
Μάθετε περισσότερα για το έργο Scent: 
https://scent-project.eu/

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
‘Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της σύμβασης χρηματοδότησης αριθ. 688930.

Μάθημα 2

Η πρόκληση του 
SCENT



Συγκεντρώστε την ομάδα σας 
με  4-5 μαθητές στην τάξη. Ο 
δάσκαλος θα δώσει στην 
ομάδα σας ένα μεγάλο φύλλο 
χαρτιού και μερικά στυλό.

Φέρτε το φύλλο χαρτιού, τα 
στυλό και τα σημειωματάρια 
που σας δόθηκαν την 
τελευταία φορά και βγείτε έξω 
στη τοποθεσία που έχετε 
επιλέξει.

Όταν τελειώσει ο χρόνος, ο 
δάσκαλός σας θα σας ζητήσει 
να γυρίσετε στην τάξη και να 
επιστρέψετε τα μεγάλα φύλλα 
που έχετε σχεδιάσει. Δεν έχει 
σημασία αν δεν έχετε τον 
χρόνο να ολοκληρώσετε το 
σχεδιασμό όλων των 
πραγμάτων. 
Την επόμενη φορά, θα έχετε 
την ευκαιρία να παρουσιάσετε 
τα ευρήματά σας σε 
ολόκληρη την τάξη!

Καλή διασκέδαση!

the

Σήμερα μπορείτε να σχεδιάσετε έναν χάρτη του περιβάλλοντός σας! Θα θέλαμε να έχουμε μια 
σαφή εικόνα του τοπικού σας περιβάλλοντος και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας ...

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ SCENT 
KΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ! 

Ξεκινήστε σχεδιάζοντας το περίγραμμα / σχεδιαγράμματα της 
περιοχής. Όταν έχετε σχεδιάσει το περίγραμμα, σχεδιάστε ό, τι 
μπορείτε να δείτε μέσα στην περιοχή. Τα ζώα, τα φυτά, τα κτίρια, τους 
λόφους, τα εμπόδια, τις πλακόστρωτες περιοχές, τα απορρίμματα 
κ.λπ. Ο χάρτης σας γίνεται κατόπιν ένας λεπτομερής χάρτης του 
τοπικού σας περιβάλλοντος, ενός μικρού μικροπεριβάλλοντος. 
Μετρήστε τα στοιχεία που αναγνωρίζετε και κρατήστε σημειώσεις στο 
σημειωματάριό σας.

Εάν έχετε πρόσβαση σε βιβλία / εγκυκλοπαίδειες βοτανικής / 
ορνιθολογίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά, ή το δάσκαλό σας 
ή άλλες διαθέσιμες πηγές για να βοηθηθείτε στην αναγνώριση ειδών 
και άλλων στοιχείων.

Μπορείτε να αποφασίσετε ανάμεσα στην ομάδα σας, ποιος θα 
σχεδιάσει, ποιος θα περπατήσει γύρω από τα στοιχεία που θα 
συμπεριληφθούν, ποιος θα τα μετρήσει και θα κρατήσει σημειώσεις, 
ποιος θα αναζητήσει είδη σε βιβλία και ούτω καθεξής.

Πως περιμένετε ότι, η περιοχή που επιλέξατε, θα μοιάζει σε 50 χρόνια; 
Τι νομίζετε ότι θα έχει αλλάξει;




