΠηγήYouTube  
Link 
:https://www.youtube.com/watch?v=UNj6FmV06MI 
 
A: The African dust “swallowed” Crete. 
Source You Tube 
 Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UNj6FmV06MI 
 
 
 
Β. Η αφρικανική σκόνη «έπνιξε» Ελλάδα και 
Κύπρο.  
ΠηγήEuro news  
Link :  
http://gr.euronews.com/2018/03/26/afrikaniki-skoni-se-
kypro-kai-ellada-foto-kai-video 

 B. The African dust covered Greece and Cyprus 

Source: Euro news Link : 
http://gr.euronews.com/2018/03/26/afrikaniki-skoni-se-
kypro-kai-ellada-foto-kai-video 

Όταν ο νοτιάς 
φυσάει πολλά 
beaufort γίνεται 
θυελλώδης. Τότε 
κάνει πολλές 
καταστροφές στο 
περιβάλλον. 
Καταστρέφει τα 
φυτά ρίχνει  
πολλές φορές 
δέντρα και η 
θάλασσα γίνεται      
τρικυμιώδης. 
Επιπλέον στις 
χώρες της 
Μεσόγειου 
μεταφέρεται 
αφρικανική σκόνη 
στην ατμόσφαιρα  
από την έρημο 
Σαχάρα. Όμως η 
σκόνη που 
περιορίζει την 

https://www.youtube.com/watch?v=UNj6FmV06MI
https://www.youtube.com/watch?v=UNj6FmV06MI
http://gr.euronews.com/2018/03/26/afrikaniki-skoni-se-kypro-kai-ellada-foto-kai-video
http://gr.euronews.com/2018/03/26/afrikaniki-skoni-se-kypro-kai-ellada-foto-kai-video
http://gr.euronews.com/2018/03/26/afrikaniki-skoni-se-kypro-kai-ellada-foto-kai-video
http://gr.euronews.com/2018/03/26/afrikaniki-skoni-se-kypro-kai-ellada-foto-kai-video


 
 

2.Μελέτη 
άρθρων από το 
διαδίκτυο  
2. Studying 
articles on the 
Internet. 

Α.«Σαχάρα» ξανά η Κρήτη - Επιστρέφει από αύριο η 
αφρικανική σκόνη. Πηγή : protothema.gr 

Link: 
https://www.protothema.gr/greece/article/773085/sahara-
xana-i-kriti-epistrefei-apo-aurio-i-afrikaniki-skoni-/ 

A.: Crete becomes “Sahara” Again. – The African 
dust returns tomorrow. 

Source: prorothema.gr 

Link: 
https://www.protothema.gr/greece/article/773085/sahara-
xana-i-kriti-epistrefei-apo-aurio-i-afrikaniki-skoni-/ 

 

 

Β.Αφρικανική σκόνη. Χάρτες πρόγνωσης, 
συγκέντρωσης, μεταφοράς σκόνης 
ΠηγήHelppost.gr 
Link : 
https://www.helppost.gr/kairos/afrikaniki-skoni-xartes-
prognosis-skiron-forecast/ 

B. African dust. Prediction maps , dust concentration, 
transfer. 

Source: Helppost.gr 

Link: https://www.helppost.gr/kairos/afrikaniki-skoni-
xartes-prognosis-skiron-forecast/ 

 

 
Γ.Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η νότια Κρήτη 

Πηγήcretalive.gr 
Link :  
https://www.cretalive.gr/crete/se-katastash-ektakths-
anagkhs-h-notia-krhth  

C. South Crete  In an emergency situation 
Source: cretalive.gr 
 
Link :  
https://www.cretalive.gr/crete/se-katastash-ektakths-
anagkhs-h-notia-krhth  

 

 

ορατότητα και 
προκαλεί 
δύσπνοια 
μεταφέρει και 
επικίνδυνα 
βαρέα μέταλλα 
όπως μόλυβδο, 
χρώμιο 
,ψευδάργυρο 
,βανάδιο, 
αρσενικό και 
νικέλιο . 
 
When the South 
wind blows in a 
high speed of the 
Beaufort wind 
force scale it 
becomes stormy. 
Then it can 
cause a lot of 
disasters, it can 
bring trees down 
and the sea 
becomes stormy. 
   Moreover, the 
South wind 
transfers African 
dust in the 
atmosphere of 
the 
Mediterranean 
countries. Not 
only does the 
dust lower 
visibility and 
cause breathing 
problems but it 
also carries 
dangerous heavy 
metals like lead, 
zinc, chromium, 
vanadium, arsenic 
and nickel. 
 

https://www.protothema.gr/greece/article/773085/sahara-xana-i-kriti-epistrefei-apo-aurio-i-afrikaniki-skoni-/
https://www.protothema.gr/greece/article/773085/sahara-xana-i-kriti-epistrefei-apo-aurio-i-afrikaniki-skoni-/
https://www.protothema.gr/greece/article/773085/sahara-xana-i-kriti-epistrefei-apo-aurio-i-afrikaniki-skoni-/
https://www.protothema.gr/greece/article/773085/sahara-xana-i-kriti-epistrefei-apo-aurio-i-afrikaniki-skoni-/
https://www.helppost.gr/kairos/afrikaniki-skoni-xartes-prognosis-skiron-forecast/
https://www.helppost.gr/kairos/afrikaniki-skoni-xartes-prognosis-skiron-forecast/
https://www.helppost.gr/kairos/afrikaniki-skoni-xartes-prognosis-skiron-forecast/
https://www.helppost.gr/kairos/afrikaniki-skoni-xartes-prognosis-skiron-forecast/
https://www.cretalive.gr/crete/se-katastash-ektakths-anagkhs-h-notia-krhth
https://www.cretalive.gr/crete/se-katastash-ektakths-anagkhs-h-notia-krhth
https://www.cretalive.gr/crete/se-katastash-ektakths-anagkhs-h-notia-krhth
https://www.cretalive.gr/crete/se-katastash-ektakths-anagkhs-h-notia-krhth


 
 

Γ. Ανάπτυξη και προγραμματισμός   C. Planning and development 

Πείραμα - Experiment: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Βάλαμε δύο γλάστρες που είχαμε 
φυτέψει μαρούλια και λουλούδια. 
 
We planted lettuce and flowers in two 
pots 

 

 
 
Την πρώτη μέρα πήραμε το πιστολάκι 
μαλλιών. Βάλαμε τον ζεστό αέρα με 
μεγάλη ένταση πολλή ώρα πάνω στη 
μια γλάστρα . 
 
On the first day we took a hair dryer. 
We set it in the hot air in maximum 
temperature and blew on one of the 
flower pots. 

  

 
 
 
Μετά από μια μέρα επαναλάβαμε τη 
διαδικασία στην ίδια γλάστρα . 
 
The next day we repeated the 
procedure on the same flower pot. 

 

 
Τρεις μέρες αργότερα τα φυτά στη 
γλάστρα είχαν ξεραθεί . Ο ζεστός 
αέρας τα είχε καταστρέψει . 
 
Three days later the plants were 
withered. The hot wind had destroyed 
them. 



 
 

Δ. Αξιολόγηση    D. Evaluation 

Η αξιολόγηση έγινε με φύλλο εργασίας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

The evaluation was carried out by generating a worksheet. (APPENDIX) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX 

 

1. Ο νοτιάς γίνεται επικίνδυνος όταν είναι πολλά ________ . 

  

2. Η σκόνη που έρχεται με τον δυνατό αέρα μεταφέρει βαρέα 

__________ . 

 

3. Ο νοτιάς υπάρχει πιο πολύ στις χώρες της ___________ . 

 

 

4. Μερικά στοιχειά που περιέχονται στη σκόνη είναι _________ , 

___________ , ___________ κ.α. 

 

5. Όταν φυσάει πολύ πέφτουν από τα δέντρα ___________ ενώ τα 

φυτά _______________. 

 

6. Η αφρικανική σκόνη έρχεται από την ________________ . 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

1. Ο νοτιάς γίνεται επικίνδυνος όταν είναι πολλά Μποφόρ . 

2. Η σκόνη που έρχεται με τον δυνατό αέρα μεταφέρει βαρέα μέταλλα . 

3. Ο νοτιάς υπάρχει πιο πολύ στις χώρες της Μεσογείου . 

4. Μερικά στοιχειά που περιέχονται στη σκόνη είναι Ψευδάργυρος , 

Μόλυβδος, Βανάδιο κ.α. 

5. Όταν φυσάει πολύ πέφτουν από τα δέντρα κλαδιά ενώ τα φυτά 

ξεραίνονται. 

6. Η αφρικανική σκόνη έρχεται από την έρημο Σαχάρα. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Answer key: 

1. The South wind becomes dangerous when it blows in a high 

speed of the Beaufort scale. 

2. The South wind is more common in the Mediterranean 

countries. 

3. The dust which is transferred from the strong South wind 

contains a lot of heavy metals. 

4. Some of the elements contained in the dust are Zinc and 

Lead. 

5. When there is a strong wing a lot of tree branches fall down 

and the plants wither. 

6. The African dust comes from the Sahara desert. 

 

1. The South wind becomes dangerous when it blows in a high speed of 

the ______________ scale. 

 

2. The South wind is more common in the _______________ countries. 

 

3. The dust which is transferred from the strong South wind contains a 

lot of heavy _______________. 

 

4. Some of the elements contained in the dust are ______________ 

and ______________. 

 

5. When there is a strong wing a lot of tree ______________ fall down 

and the plants _______________ .  

 

6. The African dust comes from the _____________ ____________. 



 
 

 


