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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών
και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή 
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος  Έργου
Γεώργιος Τύπας
Σύμβουλος  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου                                  

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γεωργία Φέρμελη, Γεωλόγος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Μαρία Ρουσσομουστακάκη - Θεοδωράκη, Λέκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Κλεοπάτρα Χατζηκώστα, Εκπαιδευτικός Π/θμιας Εκπαίδευσης.
Μαρτίνος Γκαίτλιχ, Βιολόγος

ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:    Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών
Αγγελική Τρικαλίτη, Σχολική Σύμβουλος                                                            
Ανθούλα Πετρούση, Εκπαιδευτικός Π/θμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Δέσποινα Χριστοφορίδου, Εκπαιδευτικός, Σκιτσογράφος 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Σ. Παπαδοπούλου, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Δήμητρα Σπυροπούλου, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γεωργία Φέρμελη, Μαρία Ρουσσομουστακάκη - Θεοδωράκη
Κλεοπάτρα Χατζηκώστα, Μαρτίνος Γκαίτλιχ
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Αντί Προλόγουυυ 999

ΜΕΕΕΡΟΟΟΣ Α:ΑΑ  ΕΕΕΕΕΙΣΙΙ ΑΓΑΓΑΓΑΓΑ ΩΓΩΓΩΓΙΚΟ ΟΟ / / / // ΘΕΘΕΘΕΘΕΩΡΩΡΩΡΩΡΗΤΗΤΗΤΗ ΙΚΙΚΙΚΚΚΟΟΟΟ

Κεφάλαιο Ι
Περιβάλλον και Αειφορία – Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 111111111
Σκοποθεσία και θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 141414444444ςςς
Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 11555555555555
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές 111777777777777
Μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης προγράμματος 22244444444
Άξονες και κριτήρια αξιολόγησης 2522

Κεφάλαιο ΙΙ
Αέρας-Ατμόσφαιρα-Κλιματικές Αλλαγές 2266666
Νερό 3232
Έδαφος 38888
Δάση 444444444
Βιοποικιλότητα – Εξαφάνιση των ειδών 50505
Ενέργεια 565666
Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων 66222222
Ανθρώπινες δραστηριότητες 68686888
Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες 747474744

ΜΕΜΕΜΕΜΕΕΡΟΟΟΟΣ ΣΣ Β:Β  ΕΕΕΕΡΓΡΓΡΓΡΡΓΑΣΑΣΑΣΣΤΗΤΗΤΗΤΗΡΙΡΡΡΡ ΑΚΑΚΑΚΚΟ Ο Ο Ο // / ΠΡΠΠΠΡΑΚΑΚΑΚΤΙΤΙΚΟΚΟΚΟΟ

Ενδεικτικά Σχέδια και Φύλλα Εργασίας
Αέρας-Ατμόσφαιρα-Κλιματικές Αλλαγές 8888881111111
Νερό 990909000000090900090090090
Έδαφος 9999999999999999999
Δάση 11000088888888
Βιοποικιλότητα – Εξαφάνιση των ειδών 111111777777777
Ενέργεια 121222666666666666666666666
Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων 1135353555553555555553
Ανθρώπινες δραστηριότητες 144444444444444444444444444
Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες 155555151551153333333333333333333333

Γλωσσάριο 16166666162222222222
Βιβλιογραφία 1616666661663333





Ηαειφόρος ανάπτυξη αποτελεί αδιαμφισβήτητη πρόταση για τη διασφάλιση της ευημερίας στη Γη μέσω της πρροστασίσίίίαςαςαςαςαςςς
του περιβάλλοντος και της διατήρησης της ισορροπίας του. Απαιτεί, ωστόσο, τον επαναπροσδιορισμό των αναγκώώώώνννν
του ατόμου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση του συστήματος αξιώών πουυυυυ έέ έέέέέέέ--

χουμε υιοθετήσει μέχρι σήμερα ως άτομα και ως κοινωνίες.

Η συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης είναι προφανής. Το σχολείο, με τη θθθέ-έ-έ-έ-
σπιση των Καινοτόμων Δράσεων, μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές-αυριανούς πολίτες για την αναγκαιιότητα ττττττηςηςηςςςςηςηηςηςης
ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Ο παρών «Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» απευθύνεται σστους εκ-κ-κκκκ-κ-κ-κ-κκκ
παιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και έχει ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους για θέματα περιβάάάλ-λ-λ-λ-λλ-λ-λ-λ-λλλ
λοντος, καθώς και την επιμόρφωσή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής ΕΕκπαίδεευ-υ-υ-υ-υ-υ---υ-υ--υ---
σης. Το περιεχόμενο του Οδηγού είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίσσίουουοο
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.), καθώς και τη φιλοσοφίαααα καιαιαιι
το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων της Περιβαββαβ λ-λ-λ-λ---------
λοντικής Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 304 τ.Β//13-03-08, καθώς και της σχετικής προκήρυξηςς του ΠΠΠΠΠαιιι----------
δαγωγικού Ινστιτούτου για τη συγγραφή του Οδηγού. Τόσο το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξηης Διαααααθεθεεθε----------
ματικών Δραστηριοτήτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και ο παρών Οδηγός είναι αναρτημένα στην ιστοθέθέέέέσηηηηηηηηηηηησηη
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Η έννοια του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται με την ολιστική διάστασή του. ΣΣυνεπώπώπώώς,ς,ς,ς,ςς
κάθε θέμα/πρόβλημα αντιμετωπίζεται διεπιστημονικά και διαθεματικά στο πλαίσιο ενός προγράμματος Περιβαλλλοντιικήήήςςςςςςςςςςςςςς
Εκπαίδευσης. Επίσης, πρέπει να δίνεται έμφαση στη μελέτη κυρίως τοπικών και εθνικών θεμάτων. Οι μαθητές ππρέπει ννααααααααααααααα
συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν γιια τα προροοο------
βλήματα που συνδέονται με αυτό, να δραστηριοποιηθούν και να συμβάλλουν στην προσπάθεια πρόληψης και ααντιμετώτώώώώώ----------
πισής τους.

Ο Οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη: α) το Εισαγωγικό/Θεωρητικό μέρος και β) το Εργαστηριακό/Πρακτικό μέρρος.

• Το Εισαγωγικό/Θεωρητικό μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει σύντοομες αννναα-α-α-------
φορές στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, τη σκοποθεσία και το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής ΕκΕκΕκΕκκ-----------
παίδευσης, σύντομη ιστορική αναδρομή για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αναφορά στις μεθοδολογικέςς προσεσεγ-γ-γ----γ-γ--γγ----
γίσεις και τις διδακτικές στρατηγικές, το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης προγραμμάτων της Περιβαλλονντικής ΕκΕκΕκΕκκκκκκκκ------
παίδευσης, τους άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει κείμενα βασικήής ενημέμέμέμέέμέέέ----
ρωσης που αφορούν σε εννέα άξονες γνωστικού περιεχομένου: Αέρας - Ατμόσφαιρα - Κλιματικές Αλλαγγές, Νερεερερρρρερερρόόόόόόόό,ό,όό,όό,ό,ό,όό,,,όόόόό
Έδαφος, Δάση, Βιοποικιλότητα – Εξαφάνιση των ειδών, Ενέργεια, Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήήτων, ΑΑΑΑΑΑννν-νν-ν-ν-ννννν
θρώπινες δραστηριότητες, Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες. Παράλληλα, δίνονται πηγές πρόσθετης πληροφφόρησσηησηησης.ς.ς.ς.ςς.ςς

• Το Εργαστηριακό/Πρακτικό μέρος περιέχει Ενδεικτικά Σχέδια Εργασίας, ένα για κάθε άξονα γνωστικού πεεριεχοομέμέέμέμέέέ-----
νου, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώςς και φφύλύλύλύλλλλλλλλλ---------
λα εργασίας, που υποστηρίζουν τα προτεινόμενα Σχέδια Εργασίας.

Τέλος, ο Οδηγός περιλαμβάνει λέξεις-κλειδιά (στα ελληνικά και τα αγγλικά), με τις οποίες μπορεί να γίνει ανναζήτητηηηηησησησησησησσησησησηησησησησηησησησηηηησσηηησηηηηηη
πληροφοριών στο διαδίκτυο για τα υπό μελέτη θέματα, σχετικές ιστοθέσεις και ενδεικτική βιβλιογραφία.
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Ως περιβάλλον ορίζεται «Το σύνολο των φυσικών και
ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται
σε αλληλεξάρτηση και επηρεάζουν την οικολογική ισορρο-
πία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ι-
στορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες»
(Ν. 1650/1986, Άρθρο 2, §1/ ΦΕΚ 160 τ.Α/16-10-86). Ο ορι-
σμός αυτός φέρνει στο προσκήνιο τις ποικίλες πτυχές του
περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, στην εκπαιδευτική διαδικασία το περιβάλ-
λον προσεγγίζεται άλλοτε ως φύση, δηλαδή το σύνολο ορ-
γανισμών, τοπίων, κ.λπ., ως φυσικός πόρος, ενεργειακός
και μη που πρέπει ο άνθρωπος να διαχειρισθεί κατάλληλα,
ως περιοχή όπου ζούμε, π.χ. ανθρωπογενές, αστικό περι-
βάλλον, ως πρόβλημα, π.χ. η ρύπανση του περιβάλλοντος,
ως κοινωνικό θέμα, π.χ. οι ανισότητες στο επίπεδο διαβίω-
σης, και ως θέμα με εγχώριες όσο και διεθνείς διαστάσεις,
π.χ. το πρόβλημα της ερημοποίησης, οι κλιματικές αλλαγές.
Έχει σταθερές αλλά και μεταβλητές παραμέτρους. Γι’ αυτό
άλλωστε και κάθε θέμα/πρόβλημα που το αφορά πρέπει να
αντιμετωπίζεται διεπιστημονικά και διαθεματικά. 

Η δύναμη της Παιδείας να διαμορφώνει πολίτες με ευ-
αισθησία και φαντασία, οι οποίοι έχουν επίγνωση των σχέ-
σεών τους με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον εί-
ναι τεράστια. Συνεπώς, ο σεβασμός και η προστασία του πε-
ριβάλλοντος περνά μέσα από το μονοπάτι της γνώσης.

Ως Αειφόρος Ανάπτυξη ή Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable
Development) ορίζεται η ανάπτυξη που βασίζεται στην ορ-
θολογική χρήση των φυσικών πόρων, ώστε να μη διακυ-
βεύεται η δυνατότητα χρήσης τους και από τις μελλοντικές
γενιές. Βασικές αρχές της είναι η ενοποίηση θεμάτων περι-
βάλλοντος και οικονομίας στην κατεύθυνση της αειφορίας, η
διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, η
εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων και η προφύλαξη
των συστημάτων ως αναπόσπαστο τμήμα κάθε αναπτυξια-

κού σχεδίου, η συλλογική υπευθυνότητα και συνεεργασία, ηηηηη
ενημέρωση και η εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση των αρχών της, η αεειφόρος αα--
νάπτυξη οριοθετεί ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο στηρρίζεται στηνην
ολοκληρωμένη εφαρμογή στην πράξη τριών βασικώών αρχώνώνννν----
στόχων: οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνηη και πρρο-ο----
στασία του περιβάλλοντος. Απαραίτητες προϋποθέσεις γγι’ αυτό εεί-ί-ί-ί-ί
ναι η δημοκρατία, η αυτονομία ανθρώπων, κυβερνήσεωων, εθνώνώνώνώνν,,,,
η ανεξαρτησία, η δικαιοσύνη μεταξύ των μελών ενός πλληθυσμοοοού,ύ,ύ,ύ,
μεταξύ πληθυσμών, μεταξύ κρατών, και η υπευθυνότηητα. 

Ήδη από τη δεκαετία του ’60, εκδηλώθηκαν πεεριβαλλολολοο----
ντικά προβλήματα εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης πόόρων πππουουουου
έγινε στο βωμό της βιομηχανικής και οικονομικήςς ανάπτυτυτυτυυ-----
ξης. Ομάδες ευαισθητοποιημένες για θέματα του περιβάάάάάάάάλλλ-λ-λ-λ-λ-λλλ
λοντος αντέδρασαν. Το 1972, η «Ομάδα της Ρώμηςς» (Club bb ofofofofofofofo
Rome) δημοσίευσε μια έκθεση που προέβλεπε όττι, αν η υ-υ-υυυ-υ-υ-υυυυ
φιστάμενη τότε οικονομική δραστηριότητα συνεχχιζόταν μεμεμεμεμεμεεεμμεμεε
τον ίδιο ρυθμό και τρόπο, θα συντελούνταν σύντοομα υπέρέρρρρρρρρ-------
βαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης. Το εενδεχόμμόμό ε-ε-εε
νο μιας αειφόρου ανάπτυξης ήταν, λοιπόν, ήδη ααναγκκκκαίο.ο.ο. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, πραγματοποιήθηκαν δδιδιδιε-ε-ε-ε----------
θνείς διασκέψεις και συνέδρια. Η πρώτη Διακυββερνητττττικήήήήήήήήήήήήήήήή
Διάσκεψη, το 1972 στη Στοκχόλμη, με θέμα «Το Πεεριβάλλλλλλολολολολ νννννννννννννννν
του Ανθρώπου», είναι η πιο γνωστή ευρέως.

Η πρόταση για την οικοδόμηση μιας «αειφόροου κοινννννω--ω-----------
νίας» διατυπώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 απόό τ  ονοννονον
Pirages («The Sustainable Society») και τον Brown ((«Buildidid ngngngnggggggggggg
a Sustainable Society»). Η χρήση του όρου αυτού διαδόθό η-η---------
κε ευρέως μετά το 1987, έτος στο οποίο εκδόθηκε από τηηηνννννννννννννν
Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάάπτυξη η τοτοτοτοοοοοοοτο
πόρισμα «Το Κοινό μας Μέλλον». Η επιτροπή αυττή συστή--------ή---------
θηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. και πρόεεδρός τττηςηςηςηςςς
ήταν η πρωθυπουργός της Νορβηγίας Harlem Bruundtlannnnd.d.d.d.d.d  

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Aτζέντα 21

Οικονομία

Κοινωνία Περιιβάβ λλον
Φύση

Ποιότητα
ζωής

Ανάπτυξη με συμμετοχή και ισότητα
(Ατζέντα 21, κεφ. 24-32)

Στο πόρισμα «Το Κοινό μας Μέλλον», που εείναιαι γ γνωνωω-----
στό και ως Έκθεση Brundtland, η Αειφόρος ΑΑνάάνάπτπτυξυξηηηηηη
ορίζεται ως «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάάγκκεςες τουυυυυ
παρόντος χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες τωων μεμελλλλο--
ντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους αανάάγκεκες»ς»»»»»ς .....

Η Έκθεση Brundtland εισήγαγε τον όρο «ΑΑειιε φόόφ ροροοςςςςς
Ανάπτυξη» ως μέτρο αξιολόγησης και στόχο πολλιττικικήςήςήςής
στις σύγχρονες κοινωνίες και πρόβαλε τις συνέπειιεςς π πουουουουυ
θα έχουν οι σημερινές πρακτικές παραγωγής και ι κακατατααα---
νάλωσης στους μελλοντικούς κατοίκους του πλαλανήήτητητηηη..

Τα βασικά στοιχεία της είναι:
• διατήρηση και εμπλουτισμός των πόρων,
• σύνδεση περιβάλλοντος και οικονομίας,
• αναζωογόνηση της ανάπτυξης,
• αλλαγή στην ποιότητα της ανάπτυξης,
• ικανοποίηση βασικών αναγκών,
• σταθεροποίηση πληθυσμού,
• επαναπροσανατολισμός της τεχνολογίας κααι έέλεελεγχγχχοςοςοςς

των κινδύνων της.
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Προστασία της φύσηςς

για τις επόμενες γενιές

(Ατζέντα 21, κεφ. 9-18)
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92, διεθνής διάσκεψη συγκλήθηκε με θέμα ΤοΤ  199 «Περι-
αι Ανάπτυξη» βάβάβάββ λλον κα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας

ενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. Οι κυβερνήσεις οι ο-απαπααπαα ό τη Γε
μμετείχαν στη Διάσκεψη του Ρίο, που είναι γνωστήπποποπ ίες συμ

κααι ως Σύνοδος Κορυφής για τη Γη»«Σ , αναγνώρισαν τις
χέσεις μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών καιστστστστσστενε ές σχ
οντικών θεμάτων και δεσμεύθηκαν για την προ-πεπεπππ ριρ βαλλο
ν οικοσυστημάτων. Τα σημαντικότερα κείμενα τηςστστστστστασα ία των
ς, στα οποία συνοψίσθηκαν οι αποφάσεις της, ή-διδιδιδιδδδ άσάσάάά κεψη

κήρυξη του Ρίο και η Ατζέντα 21 (Agenda 21).ταταταταν ννν η Διακ
κήρυξη του Ρίο συμπύκνωσε σε ένα σύνολο οι-Η Διακ
ών αρχών τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τωνκοκοκοκοκκ υμυ ενικώ
ναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.χωχωχωχχωρών αν
τούτου, μια σειρά διεθνών συμφωνιών και δε-ΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚαΚΚΚΚΚ τόπιν τ
ν συμβάσεων δρομολογήθηκε με σκοπό την ανα-σμσμσμσμμσμμσμμμεεευτικώ

ης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.στστστστστσττστρρρρορρρ φή τη
έντα 21 είναι ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα δράσης μεΗ Ατζέ

αειφόρο ανάπτυξη στον 21ο αιώνα. Αφορά στηνστστστστσστστσττστστστόχόό ο την 
η διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε θέματα οι-πρπρπρπρπρππππππρππππρππππππππ οώο θησ
κοινωνίας και περιβάλλοντος, ώστε να επιτευχθείκοκοκοκονοονομίας, 
της αειφόρου ανάπτυξης. οο οοο σκκκκοπός 

σημαντικές διασκέψεις που αξίζει να μνημονευ-Άλλες 
αι η Διάσκεψη του Κιότο (1998), από την οποίαθθθθθθοθοθοθθοθθθθθθ ύνύ  είνα
ε το ομώνυμο «Πρωτόκολλο του Κιότο» για τηνπρπππππππρπρπρπππππππ οέοο κυψε
πιση των κλιματικών αλλαγών, του Γιοχάνε-ανανααααααανανααναανα ττιμετώ

κ (2002) για την αειφόρο ανάπτυξη, η Διεθνής Δια-σμσμσσσσσμσμσσμσσ ποπ υργκ
τική Διάσκεψη στο Παρίσι (2007) για το κλίμα καικκκυκυκκυκυκυκυυυκκυυυβεβββ ρνητ

η Διεθνής Διάσκεψη στο Μπαλί (2007) για τις κλιματικές
αλλαγές.  

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μια εκπαίδευση «από, μέ-
σα και για χάρη του περιβάλλοντος» στην πορεία εξέλιξής της
ενσωμάτωσε στα προγράμματά της τις αρχές της αειφορίας μέ-
σα από αλληλοεξαρτώμενες έννοιες όπως: αλληλεξάρτηση, πο-
λιτικά δικαιώματα και υπευθυνότητα στη διαχείριση, ανάγκες
και δικαιώματα των μελλοντικών γενεών, ποικιλία, ποιότητα
ζωής, αειφόρος αλλαγή, αβεβαιότητα και προνοητικότητα. 

Στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης για την Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση («Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκ-
παίδευση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την α-
ειφορία», Θεσσαλονίκη, 1997), επισημάνθηκε η ανάγκη προ-
σανατολισμού της εκπαίδευσης προς την αειφορία, σε όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε όλες τις χώρες. Σύμφωνα με
τη διακήρυξη της διάσκεψης, «όλα τα γνωστικά αντικείμε-
να, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και κοινω-
νικών επιστημών, οφείλουν να ασχοληθούν με θέματα σχε-
τικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Η ενα-
σχόληση με την αειφορία απαιτεί μια ολιστική, διεπιστημο-
νική προσέγγιση, η οποία οδηγεί σε σύγκλιση διαφορετι-
κούς γνωστικούς τομείς και θεσμούς, χωρίς αυτοί να απο-
λέσουν τη χαρακτηριστική τους ταυτότητα». Παράλληλα, ση-
μειώνεται ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μπορεί να α-
ναφέρεται και ως Εκπαίδευση για τη Αειφορία και ως Εκ-
παίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Στη διακήρυξη της 4ης Διεθνούς Διάσκεψης για την Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση («Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
για ένα αειφόρο μέλλον - Εταίροι για τη δεκαετία της Εκ-
παίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αχμενταμπάντ, 2007),
διατυπώθηκαν τα εξής: «Η συνεχώς αυξανόμενη ανθρώπι-
νη παραγωγή και κατανάλωση υπονομεύει με γοργό ρυθ-
μό τα γήινα συστήματα που υποστηρίζουν τη ζωή στον πλα-
νήτη μας και τη δυνατότητα για ευημερία όλων των μορφών
ζωής. Υποθέσεις σχετικά με το τι αποτελεί μια αποδεκτή ποι-
ότητα ζωής για μερικούς, συχνά συνεπάγονται στέρηση για
κάποιους άλλους. Το χάσμα μεταξύ πτωχών και πλουσίων
μεγαλώνει. Οι κλιματικές αλλαγές, η μείωση της βιοποικι-
λότητας, η αύξηση των κινδύνων σε θέματα υγείας και η

στα οποία επικεντρώνεται η «Aτζέντα 21»:Θέέματα 
ωνική και οικονομική ανάπτυξη, ποιότητα ζωής, • κοινω
ωνική δικαιοσύνη,• κοινω
σμός της τοπικής κουλτούρας,• σεβασ
ίριση των πόρων, μείωση κατανάλωσης υλικών• διαχεί
νέργειας, μείωση αποβλήτων, ανακύκλωση, ε-και εν
χρησιμοποίηση υλικών,παναχ
ρηση οικοσυστημάτων,• διατήρ
νάμωση της συμμετοχής ευρύτερων ομάδων.• ενδυν

οικολογικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της κατανά-ΤΤο ο
των ανανεώσιμων φυσικών πόρων από κάποιονλωλωλ σηης 
πινο πληθυσμό. Το αναναα θρρώπ οικολογικό αποτύπωμα ενός
πινου πληθυσμού είναι η συνολική έκταση παρα-ανανθρθρρώπ
ς γης ή θάλασσας, η οποία απαιτείται για την πα-γωγωγιγιγ κήκ

ή φυτικής προέλευσης τροφής, κρέατος, θαλασ-ρααγωωγή
καθώς και υφαντικών ινών, που ο πληθυσμός αυ-σισινώών κ
αναλώνει. Επίσης, η ίδια έκταση παρέχει τον ανα-τόός κκατα
ώρο για την ανάπτυξη υποδομών.γκγγκαία οο χ

μφωνα με την ανάλυση του ΣΣύμ Οικολογικού Αποτυ-
ος πώπώματο (Ecological Footprint), ο σημερινός τρόπος ζω-
ρβαίνει τη «φέρουσα ικανότητα» του πλανήτη.ήςή  υυπε

Ο σύγχρονος άνθρωπος καταναλώνει 20% περισσότε-
ρους πόρους από αυτούς που είναι διαθέσιμοι. Εάν ό-
λοι οι κάτοικοι της Γης υιοθετούσαν τον τρόπο ζωής
των κατοίκων της Ευρώπης, θα απαιτούνταν 2,5 πλα-
νήτες. Αντίστοιχα, εάν υιοθετούσαν τον αμερικανικό
τρόπο ζωής, θα απαιτούνταν 5 πλανήτες. Τις πρώτες
θέσεις στο κατά κεφαλήν οικολογικό αποτύπωμα, κα-
ταλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (119 στρέμ-
ματα ανά κάτοικο) και οι Η.Π.Α. (96 στρέμματα). Η μό-
νη λύση στο πρόβλημα αυτό φαίνεται να είναι η υιοθέ-
τηση ενός καινούριου τρόπου ζωής, βασισμένου στις
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

To οικολογικό αποτύπωμα
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φτώχεια είναι δείκτες μη αειφόρων μοντέλων ανάπτυξης
και τρόπου ζωής. Εναλλακτικά μοντέλα και οράματα για έ-
να αειφόρο μέλλον υπάρχουν και χρειάζεται να αναληφθούν
επείγουσες δράσεις για να τα πραγματοποιήσουμε. Ανθρώ-
πινα δικαιώματα, ισότητα των φύλων, κοινωνική δικαιοσύ-
νη και ένα υγιές περιβάλλον πρέπει να γίνουν παγκόσμια ε-
πιταγή. Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι κα-
τάλληλη για την αλλαγή αυτή»1.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διάσκεψης, ανα-
γνωρίσθηκαν η συμβολή και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία προωθεί την ολιστική, συστη-
μική προσέγγιση και τη διά βίου μάθηση. Επίσης, έγιναν
προσπάθειες να οριοθετηθεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευ-
ση μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη και να προσδιορισθεί ένα πλαίσιο δρά-
σης/οδηγός για την επόμενη δεκαετία. Τέλος, τονίσθηκε η
ανάγκη τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και οι κυβερνήσεις να
υποστηρίξουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και να ε-
ξασφαλίσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ισχυ-
ρή Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, συμβαδίζοντας με τους στόχους της UNESCO, των
Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών, διαμόρφωσε εκ-
παιδευτικές δράσεις για τη δεκαετία 2005-2014, με στόχο να α-
ναπτυχθούν σχολικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη δια-
μόρφωση ενεργών πολιτών και ταυτόχρονα προωθούν το ά-
νοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Τα σχολικά έτη της δεκα-
ετίας 2005-2014 έχουν χαρακτηρισθεί ως η Δεκαετία της Εκ-
παίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Κάθε έτος έχει ξεχω-
ριστό θεματικό περιεχόμενο ως εξής: 2006: Νερό-Γη, ο Γαλά-
ζιος Πλανήτης, 2007: Καταναλωτισμός & Περιβάλλον, 2008:
Δάσος-Πράσινος Πλανήτης, 2009: Γεωργία, Διατροφή & Ποι-
ότητα Ζωής, 2010: Ενέργεια-Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές
Κοινωνίες, 2011: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

2012: Υγεία & Παραγωγικές Διαδικασίες, 2013: Ανθρωωπογενέέςςςς
Περιβάλλον & Αειφόρος Διαχείριση, 2014: Ενεργοί Πολίτες.ς.

Στο πλαίσιο των θεματικών ετών, η διευρυμένηη έννοιαα
του περιβάλλοντος ως φυσικής δεξαμενής και ταυττόχροναα
ως πεδίου για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι ολιστικέςςς
αντιλήψεις για την υγεία ως ποιότητα ζωής με πολλλαπλέςέςςς
παραμέτρους και, τέλος, ο πολιτισμός λειτουργούν ως ενι-ι--
αία, αλληλένδετα πεδία μελέτης και δραστηριότητας.

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη αποοσκοπεεεείίί
στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσα από την καλλλιέργειααα
της ικανότητας κατανόησης των περιβαλλοντικώών πρρο-ο-ο-ο-ο
βλημάτων, λήψης αποφάσεων καθώς και ανάληψης δράά--
σης σε σχέση με αυτά, συμπεριλαμβανομένης της μελέτηηςςςς
αλληλεξαρτώμενων παραμέτρων, όπως η δημοκρατία, ηηηηηηη
ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η φτώχεια και η εξαα--------
σφάλιση τροφής και ικανοποιητικού επιπέδου διαββίωσηςςςςςςςς,,,,
η ισότητα, η πολυπολιτισμικότητα, κ.ά. Κατ’ αυτόν ττον τρό----ό----
πο, η εκπαίδευση για την αειφορία έχει τη δυνατόότητα νννααααα
εμφανίζεται ως ένα πλαίσιο για τη δημιουργία ισχχυρότε-ε---
ρων δεσμών ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωννία.

Ως Αειφόρο Σχολείο εννοείται το σχολείο που συμ-
βάλλει με τις δράσεις του στην υιοθέτηση των αρχών της
αειφορίας. Αειφόρο σχολείο σημαίνει καινοτόμα αναλυτι-
κά προγράμματα, ποιοτικά βιβλία, σύγχρονα εποπτικά μέ-
σα και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδι-
κτύου. Αλλά και επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, α-
φενός στους εκπαιδευτικούς και τα διοικητικά στελέχη της
εκπαίδευσης, με έμφαση στην επιμόρφωση, τη διά βίου
μάθηση και την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, και α-
φετέρου στους γονείς με τις συμβουλευτικές γονέων.

Αειφόρο σχολείο, όμως, σημαίνει και σύγχρονα κτίρια,
σχεδιασμένα σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρ-
χιτεκτονικής - κατασκευασμένα με οικολογικά υλικά, ώστε
να εξοικονομείται ενέργεια και να χρησιμοποιούνται ήπιες 

μορφές ενέργειας. Τέτοια κτίρια διευκολύνουν την εεκππαιαι-
δευτική διαδικασία και συγχρόνως «διδάσκουν», αννα--
πτύσσοντας περιβαλλοντική συνείδηση στα παιδιά. ΤΤο ααειε --
φόρο σχολείο σε συνδυασμό με καινοτόμες δράσεις όππωωςς::
α) η ανθρωποκεντρική εκπαίδευση, που αφορά στη σστήήριρ --
ξη ή την επανένταξη ατόμων με αναπηρίες και ειδικές εκ--
παιδευτικές ανάγκες, καθώς και ατόμων από κοινωωνννικι άά
ευαίσθητες ομάδες, β) η περιβαλλοντική εκπαίδευσση γιγιαα
την αειφόρο ανάπτυξη, γ) η ψηφιακή σύγκλιση, πουυ αφοφοφο-
ρά στην ισότητα στην πρόσβαση και στην καταπολέέμησησηη
του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την εφαρμογή της τη--
λεκπαίδευσης, δ) η γλωσσομάθεια και η ελληνοφωννία κααιι
ε) η σύνδεση της παιδείας με τον αθλητισμό και τον ππολλιτι-
σμό, μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα αειφόρο μέέλλλον.ν.

Αειφόρο ΣχολείοΣ λ ί

1. Τη μετάφραση του αγγλικού κειμένου στα ελληνικά έκαναν οι συγγραφείς του βιβλίου.
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Η ιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΠερ , σύμφωνα με το Ν.
αι τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, αποτελεί τμήμα των1818111 92/90 κα

μάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευ-πρπρπρπρπ ογραμμ
ιας Εκπαίδευσης. Δεν είναι ένα ιδιαίτερο μάθηματετετετ ρορ βάθμι
αίτερος επιστημονικός κλάδος, αλλά μια εκπαι-ή ήήήή ένέέέέ ας ιδι
ιαδικασία, στην οποία η διάρκεια, ο χρόνος και ταδεδεδεδεδδ υυτική δι
είναι αυστηρά καθορισμένα. Δε δεσμεύεται απόόρόρόρόρό ια δεν ε
ικό ή Ωρολόγιο Πρόγραμμα (χωρίς να τα καταρ-τοτοτοτοτ  Α ΑΑΑναλυτ

α παραβιάζει). Περιλαμβάνει απλές και σύνθετεςγεγεγεγεί ή να τα
ότητες. Απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή των μα-δρδρδρδρδρδρασα τηριό
ομική - ομαδική εργασία) και προσανατολίζεταιθθθθηθθθθθηθηθθηθηθητώτώτώώτών (ατ
να για τη λύση ενός περιβαλλοντικού προβλήμα-στστστσσσ ηνη  έρευν

άνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τιςτοτοτοτοοτ ς,ς,ςςςς  λαμβά
εμπειρίες και γνώσεις τους, αλλά και τις δυνατό-σχσχσχσχσχχχετεεεεεετεεε ικές ε

προσφέρονται για έρευνα μέσα και έξω από τοτητητητητηττ ττττττετεττ ς που 
σχσχσχσχσχχχχχσχσχολο είο. 

«Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με
το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητο-
ποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και
να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να
συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής
τους. Ως εκπαιδευτική διαδικασία/δραστηριότητα, οδηγεί
στη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την α-
νάπτυξη/καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στά-
σεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων και στη διαμόρφωση κώδικα συμπεριφοράς γύ-
ρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του
περιβάλλοντος σε ατομικό και στη συνέχεια σε ομαδι-
κό/κοινωνικό επίπεδο»2.

Στη συνέχεια, παρατίθεται το ισχύον σήμερα θεσμικό
πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση3.

τ.Β/13-3-20032222222222222222222.2222.22 ΦΦ Φ ΦΦ ΕΚΕΚΕΕ  304 
νολογική σειρά.33.3.3.3333.3333.333333333333333333...33333333.333333333  Κ ΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚαααατταααα ά χρον

ος 1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ.Α/31-07-1990), άρθρο 111,1.1. Ο Ο Ν ΝΝόμο
ορίζει ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελείποπου ο
α των προγραμμάτων των σχολείων της Δευτερο-τμτμμήμήή α
ιας Εκπαίδευσης. Ορίζεται, επίσης, ο σκοπός της Π.Ε.βάβάβάθμι
αθορίζονται θέματα που αφορούν στους υπευθύνουςκακακαι κα
και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Π.Π.Π Ε. κ
ουργική Απόφαση Φ 484 /62 /Γ2 /4877 (ΦΕΚ 7972.2  ΗΗ Υ Υπο
0-12-1990), με θέμα: «Ανάθεση διδασκαλίας - Ωρι-τ.τ..ΒΒ/Β 20
ντιμισθία - Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου».αίαία α αν
οεδρικό Διάταγμα 35 (ΦΕΚ 11 τ.Α/04-02-1991), με3.3. Τ Το οο ΠΠρο
: «Διδασκαλία Προαιρετικών μαθημάτων στα Ενι-θέθέέμαμ :
ολυκλαδικά Λύκεια και άλλες Σχολικές Μονάδεςαίαία αα Π
ιας Εκπαίδευσης».Β/Β/θμθ ι

μος 1946/91 (ΦΕΚ 69 τ.Α/14-05-1991) με θέμα: «Ε-4.44  ΟΟ ΝΝόμ
αση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία τηςπέπέκτκ α
ιας Εκπαίδευσης».Α/Α//θμθ ι
ουργική Απόφαση Γ2/4867/28-8-1992 (ΦΕΚ 6295.5  Η ΗΗ Υ Υπο
3-10-1992), όπου για πρώτη φορά ορίζονται ο θε-τ.τ Β/ΒΒ 23
, οι κατηγορίες, το περιεχόμενο και ο τρόπος υλο-σμσμμόός,
σης των σχολικών δραστηριοτήτων.ποοοίησ
ουργική Απόφαση Γ1/377/865 (ΦΕΚ 577/23-09-6. ΗΗ Υ Υπο
, με θέμα: «Ένταξη των Σχολικών Δραστηριοτή-19992)

στην Α/θμια Εκπαίδευση»ττωωνν σ
μος 2986 /2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α/13-02-2002), με θέμα:77.7.7  Ο Ο ΝΝόμ
άνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας««ΟΟργρ ά
/θμιας Εκπαίδευσης».  κακαι Β/
ουργική Απόφαση 47587/57/16-05-03 (ΦΕΚ8.8.88  Η Η  Υπ
.Β΄/03-06-2003), με θέμα «Συνεργασίες ΥΠ.Ε.Π.Θ.,696933/τ.

Θεσμικών Οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Σχολείων με Ανώτατα & Ερευνητικά Επιστημονικά Ι-
δρύματα, άλλους κυβερνητικούς φορείς και μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις».

9. Η Υπουργική Απόφαση Φ.12.1/545/85812/Γ1 της
31.08.2005 (ΦΕΚ 1280 τ.Β/13-09-2005), με θέμα: «Γε-
νίκευση εφαρμογής του προγράμματος της Ευέλικτης
Ζώνης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση».

10. Η Υπούργικη Απόφαση 60991/Γ7/19-06-2006, με θέμα:
«Διαδικασίες στελέχωσης και καθήκοντα των εκπαιδευ-
τικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)».

11. Η Εγκύκλιος 117302/Γ7/19-10-2007, με θέμα: «Σχε-
διασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δρα-
στηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμά-
των, Comenius, Leonardo da Vinci και eTwinning».

12. Για τις μετακινήσεις μαθητών στο πλαίσιο της Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης, ισχύουν η Υπουργική Από-
φαση 107632/Γ7/02-10-2003, η Υ.Α. 13324/07-02-2006
και οι Εγκύκλιοι Γ7/126807/14-11-2003, Γ7/4115/16-
01-2004 και Γ7/16065/14-02-2006.

13. Σε ό,τι αφορά στα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, ισχύουν οι εξής Υπουργικές Αποφάσεις:
Υ.Α. 100496/Γ7/18-9-2003, Υ.Α. 66272/Γ7/04-07-2005,
Υ.Α. 115926/Γ7/20-10-05, Υ.Α. 39271/Γ7/17-4-06, Υ.Α.
/39273/Γ7/17-4-06, Υ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006 και Υ.Α.
120123/Γ7/24-10-2007.

εκπαιδευτικός που υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στοΚΚΚΚάΚΚ θε ε
τ.Β/13-3-2003ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΕΦΕΦΕΦΕΕΦΕΕΕΕΦΦΦΦΕΦΦΕΕΦΦΦΕΦΕΦΕΕΕΦ ΚΚΚΚ ΚΚ 304 τ , σύμφωνα με το οποίο συγγράφηκε ο παρών οδηγός. Παράλληλα, μπορεί να ενημερωθεί για δι-

και εκπαιδευτικά ζητήματα μέσω των Εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ και των Υπουργικών Αποφάσεων, που προανα-οοοοοιοιοιιοοοοιοοιιοοοοοιοοοοοοοοοοοοοοοοοο κκκκηκηηηηηττιτ κά κ
ν.φφφφφφέφέφφέφφφφφφφφφφφφφ ρρθρθρθρθρθρθρρ ηκαν

κεφάλαιο Ι
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Η χρονική έναρξη της αναγκαιότητας της Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης τοποθετείται στη δεκαετία του 1960. Έ-
κτοτε, πολλά γεγονότα και συναντήσεις διαμόρφωσαν και
προσδιόρισαν το πλαίσιο δράσης της, όπως:

, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Neva-
da Carson City), πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση ερ-
γασίας για την ανάπτυξη σχολικών προγραμμάτων στην
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διατυ-
πωθηκε ο ορισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
σύμφωνα με τον οποίο: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εί-
ναι η διαδικασία που οδηγεί με την αναγνώριση αξιών και
τη διασαφήνιση εννοιών στην ανάπτυξη των αναγκαίων ι-
κανοτήτων και στάσεων για την κατανόηση και εκτίμηση
των σχέσεων ανάμεσα στον άνθρωπο, τον πολιτισμό του
και το βιοφυσικό του περιβάλλον. Η Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση συνεπάγεται άσκηση στη διαδικασία λήψης α-
ποφάσεων και τη διαμόρφωση από το ίδιο το άτο-
μο ενός κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα
προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του
περιβάλλοντος». 

Επίσης, στις Η.Π.Α. θεσπίσθηκε ο νό-
μος (91-516), για το περιβάλλον. Η Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση εντάχθηκε ως
εκπαιδευτική διαδικασία στο επίσημο
σχολικό πρόγραμμα, στα πανεπιστήμια
και σε άλλους φορείς και οργανισμούς.

, στην Ελβετία (Ruschlikon),
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνάντησης με θέ-
μα «Εκπαίδευση για τη Διατήρηση του Περιβάλλοντος», κα-
τατέθηκαν προτάσεις για τα προγράμματα της Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης και την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών.

, στη Στοκχόλμη, πραγματοποιήθηκε διακυ-
βερνητική διάσκεψη με θέμα «Το Περιβάλλον του Αν-
θρώπου». Στη Γαλλία, στην πόλη Aix-en-Provence, διε-
ξήχθη διεθνές συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση και Περι-
βάλλον».

, στη Βρετανία, δημοσιεύθηκε ένα πρόγραμ-
μα, το Project Environment, με στόχο την προώθηση της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. 

, στο Βελιγράδι, οργανώθηκε διεθνές συνέ-
δριο, που θεωρείται μια από τις σημαντικότερες συναντή-
σεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Τα συμπεράσμα-
τα του συνεδρίου, που διατυπώθηκαν με τη μορφή διακή-
ρυξης, τη λεγόμενη «Χάρτα του Βελιγραδίου», συνοψίζο-
νται στα εξής:

• Διαμόρφωση ενός νέου ήθους στη σχέση μεεταξύ ανννν--
θρώπου και φύσης και επαναπροσδιορισμόός της ένν-
νοιας της ανάπτυξης.

• Ο σκοπός κάθε δράσης για το περιβάλλον είνναι η βελελλλ-
τίωση όλων των οικολογικών σχέσεων, ακόμη κακααααιιιιι
των σχέσεων που οι άνθρωποι αναπτύσσουυν μετααξύξύξύξύύ
τους.

• Ο κεντρικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδεεευ-υ-υ-υ--
σης είναι ο επαναπροσδιορισμός βασικών εννοιώνώννν,,,
όπως η «ποιότητα ζωής» και η «ανθρώπιινη ευτυτυυ------
χία».

Προσδιορίσθηκαν, επίσης, οι στόχοι της Περιβαλλλοντικκήςςςήςς
Εκπαίδευσης, που είναι:

• η συνειδητοποίηση των προβλημάτων του πεεριβάλλλλλλλλλοοοο-ο-ο-ο-ο-
ντος, 

• οι γνώσεις για την κατανόηση του περιβάλλοοντος, 
• οι ικανότητες για επίλυση των περιββαλλοννντιττιιιιιιτιι--------

κών προβλημάτων,
• η ικανότητα αξιολόγησης των μέττρων πουουοο
λαμβάνονται για την προστασία του περιβάβββ λ---
λοντος και 

• η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεωνν για τηηηνν νν ε-ε--------ε----
πίλυση των περιβαλλοντικών προββλημάτωττωτωτωνννννν.ν..νν.νν.

Παράλληλα, θεσπίσθηκαν οι αρχέές της ΠΠεΠεΠΠ --------
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σύμμφωνααααα μμεεεεεεεεεεεεεε

τις οποίες θα διαμορφώνονται τα πρπππρπ ο-ο-ο-ο-
γράμματά της. Οι αρχές αυτές εείναι οοι ε-ε--ε-

ξής:
• η θεώρηση του περιβάλλοντος στηην ολότητηηη-----

τά του, 
• η συνεχής εκπαιδευτική διαδικασία,
• η διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων,
• η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολλιτών,
• η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτωων με μιμιμιμιααααααααααααααααα

«παγκόσμια ματιά» και των θεμάτων της ανάπτυξξης υπό ό τοτοτοτοτοοοοοοοτοοο
πρίσμα της περιβαλλοντικής προβληματικής,

• η υπογράμμιση της σημασίας της συνεργασίας σσε τοπιιικόκόκόόόόόκόόόκόόόόό
και διεθνές επίπεδο για την επίλυση των περιβαλλλοντικώκώώώώώώώώώννννννν
προβλημάτων.

, στην Τιφλίδα, έλαβε χώρα η 1η Παγκόσσμιμμιιιιμιμ αααααααααααααααα
Διακυβερνητική Διάσκεψη για την Περιβαλλονντική ΕΕΕΕΕκκ-κ---κ----κκ-
παίδευση, που αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορίαα της ΠΠΠΠΠ.Ε.Ε.ΕΕ.ΕΕΕ.ΕΕΕΕ...
Συνόψισε τον προβληματισμό και την αποκτηθείίσα μέέχχχχέχρρρρρρρριριριιιριιριιριριρριιιιρρρ
τότε εμπειρία στο διεθνή χώρο και καθόρισε τη μμετέπεεεεειτιτιττττιταααααααααααααααααααααααααα
πορεία της Π.Ε. Η τελευταία προσδιορίσθηκε ωςς διαδδικκκκκκκκκι ααα-α-α----ααααα--αα--
σία που θα επιτρέψει την κατανόηση της αλληλεξξάρτηησησσησηηηηηησησησηςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς
της οικολογικής, πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικικκκκκκήςήςήήςήςήςήςήήςήςςςήήςςήςςήςςήςήήςςςήςςςςςήςςςςςςςςςς
ζωής σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Θα δώώσει σσε ε εεεε ό-όόό-ό---
λους τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις γιαα να ββεβεββεβελλ-λ-λ-λ---λ-λλ---------
τιώσουν και να προστατεύσουν το περιβάλλοον. Θαα ε εεε---
μπνεύσει νέους τρόπους συμπεριφοράς απένανττι στοο ππεεε-εεε-ε-εε-ε-ε-ε-----ε-ε--εε--
ριβάλλον.

To 1977

To 1975

To 1974

To 1972

To 1971

To 1970

κεφάλαιο Ι
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, οργανώθηκε στη Μόσχα το 2ο Διεθνές Συ-
α την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με θέμα «Πε-νένένένέέν δριο για
τική Εκπαίδευση και Κατάρτιση». Χαρακτηρίσθη-ριριριριβαβ λλοντ

λίμα σκεπτικισμού και προβληματισμού, γιατί η Πε-κεκκ  από κλ
τική Εκπαίδευση δεν είχε ανταποκριθεί στις προσ-ριριρριρ βαβ λλοντ

ων προηγούμενων ετών. Στο συνέδριο αυτό, ανα-δοδοκίες τω
ηκε η αειφόρος ανάπτυξη ως η μοναδική λύση γιαγνγνγνγ ωρίσθη
ετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Πα-τητητττ ν αντιμε
υιοθετήθηκε η άποψη ότι κάθε δράση για το περι-ράράράράρ λλλ ηλα, 

φείλει να λειτουργεί στην προοπτική και της αυτο-βάβάβάβάβάβάβάβββάββάβάβάββάβββββ λλλλλλλλλλλλον οφ
ύμενης ανάπτυξης.συσυσυσυσ ντν ηρού
ς, καταρτίσθηκε το σχέδιο δράσης για τη δεκαετίαEπίση
ο οποίο περιελάμβανε εννέα θεματικές ενότητες:τοτττοτοτοτοτοτοτοτοτουυυυ υυυυ ’90, το
ροφόρηση και ανταλλαγή εμπειριών, • πληρ
υνα και πειραματισμός σε θέματα μεθόδων και πε-• έρευ
ομένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,ριεχ
όνηση προγραμμάτων και διδακτικού υλικού,• εκπό
ρτιση και επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, • κατά

ωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην• •• ενσω
ική και επαγγελματική εκπαίδευση, τεχν

ροφόρηση και εκπαίδευση του κοινού από τα Μ.Μ.Ε., • •• πληρ
ωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην••• • ενσω
οβάθμια εκπαίδευση, τριτο
άρτιση ειδικού επιστημονικού προσωπικού,•• ••• κατά
εργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.••• • συνε

, οι υπουργοί Παιδείας των ευρωπαϊκών χω-
αντήθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώ-ρρρρώρώρρρρρρρρρρ ν ν συνα
ώρες-μέλη ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν επιμέ-πππηππηπηπηπππ ς. Οι χώ
ιτικές για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκ-ρρρορορορορρρρρρρρ υυς πολι
ς, σε όλους τους κλάδους και τις βαθμίδες της Εκ-παπαπαπαππ ίδευση
ς.παπαπαπαππ ίδευση

στο Ρίο της Βραζιλίας, οργανώθηκε από τον
γκόσμια διακυβερνητική διάσκεψη με θέμα «Πε-ΟΟΟΟ.Ο.Ο.ΟΟΟΟΟ.ΟΟ Η.ΗΗ Ε. παγ
και Ανάπτυξη».ρρρρρριριριρρριρρρρρ βάβάλλον 
ια χρονιά, οργανώθηκε στο Τορόντο του Καναδά τοΤην ίδ
ιο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας για τοΠΠΠαΠαΠαΠαΠαΠααΠΠ γκγγγ όσμι

λον και την Ανάπτυξη, όπου αναγνωρίσθηκε ο κα-ΠΠΠΠΠεΠΠεΠεεεεεΠΠΠεεΠεΠΠΠεΠΠΠΠΠεΠ ριρρρρρ βάλλ
ός ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στηνθθθθθθοοθθθοθοοθθθθθθθθθθθθθθοθθθθθοριριρρρ στικό
ανάπτυξη. αααααααεαεαεααεεαειιφφιφφόρο α

ο ως το , διοργανώθηκαν συνα-ΑΑπΑ ό το
σε διάφορες χώρες, που δεν αφορούσαν άμεσανννννννντντντντνττννντννννντνννττνν ήήσήήσή εις σ
ιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά έπαιξαν καθορι-σσσσσσστστστσσσστστσστσσσσσσσ ηηηνηνη  Περ

λο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητη-σσσσσττστσσσττσσσσ ικικκικιικκικκόό ρόλ
αι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώ-μμάμάμάμάμάάάάμμάμάμάμάάμμμάμμμμμμμμμμμ ττωτωττωττ ν κα

ππποποποππποπποποποποοποοποποππππππππποπ υ.υυυυ
ες συναντήσεις ήταν:ΤΤΤέΤ τοιε

• στη Βιέννη με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώ-το 
α,ματα

• στο Κάιρο με θέμα τον πληθυσμό και την α-το 
τυξη, νάπτ

• το στην Κοπεγχάγη με θέμα την κοινωνική α-
νάπτυξη και στο Πεκίνο με θέμα τις γυναίκες, 

• το στην Κωνσταντινούπολη με θέμα τους οικι-
σμούς. 

, στη Θεσσαλονίκη, έλαβε χώρα η 3η Διεθνής
Διάσκεψη για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα:
«Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποί-
ηση των Πολιτών για την Αειφορία». 

, στο Γιοχάνεσμπουρκ, συνήλθε διάσκεψη
κορυφής για την «Αειφόρο ανάπτυξη», επαναβεβαιώθηκε η
Ατζέντα 21 και καθορίσθηκαν οι πολιτικές που θα οδηγή-
σουν τον πλανήτη προς την αειφορία. Σύσταση διατυπώθη-
κε προς τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. να αφιερώσει τη δε-
καετία 2005-2014 στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη.

, στο Κιότο, υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του
Κιότο, μια σύμβαση που αφορά στη σταθεροποίηση των
συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμό-
σφαιρα.

Το ίδιο έτος, στο Κίεβο, συνήλθε η 5η Διυπουργική
Διάσκεψη των υπουργών Περιβάλλοντος με τίτλο «Περι-
βάλλον για την Ευρώπη» και αποφασίσθηκε η εκπόνηση
στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη.

, στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας πραγματοποι-
ήθηκε η 4η Διεθνής Διάσκεψη για την Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για ένα α-
ειφόρο μέλλον - Εταίροι για τη δεκαετία της Εκπαίδευσης
για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Το ίδιο έτος, στο Μπαλί της Ινδονησίας, σύνεδροι από
όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας,
συναντήθηκαν από τις 3 έως τις 15 Δεκεμβρίου, στην ε-
ξαιρετικά κρίσιμη Σύνοδο του Ο.Η.Ε. για τις κλιματικές αλ-
λαγές, με θέμα την επόμενη φάση του Πρωτοκόλλου του
Κιότο. 

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε περιλαμβάνει την Εντολή
του Μπαλί (Bali Mandate) για:

• διαπραγματεύσεις μιας ισχυρής δεύτερης φάσης του
Πρωτοκόλλου του Κιότο μέχρι το 2009,

• έναρξη διαδικασίας για τη χρηματοδότηση καθαρών
τεχνολογιών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες,

• δημιουργία ταμείου υποστήριξης των θυμάτων των
κλιματικών αλλαγών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συναίνεσαν, για πρώ-
τη φορά, στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση
του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

To 1987

To 2007

To 2003

To 2002

To 1997
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Τα μεθοδολογικά μοντέλα4 που προτάθηκαν για την έ-
νταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Aναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης είναι δύο. Το πολυεπιστημονικό μο-
ντέλο ή μοντέλο του εμβολιασμού, και το διεπιστημονικό μο-
ντέλο. 

Σύμφωνα με το πολυεπιστημονικό μοντέλο, τα περι-
βαλλοντικά θέματα ενσωματώνονται στα γνωστικά αντικεί-
μενα του σχολείου, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική διά-
σταση αυτών. Σύμφωνα με το διεπιστημονικό μοντέλο, ένα
θέμα, ζήτημα ή πρόβλημα επιλέγεται για την υλοποίηση ε-
νός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο
στη συνέχεια προσεγγίζεται ολιστικά, διαθεματικά και διε-
πιστημονικά, μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα του σχο-
λείου.

Τα δύο παραπάνω μοντέλα λειτουργούν συμπληρωμα-
τικά, καθώς έχουν διακριτά πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα. Το πρώτο θεωρείται κατάλληλο για όλες τις ηλικίες
των μαθητών, δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τους
εκπαιδευτικούς και δεν αυξάνει τη διάρκεια του Ωρολογίου
Προγράμματος. Το δεύτερο μοντέλο, για την υλοποίηση του
οποίου απαιτείται επιμορφωμένο προσωπικό, απευθύνεται
σε τμήμα μαθητών μιας συγκεκριμένης τάξης και αυξάνει το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατά μέσο όρο δύο ώρες εβδομαδι-
αίως, ή εναλλακτικά υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η υλοποίηση των προ-
γραμμάτων γίνεται σε ώρες εκτός του Ωρολογίου Προγράμ-
ματος. 

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εξαρτώνται από το θέμα του ε-
κάστοτε προγράμματος. Παραπέμπουν αφενός σε ομαδο-
συνεργατικές διαδικασίες, αφετέρου ενθαρρύνουν την ε-
νεργό συμμετοχή των μαθητών, τη δημιουργική δράση, τον

πειραματισμό, την ικανότητα για συζήτηση, τον πρροβλημαααα---
τισμό, την καλλιέργεια της ελεύθερης δημιουργικήής σκέψηςηςηςης
και έκφρασης, και γενικότερα τη διαδικασία «μαθααίνω πώώςςςς
να μαθαίνω».

Οι πλέον χαρακτηριστικές μεθοδολογικές προοσεγγίσειειιιε ςςςςςς
είναι το Σχέδιο Εργασίας και η Επίλυση Προβλήματος. ΠαΠαα-----
ράλληλα, χρησιμοποιούνται και άλλες ειδικότερεςς διδακτι-ι-ι-ι-
κές στρατηγικές, όπως η μελέτη πεδίου, η ανίχνευσση και τρρρρο-ο-ο-ο-ο--
ποποίηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, ηη μέθοδδοςοςοςος
έρευνας με υποβολή ερωτήσεων, η πειραματική μέθοδος,ς,ς,ς,ς,,ς, η η ηηηη
ανάλυση και μελέτη μιας χαρακτηριστικής περίπττωσης, τατατααααα
παιχνίδια προσομοίωσης, η πνευματική διέγερση, η αντιππα-α-α-α-
ράθεση απόψεων, το παιχνίδι ρόλων, η δραματοπποίηση, , , ,, ηηηηη
κατασκευή εννοιολογικού χάρτη/χάρτη ιδεών και, τέέλος, η κακακακαακακακακα--
ταγραφή όλων των στοιχείων σ’ ένα συγκεντρωτικκό πίνακακακκακακακακαα. .. ...

Σχέδιο Εργασίας

Το Σχέδιο Εργασίας είναι μια μορφή ομαδικκής διδαδαδααα-----------
σκαλίας που διαμορφώνουν από κοινού ο εκπαιδευτικόκόκόόόόςςςςςςςςςςςςςςςςς
και οι μαθητές. Τα στάδια υλοποίησής του είναι τα ακκό-ό------ό-ό-ό-
λουθα:

• Επιλογή θέματος
• Καθορισμός στόχων
• Σχεδιασμός της εργασίας, καθορισμός υποθεμμάτωννν κ κκκκκαιαααιαιιαααααιααιαιαιιιι

συγκρότηση ολιγομελών ομάδων
• Ανάθεση και υλοποίηση των εργασιών σε αττομικόό κακακακαακααακ ιιιιιιιιιιιιιιιι

ομαδικό επίπεδο
• Συζήτηση των αποτελεσμάτων και προγραμμματισσμμμμόόόόςςςςςςςςςςςςόςςςςςςόςςός

λήψης μέτρων
• Σύνθεση – Παρουσίαση
• Αξιολόγηση
Κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Εργασίας, γίννονταιι τττττατατατααατα--

κτά διαλείμματα για ανατροφοδότηση της ομαδικκής ερρρρργγγαγααγαγγγγ --------
σίας.

4. (Hungerford & Peyton, 1994.)

To πολυεπιστημονικό μοντέλο ενσωμάτωσης της Π.Ε.
στο εκπαιδευτικό σύστημα

To διεπιστημονικό μοντέλο ενσωμάτωσης της ΠΠ.Ε.
στο εκπαιδευτικό σύστημα

κεφάλαιο Ι
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Παράδειγμα: Η χρήση των ορυκτών καυσίμων για την
ή ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος της στην υπο-παπαπππ ραγωγή
του περιβάλλοντος.βάβάββ θμιση τ

Eπίλυση προβλήματος

πίλυση προβλήματος, τίθεται ένα πρόβλημα προςΣτην ε
ση και επίλυση. Τα στάδια της διαδικασίας είναι ταδιδδιδδ ερεύνησ

εξεξεξεξε ήςήή :
πισμός και διερεύνηση του προβλήματος• Εντο
ορισμός στόχων για την επίλυση ή συμμετοχή στην• Καθο
υση του προβλήματοςεπίλυ
λογή πληροφοριών• Συλλ
σδιορισμός των εναλλακτικών λύσεων• Προσ
εύνηση των εναλλακτικών λύσεων• Διερ

ταξη κριτηρίων για την επιλογή της πλέον κατάλ-• Σύντ
ης λύσης/λύσεωνληλη
λογή της κατάλληλης λύσης/λύσεων• Επιλ
κρότηση σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της• Συγκ
ης που επιλέχθηκελύση
ποίηση του σχεδίου δράσης• • Υλοπ
λόγηση• ••• Αξιολ

Παράδειγμα: Η υποβάθμιση ενός υγροτόπου και οι συ-
ης στο μικροκλίμα της περιοχής.νένννννννένένέννννννν πεπεεεεειές τη

Μελέτη πεδίου

έτη πεδίου είναι εκπαιδευτική δραστηριότητα πουΗ Η μελέ
ποιείται από ομάδα μαθητών εκτός σχολικής αί-ππππρππππρπρπππππ αγματο
αι στοχεύει στην απόκτηση βιωματικών εμπειριώνθθθθθοθοθοθοθθθθθθ υσας κα
μαθητές. Τα στάδια υλοποίησής της είναι τα ακό-ααααααπαπαπαπαααααααααααπα ό τους 

λολολολολολ υυθα:
ετοιμασία• Προε

� κπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας:Οι ε Προπα-
στική επίσκεψη της παιδαγωγικής ομάδας και ε-ρρρραραραραραρρρραρρραρ σκσσσ ευασ
η με το αντικείμενο μελέτης. Αντιμετώπιση τυπι-ξοξοξοξξξξξοξξοξξξ ικικι είωση
ικασιών και οργάνωση συζήτησης στην τάξη μεκώκώκκκκκώκώκκώκκκκκώκώκ ν διαδ

σσσσκσσκσκσκκκκσκσσκκοποο ό:
ιατύπωση των στόχων της μελέτης,• τ• η δι
οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων•••• τ• ην ο
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της με-που 
ς,λέτη

καθορισμό των πηγών πληροφόρησης.• • τον κ
��� μαθητέςΟι μ : Υλοποίηση δραστηριοτήτων πριν από την

στο πεδίο και προετοιμασία για τις εκπαιδευτικέςεεεεεπεπεππεπππεεπεπεπεπεπεεεεπεεεεεπεεπίσίσίσίσσκεψη 
ότητες που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρ-δδδδδρρρρρρρδρδδρρδδδδδδδδδδδδδρδδδδρρδρρασαασαααα τηριό

επίσκεψης. Άντληση στοιχείων από πηγές πληρο-κκκεκεκεκεκεκεκεκεεκκεκκεκκεκεκκεκεκκκκκεκκ ιααιαιαιαιαιιιαιιαι   της ε
φφόφόφόφόφόφόφόόφόφόφόφόφφφφόφφφφόφόφφφόφφφφόφφφφόφφφφφόόφόφφφφφ ρρρρηρηρ σης.

ασία στο πεδίο••• Εργα
θητές σε ομάδες πραγματοποιούν την έρευνα στοΟΟΟΟιΟ  μαθ
σα από συγκεκριμένες δραστηριότητες.πεπεπεπ δδίδίδδδίδδδ ο ο μέσ

• Εργασία στην τάξη
Οι μαθητές, επιστρέφοντας στο σχολείο, πραγματοποι-

ούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως διεξαγωγή πει-
ραμάτων για την επαλήθευση ή απόρριψη υποθέσεων, ε-
πεξεργασία όλων των στοιχείων που συνέλεξαν στο πεδίο,
σύνθεση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Κατά την εργασία στο πεδίο είναι απαραίτητο:

• Να γίνεται προσεκτικός σχεδιασμός της διαδρομής, ώστε
να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις.
• Να χωρίζονται οι μαθητές σε ολιγομελείς ομάδες και να
συνοδεύονται από ικανό αριθμό εκπαιδευτικών.
• Να επιλέγεται η κατάλληλη εποχή για την πραγματοποίη-
ση της μελέτης πεδίου.

Παράδειγμα: Καταγραφή της ρύπανσης μιας ακτής από
τα καταναλωτικά απορρίμματα. 

Προετοιμασία: Η παιδαγωγική ομάδα επισκέπτεται την α-
κτή και οριοθετεί το χώρο μελέτης. Αντιμετωπίζει τις τυπι-
κές διαδικασίες. Ορίζει την ημέρα της επίσκεψης στην ακτή,
το μεταφορικό μέσο και το κόστος της μετακίνησης, ελέγχει
τη δυνατότητα παροχής πρόχειρου φαγητού, νερού, κ.λπ.
Στη συνέχεια, οργανώνει προπαρασκευαστική συζήτηση
στην τάξη, όπου διατυπώνονται οι στόχοι της μελέτης, ορ-
γανώνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα πραγ-
ματοποιηθούν, δίνονται οδηγίες για την εργασία στο πεδίο και
προσδιορίζονται οι πηγές πληροφόρησης.

Εργασία στο πεδίο: Η περιβαλλοντική ομάδα επισκέ-
πτεται την ακτή. Οι μαθητές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομά-
δες, οι οποίες πραγματοποιούν ποικίλες δραστηριότητες, ό-
πως παρατήρηση της ακτής, καταγραφή των καταναλωτι-
κών απορριμμάτων, φωτογράφιση, συνεντεύξεις με κατοί-
κους και επαγγελματίες της περιοχής, δειγματοληψίες, κ.λπ.

Εργασία στην τάξη: Οι μαθητές εκτελούν στην τάξη πει-
ράματα για την επαλήθευση ή απόρριψη υποθέσεων και
στοιχείων και, γενικότερα, επεξεργάζονται τα δεδομένα που
συνέλεξαν στο πεδίο. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη σύν-
θεση όλων των στοιχείων που συνέλεξαν οι ομάδες και την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Ανίχνευση και τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών
των μαθητών (εποικοδομητική προσέγγιση)

Η εποικοδομητική προσέγγιση5 στηρίζεται σε δύο αρχές:
α) η γνώση δε μεταδίδεται, αλλά οικοδομείται και β) η γνώ-
ση δεν αντανακλά μια αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά
έναν κόσμο οργανωμένο βάσει των εμπειριών μας. Ακο-
λουθεί σε γενικές γραμμές την εξής πορεία:

• Προσανατολισμός (προκαλείται το ενδιαφέρον των μα-
θητών).

• Ανάδειξη των εναλλακτικών ιδεών (αναδεικνύονται
και καταγράφονται οι ιδέες των μαθητών).
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• Αναδόμηση (οι μαθητές ενθαρρύνονται να ελέγξουν τις
ιδέες τους, να τις επεκτείνουν ή να τις αναθεωρήσουν
και, τέλος, να διαμορφώσουν νέες σύμφωνα με την ε-
πιστημονικά αποδεκτή γνώση).

• Εφαρμογή των νέων ιδεών σε νέες καταστάσεις (οι μα-
θητές εφαρμόζουν τις νέες ιδέες).

• Ανασκόπηση-Μεταγνώση (οι αρχικές ιδέες συγκρίνο-
νται με τις νέες).

Παράδειγμα: Υπάρχει διαφορά στη θερμοκρασία του πε-
ριβάλλοντος μέσα και έξω από το δάσος;

Προσανατολισμός: Ο εκπαιδευτικός δείχνει εικόνες από
δάση. Εξηγεί τι θα ακολουθήσει στην πορεία της διαδικα-
σίας και προσπαθεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μα-
θητών.

Ανάδειξη των εναλλακτικών ιδεών: Περιγράφεται από
τον εκπαιδευτικό το ακόλουθο υποθετικό πείραμα: 

Παίρνουμε δύο διαφανή δοχεία με πώμα, στα οποία έ-
χουμε βάλει χώμα. Στο πρώτο υπάρχει φυτό. Στο δεύτερο,
υπάρχει μόνο το χώμα. Τοποθετούμε από ένα θερμόμετρο
σε κάθε δοχείο και κλείνουμε το δοχείο με το πώμα. Στη συ-
νέχεια, ρωτούμε τους μαθητές: «Εάν τοποθετήσουμε τα δύο
δοχεία στον ήλιο για 15 λεπτά, η θερμοκρασία που θα δεί-
ξουν θα είναι ίδια ή διαφορετική;». Καταγράφονται οι απα-
ντήσεις των μαθητών.

Αναδόμηση ιδεών: Πραγματοποιείται το παραπάνω πεί-
ραμα και ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν τις εν-
δείξεις των δύο θερμομέτρων. Τίθεται στους μαθητές η ε-
ρώτηση: «Γιατί το θερμόμετρο στο δοχείο με τα φυτά δεί-
χνει μικρότερη θερμοκρασία;». Οι μαθητές ενθαρρύνονται να
ελέγξουν τις απόψεις τους, να τις επεκτείνουν ή να τις ανα-
θεωρήσουν, ή, αν δεν έχουν ιδέες για το συγκεκριμένο θέ-
μα, να διαμορφώσουν. Καταγράφονται οι απαντήσεις των
μαθητών.

Εφαρμογή των νέων ιδεών σε νέες καταστάσεις. Ζητεί-
ται η συμπλήρωση ημιδομημένου χάρτη εννοιών με θέμα
«Το μικροκλίμα του δάσους».  

Ανασκόπηση-Μεταγνώση: Οργανώνεται συζήτηση με
θέμα τη σημασία του δάσους για το μικροκλίμα μιας περιο-
χής. Πόσο το δάσος αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες,
μειώνοντας τις μεγάλες και αυξάνοντας τις μικρές τιμές, και
πώς αυτό επιδρά στο μικροκλίμα;

Οι μαθητές, μέσα από τη συζήτηση, θα πρέπει να ανα-
γνωρίσουν τη σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν, συ-
γκρίνοντας τις αρχικές με τις νέες ιδέες τους.

Μέθοδος έρευνας με υποβολή ερωτήσεων

Στη μέθοδο αυτή, με ημιδομημένες συνεντεύξεις και κα-
τάλληλα ερωτηματολόγια που συντάσσουν οι ίδιοι οι μαθη-
τές, καταγράφονται οι απόψεις, οι στάσεις και τα συναισθή-
ματα των ερωτώμενων. Σε ό,τι αφορά στο είδος των ερω-
τήσεων που θα επιλεγούν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
παράγοντες όπως ο βαθμός δυσκολίας τους και ο χρόνος
που απαιτείται για τη συμπλήρωσή τους. 

Τα στάδια της διαδικασίας είναι:
• Επιλογή του θέματος της έρευνας
• Επιλογή είδους και αριθμού ερωτήσεων
• Σύνταξη ερωτηματολογίου
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
• Επεξεργασία δεδομένων
• Εξαγωγή συμπερασμάτων

Παράδειγμα: Σύνταξη ερωτηματολογίου για την καααταταταττα------
γραφή των απόψεων, πεποιθήσεων, αξιών, στάάσεων κκαιαιαιαι
συμπεριφορών των κατοίκων της γειτονιάς μας σσχετικά μεμεμεμεεμε
την ανακύκλωση των υλικών.

Ενδεικτικές ερωτήσεις:
� Γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόγραμμα ανακύκλλωσης στστστστοοοοοο

δήμο μας;
� Πιστεύετε ότι πολλοί συμπολίτες μας συμμμετέχουουουουυουνννννννν

στο πρόγραμμα;
� Τι γνώμη έχετε για την προσπάθεια μείωσσης των ν ν α-ααα-ααα-α-α-α-αα

πορριμμάτων;
� Ποια θεωρείτε πιο σημαντική ενέργεια γιαα την πππρορορορο---

στασία του περιβάλλοντος, την προσπάθειαα μείωσωωω ηςηςςηςςς
των απορριμμάτων ή την ανακύκλωση τωων υλικκκκώνώνννννννώνννώννννν;;;;;;;;

� Συμμετέχετε στο πρόγραμμα ανακύκλωσηης τουυ υυ δήήήήήήήήήήή-----------
μου μας;

� Θα συμμετείχατε σ’ ένα πρόγραμμα «λιπασσματοποπποππποίοίίοίοίίίί-----------
ησης», που θα υποστήριζε ο δήμος μας;

Πειραματική μέθοδος

Το πείραμα είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα κάάκάάά----------
τω από ελεγχόμενες συνθήκες με σκοπό την επιββεβαίωσησησηηηηηηηηηηησηηση
ενός γνωστού αποτελέσματος, την ανακάλυψη εννός άγνω-ω-ω------------ω--ω--
στου αποτελέσματος, την επαλήθευση ή απόρριψψη μιαςςς υ υυυυυ----
πόθεσης. Το πείραμα εξοικειώνει τους μαθητές μμε τις διδιιια-α-α-α-α-α
δικασίες της επιστημονικής μεθόδου: παρατήρησση, διαττττύ-ύ-ύ-ύ-ύ-ύύ-ύ-ύ-ύ---ύύ-ύύ
πωση υπόθεσης ή πρόβλεψης, μέτρηση, ταξινόμμηση, εξεξξξα-α-α-α-α---α--α-ααα-
γωγή συμπεράσματος, κ.ά. Εκτελείται είτε από τοους ίδιοιοουςυςυςυςυςςςςυςυυςυςυςς
τους μαθητές είτε από τον εκπαιδευτικό (πείραμμα επίδδειειιιιιιιιιιεειε ----------
ξης). Στη δεύτερη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός καττά τη διάιάάάάάάρ-ρρρ-ρ-ρ-ρ-ρ-ρ-ρ-ρ-ρρ
κεια της επίδειξης μπορεί να κατευθύνει, με τη ββοήθειαιααα ε ε εε εεεεεεεεεεεεεε-----------
ρωτήσεων, τη σκέψη των μαθητών σε μια προσχεεδιασμέμέμέμέέέέέμένννηννηνηνηνηηηηνηνηηηηηννηηνηνηηννηηηνηηνννηηηηηηηηνη
πορεία. Διαδικασία:

• Διατύπωση υπόθεσης
• Καθορισμός απαιτούμενων υλικών για την εκτέλέλεσεσεσεσσεσσε ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη

του πειράματος
• Εκτέλεση πειράματος - Έλεγχος υπόθεσης
• Διατύπωση συμπεράσματος

Παράδειγμα: Το περιβαλλοντικό πρόβλημα τηςς διάβρβρβρρρρβρωω-ω-ω-ωω-ω-ω-ωωω-ω--ω-ω-ω-ωω-ω-ω-ω-ω--------ω-ωω-ω
σης του εδάφους.

Διατύπωση υπόθεσης: Η φυτική κάλυψη πρροστατετετεεύύύεεεεεεύεεεεεύεεεεεεεεεεεεεεεειιιιιιιιιιιιιιιι
το έδαφος από τη διάβρωση.

Απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση του πεειράμαατοτοοοοοοοοοοοςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς:::::::
τρεις παραλληλόγραμμες ζαρντινιέρες. Η πρώτη έχει φυφυφυυφφ τάτάάάάάάάάάτάάτάτάτάτάτάάτάάτάάάτάτάάτάάά
που καλύπτουν όλη την επιφάνειά της. Η δεύτερηη έχει ι φυφυφυυυυυυφυφυφυφυυυυφυφυφφυυυυυυ---------------
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ία καλύπτουν μέρος της επιφάνειάς της. Η τρίτητάτάτάτάτάτά τ ττα α οπο
καθόλου φυτά. Τρία μικρά παραλληλόγραμμα δι-δεδεδεδεδ ν έχει κ
οτιστήρι.σκσκσσσ άκια. Π
εση πειράματος - Έλεγχος υπόθεσης:Εκτέλε Τοποθε-
κλίση περίπου 30° και τις τρεις ζαρντινιέρες, τη μιατοτοτούμύ ε με κ
ν άλλη. Ρίχνουμε με το ποτιστήρι, διαδοχικά καιδίδίδίδδ πλπππ α στη
ζαρντινιέρες, την ίδια ποσότητα νερού.σστστστσσ ιςις τρεις 
ντρώνουμε το νερό, μαζί με το χώμα, που φεύγειΣυγκεν
γλάστρα στα τρία δισκάκια αντίστοιχα. Τα συγκρί-απαπαπαπα ό όό κάθε 

ταξύ τους.νονοννν υμε μετ
έρασμαΣυμπέ : Οι μαθητές διατυπώνουν το συμπέρασμά
φυτική κάλυψη προστατεύει το έδαφος από τη διά-τοτοτοτοτοουςυ : «Η φ

βββρββρωσω η».

Ανάλυση και μελέτη μιας χαρακτηριστικής περίπτωσης

έτη περίπτωσης βοηθάει τους μαθητές να εξαγά-Η μελέ
περάσματα για το τοπικό ή το γενικό μελετώντας μιαγογογογογογογογοοοογογ υνυυ  συμπ
ς περίπτωση. Διαδικασία:επεπεπεπεεπεπεπεπεπεεεεεεεεεεεπιμιμέρους

κπαιδευτικός επιλέγει μια χαρακτηριστική περί-• • Ο εκ
ση στην οποία περιγράφεται κατάσταση ανάλογηπτωσ
υτή που μελετούν οι μαθητές και την παρουσιάζειμε αυ

ν τάξη. Μπορεί να επιλέξει κάποιο άρθρο, να προ-στην
ει ταινία, κ.ά.βάλε
αθητές σε ολιγομελείς ομάδες μελετούν, διερευ-• ••••• Οι μα
ν, αναλύουν και αξιολογούν τη χαρακτηριστική πε-νούν
ωση.ρίπτω
κρίνουν τη χαρακτηριστική περίπτωση με το πρό-• • Συγκ
μα/ζήτημα που μελετούν.βλημ
λομέλεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της• Σε ολ
όλοι μαζί συζητούν, συνθέτουν και οδηγούνται σεκαι ό
περάσματα.συμπ

Παράδειγμα: Προβλήματα και επισημάνσεις σχετικά με
άντληση του υπογείου νερού στην περιοχή της Θεσ-τητητητητητητητητητητττητην ννν υπερά

σασσσσασασασασσσσασσσαλίλλλ ας.
α Σχέδιο Εργασίας με θέμα «Η διαχείριση του υ-Για ένα

νερού του τόπου μας», επιλέγεται άρθρο με θέμα:ποποποποππππποπππππποποπ γεγγ ίου ν
ματα και επισημάνσεις σχετικά με την υπεράντλη-«Π«Π«Π«ΠΠ«ΠΠΠΠ«Π««««««ΠΠρρορρ βλήμ
ογείου νερού στην περιοχή της Θεσσαλίας».σσσησησησηηησησησσσσησησησησσσσσησησσση τ τ τ   ου υπ
ητές μελετούν σε ομάδες το σχετικό άρθρο και συ-ΟΟΟιΟΟΟ  μαθ
τις συνθήκες που επικρατούν στη Θεσσαλία με τιςγκγκγκγκγκγκγκγκκκγγκκγγγκγγκγ ρρρίρίρίρ ννουν τ

ες στην περιοχή όπου κατοικούν. Συζητούν και ο-αανανανανανανα ττίτίτίίσστοιχε
ι σε συμπεράσματα για τη διαχείριση του υπογείουδηδδδηδηδηηηηδδδδδδδδδδδδδ γγοογγ ύνται

υ τόπου τους, αλλά και για τη διαχείριση του υπο-ννενννννενεεεεεννενννννννννννεννννερορρορ ύ του
ού γενικότερα.γγγγγεγγγγεγεεγεεγγεγγεγεγεγεγεγγγγγγγεγγγγεγγγ ίοίοίοίοουυ νερο

Δραστηριότητες και παιχνίδια προσομοίωσης

θητές εφοδιάζονται με έναν ικανό αριθμό δεδομέ-ΟΟΟιΟ  μαθ
ει των οποίων προσομοιώνουν μια πραγματική κα-ννννννννωνωνωωννωωωννννννννννωννννωνννν νν,ν,ν,ν  βάσε
δηλαδή την αναπαράγουν μέσα σε ένα φανταστικόάάτάτάτάσσστστστσττσστσ ααση, δ
ον. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει συμβάλει καιπππππεπεπεπεπεεπππεππππππεεπππππεππππππεεππερριββάλλο
υργία δραστηριοτήτων και παιχνιδιών προσομοί-σσστστστστστστστσσσσσστσστσσσ ηη η η δδηδδ μιο
Η/Υ. Διαδικασία:ωωωωωωωσωσωσωσωωωσωσωσωσωωωσωσωσωωωωωωωωσωσωωωωωωωωωωωωωω ηηςηςη  σε Η

• Λεπτομερής περιγραφή της κατάστασης που πρόκειται
να προσομοιωθεί.

• Προσδιορισμός όσο γίνεται περισσότερων παραμέτρων
που επηρεάζουν την κατάσταση.

• Προσδιορισμός της παραμέτρου (ή παραμέτρων) και
του τρόπου με τον οποίο θα μεταβληθεί.

• Παρατήρηση και διερεύνηση των συνεπειών που θα ε-
πιφέρει στις υπόλοιπες παραμέτρους της προσομοι-
ούμενης κατάστασης, λόγω της αλληλεξάρτησής της
με αυτές.

• Συμπεράσματα. 

Παράδειγμα: Το οικοσύστημα μιας λίμνης.
Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο. Κάθε μαθητής αντι-

προσωπεύει κάποιο στοιχείο του οικοσυστήματος της λί-
μνης. Τα στοιχεία ενός οικοσυστήματος (βιοτικά και αβιο-
τικά) αλληλοεξαρτώνται. Η αλληλεξάρτηση αυτή των στοι-
χείων στο παιχνίδι αποδίδεται με τη σύνδεση των μαθη-
τών μεταξύ τους με ένα νήμα. Διατυπώνονται οι εξής ε-
ρωτήσεις: «Τι θα συμβεί στο οικοσύστημα της λίμνης εάν
στο νερό συγκεντρωθούν υπολείμματα φυτοφαρμάκων;»,
«Ποια στοιχεία του οικοσυστήματος θα διαταραχθούν ά-
μεσα;», «Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα υπόλοιπα στοι-
χεία;», «Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το οικοσύστημα
της λίμνης;».

Κάθε μαθητής, o οποίος αντιπροσωπεύει κάποιο στοι-
χείο του οικοσυστήματος που καταστρέφεται από τη συγκέ-
ντρωση φυτοφαρμάκων, αφήνει το νήμα που τον συνδέει
με τους υπόλοιπους, και έτσι σιγά-σιγά το «οικοσύστημα»
καταρρέει.

Πνευματική διέγερση

Η μέθοδος αυτή προάγει την ελεύθερη έκφραση των
μαθητών. Οι απόψεις τους για ένα συγκεκριμένο θέμα κα-
ταγράφονται με συντομία. Ο εκπαιδευτικός μέσω ερωτή-
σεων, όπως «Ποια σκέψη έρχεται στο μυαλό σας ακού-
γοντας τη λέξη, π.χ., περιβάλλον», μπορεί σε πολύ σύ-
ντομο διάστημα να αποκτήσει εικόνα για τη γνώση/άπο-
ψη των μαθητών σε θέματα που τον ενδιαφέρουν. Διαδι-
κασία:

• Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει ερώτηση σχετική με το
θέμα που θέλει να διερευνήσει. 

• Οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους. 
• Καταγράφονται όλες οι απόψεις. 
• Ακολουθεί συζήτηση με σκοπό την ανάλυση των κα-

ταγραφέντων απόψεων και τον προσδιορισμό πιθανών
αλληλεξαρτήσεων.

Παράδειγμα: Ποια σκέψη σάς έρχεται στο νου ακούγο-
ντας τη φράση «ήπιες μορφές ενέργειας;».

Οι μαθητές διατυπώνουν με συντομία τις απόψεις τους,
οι οποίες καταγράφονται. Ακολουθούν συζήτηση, ανάλυση
και προσδιορισμός των πιθανών αλληλεξαρτήσεων.
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Αντιπαράθεση απόψεων

Στην αντιπαράθεση απόψεων, δύο ομάδες μαθητών α-
ντιπαρατίθενται, δηλαδή υποστηρίζουν, τεκμηριωμένα, δύο
διαφορετικές απόψεις στο πλαίσιο ενός διαλόγου που διε-
ξάγεται σε «κύκλους». Οι ομάδες προετοιμάζουν την επι-
χειρηματολογία τους και για τις δύο απόψεις και μόλις λίγα
λεπτά πριν από την έναρξη της
διαδικασίας μαθαίνουν ποια άπο-
ψη του ζητήματος θα υποστηρί-
ξουν. Διαδικασία:

• Διατυπώνονται οι δύο αντί-
θετες μεταξύ τους απόψεις
για το ζήτημα.

• Ορίζονται οι δύο ομάδες.
• Κάθε ομάδα ορίζει το γραμ-

ματέα και το συντονιστή της.
• Ορίζεται τριμελής επιτροπή

μαθητών για το συντονισμό
και την αξιολόγηση της αντι-
παράθεσης.

• Προσδιορίζεται ο αριθμός των
«κύκλων αντιπαράθεσης».

• Ορίζεται αυστηρά ο χρόνος
που θα έχει κάθε φορά η ο-
μάδα για να υποστηρίξει την
άποψή της με επιχειρήματα.

• Οι ομάδες αντλούν πληροφορίες από έγκυρες πηγές
προκειμένου να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία
τους.

• Καθορίζεται ποια άποψη θα υποστηρίξει κάθε ομάδα
λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της διαδικασίας και
πραγματοποιείται η αντιπαράθεση. 

• Μετά την ολοκλήρωση της αντιπαράθεσης, η τριμελής
επιτροπή αξιολογεί τη διαδικασία βάσει κριτηρίων (σα-
φήνεια διατύπωσης των επιχειρημάτων, πειστικότητα ε-
πιχειρημάτων, τήρηση της διαδικασίας, κ.λπ.) και επι-
λέγει την ομάδα που επικράτησε στην αντιπαράθεση.

Παράδειγμα: Κατασκευή αιολικού πάρκου κοντά στον
τόπο κατοικίας των μαθητών.

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα
θα υποστηρίξει την κατασκευή του αιολικού πάρκου και η
δεύτερη το αντίθετο.

Ορίζονται ο συντονιστής, ο γραμματέας κάθε ομάδας και
η τριμελής επιτροπή για το συντονισμό και την αξιολόγηση
της διαδικασίας. Ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της α-
ντιπαράθεσης.

Ορίζονται οι «κύκλοι αντιπαράθεσης» (π.χ. τρεις) και η
χρονική τους διάρκεια, π.χ. 3 λεπτά σε κάθε κύκλο για την
κάθε ομάδα.

Στον πρώτο κύκλο, οι δύο ομάδες καταθέτουν τις βα-
σικές θέσεις τους. Στο δεύτερο κύκλο, γίνεται αντιπαρά-
θεση των απόψεων των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα προ-
σπαθεί να ανασκευάσει με επιχειρήματα τις θέσεις της άλ-

λης. Στον τρίτο κύκλο, κάθε ομάδα συνοψίζει τα επιχειρρρρή-ή-ή-ή-ή
ματά της.

Η τριμελής επιτροπή, με βάση τα αξιολογικάά κριτήριριριρ ααααα
που έχουν τεθεί, επιλέγει την ομάδα που επικράτησε στην α-α-α-α-
ντιπαράθεση.

Παιχνίδι ρόλων

Επιλέγεται από τον εεκπαιδεδεεεευ-υ-υ-υ---
τικό μια σχετικά απλή κκαι ρεαλαλλλι-ι-ι-ι-
στική κατάσταση, η οποοία πρέέπεπεπεεεειιιιι
να είναι στενά συνδεδεμμένη με ε ε τητητητητη
ζωή των παιδιών, ώστε να γίνετετεταιαιαιαιι
εύκολα κατανοητή. Ο εεκπαιδευευευευευευυυ-----
τικός παρουσιάζει έναα σύντομομομομμμμομομμμοοοοοο
σενάριο. Προσδιορίζοντται και ππππππππε-ε-ε-ε-ε-ε-ε
ριγράφονται εν συντομίαα οι ρόλλλοιοοοοοοοιοιοιο .....
Οι μαθητές επιλέγουνν το ρόόόλολολλολολολολλολλλ
που θα υποδυθούν/ υυποστηρίρίρίρίίίίίίίίρίίίί-------
ξουν. Ο εκπαιδευτικός πρέπειεε  νννναααα
δημιουργήσει την κατάάλληληληηλ  ααα----
τμόσφαιρα, ώστε οι μααθητέςέςςς ννννναααααααααααααααα
αισθάνονται ελεύθεροι να ε κ-κ-κ-κ-κ----κ-κ-κ-κ--κ-κ
φρασθούν. 

Έμφαση δίνεται στη συνειειιιιδηδηδη------------
τοποίηση από την πλεευρά τωτωτωτωνννννννννννννννννννν
μαθητών, μέσω μιας ευυχάρισσσστηητηηςςςςς

διαδικασίας μάθησης, μιας κατάστασης του πρααγματτικικούούούούύύύύύύύύύ
κόσμου και της πολυπλοκότητάς της. Ο εκπαιδευυτικόςς δδδενενενεννννννννννννν
εστιάζει την προσοχή του στις θεατρικές ικανότητες αλλλλλλλλάάάάάάάάάάάάάάάάά
στην επιχειρηματολογία των μαθητών.

Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές θαα αισθαννννν------------
θούν την αλληλεξάρτηση και τη σύγκρουση των εμπλεκκκκκό-ό-ό-ό-ό-ό
μενων ρόλων και θα προσπαθήσουν να καταλλήξουν ν σεσεσεσεσεεσε
κάποια απόφαση κοινωνικά αποδεκτή και φιλικκή προς ς ςς τοτοτοτοτοτοοοοτοτοοοοοο
περιβάλλον.

Διαδικασία:
• Διατύπωση σεναρίου
• Προσδιορισμός και περιγραφή ρόλων
• Επιλογή ρόλων από τους μαθητές
• Ενημέρωση των μαθητών από έγκυρες πηγγές για αα α τητητηηηητηηηηηηηηηηηηηηνννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν

υποστήριξη του ρόλου τους
• Καθορισμός χρονικής διάρκειας του παιχνιδδιού
• Υλοποίηση παιχνιδιού
• Διατύπωση συμπεράσματος

Παράδειγμα: Κατασκευή εργοστασίου παραγωωγής ηηληληληλληληλλλλλλεεεεεεεεε-ε---εε-εε-----ε---ε-ε
κτρικής ενέργειας από λιθάνθρακα.

Παρουσιάζεται σύντομο σενάριο, π.χ. «Ο δδήμαρρρρρρχοχχχοχοοχοχοοοοοχοοοχοοοοοχχχ ςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς
θέτει προς συζήτηση το θέμα της κατασκευής εργοσοσσσστττττταατατααττ ----
σίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λλιθάνθθθθρρρρραααρααααααααα-----------
κα».

Οι μαθητές, μέσα από το παιχνίδι ρόλων, θα αποφφαασίσίσίίσίσίσίσίσίίίίσίίίίσίίίίίσσσ --------
σουν για την έγκριση ή τη ματαίωση της κατασκευής τουυ υυ ερερρρρρρρρρρερρρ---
γοστασίου.
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ίνονται και επιλέγονται οι εμπλεκόμενοι ρόλοι. ΓιαΠρΠ οτεί
μα, επενδυτές, ειδικοί στις ανανεώσιμες πηγές ε-παπαππαπ ράδειγμ
και στα ορυκτά καύσιμα, πολίτες, μαθητές της πε-νένέένένέν ργρ ειας κ
τικής ομάδας, κ.λπ. Τα μέλη κάθε ομάδας μαθη-ρρριριβαβ λλοντ
έχει επιλέξει συγκεκριμένο ρόλο, συζητούν για τοτώτών, που έ
πτύσσουν επιχειρήματα και, στη συνέχεια, «στέλ-θέθέθέθέθθέμαμ , ανα

ν εκπρόσωπό» τους στη συζήτηση που οργανώνεινονονονονν υνυ  έναν
χος». Ορίζεται ο συντονιστής της συζήτησης καιο ο οοο «δήμαρ

ται η διάρκεια του παιχνιδιού.κακακακακακ θοθθθ ρίζετ
ν ολοκλήρωση του παιχνιδιού, θα πρέπει να έχειΜε την
κμηριωμένη απόφαση από την ομάδα για την έ-ληληληληλλλ φθφφφφφφφ εί τε
τη ματαίωση της κατασκευής του εργοστασίου. Ηγκγκγκγκγ ριρρ ση ή τ
και τα σχετικά επιχειρήματα διατυπώνονται με συ-απαπαπααπόόφαση 

ντντντνττντντντνντννντνν ομομοοο ία.

Δραματοποίηση

ός της δραματοποίησης είναι η αυθόρμητη έκ-Σκοπό
ων σκέψεων και των συναισθημάτων των μαθη-φρφρφρφρφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ ασση τω
ραματοποίηση είναι αυτοσχέδια μίμηση θεατρι-τώτώτώτών.. Η δρ
άστασης και αναφέρεται σε μια κατάσταση, μιακήκκκκ ς ς παρά
να διάλογο. Η χρονική διάρκειά της μπορεί ναπρππππππρπρπρπππππππ άξξά η, έν
ή περισσότερες διδακτικές ώρες. Ο εκπαιδευ-είεεεεεείεεεεεεεεεεε ναααααι μία 
οι μαθητές επιλέγουν για δραματοποίηση ένατιτιττττττιτττιττιτττ κόκόκόόκός και 

ικό κείμενο με ιδιαίτερο αξιακό περιεχόμενο.λολλλλλλλολολολλλλλλλλλ γογοοοοτεχνι
το κείμενο αυτό, συγγράφεται πρωτότυπος διά-ΜΜΜΜΜΜΜΜεΜΜΜΜΜΜΜΜΜ  βββββάση τ
συναφή ή και διευρυμένη θεματική. Τέλος, α-λολολολλολ γογοογος με 
ένα ελεύθερο κείμενο που έγραψαν οι μαθητέςκόκόκόκόκκκκκκκ μηημη και 
 κάποιο ερέθισμα μπορεί να δραματοποιηθεί.μμμμμμεμεμμεμμμμμμ τάτάά από
ία:ΔΔΔΔΔΔιΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ αδα ικασ

λογή κειμένου με ιδιαίτερο αξιακό περιεχόμενο• Επιλ
γραφή από τους μαθητές πρωτότυπου διαλόγου• Συγγ
ριζόμενου στο ανωτέρω κείμενοστηρ
δοση (θεατρική παράσταση) του ανωτέρω διαλό-• Απόδ
από τους μαθητέςγου α

Παράδειγμα: Δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο από-
ειμένου:σπσπσσσσσσπσπσσπσσσ ασαα μα κ

θε άνθρωπος έχει έναν κύκλο δικό του από πράμα-«Ο κάθ
ό δέντρα, ζώα, ανθρώπους, ιδέες – και τον κύκλοτατ , από

ν τττοτούτον έχει χρέος αυτός να τον σώσει. Αυτός, κανένας
 Αν δεν τον σώσει, δεν μπορεί να σωθεί».άάάλλος.

Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.

θητές μελετούν το απόσπασμα και στη συνέχειαΟΟΟι μαθ
ουν ένα διάλογο. Αποδίδουν το διάλογο με τη μορ-σσσσσσσσσυυυσυσσσσυσσσσσσυσ γγγγγγγράφο
ικής παράστασης.φφφφήφήφφήφήφήήήφφφφήφφφφφήήφφφφφφήφφφφφήήφφφφ  θθθθ θεαε τρι

Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη/χάρτη ιδεών

αρτογράφηση εννοιών, οι μαθητές καλούνται ναΣΣΣτΣ η χα
ουν έννοιες, ξεκινώντας από τις πλέον γενικές καιοοορορργγαγγγαγαγγ νώσο
ντας στις πιο απλές και στις πιο ειδικές, και νακκκκκααακκκακακκκκακαακκκκκκαακκαααακ ττααλήλ γο
ίσουν τις σχέσεις που τις συνδέουν.πππρπρππππροοσοσσσδιορ

Η χαρτογράφηση εννοιών είναι μια διαδικασία η οποία
απαιτεί εξάσκηση, προκειμένου να γίνει με επιτυχία. Ο εκ-
παιδευτικός, για να βοηθήσει τους μαθητές, μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει ημιδομημένους χάρτες, όπου ορισμένες από
τις έννοιες που πρέπει να ταξινομηθούν είναι σημειωμένες.
Διαδικασία:

• Εντοπισμός των κύριων εννοιών του προβλήμα-
τος/ζητήματος από τους μαθητές, με τη βοήθεια ερω-
τήσεων που θέτει ο εκπαιδευτικός ή μέσω της ανά-
γνωσης βοηθητικών κειμένων.

• Ιεράρχηση των εννοιών από τη γενικότερη προς την
ειδικότερη.

• Σχεδιασμός του χάρτη:
• Τοποθέτηση στην κορυφή της πιο γενικής έννοιας.
• Τοποθέτηση των ειδικότερων εννοιών σε επάλληλα ε-

πίπεδα κάτω από τη γενική έννοια.
• Σύνδεση των εννοιών με «γραμμές σύνδεσης», βελά-

κια. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις, ο εκπαιδευτικός κα-
τευθύνει τους μαθητές στον εντοπισμό των σχέσεων
μεταξύ των εννοιών.

• Προσδιορισμός και καταγραφή των κατάλληλων «συν-
δετικών λέξεων» πάνω στις γραμμές σύνδεσης. Δια-
βάζοντας δύο έννοιες που τις συνδέει μια γραμμή σύν-
δεσης, μέσω της αντίστοιχης συνδετικής λέξης θα πρέ-
πει να σχηματίζεται μια λογική πρόταση.

Παράδειγμα: Ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώ-
σουν το ακόλουθο διάγραμμα ημιδομημένου χάρτη με θέ-
μα το περιβαλλοντικό πρόβλημα της διάβρωσης. Οι μαθη-
τές το συμπληρώνουν ομαδικά ή ατομικά.

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κάθε ομάδας και μετά
από συζήτηση οι μαθητές καταλήγουν σε ένα χάρτη αποδε-
κτό από όλους.

Διάβρωσηρ

Έχει Προκαλεί

Αίτια Αντιμετωπίζεται Συνέπειες

Φυσικά    Ανθρωπογενή     με Μέτρα

Συλλογικά                 Ατομικά
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Συγκεντρωτικός πίνακας

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες βοηθούν στη συνοοπτική κακαααιιιιι
εποπτική παρουσίαση ενός προβλήματος/ζητήμματος. Ενννν-
δείκνυνται, για παράδειγμα, για την παρουσίαση ττων συνε-ε
πειών και των πιθανών λύσεων ενός περιβαλλοντικού πρρο-ο-ο-ο-ο
βλήματος.

Παράδειγμα: Καταστροφή του γειτονικού μας δδάσουςςς α αααα------
πό φωτιά.

Κατασκευή συγκεντρωτικού πίνακα για τις σσυνέπεειειειεεεςςςςς
που θα έχει η φωτιά στο δασικό οικοσύστημα κααι τις προροορο----
τεινόμενες λύσεις. Διαδικασία:

• Κατασκευή πίνακα με δύο στήλες (συνέπειεςς - λύσεειςιςιςιιςιςιςιςιςςς).).).).).
• Προσδιορισμός του αριθμού των γραμμών τοου πίνααακακακακακακακακκα

ανάλογα με τον αριθμό των συνεπειών: φυσσικές, κοοοοοοοοοοι-ι-ι-ι-ι-ιιι
νωνικές, οικονομικές, αισθητικές, κ.λπ.

• Προσδιορισμός και καταγραφή των πιθανών λύσεωνωνωνωνωνωνωνωννωνωνννννννωννννννν
για κάθε συνέπεια.

Συνέπειες  Λύσεις

Φυσικές:
• υποβάθμιση ή/και καταστροφή του δάσους
• διατάραξη της ισορροπίας του δασικού οικοσυστήματος
• μείωση της βιοποικιλότητας
• καταστροφή χλωρίδας και πανίδας
• υποβάθμιση εδάφους με συνέπεια τη διάβρωση και την ερημοποίηση
• αρνητική επίδραση στο μικροκλίμα
• κίνδυνος πλημμυρών
• μείωση και υποβάθμιση υπογείου νερού

• φυσική αναδάσωση
• τεχνητή αναδάσωση με

φυτά από την τοπική χλω-
ρίδα

• δημιουργία κλαδοπλεγμά-
των

• φύλαξη του δάσους

Κοινωνικές:
• ανεργία σε επαγγελματικές ομάδες που ασχολούνται με τα προϊόντα του δάσους, ό-

πως ξύλο, ρετσίνι, χώμα, μελίσσια, φρούτα, μανιτάρια, βότανα, κ.λπ.
• καταστροφή χώρων αναψυχής, ψυχαγωγίας και άθλησης για τους κατοίκους της

περιοχής και τους επισκέπτες.

• εργασία σε γειτονικά δάση

Οικονομικές:
• οικονομικές επιπτώσεις σε επαγγελματικές ομάδες που ασχολούνται με τα προϊό-

ντα του δάσους.
• επιβάρυνση της πολιτείας για την αποκατάσταση του δάσους και την υποστήριξη

των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα προϊόντα του δάσους.

• οικονομική αποζημίωση
των επαγγελματιών για τη
ζημία που υπέστησαν

• διάθεση χρημάτων για την
αναδάσωση και την επιτή-
ρηση του δάσους

Αισθητικές: 
• αισθητική υποβάθμιση του τοπίου

• αναδάσωση

Διάβρωσηρ

Έχει Προκαλεί

Αίτια Αντιμετωπίζεται Συνέπειες

Φυσικά       Ανθρωπογενή     με Μέτρα

Συλλογικά                 Ατομικά

Νερό
Φωτιά

Φωτιά
Αποδάσωση
Γεωργικές καλλιέργειες
Απομάκρυνση φυτικής
επικάλυψης
Χωματουργικές εργασίες

Φυσική επικάλυψη εδάφους
Προστασία διαταραγμένων
περιοχών, μέσα αποκατάστασης
της φυτικής επικάλυψης
Ενημέρωση κόσμου

Καλλιέργειες σε επίπεδα
Κλαδοπλέγματα

Μείωση γονιμότητας
Μείωση ικανότητας
συγκράτησης νερού
Ερημοποίηση
Προβλήματα σε
υδάτινους δρόμους
πλεύσης, υδατοσυλλογές,
καλλιέργειες
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ν ανάπτυξη ενός προγράμματος Περιβαλλοντι-Για τη
αίδευσης, ακολουθείται το εξής μεθοδολογικόκήκήκκκ ς Εκπα

πλπλπλπλλαίσιο:

• ••••• ή του θέματοςΕπΕΕ ιλογή
δαγωγική ομάδα μαζί με τους μαθητές επιλέγουνΗ παιδ
ου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-τοτοτοτοτ  θέμα τ

σησησησησησ ς.ςς

ρια επιλογής θέματος:Κριτήρ
εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των μαθητών και να έ-• Να ε
σχέση με το άμεσο περιβάλλον τους.χει σ

ροσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντλούν• Να π
ροφορίες από το περιβάλλον όπου ζουν.πληρ
δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν• Να δ
ίλες εμπειρίες και γνώσεις και να αναπτύξουν διά-ποικί
ες δεξιότητες.φορε
μπορεί να μελετηθεί σε σχέση με το διατιθέμενο• • Να μ
νο, τα διαθέσιμα μέσα και τις αναγκαίες συνεργα-χρόν

σίες.

•••••••• •••••••• ωση στόχωνΔιιιιιααταα ύπω
ρίζονται οι στόχοι (γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυ-ΚαΚΚΚΚ θορ
οί) του προγράμματος με τη συνεργασία της παι-χοχοχχχχχχχχχχχχχχχ κιιιιιινητικο
ς ομάδας και των μαθητών. Για τη διατύπωση τωνδδδδδδδαδδαδδδδαδδδδδδ γωωωωωγική

επιλέγονται ρήματα που δηλώνουν συγκεκριμένηστστστσστσ όχχχχων, ε
όπως καταγράφω, ερμηνεύω, κατατάσσω, απο-ενενενεε έρέρέ γεια, 

εκτιμώ, απορρίπτω, συνεργάζομαι, χειρίζομαι, πα-δδδδδδέδέδδέδδδέδδδδδδδδδδ χοχχομαι, ε
ω, κ.ά.ρρρρρορρορορρορρρρρ υσιάζω

••• • ••••••• • ••••• ιάγραμμαΧρΧρΧ ονοδι
η νομοθεσία, προβλέπονται δύο ώρες την εβδο-Aπό τη
α στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ή εκτός ωρών διδα-μάμάμάμάμάμάμ δαδ  μέσα
ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα. Το πρό-σσσσσκσκσκσκσσσσσσσσσ αλα ίας, α
ροτείνεται να έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 μήνες.γργγγγγργργργργγγγγγ αμααα μα πρ
ωγική ομάδα κάνει τον εβδομαδιαίο και ετήσιοΗ Η Η ΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗ παπ ιδαγω

ματισμό και οργανώνει τις μετακινήσεις (Πού, Πό-πρπρπρπππππππππρπππρπ ογραμμ
τί;) και τις συναντήσεις με τους ειδικούς και τις υ-τττετετετετετετεεττετεετε κκ κ κ   αι Γιατ

πππππηπηπηπηπηηππηπηπππηηππηππηπππηπππηρρρρερρ σίες.

••••  ολογική προσέγγισηΜΜΜΜεΜεΜεΜΜ θοδο
γα με το πρόβλημα/ζήτημα του προγράμματος Πε-ΑΑνΑΑ άλογ
τικής Εκπαίδευσης, επιλέγoνται η πλέον κατάλλη-ριριρρριριρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ββββααβαββ λλλ οντ
ολογική προσέγγιση και οι ειδικότερες διδακτικέςλλληλλλληλληληληηλληληλλλλλλλληλλληη μ μμ μμεεθοδο
ές.σσσσσσσστσστσττττσστστστσττσσσσσστσ ρραρρααρ τηγικ

• Διδακτικές ενέργειες
Στη φάση αυτή, αφού αρχικά ανιχνευθούν οι προϋπάρ-

χουσες ιδέες των μαθητών, επιλέγονται οι κατάλληλες δι-
δακτικές ενέργειες/διδακτικές στρατηγικές, με τις οποίες ε-
πιδιώκεται να επιτευχθούν οι στόχοι, και σχεδιάζονται τα
κατάλληλα φύλλα εργασίας.

• Σύνθεση
Στο τέλος της χρονιάς, όταν έχει ολοκληρωθεί το πρό-

γραμμα, γίνεται η τελική σύνθεση της εργασίας. Η σύνθεση
της εργασίας περιλαμβάνει την οργάνωση όλων των πλη-
ροφοριών, μετρήσεων και άλλων στοιχείων που συγκε-
ντρώθηκαν από όλες τις υποομάδες σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οργα-
νώνονται προγραμματισμένες συναντήσεις για την αλληλο-
ενημέρωση των υποομάδων και την αποφυγή των επικα-
λύψεων στα επιμέρους θέματα που μελετούν.

• Παρουσίαση της εργασίας
Η παρουσίαση της εργασίας γίνεται στο σχολείο στο

πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνεται για την παρουσία-
ση όλων των καινοτόμων δράσεων. Επίσης, οι σχολικές ο-
μάδες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το πρόγραμ-
μά τους και στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνονται
από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέσω των υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ή σε ένα ευρύτερο κοινό, ό-
ταν το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο ενός δικτύου. Σε
αρκετές περιπτώσεις, τα περιβαλλοντικά προγράμματα των
σχολείων παρουσιάζονται και από τα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης.

• Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται γραπτά ή/και

προφορικά στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του
προγράμματος (αρχική, διαμορφωτική, τελική).

• Κοινοποίηση
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στοχεύει αφενός στην

κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τους
μαθητές και αφετέρου στην ενημέρωση όλων των ενδια-
φερόμενων πολιτών. Για το σκοπό αυτό, οι περιβαλλοντι-
κές ομάδες κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών
τους στο ευρύτερο κοινό με την οργάνωση ημερίδων, τη δη-
μιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, κ.λπ.
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Η αξιολόγηση είναι μια αναγκαία προϋπόθεση, προκει-
μένου να ανατροφοδοτηθεί ή να βελτιωθεί η διαδικασία υ-
λοποίησης ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης. Επομένως, εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσδιο-
ρισθεί με ακρίβεια είναι το τι ακριβώς επιθυμούμε να αξιο-
λογήσουμε σε κάθε πρόγραμμα σε σχέση με τους αρχικούς
στόχους που τέθηκαν, καθώς και το βαθμό επίτευξής τους.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να καθορισθούν οι άξονες και τα
κριτήρια βελτίωσης της ποιότητας των προγραμμάτων. 

Ως εκ τούτου, άξονες αξιολόγησης μπορεί να είναι ο βαθ-
μός επίτευξης των στόχων του προγράμματος, η ανάπτυξη
ικανοτήτων των μαθητών, η ποιότητα της εργασίας και η πα-
ρουσίαση του προγράμματος. Παράλληλα, τα κριτήρια αξιο-
λόγησης ενός προγράμματος μπορεί να είναι:

• η οικοδόμηση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η
διαμόρφωση κώδικα αξιών, στάσεων και συμπεριφο-
ρών των μαθητών απέναντι στον εαυτό τους, την ομά-
δα, το περιβάλλον,

• η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την υλοποίη-
ση του προγράμματος,

• η πρωτοτυπία αντιμετώπισης του θέματος,
• η διαθεματική προσέγγιση,
• το πλήθος, η ετερογένεια και η ποιότητα των πηγών

που επιλέχθηκαν,
• η ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων,

πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν,
• η εξαγωγή/τεκμηρίωση των συμπερασμάτων που προέ-

κυψαν από τα στοιχεία, τις μετρήσεις και τα διαγράμματα,
• ο βαθμός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών,
• η σύνθεση της εργασίας,
• ο βαθμός δυσκολίας του θέματος,
• άλλα κριτήρια που η παιδαγωγική ομάδα θεωρεί απα-

ραίτητα για το συγκεκριμένο θέμα.

Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται
γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως, η α-
ξιολόγηση μπορεί να γίνει με ερωτηματολόγια, τεστ επίδο-
σης, τεστ εκτέλεσης, συνεντεύξεις, τεχνικές παρατήρησης, κ.ά.

Ένα κλασικό μοντέλο για την αξιολόγηση των προγραμ-
μάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι το μοντέλο
«Πριν-Μετά» (Prè-test/Post-test), όπου οι μαθητές συ-
μπληρώνουν το κατάλληλα σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο
«Πριν» και «Μετά» την ολοκλήρωση της εφαρμογής των πε-
ριβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

Αυτό το μοντέλο6 αποτελεί τον πιο απλό και ταυτόχρονα
αξιόπιστο τρόπο για την αξιολόγηση των προγραμμάτων Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μάλιστα, η τελική συμπλήρω-
ση του ερωτηματολογίου προτείνεται να γίνεται αμέσως ή το
αργότερο ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση των δραστηριο-
τήτων. Το είδος αυτό της αξιολόγησης συμπληρώνεται προ-
αιρετικά με παρατηρήσεις «απευθείας» ή «καλυμμένες», με
τη βοήθεια μαγνητοφώνησης ή μαγνητοσκόπησης.
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Mοντέλο «Πριν-Μετά».

Προ-τεστ

(Prè-test)

Περιβαλλοντικές

δραστηριότητες

Μετά-τεστ

(Post-test)

Συμπλήρωση

ερωτηματολογίου

Παρατηρήσεις
«απευθείας» ή «καλυμμένες»

(Προαιρετικά)

Συμπλήρωση

ερωτηματολογίου
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Η δομή του αέρα και η σύσταση της ατμόσφαιρας
Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες μείγμα που περιβάλλει τη Γη μέχρι το ύ-

ψος των 1.600 χλμ. και το οποίο συγκρατείται λόγω της βαρύτητάς της και
την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. Ο ατμοσφαιρικός αέρας κο-
ντά στην επιφάνεια του εδάφους συνίσταται κυρίως σε άζωτο (78%) και ο-
ξυγόνο (20,95%). Σε ελάχιστες ποσότητες υπάρχουν, επίσης, ευγενή αέρια
(αργόν, ήλιον, κρυπτόν, υδρογόνο, όζον), διοξείδιο του άνθρακα, καθώς
και σκόνη, γύρη, κ.ά. Αντίθετα, στις ανώτατες περιοχές της ατμόσφαιρας κυ-
ριαρχούν το ήλιον, το υδρογόνο και το οξυγόνο.

Tα μετεωρολογικά φαινόμενα εξελίσσονται μέσα στην περιοχή
της ατμόσφαιρας που ονομάζεται Τροπόσφαιρα. Το όνομά της υπο-
δηλώνει ακριβώς ότι είναι μια περιοχή ευμετάβλητη (τρέπομαι =αλ-
λάζω). Επίσης, μέσα στη Στρατόσφαιρα υπάρχει η Οζοντόσφαιρα ή
Οζονόσφαιρα, μια στοιβάδα όζοντος πάχους περίπου 10 χλμ., η οποία
απορροφάει τις βλαβερές υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου και προ-
στατεύει τη ζωή.

Ο καιρός και το κλίμα
Καιρός ενός τόπου ονομάζεται η κατάσταση που επικρατεί σε μια πε-

ριοχή της ατμόσφαιρας σε δεδομένη χρονική στιγμή και προκύπτει από
το συνδυασμό της θερμοκρασίας, της ατμοσφαιρικής πίεσης, της υγρα-
σίας και του ανέμου. 

Κλίμα είναι ο μέσος όρος των καιρικών συνθηκών (θερμοκρασίας,
βροχόπτωσης, υγρασίας, κ.λπ.) που επικρατούν σ’ έναν τόπο.

Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες.
Στις φυσικές αιτίες συγκαταλέγονται oι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι μετα-
βολές της ηλιακής ακτινοβολίας, κ.ά. Εντούτοις, οι φυσικές αιτίες μπορούν
να εξηγήσουν μόνο ένα μικρό μέρος της θέρμανσης του πλανήτη στη ση-
μερινή εποχή. Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι η θέρμανση αυ-
τή οφείλεται στην αυξανόμενη συγκέντρωση συγκεκριμένων αερίων στην
ατμόσφαιρα, τα οποία δεσμεύουν τη θερμότητα και για τα οποία ευθύνο-
νται οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

Για να τεκμηριωθεί η αλλαγή του κλίματος, απαιτούνται καταγραφές
δεδομένων σε διάστημα τουλάχιστον τριάντα ετών. Γενικά, οι φυσικές
αλλαγές παρουσιάζουν μακροχρόνιες διακυμάνσεις, ενώ η ανθρώπινη
παρέμβαση οδηγεί σε μονότονη αλλά ραγδαία αποσταθεροποίηση. Για
παράδειγμα, ο άνθρωπος μέσα σε τριάντα χρόνια κατέστρεψε τόσο όζον
όσο η φύση παρήγαγε σε 2 δισεκατομμύρια χρόνια. 
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Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο»
To φαινόμενο «Ελ Νίνιο» είναι η περιοδική αύξηση της θερμοκρα-
σίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνι-
κό Ωκεανό και οι σχετιζόμενες με αυτήν αλλαγές των ατμοσφαιρικών
συνθηκών. Αποτελεί ένα σημαντικό λόγο για την εμφάνιση κλιματι-
κών διαταραχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διαταραχές που συνδέο-
νται και συνοδεύουν το φαινόμενο αυτό κλιμακώνονται από σχετικά
ανώδυνες μέχρι και καταστρεπτικότατες. Η σφοδρότερη εκδήλωση
του «Ελ Νίνιο» παρατηρήθηκε το χειμώνα 1982/1983 και είχε ως α-
ποτέλεσμα πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή,
αλλά και στην Ασία και την Ευρώπη.
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Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: φυσική διαδικασία 
απαραίτητη για τη ζωή ή απειλή για τον πλανήτη μας; 

Ο όρος «φαινόμενο του θερμοκηπίου» χρησιμοποιήθη-
κε για πρώτη φορά από το Γάλλο φυσικό Fourier το 1824, για
να περιγράψει τη φυσική διαδικασία με την οποία η ατμό-
σφαιρα συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της Γης,
δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την ύπαρξη ζωής.
Το φαινόμενο αυτό, που επιτρέπει να διέρχεται η ηλιακή α-
κτινοβολία, αλλά ταυτόχρονα την εγκλωβίζει, μοιάζει με τη
λειτουργία ενός θερμοκηπίου. Αν δεν υπήρχε, η μέση θερ-
μοκρασία της Γης, που σήμερα είναι περίπου 15oC, θα ήταν
χαμηλότερη κατά 30 oC.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, με τον όρο «φαινόμενο του
θερμοκηπίου» αναφερόμαστε στην έξαρση της προαναφερ-
θείσας φυσικής διεργασίας λόγω της ρύπανσης της ατμό-
σφαιρας εξαιτίας ορισμένων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
Τα «αέρια του θερμοκηπίου» έχουν όγκο μικρότερο από 1%
του συνολικού όγκου της ατμόσφαιρας. Τα σημαντικότερα α-
πό αυτά είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το μεθάνιο
(CH4). Κάθε μεταβολή στις συγκεντρώσεις αυτών των αερίων
διαταράσσει το ενεργειακό ισοζύγιο, προκαλεί μεταβολή της
θερμοκρασίας και, ως εκ τούτου, κλιματικές αλλαγές.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα σημερινά επίπεδα διο-
ξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι τα υψηλότερα ε-
δώ και τουλάχιστον 650.000 χρόνια. Οι έρευνες αυτές βασί-
σθηκαν στην ανάλυση φυσαλίδων αέρα που είχαν παγιδευθεί
στους πάγους της Ανταρκτικής. Οι ερευνητές μελέτησαν πυ-
ρήνες πάγου, οι οποίοι αποτελούν ένα είδος αρχείου των κλι-
ματικών συνθηκών. Οι φυσαλίδες αέρα «αποκάλυψαν» ότι η
συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι-
ρα ουδέποτε υπερέβη τα 290 μέρη ανά εκατομμύριο όγκου.
Σήμερα, η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα ανέρ-
χεται στα 380 μέρη ανά εκατομμύριο, ενώ μόλις πριν από

δύο αιώνες ήταν 280 μέρη ανά εκατομμύριο. Από τις ίδιες
έρευνες, προέκυψε ότι τα τελευταία 50 χρόνια η συγκέ-
ντρωση αυξάνεται 200 φορές ταχύτερα απ’ ό,τι σε οποιαδή-
ποτε άλλη στιγμή τις τελευταίες 650 χιλιετίες.

Για την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα, ευθύνεται κυρίως η καύση ορυκτών καυσίμων (άν-
θρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Αν η συσσώρευση αερίων
του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα συνεχισθεί, θα αντιμετω-
πίσουμε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης και συ-
χνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως κύ-
ματα καύσωνα, τυφώνες, καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασίες,
κ.ά. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, η μέση ατμο-
σφαιρική θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη έχει αυ-
ξηθεί κατά 0,6oC σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο 20ός αιώνας ήταν
ο θερμότερος αιώνας έως σήμερα και η δεκαετία του 1990
ήταν η θερμότερη δεκαετία των τελευταίων 1.000 ετών.

Δυστυχώς, η τάση αυτή υπερθέρμανσης συνεχίζεται.
Τα πέντε θερμότερα έτη που καταγράφηκαν από τότε
που άρχισαν να τηρούνται αρχεία (1861) είναι κατά
σειρά σπουδαιότητας το 2005, το 1998, το 2002,
το 2003 και το 2004.

Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών,
συστάθηκε η Διακυβερνητική Επιτροπή
για την Αλλαγή του Κλίματος με αντι-
κείμενο την αξιολόγηση των επιστη-
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Η κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας.
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Συγκέντρωση του CO2 σε παγκόσμια κλίμακα.



μονικών στοιχείων που αφορούν στις κλιματικές αλλαγές.
Σύμφωνα με την επιτροπή αυτή, προβλέπεται ότι η μέση πα-
γκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1,4 έως 5,8oC μετα-
ξύ των ετών 1990 και 2100, εφόσον δεν μεταβληθούν τα ση-
μερινά δεδομένα, και η στάθμη της θάλασσας θα ανέλθει κα-
τά 9 έως 88 εκ. Η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας δεν φαί-
νεται να είναι σημαντική. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στη
διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων, πριν από
11.500 χρόνια, ενώ η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη ήταν
μόνο κατά 5 oC χαμηλότερη από τη σημερινή, το μεγαλύτερο
μέρος της Ευρώπης ήταν καλυμμένο από ένα στρώμα πάγου!

Η συσχέτιση των κλιματικών αλλαγών με τις πλημμύρες,
τη μείωση της βιοποικιλότητας και την παγκόσμια οι-
κονομία

Η αυξανόμενη θερμοκρασία προκαλεί το λιώσιμο των
παγετώνων, κυρίως στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική, γε-
γονός που έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, την άνο-
δο της στάθμης της θάλασσας. Ταυτόχρονα, συρρίκνωση
των παγετώνων παρατηρείται στις ψηλές οροσειρές των Άν-
δεων και των Άλπεων. Στην Αρκτική, όπου οι πάγοι εκτεί-
νονται πάνω από τη θάλασσα, μια «τρύπα ανοιχτής θάλασ-
σας» εμφανίσθηκε στο Βόρειο Πόλο για πρώτη φορά το 2000.

Στην περιοχή αυτή, το λιώσιμο των πάγων προχωρά με τα-
χύτατους ρυθμούς. Τα στοιχεία που προέρχονται από δο-
ρυφόρους δείχνουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια οι πάγοι της
Αρκτικής έχουν μειωθεί κατά ένα εκατομμύριο τετραγωνι-
κά χιλιόμετρα και το καλοκαίρι η έκτασή τους δεν υπερβαί-
νει τα έξι εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Μια άλλη ενδεχόμενη συνέπεια είναι η μείωση της κυ-
κλοφορίας των θαλάσσιων ρευμάτων. Το νερό των θαλασ-
σών κινείται αργά με τη δύναμη του Μεγάλου Ωκεάνιου
Ρεύματος, το οποίο δημιουργείται από τη διαφορά θερμο-
κρασίας και αλατότητας του νερού. Ένα από τα πιο γνωστά
τμήματα του ρεύματος αυτού είναι το Ρεύμα του Κόλπου
του Μεξικού (Golf Stream), στο οποίο οφείλεται το σχετικά
ήπιο κλίμα της βορειοδυτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με πρό-
σφατες έρευνες, υπάρχουν ενδείξεις για μείωση της κυ-
κλοφορίας του Ρεύματος του Κόλμπου του Μεξικού πάνω
από την υποθαλάσσια οροσειρά που εκτείνεται από τη Σκω-
τία έως τη Γροιλανδία.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αύξηση της μέσης επιφα-
νειακής θερμοκρασίας του πλανήτη θα οδηγήσει σε περαι-
τέρω αποσταθεροποίηση της ατμόσφαιρας. Η αποσταθερο-
ποίηση αυτή θα έχει ως επακόλουθα, εκτός από την αλλα-
γή της στάθμης της θάλασσας, την εμφάνιση ακραίων και-
ρικών φαινομένων, όπως ξηρασία, πλημμύρες, τυφώνες,
κ.ά., την επανεμφάνιση ασθενειών και καταστροφές καλ-
λιεργειών και οικοσυστημάτων.

Επίσης, χιλιάδες είδη φυτών και ζώων –όχι μόνο οι πι-
γκουίνοι της Ανταρκτικής και οι πολικές αρκούδες της Αρκτι-
κής– είναι ευάλωτα στις αλλαγές αυτές και ενδέχεται να απει-
ληθούν. Οι αλλαγές στην εξάτμιση και τη βροχόπτωση θα επι-
φέρουν μετάπτωση των ζωνών βλάστησης προς τους πόλους.
Όμως, πολλοί οργανισμοί, ιδιαίτερα οι φυτικοί, δε θα μπορέ-
σουν να προσαρμοσθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ού-
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II.1

Διακύμανση της θερμοκρασίας στην Ανταρκτική από το 1982 έως το
2004. Το κόκκινο και το μοβ χρώμα δείχνουν τις περιοχές όπου πα-
ρατηρείται αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας αντίστοιχα.

Τυφώνας Κατρίνα (δορυφορική λήψη). Ο 11ος τυφώνας του 2005
στον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με έρευνες, η αύξηση της συχνό-
τητας και της έντασης των τυφώνων έχει άμεση σχέση με την αύξηση
των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο
Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι μια νομικά δεσμευτική
συμφωνία που έθεσε ως στόχο μέχρι το 2012 η παγκό-
σμια εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου –διοξείδιο
του άνθρακα (CO2), που αποτελεί το σημαντικότερο αέ-
ριο, μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου (N2O), υδρο-
φθοράνθρακες (HFC), πλήρως φθοριωμένοι υδρογο-
νάνθρακες ή υπερφθοράνθρακες (PFC) και εξαφθορι-
ούχο θείο (SF6)– να έχει μειωθεί κατά 5,2% σε σχέση με
τα επίπεδα του 1990.



τε θα μπορέσουν να επεκτείνουν τις περιοχές εξάπλωσής τους.
Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει διαταραχές σε τροφικές αλυ-
σίδες και μείωση της βιοποικιλότητας. Η άνοδος της θερμο-
κρασίας θα ευνοήσει την ανάπτυξη φυτοπλαγκτού σε λίμνες,
θάλασσες και ωκεανούς και θα επιφέρει αλλαγές στα τροφι-
κά πλέγματα, διαταράσσοντας την υπάρχουσα ισορροπία.

Μακροπρόθεσμα, η αλλαγή του κλίματος θα θέσει σε κίν-
δυνο εκατομμύρια κατοίκους των παράκτιων περιοχών και
θα προκαλέσει ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα σε πολλά ση-
μεία του πλανήτη και σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια
οικονομία, στη γεωργία και στην υγεία. Σήμερα, παρατηρεί-
ται ένα νέο είδος προσφύγων, οι πρόσφυγες λόγω των κλι-
ματικών αλλαγών.

Όξινη βροχή
Η όξινη βροχή οφείλεται στην παρουσία σημαντικών πο-

σοτήτων κυρίως θειικού και νιτρικού οξέος στο βρόχινο νε-
ρό. Ο όρος «όξινη βροχή» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά
για να περιγράψει τη ρυπασμένη βροχή στη Μεγάλη Βρετα-
νία κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης το 19ο
αιώνα. Χρησιμοποιείται ακόμη, παρότι θεωρείται ορθότε-
ρος ο όρος «όξινη κατακρήμνιση», που περιλαμβάνει τη
βροχή, το χιόνι, την ομίχλη, το χαλάζι, κ.λπ.

Τα κύρια αίτια για το σχηματισμό της όξινης βροχής είναι
το διοξείδιο του θείου (SO2), το οποίο εκλύεται από θερμοη-
λεκτρικούς σταθμούς και βιομηχανίες που χρησιμοποιούν
ορυκτά καύσιμα, και τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), που πε-
ριέχονται κυρίως στα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Οι ενώ-
σεις αυτές αντιδρούν με το οξυγόνο και τους υδρατμούς της

ατμόσφαιρας και σχηματίζουν θειικό
(Η2SO4) και νιτρικό οξύ (ΗΝO3) αντίστοι-
χα. Αυτά, στη συνέχεια, διαλυμένα στο
νερό της βροχής ή στα σταγονίδια της
ομίχλης, κ.λπ., προκαλούν φθορές

Θα αλλάξει το κλίμα στην Ελλάδα;
Το μέλλον μάς επιφυλάσσει άνοδο της θερμοκρασίας
και λιγότερες βροχές. Σε αυτό το συμπέρασμα συγκλί-
νουν οι εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας για
τις αλλαγές που πρόκειται να υποστεί το κλίμα της Ελ-
λάδας, οι οποίες θα εκδηλωθούν μέσα στις επόμενες
δεκαετίες και θα κορυφωθούν μέχρι το 2100.

Το γνωστό εύκρατο μεσογειακό κλίμα της χώρας μας,
με τους ήπιους, βροχερούς χειμώνες και τα σχετικώς
θερμά και ξηρά καλοκαίρια, θα αποκλίνει προς μια θερ-
μότερη και περισσότερο ξηρή εκδοχή. 

Τα στοιχεία δείχνουν τριπλασιασμό της συχνότητας
των ακραίων καιρικών φαινομένων μέσα στα τελευταία
τριάντα χρόνια και αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, ι-
διαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, από τις αρχές
της δεκαετίας του ’90 και μετά – με το καλοκαίρι του
1999 να είναι το θερμότερο του 20ού αιώνα για την Ελ-
λάδα. Προβλέπεται αύξηση της θερμοκρασίας στην ελ-
ληνική επικράτεια μεταξύ 0,9 και 2oC μέχρι το τέλος του
αιώνα. Αυτό θα εξαρτηθεί, φυσικά, από το βαθμό των
συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην α-
τμόσφαιρα. Επίσης, αναμένεται σημαντική μείωση των
βροχοπτώσεων, τουλάχιστον στη νότια Ελλάδα και ει-
δικά κατά τους θερμότερους μήνες του έτους. 

Ζαχαροποίηση και όξινη προσβολή μαρμάρινης επιφάνειας λόγω
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Λεπτομέρεια από τo κτίριο-μνημείο
της Ακαδημίας Αθηνών.

Όξινη προσβολή και μαύρη κρούστα σε άγαλμα λόγω ατμοσφαιρικής
ρύπανσης. Λεπτομέρεια από το κτίριο-μνημείο της Ακαδημίας Αθηνών.
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Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας 
της όξινης βροχής.



στα δομικά υλικά των κτιρίων και των μνημείων που προ-
έρχονται από ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι, μάρμα-
ρα). Παράλληλα, υποβαθμίζουν το έδαφος και καταστρέφουν
τους υγροτόπους και τα δάση. 

Το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου μπο-
ρούν να μεταφερθούν με τη βοήθεια των ανέμων σε μεγά-
λες αποστάσεις και να δημιουργήσουν όξινη βροχή χιλιό-
μετρα μακριά από τον τόπο εκπομπής τους. Το νερό της βρο-
χής φυσιολογικά έχει pΗ γύρω στο 5,6. Το pΗ της όξινης
βροχής μπορεί να είναι μικρότερο από 4,5 και κατά καιρούς
έχουν μετρηθεί και πιο ακραίες τιμές.

Η όξινη βροχή προκαλεί τη διάβρωση μνημείων και α-
γαλμάτων κατασκευασμένων από μάρμαρο. Το θειικό οξύ,
που περιέχεται στην όξινη βροχή, αλλοιώνει το μάρμαρο με-
τατρέποντας το ανθρακικό ασβέστιο σε γύψο. Η βροχή απο-
σαθρώνει το γυψοποιημένο μνημείο και αλλοιώνει την επι-
φάνειά του.

Ιδιαίτερα καταστρεπτικές ήταν οι επιδράσεις της όξινης
βροχής στα επιφανειακά νερά και στα δάση της βόρειας και κε-
ντρικής Ευρώπης, π.χ. σε σκανδιναβικές λίμνες στις αρχές της
δεκαετίας του 1970 και σε πολλά δάση της Γερμανίας στα τέ-
λη της δεκαετίας του 1980. Ευτυχώς, το πρόβλημα αυτό σή-
μερα έχει περιορισθεί σημαντικά, λόγω της χρήσης ορυκτών
καυσίμων με μικρή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου.

Η μείωση της στοιβάδας του όζοντος 
Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 και στην περιοχή γύρω α-

πό το Νότιο Πόλο, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το φαινό-
μενο της μείωσης της στοιβάδας του όζοντος της στρατόσφαι-
ρας.  Ήταν τότε που οι επιστήμονες μίλησαν για τη γνωστή πλέ-
ον «τρύπα» του όζοντος, η οποία επέτρεπε σε μεγαλύτερο πο-
σοστό υπεριώδους ακτινοβολίας να φτάνει στην επιφάνεια της
Γης. Αργότερα, το ίδιο πρόβλημα διαπιστώθηκε πάνω από
πολλές περιοχές του πλανήτη. 

Αιτία του προβλήματος αυτού ήταν κυρίως οι χλωρο-
φθοράνθρακες (CFCs), που καταστρέφουν το στρατοσφαι-
ρικό όζον και χρησιμοποιούνται ως προωθητικά αέρια στα
σπρέι και ως ψυκτικό στα ψυγεία και τα κλιματιστικά. Δυ-
στυχώς, και οι υδροχλωροφθοράνθρακες (ΗCFCs), που αρ-
χικά χρησιμοποιήθηκαν ως ασφαλή υποκατάστατα των χλω-

ροφθορανθράκων, αποδείχθηκαν επίσης καταστρεπτικοί για
τη στοιβάδα του όζοντος.

Η καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος συνδέεται με την
αύξηση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος
και ορισμένων οφθαλμικών παθήσεων, όπως ο καταρράκτης.
Επίσης, ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις σε πολλά είδη της
χλωρίδας και της πανίδας, καθώς τα ευαίσθητα στην υπεριώ-
δη ακτινοβολία είδη θα μειωθούν ή/και θα εξαφανισθούν.

Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ υπεγράφη στις 16 Σεπτεμ-
βρίου 1987 από 24 χώρες, που δεσμεύθηκαν να καταργήσουν
σταδιακά την παραγωγή και κατανάλωση όλων των ουσιών
που ευθύνονται για τη μείωση της στοιβάδας του όζοντος. Ως
διεθνής συνθήκη, θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχής, γιατί είχε κα-
θοριστικό ρόλο στον περιορισμό του 95% των ουσιών αυτών.
Σήμερα, οι χώρες που έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ υπερβαίνουν τις 180. Η διαδικασία αποκατάστασης
της στοιβάδας του όζοντος έχει ήδη ξεκινήσει. Ωστόσο, παρά
τα αισιόδοξα, αρχικώς, σενάρια, η πλήρης αποκατάστασή της
προβλέπεται για το 2050 ή και αργότερα.

Η ρύπανση του αέρα των πόλεων
Σε πολλές από τις μεγάλες πόλεις του κόσμου, η ατμο-

σφαιρική ρύπανση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς ένα
υψηλό ποσοστό του πληθυσμού εκτίθεται κατά καιρούς σε υ-
ψηλές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων. Συχνά, τα επί-
πεδα των ρύπων αυτών υπερβαίνουν τα αποδεκτά όρια α-
σφαλείας και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων
υγείας, όπως, για παράδειγμα, οι αναπνευστικές παθήσεις.

Οι κυριότεροι ρύποι που απαντώνται σε αστικές περιοχές
είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου, το ό-
ζον, το διοξείδιο του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες, το διο-
ξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα, κ.λπ. Τα καυσα-
έρια των αυτοκινήτων παραμένουν ο βασικός παράγοντας που
επιδρά επιβαρυντικά στην ποιότητα του αέρα στις ευρωπαϊκές
πόλεις. Ωστόσο, παρά την αύξηση της κυκλοφοριακής κίνησης,
η εκπομπή ρύπων μειώνεται σταδιακά λόγω της αξιοσημεί-
ωτης ελάττωσης του επιπέδου εκπομπών κάθε οχήματος.

Στην Ελλάδα, η ατμοσφαιρική ρύπανση των πόλεων δεν
αφορά μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις
πρωτεύουσες των περισσοτέρων νομών. Δυστυχώς, σύμ-
φωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος, έξι πόλεις στη λίστα των δέκα ευρωπαϊκών
πόλεων με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ελ-
ληνικές. Σε ό,τι αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση των ελ-
ληνικών πόλεων, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:
• Οι συγκεντρώσεις του μονοξειδίου του άνθρακα (CO), του

μολύβδου (Pb), του διοξειδίου του θείου (SO2) μειώθη-
καν σε πολύ μεγάλο ποσοστό και σήμερα βρίσκονται, στις
περισσότερες περιπτώσεις, σε επίπεδα κάτω από τα όρια
που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Οι συγκεντρώσεις των ολικών αιωρούμενων σωματιδίων
(TSP) μειώθηκαν σε κάποιο βαθμό, αλλά εξακολουθούν να
βρίσκονται σε επίπεδα ψηλότερα από τα ισχύοντα νέα όρια.
Το ίδιο ισχύει και για τα εισπνεύσιμα σωματίδια με διάμετρο
μικρότερη των 10 μm.
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Η «τρύπα» του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική (2005). To μοβ χρώ-
μα δηλώνει τις περιοχές όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση της
στοιβάδας του όζοντος.



• Η συγκέντρωση του διοξειδίου του αζώτου (NO2) παρου-
σίασε σταθεροποίηση με μικρή ανοδική τάση και τείνει να
υπερβεί τα νέα όρια.

• Η συγκέντρωση του όζοντος (Ο3), το οποίο δεν προέρχε-
ται από κάποια πηγή ρύπανσης, αλλά δημιουργείται δευ-
τερευόντως με φωτοχημικές αντιδράσεις, παρουσίασε
σταθεροποίηση με μικρή ανοδική τάση, ιδίως στις περιο-
χές που είναι εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων.

Η προσπάθεια για τον περιορισμό του φαινομένου του
θερμοκηπίου και της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης πρέπει να είναι συλλογική. Η πλέον αποτελεσματική
πρόταση για την αντιμετώπιση του φαινομένου βασίζεται
στην ανάληψη της ευθύνης που αναλογεί σε κάθε άτομο,
κάθε οικογένεια, κάθε κοινότητα. Η συμμετοχή όλων στην
προσπάθεια αυτή, με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρή-
ση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την ανακύκλωση των α-
πορριμμάτων, και η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, κ.ά., θα συμβάλουν
ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος της ρύπανσης
της ατμόσφαιρας.
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Oι κυριότεροι ρύποι που απαντώνται στο αστικό και στο περιαστικό περιβάλλον: προέλευση και επιπτώσεις

Ρύπος Προέλευση Προβλήματα / Επιπτώσεις

Αιωρούμενα σωματίδια Φυσική προέλευση από το έδαφος, γύρη
φυτών, κ.λπ. Ανθρωπογενής προέλευση από
τον καπνό, την καύση ορυκτών καυσίμων και
ξύλων, φωτιές, χωματουργικά έργα, κ.λπ.

Προκαλούν αναπνευστικά και άλλα
προβλήματα στον άνθρωπο και τα ζώα.
Καταλύουν χημικές αντιδράσεις. 

Άλλοι υδρογονάνθρακες, όπως βενζόλιο,
τολουόλιο και άλλοι πτητικοί
υδρογονάνθρακες (VOCs)

Ανθρωπογενής προέλευση από καυσαέρια
αυτοκινήτων, χημική βιομηχανία, κ.ά. Φυσική
προέλευση από την αποσύνθεση και από
φυσικές εκλύσεις.

Προκαλούν βλάβες στους ζωντανούς
οργανισμούς. Συμμετέχουν σε φαινόμενα
φωτοχημικής ρύπανσης.

Διοξείδιο του άνθρακα Καύσεις κάθε μορφής. Ανθρωπογενής προέλευση,
όπως καύση ορυκτών καυσίμων, φωτιές σε δάση,
και φυσική προέλευση από οργανική αποσύνθεση
και άλλες φυσικές διεργασίες.

Συμμετέχει σημαντικά στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

Διοξείδιο του θείου Ανθρωπογενής προέλευση από την καύση
ορυκτών καυσίμων με υψηλή περιεκτικότητα
σε θείο. Φυσική προέλευση από αποικοδόμηση,
οξειδώσεις, κ.ά.

Βασικός υπεύθυνος για την όξινη βροχή.
Προκαλεί γυψοποίηση σε μαρμάρινα μνημεία,
και σε κτίρια που τα δομικά τους υλικά
προέρχονται από ανθρακικά πετρώματα και
σοβαρή υποβάθμιση σε δασικά και λιμναία
οικοσυστήματα.

Χλωροφθοράνθρακες και
Υδροχλωροφθοράνθρακες

Αποκλειστικά ανθρωπογενής προέλευση:
κλιματιστικά, ψυγεία, προωθητικά αέρια σε
σπρέι, κ.ά. Χρησιμοποιούνται, επίσης, σε
ορισμένα μονωτικά και ορισμένους διαλύτες.

Μειώνουν τη στοιβάδα του όζοντος.

Οξείδια του αζώτου Φυσική προέλευση από μικροβιακή δράση στο
έδαφος, κ.ά. Ανθρωπογενής προέλευση από
καύση σε κινητήρες, καυστήρες, λιπάσματα, κ.ά.

Συμμετέχουν σε φαινόμενα φωτοχημικής 
ρύπανσης. Έχουν μικρότερη συμμετοχή στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου και την όξινη βροχή.

Μονοξείδιο του άνθρακα Φυσική προέλευση από την αποσύνθεση
οργανικής ύλης και ανθρωπογενής 
προέλευση από ατελείς καύσεις.

Μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση στον
άνθρωπο και στα ζώα.

Μεθάνιο Φυσική προέλευση από αποσύνθεση σε βάλτους,
κ.λπ. Ανθρωπογενής προέλευση από τη γεωργία,
τις κτηνοτροφικές μονάδες, τα υγρά απόβλητα.

Συμμετέχει στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.

Βαρέα μέταλλα 
(μόλυβδος, κάδμιο, κ.λπ.) και άλλοι
υπολειμματικοί ρύποι 

Ποικίλες βιομηχανικές και άλλες
δραστηριότητες, όπως καύση βενζίνης με
μόλυβδο, χημική βιομηχανία, κ.ά.

Προκαλούν καρκινογενέσεις και άλλες βλάβες
στην υγεία των ανθρώπων και των άλλων
ζωντανών οργανισμών.

Λέξεις κλειδιά
Ατμόσφαιρα, ατμοσφαιρική ρύπανση, καιρός, κλιματικές
αλλαγές, όξινη βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, acid
rain, atmosphere, atmospheric pollution, climate change,ange,
greenhouse effect, weather.

Διευθύνσεις διαδικτύου
www.breathingearth.net/ (Simulator of CO2 emismission per country))
www.greenfacts.org/en/climate-change-ae-ar4/ (Green Factssssssssssssssssssss,,,,,
Facts on Health and the environment)
www.ipcc.ch/ (Intergovernmental panenel on climattattttttttee eee eeee e e eeee chchchcchchhchhhhhhchchhhhhananananananaananannananananananannanangeegegegegegegegeegegegegeeeegeeeeggee))))))))))))))))
www.realclimate.org/ (Realclimate, ClClimate scccccccccccieieieieieieeieeieeeeeeieeieei ncncncncncncccncncncncncncncccncncnnceeee eee eeeeeee eee ee eeee frfrfrfrfrfrfrfrfrffrfrfrrfrfffrfffff omomomomomomomomomomomomomomomomomommoommomomommommmm ccccccccccccccccc c c cccclililililililililllillilillllli-------
mate scientists)
www.unfccc.int/2860.php (United Naaations Frammmmmmmmmmmmmmmmmmewewewewewewewewewewewewewewewewwewewwwewe orroroo k k kk CoCoCoCoCoonvnvnvnvnvnvnvnvnnvvenenenenenennennennnnennnnen-----
tion on Climate Change)
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organization)



Η κατανομή του νερού στον πλανήτη
Το 70 % της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. Οι θάλασσες και

οι ωκεανοί αποτελούν το 97% του νερού αυτού, ενώ το υπόλοιπο, που εί-
ναι γλυκό νερό, βρίσκεται σε λίμνες, ποτάμια, έλη, δεσμευμένο στους πά-
γους και τα χιόνια, ή σε γεωλογικούς σχηματισμούς και στους υδροφό-
ρους ορίζοντες στο υπέδαφος. Επίσης, ένα μικρό ποσοστό βρίσκεται υπό
μορφήν υδρατμών στην ατμόσφαιρα.

Το νερό πηγή ζωής
Το νερό είναι μια απλή χημική ένωση με ιδιαίτερες φυσικοχημικές ι-

διότητες και απαντάται στη φύση στις τρεις καταστάσεις της ύλης: στερεή
στους πάγους και στα χιόνια, αέρια στους υδρατμούς, υγρή στο πολύτιμο
νερό. Είναι διαυγές, άχρωμο, άγευστο και άοσμο. Το πόσιμο νερό έχει ευ-
χάριστη γεύση, που οφείλεται στα διαλυμένα άλατα και αέρια. Η πυκνότη-
τα του νερού ποικίλλει στις διάφορες θερμοκρασίες, με μέγιστη στους 4°C.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νερό στη στερεή κατάσταση στους 0°C να έ-
χει μικρότερη πυκνότητα απ’ ό,τι στην υγρή, γεγονός πολύ σημαντικό για
την οικονομία της φύσης. Οι πάγοι επιπλέουν στο νερό και δρουν ως μο-
νωτικά, εμποδίζοντας το νερό που βρίσκεται από κάτω να παγώσει. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες στη ζωή του υδρό-
βιου κόσμου. Χωρίς την «παραδοξότητα» αυτή της πυκνότητας του νερού,
η ζωή στη Γη δεν θα υπήρχε, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή. 

κεφάλαιο ΙΙ
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Πηγή: Γεωλογική Υπηρεσία των Η.Π.Α. (USGS).

Γλυκό 
νερό 3%

Αλμυρό 
νερό 97%

Άλλο 0,9 %

Επιφανεικό
ννενννννννννννννν ρό 0,3 %

ΥΥΥπόόόγειο
νερό

30,1,  %

Παγόβουνα
και 

παγετώνες
68,7 %

ΠΠΠΠΠοΠΠΠΠΠΠΠΠΠοΠοτάτάάτάμιμιμιααα 2222 2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ΈλΈλΈλΈλη 11111111 %%% % %%%%%%%

Λίμνες 87%

Κατανομή % του συνολικού
νερού που υπάρχει στη Γη.

97,2: ωκεανοί και θάλασσες
2,15: παγετώνες και χιόνια 
0,625: υπόγεια νερά
0.009: λίμνες και ποτάμια
0,016: ατμόσφαιρα

Το διαθέσιμο νερό είναι πολύ λίγο και πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται με σύνεση.

Εάν θεωρηθεί ότι το συνολικό
νερό που υπάρχει στη Γη είναι 
1 λίτρο, τότε:

972 ml είναι ωκεανοί και θά-
λασσες. 28 ml είναι γλυκό νερό,
από το οποίο τα 21,5 ml είναι πα-
γετώνες και χιόνια, 6,25 ml υπό-
γεια νερά, 0,09 ml λίμνες και πο-
τάμια και 0,16 ml βρίσκονται
στην ατμόσφαιρα.

Με άλλα λόγια, το διαθέσιμο
νερό είναι 1 ml.



Το νερό έχει μεγάλη αξία για τη ζωή για πολλούς λόγους.
Αποτελεί βασικό τμήμα των ζωντανών ιστών, είτε στην υγρή
του φάση είτε συμμετέχοντας στη δομή οργανικών μορίων
βασικής σημασίας. Είναι το μέσο με το οποίο τα θρεπτικά
συστατικά εισέρχονται στους ζωντανούς οργανισμούς. Συμ-
βάλλει στη θερμορρύθμιση των φυτών και των ζώων.

Ο κύκλος του νερού και οι παράγοντες που τον διατα-
ράσσουν 

Στην επιφάνεια των θαλασσών, των λιμνών και των πο-
ταμών, δημιουργούνται υδρατμοί. Το ίδιο συμβαίνει και στη
χέρσο από την εξάτμιση και τη διαπνοή των φυτών. Οι υ-
δρατμοί ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα (ανοδική φάση), όπου
ψύχονται, και υγροποιημένοι επανέρχονται στη γη (καθοδι-
κή φάση) ως κατακρημνίσματα (βροχή χιόνι, χαλάζι και ο-
μίχλη). Παρότι το νερό χρησιμοποιείται στη φωτοσύνθεση,
η ροή του διαμέσου των οικοσυστημάτων γίνεται, κυρίως,
με την εξάτμιση, τη διαπνοή και τις κατακρημνίσεις. Όλο το
νερό που περιέχεται στην ατμόσφαιρα πέφτει στη γη και ε-
ξατμίζεται ξανά περισσότερες από 25 φορές κάθε χρόνο. Η
ηλιακή ενέργεια είναι η κατευθυντήρια δύναμη του υδρο-
λογικού κύκλου.

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία επιφέρει αλλαγές
ή αλλοιώσεις στους παράγοντες που συνθέτουν τον κύκλο του
νερού, μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του. Η αποξήραν-
ση μιας λίμνης, η εκτροπή ενός ποταμού, η υπεράντληση, οι
αλλαγές στη δασοκάλυψη διαταράσσουν τον κύκλο του νε-
ρού. Αλλά και παράγοντες άλλοι όπως οι κλιματικές αλλαγές.

Επιφανειακά και υπόγεια νερά: λίμνες, ποτάμια, θά-
λασσες, πηγές, υδροφόρος ορίζοντας.

Τα επιφανειακά νερά περιλαμβάνουν το σύνολο των στά-
σιμων και των ρεόντων επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λί-
μνες, ρυάκια, χείμαρροι, κ.ά.) και τις θάλασσες. Τα επιφα-
νειακά νερά διακινούνται σε μεγάλη έκταση. Επηρεάζονται
σημαντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κινδυνεύ-
ουν από αποστραγγίσεις ή εξάντληση. Είναι εκτεθειμένα στη
ρύπανση, όμως η εξυγίανσή τους είναι σχετικά εύκολη.

Με τον όρο υπόγεια νερά εννοείται το νερό που βρίσκε-
ται σε κορεσμό σε ιζήματα ή πετρώματα κάτω από τον υδρο-

φόρο ορίζοντα. Γενικά, τα νερά αυτά δεν χρησιμοποιούνται
από τα φυτά και βρίσκονται πολύ βαθιά για να εξατμισθούν.
Η σύσταση των υπογείων νερών εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες, όπως η κίνηση και ο χρόνος παραμονής τους στον
υδροφόρο ορίζοντα, η χημική σύσταση των πετρωμάτων και
των κατακρημνισμάτων, οι ανθρωπογενείς επιδράσεις, η δι-
είσδυση της θάλασσας στους παράκτιους υδροφόρους, κ.ά.
Τα υπόγεια νερά έχουν κατά κανόνα σταθερή διαθεσιμότητα
σε σχέση με το χρόνο και δε ρυπαίνονται εύκολα, αλλά σε πε-
ρίπτωση ρύπανσης η εξυγίανσή τους είναι δύσκολη έως μη

αναστρέψιμη. Μια τέτοια περίπτωση είναι η υφαλμύ-
ρωση, δηλαδή η διείσδυση της θάλασσας σε υδρο-
φόρους παράκτιων περιοχών. Η υφαλμύρωση
προκαλείται από φυσικά αίτια, όπως παρατετα-
μένη περίοδος ξηρασίας. Συνήθως, όμως, ο-
φείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες, όπως εί-
ναι η υπεράντληση νερού από γεωτρήσεις
και πηγάδια στις παράκτιες πεδιάδες.

Θερμές πηγές στις Θερμοπύλες.
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Υπόγειoς υδροφόρος ορίζοντας σε κανονικές συνθήκες κοντά σε ακτήΥ ό δ ό ίζ έ θή ά ή
(άνω). Αν η άντληση είναι εκτεταμένη, τότε παρατηρείται διείσδυση
του θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα (κάτω).
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Eπιφάνεια θάλασσας

Κώνος ανόδου
Εισχώρηση αλμυρού νερού

Υδροφόρος ορίζοντας

Υδροφόρος ορίζοντας

Καθαρό νερό            

Καθαρό νερό Ενδιάμεση ζώνη     

Αλμυρό νερό

Κώνος κατάπτωσης

40Η

Η

Γεώτρηση



Αέρας, έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά βρίσκο-
νται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Διάφοροι ρύποι μπορεί να
φτάνουν στο έδαφος μέσω του αέρα, των νερών άρδευσης,
της βροχής ή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, αλλά και α-
ντίστροφα από το έδαφος τέτοια υλικά μπορεί να περάσουν
στον υδροφόρο ορίζοντα. 

Πόσιμο και ιαματικό νερό
Το πόσιμο νερό πρέπει να πληροί αυστηρά συγκεκριμέ-

νες προδιαγραφές ως προς την ποιότητά του, καθώς η κα-
τανάλωσή του συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία. Ο έ-
λεγχος της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται για ύ-
δρευση αφορά σε φυσικοχημικές και μικροβιολογικές πα-
ραμέτρους. Στην Ελλάδα, αυτές οι παράμετροι καθορίζονται
από τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νερό έχει συνδεθεί με τη θεραπευτική. Το 2000 π.Χ.,
οι Βαβυλώνιοι συνδέουν την έννοια του γιατρού με «αυτόν
που γνωρίζει καλά το νερό». Στην ελληνική μυθολογία, α-
ναφέρονται συχνά οι θαυματουργές θεραπευτικές ιδιότητες
πολλών πηγών. Τον 5ο π.Χ. αιώνα, η αναγνώριση της αξίας
του ιαματικού νερού εκφράζεται με την ίδρυση των Ασκλη-
πιείων, που κτίζονται κοντά σε ιαματικές πηγές. Ο Ηρόδο-
τος (484-410 π.Χ.) είναι ο πρώτος που αναφέρεται στις θε-
ραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών και συνιστά τη
λουτροθεραπεία. Ο Ιπποκράτης αναφέρεται στις παθήσεις
για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση των ιαματικών νερών. Οι
ιαματικές ιδιότητες πολλών θερμών πηγών εξακολουθούν
να εκτιμώνται και σήμερα. Σε πολλές περιοχές, υπάρχουν
κέντρα λουτροθεραπείας.

Η έλλειψη και η ακαταλληλότητα του νερού
Το νερό στη Γη δεν είναι ισομερώς κατανεμημένο. Υ-

πάρχουν πλούσιες και φτωχές περιοχές ως προς τους υδά-
τινους πόρους τους. Ακόμα και μέσα στην ίδια χώρα, μπο-
ρεί να υπάρχουν ποτάμια και λίμνες σε μια περιοχή, και έ-

ρημοι σε κάποια άλλη. Παρόμοια, και στην Ελλάδα, η κατα-
νομή των γλυκών νερών είναι ανομοιογενής, γεγονός που,
κυρίως, οφείλεται: α) στα γεωλογικά και γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά της χώρας και β) στην ανομοιόμορφη, με
σημαντικές αποκλίσεις, γεωγραφική και εποχιακή κατανο-
μή των βροχοπτώσεων. 

Τα αποθέματα γλυκού νερού είναι ζωτικής σημασίας για
την επιβίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπου. Γι’ αυτό και
έχουν γίνει πηγή έριδας και συγκρούσεων. Μπορούν, ό-
μως, να αποτελέσουν και ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ
ανθρώπων που μοιράζονται τους ίδιους υδάτινους πόρους.
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II.2

Γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα. Μαζεύοντας νερό... Περιοχή Χίμπα, Βόρεια Ναμίμπια.

Η λειψυδρία απειλεί πολλές περιοχές της Γης.



Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Η.Ε., 232 εκατομμύρια άν-
θρωποι από 26 χώρες του Τρίτου Κόσμου πλήττονται από λει-
ψυδρία, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές καθημερινές α-
νάγκες σε νερό. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 18 επιπλέον
χώρες στην Αφρική και στην Ασία απειλούνται άμεσα, καθώς
βρίσκονται σε οριακή κατάσταση σε ό,τι αφορά στα υδάτινα α-
ποθέματα. Περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ή αλλιώς
το 18% του παγκoσμίου πληθυσμού, δεν έχουν πρόσβαση σε
ασφαλές πόσιμο νερό. Περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άν-
θρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες –οι πιο πολλοί από αυ-
τούς παιδιά– πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχε-
τίζονται με την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Το νερό μπορεί να γίνει ακατάλληλο για διάφορες χρή-
σεις όταν περιέχει:

• παράγοντες ασθενειών, όπως παθογόνα βακτήρια, ιοί,
παράσιτα, κ.ά.,

• υδατοδιαλυτά ανόργανα χημικά, όπως οξέα, άλατα και
ενώσεις τοξικών μετάλλων,

• οργανικά χημικά, όπως πετρελαιοειδή, βιοκτόνα, α-
πορρυπαντικά, κ.ά., που καταστρέφουν τη ζωή,

• ιζήματα ή αιωρούμενα υλικά, που μειώνουν τη διαύγειά
του, επιδρούν αρνητικά στους ζωντανούς οργανισμούς,
προκαλώντας το θάνατό τους, ή βιοσυσσωρεύονται,

• οργανικά υλικά των οποίων η διάσπαση μειώνει το υ-
πάρχον οξυγόνο, οδηγώντας σε θάνατο άλλους ζω-
ντανούς οργανισμούς,

• ανόργανα χημικά θρεπτικά για τα φυτά, όπως νιτρικές
και φωσφορικές ενώσεις, που μπορεί να προκαλέσουν
ευτροφισμό.

Σε αρκετές περιοχές του κόσμου, όπου το γλυκό νερό
δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της αφα-
λάτωσης. Αφαλάτωση είναι η διεργασία αφαίρεσης αλάτων
από το θαλασσινό νερό ή από άλλα αλατούχα νερά. Εφαρμό-
ζεται, κυρίως, σε περιοχές με ξηρό κλίμα και με λιγοστό πό-
σιμο νερό. Δυστυχώς, απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργει-
ας. Οι σύγχρονες μονάδες αφαλάτωσης βασίζονται στην τε-
χνική της αντίστροφης ώσμωσης. Κατά τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες, μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης
έχουν κατασκευασθεί στις Η.Π.Α., στη Ρωσία και στη Μέση
Ανατολή. Σε ορισμένες χώρες, όπως, π.χ., το Κουβέιτ, τα Η-
νωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, κ.ά., η αφαλάτωση α-
ποτελεί την κύρια πηγή υδροδότησης. Στην Ευρώπη, η χώ-
ρα που τη χρησιμοποιεί περισσότερο για την παραγωγή πό-
σιμου νερού είναι η Ισπανία. Στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται
προς το παρόν πολύ περιορισμένα σε κάποια νησιά.

Αιτίες υποβάθμισης της ποιότητας του νερού, η ρύπανση
και η μόλυνσή του

Υποβάθμιση της ποιότητας του νερού θεωρείται κάθε ε-
πιβάρυνσή του σε ποσότητα που επηρεάζει τον αυτοκαθα-
ρισμό του μέσω των βιολογικών και γεωχημικών κύκλων
και το κάνει ακατάλληλο προς χρήση. Με τον όρο «ρύπαν-
ση» του νερού εννοείται οποιαδήποτε μεταβολή στα φυσι-

κά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, η οποία μπο-
ρεί να έχει βλαβερές επιδράσεις στους ζωντανούς οργανι-
σμούς. Όταν στις βιολογικές μεταβολές περιλαμβάνεται και
η παρουσία παθογόνων, κυρίως για τον άνθρωπο, μικρο-
οργανισμών, τότε χρησιμοποιείται ο όρος «μόλυνση».

Τα αίτια του προβλήματος: οι κυριότερες πηγές ρύπανσης
του νερού 

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν
καταρχάς τα επιφανειακά νερά και στη συνέχεια τους υ-
δροφόρους ορίζοντες, μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής
κατηγορίες:

• Αστικά λύματα των πόλεων και των οικισμών, τα ο-
ποία μεταφέρονται μέσω του δικτύου αποχέτευσης σε
διάφορους υδάτινους αποδέκτες.

• Βιομηχανικά απόβλητα, που μπορεί να είναι παρόμοια
ως προς τη σύνθεση και το ρυπογόνο φορτίο με τα α-
στικά λύματα ή να περιέχουν και άλλους ρύπους, εν-
δεχομένως τοξικούς και επικίνδυνους για τους ζω-
ντανούς οργανισμούς. Βιομηχανικής προέλευσης εί-
ναι και η θερμική ρύπανση από τις βιομηχανίες, που
χρησιμοποιούν το νερό για την ψύξη των μηχανημάτων
τους.

• Ρύπανση από πετρελαιοειδή, η οποία μπορεί να οφεί-
λεται σε διαρροές δεξαμενών αποθήκευσης ή και σε α-
τυχήματα, π.χ. πετρελαιοκηλίδες εξαιτίας βύθισης δε-
ξαμενόπλοιων. 

• Εκπλύσεις και απορροές καλλιεργούμενων εκτάσε-
ων, οι οποίες περιέχουν λιπάσματα ή/και φυτοφάρ-
μακα.

• Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, ιδίως τα υγρά α-
πόβλητα που προέρχονται από μονάδες εντατι-
κής εκτροφής ζώων, όπως χοιροστάσια, βου-
στάσια, ορνιθοτροφεία.

• Αέριοι ρύποι, οι οποίοι μεταφέρονται σε
μεγάλες αποστάσεις και καταλήγουν
στο έδαφος και το νερό. 
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Moνάδα αφαλάτωσης στη Μήλο.



Το νερό ως βιότοπος 
Η ζωή ξεκίνησε στο νερό

πριν από 3,7 δισεκατομμύρια
χρόνια. Στο νερό, μπορεί να
ζήσει και να αναπτυχθεί μεγά-
λη ποικιλία οργανισμών. Από
τα αβυσσαία βάθη των ωκεα-
νών μέχρι τα ρηχά νερά των
υγροτόπων, και από τα παγω-
μένα νερά της Αρκτικής μέχρι
τους τροπικούς κοραλλιογε-
νείς υφάλους, μεγάλη ποικι-

λία οικοσυστημάτων απαντά-
ται, με αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα. Οι μεγάλες υδάτινες
μάζες (ωκεανοί, ανοικτές θάλασσες και μεγάλες λίμνες)
χαρακτηρίζονται από οικολογική σταθερότητα. Οι οργανι-
σμοί που διαβιούν σε αυτές δεν αντιμετωπίζουν απότομες
ή απρόσμενες αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και
ζουν σε μια οικολογική ισορροπία. Από την άλλη πλευρά,
στα ασταθή ή ευμετάβλητα περιβάλλοντα, όπως, π.χ., στις
λιμνοθάλασσες, οι οργανισμοί αναγκάζονται να αναπτύ-
ξουν στρατηγικές επιβίωσης, ώστε να είναι πιο ευέλικτοι
και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Υγρότοποι: τα πλούσια οικοσυστήματα του νερού
Οι υγρότοποι είναι περιοχές με μεγάλη βιολογική, πολι-

τιστική, υδρευτική, αλιευτική, κτηνοτροφική, αντιπλημμυ-
ρική, υδατοβελτιωτική και μικροκλιματική σημασία. Ταυτό-
χρονα, παρουσιάζουν σημαντική επιστημονική και εκπαι-
δευτική αξία.

Η λέξη «υγρότοπος» είναι η ελληνική απόδοση του αγ-
γλικού όρου wetland (υγρός τόπος)1. Υγρότοποι θεωρού-
νται οι περιοχές που κατακλύζονται μόνιμα ή προσωρινά
με νερό, το οποίο μπορεί να είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό,
υφάλμυρο ή αλμυρό. Σ’ αυτές τις περιοχές περιλαμβάνο-
νται και όσες καλύπτονται από θαλασσινό νερό, το βάθος
του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Συ-
χνά, ως συνώνυμο του όρου «υγρότοπος», χρησιμοποιεί-
ται η λέξη «υγροβιότοπος», η οποία καλό θα ήταν να απο-
φεύγεται, καθώς είναι επιστημονικά αδόκιμη και δημι-
ουργεί σύγχυση. 

Στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί περίπου 400 υγρότο-
ποι, έντεκα από τους οποίους έχουν αναγνωρισθεί ως διε-
θνούς σημασίας. Η συνολική τους έκταση καλύπτει περί-
που το 1,5% του ελλαδικού χώρου. Οι μισοί σχεδόν είναι
συγκεντρωμένοι στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ μόνο
το 3% βρίσκεται στα νησιά. Η αύξηση του ανθρώπινου πλη-
θυσμού και η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησαν σε προ-
οδευτική συρρίκνωση τους ελληνικούς υγροτόπους.  Έχει
υπολογισθεί ότι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά το 1920 και
κατά τη διάρκεια δύο γενεών, τα δύο τρίτα των υγροτοπι-
κών εκτάσεων αποξηράνθηκαν. Τότε, επικρατούσε η α-
ντίληψη ότι οι υγρότοποι ήταν ανθυγιεινοί και έπρεπε να
αποδοθούν στη γεωργία. Ευτυχώς, σήμερα αναγνωρίζο-
νται η πολλαπλή σημασία τους και η ανάγκη προστασίας
τους.

Το νερό και οι γεωργικές καλλιέργειες
Η αγροτική κατανάλωση του νερού περιλαμβάνει το

νερό που χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιερ-
γειών και για την κάλυψη των αναγκών της σταβλισμένης
κτηνοτροφίας. Το περισσότερο γλυκό νερό, περίπου 70%
παγκοσμίως κατά μέσο όρο, χρησιμοποιείται στη γεωρ-
γία. Όμως, τα περισσότερα αρδευτικά συστήματα είναι α-
ναποτελεσματικά. Έχουν απώλειες μέχρι και 60%, με α-
ποτέλεσμα τη σπατάλη νερού. Ταυτόχρονα, ο τρόπος λει-
τουργίας τους εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και
την υγιεινή.

Η εικονική περιεκτικότητα ενός προϊόντος σε νερό, που
συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «εικονικό νερό»,
αφορά στο συνολικό όγκο του νερού που καταναλώνεται
για να παραχθεί το συγκεκριμένο προϊόν. Το νερό αυτό δεν
συμπεριλαμβάνεται σε φυσική μορφή στην ποσοστιαία πε-
ριεκτικότητα του προϊόντος. Για παράδειγμα, κατά μέσο ό-
ρο, για να παραχθεί ένα χάμπουργκερ των 150 γραμμα-
ρίων, χρειάζονται συνολικά σε όλο τον κύκλο της παρα-
γωγής 2.400 λίτρα νερού, για ένα ποτήρι αγελαδινό γάλα α-
παιτούνται 200 λίτρα νερού, για ένα βαμβακερό μπλουζά-
κι 2.000 λίτρα και για ένα ζευγάρι δερμάτινα παπούτσια
8.000 λίτρα. Mικρή Πρέσπα. Ένας από 11 ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας.

1. Τόσο ο αγγλικός όρος όσο και ο ελληνικός άρχισαν να χρησιμοποιούνται κυρίως μετά τη σύμβαση Ραμσάρ, που ονομάσθηκε έτσι από την
ομώνυμη πόλη στην οποία υπογράφηκε (1971, Ραμσάρ, Ιράν). Η Ελλάδα ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της σύμβασης και την υιοθέτησε με το Διά-
ταγμα 191 του 1974. Η σύμβαση αυτή έθεσε, μεταξύ άλλων, ορισμένα κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των Υγροτό-
πων Διεθνούς Σημασίας. 
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II.2

Αργυροτσικνιάς.



Οικιακή και βιομηχανική χρήση του νερού
Η συνολική κατανάλωση του νερού αφορά στην κάλυψη

των αγροτικών, των οικιακών και των βιομηχανικών αναγκών.
Η οικιακή κατανάλωση περιλαμβάνει τη χρήση του νερού α-
πό τα νοικοκυριά, τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις δημόσιες
και δημοτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της οικιακής χρήσης, το
νερό χρησιμοποιείται για πόση, στην παρασκευή φαγητού, στην
υγιεινή και την καθαριότητα. Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο άν-
θρωπος καταναλώνει κάθε μέρα 140-150 λίτρα νερού κατά μέ-
σο όρο, ενώ σε αρκετές περιοχές των αναπτυσσόμενων χω-
ρών διανύει χιλιόμετρα, προκειμένου να εξασφαλίσει λίγα λί-
τρα νερού για τις καθημερινές του ανάγκες. Ωστόσο, οι ημερή-
σιες καταναλώσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και μπορεί
να αποκλίνουν σημαντικά από τη μέση αυτή τιμή.

Βιομηχανική κατανάλωση είναι η κατανάλωση νερού α-
πό τις βιομηχανικές και τις βιοτεχνικές μονάδες που δεν εί-
ναι συνδεδεμένες με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Στην Ελλάδα, το 83% του νερού που χρησιμοποιείται κα-
ταναλώνεται στην άρδευση, το 1% στην κτηνοτροφία, το 13%
στην ύδρευση και το 3% στη βιομηχανία και την παραγωγή
ενέργειας. Η μεγαλύτερη συνολική κατανάλωση έχει κατα-
γραφεί στη Θεσσαλία και η μικρότερη στα νησιά του Αιγαίου
και στην Ήπειρο.

Σημασία του νερού στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική εξέλιξη

Από τα προϊστορικά χρόνια, το νερό συνδέθηκε στενά με
την ανθρώπινη παρουσία και την εξέλιξη των πολιτισμών. Οι
υγρότοποι προσέλκυσαν ανθρώπινους πληθυσμούς, καθώς
παρείχαν πόσιμο νερό, τροφή –γόνιμα εδάφη, βοσκοτόπια–
και τη δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης και μεταφορών.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες μεγάλες πόλεις έχουν
χτισθεί στις όχθες ή στις εκβολές λιμνών και ποταμών, ή γε-
νικότερα κοντά σε πηγές νερού. Πολλοί μεγάλοι πολιτισμοί,
αναπτύχθηκαν κοντά σε υγροτόπους, όπως η Μεσοποταμία
ή το δέλτα του Νείλου.

Το νερό, ως σύμβολο ζωής, έγινε από τα πανάρχαια χρό-
νια αντικείμενο λατρείας. Θεωρείται αστείρευτη πηγή ζωής και
δύναμης. Είναι το «ζων ύδωρ». Σχεδόν στις περισσότερες
θρησκείες, το νερό συμβολίζει τον καθαρισμό, τον εξαγνισμό,
τη θεραπεία (πλύσιμο χεριών, βάπτισμα, πλύσιμο στο νερό
και ελευθέρωση της τέφρας των νεκρών σε ποτάμια, κ.ά.).

Από την αρχαία ελληνική μυθολογία με τις νύμφες, τις
αμαδρυάδες, τους θεοποιημένους ποταμούς και πηγές, μέ-
χρι τα δημοτικά μας τραγούδια, τις παροιμίες και τους θρύ-
λους, το νερό έχει σημαίνοντα ρόλο. 
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Ημερήσια κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κάτοικο 
– Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Ηνωμένες Πολιτείες: 425
Καναδάς: 400

Ευρώπη: 200
Αϊτή: 40

«ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ», Mονή Ζωοδόχου Πηγής, Κων-ΝΝ
σταντινούπολη.

Λέξεις κλειδιά
Διαχείριση υδάτων, κύκλος του νερού, νερό, υγρότοποι, ρύ-
πανση – μόλυνση υδάτων, water contamination, water
management, water pollution, water resourses, water,
water cycle, wetlands.

Διευθύνσεις διαδικτύου
www.eydap.gr (Ε.ΥΔ.Α.Π.)
www.iah.org/ (International Association of Hydrogeologistssts, The
WorldWide Groundwater Organisation)
www.iah-hellas.geol.uoa.gr/home.php?lang=gr (Ελληληνική ΕπΕπππΕπΕπΕππΕπΕπΕππππππΕπππππππππππΕ ι-ιιι-ι-ι-ι
τροπή Υδρογεωλογίας)
www.ramsar.org/ (The Ramsar Convention on Wetlaetlands)))
www.worldwatercouncil.org/ (World Water Councnccil)



Φυσική, γεωλογική ιστορική μελέτη του τοπικού, εθνικού, παγκό-
σμιου ανάγλυφου

Το σημερινό ανάγλυφο της Γης έχει μακρά ιστορία. Τμήματα στεριάς α-
πομακρύνθηκαν, ενώθηκαν. Πετρώματα δημιουργήθηκαν, πτυχώθηκαν,
μεταμορφώθηκαν, καλύφθηκαν από άλλα ή αναδύθηκαν στη γήινη επιφά-
νεια. Διαβρώθηκαν και εδάφη σχηματίσθηκαν. Πεδιάδες, βουνά, χαρά-
δρες έδωσαν ποικιλία στο ανάγλυφο. Η διαφοροποίηση των περιβαλλο-
ντικών συνθηκών οδήγησε στη διαφοροποίηση και τη σημερινή ποικιλία
των μορφών ζωής στις διάφορες περιοχές της Γης. Ακόμα και σήμερα, η
μετατόπιση τεκτονικών πλακών, σεισμοί μεγάλου μεγέθους, υποθαλάσ-
σιες υδροθερμικές αναβλύσεις προκαλούν μεγάλης κλίμακας μεταβολές.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα, η διάβρωση, το λιώσιμο των πάγων και οι
ανθρώπινες παρεμβάσεις τροποποιούν το γήινο ανάγλυφο σε μικρή τοπι-
κά αλλά, αθροιστικά, μεγάλη κλίμακα. 

Η Γη είναι ένας ζωντανός, μεταβαλλόμενος πλανήτης.

Τύποι πετρωμάτων
και εδαφών 

Τα πετρώματα εί-
ναι τα δομικά συστατι-
κά του στερεού φλοι-
ού της Γης και αποτε-
λούνται από μικρότε-
ρα υλικά, που ονομά-
ζονται ορυκτά, ή από
τεμάχια μικρότερων
πετρωμάτων. Είναι τα
βουνά, τα βράχια, τα
βότσαλα και η άμμος
της θάλασσας. Ακόμη
και το έδαφος αποτε-
λείται από άπειρους
μικρούς κόκκους,
που προέρχονται από
την «καταστροφή»
των πετρωμάτων. 

Ο αριθμός των πε-
τρωμάτων είναι πολύ
μεγάλος. Το ίδιο και η
ποικιλία τους. Διακρί-
νονται σε τρεις μεγά-
λες κατηγορίες, τα
πυριγενή, τα ιζηματο-
γενή και τα μεταμορ-
φωμένα.

Πυριγενή ονομάζονται τα πετρώματα που οφείλουν τη γένεσή τους
στην κρυστάλλωση του μάγματος. Διακρίνονται σε πλουτώνια, που η κρυ-
στάλλωσή τους έγινε στο εσωτερικό της Γης, και ηφαιστειακά, που η κρυ-
στάλλωσή τους έγινε στην επιφάνεια της Γης.

Ιζηματογενή ονομάζονται τα πετρώματα που δημιουργήθηκαν από την
καθίζηση συστατικών τα οποία αιωρούνταν ή ήταν διαλυμένα σε ένα ρευ-
στό μέσο, που είναι κυρίως το νερό και πιο σπάνια ο αέρας.

κεφάλαιο ΙΙ
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II.3

Στο έδαφος ζει ένας ολόκληρος κόσμος.



Μεταμορφωμένα ονομάζονται τα πετρώματα που προ-
έρχονται από τη μετατροπή άλλων πετρωμάτων στο εσω-
τερικό της Γης και σε συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
υψηλότερες από αυτές που επικρατούν στην επιφάνειά της.

Ένα άλλο είδος πετρωμάτων πλούσιων σε μεταλλικά
στοιχεία, που παρουσιάζουν μάλιστα ιδιαίτερο οικονομικό
ενδιαφέρον, διότι από αυτά παίρνουμε τα μέταλλα, είναι τα
μεταλλεύματα. Ο άνθρωπος εκτός από τα μεταλλεύματα εκ-
μεταλλεύθηκε και ένα πλήθος μη μεταλλικών ορυκτών και
πετρωμάτων, όπως ο καολινίτης, ο μπετονίτης, ο βαρύτης,
ο περλίτης, η κίσσηρη, ο γύψος, ο αμίαντος, κ.ά. 

Υπάρχουν και άλλα πετρώματα, όπως η τύρφη, ο λιγνί-
της και ο λιθάνθρακας. Εάν σε αυτά προστεθούν όλα τα ο-
ρυκτά και πετρώματα που χρησιμοποιούνται ως δομικά υ-
λικά (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, σχιστόλιθοι), καθώς και αυτά
που χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικοί ή πολύτιμοι λίθοι,
γίνεται αντιληπτό ότι όλα σχεδόν τα ορυκτά και τα πετρώμα-
τα έχουν προσφέρει στον άνθρωπο.

Οι τρεις κατηγορίες πετρωμάτων έχουν στενή σχέση, α-
φού κάθε πέτρωμα μέσα από μια συγκεκριμένη και σύνθε-
τη διαδικασία, τον πετρολογικό κύκλο, μπορεί να μετατρα-
πεί σε κάποιο άλλο. Ο πετρολογικός κύκλος δεν απαρτίζε-
ται από υποχρεωτικά, διαδοχικά στάδια. Ένα πέτρωμα δη-
λαδή, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, μπορεί να
ακολουθήσει ένα σύντομο δρόμο ή ένα μακρινό ταξίδι μέ-
χρι να ολοκληρώσει έναν κύκλο και να αρχίσει έναν νέο. Ο
πετρολογικός κύκλος είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει πο-
τέ, αφού δεν υπάρχει τέλος.

Τα πετρώματα δεν είναι αθάνατα, όπως πολλοί τα θεω-
ρούν. «Γεννιούνται, αναπτύσσονται και πεθαίνουν» μέσα α-
πό φυσικές διεργασίες, αλλά και μέσα από ανθρώπινες δρα-
στηριότητες. Τα πετρώματα, όπως και οι άνθρωποι, έχουν
τη δική τους μοναδική ιστορία. Το σύνολο των πλέον ση-
μαντικών γεωλογικών θέσεων (γεωτόπων), που αντιπρο-
σωπεύουν σημαντικές στιγμές στην ιστορία της Γης, είναι
μάρτυρες της εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές
διεργασίες, που συνεχίζουν να εξελίσσονται σχετικά ανε-
πηρέαστες από την ανθρώπινη παρέμβαση, αποτελούν τη
γεωλογική μας κληρονομιά. Αξίζει, λοιπόν, να διατηρη-
θούν για επιστημονικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς,
οικολογικούς, τουριστικούς, αισθητικούς και πολιτιστικούς
σκοπούς.

Η διατήρηση της γεωλογικής μας κληρονομιάς έχει ά-
μεση σχέση με άλλες μορφές διατήρησης της κληρονομιάς,
τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος.
Συνεπώς, η προώθησή της είναι θεμελιώδης και η ενσω-
μάτωσή της στις όποιες στρατηγικές διατήρησης και προ-
στασίας του περιβάλλοντος είναι ουσιώδης για τη βιωσιμό-
τητά του. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη Δια-
κήρυξη των Δικαιωμάτων της Γης.

«Ίσως έφτασε ο καιρός να μάθουμε να προστατεύουμε και τη
γεωλογική μας κληρονομιά. Και κάνοντάς το να μάθουμε την
ιστορία της Γης που γράφτηκε πριν από τον ερχομό μας. Για-
τί η διατήρηση του παρελθόντος της Γης είναι το ίδιο σημαντική
με τη διατήρηση του παρελθόντος των ανθρώπων. Εμείς και
η Γη μοιραζόμαστε μια κοινή κληρονομιά και θα πρέπει όλοι
να καταλάβουμε ότι και η μικρότερη καταστροφή οδηγεί σε
αμετάκλητη απώλεια...»

Το έδαφος είναι ένα λεπτό στρώμα πάνω στη χερσαία ε-
πιφάνεια. Είναι το προϊόν του αποσαθρωμένου μητρικού υ-
λικού του στερεού φλοιού της Γης, μαζί με αέρα, νερό, ζω-
ντανούς οργανισμούς, προϊόντα του μεταβολισμού τους και
νεκρά οργανικά υλικά. Είναι το λεπτό γαιώδες στρώμα που
καλύπτει τη χέρσο. Ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός, κα-
θώς παρέχει θρεπτικά υλικά, νερό, κατοικία, υπόστρωμα
στήριξης σε πολλούς οργανισμούς.

Στο σχηματισμό του εδάφους συμμετέχουν ως βασι-
κοί παράγοντες το μητρικό πέτρωμα, οι κλιματικές συν-
θήκες, οι οργανισμοί, η τοπογραφία και ο χρόνος. Οι δυ-
νάμεις που δρουν είναι φυσικού ή/και χημικού τύπου, ό-
πως συστολές-διαστολές, δράσεις νερού, ανέμου, οξει-
δώσεις, κ.ά., καθώς και βιολογικού τύπου, όπως βιολογι-
κή αποσάθρωση, βιοδιάβρω ση. Οι δυνάμεις αυτές
μετατρέπουν το μητρικό πέτρωμα σε έδαφος. 

Το έδαφος είναι ένα ζωντανό σύστημα.
Ιδιαίτερα τα επιφανειακά στρώματα είναι
γεμάτα ζωή. Τα αβιοτικά στοιχεία εί-
ναι τα ανόργανα σωματίδια, τα οργα-
νικά υπολείμματα, το εδαφικό νερό
και ο εδαφικός αέρας. Τα βιοτικά
στοιχεία είναι οι ρίζες των ανώ-
τερων φυτών, οι ζωικοί οργανι-
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Γεωδιατήρηση σημαίνει ότι η χρήση των φυσικών πό-
ρων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις βασικές αρχές της α-
ειφορίας.

Η ποικιλία των πετρωμάτων, των μορφών, των τοπίων
και των γεωλογικών διαδικασιών που απαντώνται στον πλα-
νήτη, αποτελεί τη γεωποικιλότητα. 

Τα γεωπάρκα είναι περιοχές οι οποίες περιλαμβάνουν
έναν ικανό αριθμό θέσεων με ιδιαίτερα γεωλογικά χαρα-
κτηριστικά σημαντικής επιστημονικής αξίας, σπανιότητας
και ομορφιάς, που αντιπροσωπεύουν τη γεωλογική ιστορία
της περιοχής.

AπAAπAAπAπAπAπAπAπAπAπAAAπAAAAA οσάάθρωση, ΔιΔ άβάβάβάάάβάβάβάβάβάβάάβάάάάάβάββββρωρωρωωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρωρρρωωωωωρωωσησησησησησσσησησησησσησσησησησσησηηηηη,,,,,,,,
Μεταφοφ ράρρρρρρρ , , Απόθεση
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σμοί, κυρίως αράχνες, προνύμφες εντόμων, γεωσκώληκες,
νηματώδεις και τεράστιος αριθμός μικροοργανισμών. Τα
τροφικά πλέγματα στο έδαφος είναι πολύπλοκα.

Τα εδάφη διαφέρουν, ως προς το μητρικό πέτρωμα, στο
χρώμα, τη σύσταση, την οξύτητα, το πορώδες και το βάθος. Οι
διαφορές αυτές χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των ε-
δαφών. Τα ερημικά, τα ημιερημικά εδάφη, τα εδάφη των κω-
νοφόρων, των φυλλοβόλων, των τροπικών δασών ανήκουν
σε διαφορετικές κατηγορίες, με μεγάλο αριθμό υποκατηγο-
ριών. Η ταξινόμηση των εδαφών καθίσταται δύσκολη για δύο
κυρίως λόγους: α) το έδαφος είναι λίγο πολύ ένα συνεχές στρώ-
μα στη χέρσο, που καλύπτει την επιφάνεια της Γης, όχι ένα σύ-
νολο από διακριτές ενότητες και β) το μεγαλύτερο μέρος του ε-
δάφους καλύπτεται από φυτά και, επομένως, δεν είναι εύκο-
λα ορατό. Ιδιαίτερη σημασία για το έδαφος, τον κόσμο του και
το χαρακτηρισμό των διαφόρων τύπων εδάφους έχουν:

• Η μηχανική σύσταση, δηλαδή η εκατοστιαία αναλογία
σε άμμο, πηλό και άργιλο. Προσδιορίζει ιδιότητες που
έχουν μεγάλη σημασία για τα φυτά.

• Το πορώδες, δηλαδή ο αριθμός και το μέγεθος των πό-
ρων σε ορισμένο όγκο εδάφους, ο εδαφικός αέρας και
το εδαφικό νερό.

• Η οξύτητα, δηλαδή το pH. Καθορίζει τη διαθεσιμότητα
θρεπτικών και άλλων υλικών και εξαρτάται από το μη-
τρικό πέτρωμα, από τις χημικές αντιδράσεις, τη βλά-
στηση, τους οργανισμούς. Γι’ αυτό και ποικίλλει ακό-
μα και σε σχέση με το βάθος ή την απόσταση.

• Η κυκλοφορία και διαθεσιμότητα των υλικών.
Στο έδαφος, συνήθως παρατηρείται μια σειρά από ε-

πάλληλα, παράλληλα προς την επιφάνεια, διαφορετικού
πάχους στρώματα, που ονομάζονται εδαφικοί ορίζοντες.

Η σειρά των οριζόντων από την επιφάνεια του εδάφους
προς το εσωτερικό της Γης, έως το μητρικό πέτρωμα, όπως
αυτοί φαίνονται σε μια κάθετη τομή του εδάφους, ονομά-
ζεται εδαφική κατατομή ή εδαφικό προφίλ (soil profile). 

Οι οργανισμοί, οι ρίζες των περισσότερων φυτών και η
περισσότερη οργανική ουσία συγκεντρώνονται στους δύο
ανώτερους ορίζοντες (Ο και Α). Ο ορίζοντας Ο είναι το επι-
φανειακό στρώμα των πεσμένων φύλλων (φυλλοστρω-
μνή), με πολλούς ζωντανούς οργανισμούς και τα απορ-
ρίμματά τους, με αρκετά οργανικά υλικά. Ο ορίζοντας Α α-
ντιπροσωπεύει το επιφανειακό έδαφος. Είναι το στρώμα
του χούμου. Ο ορίζοντας B είναι το υπέδαφος με λίγη ή κα-
θόλου οργανική ουσία. Ο ορίζοντας C είναι μερικώς απο-
σαθρωμένο μητρικό πέτρωμα, που μπορεί και να έχει με-
ταφερθεί από άλλες περιοχές. Ο ορίζοντας R είναι το μη-
τρικό πέτρωμα.

Η εδαφική κατατομή αντιπροσωπεύει ένα από τα βασι-
κά κλειδιά της εδαφολογίας. Δείχνει την πορεία δημιουρ-
γίας των εδαφών και επιτρέπει να γίνουν κατανοητοί οι διά-
φοροι εδαφικοί τύποι.
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II.3

Πορεία σχηματισμού του εδάφους υπό την επίδραση βιοτικών και αβιο-
τικών παραγόντων.

Κατάταξη των εδαφών σε κατηγορίες με βάση το μέγεθος των κόκ-
κων τους.κων τους
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