
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΠΗΓΕΣ
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Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ

JEANS ΣΟΥ

| Γεωγραφία | Οικονομία | Χημεία | Φυσική | Μητρική Γλώσσα |



▪ Παγκοσμιοποίηση
▪ Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις
▪ Οικονομικές προκλήσεις
▪ Αρχές αειφόρου ανάπτυξης

▪ Έννοιες για την παγκοσμιοποίηση

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Κατανοήσουν την παγκοσμιοποίηση με ένα συγκεκριμένο

παράδειγμα
▪ Γνωρίσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των

μεταποιημένων προϊόντων
▪ Κατανοήσουν οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα
▪ Αναπτύξουν μια κριτική αντίληψη για την κατανάλωση
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ
JEANS ΣΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#1:Ο /Η εκπαιδευτικός θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Πού παράγονται τα τζιν;-
Σε ποιες χώρες διανέμονται;
Οι μαθητές τοποθετούν τις αντίστοιχες πινέζες στο χάρτη

Από ποια υλικά κατασκευάζονται; Πλαστικό, βαμβάκι, μέταλλο, μαλλί, άμμος κ.λπ.
Ενημερώστε τους μαθητές/τριες ότι όλα τα υλικά με παράξενο όνομα (π.χ. ακρυλικό,
βισκόζ, πολυεστέρας κ.λπ.) αποτελούν ένα είδος πλαστικού, επομένως έχουν πρώτη
ύλη το πετρέλαιο

#2: Για να γίνει η δραστηριότητα περισσότερο διασκεδαστική ο / η εκπαιδευτικός
τοποθετεί δείγματα από κάθε υλικό σε φακέλους για να απεικονίσει τις χώρες
προέλευσης /ή και επεξεργασίας παραγωγής των ενδυμάτων:
Βαμβάκι: παραγωγή στο Μπενίν
Καρούλι βαμβακερού νήματος: στο Πακιστάν
Μπλε σκόνη: βαφή indigo στην Ιταλία
Κομμάτια τζιν: κοπή και συναρμολόγηση στην Τυνησία
Άμμος: πλύσιμο στην Τουρκία
Eλαστάν: πολυεστερική ίνα που εισάγεται στην Ιαπωνία
Φερμουάρ: παράγεται στη Γαλλία
Κουμπί: ορείχαλκος από τη Ναμίμπια
Για κάθε υλικό, τοποθετήστε μία πινέζα στο χάρτη που θα αντιστοιχεί σε κάθε χώρα.
Για κάθε χώρα, είναι δυνατόν να απεικονιστούν οι συνθήκες παραγωγής με
φωτογραφίες που θα προβάλλονται ή θα εκτυπωθούν καθώς και η κατανάλωση
ενέργειας υπολογίζοντας για παράδειγμα το αποτύπωμα άνθρακα λόγω των
αποστάσεων.
Χρησιμοποιώντας μια χρωματιστή κλωστή (ή νήμα), ενώστε τις πινέζες στο χάρτη για
να δείτε τη διαδρομή που ακολουθεί το ρούχο. Σε αυτό το στάδιο είναι δυνατό να
υπολογιστεί ο αριθμός των χιλιομέτρων που διανύονται για κάθε στάδιο παραγωγής
του και να συζητηθεί ο τρόπος μεταφοράς των προϊόντων μόδας (πλοία, αεροπλάνα,
αυτοκινητόδρομοι) καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

#1: Εκτυπώστε έναν παγκόσμιο χάρτη
#2: Φέρτε ένα ζευγάρι τζιν με την ετικέτα του και 10 φακέλους με το κωδικό HDI

(Human Development Index) που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα
#3: Φέρτε δείγματα υλικών
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#3: Σε κάθε φάκελο σημειώστε το ΔΑΑ (Δείκτης Ανθρωπογενούς Ανάπτυξης) της
χώρας.
Αυτές οι πληροφορίες αντικατοπτρίζονται στην τιμή των υφασμάτων. Έτσι, οι
μαθητές/τριες αποκτούν σταδιακά επίγνωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της παραγωγής και της διανομής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Σε αυτό το στάδιο παρουσιάζεται και η άνιση κατανομή του πλούτου.

Για ένα ζευγάρι τζιν που κοστίζει 35 ευρώ η ανάλυση κόστους έχει ως εξής:
15,75 ευρώ για τον έμπορο
14 ευρώ για τη μάρκα
1,75 ευρώ για τη μεταφορά
3,5 ευρώ ως κόστος παραγωγής
1 ευρώ για τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων

Θα μπορούσατε να παρουσιάσετε στους μαθητές και τις έννοιες των
περιβαλλοντικών ετικετών (eco lebels, π.χ. Max Havelaar, AB, FSC κ.λπ.)

#4: - Τι κάνεις με τα παλιά σου τζιν (jeans);
Λίστα απαντήσεων στον πίνακα
Σε αυτό το στάδιο προσεγγίζονται οι έννοιες της επιδιόρθωσης,
της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης κ.λπ.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά

Διάρκεια Δράσης

Απαιτούμενη 
άδεια /Συγγραφή

Πειραματική δραστηριότητα

Από 12 χρονών
Αίθουσα διδασκαλίας

Παγκόσμιος χάρτης: Κατέβασε και 
εκτύπωσε σε A3 χαρτί 
20 Πινέζες
1 ζεύγος γωνιών
1 ζευγάρι τζιν (κόψτε την τσέπη 
(ελαστάν), το φερμουάρ και το κουμπί)
10 φάκελοι
1 δείκτης
Χρωματιστό νήμα, λίγο βαμβάκι, 
καρούλι νήματος, μπλε πούδρα (ξηρού 
χρώματος), μερικά κομμάτια τζιν και 
άμμος
Προετοιμασία: 2 ώρες
Υλοποίηση: 1 ώρα
Βήμα 1: 5 λεπτά
Βήμα 2: 20 λεπτά
Βήμα 3: 20 λεπτά 
Βήμα 4: 15 λεπτά

GRAINE Île-de-France – Χωρίς εμπορική 
χρήση
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Σύνδεσμοι http://www.graine-
idf.org/sites/default/files/contenus/guide_ani
mations_BDEF.pdf
World map : 
https://www.mapsofworld.com/world-map-
image.html
Εικόνα για την παραγωγή βαμβακιού:

https://boutique.rsf.org/collections/albums-
photos/products/100-photos-de-yann-
arthus-bertrand-pour-la-liberte-de-la-presse
HDI : http://hdr.undp.org/en/countries
Ecolabel : https://www.labelinfo.be/fr
Μόδα που ρυπαίνει : 
https://www.sustainyourstyle.org/old-
environmental-impacts ; 
http://trademachines.fr/info/sale-linge/ ; 
http://reseauecoleetnature.org/fiche-
experience/le-vert-va-tout-le-monde-il-est-
temps-de-repenser-la-fast-fashion-03-01-
2019.html
(μόνο στα Γαλλικά)
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