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Εισαγωγή 

Ο διαγωνισμός με τίτλο «Μειώνω το Ενεργειακό μου Αποτύπωμα» έχει ως στόχο την 

ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την κινητοποίηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Η περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση είναι, όμως, μία μόνο από τις κύριες μεταβλητές που καθορίζουν το 

σχηματισμό μιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Στην πολύ γνωστή εργασία 

τους οι Hungerford και Volk1 το 1990 πρότειναν ένα μοντέλο για την πρόβλεψη της 

υπεύθυνης συμπεριφοράς του πολίτη (citizenship behaviour) που χρησιμοποιεί επτά 

μεταβλητές ως κύριους δείκτες. Αυτές οι μεταβλητές εντάσσονται στις εξής τρεις κατηγορίες, 

που όλες συντελούν στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς:  

Α. Μεταβλητές «ευαισθητοποίησης» (entry-level variables): που συνιστούν τις προϋποθέσεις 

για την επίτευξη της υπεύθυνης συμπεριφοράς. Περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση, τις γνώσεις σχετικά με τα ζητήματα της ανάπτυξης και τις στάσεις του 

ατόμου απέναντι στα ζητήματα αυτά (π.χ. περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, κ.λπ.).   

Β. Μεταβλητές «οικειοποίησης» (ownership variables): που καθιστούν τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα προσωπική υπόθεση του ατόμου με ενασχόληση, εμβάθυνση σε αυτά και 

συμμετοχή στην επίλυσή τους. Οι μεταβλητές αυτές περιλαμβάνουν την ουσιαστική γνώση 

των διαστάσεων των περιβαλλοντικών ζητημάτων (κοινωνικές κ.ά.) και την προσωπική 

επένδυση σε αυτά (προσωπική, συναισθηματική, οικονομική κ.λπ.), καθώς και την επίγνωση  

των συνεπειών της σχετικής συμπεριφοράς (θετικές και αρνητικές) και την προσωπική 

δέσμευση στην επίλυση των ζητημάτων.  

Γ. Μεταβλητές «ενίσχυσης» (empowerment variables): που έχουν σχέση με τις δεξιότητες 

επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων και είναι εκείνες που δίνουν στα άτομα την 

αίσθηση ότι μπορούν να κάνουν αλλαγές και να συμβάλουν στην επίλυση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων.  

Για το λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο έργο θα χρησιμοποιηθεί μια σύνθεση προσεγγίσεων 

(Κώτσιος, 2007)2 που βασίζεται στα παρακάτω μεθοδολογικά εργαλεία: 

1. Marcinkowski, T., Volk, T., & Hungerford, H. (1990). An Environmental Education 

Approach to the Training of Middle Level Teachers: A Prototype Programme. Environmental 

Education, Series 30. Paris: Unesco. 

2. North American Association for Environmental Education (NAAEE) (1999). Excellence 

in Environmental Education – Guidelines for Learning (K - 12). NAAEE, 2000, NW - Suite 540, 

Washington, DC 20036, USA. 

3. North American Association for Environmental Education (NAAEE) (2000). 

Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence Workbook. Bridging Theory & 

Practice by the United States Environmental Protection Agency through the Environmental 

Education and Training Partnership (EETAP) under agreement number EPA-NT90289701-3 

with NAAEE. 

                                                           
1 Hungerford H.R. and T. Volk.1990.Changing learner behaviour through environmental education. Journal of 

Environmental Education.21(3): 8-21 
2 Κώτσιος, Β. (2007). Ανάπτυξη μεθόδων για την προώθηση της μη τυπικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Διπλωματική εργασία ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
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4. North American Association for Environmental Education (NAAEE) (2000, 2004). 

Guidelines for the Preparation and Professional Development of Environmental Educators, 

NAAEE, 2000, NW - Suite 540, Washington, DC 20036, USA. 

5. North American Association for Environmental Education (NAAEE) (2004). Nonformal, 

environmental education programs: Guidelines for excellence. NAAEE, 2000, NW - Suite 540, 

Washington, DC 20036, USA. 

 

Προσδιορισμός των αναγκών 

Το περιβάλλον του έργου 

Κύρια κατεύθυνση της νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Στρατηγικής, όπως διαμορφώνεται 

σήμερα, είναι ο «εξευρωπαϊσμός» της ενεργειακής πολιτικής μέσω της αντιμετώπισης 

σημαντικών προκλήσεων, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, οι τιμές 

ενέργειας, οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και δύο νέων συνιστωσών που αφορούν τις οικονομικές 

εξελίξεις και την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές. 

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικό στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, αποτελεί η τάση συρρίκνωσης των εθνικών 

πολιτικών. Συγκεκριμένα, η απελευθέρωση και ευρύτερη ενοποίηση είναι στόχος που 

βρίσκει περίπου κοινή αποδοχή και βαθμιαία κατακτά περιφερειακές και εθνικές αγορές 

ενέργειας επιβάλλοντας κοινούς κανόνες λειτουργίας. 

Το κοινό Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης (COM(2008) 781 τελικό) βασίζεται στην πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια «Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη» και καθορίζει ένα 

μελλοντικό πολιτικό πρόγραμμα προτείνοντας παράλληλα και το αντίστοιχο πλαίσιο 

δράσεων για την επίτευξη των κύριων ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε 

ότι αφορά την αειφορία, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού.3 

Επίκεντρο της νέας Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και κύριος στρατηγικός ενεργειακός 

στόχος είναι η δέσμευση ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές των αερίων 

θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο στρατηγικός 

στόχος και τα συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίησή του, που περιγράφονται στο Σχέδιο 

Δράσης, αποτελούν και τον πυρήνα της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.  

                                                           
3Τα δέκα μέτρα που Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια είναι τα εξής : 
- Καλύτερη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας. 
- Διευκόλυνση των κρατών-μελών για ανάπτυξη αλληλεγγύης στην περίπτωση ενεργειακών κρίσεων ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.  
- Βελτίωση του Κοινοτικού Μηχανισμού Εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου ώστε να μετατραπεί 
σε πραγματικό καταλύτη για τη μείωση εκπομπών CO2 και τις επενδύσεις για καθαρή ενέργεια.  
- Ανάπτυξη προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 
- Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
- Ανάπτυξη Στρατηγικής για την Ενεργειακή Τεχνολογία. 
- Ανάπτυξη τεχνολογιών μετατροπής ορυκτών καυσίμων με χαμηλές εκπομπές CO2 
- Ανάπτυξη θεμάτων ασφάλειας και προστασίας από την χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 
- Συμφωνία για μια διεθνή ενεργειακή πολιτική με κοινούς στόχους όπου θα ακολουθήσουν όλα τα κράτη 
μέλη 

- Βελτίωση της κατανόησης των ενεργειακών θεμάτων από τους Ευρωπαίους πολίτες- καταναλωτές 
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Η ουσιαστική υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων που προβλέπονται σε αυτή την 

απόφαση και των προβλεπόμενων δεσμεύσεων από τα Κράτη Μέλη αναλύεται περαιτέρω 

με την επίτευξη τριών επιμέρους σχετιζόμενων στόχων με ορίζοντα το 2020: α) βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και επίτευξη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 20%, β) 

συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε 

ποσοστό 20% και γ) συμμετοχή των βιοκαυσίμων στο μίγμα καυσίμων που χρησιμοποιούνται 

στον τομέα των μεταφορών σε ποσοστό 10%.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχική πρόταση για την ενεργειακή πολιτική για 

την Ευρώπη, από το 2008 μέχρι και σήμερα έχει προχωρήσει σε νέες θέσεις και προτάσεις 

για συμπληρωματικά μέτρα έχοντας ως κύριο άξονα την επίτευξη των τριών στόχων της νέας 

Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: αειφορία, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού. 

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θεσπίσει δεσμευτικό πακέτο μέτρων και στόχων 

για το 2020 (Climate and Energy Package-CEP) στο οποίο περιλαμβάνεται ο μηχανισμός 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (ETS), οι στόχοι μείωσης 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς εκτός ETS ανά Κράτος Μέλος καθώς και οι 

στόχοι συμμετοχής των ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά Κράτος 

Μέλος. 

Στο πλαίσιο αυτό, στις 10 Νοεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα νέο 

πρόγραμμα για την κοινή Ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική για την περίοδο 2011-2020 με 

την ονομασία «Ενέργεια 2020»(COM(2010) 639 τελικό4) όπου τίθενται οι ενεργειακές 

προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία ενώ παρουσιάζονται οι δράσεις που πρέπει να 

αναληφθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που αφορούν στις βασικές 

κατηγορίες ενεργειακής πολιτικής (εξοικονόμηση ενέργειας, εξέλιξη του τομέα ενέργειας, 

κα). 

Επιπλέον, το Μάρτιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το επικαιροποιημένο Σχέδιο 

Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (COM(2011) 109 τελικό) όπου προβλέπεται η θέσπιση 

και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών καθώς είναι σαφές ότι ο κεντρικός 

Ευρωπαϊκός στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 δε μπορεί να 

επιτευχθεί αν δεν υιοθετηθούν συμπληρωματικές δράσεις.  

Στις 15 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Οδικό Χάρτη για την 

Ενέργεια5 με ορίζοντα το 2050 με τον οποίο δεσμεύεται να μειώσει έως το 2050 τις εκπομπές 

                                                           
4 Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm 
5 Σε γενικές γραμμές οι κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη για το 2050 συνοψίζονται στα εξής: 

- Άμεση προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων του 2020, με εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν 
σχεδιαστεί γι’ αυτό. 
- Το ενεργειακό σύστημα και η κοινωνία συνολικά θα πρέπει να γίνουν δραστικά περισσότερο ενεργειακά 
αποδοτικοί.  
- Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
- Η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για να γίνει δυνατή η εμπορική 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 
- Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια πλήρως ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά μέχρι το 2014. 
- Το τελικό κόστος ενέργειας να αντανακλά τα πραγματικά κόστη του ενεργειακού συστήματος. Οι ευάλωτοι 
καταναλωτές πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστατεύονται και να αποφευχθεί η ενεργειακή φτώχεια. 
- Η κρισιμότητα της ανάγκης ανάπτυξης νέων ενεργειακών υποδομών και δυνατοτήτων αποθήκευσης να γίνει 
ευρέως αντιληπτή. 
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αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 80% σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 

1990.  

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγίες: 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/29/ΕΚ για 

την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής CO2, 2009/28/ΕΚ σχετικά 

με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 2010/31/ΕΕ για την 

ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, αποτελούν 

ορόσημα για την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει πρόοδο στην πορεία επίτευξης του στόχου 20% για το 

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020. 

Συγκεκριμένα, το 2010 το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανερχόταν σε 12,7%, 

σε σύγκριση με 8,5% το 2005. Μάλιστα, κατά την περίοδο 1995-2000 όταν δεν υπήρχε 

ρυθμιστικό πλαίσιο το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξανόταν κατά 1,9% 

ετησίως, ενώ μετά την καθιέρωση δεσμευτικών στόχων  η αντίστοιχη ετήσια αύξηση έφτασε 

στο επίπεδο του 4,5%. Ταυτόχρονα σε ότι αφορά το στόχο εξοικονόμησης 20% της 

πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας παρατηρείται σημαντική πρόοδος. Συγκεκριμένα το 

2011 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώθηκε κατά περίπου 5,5% σε σχέση με το 

2005. Η τάση αυτή οφείλεται εν μέρει στην οικονομική κρίση και εν μέρει στην 

αποτελεσματικότητα των ασκούμενων πολιτικών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 22/01/2014 

ανακοινωση σχετικά με την ανάγκη να καθοριστούν νέοι δεσμευτικοί στόχοι για το έτος 2030 

σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2 (μείωση 40% σε σχέση με το έτος 1990)  και το 

μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας (27%). 

Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο (Doing more with less, COM(2005) 265 final of 22 June 2005) 

για την ενεργειακή αποδοτικότητα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 η μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί κοινωνική πρόκληση η οποία απαιτεί τον συνδυασμό 

των τεχνικών, οικονομικών, και κοινωνικών μέσων. Έως τώρα, η εξοικονόμηση ενέργειας έχει 

επικεντρωθεί στις νέες τεχνολογίες και την αυτοματοποίηση, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα οι χρήστες ενέργειας να αντιμετωπίζονται ως παθητικοί καταναλωτές. Ωστόσο, 

ισχυρές ενδείξεις δείχνουν ότι οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους 

με την κατάλληλη ενημέρωση μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, χωρίς να 

επηρεάζουν αρνητικά την άνεση τους.  

Συνεπώς, προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω φιλόδοξοι στόχοι είναι πλέον κοινή 

πεποίθηση ότι τα όποια θεσμικά και οικονομικά κίνητρα τελικά αναπτυχθούν δεν θα είναι 

αρκετά από μόνα τους αν δεν συνοδεύονται από δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού 

καθώς ο παράγοντας ανθρώπινη συμπεριφορά έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

ενεργειακών καταναλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η συνεχής υιοθέτηση και 

εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με την ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών 

προκειμένου να επιλέγουν προϊόντα (κτίρια, οικοσυσκευές, ηλεκτρικές συσκευές κτλ) με 

                                                           
- Η ασφάλεια παραδοσιακών ή νέων μορφών πηγών ενεργείας είναι αδιαπραγμάτευτη και η ΕΕ θα συνεχίσει 
να αναλαμβάνει διεθνώς πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. 
- Η συντονισμένη Ευρωπαϊκή δράση στις διεθνείς σχέσεις να αποτελεί κανόνα με ενίσχυση των προσπαθειών 
για διεθνείς δράσεις για το κλίμα. 

- Οι χώρες μέλη και οι επενδυτές χρειάζονται ορόσημα, γι αυτό είναι απαραίτητη η θέσπιση πολιτικού 
πλαισίου προς το 2030. 
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υψηλή ενεργειακή απόδοση, αλλά και να υιοθετούν αλλαγές στην συμπεριφορά τους 

αναφορικά με τη χρήση και την κατανάλωση ενέργειας. 

Σκοποί και στόχοι του προγράμματος 
Η παρούσα δράση αφορά τη διενέργεια ενός μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «ΜΕΙΩΝΩ ΤΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ» στο πλαίσιο του έργου Άξονας Προτεραιότητας : «06 - 

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – 

Ήπειρος. Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την 

κινητοποίηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με 

την εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτέλεσμα των δράσεων του έργου θα είναι η εκπαίδευση 

στην ορθολογική χρήση της ενέργειας από τους νέους και η κατανόηση της σπουδαιότητας 

της εξοικονόμησης ενέργειας, βασικής προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 

τον στρατηγικό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας 

της ζωής. 

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του διαγωνισμού 

είναι: 

 Η προετοιμασία και ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των εκπαιδευτικών 

μονάδων, αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος και την μέθοδο 

υλοποίησης (Εκπαιδευτικός στόχος – προτεραιότητες - προσδοκώμενα 

αποτελέσματα κ.ά.) 

 Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των μαθητών μέσω της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας για την εξοικονόμησης ενέργειας και την προστασία του 

περιβάλλοντος 

 Η ενημέρωση των μαθητών για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στην 

καθημερινή ζωή 

 Η παραγωγή μίας μελέτης περίπτωσης η οποία θα προτείνει τρόπους εξοικονόμησης 

ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος στο σχολείο και πιο συγκεκριμένα: 

o Μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας και καταμερισμός αυτής σε διάφορες 

μορφές και χρήσεις 

o Προτάσεις περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολείο 

o Υπολογισμός της ενέργειας που θα εξοικονομηθεί ανάλογα με τη χρήση 

o Μελέτη επέμβασης στο σχολείο με την χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

 

Προετοιμασία και ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ικανός να προωθήσει μια θετική 

περιβαλλοντική δράση με σκοπό να επιτύχει και να διατηρήσει μία δυναμική ισορροπία 

ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και στην ποιότητα περιβάλλοντος, καθώς επίσης και να 

αναπτύσσει, να επιλέξει και να εφαρμόσει το εκπαιδευτικό υλικό και τις στρατηγικές που θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη παρόμοιων ικανοτήτων στους αποδέκτες ώστε αυτοί να 

αναλάβουν ατομική ή ομαδική δράση όταν είναι απαραίτητο. 
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Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

1. Περιβαλλοντική Γνώση 

 Ικανότητες έρευνας και ανάλυσης 

 Γνώση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών διαδικασιών και συστημάτων 

 Ικανότητες για να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε περιβαλλοντικά και 

ενεργειακά ζητήματα 

 Προσωπική και αστική ευθύνη 

2. Σχεδιασμός και Εφαρμογή  

 Ροή ύλης και ενέργειας 

 Ενέργεια και περιβάλλον  

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινή ζωή 

 Τεχνολογίες που βοηθούν τη μάθηση για τα ζητήματα ενέργειας και 

περιβάλλοντος 

 Σχεδιασμός του προγράμματος μαθημάτων 

3. Ενθάρρυνση της  μάθησης 

 Κλίμα μάθησης και εξερεύνησης του περιβάλλοντος 

 Περιεκτικό και συνεργατικό περιβάλλον μάθησης 

 Ευπροσάρμοστη και ευέλικτη διδασκαλία 

4. Ποιότητα και Καταλληλότητα του Προγράμματος 

 Ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό και τεχνικές 

5. Προσδοκώμενα αποτελέσματα-Αξιολόγηση  

 Διαγωνιστική διαδικασία 

 

Περιβαλλοντική γνώση 

Αντιλήψεις και διαστάσεις του περιβάλλοντος 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία σημειώνεται ότι το περιβάλλον είναι μια "ουσιωδώς 

αμφισβητούμενη έννοια" (Barry 2007 σελ. 12). Η φράση «ουσιωδώς αμφισβητούμενη» απλά 

σημαίνει ότι ο όρος δεν έχει κανέναν παγκοσμίως συμφωνηθέντα καθορισμό. Το περιβάλλον, 
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ετυμολογικά, είναι ό,τι περιβάλλει,  αλλά το πλαίσιο δεν έγινε κατανοητό ποτέ εδώ υπό μια 

γεωγραφική, γεωμετρική έννοια. Υπό αυτή την έννοια, περιβάλλομαι από όλα που 

βρίσκονται σε έναν κύκλο γύρω από εμένα δηλαδή από όσα υπάρχουν, στην 

πραγματικότητα, εάν η ακτίνα του είναι αρκετά μεγάλη (Cooper 1992 σελ. 165). 

Σύμφωνα με τον Cooper (1992 σελ. 169)6 το περιβάλλον δεν αποτελεί ένα παθητικό 

περιεχόμενο μέσα στο οποίο κάτι ζει ή υπάρχει. Το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό μέρος 

της ολότητας ενός πλάσματος. Είναι μια σχετική έννοια και για να μπορέσουμε να το 

προσδιορίσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε το υποκείμενο της συζήτησης.  

Ένας καλός τρόπος προκειμένου να αρχίσει η συζήτηση για το περιβάλλον είναι να 

απαριθμηθούν οι διάφοροι ορισμοί και οι αντιλήψεις του υπό το πρίσμα διαφορετικών 

πειθαρχιών. 

Το περιβάλλον στην κοινωνική θεωρία 

Οι αντιλήψεις γύρω από το περιβάλλον ποικίλλουν. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι όταν 

μιλάμε για το περιβάλλον δεν αναφερόμαστε απαραίτητα στο φυσικό περιβάλλον. Στην 

κοινωνική θεωρία, το περιβάλλον ορίζεται σε σχέση με τους εαυτούς μας, με συγκεκριμένες 

κοινωνικές σχέσεις και ιστορικά / πολιτιστικά περιεχόμενα. 

Το περιβάλλον, ως όρος μιας κοινωνικής συζήτησης, είναι μια ανθρώπινη σύλληψη. Όταν 

εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στις ανθρώπινες κοινωνίες, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 

δυσκολία στο να μεταφράσουμε αυτό που μια κουλτούρα /πολιτισμός αναφέρει ως 

περιβάλλον, σε σχέση με κάποιον άλλον πολιτισμό. Ενώ το περιβάλλον αναφέρεται σε κάτι 

που υπάρχει στον πραγματικό κόσμο, εντούτοις, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποτελεί 

και ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένους τρόπους που 

αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, διαφορετικούς τρόπους να αισθάνονται, να βλέπουν και να 

κατασκευάζουν τον κόσμο. Αυτό βεβαίως δε σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο 

περιβάλλον. Οι διαφορετικές πολιτισμικές βλέψεις του περιβάλλοντος έχουν ως αποτέλεσμα 

οι άνθρωποι να δίνουν διαφορετικό νόημα στο περιβάλλον. 

Στην καθημερινότητα το περιβάλλον συνήθως αναφέρεται στο φυσικό κόσμο και θεωρείται 

συνώνυμο της φύσης. Όταν όμως σχετίζουμε το περιβάλλον με την κοινωνική θεωρία, 

αντιλαμβανόμαστε ότι σημαίνει κάτι περισσότερο από το φυσικό κόσμο. Συχνά υπάρχει η 

τάση να εξισώνουμε τους όρους περιβάλλον και φύση και να τους βλέπουμε συνήθως σε 

αντίθεση με την ανθρώπινη κοινωνία και τον πολιτισμό. Η φύση, όμως, είναι κάτι που 

υπάρχει ανεξάρτητα από τους ανθρώπους. Ακόμα και στην περίπτωση της πλήρους έλλειψης 

των ανθρώπων η φύση θα υπήρχε ακόμα και οι φυσικοί νόμοι θα ίσχυαν ακόμα. Από αυτή 

την άποψη, επομένως, είναι διπλά περίεργο να μιλήσει κανείς για τη «διατήρηση» της φύσης 

(Gough, 2006). 

                                                           
6 Cooper, D. (1992). ‘The Idea of Environment’, in D. Cooper and J. Palmer (eds), The Environment in Question: 
Ethics and Global Issues, London: Routledge. 
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Συχνά, οι ιδέες της φύσης και του περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται σαν να ήταν ισοδύναμες, 

αλλά έχουν αρκετά διαφορετική προέλευση και ιστορία7. Στην κοινωνική θεωρία ο 

διαχωρισμός αυτών των δύο όρων είναι απαραίτητος στην κριτική ανάλυση της έννοιας του 

περιβάλλοντος. Ένας σημαντικός διαχωρισμός που θα πρέπει να γίνει είναι ότι η φύση 

συνήθως αναφέρεται στις συνθήκες της ζωής και σε ό,τι υπάρχει στον πλανήτη, ενώ το 

περιβάλλον θεωρείται ως ένα υποσύνολο αυτών των συνθηκών, ένα υποσύνολο που ορίζεται 

σε σχέση με έναν συγκεκριμένο οργανισμό ή ολότητα. Το περιβάλλον αναφέρεται σε ένα 

συγκεκριμένο, λιγότερο αφηρημένο μέρος του φυσικού κόσμου. 

Η φύση ως μη ανθρώπινη, θεωρείται μια εξαιρετικά σημαντική και θεμελιακή έννοια στην 

κοινωνική θεωρία, διότι ορίζει τι είναι το ανθρώπινο. H δύναμη της φύσης έχει να κάνει με 

το γεγονός ότι ενώνει το ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο. Έτσι, η φύση γίνεται αντιληπτή ως: 

 η ουσία κάποιου πράγματος, 

 οι περιοχές που δεν έχουν αλλοτριωθεί από ανθρώπινες ενέργειες, (η άγρια φύση), 

 ο φυσικός κόσμος στην ολότητά του. 

Αυτοί οι ορισμοί μάς δείχνουν πως η φύση μπορεί να αναφέρεται και σε ανθρώπινα, αλλά 

και σε μη ανθρώπινα θέματα, ιδιοκτησίες και ολότητες. 

Ο Bonnett (2004) αναλύοντας τις διάφορες προσεγγίσεις για τη φύση αναφέρει ότι η φύση 

μπορεί να χαρακτηριστεί, πέρα από τις ανωτέρω προσεγγίσεις και ως: 

 Το εσωτερικό των πραγμάτων (π.χ. Η φύση του πράγματος). 

 Αυτό που είναι σωστό. 

 Ο τρόπος με τον οποίο συναντάμε τα πράγματα, τα οποία έχουν ένα δικό τους 

τρόπο να είναι και να υπάρχουν, διαφορετικό από το δικό μας. 

 Το αναδυόμενο, το αυτοεμφανιζόμενο, το οποίο δεν έχει να κάνει με την 

ανθρώπινη βούληση. 

Ένα από τα πρώτα και τα περισσότερο προφανή ζητήματα αναφορικά με το περιβάλλον και 

την κοινωνική θεωρία αφορούν τη διάκριση γεγονότος αξίας. Το ζήτημα αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον, και οι σχετικοί με αυτό όροι, χρησιμοποιούνται όχι μόνο 

ως μια περιγραφική έννοια, η οποία εξετάζει τα γεγονότα, αλλά για να εκφράσουν, να 

δικαιολογήσουν ή να καθιερώσουν τις ιδιαίτερες αξίες ή τις κρίσεις, σχέδια δράσης και 

αντίδραση, πολιτικές συνταγές και τρόπους σκέψης. Κατά συνέπεια ενώ το περιβάλλον 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει απλά τον κόσμο, δηλαδή για να μας πει πώς ο κόσμος 

είναι, χρησιμοποιείται επίσης για να ορίσει πώς ο κόσμος οφείλει να είναι, ή κάνοντας 

κάποια κανονιστική αξίωση (αξίας) για κάτι. Παραδείγματος χάριν, ο όρος «φυσικός» γίνεται 

αντιληπτός με ένα πλήθος διαφορετικών αξιακών προσδιορισμών, μερικές φορές θετικών, 

ως θρεπτικό ή υγιές (όπως στην οργανική τροφή), μερικές φορές αρνητικών, όπως απολίτιστα 

ή στροφή προς τα πίσω» (όπως στη διάβαση της κρίσης για τον τρόπο μιας ομάδας της ζωής). 

                                                           
7 Dale Jamieson, (2008) σελ 1-2. Ethics and the Environment. Cambridge University Press 
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Στην κοινωνική θεωρία εμπεριέχονται τέσσερις διαφορετικές ερμηνείες για την έννοια του 

περιβάλλοντος και για τους ανθρώπους.  

Το περιβάλλον ως άγρια φύση 

Σύμφωνα με τον Rennie-Short, η έννοια του περιβάλλοντος ως «άγρια φύση» χαρακτηρίζει 

τη μετάβαση από μια οικονομία κυνηγών-τροφοσυλλεκτών σε μια γεωργική κοινωνία» (1991 

σελ. 5). Δηλαδή, το περιβάλλον «ως άγρια φύση» είναι μια προσέγγιση του φυσικού 

περιβάλλοντος με μία πολιτιστική ή πολιτισμική προοπτική (Barry 2007, σελ 22). Ο Rennie-

Short προτείνει ότι υπάρχουν δύο γενικές  κατηγορίες αντίδρασης στο άκουσμα της έννοιας 

"άγρια φύση". Η πρώτη είναι μια αρνητική αντίδραση, η οποία στοχεύει στην εξημέρωση ή 

στην κατάκτηση της άγριας φύσης, στην μετατροπή της σε κήπο μετατρέποντας τη σε "κήπο" 

για την ανθρώπινη απόλαυση, σύμφωνα με τους ανθρώπινους στόχους. 

Αυτή είναι και η κυρίαρχη άποψη για την άγρια φύση στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της 

ανθρωπότητας: άγρια φύση όπως επικίνδυνη, ανεξέλεγκτη και ασταθής, μια μόνιμη απειλή 

στην ανθρώπινη κοινωνική τάξη (Oelschlaeger, 1992). 

Κατά συνέπεια στην ευρωπαϊκή ιστορία, οι άγριες περιοχές, όπως τα σκοτεινά δάση, βουνά 

και έλη, θεωρήθηκαν ως επικίνδυνες θέσεις, τις οποίες οι αντιμετώπισαν με φόβο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αντιλήψεις για τα δάση στις λαϊκές-ιστορίες και τα 

παραμύθια ως θέσεις όπου οι άνθρωποι δεν ήταν ευπρόσδεκτοι, γιατί αυτά κατοικούνταν 

είτε από άγρια ζώα, λύκους και αρκούδες, είτε από υπερφυσικά πλάσματα, όπως μάγισσες 

και κακά πνεύματα. 

Περιβάλλον ως επαρχία / κήπος 

Το φυσικό περιβάλλον ως επαρχία μπορούμε να το δούμε σαν ένα κήπο, ένα 

εξανθρωπισμένο φυσικό περιβάλλον. Μπορεί να θεωρηθεί σαν κάτι ανάμεσα στην άγρια 

φύση και στο αστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το Rennie-Short αποτελεί  έναν συνδυασμό 

της φύσης και του πολιτισμού. Βλέπει την επαρχία σαν το τελευταίο απομεινάρι μιας χρυσής 

εποχής, πιο αγνής εποχής, ένα καταφύγιο από το μοντερνισμό. Θυμίζει μια καλύτερη εποχή 

όπου ο πατριωτισμός, η σκληρή δουλειά, η πίστη, ο σεβασμός σχηματίζουν την ταυτότητά 

του. 

Το αστικό περιβάλλον 

Λέγοντας αστικό περιβάλλον εννοούμε τα κτίρια, τις κατασκευές που βρίσκει κανείς στις 

πόλεις και όλους τους χώρους που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Οι πόλεις 

αντιπροσωπεύουν το τεχνητό περιβάλλον. Η δημιουργία και η ανάπτυξη του αστικού 

περιβάλλοντος έχει επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι το φυσικό περιβάλλον. 

Η αποξένωση και η απομάκρυνση από το φυσικό περιβάλλον προσδίδει μια συμβολική 

έννοια στο φυσικό κόσμο. Η λιγότερο άμεση επαφή των ανθρώπων με τη φύση τής έχει δώσει 

μια συμβολική δύναμη. Η αστικοποίηση και ο αποχωρισμός από το φυσικό περιβάλλον έχει 

αυξήσει την περιβαλλοντική συνείδηση των ανθρώπων. Αυτός ο αποχωρισμός έχει ως 

αποτέλεσμα η φύση να θεωρείται σαν κάτι αγνό και ιερό. Σε περιόδους κρίσης, όπου οι 
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άνθρωποι βιώνουν τη μόλυνση, τον συνωστισμό και την ανασφάλεια, είναι κατανοητό για 

ποιο λόγο η επιστροφή σε έναν πιο απλό και αγνό τρόπο ζωής μοιάζει γοητευτική (Barry, 

2007 σελ. 24). 

Το παγκόσμιο περιβάλλον  

Η ιδέα του παγκόσμιου περιβάλλοντος είναι η πιο πρόσφατη σύλληψη του περιβάλλοντος 

και οι ρίζες της βρίσκονται στην απειλή και το ρίσκο που βιώνουμε στις μέρες μας. Το 

πρόβλημα του περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ένα δημόσιο και πολιτικό ενδιαφέρον. Τα 

παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα (τρύπα του όζοντος, φαινόμενο του θερμοκηπίου 

κ.τ.λ.) είχαν ως αποτέλεσμα, η ιδέα του παγκόσμιου περιβάλλοντος να αποτελέσει κεντρικό 

θέμα της κοινωνικής θεώρησης σχετικά με την παγκοσμιοποίηση (Barry, 2007 σελ. 26). 

Το παγκόσμιο περιβάλλον ως ιδέα μεταφέρει κάποια σπουδαία μηνύματα: 

1) Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι είμαστε στην ίδια «βάρκα» όσον αφορά 

τις απειλές του παγκόσμιου περιβάλλοντος. 

2) Να γίνει κατανοητό ότι το παγκόσμιο περιβάλλον απειλείται από τους ανθρώπους. 

3) Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης για αυτήν την κατάσταση. Η ιδέα ότι μοιραζόμαστε 

τον πλανήτη που σχετίζεται με την ιδέα του παγκόσμιου περιβάλλοντος έχει ως απόρροια 

την κοινή ευθύνη. Η ιδέα του παγκόσμιου περιβάλλοντος, τέλος, οδηγεί στην ανάγκη για 

παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των εθνών για να λυθεί ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί  το 

πρόβλημα. 

Το περιβάλλον στην πολιτιστική θεωρία 

Σύμφωνα με την πολιτιστική θεωρία, οι διαφορετικές αξίες, αντιλήψεις και συνήθειες που 

συναντώνται από το επίπεδο του κράτους μέχρι αυτό της γειτονιάς, μπορούν να 

περιοριστούν σε έναν μικρό αριθμό κατηγοριών. Οι Schwartz και Τhompson (1990) 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις αρχετυπικές ερμηνείες των κοινωνικών σχέσεων και 

της κοινωνικής οργάνωσης, οι οποίες βασίζονται στις απαντήσεις σε δυο βασικά ερωτήματα 

της ανθρώπινης ύπαρξης: «ποιος είμαι;» και «πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι;».  

Αντίστοιχα, υπάρχουν βασικές ερμηνείες και σε σχέση με τη λειτουργία της φύσης. Όπως 

αναφέρουν οι Schwartz και Τhompson (1990)8, «ξανά και ξανά διαπιστώνεται ότι 

διαφορετικοί διαχειριστικοί θεσμοί, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες ακριβώς 

καταστάσεις, υιοθετούν στρατηγικές που βασίζονται σε μία από τις τέσσερις ερμηνείες 

σχετικά με τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων». Οι τέσσερις αυτοί «μύθοι της φύσης» 

είναι οι ακόλουθοι (Schwartz και Τhompson, 1990): 

 Η αγαθή φύση: Η ερμηνεία αυτή βασίζεται στην ιδέα μια συνολικής ισορροπίας 

και παραπέμπει σε μια φύση που τα συγχωρεί όλα. Ό,τι κι αν κάνει ο άνθρωπος, η φύση θα 

βρει τρόπο να ξαναποκτήσει την ισορροπία της. Κατά συνέπεια μπορούμε να έχουμε μια 

«laisser faire» στάση απέναντί της. 

                                                           
8 Στο Scott & Gough (2003 σελ. 10) 
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 Η εφήμερη φύση: Βρίσκεται στον αντίποδα της προηγούμενης ερμηνείας. Η φύση 

θεωρείται εύθραυστη, δε συγχωρεί, ενώ και το παραμικρό ατόπημα μπορεί να προκαλέσει 

μια καταστροφική κατάρρευση. Η διαχείριση των οικοσυστημάτων πρέπει, κατά συνέπεια, 

να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. 

 Η ανεκτική / διεστραμμένη φύση: Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι η φύση, 

αν τη διαχειριστούμε σωστά, είναι συνήθως ανεκτική και συγχωρεί. Όταν όμως ξεπεραστούν 

κάποια όρια, τότε γίνεται διεστραμμένη. Θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται μέτρα για να 

αντιμετωπιστούν ασυνήθιστα συμβάντα και καταστάσεις. 

 Η ιδιότροπη φύση: Σύμφωνα μ’ αυτή την ερμηνεία, τα πάντα στη φύση είναι 

τυχαία. Δεν μπορούμε επομένως να διαχειριστούμε τη φύση, ούτε να μάθουμε από αυτήν. 

Θα πρέπει απλώς να αντιμετωπίσουμε αυτό που κάθε φορά συμβαίνει. 

Οι Scott & Gough (2003 σελ. 10) παρουσιάζουν τέσσερις αρχετυπικές ερμηνείες με βάση τις 

κοινωνικές διαστάσεις ισότητας-ανισότητας και ανταγωνισμού-μη ανταγωνισμού που 

προτείνουν οι (James and Thompson, 1989)9: 

 Η μοιρολατρική (ανταγωνισμός/ανισότητα): Η φύση είναι ιδιότροπη, πρέπει να 

έχουμε εμπιστοσύνη στην τύχη και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. 

 Η ιεραρχική (μη ανταγωνισμός/ανισότητα): Η φύση εμφανίζεται ως ανεκτική ή 

διεστραμμένη, εκφράζεται  εμπιστοσύνη στις θεσμοθετημένες οργανώσεις και θεωρείται ότι 

οι θεσμοί θα πρέπει να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον μέσα από 

κοινωνικούς κανόνες. 

 Η ατομικιστική (ανταγωνισμός/ισότητα): Η φύση είναι αγαθή, πρέπει να έχουμε 

εμπιστοσύνη στα επιτυχημένα άτομα, ενώ οι αγορές είναι εκείνες που θα πρέπει να 

ρυθμίζουν τη συμπεριφορά σε σχέση με το περιβάλλον. 

 Η εξισωτική (μη ανταγωνισμός/ισότητα): Η φύση είναι εφήμερη και εύθραυστη, 

παρέχεται εμπιστοσύνη σε τοπικούς συμμετοχικούς θεσμούς και οργανώσεις, ενώ τα 

ζητήματα της ισονομίας και της δικαιοσύνης θα πρέπει να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά μας 

προς το περιβάλλον. 

Η υιοθέτηση μιας από τις παραπάνω ερμηνείες για τη λειτουργία της φύσης και την 

κοινωνική οργάνωση είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών επιδράσεων ή σύμφωνα με τον 

Thompson (1997)10 της «μεταβαλλόμενης» κοινωνικής αλληλεγγύης και εξαρτάται πάντα 

από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την 

πολιτιστική θεωρία, καθεμία από τις τέσσερις ερμηνείες ορίζεται σε αντιπαράθεση με τις 

υπόλοιπες και δε μπορεί να διατηρηθεί χωρίς τη συνύπαρξη και την αντίθεση με αυτές. 

Το περιβάλλον στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Όταν τα άτομα υιοθετούν μια ανθρωποκεντρική στάση, αντιμετωπίζουν το περιβάλλον 

περισσότερο ωφελιμιστικά. Δηλαδή, ως χώρο από όπου ο άνθρωπος παίρνει τις πρώτες ύλες 

                                                           
9 Στο Scott & Gough (2003 σελ. 10) 
10 Scott & Gough (2003 σελ. 11) 
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και τους αναγκαίους φυσικούς πόρους νια να καλύψει τις ανάγκες του, όπου ο άνθρωπος 

έχει κεντρική θέση. 

Αντίθετα, τα άτομα που υιοθετούν μια οικοκεντρική στάση απέναντι στο περιβάλλον, το 

θεωρούν ως σύνολο οργανικών και μη οργανικών στοιχείων, το οποίο οργανώνεται στη βάση 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ τους. Μέσα στο σύνολο αυτό, ο άνθρωπος δεν κατέχει 

κεντρική θέση, αλλά είναι ένα από τα στοιχεία που το συνιστούν. 

Ανεξάρτητα από τη θεώρηση του περιβάλλοντος, εκφράζεται η αναγκαιότητα διαχείρισης 

του με γνώμονα την προστασία και τη διατήρησή του, είτε προς όφελος του ανθρώπου 

(ανθρωποκεντρική θεώρηση) είτε του συνόλου των οργανισμών που αυτό περιλαμβάνει 

(βιοκεντρική θεώρηση). Σχετικές έρευνες που μελετούν την έννοια του περιβάλλοντος στη 

βιβλιογραφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καταγράφουν επτά διαφορετικές 

αντιλήψεις (Sauve, 1996; 2005; Sauve, Berryman & Brunelle, 2000): 

 Το περιβάλλον ως φύση: αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και υπάρχει ανάγκη να 

προστατευτεί. 

 Το περιβάλλον ως φυσικός πόρος: υπάρχει ανάγκη διατήρησης του, καθώς 

εξαντλείται και υποβαθμίζεται. Ως τέτοιο αποτελεί τελικά αντικείμενο διαχείρισης. 

 Το περιβάλλον ως πρόβλημα: το βιοφυσικό περιβάλλον ως σύστημα συντήρησης 

της ζωής απειλείται από σειρά προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν με σκοπό την 

προστασία του και την αντιμετώπιση της υποβάθμισης που υφίσταται. 

 Το περιβάλλον ως τόπος διαβίωσης: περιλαμβάνει ανθρωπογενή, κοινωνικο-

πολιτισμικά, τεχνολογικά στοιχεία και συνιστά τον τόπο στον οποίο αναπτύσσεται το άτομο, 

οργανώνει τη ζωή του. 

 Το περιβάλλον ως βιόσφαιρα: είναι ο τόπος συνύπαρξης του ανθρώπου και των 

υπόλοιπων οργανισμών και στοιχείων, ο οποίος είναι δυνατόν να αυτορυθμίζεται. 

 Το περιβάλλον ως κοινότητα: είναι ο κοινός χώρος που μοιραζόμαστε τα άτομα και 

στον οποίο εμπλεκόμαστε. 

 Το περιβάλλον ως ανθρώπινη συλλογικότητα: είναι ο τόπος που μοιραζόμαστε, 

ζούμε, για τον οποίο εκφράζεται πολιτικό ενδιαφέρον αλληλεγγύη, δημοκρατία, και 

αναπτύσσει προσωπική κα, συλλογική εμπλοκή προκειμένου να συμμετέχουμε στην εξέλιξη 

της κοινότητας. 

 

Το περιβάλλον ως θεωρητικό πρόβλημα ανάπτυξης  

O Martinussen (2007, σελ. 256) αναλύοντας το περιβάλλον ως πρόβλημα ανάπτυξης 

αναφέρει ότι αυτό τοποθετείται στο σημείο τομής μεταξύ της φύσης και της κοινωνίας. Όπως 

αναφέρει από τη μία πλευρά, τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι κυρίως προβλήματα που 

έχουν να κάνουν με την περιβάλλουσα φύση και από την άλλη, είναι προφανές ότι τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν σημαντικές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 

συνέπειες, όπως επίσης και αιτίες. Για το λόγο αυτό, όπως υπογραμμίζει, στην ανάλυση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων πρέπει απαραίτητα να συνδυαστούν οι αναλυτικές 

προσεγγίσεις από τις φυσικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Κάτι που υπερβαίνει τους 

περιορισμούς που θέτουν οι παραδοσιακές προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται σε έναν μόνο 
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επιστημονικό κλάδο, και να επιβληθεί μια ολιστική άποψη για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

O Martinussen (2007, σελ. 257) εξετάζοντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ως προϊόντα 

διαδικασιών στη φύση και ως προϊόντα ανθρώπινων ενεργειών, αναφέρει ότι αυτά 

περιπλέκουν το ζήτημα κατά δύο τουλάχιστον τρόπους. Πρώτον, είναι παραδοσιακά 

δύσκολο για τους εκπροσώπους των φυσικών και κοινωνικών επιστημών να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους και να καταλάβει ο ένας τον άλλο, γιατί οι οπτικές, οι προσεγγίσεις, οι αντιλήψεις 

και ο «λόγος» τους διαφέρουν κατά πολύ. Είναι ακόμη πιο δύσκολο για αυτούς να 

εγκαθιδρύσουν μια διεπιστημονική συνεργασία που να διαπερνά τα συμβατικά όρια και τους 

περιορισμούς κάθε επιστήμης. Δεύτερον, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στη διατύπωση 

θεωρητικών θέσεων που αφορούν τις σχέσεις φύσης-κοινωνίας, τα οποία υπερβαίνουν τα 

αυστηρά καθορισμένα όρια των επιστημονικών κλάδων. Επίσης, κατάλληλες λύσεις δεν 

μπορούν να βρεθούν από φυσικούς επιστήμονες που επεκτείνουν το θεματικό πεδίο του 

επιστημονικού τους κλάδου για να συμπεριλάβουν πολιτικοοικονομικές προσεγγίσεις· ούτε 

μπορούν να δοθούν λύσεις από κοινωνικούς επιστήμονες που προσπαθούν να 

λειτουργήσουν ως ειδικοί σε πεδία όπως η επιστήμη του εδάφους ή οι κλιματικές αλλαγές.  

Έτσι, το περιβάλλον ως θεωρητικό πρόβλημα περικλείει μιαν ανεκπλήρωτη ακόμη πρόκληση: 

να καθιερώσει ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο για να διερευνηθούν επιστημονικά οι συσχετίσεις 

μεταξύ φύσης και κοινωνίας (Dickens, 1992). Προσπαθώντας να «οριοθετήσουμε» σε κάποιο 

βαθμό τις σχέσεις φύσης – κοινωνίας, παρακάτω παραθέτουμε τις κύριες αντιλήψεις τόσο 

σε κοινωνιολογικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο.  

Ο ρόλος της φύσης στην ανάπτυξη 

Η ανθρωπότητα κατά κύριο λόγο έχει ευημερήσει μέσω του συνεχούς μετασχηματισμού της 

φύσης (Schellnhuher et. al., 2005). Η εκ μέρους του ανθρώπου καταστροφή της φύσης δεν 

αποτελεί φαινόμενο σύγχρονο. Ούτε περιορίζεται στο δυτικό πολιτισμό. Την περιβαλλοντική 

καταστροφή δεν υπαινίσσεται μόνο το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι αρχαίοι πολιτισμοί έχουν 

πλάσει μύθους για κατακλυσμούς και εκπτώσεις από κάποια αρχική "χρυσή εποχή". Ούτε ότι 

οι μύθοι αυτοί αποδίδουν τους κατακλυσμούς και τις εκπτώσεις στην απληστία. Για την 

πληθώρα και την έκταση των περιβαλλοντικών καταστροφών στο απώτερο παρελθόν 

μαρτυρούν συνεχώς περισσότερες γεωλογικές, αρχαιολογικές, παλαιοντολογικές και 

κλιματολογικές μελέτες. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο υπέρ της εκτίμησης ότι η 

καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί πανάρχαιη υπόθεση, είναι ότι ο πολιτισμός 

συνυφαίνεται οργανικά με μια σειρά από σημαντικούς σταθμούς, που με λίγες εξαιρέσεις, 

επιτείνουν την καταστροφική συμπεριφορά του ανθρώπου. Ο παλαιότερος (και κα-

θοριστικότερος) απ' αυτούς είναι η ανακάλυψη της γεωργίας (Μπουρατίνος, 1999). Η 

μετάβαση του ανθρώπου από την κυνηγετική στην αγροτική οικονομία, η οποία 

συνεπαγόταν μεγάλες ιδεολογικές και τεχνολογικές αλλαγές πέρασε στην ανθρώπινη μνήμη 

και καταγράφηκε στις μυθολογικές και θρησκευτικές δοξασίες ως η εκδίωξη από τον 

παράδεισο. Ο καινούργιος τρόπος ζωής μπορεί να προσέφερε νέες δυνατότητες ανάπτυξης 

και κοινωνικής εξέλιξης βοηθώντας να φθάσει η ανθρωπότητα σ' αυτό που εμείς σήμερα 

ονομάζουμε "πολιτισμό", αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι προσέφερε μεγαλύτερη χαρά 
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και ευτυχία. Αντίθετα η συνεχής αναζήτηση του χαμένου παραδείσου μέχρι και σήμερα 

δείχνει ότι εκείνες οι συνθήκες ζωής χωρίς την γνώση, την εργασία και τον "πολιτισμό" 

εξασκούν ακόμη και σήμερα μία αδιαφιλονίκητη γοητεία (Παντής & Παρασκευόπουλος, 

2001).  

Για να δούμε αυτή την κατάσταση, όσο καθαρά γίνεται, πρέπει πρώτα να περιγράψουμε τις 

κύριες αλλαγές στο χαρακτήρα του πολιτισμού στο σημερινό κόσμο, και ειδικά τη σχέση του 

με τη φύση. Εδώ πάλι αρχίζουμε από την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός πάντοτε προσδιορίζει 

και καθιερώνει την ανθρώπινη αντίληψη περί της φύσης καθώς και την προσέγγισή του προς 

αυτήν (Ζηστάκης, 1999).  

Η Yrjö Haila και ο Richard Levins προτείνουν τρεις θεμελιώδεις λόγους για τους οποίους η 

κοινωνική δραστηριότητα λεηλατεί το περιβάλλον: πλεονεξία, φτώχεια και άγνοια (1992 σελ. 

60). 

 Πλεονεξία: η προστακτική σε μια κεφαλαιοκρατική παγκόσμια οικονομία επιβάλλει 

στις επιχειρήσεις να είναι κερδοφόρες. Η ανάγκη για το βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος 

πριν από τα μακροπρόθεσμα κοινωνικά ενδιαφέροντα. 

 Φτώχεια: μια μετάβαση προς την οικονομική δραστηριότητα που κατευθύνεται 

στην αποκατάσταση της φύσης απαιτεί τις επιφυλάξεις. Όπου υπάρχει εκτεταμένη φτώχεια, 

οι κυβερνώντες  ανησυχούν περισσότερο για τη προσφορά τροφίμων και την απασχόληση 

από ότι για τα επιβλαβή αποτελέσματα των φυτοφαρμάκων και της βιομηχανικής ανάπτυξης. 

 Άγνοια: οι περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες για τους βιομηχάνους, τους 

αγρότες και τους διευθυντές προέρχονται από τους οικονομικούς συμβούλους, τις χημικές 

επιχειρήσεις και τους προμηθευτές του βιομηχανικού εξοπλισμού. Έτσι τα οικολογικά 

ζητήματα και τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, συνήθως 

απεικονίζουν χαρακτηριστικά τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους, παρά ένα 

όραμα για το περιβάλλον από την άποψη του κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

Γεγονός είναι, όμως, ότι ανθεκτικότερες είναι οι κοινωνίες «σταθερής κατάστασης» που  

μαθαίνουν να ζουν, όσο καλύτερα μπορούν, σε αρμονία με το χρονοδιάγραμμα της φύσης 

(Rifkin, 2003).  

Σχεδιασμός και εφαρμογή  
Ενέργεια και περιβάλλον 

Κάθε φυσικό σύστημα περιέχει (ή εναλλακτικά αποθηκεύει) μία ποσότητα που 

ονομάζεται ενέργεια. Ενέργεια, συνεπώς, είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να 

παραγάγει έργο. Οποιαδήποτε μορφή δράσης από τα παιδικά παιχνίδια μέχρι τη λειτουργία 

των μηχανών και από το μαγείρεμα τροφών μέχρι τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο 

προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, η ενέργεια είναι καθοριστικός παράγοντας 

για την επιβίωση και διαμόρφωση των συνθηκών της ζωής του ανθρώπου. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές ενέργειας: θερμική (θερμότητα), φωτεινή (ακτινοβολία), 

κινητική, δυναμική, ηλεκτρική, χημική, πυρηνική ενέργεια κλπ. Ως γνωστόν, η ενέργεια δεν 
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προέρχεται από το πουθενά ούτε και εξαφανίζεται. Απλά συνεχώς μετατρέπεται από τη μια 

μορφή στην άλλη.  

Όλες οι μορφές ενέργειας βρίσκονται αποθηκευμένες με διάφορους τρόπους στη φύση. Οι 

ενεργειακές αυτές αποθήκες ή αλλιώς πηγές ενέργειας χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

 τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ανανεώνονται συνεχώς και με φυσικό τρόπο και 

τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε χωρίς το φόβο της εξάντλησής τους. Τέτοιες 

είναι ο ήλιος (ηλιακή ενέργεια), ο άνεμος (αιολική ενέργεια), η βιομάζα (φυτά, 

απορρίμματα, αγροτικά παραπροϊόντα), το κινούμενο νερό (υδραυλική ενέργεια) και η 

γεωθερμία (γεωθερμική ενέργεια). 

 τις Μη-ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, των οποίων τα αποθέματα εξαντλούνται με τη 

χρήση και δεν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης τους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι κυρίως τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό 

αέριο, και γαιάνθρακας) που αποτελούν, μαζί με τα προϊόντα τους (π.χ. βενζίνη, υγραέριο 

κλπ.), από το τέλος του 19ου αιώνα και όλο τον 20ο αιώνα την κύρια πηγή ενέργειας του 

ανθρώπου και δυστυχώς την πιο ρυπογόνα. 

Μεγάλο μέρος της απαιτούμενης ενέργειας παράγεται από ορυκτά καύσιμα, των οποίων η 

καύση συνεισφέρει στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή. 

Ταυτόχρονα, το κόστος για την αγορά ενέργειας αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια 

εξαιτίας της στενότητας των ενεργειακών πόρων, επιβαρύνοντας τους μέσους 

οικογενειακούς προϋπολογισμούς.  

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι η κατανάλωση ενέργειας 

για θέρμανση και ψύξη χώρων και παραγωγή ζεστού νερού στα κτίρια αποτελεί το 40% της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται εμφανής η 

αναγκαιότητα προώθησης πολιτικών, μέτρων και δράσεων ορθολογικής χρήσης και 

εξοικονόμησης ενέργειας. 

Χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα επόμενα χρόνια 

αναμένεται οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας να αποδώσουν σημαντικότερα οφέλη και 

μάλιστα με μικρότερο συνολικό κόστος. 

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και υλικά που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά, σε συνδυασμό 

με την προσεκτική διαχείριση των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, η ενεργειακή 

κατανάλωση ενός σπιτιού μπορεί να μειωθεί σε ποσοστό 40% - 50%, διατηρώντας ή και 

βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό και μειώνοντας σημαντικά τους αντίστοιχους 

λογαριασμούς ενέργειας. 

Εν κατακλείδι, το σκεπτικό της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στην προσπάθεια για 

εξεύρεση τρόπων που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και θα βελτιώσουν την 

ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια, χωρίς να επηρεάζονται οι 

συνθήκες άνεσης των χρηστών. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της ζήτησης 

ενέργειας και συνεπώς μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.    
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Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια11 

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η κατανάλωση ενέργειας στα 

κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης κλιματιστικών 

και μικροσυσκευών. Η χρήση των κλιματιστικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του 

ηλεκτρικού φορτίου αιχμής στη χώρα, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και σημαντική 

επιβάρυνση του καταναλωτή. Επί πλέον, τα κλιματιστικά επιδεινώνουν το φαινόμενο της 

υπερθέρμανσης των αστικών κέντρων και τις συνεπαγόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές 

συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτήριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο 

σχεδιασμό του κτηρίου και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και 

συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων 

ενεργειακών συστημάτων. Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας 

είναι η ενεργειακή διαχείριση του κτηρίου, μία συστηματική, οργανωμένη και συνεχής 

δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών 

και οικονομικών δράσεων.  

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτήριο μπορεί να αφορούν: 

 Το κτηριακό κέλυφος (π.χ. θερμομόνωση, κατάλληλα συστήματα ανοιγμάτων, 

παθητικά ηλιακά συστήματα) 

 Τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου (π.χ. χρήση βλάστησης) 

 Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και τις ηλεκτρικές 

συσκευές 

 Την ορθολογική χρήση του κτηρίου και την αξιοποίηση των δομικών του στοιχείων 

(π.χ. ενεργειακή διαχείριση, φυσικός αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας). 

 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός 
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του κτηρίου που γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη εξαρχής το τοπικό κλίμα μιας περιοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

θερμική και οπτική άνεση στο κτήριο με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σημαντικό στοιχείο του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελεί η 

αξιοποίηση των διαθέσιμων περιβαλλοντικών πηγών (ήλιος, αέρας, νερό, έδαφος) με την 

ενσωμάτωση παθητικών συστημάτων για σκοπούς θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και 

αερισμού των κτηρίων. 

Θερμομόνωση κτηρίων 
Όπως είναι γνωστό, ανάμεσα σε δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες, προκαλείται 

μεταφορά θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει το 

χειμώνα από το εσωτερικό του κτηρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, αλλά και το 

καλοκαίρι, από τον εξωτερικό θερμό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτηρίου. Η 

θερμομόνωση του κτηρίου επιβραδύνει την ταχύτητα ανταλλαγής θερμότητας του κτηρίου 

με το περιβάλλον μέσα από τις επιφάνειες (τοίχους, στέγες, πατώματα, πόρτες, παράθυρα). 

                                                           
11 Τα στοιχεία προέρχονται από τον δικτυακό τόπο του ΚΑΠΕ (www.cres.gr) και του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου 

(www.cie.org.cy)  
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Η θερμομόνωση ενός κτηρίου, προσφέρει ουσιαστικά σε αυτό ένα «προστατευτικό 

περίβλημα» έτσι ώστε το χειμώνα να μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα 

διαφεύγει από το κτήριο και το καλοκαίρι να μειώνεται ο ρυθμός με το οποίο η θερμότητα 

εισάγεται σε αυτό. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με 

την οποία τροφοδοτούνται τα διάφορα συστήματα θέρμανσης και ψύξης των κτηρίων. Τα 

πιο συνηθισμένα θερμομονωτικά υλικά εμποδίζουν την ροή θερμότητας από και προς το 

κτήριο επειδή περιέχουν στο εσωτερικό τους ακίνητο αέρα παγιδευμένο είτε σε ίνες (π.χ 

υαλοβάμβακας) είτε σε κλειστές κυψελίδες (π.χ διογκωμένη πολυστερίνη). Η θερμομονωτική 

ικανότητα κάθε υλικού είναι διαφορετική. 

Θέρμανση – ψύξη κτηρίων 

Συστήματα Κεντρικής Θέρμανσης 

Το πιο διαδεδομένο σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι με θερμό νερό χαμηλών 

θερμοκρασιών. Στις εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιείται ένας λέβητας ο οποίος θερμαίνει 

το νερό που κυκλοφορεί στα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) με καύση πετρελαίου. 

Το βασικότερο βήμα για εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα αυτά είναι η σωστή και 

τακτική συντήρηση και η ρύθμιση του συστήματος καυστήρα/λέβητα, εφόσον έτσι 

εξασφαλίζεται ψηλή απόδοση του συστήματος.  Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από 

κατάλληλα εκπαιδευμένο συντηρητή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στην αρχή ή στο τέλος 

της χειμερινής περιόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των θερμαντικών σωμάτων θα πρέπει να γίνεται 

περιοδική εξαέρωση. Η εξαέρωση γίνεται με σκοπό να απομακρυνθεί από το σώμα ο 

παγιδευμένος αέρας ο οποίος δεν επιτρέπει στο νερό να κυκλοφορεί ελεύθερα. Αυτό γίνεται 

εύκολα αντιληπτό αφού μέρος της επιφάνειας του καλοριφέρ (συνήθως το πάνω μέρος του) 

είναι κρύο σε αντίθεση με την υπόλοιπη επιφάνειά του που είναι ζεστή.  

Η αποδοτικότητα των σωμάτων μπορεί επίσης να βελτιωθεί με το περιοδικό καθαρισμό των 

εσωτερικών πτερυγίων του με τη βοήθεια ειδικής βούρτσας. 

Με στόχο επίσης τη μείωση της άσκοπης σπατάλης ενέργειας, η λειτουργία του συστήματος 

θα πρέπει να ελέγχεται αυτόματα από εσωτερικό θερμοστάτη χώρου. Ο θερμοστάτης του 

συστήματος θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε θέση αντιπροσωπευτική της 

θερμοκρασίας του χώρου και όχι κοντά σε καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας που μπορεί 

να επηρεάσουν τη λειτουργία του και να ρυθμίζεται στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία 

που ικανοποιεί τις συνθήκες άνεσης των ενοίκων. Συνήθως μια ρύθμιση στους 20 βαθμούς 

Κελσίου είναι ικανοποιητική. Οι προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες παρέχουν επίσης τη 

δυνατότητα ταυτόχρονου προγραμματισμού της περιόδου λειτουργίας του συστήματος και 

της επιθυμητής θερμοκρασίας για κάθε περίοδο. 

Συστήματα Κλιματισμού/Δροσισμού 

Η επιλογή των κλιματιστικών θα πρέπει πάντοτε να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την 

ενεργειακή τους απόδοση και τις ανάγκες του χώρου. Δεδομένης της ευρείας χρήσης των 

κλιματιστικών, ειδικά για σκοπούς ψύξης χώρου, τα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης παρέχουν τη δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας. 
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Επιπλέον, το σύστημα INVERTER επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα λειτουργίας του 

κλιματιστικού μηχανήματος μεταβάλλοντας την ψυκτική/θερμική απόδοσή του ανάλογα με 

τις ανάγκες του χώρου, εξοικονομώντας έτσι σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Φωτισμός 
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό εξαρτάται από την ισχύ των λαμπτήρων 

(watt) και το χρόνο λειτουργίας τους. Οι σύγχρονοι οικονομικοί λαμπτήρες, για το ίδιο 

επίπεδο φωτεινότητας με τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, έχουν 10 φορές 

μεγαλύτερο χρόνο ζωής και απαιτούν το ένα πέμπτο της ηλεκτρικής κατανάλωσης. Το κόστος 

αγοράς τους είναι μεν μεγαλύτερο αλλά το συνολικό οικονομικό όφελος κατά τη χρήση τους 

είναι σημαντικό ως αποτέλεσμα της χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος και της μεγαλύτερης 

διάρκειας ζωής τους (1 λαμπτήρας χαμηλής κατανάλωσης αντιστοιχεί με 10 κοινούς 

λαμπτήρες). Παρακάτω παρατίθεται πίνακας αντιστοιχίας ισχύος κοινών λαμπτήρων με 

λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης για το ίδιο ποσό φωτεινότητας. 

Ισχύς Λαμπτήρα Χαμηλής 

Κατανάλωσης (W) 

Ισχύς Κοινού Λαμπτήρα 

Πυρακτώσεως (W) 

5 25 

7 40 

11 60 

18 75 

20 100 

23 120 

 

Υπάρχει επίσης η επιλογή των αισθητήρων φωτισμού με φωτοκύτταρα που ανάβουν και 

σβήνουν τα φώτα ανάλογα με τη διαθέσιμη ποσότητα φωτός ημέρας καθώς και οι 

χρονοδιακόπτες, που ρυθμίζουν το άναμμα και σβήσιμο των φώτων ανάλογα με τη χρήση 

των χώρων. Σε κάθε περίπτωση, τον καλύτερο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό 

αποτελεί η μέγιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και η ορθολογική χρήση του 

τεχνητού φωτισμού αναλόγως του χώρου και των αναγκών μας. 

Ηλεκτρικές συσκευές 
Οι διάφοροι τύποι των ηλεκτρικών συσκευών δεν καταναλώνουν την ίδια ενέργεια. Η 

ενεργειακή σήμανση αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών για την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας που έχει μια συσκευή. Οι συσκευές κατατάσσονται σε κατηγορίες Α 

έως G. Τα πιο ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα φέρουν ένδειξη Α και τα λιγότερο αποδοτικά 

ένδειξη G.  

Εξοικονόμηση ενέργειας με αλλαγή νοοτροπίας 
Για να εξοικονομηθεί ενέργεια δεν χρειάζεται απαραιτήτως αντικατάσταση υπαρχόντων 

υλικών/εξοπλισμού ή αγορά επιπρόσθετων προϊόντων. Σημαντικά ποσά ενέργειας μπορούν 
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να εξοικονομηθούν χωρίς οποιαδήποτε οικονομικά έξοδα, αλλάζοντας μόνο απλές 

καθημερινές συνήθειες των χρηστών της ενέργειας, είτε αυτοί βρίσκονται στο σπίτι, στο 

σχολείο, στη δουλειά κ.ο.κ. Πρόκειται για μέτρα απλού «νοικοκυρέματος» που απαιτούν 

αποκλειστικά και μόνο αλλαγή της ανθρώπινης νοοτροπίας/συμπεριφοράς χωρίς ωστόσο να 

επηρεάζονται οι συνθήκες άνεσης που σχετίζονται με τη χρήση της ενέργειας. Τα 

περισσότερα μέτρα απλού «νοικοκυρέματος» μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση 

ενέργειας μέχρι 10-15% ή και περισσότερο αναλόγως του μέτρου και της σωστής εφαρμογής 

του. Αξίζει εξάλλου να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός πολλών σωστών ενεργειακών 

συμπεριφορών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύ μεγαλύτερων ποσών 

ενέργειας καθώς επίσης και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Παρακάτω παρατίθενται 

ενδεικτικά δράσεις αλλαγής συμπεριφοράς: 

 Σωστή χρήση των παραθύρων και σκιάστρων (φυσικός φωτισμός, σκίαση, 

ηλιασμός, αερισμός, αναδιάταξη επίπλων). Κλείσιμο των εξωτερικών σκιάστρων και 

των κουρτινών τις κρύες νύχτες του χειμώνα, για να διατηρείται η ζέστη μέσα στο 

χώρο. 

 Σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη (το χειμώνας 19-20 °C και το καλοκαίρι 25-26oC). 

 Προσαρμογή της ενδυμασίας ανάλογα με τον καιρό. 

 Σβήσιμο των λαμπτήρων στους χώρους που δεν χρησιμοποιούνται. 

 Τακτικό ξεσκόνισμα των φωτιστικών συστημάτων. 

 Τακτικό καθάρισμα παραθύρων. 

 Λελογισμένη χρήση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. 

 Εξοικονόμηση χαρτιού κατά την εκτύπωση. Ρύθμιση του εκτυπωτή να τυπώνει 

μπρος-πίσω (double sided). 

 Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού.  

 

Κατηγορίες/ παραδείγματα επεμβάσεων – αναμενόμενα ποσοστά 

εξοικονόμησης12 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια μπορεί κατ’ αρχάς 

να επιτευχθεί μέσω επεμβάσεων λειτουργικού εξορθολογισμού, όπως: 

 τη βελτιστοποίηση των εκκινήσεων και των διακοπών λειτουργίας του εξοπλισμού 

 τη διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού στις χρονικές περιόδους χαμηλής ζήτησης 

και, κατά συνέπεια, χαμηλής απόδοσης 

 την κλιμακωτή εκκίνησης του εξοπλισμού, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αιχμές. 

Επιπλέον, υπάρχει μια σειρά από δυνατότητες επεμβάσεων στο κέλυφος και στις 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτηρίου, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να 

επιφέρει εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας. 

Αυτές κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Ενέργειες νοικοκυρέματος: Μέτρα χωρίς ειδική χρηματοδότηση ή επένδυση 

κεφαλαίου. Τα μέτρα αυτά, εφαρμόζονται σε τακτική βάση και εντάσσονται στη 

                                                           
12 Το περιεχόμενο του εν λόγω κεφαλαίου (Πίνακες, Παραδείγματα, κτλ) προέρχεται από τους δικτυακούς τόπους του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ – web.tee.gr), του ΚΑΠΕ (www.cres.gr), του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου 
(www.cie.org.cy) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr). 

http://www.cres.gr/
http://www.cie.org.cy/
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συνήθη λειτουργία και συντήρηση του κτηρίου και έχουν συχνά σχέση με την αλλαγή 

της συμπεριφοράς των χρηστών του κτηρίου). 

 Επεμβάσεις χαμηλού κόστους: (Εφάπαξ επεμβάσεις που μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν από τον υπάρχοντα ετήσιο προϋπολογισμό της διαχείρισης του 

κτηρίου. Το κόστος των επεμβάσεων αποπληρώνεται συχνά εντός της ίδιας 

διαχειριστικής χρονιάς και συνήθως σε λιγότερο από δύο χρόνια). 

 Επεμβάσεις ανακατασκευής: (Εφάπαξ επεμβάσεις έντασης κεφαλαίου λόγω του 

σημαντικού αρχικού κόστους για την εφαρμογή τους και της μέσης ή μακράς 

περιόδου αποπληρωμής τους. Οι επεμβάσεις αυτές προϋποθέτουν συχνά ειδική 

οικονομοτεχνική μελέτη αξιολόγησης). 

Ο υπολογισμός του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτήριο απαιτεί την 

αναλυτική καταγραφή (ποσοτική και ποιοτική) της κατάσταση τόσο του κτηριακού κελύφους 

όσο και των Η/Μ εγκαταστάσεων (λ.χ. είδος μόνωσης, διπλά υαλοστάσια, σκίαση, 

συστήματα θέρμανσης & κλιματισμού, αυτοματισμοί, ηλιακοί συλλέκτες, κλπ). 

Παρακάτω ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας που περιέχει παραδείγματα δράσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και αναμενόμενα ποσοστά εξοικονομούμενης ενέργειας σε 

σχέση με την υφιστάμενη κατανάλωση. 

Πίνακας: Παραδείγματα μέτρων & δράσεων ΕΞΕ και αντίστοιχα ποσοστά εξοικονόμησης 

Επεμβάσεις Παραδείγματα 

Αναμενόμενο 

Ποσοστό 

Εξοικονόμησης 

Ενέργειες 

Νοικοκυρέματος 

(Μέτρα μηδενικού 

κόστους που 

σχετίζονται με 

αλλαγή 

συμπεριφοράς) 

 Σωστή χρήση παραθύρων (φυσικός φωτισμός, 

σκίαση, αερισμός, αναδιάταξη επίπλων, κτλ). 

 Ορθολογική χρήση τεχνητού φωτισμού και 

ηλεκτρικών συσκευών. 

 Σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη (το χειμώνα 

19-20 °C και το καλοκαίρι 25-26oC). 

 Αποφυγή κάλυψης θερμαντικών σωμάτων, 

εξαέρωση, καθαρισµός πτερυγίων µε ειδική 

βούρτσα 

 Αποφυγή χρήσης συνηθισμένων ηλεκτρικών 

θερμαντικών σωµάτων και αερόθερμων. 

 Κλειστές πόρτες και παράθυρα όταν 

λειτουργεί σύστημα ψύξης/θέρμανσης. 

 Προσαρμογή ενδυμασίας, κτλ. 

Έως και 15% 

Χαμηλού Κόστους 

 Συστηµατική συντήρηση των συστηµάτων 

θέρµανσης/ψύξης και συστηµάτων ζεστού 

νερού 

 Μόνωση χαραµάδων (πόρτες, παράθυρα) 

 Εφαρμογή εσωτερικών σκιάστρων ή χοντρών 

κουρτινών 

15% έως 20% 
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 Αντικατάσταση λαµπτήρων µε νέους υψηλής 

απόδοσης (CLF, νατρίου για εξωτερικό 

φωτισμό, LED κλπ) 

 Εφαρμογή αισθητήρων κίνησης ή 

χρονοδιακοπτών για χώρους που δεν 

χρειάζονται συνεχή φωτισµό.  

 Αισθητήρες φωτισµού µε φωτοκύτταρα που 

ανάβουν και σβήνουν τα φώτα σύµφωνα µε 

τη διαθέσιµη ποσότητα φωτός ηµέρας. 

 Αντικατάσταση παλαιών συσκευών µε υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης και ένδειξης 

energystar, κτλ. 

Επεμβάσεις 

ανακατασκευής 

 Αντικατάσταση κουφωμάτων και παλαιών 

παραθύρων με διπλά τζάμια. 

 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, δαπέδου 

και οροφής. 

 Προσθήκη εξωτερικών συστημάτων σκίασης. 

 Εκσυγχρονισμός του συστήματος θέρμανσης 

& μόνωση σωληνώσεων, κτλ. 

20% έως 60% 

 

Προτεινόμενα βήματα για την επιτυχή κινητοποίηση των μαθητών 
Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η κινητοποίηση των 

μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

Επιδιωκόμενα αποτέλεσμα των δράσεων του έργου είναι η εκπαίδευση στην ορθολογική 

χρήση της ενέργειας και η κατανόηση της σπουδαιότητας της εξοικονόμησης ενέργειας, 

βασικής προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον στρατηγικό στόχο της 

προστασίας του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Παρακάτω παρατίθεται σχετική μεθοδολογία, η οποία βασίζεται στο επιτυχημένο 

πρόγραμμα Euronet 50/5013, αναφορικά με την οργάνωση της διαδικασίας 

ευαισθητοποίησης των μαθητών. 

Βήμα 1. Δημιουργία ενεργειακής ομάδας 

Η ενεργειακή ομάδα προγραμματίζει και εκτελεί τους στόχους που περιγράφονται στα 

παρακάτω βήματα. 

Η εν λόγω ομάδα μπορεί να αποτελείται από έναν ή δύο ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 

και από μαθητές διαφόρων τάξεων. 

Η ενεργειακή ομάδα θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον διευθυντή και με τον επιστάτη, 

εάν υπάρχει, του σχολείου. 

                                                           
13 Το σχετικό υλικό βρίσκεται στον δικτυακό τόπο: http://www.euronet50-

50.eu/app/webroot/files/contentsfilestranslation/d.6_50-50-methodology_greek.pdf 
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Βήμα 2. Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης της ενεργειακής συνείδησης τα μέλη της 

ενεργειακής ομάδας παρουσία του διευθυντή και του επιστάτη του σχολείου, οι οποίοι θα 

έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων, 

πραγματοποιούν συνάντηση. 

Τα θέματα που μπορούν να αναπτυχθούν στην εν λόγω συνάντηση είναι: 

 Κλιματικές αλλαγές, προβλήματα και αντιμετώπιση 

 Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας 

Τελικά, προετοιμάζεται ο ενεργειακός έλεγχος με τον καθορισμό και την κατανομή των 

καθηκόντων μεταξύ των μελών της ενεργειακής ομάδας καθώς και την προετοιμασία των 

φύλλων εργασίας. 

Βήμα 3. Ενεργειακός έλεγχος 

Η ενεργειακή ομάδα πραγματοποιεί σχετικό έλεγχο και καταγράφει σε ολόκληρο το σχολικό 

κτήριο (αίθουσες διδασκαλίας, διάδρομοι, σκάλες, γραφεία προσωπικού, τουαλέτες, 

λεβητοστάσιο). 

Τα αποτελέσματα σημειώνονται στο σχετικό φύλλο εργασίας και συζητούνται από την 

ομάδα. 

Βήμα 4. Ενεργειακή έρευνα 

Η ενεργειακή ομάδα μετρά τη θερμοκρασία σε όλους τους χώρους του σχολείου για 2 

εβδομάδες με στόχο να δημιουργηθεί ένα μακροπρόθεσμο σχεδιάγραμμα θερμοκρασίας του 

σχολείου ανά αίθουσα προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της ρύθμισης της 

θερμοκρασίας και της μεταφοράς θερμότητας.  

Ταυτόχρονα, η ενεργειακή ομάδα ελέγχει, πως «λειτουργεί» το κτήριο:  

 τρόπος αερισμού των αιθουσών  

 τρόπος ρύθμισης της θέρμανσης  

 χρήση των ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού  

 χρήση νερού  

Η ενεργειακή ομάδα δύναται να διενεργήσει έρευνα μεταξύ των μαθητών που σχετίζεται με:  

 τυχόν παράπονα για τη θερμοκρασία, την ποιότητα της ατμόσφαιρας στις σχολικές 

αίθουσες  

 την άποψή τους για τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών και του εξοπλισμού 

 την άποψή τους για άλλα ενεργειακά - σχετικά ζητήματα 

 

Βήμα 5. Προτάσεις 

Η ενεργειακή ομάδα συζητά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της και καταγράφει τα 

συμπεράσματά της σχετικά με την ενεργειακή κατάσταση του σχολείου. 
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Με βάση τα στοιχεία αυτά η ενεργειακή ομάδα μπορεί να προτείνει λύσεις που θα 

σχετίζονται με την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (λ.χ. απενεργοποίηση του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού όταν δεν χρησιμοποιείται). 

Η ενεργειακή ομάδα στο πλαίσιο τω προτάσεων καλό είναι να προσδιορίσει και την ομάδα 

στόχο για αυτές τις προτάσεις (μαθητές, δάσκαλοι/ καθηγητές, επιστάτης). 

Βήμα 6. Πληροφόρηση του σχολικού κοινού 

Η ενεργειακή ομάδα ενημερώνει τους υπόλοιπους μαθητές για το τι ανακάλυψε και για τις 

προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που βασίζονται στην αλλαγή «ενεργειακής 

συμπεριφοράς». 

Ενδεικτικές Ερωτήσεις Φύλλου Εργασίας 

Προκειμένου να προετοιμαστεί το προαναφερθέν φύλλο εργασίας, που θα χρησιμοποιηθεί 

στο πλαίσιο της ενεργειακής έρευνας του 4ου βήματος παρατίθενται ενδεικτικές ερωτήσεις: 

 Πόση ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης καταναλώθηκε το προηγούμενο έτος; 

 Πόσο κόστισε η αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης; 

 Πόση ηλεκτρική ενέργεια κατανάλωσε το κτήριο την περασμένη ημερολογιακή 

χρονιά και ποιο το κόστος; 

 Πότε και για πόση ώρα ανοίγετε στην αίθουσα τα παράθυρα για να ανανεωθεί ο 

αέρας; 

 Όταν ανοίγετε τα παράθυρα η θέρμανση είναι ανοικτή; 

 Σε ποια θερμοκρασία βρίσκεται ο θερμοστάτης ψύξης/θέρμανσης; 

 Αφού χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

φωτοτυπικό μηχάνημα, κτλ) σβήνουν ή παραμένουν σε κατάσταση αναμονής; 

 Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται είναι πυρακτώσεως ή εξοικονόμησης; 

 Όταν εκτυπώνετε ή φωτοτυπείτε αρχεία, κάνετε επιλογές που εξοικονομούν χαρτί 

(ασπρόμαυρη εκτύπωση, διπλή όψη);  

 

Μελέτη περίπτωσης 
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία ενεργειακού ελέγχου για ένα σχολικό κτήριο καθώς 

και πιθανά αποτελέσματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί σχηματίζουν ενεργειακή ομάδα που αποτελείται από 

πέντε έως δέκα μαθητές διαφορετικών τάξεων. 

Με τη συνδρομή του διευθυντή οργανώνεται εναρκτήρια συνάντηση στη διάρκεια της 

οποίας οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν θέματα σχετικά με: 

 τη σημασία της χρήσης της ενέργειας στην καθημερινότητα 

 την κλιματική αλλαγή, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τους κινδύνους που 

δημιουργεί 

 τη χρήση καθαρών μορφών ενέργειας, η οποία θα συμβάλλει στον περιορισμό των 

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 

 το κόστος της ενέργειας 
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 την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και τα περιβαλλοντικά οφέλη που η τελευταία 

δημιουργεί. 

Στο τέλος της παρουσίασης οι εκπαιδευτικοί πυροδοτούν συζήτηση μεταξύ των μαθητών, 

ζητώντας τους να σκεφτούν τρόπους περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας. 

Η εν λόγω συνάντηση μεταξύ των μελών της ενεργειακής ομάδας επαναλαμβάνεται μία 

φορά την εβδομάδα προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις παραπάνω 

έννοιες. 

Όταν το επίπεδο εξοικείωσης επιτρέψει, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν στην προετοιμασία του 

φύλλου εργασίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα της προηγούμενης ενότητας. 

Κατά την προετοιμασία του φύλλου εργασίας δίνεται έμφαση αφενός σε ερωτήσεις που θα 

επιτρέψουν τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική και θερμική 

ενέργεια, αφετέρου σε ερωτήσεις που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 

με την «ενεργειακή συμπεριφορά» των χρηστών του κτηρίου. 

Στη συνέχεια η ενεργειακή ομάδα εκτελεί «ενεργειακή έρευνα», συμπληρώνει το φύλλο 

εργασίας, αναλύει τα αποτελέσματα και προχωρεί σε προτάσεις εξοικονόμησης. 

Ακολουθεί υπόδειγμα συμπληρωμένου φύλλου εργασίας και αντίστοιχα συμπεράσματα στη 

βάση των υποτιθέμενων απαντήσεων (υπενθυμίζεται ότι τα μεγέθη καταναλισκόμενης 

ενέργειας και οι λοιπές απαντήσεις είναι υποθετικές). 

Α/Α Ερώτηση Απάντηση 

1 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 

προηγούμενο σχολικό έτος 
5.000 kWh 

2 Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης 1.000 lt 

3 Θερμοκρασία θερμοστάτη θέρμανσης/ψύξης 
25οC το χειμώνα και 20οC το 

καλοκαίρι 

4 Αριθμός, ισχύς και είδος φωτιστικών σωμάτων 
10 κοινοί λαμπτήρες ισχύος 

100Watt 

5 Χρόνος λειτουργίας φωτισμού ανά ημέρα 4 ώρες 

6 
Χρήση φωτιστικών σωμάτων ανά χώρο χρήσης 

(αίθουσες, διάδρομοι, τουαλέτες) 

Τα φωτιστικά σώματα 

παραμένουν αναμμένα μετά 

τη χρήση του χώρου 

7 Τρόπος αερισμού των αιθουσών 

Άνοιγμα παραθύρων κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος ενώ 

λειτουργεί η θέρμανση/ψύξη 

8 Χρήση των ηλεκτρικών συσκευών 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

παραμένουν σε κατάσταση 

αναμονής μετά τη χρήση τους 
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Ανάλυση Ερωτημάτων 

1ο ερώτημα 

Το μέσο κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. είναι 

περίπου 0,12 €/KWh. Επιπλέον, σύμφωνα με βιβλιογραφικά στοιχεία ανά καταναλισκόμενη 

kWh ηλεκτρικής ενέργειας εκλύεται στο περιβάλλον περίπου 1 kg διοξειδίου του άνθρακα. 

Συνεπώς, εύκολα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι το προηγούμενο σχολικό έτος 

δαπανήθηκαν για ανάγκες ηλεκτρισμού 600 € και εκλύθηκαν 5 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. 

2ο ερώτημα 

Η μέση τιμή αγοράς πετρελαίου θέρμανσης είναι 1,4 €/lt. Επιπλέον, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 10,06 kWh/lt ενώ ανά kWh 

πετρελαίου εκλύονται 0,264 kg διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Συνεπώς, αντίστοιχα με το προηγούμενο ερώτημα κανείς καταλήγει εύκολα στο συμπέρασμα 

ότι το προηγούμενο σχολικό έτος δαπανήθηκαν για ανάγκες θέρμανσης 1.400 € και 

εκλύθηκαν περίπου 2,5 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. 

3ο ερώτημα 

Σύμφωνα με τον πίνακα η σωστή θερμοκρασία του θερμοστάτη είναι το χειμώνα 19 οC και το 

καλοκαίρι 25 oC. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η ρύθμιση του θερμοστάτη στη συγκεκριμένη 

περίπτωση οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας. 

4ο και 5ο ερώτημα 

Δεδομένου ότι η ημερήσια λειτουργία των 10 λαμπτήρων δεν ξεπερνά τις 4 ώρες 

υπολογίζεται ότι ημερησίως καταναλώνονται 4 kWh για ανάγκες φωτισμού. Υποθέτοντας ότι 

το κτήριο λειτουργεί 250 ημέρες το χρόνο κανείς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ετησίως για 

ανάγκες φωτισμού καταναλώνονται 1000 kWh δηλαδή το 20% της καταναλισκόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

6ο, 7ο και 8ο ερώτημα 

Σύμφωνα με τον πίνακα οι «ενεργειακές συμπεριφορές» που περιγράφονται στα εν λόγω 

ερωτήματα οδηγούν σε σπατάλη ενέργειας. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις βάσει της ανάλυσης 

Από την ανωτέρω ανάλυση συμπεραίνεται ότι για να καλυφθούν ανάγκες ηλεκτρισμού και 

θέρμανσης καταναλώθηκαν 15.000 kWh, δαπανήθηκαν 2.000 €, ενώ εκλύθηκαν στην 

ατμόσφαιρα 7,5 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

Επιπλέον το 20% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αφορά τις ανάγκες φωτισμού, 

ενώ η «ενεργειακή συμπεριφορά» των χρηστών χαρακτηρίζεται σπάταλη σύμφωνα με τον 

πίνακα. 

Υπό το φως των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πίνακα θα μπορούσαν να 

διατυπωθούν οι παρακάτω προτάσεις/δράσεις εξοικονόμησης: 
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 Σωστή χρήση παραθύρων (φυσικός φωτισμός, σκίαση, αερισμός, αναδιάταξη 

επίπλων, κτλ). 

 Ορθολογική χρήση τεχνητού φωτισμού και ηλεκτρικών συσκευών. 

 Σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη (το χειμώνα 19-20 °C και το καλοκαίρι 25-26oC). 

 Κλειστές πόρτες και παράθυρα όταν λειτουργεί σύστημα ψύξης/θέρμανσης. 

 Αντικατάσταση λαµπτήρων µε νέους υψηλής απόδοσης (CLF, νατρίου για εξωτερικό 

φωτισμό, LED κλπ) 

 Εφαρμογή αισθητήρων κίνησης ή χρονοδιακοπτών για χώρους που δεν χρειάζονται 

συνεχή φωτισµό.  

 Αισθητήρες φωτισµού µε φωτοκύτταρα που ανάβουν και σβήνουν τα φώτα 

σύµφωνα µε τη διαθέσιµη ποσότητα φωτός ηµέρας. 

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 

20%. Συνεπώς, με την εφαρμογή των δράσεων θα εξοικονομούνταν έως και 3.000 kWh και 

αντίστοιχα 400 €. 

Βοηθήματα 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ενέργεια:  
http://www.cie.org.cy/epilogh-programmatos.html 
Tool for the Replication of Energy Efficiency in Schools: 
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/infrastructure/Pages/environtrees.aspx 
U4energy:  
http://www.u4energy.eu/web/guest/33 
Οδηγός διαθεματικής διδασκαλίας σχετικά με την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις: 
http://www.futurenergia.org/ww/el/pub/futurenergia/energy_world_/guide.htm 

Euronet 50/50: 

http://www.euronet50-50.eu/ 

Το Πρόγραμμα FEEDU: 

http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac0.html 

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο 

http://www.aeiforosxoleio.gr/ 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

http://www.cres.gr/kape/index.htm 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενέργεια και Περιβάλλον 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/ 

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια 

http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh 

Ενέργεια και περιβάλλον 

http://www.allaboutenergy.gr/Diaxeirisi41.html 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την ενέργεια  

http://www.medies.net/_uploaded_files/DESD_energy_Greece/Dimopoulou_Fouseki.pdf 

Εκπαιδευτικό Υλικό - Κλίμα/Ενέργεια 

http://www.wwf.gr/el/enviromental-education/env-edu-climate 

Footprint Calculator 

http://footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/ 

Lesson Plans 

http://www.cie.org.cy/epilogh-programmatos.html
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/infrastructure/Pages/environtrees.aspx
http://www.u4energy.eu/web/guest/33
http://www.futurenergia.org/ww/el/pub/futurenergia/energy_world_/guide.htm
http://www.euronet50-50.eu/
http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac0.html
http://www.aeiforosxoleio.gr/
http://www.cres.gr/kape/index.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/
http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh
http://www.allaboutenergy.gr/Diaxeirisi41.html
http://www.medies.net/_uploaded_files/DESD_energy_Greece/Dimopoulou_Fouseki.pdf
http://www.wwf.gr/el/enviromental-education/env-edu-climate
http://footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
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http://worldsavvy.org/community-resources/sustainable-communities-theme-

resources/lesson-plans/ 

CO2 Calculator 

http://carboncalculator.direct.gov.uk/index.html 

 

Ενθάρρυνση της μάθησης 

Χαρακτηριστικά των μαθητών 
Παρακάτω παρατίθενται για το κάθε μαθητικό επίπεδο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού στόχου κωδικοποιημένα σε τέσσερις ζώνες: 

1) Δεξιότητες διερεύνησης, ανάλυσης και ερμηνείας 

2) Γνώση περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων 

3) Δεξιότητες για κατανόηση και αντιμετώπιση ενεργειακών και περιβαλλοντικών 

ζητημάτων 

4) Οι υποχρεώσεις μας ως άτομα και ως πολίτες 

Α.  Νηπιαγωγείο έως την Δ’ Δημοτικού. 

Τα χρόνια από το νηπιαγωγείο μέχρι την Δ’ Δημοτικού είναι περίοδος μεγάλης γνωστικής 

ανάπτυξης. Μέχρι την Γ’ και την Δ’ τάξη, οι μαθητές έχουν εμφανίσει ορισμένες βασικές 

δεξιότητες που τους βοηθούν να οικοδομήσουν γνώσεις. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

της βασικής εκπαίδευσης, οι μαθητές τείνουν να είναι πραγματικοί στοχαστές, με φυσική 

περιέργεια για τον κόσμο γύρω τους. Το πρόγραμμα μπορεί να οικοδομήσει πάνω σ’ αυτά τα 

χαρακτηριστικά εστιαζόμενο στην παρατήρηση και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος, 

αρχίζοντας από το οικείο περιβάλλον των μαθητών. 

Οι βασικές οδηγίες για την διερεύνηση περιβαλλοντικών ζητημάτων με μαθητές του 

Νηπιαγωγείου – Δ’ Δημοτικού είναι: 

α) Μην το κάνεις περίπλοκο. 

β) Κράτα το σε τοπικό επίπεδο. 

γ) Σύνδεσε τις παρατηρήσεις των μαθητών, με τις γνώσεις τους για το τοπικό τους 

περιβάλλον. 

Ζώνη 1: Δεξιότητες διερεύνησης, ανάλυσης και ερμηνείας 

α) Διερεύνηση - Οι μαθητές είναι ικανοί να παρουσιάσουν ερωτήματα που τους βοηθούν να 

μάθουν για το περιβάλλον και να κάνουν απλές έρευνες. 

β) Σχεδιασμός ερευνών – Οι μαθητές είναι ικανοί να σχεδιάζουν απλές έρευνες. 

γ) Συλλογή πληροφοριών – Οι μαθητές είναι ικανοί να εντοπίζουν και να συλλέγουν 

πληροφορίες για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά θέματα. 

δ) Αξιολόγηση ακρίβειας και αξιοπιστίας - Οι μαθητές κατανοούν τη σημασία της χρήσης 

αξιόπιστων πληροφοριών για να απαντούν ορθά στα ερωτήματά τους. Είναι εξοικειωμένοι 

http://worldsavvy.org/community-resources/sustainable-communities-theme-resources/lesson-plans/
http://worldsavvy.org/community-resources/sustainable-communities-theme-resources/lesson-plans/
http://carboncalculator.direct.gov.uk/index.html
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με μερικούς βασικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους για να κρίνουν την 

αξία των πληροφοριών. 

ε) Οργάνωση πληροφοριών – Οι μαθητές είναι ικανοί να περιγράφουν δεδομένα και να 

οργανώνουν πληροφορίες για να ερευνούν σχέσεις και τύπους που αφορούν στο περιβάλλον 

και σε περιβαλλοντικά θέματα. 

στ) Εργασία με μοντέλα και προσομοιώσεις - Οι μαθητές κατανοούν ότι οι σχέσεις, οι τύποι 

και οι διαδικασίες μπορούν να παρασταθούν με μοντέλα. 

ζ) Εξαγωγή συμπερασμάτων και ανάπτυξη εξηγήσεων – Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν 

απλές εξηγήσεις σχετικές με τα ερωτήματά τους για το περιβάλλον. 

Ζώνη 2: Γνώση περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων 

Ζώνη 2.1 – Η Γη ως φυσικό σύστημα 

α) Διαδικασίες που διαμορφώνουν τη Γη – Οι μαθητές είναι ικανοί να προσδιορίζουν αλλαγές 

και διαφορές στο φυσικό περιβάλλον. 

β) Αλλαγές της ύλης – Οι μαθητές είναι ικανοί να προσδιορίζουν βασικά χαρακτηριστικά και 

αλλαγές της ύλης. 

γ) Ενέργεια – Ενώ, πιθανώς, οι μαθητές έχουν ελάχιστη κατανόηση των τυπικών εννοιών που 

αφορούν στην ενέργεια, είναι εξοικειωμένοι με τη βασική συμπεριφορά μερικών μορφών 

ενέργειας. 

Ζώνη 2.2 – Το βιοτικό Περιβάλλον 

α) Οργανισμοί, πληθυσμοί και κοινότητες – Οι μαθητές κατανοούν τις βασικές ομοιότητες και 

διαφορές ανάμεσα σε μια ευρεία ποικιλία ζωντανών οργανισμών. Κατανοούν την έννοια της 

φυσικής κατοικίας (habitat). 

β) Συστήματα και συνδέσεις – Οι μαθητές κατανοούν τους βασικούς τρόπους με τους οποίους 

οι οργανισμοί είναι συνδεδεμένοι με το περιβάλλον τους και με άλλους οργανισμούς. 

γ) Ροή ύλης και ενέργειας – Οι μαθητές γνωρίζουν ότι τα έμβια όντα χρειάζονται κάποια πηγή 

ενέργειας για να ζουν και να αναπτύσσονται. 

Ζώνη 2.3 – Άνθρωποι και οι κοινωνίες τους 

α) Άτομα και ομάδες – Οι μαθητές κατανοούν ότι οι άνθρωποι ενεργούν ως άτομα και ως 

μέλη ομάδων, και ότι οι ομάδες μπορούν να επηρεάσουν τις ενέργειες των ατόμων. 

β) Πολιτισμός – Οι μαθητές κατανοούν ότι τα βιώματα και οι τόποι μπορεί να ερμηνευθούν 

διαφορετικά από ανθρώπους με διαφορετική πολιτιστική προέλευση, σε διαφορετικές 

περιόδους, ή με διαφορετικά πλαίσια αναφοράς. 

γ) Πολιτικά και οικονομικά συστήματα – Οι μαθητές κατανοούν ότι τα διάφορα συστήματα 

διακυβέρνησης αλλά και τα οικονομικά συστήματα υπάρχουν επειδή άνθρωποι που ζουν 

μέσα σε ομάδες χρειάζονται τρόπους για να κάνουν διάφορα πράγματα, όπως να 

μεριμνήσουν για ανάγκες και επιθυμίες, για τη τήρηση της τάξης και για τη διαχείριση 

συγκρούσεων. 
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δ) Παγκόσμιες συνδέσεις – Οι μαθητές κατανοούν πώς οι άνθρωποι συνδέονται σε διάφορα 

επίπεδα – περιλαμβανομένου και του παγκόσμιου- με ενέργειες και κοινές υποχρεώσεις που 

αφορούν στο περιβάλλον. 

ε) Αλλαγή και σύγκρουση – Οι μαθητές αναγνωρίζουν ότι η αλλαγή είναι ένα φυσιολογικό 

μέρος της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Κατανοούν ότι η σύγκρουση προέρχεται από 

διάσταση απόψεων. 

Ζώνη 2.4 – Περιβάλλον και κοινωνία 

α) Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου / περιβάλλοντος - Οι μαθητές κατανοούν ότι οι άνθρωποι 

εξαρτώνται, αλλάζουν και επηρεάζονται από το περιβάλλον.  

β) Τόποι – Οι μαθητές κατανοούν ότι οι τόποι διαφέρουν στα φυσικά και τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά τους. 

γ) Πόροι – Οι μαθητές κατανοούν τις βασικές έννοιες: “πόρος” και “κατανομή πόρων”. 

δ) Τεχνολογία – Οι μαθητές κατανοούν ότι η τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της 

ανθρώπινης ύπαρξης και κουλτούρας. 

ε) Περιβαλλοντικά ζητήματα – Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με μερικά τοπικά περιβαλλοντικά 

ζητήματα και κατανοούν ότι άνθρωποι σε άλλους τόπους επίσης βιώνουν περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Ζώνη 3: Δεξιότητες για Κατανόηση και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Ζητημάτων 

Ζώνη 3.1 – Δεξιότητες ανάλυσης και διερεύνησης περιβαλλοντικών ζητημάτων 

α) Προσδιορισμός και διερεύνηση ζητημάτων - Οι μαθητές είναι ικανοί να προσδιορίσουν και 

να ερευνήσουν ζητήματα στο περιβάλλον και τις κοινότητες του τόπου τους. 

β) Κατανόηση των συνεπειών των ζητημάτων – Καθώς οι μαθητές τείνουν να κατανοήσουν 

ότι περιβάλλον και κοινωνικά φαινόμενα συνδέονται, είναι ικανοί να εξερευνήσουν τις 

συνέπειες των ζητημάτων. 

γ) Προσδιορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και τρόπων δράσης – Οι μαθητές 

κατανοούν ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την επίλυση ζητημάτων. 

δ) Εργασία με ευελιξία, δημιουργικότητα και ευρύτητα πνεύματος – Οι μαθητές κατανοούν 

πόσο σημαντικό είναι να μοιράζεσαι ιδέες και να ακούς άλλες απόψεις.  

Ζώνη 3.2 –Δεξιότητες Λήψης Αποφάσεων και Συμμετοχής στα Κοινά 

α) Αξιολόγηση και μόρφωση προσωπικών απόψεων – Οι μαθητές είναι ικανοί να 

προσδιορίσουν, να αιτιολογήσουν και να διασαφηνίσουν τις απόψεις τους πάνω σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα και εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους. 

β) Αξιολόγηση της ανάγκης για ανάληψη δράσης εκ μέρους των πολιτών – Οι μαθητές είναι 

ικανοί να σκεφτούν κριτικά πάνω στο εάν πιστεύουν ότι σε συγκεκριμένες καταστάσεις 

απαιτείται δράση και στο εάν πιστεύουν ότι θα πρέπει να αναμειχθούν. 

γ) Κατάστρωση και ανάληψη δράσης – Συμμετέχοντας σε ζητήματα της επιλογής τους – 

κυρίως κοντά στο σπίτι – μαθαίνουν στοιχειωδώς ως προς την ατομική και συλλογική δράση. 
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δ) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενεργειών – Οι μαθητές κατανοούν ότι η ανάληψη 

δράσης έχει συνέπειες. 

Ζώνη 4: Οι υποχρεώσεις μας ως άτομα και ως πολίτες 

α) Κατανόηση κοινωνικών αξιών και αρχών – Οι μαθητές μπορούν να προσδιορίσουν βασικές 

αρχές της κοινωνίας και να εξηγήσουν τη σημασία τους στο πλαίσιο περιβαλλοντικών 

ζητημάτων. 

β) Αναγνώριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών – Οι μαθητές κατανοούν τα 

βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη. 

γ) Αναγνώριση αποτελεσματικότητας – Οι μαθητές έχουν μια ρεαλιστική αυτοπεποίθηση 

στην αποτελεσματικότητά τους ως πολίτες. 

δ) Αποδοχή προσωπικής ευθύνης – Οι μαθητές κατανοούν ότι φέρουν την ευθύνη των 

πράξεών τους 

Β. Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου  

Από την Ε’ Δημοτικού μέχρι την Β’ Γυμνασίου, οι μαθητές αρχίζουν να αναπτύσσουν 

ικανότητες αφαιρετικής σκέψης και συνεχίζουν να αναπτύσσουν δημιουργικές δεξιότητες 

στον τρόπο της σκέψης τους και αποκτούν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται την 

αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών και ανθρώπινων κοινωνικών συστημάτων σε μεγαλύτερο 

βάθος. Η Π.Ε. μπορεί να ενισχύσει αυτήν την ανάπτυξη προσανατολίζοντας τους μαθητές στη 

διερεύνηση τοπικών περιβαλλοντικών συστημάτων, προβλημάτων και ζητημάτων. Καθώς 

δραστηριοποιούνται ενεργά στο να αποφασίζουν οι ίδιοι τι είναι σωστό και τι λάθος, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα για να τους 

βοηθήσουν να εξερευνήσουν τις δικές τους υποχρεώσεις και τη δική τους δεοντολογία 

(ethics). 

Ζώνη 1: Δεξιότητες διερεύνησης, ανάλυσης και ερμηνείας 

α) Διερεύνηση – Οι μαθητές είναι ικανοί να αναπτύσσουν ερωτήματα τα οποία τους βοηθούν 

να γνωρίσουν το περιβάλλον και να κάνουν απλές έρευνες. 

β) Σχεδιασμός έρευνας – Οι μαθητές είναι ικανοί να σχεδιάζουν απλές έρευνες. 

γ) Συλλογή πληροφοριών – Οι μαθητές είναι ικανοί να εντοπίζουν και να συλλέγουν 

πληροφορίες για το περιβάλλον και περιβαλλοντικά θέματα. 

δ) Αξιολόγηση ακρίβειας και αξιοπιστίας – Οι μαθητές κατανοούν την ανάγκη να 

χρησιμοποιούν αξιόπιστες πληροφορίες για να απαντούν στα ερωτήματά τους. Είναι 

εξοικειωμένοι με μερικούς βασικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 

όταν κρίνουν κάποια πληροφορία αξιόλογη. 

ε) Οργάνωση πληροφοριών – Οι μαθητές είναι ικανοί να περιγράψουν δεδομένα και να 

οργανώσουν πληροφορίες για να ερευνήσουν τις σχέσεις και τους τύπους που αφορούν στο 

περιβάλλον και σε περιβαλλοντικά θέματα. 

στ) Εργασία με μοντέλα και προσομοιώσεις – Οι μαθητές κατανοούν ότι οι σχέσεις, οι τύποι 

και οι διαδικασίες μπορούν να παρασταθούν με μοντέλα. 
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ζ) Εξαγωγή συμπερασμάτων και ανάπτυξη εξηγήσεων – Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν 

τη δυνατότητα για απλές εξηγήσεις, σχετικές με τα ερωτήματά τους, για το περιβάλλον. 

 

Ζώνη 2: Γνώση περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων 

Ζώνη 2.1 – Η Γη ως φυσικό σύστημα 

α) Διαδικασίες που διαμορφώνουν τη Γη – Οι μαθητές κατανοούν τις περισσότερες από τις 

φυσικές διαδικασίες που διαμορφώνουν τη Γη. Είναι ικανοί να εξερευνήσουν την προέλευση 

των διαφορών των φυσικών προτύπων. 

β) Αλλαγές της ύλης – Οι μαθητές κατανοούν τις ιδιότητες των ουσιών που συναποτελούν τα 

αντικείμενα ή τα υλικά που βρίσκονται στη φύση.  

γ) Ενέργεια – Οι μαθητές αρχίζουν να συλλαμβάνουν τυπικές έννοιες σχετικές με την 

ενέργεια, εστιαζόμενοι στη μεταβίβαση και τους μετασχηματισμούς της.  

Ζώνη 2.2 – Το βιοτικό Περιβάλλον 

α) Οργανισμοί, πληθυσμοί και κοινότητες – Οι μαθητές κατανοούν ότι οι βιοτικές (biotic) 

κοινότητες απαρτίζονται από φυτά και ζώα που είναι προσαρμοσμένα να ζουν σε 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα.  

β) Συστήματα και συνδέσεις – Οι μαθητές κατανοούν τα κύρια είδη των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ οργανισμών ή πληθυσμών οργανισμών. 

γ) Ροή ύλης και ενέργειας – Οι μαθητές κατανοούν πώς η ύλη και η ενέργεια ρέουν μεταξύ 

αβιοτικών (abiotic) και βιοτικών (biotic) συστατικών μερών του περιβάλλοντος. 

Ζώνη 2.3 – Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες τους 

α) Άτομα και ομάδες – Οι μαθητές κατανοούν ότι ο τρόπος που τα άτομα αντιλαμβάνονται 

το περιβάλλον επηρεάζεται εν μέρει από τα ατομικά τους γνωρίσματα και τη συμμετοχή τους 

σε ομάδες. 

β) Πολιτισμός – Καθώς εξοικειώνονται με μία ευρύτερη γκάμα πολιτισμών ή ενοτήτων 

πολιτιστικών στοιχείων, αποκτούν αντίληψη διάφορων πολιτιστικών οπτικών σχετικών με το 

περιβάλλον και πώς το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τον πολιτισμό. 

γ) Πολιτικά και οικονομικά συστήματα – Οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη εξοικείωση με 

πολιτικά και οικονομικά συστήματα και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίζουν το περιβάλλον. 

δ) Παγκόσμιες συνδέσεις – Οι μαθητές εξοικειώνονται με τους τρόπους κατά τους οποίους 

συνδέονται τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά συστήματα 

του κόσμου. 

ε) Αλλαγή και σύγκρουση – Οι μαθητές κατανοούν ότι τα ανθρώπινα κοινωνικά συστήματα 

αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και ότι οι συγκρούσεις μερικές φορές προέρχονται από 

απόψεις για το περιβάλλον που διαφέρουν ή αλλάζουν. 

Ζώνη 2.4 – Περιβάλλον και κοινωνία 
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α) Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου /περιβάλλοντος – Οι μαθητές κατανοούν ότι οι αλλαγές που 

προκαλούνται από τούς ανθρώπους έχουν συνέπειες όχι μόνο για το άμεσο περιβάλλον τους, 

αλλά και για άλλους τόπους και για το μέλλον. 

β) Τόποι – Οι μαθητές αρχίζουν να εξερευνούν τη σημασία των τόπων. Όχι μόνο αυτών που 

βρίσκονται κοντά τους, αλλά και σε όλον τον κόσμο. 

γ) Πόροι – Οι μαθητές κατανοούν ότι η άνιση κατανομή των πόρων επηρεάζει τη χρήση και 

την αντίληψη που σχετίζεται με την αξία των πόρων. 

δ) Τεχνολογία – Οι μαθητές κατανοούν την ικανότητα του ανθρώπου να διαμορφώνει και να 

ελέγχει το περιβάλλον, ως συνάρτηση των δυνατοτήτων δημιουργίας γνώσης και ανάπτυξης 

καινούριων τεχνολογιών. 

ε) Περιβαλλοντικά ζητήματα – Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με μία γκάμα περιβαλλοντικών 

ζητημάτων σε κλίμακες που κυμαίνονται από την τοπική μέχρι την εθνική και την παγκόσμια. 

Ζώνη 3: Δεξιότητες για την κατανόηση και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων 

Ζώνη 3.1 –Δεξιότητες ανάλυσης και διερεύνησης. 

α) Προσδιορισμός και διερεύνηση ζητημάτων – Οι μαθητές είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν 

πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης και να εφαρμόσουν βελτιωμένες 

δεξιότητες έρευνας και ανάλυσης, για να διερευνήσουν περιβαλλοντικά ζητήματα, 

αρχίζοντας από τη δική τους κοινότητα. 

β) Κατανόηση των συνεπειών των ζητημάτων – Οι μαθητές είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις τους για τις οικολογικές και τις ανθρώπινες διαδικασίες και τα συστήματα, για να 

προσδιορίσουν τις συνέπειες συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ζητημάτων. 

γ) Προσδιορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και τρόπων δράσης – Οι μαθητές 

είναι ικανοί να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν στρατηγικές δράσης για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων ζητημάτων. 

δ) Εργασία με ευελιξία, δημιουργικότητα και ευρύτητα πνεύματος – Οι μαθητές είναι ικανοί 

να εξετάσουν τις υποθέσεις και τις ερμηνείες που επηρεάζουν τα συμπεράσματα τα οποία οι 

ίδιοι συνάγουν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Ζώνη 3.2 –Δεξιότητες Λήψης Αποφάσεων και Συμμετοχής στα Κοινά 

α) Μόρφωση και αξιολόγηση προσωπικών απόψεων – Οι μαθητές μπορούν να 

προσδιορίσουν, να αιτιολογήσουν και να διασαφηνίσουν τις απόψεις τους για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής τους.  

β) Αξιολόγηση της ανάγκης για ανάληψη δράσης εκ μέρους των πολιτών – Οι μαθητές 

μπορούν να αξιολογήσουν το εάν πιστεύουν ότι σε συγκεκριμένες καταστάσεις απαιτείται 

δράση και να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να αναμειχθούν. 

γ) Σχεδιασμός και ανάληψη δράσης – Καθώς οι μαθητές αρχίζουν να βλέπουν τους εαυτούς 

τους ως πολίτες, με ενεργό συμμετοχή στα κοινά, μπορούν να σχεδιάσουν και να εμπλακούν 

ως πολίτες σε δράσεις, κατάλληλες για την ωριμότητα τους, όπως και την προετοιμασία τους. 
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δ) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών – Οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν τα 

αποτελέσματα των δικών τους ενεργειών και δράσεων.  

Ζώνη 4: Υποχρεώσεις μας ως άτομα και ως πολίτες 

α) Κατανόηση κοινωνικών αξιών και αρχών – Οι μαθητές κατανοούν ότι οι κοινωνικές αξίες 

μπορούν να αποτελούν και ενωτική αλλά και διχαστική δύναμη. 

β) Αναγνώριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών – Οι μαθητές κατανοούν τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη και τη σημασία τους για την προαγωγή της 

επίλυσης περιβαλλοντικών ζητημάτων. 

γ) Αναγνώριση αποτελεσματικότητας – Οι μαθητές έχουν αυτοπεποίθηση σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους ως πολίτες. 

δ) Αποδοχή προσωπικής ευθύνης - Οι μαθητές κατανοούν ότι οι πράξεις τους μπορεί να 

έχουν ευρύτερες συνέπειες και ότι φέρουν την ευθύνη αυτών των συνεπειών. 

Γ. Γ’ Γυμνασίου – Γ’ Λυκείου 

Από την Α’ Λυκείου μέχρι τη Γ’, η μη τυπική Π.Ε. μπορεί να προαγάγει δραστήρια και 

υπεύθυνη συμμετοχή στα κοινά, ωθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες όπως: της 

επίλυσης προβλημάτων, της ανάλυσης, της πειθούς, της επικοινωνίας και άλλες υψηλού 

επιπέδου δεξιότητες, συχνά σε πραγματικές καταστάσεις. 

Ζώνη 1: Δεξιότητες διερεύνησης, ανάλυσης και ερμηνείας 

α) Διερεύνηση – Οι μαθητές είναι ικανοί να αναπτύξουν, να τροποποιήσουν, να 

αποσαφηνίσουν και να εξηγήσουν ερωτήματα τα οποία καθοδηγούν τις διαφόρων ειδών 

περιβαλλοντικές έρευνες. Κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ερωτήματα τα 

οποία θέτουν. 

β) Σχεδιασμός ερευνών – Οι μαθητές γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν έρευνες για να 

απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα για το περιβάλλον. Είναι ικανοί να αναπτύξουν 

προσεγγίσεις για διερεύνηση μη οικείων τύπων προβλημάτων και φαινομένων. 

γ) Συλλογή πληροφοριών – Οι μαθητές είναι ικανοί να εντοπίζουν και να συλλέγουν 

αξιόπιστες πληροφορίες για περιβαλλοντικές έρευνες πολλών τύπων. Γνωρίζουν πώς να 

χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία για να συλλέγουν πληροφορίες, η οποία περιλαμβάνει 

προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία τους παρέχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης, συλλογής, αποθήκευσης και παρουσίασης των δεδομένων. 

δ) Αξιολόγηση ακρίβειας και αξιοπιστίας – Οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν βασικές 

δεξιότητες, όπως της λογικής και της συλλογιστικής για να αξιολογήσουν την πληρότητα και 

την αξιοπιστία διάφορων πηγών πληροφόρησης. 

ε) Οργάνωση πληροφοριών – Οι μαθητές είναι ικανοί να οργανώνουν και να παρουσιάζουν 

πληροφορίες με τρόπους που αρμόζουν σε διάφορους τύπους περιβαλλοντικών ερευνών και 

επιδιώξεων. 

στ) Εργασία με μοντέλα και προσομοιώσεις – Οι μαθητές είναι ικανοί να δημιουργούν, να 

χρησιμοποιούν και να αξιολογούν μοντέλα για να κατανοούν περιβαλλοντικά φαινόμενα. 
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ζ) Εξαγωγή συμπερασμάτων και ανάπτυξη εξηγήσεων – Οι μαθητές είναι ικανοί να 

χρησιμοποιούν ενδείξεις και λογική για να αναπτύσσουν προτεινόμενες εξηγήσεις σχετικά 

με τα αρχικά ερωτήματα και υποθέσεις τους. 

Ζώνη 2:Γνώση περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων 

Ζώνη 2.1 – Η Γη ως φυσικό σύστημα 

α) Διαδικασίες που διαμορφώνουν τη Γη – Οι μαθητές κατανοούν τις βασικές φυσικές 

διαδικασίες που δίνουν μορφή στη Γη. Μπορούν να συσχετίσουν αυτές τις διαδικασίες 

(ιδιαίτερα τις μεγάλης κλίμακας και μακροχρόνιες) με τα χαρακτηριστικά της Γης. 

β) Αλλαγές της ύλης – Οι μαθητές εφαρμόζουν την κατανόηση των χημικών αντιδράσεων για 

να βελτιώσουν τις ερμηνείες τους σχετικά με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τα 

φαινόμενα. 

γ) Ενέργεια – Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για την ενέργεια, έτσι ώστε να 

κατανοήσουν διάφορα φαινόμενα. 

Ζώνη 2.2 – Το βιοτικό Περιβάλλον 

α) Οργανισμοί πληθυσμοί και κοινότητες – Οι μαθητές κατανοούν τη βασική πληθυσμιακή 

δυναμική και τη σημασία της ποικιλότητας (diversity) για τα ζωντανά συστήματα.  

β) Συστήματα και συνδέσεις – Οι μαθητές κατανοούν ότι το ζωντανό περιβάλλον 

συναπαρτίζεται από αλληλοσυνδεόμενα δυναμικά συστήματα. 

γ) Ροή ύλης και ενέργειας – Οι μαθητές είναι ικανοί να εξηγήσουν περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά βασιζόμενοι στις γνώσεις τους για το πώς αλληλεπιδρούν η ύλη και η 

ενέργεια στους ζωντανούς οργανισμούς. 

Ζώνη 2.3 – Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες τους 

α) Άτομα και ομάδες – Οι μαθητές κατανοούν την επίδραση στο περιβάλλον ατομικών και 

ομαδικών ενεργειών, και πώς οι ομάδες μπορούν να εργασθούν για την προαγωγή και την 

εξισορρόπηση διαφορετικών συμφερόντων. 

β) Πολιτισμός – Οι μαθητές κατανοούν πολιτιστικές οπτικές και δυναμικές. 

γ) Πολιτικά και οικονομικά συστήματα – Οι μαθητές κατανοούν πώς διάφορα πολιτικά και 

οικονομικά συστήματα λαμβάνουν υπόψη, διαχειρίζονται και επηρεάζουν τους φυσικούς 

πόρους και την ποιότητα του περιβάλλοντος. 

δ) Παγκόσμιες συνδέσεις - Οι μαθητές είναι ικανοί να αναλύσουν παγκόσμιους, κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς συνδετικούς κρίκους. 

ε) Αλλαγή και σύγκρουση – Οι μαθητές κατανοούν τη λειτουργία των δημόσιων διαδικασιών 

για την προαγωγή και διαχείριση αλλαγής και τη διαχείριση σύγκρουσης, και μπορούν να 

αναλύσουν τις συνέπειές τους για το περιβάλλον. 

Ζώνη 2.4 – Περιβάλλον και κοινωνία 
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α) Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου / περιβάλλοντος – Οι μαθητές κατανοούν ότι οι άνθρωποι 

είναι ικανοί να τροποποιήσουν το περιβάλλον τους για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους 

και ότι υπάρχουν όρια στην δυνατότητα του περιβάλλοντος να απορροφήσει τις ζημίες ή να 

ανταποκριθεί στις ανθρώπινες ανάγκες. 

β) Τόποι - Οι μαθητές κατανοούν ως τόπο, ότι οι άνθρωποι αποδίδουν σημασία σ’ ένα 

συγκεκριμένο μέρος της Γης, μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με το περιβάλλον. 

γ) Πόροι – οι μαθητές κατανοούν ότι η σημασία και η χρήση των πόρων αλλάζουν με την 

πάροδο του χρόνου και ποικίλουν ανάλογα με τα οικονομικά και τεχνολογικά συστήματα. 

δ) Τεχνολογία – Οι μαθητές είναι ικανοί να εξετάσουν τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο διαφόρων τεχνολογιών και τεχνολογικών συστημάτων. 

ε) Περιβαλλοντικά ζητήματα – Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με μία γκάμα περιβαλλοντικών 

ζητημάτων σε κλίμακες που κυμαίνονται από την τοπική μέχρι την εθνική και την παγκόσμια. 

Κατανοούν ότι αυτές οι κλίμακες και αυτά τα ζητήματα συχνά συνδέονται. 

Ζώνη 3: Δεξιότητες για την κατανόηση και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων 

Ζώνη 3.1 – Δεξιότητες ανάλυσης και διερεύνησης περιβαλλοντικών ζητημάτων 

α) Προσδιορισμός και διερεύνηση ζητημάτων – Οι μαθητές εφαρμόζουν δεξιότητες έρευνας 

και ανάλυσης για να διερευνήσουν περιβαλλοντικά ζητήματα κυμαινόμενα από το τοπικό 

μέχρι το περιφερειακό και το παγκόσμιο. 

β) Κατανόηση των συνεπειών των ζητημάτων – Οι μαθητές είναι ικανοί να αξιολογήσουν τις 

συνέπειες συγκεκριμένων περιβαλλοντικών αλλαγών, συνθηκών και ζητημάτων για τα 

ανθρώπινα και οικολογικά συστήματα. 

γ) Προσδιορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και τρόπων δράσης – Οι μαθητές 

είναι ικανοί να προσδιορίσουν και να προτείνουν στρατηγικές δράσης που πιθανώς να είναι 

αποτελεσματικές σε συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένους σκοπούς. 

δ) Εργασία με ευελιξία, δημιουργικότητα και ευρύτητα πνεύματος – Η διερεύνηση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια βαθιά ριζωμένες απόψεις, 

αντιλήψεις και στερεότυπα. Οι μαθητές είναι ικανοί να κάνουν ο ένας στον άλλο δημιουργική 

κριτική. 

Ζώνη 3.2 – Δεξιότητες Λήψης Αποφάσεων και Συμμετοχής στα Κοινά 

α) Αξιολόγηση και μόρφωση προσωπικών απόψεων – Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν με 

σαφήνεια, να αιτιολογήσουν και να αξιολογήσουν τις απόψεις τους για διάφορα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων 

αυτών. 

β) Αξιολόγηση της ανάγκης για ανάληψη δράσης εκ μέρους των πολιτών – Οι μαθητές 

μπορούν να αποφασίσουν εάν απαιτείται δράση σε συγκεκριμένες καταστάσεις και εάν θα 

πρέπει να αναμειχθούν. 

γ) Σχεδιασμός και ανάληψη δράσης – Οι μαθητές γνωρίζουν πώς να σχεδιάσουν δράσεις 

βασιζόμενοι στη δική τους έρευνα και ανάλυση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος. 
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δ) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης – Οι μαθητές μπορούν να αξιολογούν τα 

αποτελέσματα της δικής τους δράσης και των ενεργειών άλλων ατόμων και ομάδων  

Ζώνη 4: Υποχρεώσεις μας ως άτομα και ως πολίτες 

α) Κατανόηση κοινωνικών αξιών και αρχών – Οι μαθητές γνωρίζουν πώς να αναλύουν κοινές 

και αλληλοσυγκρουόμενες κοινωνικές αξίες. 

β) Αναγνώριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών – Οι μαθητές κατανοούν τη 

σημασία της άσκησης δικαιωμάτων και της αναγνώρισης υποχρεώσεων εκ μέρους του 

πολίτη. 

γ) Αναγνώριση αποτελεσματικότητας – Οι μαθητές έχουν ρεαλιστική αυτοπεποίθηση σχετικά 

με την αποτελεσματικότητά τους ως πολίτες. 

δ) Αποδοχή προσωπικής ευθύνης – Οι μαθητές κατανοούν ότι οι πράξεις τους μπορεί να 

έχουν ευρύτερες συνέπειες και αποδέχονται την υποχρέωση να αναγνωρίζουν αυτά τα 

αποτελέσματα και να αλλάζουν τις ενέργειές τους όταν απαιτείται. 

Παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι  

Ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα στη Π.Ε. είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Ο 

καθορισμός των στόχων ενός προγράμματος είναι μια σύνθετη εργασία και απαιτεί σκέψη 

και μελέτη εκ μέρους των εκπαιδευτών. Όταν όμως καθοριστούν οι στόχοι, εμφανίζεται 

επιτακτικά η απορία πώς μπορούν να επιτευχθούν, δηλαδή με ποιες παιδαγωγικές και 

διδακτικές μεθόδους θα μπορέσουν οι εκπαιδευτές να μεταδώσουν στους μαθητές τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις, και να βοηθήσουν να αναπτυχθούν συναισθήματα 

φιλικά προς το περιβάλλον (Καλαϊτζίδης-Ουζούνης, 2000:135)14. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται μια σειρά από παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους που θα 

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου: 

Η συζήτηση στην τάξη15 

Ο όρος «συζήτηση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει μία ποικιλία λεκτικών 

ανταλλαγών μεταξύ των ανθρώπων. Σε αυτό το είδος διδασκαλίας μπορούν να συμμετέχουν 

οι μαθητές, σε αντίθεση με την ομιλία ή την διάλεξη γι’ αυτό το λόγο, είναι μια πιο 

αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης. Είναι επίσης μία τεχνική που είναι 

κατάλληλη για τη μη τυπική Π.Ε., επειδή πολλοί μπορούν να μάθουν καλύτερα εντός ενός 

κοινωνικού πλαισίου. Η μεγαλύτερη δυσκολία με αυτή την τεχνική διδασκαλίας πιθανώς, 

είναι το γεγονός πως, σε μερικές περιπτώσεις, τα μέλη της τάξης είτε δεν έχουν τίποτα να 

συνεισφέρουν ή είναι ανίκανα να εκφραστούν όσον αφορά μία κατάσταση που συμβαίνει 

μέσα στην τάξη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η συζήτηση πρέπει να θεωρηθεί σαν μέρος της 

συνολικής στρατηγικής ευαισθητοποίησης (Unesco 1985). 

Οι στόχοι μιας ομάδας συζήτησης  

                                                           
14 Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρία και Πράξη. Ξάνθη: Σπανίδη. 
15 Young A.J., McElhone M.J. (1986), Guidelines for the development of non-formal Environmental Education, 
UNESCO, Environmental education Series No 23 
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 Οι στόχοι αυτοί μπορούν να αφορούν τη γνώση (γνωστικοί στόχοι), τις αξίες 

(συναισθηματικοί στόχοι), ή την απόκτηση των δεξιοτήτων ή της τεχνογνωσίας 

(ψυχοκινητικοί στόχοι).  

Από τη συζήτηση, η ομάδα συνολικά και κάθε άτομο ξεχωριστά επιδιώκει να βελτιώσει το 

επίπεδο "ωριμότητάς του", να ενισχύσει την ικανότητά του να βρίσκει λύσεις σε διαφορετικά 

προβλήματα συμπεριλαμβανομένου κι αυτού της κοινής αποτελεσματικής προσπάθειας. 

Οι Γνωστικοί στόχοι 

Κάθε μέλος θα πρέπει να προσπαθήσει να γίνει ικανό:  

 να αναγνωρίζει τις απόψεις ή τις "τοποθετήσεις" των άλλων.  

 να επιτρέπει στους άλλους να αναπτύξουν την άποψή τους (αποδοχή, 

κατανόηση),   

 να αμφισβητεί ιδέες ή να φτάνει σε έναν συμβιβασμό,  

 να συμπαραστέκεται, να μεταδίδει πληροφορίες, να υποβάλλει προτάσεις, 

να διευκρινίζει, - κτλ.  

Ένας άλλος πιθανός γνωστικός στόχος μιας ομάδας συζήτησης είναι μια εκτίμηση για 

αυτό που μπορεί να κληθεί "αθροιστική επίδραση": η μια ιδέα οδηγεί σε άλλη και ότι μια 

ομάδα μπορεί να ανακαλύψει τις νέες ιδέες και "τις σχέσεις με τις ιδέες" που κανένας δε θα 

ήταν σε θέση να φθάσει μόνος του. Η αποκαλούμενη μέθοδος "καταιγισμός ιδεών" είναι 

βασισμένη σε αυτό το ίδιο το γεγονός. Μόλις εκτιμήσουν πλήρως την αθροιστική επίδραση, 

όλα τα μέλη της ομάδας συζήτησης θα προσπαθήσουν:  

 να  μεταχειριστούν  τις συζητήσεις ως ανταλλαγές,  

 να θεωρήσουν  τις συζητήσεις της ομάδας, ως μια αφορμή για τις ανταλλαγές μεταξύ 

λόγου και απάντησης,  

 να θεωρήσουν τις συζητήσεις σαν μια ευθύνη, δηλαδή ως προσωπική και κοινωνική 

σχέση μεταξύ των ατόμων και μεταξύ των ομάδων. 

Οι Τεχνικοί όροι   

 Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την κατάκτηση των διάφορων τεχνικών πτυχών των ομάδων 

συζήτησης (προετοιμασία  και καθοδήγηση  συζητήσεων, καταιγισμό ιδεών και ενσωμάτωση 

πληροφοριών).  

 

Επίλυση προβλήματος16 

Αυτή η τεχνική όχι μόνο παρέχει τη βάση για ένα σχετικό και με νόημα πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης αλλά επιτρέπει τη συμμετοχή των μαθητών και την ανάπτυξη ικανοτήτων 

κριτικής σκέψης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες καταστάσεις. 

Επιπλέον, η επιτυχία σε μία κατάσταση επίλυσης κάποιου προβλήματος, όσο μικρή και 

ασήμαντη να είναι, μπορεί να οδηγήσει σε μία βελτιωμένη εικόνα του ατόμου. Οι άνθρωποι 

                                                           
16 Unesco-UNEP 1985, A Problem-Solving Approach to, Environmental Education, Division of Science, Technical and 
Environmental Education,  International Environmental Education Programme Environmental Education Series 15 
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αρχίζουν να συνειδητοποιούν πως οι αλλαγές γίνονται για το καλό το δικό τους και της 

κοινωνίας τους. 

Όμως η επιμονή πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων δείχνει πως υπάρχει ένας 

περιορισμένος αριθμός ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί για να προσδιορίζουν και να 

επιλύουν αποτελεσματικά περίπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης δείχνει ότι η 

επίλυση προβλημάτων είναι μία δύσκολη διαδικασία και επιπλέον η χρήση της επίλυσης 

προβλημάτων ως τεχνική διδασκαλίας είναι το ίδιο επίπονη. Κάποιες δυσκολίες προκύπτουν 

από εμπόδια που υπάρχουν στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα και μπορούν να 

ξεπεραστούν αναπτύσσοντας προγράμματα επίλυσης προβλημάτων στη μη τυπική ΠΕ. 

 Εν συντομία, οι συμμετέχοντες σε μία άσκηση επίλυσης προβλήματος πρέπει: 

1. Να αναγνωρίζουν και να ορίζουν το πρόβλημα, 

2. Να συλλέγουν, να οργανώνουν και να αναλύουν τις πληροφορίες, 

3. Να παράγουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις, 

4. Να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν ένα σχέδιο δράσης, 

5. Να αξιολογούν τη διαδικασία. 

 

Έρευνα προσανατολισμένη στη δράση17 

 Η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση είναι μια ενιαία και διεπιστημονική εκπαιδευτική 

μέθοδος που διευκολύνει μια γενική και ενιαία προσέγγιση συγκεκριμένων προβλημάτων, 

βασισμένη στην έρευνα των αιτιών και συνεπειών και οδηγεί σε δράση με τη μορφή λύσεων  

αυτών των προβλημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρωπος μαθαίνει αυτό που θέλει να 

μάθει όταν αυτός το θέλει, καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία σίγουρα πρόκειται να είναι 

αργή παρόλα αυτά αθροιστική, εμπλέκοντας, όπως ήδη το κάνει, τη συμμετοχή όσων 

περισσότερων ανθρώπων γίνεται από το ίδιο κοινωνικό υπόβαθρο.  

Η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση, όπως εφαρμόζεται στο περιβάλλον έχει τα 

ακόλουθα γνωρίσματα: 

 Να βοηθήσει στο να αναγνωριστούν τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα σε μια τοπική 

εμβέλεια που προκαλούν αναγνωρίσιμες δυσκολίες  

 Να καθιερώσει απλές γενικές σχέσεις μεταξύ αυτών των ζητημάτων ώστε να μπορούν 

να γίνουν αντιληπτά από την κοινότητα. 

 Να εγκαινιάσει μια διαδικασία αλληλεπιδράσεων με έναν ή περισσότερους 

εμπλεκόμενους με σκοπό να βοηθήσει την κοινότητα ή την ομάδα να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματά της. 

Η στάση που ο εκπαιδευτής πρέπει να υιοθετήσει για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι αυτή της συνεχούς “περιέργειας” για τα στοιχεία και την 

                                                           
17 Unesco-UNEP 1985, A Problem-Solving Approach to, Environmental Education,  Division of Science, Technical 
and Environmental Education,  International Environmental Education Programme Environmental Education Series 
15 
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ετοιμότητα να μοιραστεί αυτή την περιέργεια με άλλους, μέσω αυξανόμενα συστηματικής 

αμφισβήτησης, παρατήρησης και συζήτησης. Ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να επιβάλλει τις 

δικές του ιδέες. Αν το έκανε θα εμπόδιζε το πιο σημαντικό στάδιο της έρευνας που είναι 

προσανατολισμένη στη δράση. Μαζί με αυτούς που ενδιαφέρονται για το project πρέπει να 

προσπαθήσει να ανακαλύψει υπό ποιες συνθήκες αυτοί και η κοινότητα μπορούν να 

συνεργαστούν ισότιμα, ώστε η κάθε πλευρά να μπορεί να ακολουθήσει τις λογικές 

διαδικασίες της άλλης παρακάμπτοντας έτσι τις συνήθεις ιεραρχίες. Με άλλα λόγια ο 

εκπαιδευτής πρέπει να ανακαλύψει τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, ανταλλαγής και λήψης 

αποφάσεων.  

Βασικά, η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. 

Προαπαιτούμενό της είναι η καλή επικοινωνία δεδομένου ότι η συζήτηση είναι ένα 

απαραίτητο εργαλείο αμφισβήτησης ιδεών που προϋπήρχαν, παράθεσης στοιχείων, 

έκφρασης απόψεων και συναισθημάτων και τακτοποίησης σκέψεων. 

Η ικανότητα αμφισβήτησης συγκεκριμένων καταστάσεων ή απόψεων για συγκεκριμένα 

φαινόμενα μπορεί να ενθαρρυνθεί κεντρίζοντας την περιέργεια, οργανώνοντας επισκέψεις 

και ξεκαθαρίζοντας ιδέες και αξίες σε ευνοϊκή ατμόσφαιρα.  

Στόχοι της έρευνας προσανατολισμένης στη δράση:  

Οι τεχνικοί στόχοι της έρευνας προσανατολισμένη στη δράση είναι׃  

 Να αναγνωρίσει και να ορίσει πραγματικά προβλήματα. 

 Να διατυπώσει υποθέσεις στην έρευνα και τη δράση.  

 Να συμφιλιώσει δύο προσεγγίσεις, δηλαδή την καθαρά θεωρητική έρευνα που 

συχνά διαχωρίζεται από την πραγματική ζωή και είναι έτσι μικρής πρακτικής αξίας, και μιας 

υπερβολικής επιθυμίας για δράση χάριν της δράσης. 

 Να διασφαλίσει ότι η γνώμη όλων είναι σεβαστή και ότι οι άνθρωποι είναι 

ελεύθεροι να εκφραστούν με το δικό τους τρόπο. 

Η ανάπτυξη ατομικών και συλλογικών ικανοτήτων μέσω της έρευνας προσανατολισμένης στη 

δράση 

Πνευματικές, συναισθηματικές και οργανωτικές δεξιότητες 

Μπορούμε μόνο να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή 

που θα αρχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε τις επιθυμίες μας να βγουν αληθινές. Η 

έρευνα προσανατολισμένη στη δράση δεν είναι ένα μέσο απόκτησης αφηρημένης γνώσης, 

είναι ένας τρόπος για να μετατρέψουμε τη γνώση μας για την πραγματικότητα σε πράξεις ή 

σκέψεις όσο το δυνατό καλύτερες για να καταλάβουμε τους μηχανισμούς αιτίας και 

αποτελέσματος συγκεκριμένων προβλημάτων. Πρέπει να μας βοηθά να εντοπίζουμε, να 

αμφισβητούμε  και να διατυπώνουμε προβλήματα καθώς επίσης και να αλλάζουμε τους 

τρόπους προσαρμογής μας στο περιβάλλον. Το επιτυγχάνει εκμαιεύοντας την ενεργό 

συλλογική εξερεύνηση αυτού του περιβάλλοντος ενισχύοντας την επίγνωση της επίδρασης 

που θα έχει μια συγκεκριμένη δράση, βοηθώντας τους ανθρώπους να αποφασίσουν το πεδίο 

και τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις δράσεις που προτείνουν. Σε ατομικό επίπεδο, οι 

νοητικές ικανότητες κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα δράση αναπτύσσονται κυρίως με την 

επικοινωνία, την αντιπαράθεση των ιδεών και την απόκτηση: 
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 Τεχνικών πληροφοριών. 

 Μεθόδων καταγραφής, μέτρησης, οργάνωσης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών, 

κτλ. 

 Αφιερώνοντας αρκετό χρόνο και παρέχοντας τα μέσα για σκέψη πάνω στην πρακτική 

δουλειά που έγινε για να εισάγει και να συζητήσει νέες ιδέες βασισμένες σε αναγνωρίσιμα 

δεδομένα. 

Στο συναισθηματικό επίπεδο η έρευνα δράσης δίνει νόημα στην εργασία του ανθρώπου και 

αποκαθιστά το βασικό σκοπό σε σχέση με το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ανάγκες. Η 

σημασία της έρευνας είναι ότι όχι μόνο ενισχύει τη γνώση και τη δράση αλλά, επίσης, 

συνιστά μια συναισθηματική πηγή της επιθυμίας για δράση. Ο καθένας πρέπει να 

ξαναανακαλύψει τη βάση της δράσης στη δική του πρακτική ζωή σ ’ένα δεδομένο 

περιβάλλον και να συνεχίσει να σκέφτεται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια δράση 

μπορεί να πάρει ακόμη βαθύτερη έννοια ενισχύοντας τα παρακάτω: 

 Μια αίσθηση έκπληξης  και την επιθυμία να δεις το περιβάλλον υπό νέο πρίσμα. 

 Τη θέληση να ανακαλύψεις συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις από τη στιγμή που 

το «πρόβλημα» έχει αναγνωρισθεί και διατυπωθεί. 

Η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση είναι μια ομαδική δραστηριότητα και μια κοινή 

αντίληψη για  δράση, για την εποικοδομητική στάση της ομάδας και της ικανότητάς της να 

παράγει επιστημονικές αναλύσεις, όχι απλά λίστες γεγονότων. Θα πρέπει να καθιστά τον 

καθένα ικανό να οργανώσει βιωματικά δεδομένα και να προβλέψει γεγονότα, πρέπει να δρα 

ως κίνητρο, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική σχέση με 

το περιβάλλον τους, έχοντας διαρκώς το μυαλό τους την προστασία του περιβάλλοντος. 

Δρώντας έτσι στο περιβάλλον ο άνθρωπος θα δρα έτσι και στον εαυτό του. Η περιβαλλοντική 

δράση είναι συνεπώς ένα μέσο, όχι ο σκοπός. Προκύπτοντας από ένα ερευνητικό project 

(χρησιμοποιώντας  την εφευρετικότητα, τη φαντασία, τη θέληση, την ομαδική προσπάθεια) 

μια τέτοια δράση πρέπει επίσης να γεννιέται από ενδιαφέρον και να αναπτύσσεται 

ενισχύοντας την ικανότητα να σκέφτεται κανείς κριτικά αναφορικά με τις δραστηριότητές 

του και να μαθαίνει από αυτές.   

Κύριες λειτουργίες της έρευνας προσανατολισμένης στη δράση ως μέρος της διαδικασίας 

επίλυσης προβλήματος 

Η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία απαιτεί 

η ομάδα και η ομάδα συμβούλων (δάσκαλοι, ερευνητές) να περνάνε από όλα τα στάδια της 

αυτοαποκαλούμενης «διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων’, δηλαδή: 

1. Αναγνωρίζοντας και θέτοντας το πρόβλημα 

Η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση αρχίζει με την αποσαφήνιση του 

προβλήματος. Δεν αρκεί να βάλεις τους μαθητές να αναρωτηθούν, πρέπει επίσης να μάθουν 

να διατυπώνουν τις ερωτήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να απορρέουν δεδομένα: 

 Είτε ως αποτέλεσμα αυθόρμητης παρατήρησης στο οικείο περιβάλλον τους 

 ή ως αποτέλεσμα παρατηρήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια πειραμάτων.  

 

2. Αναλύοντας το πρόβλημα  
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Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση 

είναι μια μορφή εξερεύνησης της φύσης. Όμως δε συγκεντρώνει απλά δεδομένα αλλά τα 

συγχρονίζει και τα ερμηνεύει, φτιάχνοντας έτσι τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για δράση, 

μάθηση και επινόηση, δηλαδή για μεθοδική οικοδόμηση αλλά και αυτοσχεδιασμό. 

3. Ψάχνοντας λύσεις 

 Η έρευνα δράσης συνεπάγεται μια εναλλαγή μεταξύ της έρευνας για λύσεις και τη δράση με 

μια συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ των δύο. 

4. Αξιολογώντας τις προτεινόμενες λύσεις 

Η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση είναι επίσης μια μορφή αξιολόγησης. Οι συζητήσεις 

μεταξύ των ερευνητών, των δασκάλων και της ομάδας οδηγούν σε μεγαλύτερη επίγνωση. 

Επιπλέον η επικοινωνία και ο συσχετισμός μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής 

διευκολύνουν την αξιολόγηση των λύσεων που αναμένεται  να παράγει η δράση. 

5. Σχεδιάζοντας τη δράση      

Ενώ η έρευνα προσανατολισμένη στη δράση είναι μια απάντηση σε ερωτήσεις ή ανάγκες 

πρέπει επίσης να είναι το αποτέλεσμα μιας επιθυμίας και μιας ανησυχίας. Όλοι οι μαθητές 

έχουν μια επιθυμία να δουν και να γνωρίσουν, μια επιθυμία να ελέγξουν το περιβάλλον τους. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων πιθανών δράσεων. 

6. Εκτελώντας τις δράσεις 

Ακόμη και αν η εκτέλεση μιας δράσης δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μάλλον ένα μέσο για να 

πας πέρα από μια κατάσταση, είναι πάνω απ ’όλα μια ευκαιρία να ξεπεράσεις τον εαυτό σου 

και να αντιμετωπίσεις το περιβάλλον σου. 

Τεχνική για την Ανάλυση των Περιβαλλοντικών Ζητημάτων 18 

Πώς μπορούν οι εκπαιδευτές να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν πώς να αναλύουν 

σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα και να κατανοούν πλήρως την πολυπλοκότητά τους; Ποια 

είναι η «ανατομία» του ζητήματος; Ποιοι είναι οι «εμπλεκόμενοι»; Ποιες είναι οι θέσεις τους; 

Τι πιστεύουν οι εμπλεκόμενοι για το ζήτημα; Ποιες αξίες αντιπροσωπεύονται από αυτές τις 

θέσεις και πεποιθήσεις; Οι ανάγκες που εκφράζονται από τους εμπλεκόμενοι είναι 

πραγματικές ανάγκες ή έτσι αντιλαμβάνονται από αυτούς; Ποιες είναι οι επιπτώσεις των 

διαφόρων λύσεων που τίθενται από τους εμπλεκόμενοι; 

Η Μέθοδος 

Τα περίπλοκα περιβαλλοντικά ζητήματα συχνά μπερδεύουν τους μαθητές. Η τεχνική 

ανάλυσης ζητημάτων επιτρέπει στους μαθητές να οργανώνουν πληροφορίες για ένα ζήτημα 

μέσα σε ένα σαφές εννοιολογικό πλαίσιο. Η μέθοδος έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει ένα 

σύνολο ικανοτήτων οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν ευρύτερα και να χρησιμοποιηθούν 

για να κάνουν αντιληπτά τα τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα.  

                                                           
18 Hungerford, H., Peyton, R., & Wilke. (1980). Goals for curriculum development in environmental education. The 

Journal of Environmental Education, 11(3), 42-47. 
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Η εκπαίδευση των μαθητών για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνική 

περιλαμβάνει μία προσέγγιση τριών σταδίων: την προσέγγιση «ορίζω–εξασκώ–εφαρμόζω». 

Στο πρώτο στάδιο, παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτή στους μαθητές μία περίληψη της 

τεχνικής. Παρουσιάζονται και ορίζονται τα συγκεκριμένα συστατικά της ανάλυσης 

ζητημάτων. Παρουσιάζεται επίσης μία λίστα που περιγράφει τις αξίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισμό των αξιών. Αυτή η λίστα παρέχει τους ορισμούς διαφόρων, συνηθισμένων 

αξιών, π.χ. πολιτική, κοινωνική, επιστημονική, οικονομική κ.λπ. 

Συστατικά  

Πρόβλημα: Μία κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος ή κάτι βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Ζήτημα: Ένα πρόβλημα ή η λύση του για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές πεποιθήσεις και 

αξίες. 

Εμπλεκόμενοι: Οι άνθρωποι ή οι οργανώσεις που έχουν κάποιο ρόλο στο ζήτημα. 

Θέσεις: Οι θέσεις των παικτών σχετικά με το ζήτημα. 

Πεποιθήσεις: Οι ιδέες των παικτών, αληθινές ή όχι, σχετικά με το ζήτημα. 

Αξίες: Οι οδηγίες που αντανακλούν τη σχετική σημασία των πεποιθήσεων για μία 

συγκεκριμένη κατάσταση. 

Λύσεις: Οι διάφορες στρατηγικές που είναι διαθέσιμες για την επίλυση ενός ζητήματος 

Παραδείγματα Περιγραφής των Αξιών 

Αισθητική: Αναφέρεται στην εκτίμηση του ωραίου μέσω των αισθήσεων. 

Πολιτιστική: Αναφέρεται στη διατήρηση των συμπεριφορών και τακτικών μίας κοινωνικής 

ομάδας.  

Οικολογική: Αναφέρεται στη διατήρηση της ενότητας των φυσικών συστημάτων. 

Οικονομική: Αναφέρεται στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών για χρήματα. 

Εκπαιδευτική: Αναφέρεται στα οφέλη που προέρχονται από τη μάθηση και διδασκαλία. 

Εγωκεντρική: Αναφέρεται στην προσωπική ικανοποίηση και εκπλήρωση· μία «ατομική» αξία. 

Νομική: Αναφέρεται στο νόμο και στην ενδυνάμωσή του. 

Ψυχαγωγική: Αναφέρεται στη χρήση του ελεύθερου χρόνου. 

Κοινωνική: Αναφέρεται στα συναισθήματα και στις καταστάσεις που μοιράζονται από τους 

ανθρώπους· μία αλληλεξάρτηση των ανθρωπίνων καταστάσεων. 

Άλλες Σκέψεις για την Ανάλυση Ζητημάτων 

Η ανάλυση ζητημάτων παρέχει στους μαθητές ένα μηχανισμό για να κατανοήσουν 

ολοκληρωτικά ένα ζήτημα. Οι παρακάτω ερωτήσεις αποτελούν κάποιες από τις 

σημαντικότερες ερωτήσεις που ίσως μελετηθούν σε αυτό το σημείο. 
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 Πόσο έγκυρες είναι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους 

εμπλεκόμενους όσον αφορά τις θέσεις τους; 

 Τι επιπλέον πληροφορίες πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές για να λάβουν μία 

συνετή απόφαση σχετικά με το ζήτημα; 

 Οι λύσεις που τέθηκαν από τους διάφορους εμπλεκόμενους ανταποκρίνονται 

στα πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα ή απλά αντανακλούν άλλα 

συμφέροντα, π.χ. οικονομικά, εγωκεντρικά, πολιτικά κ.λπ.; 

 Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συνέπειες (όφελος και 

κόστος) που σχετίζονται με τις προτεινόμενες λύσεις; 

 Ποιος πληρώνει το κόστος; Ποιοι μοιράζονται τα οφέλη (ή τις λύσεις); 

Στο δεύτερο στάδιο, ένα ζήτημα που μπορεί να προσεγγιστεί, επιλέγεται από τον δάσκαλο 

και παρουσιάζεται στους μαθητές. Συνήθως χρησιμοποιούνται άρθρα από περιοδικά ή 

εφημερίδες, προγράμματα της τηλεόρασης ή προσκεκλημένους ομιλητές. Δουλεύοντας σε 

μικρές ομάδες, οι μαθητές προσδιορίζουν το ζήτημα, ονομάζουν τους παίκτες-κλειδιά και τις 

θέσεις τους στο ζήτημα, συνοψίζουν τις πεποιθήσεις αυτών των παικτών και προσδιορίζουν 

τις αξίες που φαίνεται να καθοδηγούν τις παραπάνω πεποιθήσεις. Στο τέλος, κάθε ομάδα 

γράφει και παρουσιάζει μία «αναφορά ανάλυσης του ζητήματος» στην τάξη. Αυτή η 

αναφορά συνοψίζει τα ευρήματα της ομάδας σχετικά με τον προσδιορισμό του ζητήματος, 

των παικτών, των θέσεων, των πεποιθήσεων και των αξιών τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας, ο δάσκαλος ενεργεί ως αξιολογητής της ανάλυσης και διευκολύνει την ομάδα 

όταν αυτή συναντά δυσκολίες. 

Στο τρίτο στάδιο, ένα ζήτημα που μπορεί να εφαρμοστεί παρουσιάζεται στους μαθητές. 

Τυπικά, αυτό το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο από το ζήτημα στο δεύτερο στάδιο. Και πάλι, οι 

μαθητές δουλεύουν σε μικρές ομάδες, προσδιορίζουν όλα τα συστατικά και παρουσιάζουν 

μία σύνθεση της ανάλυσης του ζητήματος. Μία άλλη προσέγγιση λειτουργεί ως εξής: οι 

μαθητές συγκεντρώνουν άρθρα σχετικά με το ζήτημα για ανάλυση από δευτερεύουσες 

πηγές. Αυτά τα άρθρα μπορούν να αναλυθούν είτε ατομικά ή συλλογικά, ανάλογα με την 

προτίμηση του δασκάλου. Ανεξάρτητα από την στρατηγική που θα χρησιμοποιηθεί, οι 

μαθητές πρέπει να έχουν τις ικανότητες να αναλύουν ανεξάρτητα ένα ευρύ πεδίο 

περιβαλλοντικών ζητημάτων αφού πρώτα έχουν κάνει αρκετή εξάσκηση. 

Συνοψίζοντας αυτή η τεχνική 19 παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις για να 

κατανοήσουν και να ερευνήσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα καλλιεργεί την 

κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Επίσης, περιλαμβάνει την κατανόηση της 

ανάγκης επίλυσης αυτών των ζητημάτων μέσω της έρευνας, της αξιολόγησης, της 

προσωπικής λήψης αποφάσεων και της δράσης. 

 

Εκπαιδευτικοί Σκοποί για τη Διδασκαλία Ζητημάτων20 

                                                           
19 Ramsey και Hungerford 1989 προσαρμοσμένο από Hungerford, Peyton και Wilke 1980) 
20 (Πηγή: Ramsey και Hungerford 1989 προσαρμοσμένο από Hungerford, Peyton και Wilke 1980) 
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1.  Επίπεδο Θεμελίων 

Αυτό το επίπεδο προσπαθεί να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις για να 

κατανοήσουν και να ερευνήσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Περιέχει βασικές 

επιστημονικές και κοινωνικές μελέτες που σχετίζονται με τα ζητήματα. 

2. Επίπεδο Αντίληψης σχετικά με τα Ζητήματα 

Στο επίπεδο αυτό γίνεται προσπαθεία να καλλιεργηθεί η κατανόηση των περιβαλλοντικών 

ζητημάτων. Επίσης, περιλαμβάνεται η κατανόηση της ανάγκης επίλυσης αυτών των 

ζητημάτων μέσω της έρευνας, της αξιολόγησης, της προσωπικής λήψης αποφάσεων και της 

δράσης. 

3. Επίπεδο Έρευνας και Αξιολόγησης 

Αυτό το επίπεδο εξασφαλίζει την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων που 

θα επιτρέψουν στον μαθητή να ερευνήσει ζητήματα και να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις 

για αυτά τα ζητήματα. Επίσης, περιλαμβάνει την απασχόληση των μαθητών στην ερευνητική 

διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων της συλλογής πληροφοριών, της ερμηνείας και της 

διάδοσής τους. 

4. Επίπεδο Ευθύνης Πολιτών 

Αυτό το επίπεδο καθοδηγεί την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των απαραίτητων ικανοτήτων 

ώστε οι μαθητές να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις και να αναλαμβάνουν θετική δράση 

που έχει σαν στόχο την επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. 
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Ποιότητα και καταλληλότητα του προγράμματος 

Ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό και τεχνικές 

Στη συνέχεια, παρατίθεται σχέδιο δράσης με θέμα τις πηγές ενέργειας (Αναστασάτος, 2005). 

Στόχοι 

Στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα πρέπει: 

• Να γνωρίσουν τις πηγές ενέργειας. 

• Να συνειδητοποιήσουν την εξάντληση των αποθεμάτων του πετρελαίου και του 

κάρβουνου, και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που επιφέρει η χρήση τους. 

• Να κατανοήσουν τις απειλές από την πυρηνική ενέργεια. 

• Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τις 

δυνατότητές τους. 

• Να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους για το σημερινό αδιέξοδο του ενεργειακού 

μοντέλου που ακολουθείται. 

• Να αναλάβουν δράση σχετικά με τον περιορισμό της σπατάλης στην ενέργεια. 

Διδακτικές ενέργειες 

Ο δάσκαλος ξεκινά με την έννοια «μαύρος χρυσός», η οποία είχε αναφερθεί και στο μάθημα 

των υδάτινων πόρων. Αφού διασαφηνιστεί σε όλους ότι πρόκειται για το πετρέλαιο, θέτει ως 

δεύτερη ερώτηση το γιατί το ονομάζουν χρυσό, με στόχο να εκμαιεύσει την απάντηση: για 

την πολύτιμη προσφορά του ως πηγή ενέργειας. Ακολουθεί μικρή συζήτηση για το πότε 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά και την επανάσταση που επέφερε στην παραγωγή και τις 

μεταφορές. Αμέσως μετά η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ποια πηγή ενέργειας 

αντικατέστησε, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις μέρες μας κυρίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν διευκρινισθεί ότι αναφερόμαστε στο κάρβουνο, ο δάσκαλος 

δίνει ορισμένα εντυπωσιακά στοιχεία, όπως, λ.χ., ότι το 1/6 της παγκόσμιας παραγωγής 

πρωτογενούς ενέργειας γίνεται με καύση ξύλων, που σημαίνει τεράστια καταστροφή των 

δασών. Έπειτα ένας μαθητής γράφει στον πίνακα με τη βοήθεια των συμμαθητών του που 

χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο και το κάρβουνο σήμερα. Οι απαντήσεις πρέπει να 

επικεντρωθούν σε αναγνωρίσιμες μορφές στο σπίτι, το σχολείο και τον περίγυρό τους. 

Τελειώνοντας με την καταγραφή οι μαθητές πληροφορούνται ότι η χρησιμοποίηση των δύο 

μορφών αυτών συνεπάγεται την εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα και οι μαθητές 

καλούνται να απαντήσουν που έχει αναφερθεί το συγκεκριμένο αέριο και τι προβλήματα 

δημιουργεί. Επιδίωξη είναι η υπενθύμιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και των 

κινδύνων που εγκυμονεί για τον πλανήτη. Επαναλαμβάνεται στην ομάδα ότι οι παγκόσμιες 

διασκέψεις για το περιβάλλον στο Ρίο, το Τόκιο και το Μπουένος Άιρες τα τελευταία χρόνια 

με τη συμμετοχή πάνω από 100 χωρών, κάθε φορά έθεταν ως πρωταρχικό ζήτημα προς 

επίλυση τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, που συνδέεται κυρίως με το 

πετρέλαιο και το κάρβουνο. Ο δάσκαλος συμπληρώνει ότι στην πρωτογενή ενέργεια 

συμπεριλαμβάνεται και το φυσικό αέριο που είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον. Μάλιστα 

παρέχονται πληροφορίες στους μαθητές για τον μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου που θα έρθει 
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στη χώρα μας από τη Ρωσία και τις υποδομές που φτιάχτηκαν εδώ. Το δεύτερο μέρος του 

μαθήματος αφορά την πυρηνική ενέργεια. Ο δάσκαλος ξεκινά την ενότητα με την ερώτηση 

τι θυμίζει στα παιδιά το Τσερνομπίλ και η Φουκοσίμα; Το ατύχημα στην πρώην Σοβιετική 

Ένωση είναι σχετικά πρόσφατο και ενώ οι μαθητές ήταν σε πολύ μικρή ηλικία τότε, επειδή 

συχνά η τηλεόραση προβάλλει εικόνες από τις καταστροφές που είχαν επέλθει μπορεί σε 

κάποιους να είναι γνωστό. Επίσης τους υπενθυμίζει ένα σχετικά πρόσφατο ατύχημα στην 

Ιαπωνία. Γίνεται ιστορική αναδρομή για το πότε άρχισε η «πυρηνική εποχή», πότε 

λειτούργησε ο πρώτος πυρηνικός σταθμός, τις τεράστιες δυνατότητες της πυρηνικής 

ενέργειας και ποιες χώρες διαθέτουν τέτοια εργοστάσια. Συνδέεται το θέμα με τα πυρηνικά 

όπλα και τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση τους ή από ένα πυρηνικό ατύχημα 

μεγάλης έκτασης. Τέλος, η τάξη γνωρίζει τους κινδύνους από τα πυρηνικά απόβλητα που 

είναι ένα άλυτο πρόβλημα λόγω του υψηλού κόστους. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν 

την υπάρχουσα κατάσταση. Για το λόγο αυτό παρέχονται πληροφορίες για τα πυρηνικά 

εργοστάσια της Βουλγαρίας, τις υπό κατασκευή μονάδες στην Τουρκία και επιχειρείται η 

απομυθοποίηση της καθαρής και φτηνής ενέργειας. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του 

μαθήματος αφορά τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Στην οθόνη προβάλλεται διαφάνεια, 

από την οποία οι μαθητές γνωρίζουν και άλλες μορφές πέρα από την ηλιακή και την αιολική 

ενέργεια. Παράλληλα τους παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ανεξάντλητες 

δυνατότητές τους και παραδείγματα άλλων χωρών, π.χ., της Δανίας, όπου σε ένα χωριό με 

την καύση άχυρων εξασφαλίζεται η ενέργεια το καλοκαίρι σε ποσοστό 100% και το χειμώνα 

40%, ή της Ελβετίας, όπου το 60% των ενεργειακών αναγκών της εξασφαλίζεται από 

υδατοπτώσεις. Η συζήτηση στρέφεται γύρω από τα προβλήματα της μη εκτεταμένης 

εφαρμογής τους. Το μάθημα θα τελειώσει με τις αναγκαίες δράσεις που πρέπει να υπάρξουν 

σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Όπως και στα προηγούμενα μαθήματα, στην Π.Ο. παρέχονται 

φωτοτυπίες με περίληψη του μαθήματος. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο στη σχολική τάξη 

Η Π.Ο. γνωρίζει ήδη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και το έκτο επαναληπτικό, τις 

επιπτώσεις του διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Είναι ενήμερη και για το πρόβλημα 

της κατάχρησης των αυτοκινήτων στις μεγάλες πόλεις. Δεν γνωρίζει όμως όλη τη διάσταση 

του ενεργειακού ζητήματος σε εθνικό και κυρίως σε διεθνές επίπεδο. Με βάση τα στοιχεία 

που παρέχονται μπορεί να σχηματίσει μια ξεκάθαρη εικόνα για ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήματα που απασχολεί σήμερα την παγκόσμια κοινότητα. Κυρίως ευαισθητοποιείται 

στη σπατάλη ενέργειας, η οποία μπορεί να περιοριστεί. Είναι επίσης πληροφορημένη για 

τους κινδύνους των πυρηνικών ατυχημάτων, κυρίως με τη συζήτηση που έχει προκύψει με 

αφορμή τα πυρηνικά εργοστάσια στην Τουρκία και η οποία έχει πάρει ιδιαίτερη έκταση στα 

τοπικά ΜΜΕ. Είναι απληροφόρητη όμως για τις ήπιες (εναλλακτικές) μορφές ενέργειας, τις 

δυνατότητές τους και την εμπειρία που υπάρχει. Και εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος. 

Κίνητρα υπάρχουν, όπως και ικανοποιητική -όχι φυσικά η επιθυμητή-τεχνογνωσία. Είναι 

αναγκαίο να υπάρξει προσανατολισμός προς αυτή την πλευρά.  

Στρατηγικές μάθησης και νοητικές εργασίες 

• Οι μαθητές προβληματίζονται με την εξάντληση των κοιτασμάτων του πετρελαίου και το 

μελλοντικό πρόβλημα που θα προκύψει. 
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• Συσχετίζουν την καύση πετρελαίου και κάρβουνου με την ατμοσφαιρική ρύπανση και το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

• Συνειδητοποιούν ότι η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική 

λύση στο ενεργειακό πρόβλημα εξαιτίας των κινδύνων που εγκυμονεί, είτε από ένα 

ενδεχόμενο ατύχημα είτε από τα πυρηνικά απόβλητα. 

• Προβληματίζονται με τα σχέδια κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων ή τη συνέχιση της 

λειτουργίας άλλων σε γειτονικές χώρες σε συνδυασμό με την υψηλή σεισμικότητα της 

περιοχής. 

• Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 

•  Γνωρίζουν τις πρωτοβουλίες της διεθνούς κοινότητας με κατεύθυνση την αλλαγή του 

ενεργειακού μοντέλου. 

• Καλλιεργείται η σκέψη για περιορισμό της σπατάλης ενέργειας στο σπίτι και το σχολείο. 

 

Δραστηριότητες για το σπίτι-σχολείο 

 

Τα παιδιά καλούνται να καταγράψουν τις ηλεκτρικές συσκευές που έχουν στα σπίτια τους, 

για να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης, να εντοπίσουν 

φιλικά προς το περιβάλλον ψυγεία στο σπίτι και υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ομάδα που έχει 

αναλάβει το σβήσιμο των φώτων στα διαλείμματα. 

 

Παρατηρήσεις δασκάλου 

 

•  Στο μάθημα αυτό τα παιδιά έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί προσδοκούσαν να 

μάθουν στο τέλος αν πράγματι υπάρχουν εναλλακτικές μορφές ενέργειας που μπορούν να 

αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες. 

 

•  Μετά την πρώτη ώρα του μαθήματος έγινε συζήτηση και καταγράφηκαν στον πίνακα όλες 

οι άλλες μορφές ενέργειας. 

 

•   Οι μαθητές ρώτησαν και έμαθαν για τις καινούριες έννοιες, όπως τη βιομάζα και πως 

εξασφαλίζουμε από αυτήν ενέργεια. Εντυπωσιάστηκαν από τις προόδους που έχουν κάνει 

άλλα κράτη σε παρόμοια θέματα. 

 

 Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος είχαν πολλά ερωτηματικά για την πυρηνική ενέργεια. 

Συνέκριναν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και παρ’ όλο που διαπίστωσαν την 

τρομακτική της δύναμη κατέληξαν στην απόρριψη της επιλογής αυτής. 

 

• Μεταφέρουμε αυτούσια τα λόγια ενός μαθητή: «καλύτερα, δάσκαλε, με το λυχνάρι και 

το λαδάκι παρά να καταστραφεί ο πλανήτης μας». 

 

• Στο σημείο αυτό αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα από το ατύχημα στο Τσερνομπίλ, τα 

θύματα, αλλά και τον πανικό που υπήρξε τότε σε πολλές χώρες, καθώς και στην Ελλάδα, με 
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τις απαγορεύσεις στην κατανάλωση πολλών τροφίμων, και έμαθαν για τις μακροχρόνιες 

επιπτώσεις της ραδιενέργειας στην υγεία μας. 

 

• Συζητήθηκε η υπόθεση της εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων στο Ακογιού της 

Τουρκίας και τι ακριβώς σημαίνει ο κίνδυνος ενός πιθανού ατυχήματος με δεδομένη τη 

σεισμικότητα της περιοχής. 

 

Κριτική ανάλυση διδασκαλίας 

 

Το συγκεκριμένο μάθημα έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν μία πλήρη 

εικόνα της ιστορικής διαδρομής των χρήσεων ενέργειας από τον άνθρωπο και πώς αυτή 

βοήθησε στην εξέλιξη του πολιτισμού. Παράλληλα τους δόθηκε η δυνατότητα να 

αντιληφθούν πώς με το επιλεγέν ενεργειακό μοντέλο που ακολουθήθηκε, κυρίως από τις 

αναπτυγμένες χώρες, φτάσαμε στα σημερινά οικολογικά προβλήματα. 

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου κυρίως, η όξινη βροχή και η τρύπα του όζοντος 

δευτερευόντως σχετίζονται άμεσα με την καύση του κάρβουνου και του πετρελαίου. Για 

άλλη μια φορά έγινε αναφορά στην ομάδα για τις Παγκόσμιες Διασκέψεις στο Ρίο, το Τόκιο 

και το Μπουένος Άιρες, όπου συμμετείχαν κάθε φορά πάνω από 100 χώρες και που έθεσαν 

ως στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, ο οποίος συνδέεται με το 

πετρέλαιο και τον άνθρακα. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο στις φτωχές χώρες του 

Τρίτου Κόσμου, οι οποίες αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες μορφές 

τεχνολογίας, λόγω έλλειψης χρηματικών πόρων, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ως μορφή 

ενέργειας την καύση των ξύλων καταστρέφοντας τεράστιες δασικές εκτάσεις. Επιχειρήθηκε 

και επιτεύχθηκε -όπως φαίνεται από τις παρατηρήσεις του δασκάλου- η απομυθοποίηση του 

πυρηνικού θαύματος, που μόνο θαύμα δεν είναι, αλλά ένας πραγματικός εφιάλτης. 

 

Μεγάλο βάρος της διδασκαλίας δόθηκε στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως είναι η 

αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμία, οι υδατοπτώσεις, η βιομάζα κ.ά. Φροντίσαμε οι μαθητές να 

πληροφορηθούν τα τεράστια άλματα της τεχνολογίας στις ήπιες μορφές ενέργειας, που 

μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, αλλά και τα αργά βήματα που γίνονται στη χώρα μας (πλην 

των υδατοπτώσεων) σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη Δανία, αλλά και τις 

ΗΠΑ. Τέλος, δόθηκε και πάλι η ευκαιρία να γνωρίσει η τάξη το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για τις 

ήπιες μορφές ενέργειας και την προσπάθεια που γίνεται για τη μείωση της σπατάλης 

ενέργειας που θα συμβάλει στην επίλυση των οικολογικών προβλημάτων. Και οι ευθύνες 

όλων μας είναι μεγάλες. Τέθηκε έτσι το ζήτημα και της προσωπικής μας στάσης. 

 
Αποτελέσματα από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε σπίτι-σχολείο και των 

διαδικασιών αξιολόγησης. 

 

Στη δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν το πλήθος των ηλεκτρικών 

συσκευών που υπάρχουν στο σπίτι τους και να εντοπίσουν ψυγεία νέας τεχνολογίας που 

είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ψυγεία φιλικά προς το περιβάλλον δήλωσα\ ότι διαθέτουν 

11 μαθητές. Έγινε υπενθύμιση ότι τα ψυγεία αυτά δεν δημιουργούν πρόβλημα στη στοιβάδα 

του όζοντος. Στη δραστηριότητα ανταποκρίθηκαν 19 μαθητές της τάξης. Καταγράφηκαν 37 
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διαφορετικές συσκευές. Κυριαρχούν, όπως είναι φυσικό: η κουζίνα, το πλυντήριο, το ψυγείο 

και η τηλεόραση (17 μαθητές). Ακολουθούν το βίντεο, στέρεο, σίδερο, απορροφητήρας, 

πλυντήριο πιάτων και καλοριφέρ, ψηστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων (13 μαθητές). 

Υπάρχουν 3 μαθητές που δηλώνουν την ύπαρξη Η/Υ. Η ύπαρξη κλιματιστικών είναι 

υπερβολική σε ένα χωριό, το οποίο, και λόγω θέσης και τρόπου δόμησης των σπιτιών -

πέτρινοι τοίχοι, κεραμοσκεπές- έχει δροσιά και τις πολύ ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Ίσως 

θα έπρεπε σε συνεργασία με το Δήμο να γίνει μια προσπάθεια ενημέρωσης για καλύτερες 

μονώσεις, που θα εξασφαλίζουν τις επιθυμητές θερμοκρασίες και θα αποφεύγονται οι 

ενεργοβόρες αυτές συσκευές. Η ανυπαρξία ηλιακών θερμοσιφώνων οφείλεται στο γεγονός 

της απαγόρευσής τους στον οικισμό, επειδή είναι παραδοσιακός. 

 

Από την προσεχτική ανάγνωση των απαντήσεων μπορούμε να υποθέσουμε ότι αρκετοί 

μαθητές ξέχασαν να καταγράψουν κάποιες συσκευές που σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν είναι 

εκτεθειμένες σε ορατά σημεία του σπιτιού, όπως, λ.χ., τους θερμοσίφωνες, για τους 

απαντούν θετικά μόνο 4, ή τους απορροφητήρες, για τους οποίους απαντούν 6. Η ελάχιστη 

τιμή ηλεκτρικών συσκευών που αναφέρθηκε από κάποιο μαθητή είναι 4, ενώ η μέγιστη 21. 

Ο μέσος όρος εμφανίζεται 10.32, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι αρκετά πιο 

μεγάλος. 

 

Σύνοψη 

 

Οι μαθητές, αφού γνώρισαν τις πηγές ενέργειας, προβληματίστηκαν για την εξάντληση των 

ορυκτών καυσίμων και συνειδητοποίησαν τη συσχέτιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

του φαινομένου του θερμοκηπίου, με την καύση πετρελαίου και άνθρακα. Κατανόησαν τα 

πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας, εξέφρασαν τις απόψεις 

τους για το ζήτημα αυτό και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τις ήπιες μορφές ενέργειας, 

αντλώντας συγχρόνως αισιοδοξία για το μέλλον. 
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα-Αξιολόγηση  
Με τη χρήση του εγχειριδίου το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι ικανό:  

Επίπεδο 1 Οικολογική Συνείδηση 

 να μπορεί χρησιμοποιεί τις γνώσεις που έχει για να προβλέπει τις 

οικολογικές συνέπειες των εναλλακτικών λύσεων στα ζητήματα ενέργειας  

 να προσδιορίζει, να επιλέγει και να ερμηνεύει τις κατάλληλες πηγές 

επιστημονικών πληροφοριών σε μια προσπάθεια να ερευνά, να αξιολογεί και να βρίσκει 

λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

 να μεταδίδει και εφαρμόζει, σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, τις κυριότερες 

έννοιες των θεματικών πεδίων της ενέργειας και του περιβάλλοντος 

Επίπεδο 2 Εννοιολογική Αντίληψη 

 να αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες του ανθρώπου 

επηρεάζουν το περιβάλλον από μία οικολογική οπτική γωνία 

 να αναλύει τις εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες για την επίλυση 

σοβαρών ενεργειακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και τις οικολογικές και πολιτιστικές 

επιπτώσεις των λύσεων αυτών 

 να τεκμηριώνει την ανάγκη για έρευνα και αξιολόγηση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων ως αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων 

 να ερμηνεύει τους διαφορετικούς ρόλους που έχουν οι αξίες των ανθρώπων 

σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάγκη για διευκρίνηση της προσωπικής 

αξίας ως αναπόσπαστο τμήμα της λήψης αποφάσεων 

 να σταχυολογεί την ανάγκη για υπεύθυνη δράση των πολιτών (π.χ. 

εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ ) κατά την επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. 

Επίπεδο 3 Έρευνα και Αξιολόγηση 

 να ερευνά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις 

και να αναπτύσσει, να επιλέγει και να εφαρμόζει το εκπαιδευτικό υλικό και τις στρατηγικές 

που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη παρόμοιων ικανοτήτων στους αποδέκτες 

συμπεριλαμβάνοντας: 

 τις γνώσεις και ικανότητες που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό και 

την έρευνα των ζητημάτων ενέργειας και περιβάλλοντος (χρησιμοποιώντας 

πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφοριών και συνθέτοντας τα δεδομένα 

που συλλέχθηκαν) 

 την ικανότητα να αναλύουν τα ενεργειακά ζητήματα με σεβασμό στις 

οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις τους  

 την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις εναλλακτικές λύσεις για τα σοβαρά 

προβλήματα και τις αξίες που σχετίζονται με τις λύσεις αυτές 

 την ικανότητα να αξιολογούν αυτόνομα τις εναλλακτικές λύσεις για τα 

προβλήματα με σεβασμό στις οικολογικές και πολιτιστικές επιπτώσεις των λύσεων 

 την ικανότητα να προσδιορίζουν και να διευκρινίζουν τη θέση τους σχετικά 

με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις λύσεις τους 

 την ικανότητα να αξιολογούν, να διευκρινίζουν αλλά και να μεταβάλλουν 

την άποψή τους υπό το φως νέων δεδομένων. 

Επίπεδο 4 Ικανότητες Περιβαλλοντικής Δράσης 
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 Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ικανός να προωθήσει 

μια θετική περιβαλλοντική δράση με σκοπό να επιτύχει και να διατηρήσει μία δυναμική 

ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και στην ποιότητα περιβάλλοντος, καθώς επίσης και 

να αναπτύσσει, να επιλέξει και να εφαρμόσει το εκπαιδευτικό υλικό και τις στρατηγικές που 

θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη παρόμοιων ικανοτήτων στους αποδέκτες ώστε αυτοί να 

αναλάβουν ατομική ή ομαδική δράση όταν είναι απαραίτητο. Τα προγράμματα αυτά ορίζουν 

και μετρούν τα αποτελέσματα, με σκοπό να βελτιώσουν τα υπάρχοντα προγράμματα, να 

εξασφαλίσουν την αναγκαία υπευθυνότητα και να αυξήσουν τα αποτελέσματα μελλοντικών 

προσπαθειών21. 

 

 

  

                                                           
21 Young A.J., McElhone M.J. (1986), Guidelines for the development of non-formal Environmental Education, UNESCO, 

Environmental education Series No 23 
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