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Καζώο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ν ππεξπιεζπζκόο θαη νη αληζόηεηεο αξρίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηνλ 

πιαλήηε καο θαη ηελ παγθόζκηα αλζξώπηλε αλάπηπμε, ε Βησζηκόηεηα έρεη γίλεη όιν θαη πην 

ζεκαληηθή γηα έλα Αεηθόξν κέιινλ.  

Ο Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΗΔ) νξίδεη ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΑΑ) σο αλάπηπμε πνπ 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα δηαθπβεύεηαη ε ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ 

λα ηθαλνπνηνύλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ΑΑ απαηηεί ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ νηθνδόκεζε ελόο, ρσξίο απνθιεηζκνύο, βηώζηκνπ θαη αλζεθηηθνύ κέιινληνο γηα ηνπο 

αλζξώπνπο θαη ηνλ πιαλήηε, ελαξκνλίδνληαο: ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν STEM (Δπηζηήκε-Σερλνινγία-Μεραληθή-Μαζεκαηηθά) έρεη, 

ζε απηό ην επίπεδν, ηεξάζηην ξόιν, θαζώο κπνξεί λα δώζεη απαληήζεηο ζε απηήλ ηελ απαξαίηεηε 

ελαξκόληζε. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ΑΑ έρεη ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 

2001, ε ΔΔ θαζηέξσζε κηα ηξαηεγηθή ΑΑ θαη πην πξόζθαηα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ Αηδέληα ηνπ 

2030 ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ ΑΑ. 

Γελ κπνξνύκε λα κηιάκε γηα ΑΑ ρσξίο λα επηζεκαίλνπκε ηνλ ξόιν ηεο εθπαίδεπζεο. Η εθπαίδεπζε 

είλαη βαζηθή γηα ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο θαη πξνώζεζεο βηώζηκσλ ιύζεσλ γηα ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηόζν ησλ αλζξώπσλ όζν θαη ηνπ πιαλήηε (ΟΗΔ, 2013). 

Η Δθπαίδεπζε γηα Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) πξέπεη λα ζεσξεζεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Όια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, από ηελ 

πξνζρνιηθή έσο θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο 

άηππεο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα ην ζεσξήζνπλ επζύλε ηνπο λα ζηξαθνύλ πξνο ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε βαζηθώλ εγθάξζησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βησζηκόηεηα. (Θέκαηα θαη Σάζεηο ζηελ ΔΑΑ, ΟΗΔ, 2018) 

Όπσο ζεκεηώλεηαη, ε ΔΑΑ πξέπεη λα μεθηλά λσξίο ζην ζρνιείν (ΟΗΔ, 2018). ηελ πξώηκε ειηθία 

ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηηο κεγαιύηεξεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη είλαη κηα επνρή 

όπνπ ζεκειηώλνληαη πνιιέο από ηηο βαζηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο ηνπο. Γλσξίδνπκε από ηελ έξεπλα 

θαη από ηελ εκπεηξία όηη αθόκε θαη ηα πνιύ κηθξά παηδηά είλαη ηθαλά γηα εμειηγκέλε ζθέςε ζε ζρέζε 

κε θνηλσληθό-πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη όηη όζν λσξίηεξα εηζάγνληαη νη ηδέεο ηεο ΔΑΑ, ηόζν 

κεγαιύηεξνο είλαη ν αληίθηππνο θαη  ε επηξξνή ηνπο. 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ε ΑΑ ηείλεη λα δηδάζθεηαη ζηα πςειόηεξα επίπεδα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

(EACEA, 2017). ην δεκνηηθό ζρνιείν, ε ΔΑΑ αληηκεησπίδεηαη αλεπαξθώο. Δίλαη ζπλεζηζκέλν λα 

ππάξρνπλ νξηζκέλα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ΑΑ πνπ θαιύπηνληαη ζηελ ηάμε (π.ρ. πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, απόβιεηα), αιιά ζπλήζσο όρη σο κέξνο κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Σν πξόγξακκα Colourful World ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε κηαο θαηλνηόκνπ θαη παηγληώδνπο 

παηδαγσγηθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ (6 έσο 10 εηώλ) ζηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, θαη ζηελ 

αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο γηα ην STEM. Απηή ε παηδαγσγηθή βαζίδεηαη ζε έλα ειεθηξνληθό 

εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηππηθά, κε ηππηθά θαη άηππα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Παξάιιεια κε ην Παηρλίδη, δεκηνπξγείηαη ν παξώλ νδεγόο εθπαηδεπηηθώλ, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ παηρληδηνύ ζε καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 
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Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ησλ 

πνιηηώλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 

Πξόινγνο 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα ζρεδηάζνπκε έλα καζεζηαθό παηρλίδη γηα ηε βησζηκόηεηα, ιάβακε ππόςε 

καο πνιιέο ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη πεγέο. 

ε απηόλ ηνλ νδεγό, αζρνινύκαζηε κε ηνπο ηόρνπο ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ην 2030 πνπ 

εγθξίζεθαλ από ηα Ηλσκέλα Έζλε θαη παξνπζηάδνπκε ηνπο 17 ηόρνπο Δθπαίδεπζεο γηα ηε 

Βηώζηκε Αλάπηπμε πνπ εγθξίζεθαλ από ηα Ηλσκέλα Έζλε ην 2015. 

Λακβάλνπκε επίζεο ππόςε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ OMEP (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε ζηελ Πξνζρνιηθή Παηδηθή ειηθία) ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν 

Δθπαίδεπζε ζηελ πξώηκε ειηθία. 

Η ζπδήηεζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζρεηίδεηαη πάληα κε ηελ Δθπαίδεπζε 

ηνπ Πνιίηε.  Η Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν αλάπηπμε, ζηνλ αγώλα γηα λα κεηακνξθώζνπκε ηνλ 

θόζκν καο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηνπ 2030, πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνύλ νη 

επηπηώζεηο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, απαηηεί ελεκεξσκέλνπο θαη ελεξγνύο πνιίηεο. Δπνκέλσο, ε 

Δθπαίδεπζε ηνπ Πνιίηε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ Αγσγή ηνπ Πνιίηε 

ζην ζρνιείν ζηελ Δπξώπε, όπσο παξνπζηάζηεθε ζηε κειέηε Eurydice ην 2017. 

ην πιαίζην ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλαδύζεθαλ λέα εξγαιεία κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

(Πιεξνθνξηθή θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ). Μεηαμύ απηώλ, ε ιύζε ηεο παηρληδνπνίεζεο 

(gamification), δειαδή ελόο παηγληώδνπο ηξόπνπ ρξήζεο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθώλ δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ θαη 

ησλ ελειίθσλ πνιηηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξνηξύλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλόεζε θαη 

αληηκεηώπηζε θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ  πξνβιεκάησλ. 

Σέινο, ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, ζέηνπκε καζεζηαθνύο ζηόρνπο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε θαη ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Πνιίηε πεξηιακβάλνληαο κηα πξόηαζε  

παηρληδνπνίεζεο. 

 

  

 

 

  



6 
 

Δθπαίδεπζε γηα ηνπο ζηόρνπο ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

«Η UNESCO πξνσζεί ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) απφ ην 1992. Ηγήζεθε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΟΗΔ γηα ην ΔΑΑ απφ ην 2005 έσο ην 2014 θαη επηβιέπεη  ηε ζπλέρεηα  ηεο, ην 

Παγθφζκην Πξφγξακκα Γξάζεο (GAP) γηα ηελ ΔΑΑ. 

 

Η δπλακηθή γηα ηελ ΔΑΑ δελ ήηαλ πνηέ ηζρπξφηεξε. Τα παγθφζκηα δεηήκαηα, φπσο ε Κιηκαηηθή 

Αιιαγή, απαηηνχλ επεηγφλησο ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο καο θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο 

θαη δξάζεο καο. Γηα λα επηηχρνπκε απηήλ ηελ αιιαγή, ρξεηαδφκαζηε λέεο δεμηφηεηεο, αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζε πην βηψζηκεο θνηλσλίεο. 

Τα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηήλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

θαζνξίδνληαο ζρεηηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη καζεζηαθά πεξηερφκελα, εηζάγνληαο 

παηδαγσγηθέο πνπ ελδπλακψλνπλ ηνπο καζεηέο θαη πξνηξέπνληαο ηνπο νξγαληζκνχο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηηο αξρέο ηεο Αεηθνξίαο ζηηο δνκέο δηαρείξηζεο ηνπο. 

Η λέα αηδέληα ηνπ 2030 γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε αληηθαηνπηξίδεη ζαθψο ην φξακα ηεο ζεκαζίαο 

κηαο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο απφθξηζεο. Η εθπαίδεπζε δηαηππψλεηαη ξεηά σο απηφλνκνο ζηφρνο 

- Σηφρνο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 4. Πνιινί ζηφρνη θαη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηνπο Σηφρνπο  ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΣΑΑ). 

Η εθπαίδεπζε είλαη απφ κφλε ηεο έλαο ζηφρνο θαη έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ άιισλ 

ζηφρσλ ΣΑΑ. Γελ είλαη κφλν αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αιιά θαη βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα απηήλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε απνηειεί νπζηαζηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηδίσμε ησλ ΣΑΑ.» Qian Tang, PhD, Γεληθόο Τπνδηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 

(UNESCO, Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, Παξίζη, Γαιιία, 2017) 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηόρν 4  ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο : 

ΑΑ  4, ηόρνο  4.7: Μέρξη ην 2030, λα δηαζθαιηζηεί όηη όινη νη καζεηέο ζα απνθηνύλ ηηο γλώζεηο 

θαη δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμύ άιισλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ηνπ 

βηώζηκνπ ηξόπνπ δσήο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ, ηεο πξνώζεζεο 

ελόο πνιηηηζκνύ εηξήλεο θαη κε βίαο, ηεο παγθόζκηαο ηζαγέλεηαο θαη εθηίκεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο 

πνιπκνξθίαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ πνιηηηζκνύ ζηε βηώζηκε αλάπηπμε. 

Σν 2016, ε UNESCO δήισζε: 

«[Η πνηνηηθή εθπαίδεπζε] αλαπηύζζεη επίζεο ηηο δεμηόηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο λα […] αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο θαη παγθόζκηεο πξνθιήζεηο κέζσ 

ηεο ΔΑΑ θαη ηεο Δθπαίδεπζε ζηελ Ιδηόηεηα ηνπ Παγθόζκηνπ Πνιίηε (ΔΙΠΠ). Από απηήλ ηελ άπνςε, 

ππνζηεξίδνπκε ζζελαξά ηελ εθαξκνγή ηνπ Παγθόζκηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ ΔΑΑ πνπ 

μεθίλεζε ζηελ Παγθόζκηα Γηάζθεςε ηεο UNESCO γηα ηελ ΔΑΑ ζην Aichi-Nagoya ην 2014.» 

 

Ο ξόινο ηεο ΔΑΑ ζηελ επίηεπμε ηεο αηδέληαο ηνπ 2030 

Ο θαζεγεηήο Dr. Marco Rieckmann (Παλεπηζηήκην Vechta, Σκήκα Δθπαηδεπηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο, Γεξκαλία) ζην Δπξσπατθό πλέδξην γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Έξεπλα 2017 (22-25 Απγνύζηνπ 2017, Κνπεγράγε, Γαλία), κηιώληαο γηα ηνπο ηόρνπο ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε δήισζε: 
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«Η ΔΑΑ επηηξέπεη ζε όια ηα άηνκα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ΑΑ, εμνπιίδνληαο ηνπο κε 

ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα κελ θαηαιάβνπλ κόλν ηελ έλλνηα ησλ 

ζηόρσλ, αιιά θαη λα εκπιαθνύλ ζηελ πξνώζεζε ησλ απαξαίηεησλ αιιαγώλ. 

Η ΔΑΑ πξνσζεί ηηο βαζηθέο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ: 

- Ιθαλφηεηα ζπζηεκηθήο ζθέςεο  

- Πξνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

- Καλνληζηηθή ηθαλφηεηα 

- Σηξαηεγηθή ηθαλφηεηα 

- Γηαπξνζσπηθή ηθαλφηεηα 

- Πξνζσπηθή ηθαλφηεηα 

- Κξηηηθή ζθέςε 

- Οινθιεξσκέλε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Η ΔΑΑ αλαδεηθλχεη επίζεο ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά, θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο 

θάζε ζηφρνπ ΣΑΑ: 

- Ο γνωστικός τομέας πεξηιακβάλεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζθέςεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ ΣΑΑ θαη ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

- Ο κοινωνικό-σσναισθηματικός τομέας πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ, λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ΣΑΑ, θαζψο θαη δεμηφηεηεο, αμίεο, ζηάζεηο θαη θίλεηξα απηνπαξαηήξεζεο  πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ. 

- Ο σσμπεριυορικός τομέας  πεξηγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο δξάζεο.» 

 

Οη 17 ζηόρνη γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 

ηηο 25 επηεκβξίνπ 2015, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ ελέθξηλε ηελ Αηδέληα ηνπ 2030 γηα ηελ 

Αεηθόξν Αλάπηπμε. Απηό ην λέν παγθόζκην πιαίζην γηα ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλζξσπόηεηαο πξνο 

κηα βηώζηκε πνξεία αλαπηύρζεθε κεηά ηε Γηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε (Ρίν+20) ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο ηνλ Ινύλην ηνπ 2012, ζε κηα ηξηεηή 

δηαδηθαζία κε ηε ζπκκεηνρή θξαηώλ κειώλ ηνπ ΟΗΔ, κε εζληθέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 

εθαηνκκύξηα άλζξσπνη θαη ρηιηάδεο ζπκκεηέρνληεο από όιν ηνλ θόζκν. 

 

ηνλ ππξήλα ηεο Αηδέληαο ηνπ 2030 βξίζθνληαη νη 17 ηόρνη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΑΑ). Οη 

θαζνιηθνί, κεηαζρεκαηηζηηθνί θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο ζηόρνη - ΑΑ πεξηγξάθνπλ ζεκαληηθέο 

αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Ο ζθνπόο ησλ 17 ΑΑ είλαη λα εμαζθαιίζεη κηα 

βηώζηκε, εηξεληθή, γεκάηε επεκεξία θαη δίθαηε δσή ζηε γε γηα όινπο ηώξα θαη ζην κέιινλ. 
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Οη 17 ηόρνη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΑΑ) 
 
 

1. Μεδεληθή θηώρεηα - Σεξκαηηζκόο ηεο θηώρεηαο 

ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο παληνύ 

2. Μεδεληθή πείλα - Σεξκαηηζκόο ηεο πείλαο, 

επίηεπμε επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, βειηίσζε ηεο 

δηαηξνθήο θαη πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ γεσξγίαο 

3. Καιή πγεία θαη επεκεξία - Γηαζθάιηζε πγηνύο 

δσήο θαη πξνώζεζε ηεο επεκεξίαο γηα όιεο ηηο 

ειηθίεο 

4. Πνηνηηθή εθπαίδεπζε - Δμαζθάιηζε 

ζπκπεξηιεπηηθήο θαη δίθαηεο πνηνηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνώζεζε επθαηξηώλ δηά βίνπ 

κάζεζεο γηα όινπο 

5. Ηζόηεηα ησλ θύισλ - Δπίηεπμε ηεο ηζόηεηαο ησλ 

θύισλ θαη ελδπλάκσζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ 

6. Καζαξό λεξό θαη απνρέηεπζε - Δμαζθάιηζε 

δηαζεζηκόηεηαο θαζαξνύ λεξνύ, βηώζηκεο 

δηαρείξηζήο ηνπ θαη πγηεηλήο γηα όινπο   

7. Φηελή θαη θαζαξή ελέξγεηα - Δμαζθάιηζε 

πξόζβαζεο ζε θηελή, αμηόπηζηε, βηώζηκε θαη 

θαζαξή ελέξγεηα γηα όινπο 

8. Αμηνπξεπήο εξγαζία θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

- Πξνώζεζε δηαξθνύο, ζπκπεξηιεπηηθήο θαη 

βηώζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πιήξνπο θαη 

παξαγσγηθήο απαζρόιεζεο θαη αμηνπξεπνύο 

εξγαζίαο γηα όινπο 

9. Βηνκεραλία, Καηλνηνκία θαη Τπνδνκέο - 

Γεκηνπξγία επέιηθησλ ππνδνκώλ, πξνώζεζε ηεο 

βηώζηκεο εθβηνκεράληζεο θαη πξνώζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο 

10. Ληγόηεξεο αληζόηεηεο - Μείσζε ησλ 

αληζνηήησλ εληόο θαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ  

11. Βηώζηκεο πόιεηο θαη θνηλόηεηεο – Πόιεηο θαη 

νη αλζξώπηλνη νηθηζκνί ζπκπεξηιεπηηθνί, 

αζθαιείο, αλζεθηηθνί θαη βηώζηκνη  

12. Τπεύζπλε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή - 

Δμαζθάιηζε βηώζηκεο θαηαλάισζεο θαη 

ηξόπσλ παξαγσγήο 

13. Γξάζε γηα ην θιίκα – Λήςε επείγνπζαο 

δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο 

14. Εσή ζην λεξό – Γηαηήξεζε θαη αεηθόξνο 

ρξήζε ησλ σθεαλώλ, ησλ ζαιαζζώλ θαη ησλ 

ζαιάζζησλ πόξσλ 

15. Εσή ζηελ ζηεξηά - Πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε 

θαη πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο ρξήζεο ρεξζαίσλ 

νηθνζπζηεκάησλ, αεηθνξηθή δηαρείξηζε  δαζώλ, 

θαηαπνιέκεζε ηεο εξεκνπνίεζεο, αλαζηνιή θαη 

αλαζηξνθή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο γεο θαη 

δηαθνπή ηεο απώιεηαο βηνπνηθηιόηεηαο 

16. Δηξήλε, δηθαηνζύλε θαη ηζρπξνί ζεζκνί - 

Πξνώζεζε εηξεληθώλ θαη ζπκπεξηιεπηηθώλ 

θνηλσληώλ γηα βηώζηκε αλάπηπμε, παξνρή 

πξόζβαζεο ζηε δηθαηνζύλε γηα όινπο θαη 

δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθώλ, ππεύζπλσλ θαη 

ζπκπεξηιεπηηθώλ ζεζκώλ ζε όια ηα επίπεδα 

17. πλεξγαζίεο γηα ηνπο ζηόρνπο - Δλίζρπζε 

ησλ κέζσλ εθαξκνγήο θαη ελδπλάκσζε ηεο 

παγθόζκηαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε 

Πεγή: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζηελ Πξώηκε Ζιηθία 

Οη ηόρνη ηεο Αεηθόξνπ αλάπηπμεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ πεξίνδν 2015-2013 (ΑΑ) 

πεξηιακβάλνπλ δύν ζεκαληηθέο δειώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θξνληίδαο από ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία. Ο ζηόρνο 4.2 δειώλεη όηη έσο ην 

2030 όια ηα Κξάηε Μέιε ζα πξέπεη «λα δηαζθαιίζνπλ φηη φια ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα ζα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πνηνηηθή αλάπηπμε, θξνληίδα θαη πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία, έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκα γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε». Ο ζηόρνο 4.7 δειώλεη «λα 

δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη καζεηέο ζα απνθηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηνπ βηψζηκνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ηεο πξνψζεζεο κηαο θνπιηνχξαο εηξήλεο θαη κε βίαο, παγθφζκηαο ηζαγέλεηαο 

θαη εθηίκεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε.» 

Λακβάλνληαο απηέο ηηο δειώζεηο ππόςε, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ηιηθία - OMEP αλαθέξεη: 

«Τα παγθφζκηα δεηήκαηα απαηηνχλ επεηγφλησο κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο καο θαη κηα κεηαβνιή 

ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη δξάζεο καο. Λακβάλνληαο ππφςε απηά ηα θξίζηκα απνηειέζκαηα, είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα φινπο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θξνληίδαο, ζηελ 

παηδηθή ειηθία, λα απνθηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηηο 

παηδαγσγηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πςειήο πνηφηεηαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε θαηά ηα πξψηα παηδηθά ρξφληα. 

Πξνο απηφλ ηνλ ζηφρν, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Πξνζρνιηθή Παηδηθή 

ειηθία, OMEP, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη παγθφζκηα πξνγξάκκαηα ΔΑΑ απφ ην 2009. Πάλσ απφ 

50.000 παηδηά, 20.000 ελήιηθεο, 1.200 ζρνιεία ή / θαη έξγα, ζε 70 ρψξεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηα 

παγθφζκηα πξνγξάκκαηα ΔΑΑ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα παηδηά πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε 

ελφο βηψζηκνπ κέιινληνο. Θα ζέιακε λα κνηξαζηνχκε κε επραξίζηεζε απηά ηα απνηειέζκαηα κε 

δαζθάινπο, παηδαγσγνχο, γνλείο θαη άιινπο πνπ κνηξάδνληαη ηελ επηζπκία καο λα δηδάμνπκε ζηα 

κηθξά παηδηά ηε βησζηκφηεηα θαη λα αμηνπνηήζνπκε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ λα 

ζπκβάιινπλ ζε πγηή πεξηβάιινληα, βηψζηκεο νηθνλνκίεο ηζφξξνπεο θαη δίθαηεο θνηλσλίεο.» ην 

θπιιάδην ηνπ OMEP: Παηδηά ζε κηα Βηώζηκε Κνηλσλία. Ο OMEP ζπλεξγάζηεθε κε δηάθνξα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε από ην 2010. Ο γεληθόο 

ζηόρνο ηνπ έξγνπ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) είλαη λα ελδπλακώζεη ηε  

ζπλεηδεηνπνίεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ OMEP, ησλ κηθξώλ παηδηώλ θαη ηεο δηεζλνύο 

εθπαηδεπηηθήο  θνηλόηεηαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζηελ πξώηκε ειηθία. Σν 

έξγν μεθίλεζε κε κηα κειέηε ζπλέληεπμεο βαζηζκέλε ζε έλα ινγόηππν όπνπ ηα παηδηά 

απεηθνλίζηεθαλ λα θαζαξίδνπλ ηνλ θόζκν. Η επόκελε θάζε αθνξνύζε έξγα κε παηδηά πνπ 

αζρνινύληαη κε πξνζρνιηθέο πξαθηηθέο βάζε ησλ 7Rs (respect, reflect, rethink, reuse, reduce, 

recycle, redistribute), ζεβαζκόο, ζηνραζκόο, αλαζεώξεζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, κείσζε, 

αλαθύθισζε, αλαδηαλνκή.  
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Έλα ηξίην έξγν πεξηειάκβαλε δηαιόγνπο κεηαμύ γελεώλ, όπνπ ζπκκεηείραλ ηξεηο γεληέο. Πεξίπνπ 

35 ρώξεο από όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ θαη ρηιηάδεο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί ζε όιν ηνλ 

θόζκν έρνπλ εκπιαθεί  ζηα ηξία κέξε ησλ έξγσλ ηεο ΔΑΑ. 

 

Δθπαίδεπζε ηνπ Πνιίηε 

Αληηκέησπνη κε απμαλόκελεο απεηιέο γηα ζεκειηώδεηο αμίεο όπσο ε εηξήλε, ε ηζόηεηα θαη ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ πξνώζεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ πνιηηώλ, κε αξθεηέο ρώξεο λα αιιάδνπλ ηηο επίζεκεο νδεγίεο ηνπο γηα απηόλ ηνλ ηνκέα 

ζπνπδώλ. 

Η έθζεζε Eurydice «Δθπαίδεπζε ηνπ Πνιίηε ζηα ρνιεία ζηελ Δπξώπε» (Citizenship Education at 

School in Europe) ηνπ 2017, απαληά ζε εξσηήζεηο θαη παξέρεη κηα ζπγθξηηηθή επηζθόπεζε ηνπ 

ηξόπνπ πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηώλ ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Καιύπηεη ηα 28 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαζώο θαη ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο, ηελ Ιζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ, ην Μαπξνβνύλην, ηε Ννξβεγία, ηε εξβία, ηελ Διβεηία 

θαη ηελ Σνπξθία. 

Μεηαμύ ησλ επξεκάησλ απηήο ηεο κειέηεο είλαη: 

•  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ππεξβαίλεη ηηο πνιηηηθέο γλώζεηο θαη ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε 

δεκνθξαηηθώλ, θνηλσληθώλ, θαζώο επίζεο θαη πξνζσπηθώλ θαη δηαπξνζσπηθώλ 

ηθαλνηήησλ: Η ζύγρξνλε εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε είλαη πην θηιόδνμε θαη πνιπδηάζηαηε ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο θαηά ηηο νπνίεο πεξηόξηζε ηελ αξκνδηόηεηα ηεο ζηε 

γλώζε πνιηηηθώλ ζεζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ. «ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε έκθαζε ηείλεη λα 

δίλεηαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ 

ηθαλνηήησλ. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε απνηειεζκαηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ελεξγνύκε κε θνηλσληθά ππεύζπλν 

ηξόπν. Η εθκάζεζε ηνπ πώο λα ελεξγνύκε δεκνθξαηηθά δηδάζθεηαη θπξίσο ζηελ αλώηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελώ νη ηθαλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή ζθέςε ιακβάλνπλ 

ζπγθξηηηθά κεγαιύηεξε πξνζνρή ζην θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε." (Eurydice 

Highlights, Citizenship Education at School in Europe, 2017) 

•  Οη καζεηέο ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο: Δίλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε επίπεδν ζρεδόλ ζε όιεο 

ηηο επξσπατθέο ρώξεο, κε ηξεηο βαζηθνύο ηξόπνπο, α) έλα μερσξηζηό κάζεκα, β) ελζσκαησκέλν 

ζε έλα επξύηεξν κάζεκα ή ζε ηνκείο κάζεζεο όπσο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ή γ) δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε από όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Οη πεξηζζόηεξεο ρώξεο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δύν 

ηειεπηαίεο πξνζεγγίζεηο. 
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•  Γίλεηαη ιηγόηεξε πξνζνρή ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε ζηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε  (π.ρ.  ΔΠΑΛ), ζε ζύγθξηζε κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε 

•  Ζ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα κάζεζε πέξα από ηελ ηάμε: 29 

ρώξεο παξέρνπλ ζπζηάζεηο αλώηεξνπ επηπέδνπ γηα εμσζρνιηθέο παξνρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε, ζπρλόηεξα ζηα θαηώηεξα θαη αλώηεξα δεπηεξνβάζκηα επίπεδα. Οη 

ρώξεο ζπλήζσο ζπληζηνύλ πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αθνινπζνύκελεο από 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή δσή. Αληίζεηα, ε εζεινληηθή 

εξγαζία ήηαλ ε ιηγόηεξν ζπληζηώκελε, ηδηαίηεξα ζε πξσηνβάζκηα θαη θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Η πιεηνςεθία ησλ ρσξώλ (27) ππνζηεξίδεη επίζεο άκεζα εζληθά πξνγξάκκαηα 

εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηώλ, κε δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο όπσο ηα δίθηπα ζπδήηεζεο ζηε Γεξκαλία, νη δξαζηεξηόηεηεο ελδπλάκσζεο ησλ 

λέσλ σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Youth Guarantee ζηελ Δζζνλία ή κηαο Δζληθήο Τπεξεζίαο 

Πνιηηώλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Οη δξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη πέξα από ηελ ηάμε αλαγλσξίδεηαη επξέσο όηη έρνπλ πςειό αληίθηππν ζηνπο 

καζεηέο θαη είλαη ζεκαληηθό λα δηαζθαιηζηεί ε πξόζβαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα ζεηξά 

επθαηξηώλ ζε όια ηα επίπεδα. 

•  Οη κηζέο ρώξεο εθαξκόδνπλ ηελ ηππνπνηεκέλε αμηνιόγεζε θαηά ηε γεληθή εθπαίδεπζε: 

Τπάξρνπλ ηέηνηεο δνθηκέο ζηελ Πνισλία, ηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία, αιιά όρη ζηελ Πνξηνγαιία 

θαη ηελ Διιάδα. 

 

Γηα πνηό ιόγν πξνηείλεηαη ε κάζεζε γηα ηελ Αεηθνξία κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ; 

Σχκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδία Ακεξηθαλψλ Δπηζηεκφλσλ «ην 50% φισλ ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ην 

75% ησλ Ακεξηθαλψλ γνλέσλ, παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη βηληενπαηρλίδηα… Καηά κέζν φξν, 

ηα παηδηά ειηθίαο 8-18 πεξλνχλ πεξίπνπ 50 ιεπηά ηελ εκέξα παίδνληαο βηληενπαηρλίδηα.» Όπσο 

είπε ν Don Thompson, βνεζόο δηεπζπληήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνπο Αλζξώπηλνπο Πόξνπο, ζην 

Δζληθό Ίδξπκα Δπηζηεκώλ: «Ίζσο ην ρεηξφηεξν ειάηησκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ είλαη φηη 

εηζάγνπκε ηνπο λένπο ζηελ επηζηήκε ηνπ 19νπ αηψλα αληί λα ηνπο αθήζνπκε, παίδνληαο λα γίλνπλ 

επηζηήκνλεο ηνπ 21νπ αηψλα». 

Η κάζεζε κπνξεί θαη ζπκβαίλεη κέζα ζε έλα απιό παηρλίδη, αιιά είλαη κηα πιεπξά, θαη όρη έλα 

ζθόπηκν απνηέιεζκα ηνπ παηρληδηνύ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε παηρληδνπνίεζε ζηε κάζεζε (νη  

πξνζνκνηώζεηο θαζεισηηθήο κάζεζεο, ε δηαδηθηπαθή κάζεζε κε βάζε ην παηρλίδη θ.ιπ.) έρεη 

ζρεδηαζηεί κε ζθνπό λα βειηηώζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο κάζεζεο θαη νη παίθηεο παίδνπλ 

κε απηήλ ηελ πξνζδνθία. Οη ιύζεηο παηρληδνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθπαίδεπζε 

ππεξεζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, ζηελ εηαηξηθή εθπαίδεπζε, ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζε θάζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζε όια ηα είδε ζρνιείσλ θαη 

παλεπηζηεκίσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Σν παηρλίδη ήηαλ πάληα έλαο ζεκαληηθόο ζπληειεζηήο ζηελ αλζξώπηλε αλάπηπμε, σξίκαλζε θαη 

κάζεζε. Καη ην παηρλίδη είλαη ππνρξεσηηθό ζπζηαηηθό θάζε ιύζεο παηρληδνπνίεζεο. Έλα παηρλίδη 

κάζεζεο απαηηεί, εθηόο από ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο, κηα ζεηξά από μερσξηζηά ζηνηρεία, όπσο 

ην αθεγεκαηηθό πιαίζην, ηνπο θαλόλεο, ηνπο ζηόρνπο, ηηο αληακνηβέο, ηα πνιπαηζζεηεξηαθά 

ζηνηρεία θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνύλ ηα επηζπκεηά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό ε ιύζε παηρληδνπνίεζεο λα είλαη καζεηνθεληξηθή, ηδηαίηεξα 

εμαηνκηθεπκέλε, θαη λα έρεη ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο εμεξεύλεζεο ελόο κεγάινπ εύξνπο 
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πεξηερνκέλνπ. Έλα παηρλίδη κάζεζεο ζα κπνξνύζε επηπιένλ λα επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

λα αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο πεξηερόκελν γηα λα ην πξνζζέζνπλ ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Οη 

παίθηεο ελόο παηρληδηνύ κάζεζεο κπνξνύλ λα απνηεινύλ κηα θνηλόηεηα γλώζεσλ θαη γηα ην ζθνπό 

απηό νη δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο εληόο ηνπ παηρληδηνύ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. πλνκηιία, 

ιεηηνπξγίεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ηζηνιόγηα παηρληδηώλ, νκάδεο wiki θαη άιιεο ηερλνινγίεο 

επηθνηλσλίαο Web 2.0+ - όια απηά δεκηνπξγνύλ νκαδηθό πλεύκα θαη πξνζζέηνπλ καζεζηαθή αμία 

θαη επηπιένλ επθαηξίεο κάζεζεο. 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη δηαδηθηπαθέο ιύζεηο παηρληδνπνίεζεο επηηαρύλνπλ ηε κάζεζε, 

απμάλνπλ ηα θίλεηξα θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςειόηεξεο γλσζηηθήο ζθέςεο. 

Τπάξρεη επίζεο ζε απηή ηε γεληά, κηα απνδνρή ησλ παηρληδηώλ σο ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Δίλαη ακθίβνιε όκσο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παηρληδηώλ όπνπ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ καζεηή δελ ιακβάλνληαη πιήξσο ππόςε ζην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. πκπεξαζκαηηθά, νη ιύζεηο παηρληδνπνίεζεο ζα είλαη θαιό λα απνηειέζνπλ 

κέξνο κηαο κηθηήο ιύζεο κάζεζεο (de Freitas, S. and Jarvis, S., 2007). 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη ελόο Παηρληδηνύ Μάζεζεο γηα ηελ Αεηθνξία 

ηόρνη κάζεζεο 

Ζ γλώζε: 

 Να θαηαλνήζνπκε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ σο θπζηθό θαηλόκελν πνπ πξνθαιείηαη από 

έλα κνλσηηθό ζηξώκα αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Να θαηαλνήζνπκε ηελ ηξέρνπζα θιηκαηηθή αιιαγή σο έλα αλζξσπνγελέο θαηλόκελν πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ αύμεζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Να κάζνπκε πνηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζπκβάιινπλ πεξηζζόηεξν ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο  

 Να κάζνπκε γηα ζηξαηεγηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ κεηξηαζκό ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

απνηξέπνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

Γεμηόηεηεο: 

 Να είκαζηε ζε ζέζε λα εμεγήζνπκε ηε δπλακηθή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηνλ αληίθηππν ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 Να είκαζηε ζε ζέζε λα ελζαξξύλνπκε ηνπο άιινπο θαη λα ζπλεξγαδόκαζηε κε άιινπο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζνπκε ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ 

 Να είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξνζσπηθή καο επίδξαζε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή  

 Να είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπκε όηη ε πξνζηαζία ηνπ παγθόζκηνπ θιίκαηνο θαη 

πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεην θαζήθνλ γηα όινπο θαη όηη πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε εθ λένπ 

ηηο θαζεκεξηλέο καο ζπκπεξηθνξέο κε απηά ηα δεδνκέλα 

Ηθαλόηεηεο: 

 Να έρνπκε θίλεηξα ώζηε λα αμηνινγήζνπκε εάλ νη ηδησηηθέο θαη δεκόζηεο εξγαζηαθέο καο 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα θαη λα ηηο αλαζεσξνύκε όηαλ 

είλαη απαξαίηεην 

 Να έρνπκε ηελ ηάζε λα ελεξγνύκε ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ 

επεξεάδνληαη από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Να είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πξνσζνύκε θαη λα ππνζηεξίδνπκε δξαζηεξηόηεηεο θηιηθέο γηα ην 

θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ. 
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Θέηνληαο ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πηζαλά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελόο Μαζεζηαθνύ Παηρληδηνύ γηα 

ηελ Αεηθνξία, πξέπεη λα νξίζνπκε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά, θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο θάζε ζηόρνπ Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΑΑ), θαζώο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Πνιίηε, θαζώο απαηηνύληαη ελεξγνί πνιίηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 17 ζηόρσλ ηεο 

ΔΑΑ: 

- Ο γνωστικός τομέας πεξηιακβάλεη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζθέςεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ΔΑΑ θαη ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

- Ο κοινωνικό-σσναισθηματικός ηνκέαο πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ, λα δηαπξαγκαηεπηνύλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ γηα ηελ 

πξνώζεζε ησλ ΑΑ, θαζώο θαη δεμηόηεηεο, αμίεο, ζηάζεηο θαη θίλεηξα αλαζηνραζκνύ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αλαπηπρζνύλ. 

- Ο σσμπεριυορικός τομέας  πεξηγξάθεη ηηο ηθαλόηεηεο δξάζεο. 

 

Γλσζηηθνί καζεζηαθνί ζηόρνη 

Ο εθπαηδεπόκελνο: 

1. λα θαηαλνεί ηηο έλλνηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ 

βηνηόπσλ, ηεο αθξαίαο θαη ζρεηηθήο θηώρεηαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιεκαηηζηεί θξηηηθά 

γηα ηηο ππνθείκελεο πνιηηηζηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ππνζέζεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ. 

2. λα γλσξίδεη γηα ηελ ηνπηθή, εζληθή θαη παγθόζκηα θαηαλνκή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηελ αθξαία θηώρεηα θαη ηνλ αθξαίν πινύην. 

3. λα γλσξίδεη ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ, ηεο θηώρεηαο, όπσο ε άληζε θαηαλνκή πόξσλ θαη δύλακεο, ν απνηθηζκόο, νη 

ζπγθξνύζεηο, νη θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινύληαη από θπζηθνύο θηλδύλνπο θαη άιιεο 

επηπηώζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη 

ηηο ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, θαη ηελ έιιεηςε ζπζηεκάησλ θαη κέηξσλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. 

4. λα θαηαλνεί πώο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα άθξα ηεο θηώρεηαο 

θαη ηα άθξα ηνπ πινύηνπ επεξεάδνπλ ηα βαζηθά αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο αλάγθεο. 

5. λα γλσξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο θηώρεηαο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

δηαθξίλεη κεηαμύ πξνζεγγίζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην έιιεηκκα θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηε δύλακε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο. 

6. λα γλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ εξγαιείσλ ΣΠΔ ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ 

εμεύξεζε ιύζεσλ. 

7. λα έρεη ελεκεξσζεί γηα ηνπο 17 ΑΑ. 

 

Κνηλσληθό-ζπλαηζζεκαηηθνί καζεζηαθνί ζηόρνη 

Ο εθπαηδεπόκελνο: 

1. λα κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο γηα λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε άηνκα θαη θνηλόηεηεο λα 

επεξεάζνπλ ηελ αιιαγή ζηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ησλ πόξσλ ζηελ θνηλόηεηα θαη πέξα 

από απηή. 

2. λα είλαη ζε ζέζε λα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αθξαία θηώρεηα θαη πινύην, ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ελζαξξύλεη ην δηάινγν γηα 

εύξεζε ιύζεσλ. 
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3. λα είλαη ζε ζέζε λα δείμεη επαηζζεζία ζηα δεηήκαηα ηεο θηώρεηαο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αιιειεγγύε κε ηνπο 

θησρνύο θαη εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε επάισηεο θαηαζηάζεηο. 

4. λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη πξνθαηαιήςεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

5. λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιεκαηηζηεί θξηηηθά γηα ηνλ δηθό ηνπ ξόιν ζηε δηαηήξεζε ησλ 

παγθόζκησλ δνκώλ αληζόηεηαο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ άλζξσπν θαη 

ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο. 

6. λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί θξηηηθά εξγαιεία ΣΠΔ γηα ηελ αλάθηεζε έγθπξσλ 

πιεξνθνξηώλ θαη λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια άηνκα θαη θνηλόηεηεο. 

7. λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμεη θξηηηθή ζθέςε γηα  ηνλ ξόιν ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ 17 ΑΑ. 

 

πκπεξηθνξηθνί καζεζηαθνί ζηόρνη 

Ο εθπαηδεπόκελνο: 

1. λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδεη, λα εθαξκόδεη, λα αμηνινγεί θαη λα αλαπαξάγεη δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηθαλνπνηνύλ 

ηελ αλάγθε επίηεπμεο ησλ 17 ΑΑ. 

2. λα κπνξεί λα απαηηήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη δεκόζηα ηελ αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε πνιηηηθώλ 

πνπ πξνσζνύλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηθαηνζύλε, ηηο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ησλ 

θηλδύλσλ θαζώο θαη ηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3. λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη, λα ζπκκεηάζρεη θαη λα επεξεάζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπηθώλ, εζληθώλ θαη δηεζλώλ αξρώλ θαη επηρεηξήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

4. λα κπνξεί λα ιάβεη ππόςε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ/εο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

5. λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλεη ιύζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπζηεκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

6.  λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγεί κε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεύζπλν ηξόπν. 

7.  λα αιιειεπηδξά απνηειεζκαηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά κε άιινπο δνπιεύνληαο ζε νκάδεο. 

 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

•  A. Leicht, J. Heiss and W. J. Byun (eds), Θέκαηα θαη ηάζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε, UNESCO, Παξίζη, Γαιιία, 2018 

• Δπξσπατθή Δπηηξνπή / EACEA / Eurydice, 2017. Δθπαίδεπζε ηνπ Πνιίηε ζην ζρνιείν ζηελ 

Δπξώπε - 2017. Έθζεζε Eurydice. Λνπμεκβνύξγν: Τπεξεζία Δθδόζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/11/Citizenship_education_Final-

Report-2017-1.pdf 

•  UNESCO - Δθπαηδεπηηθόο, Δπηζηεκνληθόο θαη Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 

(2016): Δθπαίδεπζε 2030. Γήισζε Incheon θαη πιαίζην δξάζεο. Πξνο κηα πεξηεθηηθή θαη δίθαηε 

πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε γηα όινπο. 

Παξίζη.http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/FFA_Complet_Web- 

ENG.pdf 

•  UNESCO - Δθπαηδεπηηθόο, Δπηζηεκνληθόο θαη Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 

(2017): Δθπαίδεπζε γηα ηνπο ηόρνπο ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. ηόρνη κάζεζεο. Παξίζη: 

UNESCO 2017 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf 

http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/11/Citizenship_education_Final-Report-2017-1.pdf
http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/11/Citizenship_education_Final-Report-2017-1.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf
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• Ηλσκέλα Έζλε (2017): Η έθζεζε γηα ηνπο ηόρνπο ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο,2017. Νέα 

Τόξθε:ΟΗΔ. 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport 2017.pdf 

•  Rieckmann, Marco. (2017). Δθπαίδεπζε γηα ηνπο ηόρνπο ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (SDGs). 

Μέξνο ηεο ηξνγγπιήο Σξαπέδεο ηνπ δηθηύνπ 30 ESER «Έξεπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία ζην πιαίζην ησλ ζηόρσλ ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο: Δπηπηώζεηο ζε 

έλα πξόγξακκα εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ» 

•  Anne Derryberry, ιύζεηο Παηρληδνπνίεζεο: δηαδηθηπαθά παηρλίδηα γηα κάζεζε, 

https://iktmangud.files.wordpress.com/2014/09/online-games-for-learning.pdf 

•  de Freitas, S. and Jarvis, S. (2007) Λύζεηο  Παηρληδνπνίεζεο -Λύζεηο θαηάξηηζεο: έλα 

εξεπλεηηθό θαη αλαπηπμηαθό έξγν γηα ηελ ππνζηήξημε αλαγθώλ θαηάξηηζεο. British Journal of 

Educational Technology, ηόκνο 38 (3): 523-525. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-

8535.2007.00716.x 

 

Colourful World:  εκεία Κιεηδηά - επίπεδα 1, 2 θαη 3 

Πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα θάζε επηπέδνπ. 

Σν πιηθό ζε απηήλ ηελ ελόηεηα πξννξίδεηαη θπξίσο γηα ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνύλ ην Colourful World κε παηδηά. Μεξηθέο από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

εδώ είλαη αξθεηά απιέο, ώζηε λα είλαη άκεζα θαηαλνεηέο γηα ηνπο κηθξνύο καζεηέο, ελώ ε 

πνιππινθόηεηα άιισλ ζεκείσλ ζεκαίλεη όηη ζα ρξεηαζηεί πηζαλώο πξνζαξκνγή από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, αλάινγα κε ηελ ειηθία / ηηο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ. Θα εληζρύζεη ην γλσζηηθό 

επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθώλ / εθπαηδεπηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο. 

πγθεληξώλεη γεγνλόηα, αξηζκνύο θαη ζπκπεξάζκαηα από κηα ζεηξά πξόζθαησλ, ζρεηηθώλ θαη 

έγθπξσλ πεγώλ. Απηέο νη πεγέο παξαηίζεληαη ζην ηέινο θαη θάζε ζεκείν παξαπέκπεη ζηελ πεγή 

ηνπ κε κηα αλαθνξά. Απηό ζεκαίλεη όηη όπνηνο ζέιεη λα εξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηα ίδηα ηα ζέκαηα ζα 

κπνξνύζε λα μεθηλήζεη εμεηάδνληαο απηέο ηηο πεγέο. 

Δπίπεδν έλα 

Κιηκαηηθή αιιαγή - θύθινη μεξαζίαο θαη πιεκκπξώλ θ.ιπ. 

Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πεξηιακβάλνπλ ππξθαγηέο, μεξαζίεο, πιεκκχξεο, ηπθψλεο, 

άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, νμίληζε ησλ σθεαλψλ θαη ηήμε ηνπ κφληκνπ πάγνπ. Απηέο νη 

επηπηψζεηο απμάλνληαη. ΟΗΔ 2019, ζει. 4. 

Μείσζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ κειηζζώλ 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξνζνρή ηνπ θνηλνχ έρεη ζηξαθεί ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

κειηζζψλ, νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί απψιεηεο ζηελ ΔΔ θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Πίζσ απφ απηφ ην  

θαηλφκελν πνπ έρεη πάξεη πςειή δεκνζηφηεηα ,είλαη έλα πξφβιεκα πνιχ κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, 

δειαδή ε δξακαηηθή κείσζε ηεο εκθάληζεο θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο φισλ ησλ εηδψλ ησλ 

επξσπατθψλ άγξησλ εληφκσλ-επηθνληαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άγξησλ κειηζζψλ, ησλ 

κπγψλ ησλ ινπινπδηψλ (ζπξθίδεο), ησλ πεηαινχδσλ θαη ησλ ζθψξσλ. EC 2018, ζει. 1. 

Η απψιεηα ελδηαηηεκάησλ θαη ε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ αλαγλσξίδνληαη σο βαζηθά πξνβιήκαηα γηα 

ηνπο επηθνληαζηέο. EC 2018, ζει. 4-5. 

Τα κέηξα πνπ βνεζνχλ ηνπο επηθνληαζηέο πεξηιακβάλνπλ δψλεο αλάζρεζεο θαη αγξαλάπαπζε γηα 

ηα θπηά πνπ είλαη  πινχζηα ζε λέθηαξ θαη γχξε. EC 2018, ζει. 5. 

Απνςίισζε ησλ δαζώλ 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport
https://iktmangud.files.wordpress.com/2014/09/online-games-for-learning.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00716.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00716.x
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Τα δάζε ζε φιν ηνλ θφζκν απεηινχληαη απφ ηελ απνςίισζε θαη ηελ ππνβάζκηζε. Η θχξηα αηηία ηεο 

απνςίισζεο ησλ δαζψλ είλαη ε γεσξγία (ε θαθψο πξνγξακκαηηζκέλε ππνδνκή εμειίζζεηαη ζε 

κεγάιε απεηιή) θαη ε θχξηα αηηία ηεο ππνβάζκηζεο ησλ δαζψλ είλαη ε παξάλνκε πινηνκία. Φάλνπκε 

18,7 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα δαζψλ εηεζίσο, πνπ ηζνδπλακνχλ κε 27 γήπεδα πνδνζθαίξνπ θάζε 

ιεπηφ. WWF. 

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην έδαθνο εμαληιείηαη 

Η δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο αλαγλσξίδεηαη σο επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε κηα ζεκαληηθή 

έθζεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 2019. ΟΗΔ 2019, ζει. 13. 

Η ρξήζε ηνπ εδάθνπο γηα ηε γεσξγία επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη νη νξζέο πξαθηηθέο 

κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ. Ωζηφζν, 

πνιιέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ έκκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ απφδνζε ηνπ 

εδάθνπο. Η απνςίισζε ησλ δαζψλ νδεγεί ζε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. Τα ιηβάδηα ππνβαζκίδνληαη 

απφ ηελ ππεξβνιηθή βφζθεζε θαη εγθαηαιείπνληαη γηα λα γίλνπλ έξεκνη. Σηα εχθνξα εδάθε γχξσ 

απφ ηηο πφιεηο ρηίδνληαη θηίξηα θαζψο ελζσκαηψλνληαη ζηηο πφιεηο, κε ξπζκφ πνπ επηηαρχλεηαη απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ αζηηθνπνίεζε. UNGC 2016, ζει. 3. 

Με βηώζηκεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο 

Σε παγθφζκην επίπεδν, ε επέθηαζε ησλ πεξηνρψλ ππφ ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία ζπλέβαιε ζηελ 

αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ απψιεηα θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (γηα 

παξάδεηγκα δάζε, ζαβάλεο, θπζηθά ιηβάδηα θαη πγξφηνπνη) θαη ζηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

IPCC 2019, ζει. 2-3. 

Τα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ην 1961 δείρλνπλ φηη ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θπηηθψλ ειαίσλ θαη 

θξέαηνο έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί θαη ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ζεξκίδσλ ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί 

θαηά πεξίπνπ ην έλα ηξίην. Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ ράλεηαη ή 

ζπαηαιηέηαη. Απηνί νη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε πξφζζεηεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. IPCC 

2019, ζει. 3. 

Οη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγηθή παξαγσγή πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ, ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ αιιαγψλ ζηα πξφηππα 

θαηαλάισζεο. IPCC 2019, ζει. 11. 

Υξήζε θπηνθαξκάθσλ 

Η εμειηζζφκελε ηερλνινγία ζηελ παξαγσγή θπηνθαξκάθσλ, κεηαμχ άιισλ γεσξγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ, ζίγνπξα βνήζεζε ηε γεσξγηθή παξαγσγή λα ηξνθνδνηήζεη έλαλ νινέλα απμαλφκελν 

αλζξψπηλν πιεζπζκφ. Ωζηφζν, απηφ έγηλε εηο βάξνο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Η ρξήζε θπηνθαξκάθσλ πξνθαιεί κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα. Η απνξξνή απφ ηηο 

επεμεξγαζκέλεο θαιιηέξγεηεο κνιχλεη ζπρλά ην νηθνζχζηεκα γχξσ θαη πέξα απφ απηφ, κε 

απξφβιεπηεο νηθνινγηθέο ζπλέπεηεο. Δπηπιένλ, νη κεηψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παξαζίησλ 

δηαηαξάζζνπλ ηελ πνιχπινθε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αξπαθηηθψλ θαη ησλ ζεξακάησλ ζηελ ηξνθηθή 

αιπζίδα, απνζηαζεξνπνηψληαο έηζη ην νηθνζχζηεκα. Τα θπηνθάξκαθα κπνξνχλ επίζεο λα 

κεηψζνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα ησλ εδαθψλ. UNGA 2017, ζει. 3. 

Τα θπηνθάξκαθα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζην πεξηβάιινλ γηα δεθαεηίεο θαη απνηεινχλ παγθφζκηα 

απεηιή γηα νιφθιεξν ην νηθνζχζηεκα απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε παξαγσγή ηξνθίκσλ. Η ππεξβνιηθή 

ρξήζε θαη θαηάρξεζε θπηνθαξκάθσλ νδεγεί ζε κφιπλζε ηνπ γχξσ εδάθνπο θαη ησλ πεγψλ λεξνχ, 

πξνθαιψληαο απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο, θαηαζηξέθνληαο επεξγεηηθνχο πιεζπζκνχο εληφκσλ πνπ 

ελεξγνχλ σο θπζηθνί ερζξνί ησλ παξαζίησλ θαη κεηψλνληαο ηε ζξεπηηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ. UNGA 

2017, ζει. 9. 
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Πώο λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ εμάληιεζε ηνπ εδάθνπο 

Οη πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο, ηνλ έιεγρν 

ηεο δηάβξσζεο, ηε βειηησκέλε δηαρείξηζε ιηπαζκάησλ θαη ηε ρξήζε πνηθηιηψλ θαη γελεηηθψλ 

βειηηψζεσλ  γηα αληνρή ζηε ζεξκφηεηα θαη ηελ μεξαζία. IPCC 2019, ζει. 25. 

Οη ηζνξξνπεκέλεο δίαηηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θπηηθά ηξφθηκα, φπσο απηά πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζηηεξά, φζπξηα, θξνχηα θαη ιαραληθά, μεξνχο θαξπνχο θαη ζπφξνπο, θαη ηξφθηκα δσηθήο 

πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη ζε ζπζηήκαηα αλζεθηηθά, βηψζηκα θαη ρακειψλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα πξνζαξκνγή θαη κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, σθειψληαο επίζεο ηελ αλζξψπηλε πγεία. IPCC 2019, ζει. 26. 

Οη αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο, ε κείσζε ησλ απσιεηψλ κεηά ηε ζπγθνκηδή θαη ε κείσζε ηεο 

ζπαηάιεο ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. IPCC 

2019, ζει. 21. 

Οη «Αξρέο γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο» απφ ην Παγθφζκην Σχκθσλν ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

1.  Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ θπζηθή, ρεκηθή θαη βηνινγηθή ππνβάζκηζε 

2.  Πεξηνξηζκφο ηεο δηάβξσζεο θαη απνθπγή ηεο απνςίισζεο ησλ δαζψλ 

3.  Αλάπηπμε ππεξεζηψλ επέθηαζεο, ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

4.  Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο αλάινγα κε ηε θπζηθή ηνπ ηθαλφηεηα 

5.  Γηαηήξεζε νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ κε βάζε ην έδαθνο, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ λεξνχ 

6.  Απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο ζε ππνβαζκηζκέλα, απνκνλσκέλα θαη αδξαλή ηνπία 

7.  Γηάδνζε ηεο ζεκαζία ηνπ εδάθνπο. UNGC 2016, ζει. 1. 

Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

Η αχμεζε ησλ βηνινγηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζε πνιιά κέξε δείρλεη φηη είλαη εθηθηή ε 

θαιιηέξγεηα κε ιηγφηεξα ή ρσξίο θπηνθάξκαθα. UNGA 2017, ζει. 19. 

εκαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο θπθιηθήο θαιιηέξγεηαο 

Σηελ νηθνινγηθή γεσξγία, νη θαιιηέξγεηεο πξνζηαηεχνληαη απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο εληζρχνληαο 

ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ελζαξξχλνληαο ηελ παξνπζία ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ησλ παξαζίησλ. Γηα 

παξάδεηγκα πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε νηθνηφπσλ γχξσ απφ αγξνθηήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θπζηθψλ ερζξψλ θαη άιισλ σθέιηκσλ άγξησλ δψσλ ή ε εθαξκνγή ιεηηνπξγηθήο γεσξγηθήο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

θπζηθψλ ερζξψλ. Η ελαιιαγή ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε ρξήζε θπηνθάιπςεο βνεζνχλ επίζεο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ δηάθνξεο παζνγέλεηεο, θαηαζηέιινπλ ηα δηδάληα θαη απμάλνπλ ηελ 

νξγαληθή πεξηεθηηθφηεηα, ελψ πην αλζεθηηθέο πνηθηιίεο θαιιηεξγεηψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

πξφιεςε ησλ θπηηθψλ αζζελεηψλ. UNGA 2017, ζει. 20. 

Δπίπεδν 2 

Πώο αιιάδεη ην θιίκα σο απνηέιεζκα ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

Τα ηειεπηαία 4 ρξφληα ήηαλ ηα ζεξκφηεξα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ εμαθνινπζνχλ λα απμάλνληαη. ΟΗΔ 2019, ζει. 4. 

Με ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο, θάπνηνο πνπ γελληέηαη ζήκεξα θηλδπλεχεη λα μνδέςεη ηα γεξαηεηά ηνπ ζε 

έλαλ θφζκν πνπ ζα είλαη 3,0 βαζκνχο Κειζίνπ πην δεζηφο απφ φηη ζηνπο πξν-βηνκεραληθνχο 
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ρξφλνπο - ζεξκνθξαζία δηπιάζηα απφ ην ζθιεξφηεξν αλψηαην φξην ησλ 1,5 βαζκψλ Κειζίνπ πνπ 

έζεζαλ νη θπβεξλήζεηο ζην Παξίζη ην 2015. ΟΗΔ 2019, ζει. 9. 

Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 50,8 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2016, 

αχμεζε 48% απφ ην 1990. ΟΗΔ 2019, ζει. 13. 

Ωζηφζν, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηψζεθαλ θαηά 22% απφ 

ηα επίπεδα ηνπ 1990 ην 2017 ζε 4,3 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο, παξφιν πνπ ηαπηφρξνλα ε νηθνλνκία 

απμήζεθε θαηά 58% ηελ ίδηα πεξίνδν. ΗΔ 2019, ζει. 18. 

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε ζπρλφηεηα, ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζεξκφηεηα γεγνλφησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεξκηθψλ θπκάησλ, πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζνπλ 

λα απμάλνληαη κέρξη ηνλ 21ν αηψλα. IPCC 2019, ζει. 15. 

Σξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ην θιίκα αιιάδεη θαη επεξεάδεη (πιεκκύξεο, ηπθώλεο, μεξαζίεο…) 

Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πεξηιακβάλνπλ ππξθαγηέο, μεξαζίεο, πιεκκχξεο, ηπθψλεο, 

άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, νμίληζε ησλ σθεαλψλ θαη ηήμε ηνπ κφληκνπ πάγνπ. Απηέο νη 

επηπηψζεηο απμάλνληαη. ΗΔ 2019, ζει. 4. 

Οη ζεξκνθξαζίεο είλαη ήδε πεξίπνπ 1,0 βαζκνί Κειζίνπ παξαπάλσ απφ φηη ήηαλ ζηνπο πξν-

βηνκεραληθνχο ρξφλνπο. ΗΔ 2019, ζει. 7. 

Πώο κπνξνύκε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ 

ελεξγεηώλ; 

Πξέπεη λα κεηψζνπκε ηηο παγθφζκηεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 45% έσο ην 2030 θαη λα 

επηηχρνπκε νπδεηεξφηεηα ζε άλζξαθα έσο ην 2050. ΟΗΔ 2019, ζει. 4. 

Μηα ζεκαληηθή έθζεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 2019 πξνζδηνξίδεη φηη ε δξάζε γηα ην θιίκα 

είλαη «αδηαρψξηζηε απφ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε». Αλαγλσξίδεηαη φηη ε ελζσκάησζε ησλ πνιηηηθψλ 

γηα ην θιίκα θαη ηελ αλάπηπμε, είλαη ην θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ (εηδηθά ζηηο 

θησρφηεξεο ρψξεο) ηαπηφρξνλα κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. UN 2019, ζει. 22. 

Αλαθύθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ππεύζπλε θαηαλάισζε 

Σηελ Δπξψπε, ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε 16 ηφλνπο πιηθνχ αλά άηνκν εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ 6 

ηφλνη γίλνληαη απνξξίκκαηα. Παξφιν πνπ ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ απνξξηκκάησλ ζπλερίδεη λα 

βειηηψλεηαη ζηελ ΔΔ, ε επξσπατθή νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα ράλεη κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα 

πηζαλψλ «δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ» φπσο κέηαιια, μχιν, γπαιί, ραξηί θαη πιαζηηθά. Τν 2010, 

ε ζπλνιηθή παξαγσγή απνξξηκκάησλ ζηελ ΔΔ αλήιζε ζε 2,5 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο. Απφ απηφ ην 

ζχλνιν, αλαθπθιψζεθε κφλν έλα πεξηνξηζκέλν (αλ θαη απμαλφκελν) κέξνο (36%), κε ηα ππφινηπα 

λα θαηαιήγνπλ ζε πγεηνλνκηθή ηαθή ή λα θαίγνληαη, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 600 εθαηνκκχξηα ηφλνη 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαθπθισζνχλ ή λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. EC Waste. 

Δάλ μαλαθαηαζθεπάζνπκε, επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε θαη αλαθπθιψζνπκε, θαη εάλ ηα απφβιεηα κηαο 

βηνκεραλίαο γίλνπλ πξψηε χιε κηαο άιιεο, κπνξνχκε λα θηλεζνχκε ζε κηα πην θπθιηθή νηθνλνκία 

φπνπ ηα απνξξίκκαηα εμαιείθνληαη θαη νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε απνηειεζκαηηθφ θαη βηψζηκν 

ηξφπν. EC Waste. 

Οη πνηακνί θαη ε επαλαθνξά ηνπο ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε 

Τα επξσπατθά χδαηα απεηινχληαη απφ κηα ζεηξά αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηέο νη απεηιέο 

ζπρλά επηδξνχλ ηαπηφρξνλα θαη επεξεάδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, επηηείλνπλ 

ηελ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη απεηινχλ ηα πνιχηηκα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην λεξφ ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. EW 2018, ζει. 7. 
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Η γεσξγηθή παξαγσγή είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή δηάρπηεο ξχπαλζεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ 

ππεξβνιηθψλ εθπνκπψλ ιηπαζκάησλ θαη ρεκηθψλ φπσο ηα θπηνθάξκαθα. Άιιεο αλαθνξέο 

πεξηιακβάλνπλ αγξνηηθέο θαηνηθίεο, απνξξνέο απφ αζηηθέο πεξηνρέο θαη δαζνθνκία. EW 2018, ζει. 

9. 

Οη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο ηεο θπζηθήο ξνήο ελφο πνηακνχ πεξηιακβάλνπλ: 

•  ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλέρεηα ηνπ πνηακνχ, φπσο ε άξζε εκπνδίσλ θαη 

ε εγθαηάζηαζε πεξαζκάησλ γηα ηα ςάξηα. 

•  ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ εζηηάδνληαη ζηελ απνθαηάζηαζε πδξφβησλ νηθνηφπσλ, φπσο ε 

βειηίσζε θπζηθψλ νηθνηφπσλ. 

•  ηε δηαρείξηζε ηδεκάησλ κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη φηη κεηαθέξνληαη θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ. 

•  ηελ επαλαζχλδεζε ησλ ζηάζηκσλ λεξψλ κε ηνπο πγξνηφπνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

πιεπξηθήο ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ηνπ θχξηνπ πνηακνχ, ηεο παξαπνηάκηαο πεξηνρήο (φρζεο 

πνηακνχ) θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

•  ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ πδάησλ πνπ απνθαζηζηνχλ ηελ απνζήθεπζε 

θπζηθνχ λεξνχ, γηα παξάδεηγκα, θαηαθιπζκφ ησλ πεδηάδσλ πιεκκχξσλ θαη θαηαζθεπή ιεθαλψλ 

ζπγθξάηεζεο. 

•  απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ζπζηήκαηνο ξνήο ηνπ λεξνχ κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ηνπ θαζνξηζκνχ 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ξνήο θαη νηθνινγηθήο ξνήο. 

•  αλάπηπμε θπξίσλ ή ζρεδίσλ δηαηήξεζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

απεηινχκελσλ εηδψλ ςαξηψλ. EW 2018, ζει. 9 

Ζ ζεκαζία ησλ δαζώλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

λεξνύ ηεο βξνρήο 

Τα δέληξα απνξξνθνχλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα θαζψο κεγαιψλνπλ. Καη ηα δχν 

ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη πξνζηαηεχνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα. UN 

2019, ζει.28. 

Η Αηζηνπία αλαθέξεη φηη θχηεςε πεξηζζφηεξα απφ 350 εθαηνκκχξηα δέληξα ζηηο 29 Ινπιίνπ 2019, ζε 

απηφ πνπ ε θπβέξλεζε ζεσξεί φηη ήηαλ έλα παγθφζκην ξεθφξ κηαο εκέξαο ζε κηα επξχηεξε 

εθζηξαηεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. UN 2019, ζει.28. 

Η απνςίισζε ησλ δαζψλ απνηειεί ηδηαίηεξε αλεζπρία ζηα ηξνπηθά δάζε, επεηδή απηά ηα δάζε 

θηινμελνχλ κεγάιν κέξνο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Ακαδφλην πεξίπνπ 

ην 17% ηνπ δάζνπο έρεη ραζεί ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ δάζνπο ζε 

εθηάζεηο εθηξνθήο βννεηδψλ. WWF 

Η δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο απφ ην λεξφ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηα εδάθε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο, ζηελ 

παξαγσγή θαιιηεξγεηψλ, ζηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ζηε ξχζκηζε ησλ πιεκκπξψλ θαη ζηα 

απνζέκαηα άλζξαθα. SE 2017, ζει. 7. 

Τα δάζε ζπγθξαηνχλ ην επηπιένλ λεξφ ηεο βξνρήο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ κνηίβσλ 

απνξξνήο, απνηξέπνληαο ηηο αθξαίεο επαλαιήςεηο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κεηψλεη ηηο δεκηέο απφ ηηο 

πιεκκχξεο θαη επίζεο βνεζά ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο μεξαζίαο. ΔΟΦ 2015, ζει. 5. 

Πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο 

Αξθεηνί βαζηθνί ηνκείο ζπκβάιινπλ ζηηο εθπνκπέο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κεηαθνξψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ / ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, ηεο παξαγσγήο θαη 
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δηαλνκήο ελέξγεηαο, ηεο γεσξγίαο θαη ησλ απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ηεο απνηέθξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ). ΔΟΦ 2019, ζει. 20. 

 Πώο ε ξύπαλζε επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ 

Η αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο, 

ηδίσο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Οη πην ζνβαξνί ξχπνη ηεο Δπξψπεο, φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία, είλαη ην ζσκαηηδηαθφ πιηθφ, ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ην φδνλ ζην επίπεδν ηνπ 

εδάθνπο. Οη ειηθησκέλνη, ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε πξνυπάξρνπζεο αζζέλεηεο είλαη πην επάισηα. 

ΔΟΦ 2019, ζει. 8. 

Η αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη ζήκεξα ν ζεκαληηθφηεξνο πεξηβαιινληηθφο θίλδπλνο γηα ηελ 

αλζξψπηλε πγεία. ΔΟΦ 2019, ζει. 10. 

Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο, νη θαξδηαθέο παζήζεηο θαη ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα 

είλαη νη πην ζπλεζηζκέλνη ιφγνη γηα πξφσξν ζάλαην θαη νθείινληαη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, κε 

δεχηεξεο ηηο  πλεπκνληθέο παζήζεηο θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. ΔΟΦ 2019, ζει. 13. 

Η αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έρεη επηπηψζεηο ζηα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. Τν φδνλ, ζε επίπεδν εδάθνπο, κπνξεί λα βιάςεη ηηο 

θαιιηέξγεηεο, ηα δάζε θαη ηελ ππφινηπε βιάζηεζε, θαζπζηεξψληαο ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη 

επεξεάδνληαο ηε βηνπνηθηιφηεηα. ΔΟΦ 2019, ζει. 73. 

Πώο κπνξνύκε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ 

ελεξγεηώλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα; 

Υπάξρνπλ πνιιά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα. Σε κηα πφιε απηά ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε, ηελ εηζαγσγή 

δσλψλ κεηαθνξάο ρακειψλ εθπνκπψλ, ηε κεηάβαζε ζε θαζαξφηεξα ιεσθνξεία ή ηξακ, ηελ 

πξνψζεζε πνδειαζίαο, ηε κείσζε ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο θαη ηελ έθδνζε ρξεψζεσλ ζπκθφξεζεο. 

ΔΟΦ 2019, ζει. 17. 

Άιινη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ 

ζηε γεσξγία θαη ηε δηαθνπή ηεο αλεμέιεγθηεο θαχζεο ζηεξεψλ θαη γεσξγηθψλ απνβιήησλ. ΔΟΦ 

2019, ζει. 15. 

Καζψο ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη νη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη εθπέκπνληαη απφ ηηο ίδηεο πεγέο, 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ νθέιε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ. ΔΟΦ 

2019, ζει. 14. 

Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έλαληη νξπθηώλ πεγώλ ελέξγεηαο 

Έλα ζσζηά δνκεκέλν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο ηνκείο: απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ 

ηαηξηθή θαη ηελ εθπαίδεπζε έσο ηε γεσξγία, ηηο ππνδνκέο, ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηελ πςειή 

ηερλνινγία. Η πξφζβαζε ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο έρεη αξρίζεη λα 

επηηαρχλεηαη, ε ελεξγεηαθή απφδνζε ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη θαη ε αλαλεψζηκε ελέξγεηα έρεη 

εληππσζηαθά θέξδε. Ωζηφζν, απαηηείηαη πεξηζζφηεξε ζπγθέληξσζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε θαζαξά θαη αζθαιή θαχζηκα θαη ηερλνινγίεο γηα ην καγείξεκα γηα 3 δηζεθαηνκκχξηα 

άηνκα. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ηα νξπθηά θαχζηκα φπσο ν άλζξαθαο, ην πεηξέιαην ή ην θπζηθφ αέξην 

απνηεινχζαλ ζεκαληηθέο πεγέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά 3 δηζεθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε θαζαξά θαχζηκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γεχκαηφο ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζρεδφλ 4 εθαηνκκχξηα πξφσξνη ζάλαηνη θάζε ρξφλν. Η θαχζε άλζξαθα 

παξάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαινχλ θιηκαηηθή αιιαγή θαη έρνπλ 

επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ θαη ζην πεξηβάιινλ. Οη ρψξεο κπνξνχλ λα 

επηηαρχλνπλ ηε κεηάβαζε ζε έλα πξνζηηφ, αμηφπηζην θαη βηψζηκν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα επελδχνληαο 
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ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε ελεξγεηαθά απνδνηηθέο πξαθηηθέο θαη 

πηνζεηψληαο ηερλνινγίεο θαη ππνδνκέο θαζαξήο ελέξγεηαο. UN.ORG 

Η Φηιή αλαθνίλσζε ηνλ Ινχλην ηνπ 2019, ζρέδηα γηα λα θιείζεη νθηψ ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο 

κε θαχζε άλζξαθα ηα επφκελα πέληε ρξφληα θαη λα ζέζεη καθξνπξφζεζκν ζηφρν λα γίλεη κηα ρψξα 

κε νπδέηεξν ηζνδχγην άλζξαθα έσο ην 2050. ΟΗΔ 2019, ζει. 34. 

Ζ ζεκαζία ηνπ δάζνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα 

Τα θπηά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πξφζιεςε, κεηαθνξά θαη αθνκνίσζε (ή, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, απνζχλζεζε) πνιιψλ αέξησλ ή ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ. Δπνκέλσο, ηα δέληξα θαη ε 

βιάζηεζε κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηξξνή ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ 

αέξα θαη ζηελ κεηξίαζε νξηζκέλσλ απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ξχπσλ. Η βιάζηεζε αθαηξεί 

επίζεο απφ ηελ αηκφζθαηξα δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) - ην θχξην αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. FR 

Πεξηβαιινληηθή ηζαγέλεηα 

Η πεξηβαιινληηθή ηζαγέλεηα είλαη ε ηδέα φηη φινη πξέπεη λα αλαιάβνπκε ηελ επζχλε γηα ην πψο 

αιιειεπηδξνχκε κε ην πεξηβάιινλ. Μεξηθνί ηξφπνη γηα λα γίλεη απηφ παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 Υηνζεηήζηε έλαλ πξάζηλν ηξφπν δσήο - γηα παξάδεηγκα «κείσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

αλαθχθισζε» 

 Σπκκεηέρεηε ζηε ιήςε πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ - εκπιαθείηε ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. 

 Καηαζηήζηε ηηο επηρεηξήζεηο ππεχζπλεο - γηα παξάδεηγκα, απνξξίςηε πξντφληα κε ππεξβνιηθή 

ζπζθεπαζία, ξσηήζηε ηνπο πσιεηέο ιηαληθήο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα επηζηξνθήο γηα 

παιηέο ζπζθεπέο. EL.ORG. 

Ζ ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Η βηνπνηθηιφηεηα είλαη ε πνηθηιία ηεο δσήο ζε επίπεδν γελεηηθφ, είδνπο θαη  νηθνζπζηήκαηνο. UN 

BFA 2019, ζει. Xxxvii. 

Η θχζε εκπεξηέρεη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο γηα θάζε άλζξσπν, φπσο ε βηνπνηθηιφηεηα, ηα 

νηθνζπζηήκαηα, ε Μεηέξα Γε, ηα ζπζηήκαηα δσήο θαη άιιεο αλάινγεο έλλνηεο. Οη ζπλεηζθνξά ηεο 

θχζεο πξνο ηνλ άλζξσπν εκπεξηέρεη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, φπσο αγαζά θαη ππεξεζίεο 

νηθνζπζηήκαηνο θαη δψξα ηεο θχζεο. Τφζν ε θχζε φζν θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλζξσπφηεηα είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ηελ θαιή πνηφηεηα δσήο. UN IPBES, ζει. 3. 

Η βηφζθαηξα, απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε αλζξσπφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο, κεηαβάιιεηαη ζε αζχγθξηην 

βαζκφ ζε φιεο ηηο ρσξηθέο θιίκαθεο. Η βηνπνηθηιφηεηα - ε πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ εηδψλ, κεηαμχ 

εηδψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ - κεηψλεηαη ηαρχηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ζηελ αλζξψπηλε 

ηζηνξία. UN IPBES, ζει. 3. 

Η θχζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιαλήηε έρεη πιένλ αιιάμεη ζεκαληηθά απφ πνιιέο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ δεηθηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο λα δείρλνπλ ηαρεία πηψζε. UN IPBES, ζει. 4. 
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θνπόο θαη ζηόρνη ησλ θύιισλ δξαζηεξηνηήησλ 

Ο ζθνπόο απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη λα εληζρύζεη ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ 

καζεηώλ ζε ζρέζε κε νηθνινγηθά δεηήκαηα, λα πξνσζήζεη ηνλ ζεβαζκό γηα ηε θύζε θαη θαη' 

επέθηαζε, γηα ηνλ εαπηό ηνπο. 

Οη ζηόρνη θαη νη ζηόρνη είλαη: 

Γλσζηηθνί ζηόρνη / Γλώζε 

•  Δμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

•  Καηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην 

αλζξσπνγελέο. 

•  Καηαλόεζε γηα ην πόζν εύζξαπζηε είλαη ε ηζνξξνπία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

•  πλεηδεηνπνίεζε όηη νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη παξεκβάζεηο έρνπλ επηθίλδπλεο 

ζπλέπεηεο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ. 

•  Γλώζε γηα ην πόζν πνιύηηκε είλαη ε πξνζηαζία θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη 

αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο. 

πλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη / ηάζε, αμίεο 

• Αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ππεύζπλεο ζηάζεο απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κέζσ 

κηαο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

• Καηαλόεζε ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο θαη δύλακεο ηνπ θαζελόο από εκάο, σο ελεξγνύο πνιίηεο, 

ζηε δηακόξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο θνηλόηεηαο ζην ζύλνιό ηεο. 

• Αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ώζηε λα κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ νπζηαζηηθό ξόιν 

ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε, έλαλ ζηόρν πνπ επηηπγράλεηαη θηλεηνπνηώληαο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θαη 

ςπρνθηλεηηθό ηνκέα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη / Γεμηόηεηεο 

•  Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα: 

•  Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ 

•  Παξαηήξεζε, δηαρσξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε 

•  Γεκηνπξγία ππνζέζεσλ (ηη ζα γηλόηαλ εάλ…), πξνβιέςεσλ (ηη λα θάλεηε ζην κέιινλ). 

Οη αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο ηαμηλνκνύληαη κε ινγηθή ζεηξά αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ 

ζηα νπνία απεπζύλνληαη. Καζώο ε ειηθία απμάλεηαη, ηόζν απμάλεηαη θαη ν βαζκόο δπζθνιίαο θαη 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνύληαη. Φπζηθά, ε ζεηξά ηαμηλόκεζεο είλαη απιώο κηα πξόηαζε πνπ δελ 

εκπνδίδεη θάζε δάζθαιν λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο 

ηάμεο ηνπ. 

Η ρξσκαηηθή ζήκαλζε θάζε θύιινπ δξαζηεξηόηεηαο ππνδεηθλύεη ηνλ πξνηεηλόκελν ρξόλν γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα: πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ην παηρλίδη. Καη πάιη ν δάζθαινο επηιέγεη ηειηθά ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή, γλσξίδνληαο ην παηρλίδη θαη ην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ. 

Πξηλ ην παηρλίδη 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ 

Μεηά ην παηρλίδη   Εικόνα: https://imgbin.com/free-png/   

Καιή δηαζθέδαζε!!!!! 

https://imgbin.com/free-png/
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Φύιια δξαζηεξηνηήησλ  

Ζιηθία: 6 – 10 εηώλ 
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Όλνκα Εώνπ  

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο αληηζηνίρηζεο  
 

   
Οπξαθνηάγθνο ηνπ 

Βόξλεν 
 
 

   
Πάπηα 

 
 

  

Λαγόο 

  

θύινο 

  

Μύρνο (Puffinus 
mauretanicus) 

  

Πνιηθή Αξθνύδα 

   
 

Μέιηζζα 
 
 

  

 

Καξέηα Καξέηα  
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Δλδηαίηεκα 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο αληηζηνίρηζεο -  
 

  

Μεζόγεηνο ζάιαζζα 

 
  

 

ε όιν ηνλ θόζκν 
 

  

 

Βόξεηνο Πόινο 

  

 

ε όιν ηνλ θόζκν 

  

 

Βαιεαξίδεο Νήζνη 

  
 

 

ε όιν ηνλ θόζκν 

   

 

Άγξην δάζνο ηνπ 

Βόξλεν 
 

   

ε όιν ηνλ θόζκν 
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Πνπ δνπλ ηα δώα; 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο ΧΣΟ / ΛΑΘΟ -   

Πνηόο είλαη ν θπζηθόο νηθόηνπνο απηώλ ησλ δώσλ; 

1. Η πνιηθή αξθνύδα δεη ζην Βόξεην Πόιν ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

2. Η ρειώλα Καξέηα Καξέηα δεη ζηα πνηάκηα ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

3. Ο κύρνο δεη ζηελ Αζία ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

4. Ο νπξαθνηάγθνο ηνπ Βόξλεν δεη ζηελ Αζία ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

5. Σα ιάκα δνπλ ζηελ Ακεξηθή ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

6. Σα ιηνληάξηα δνπλ ζηελ Δπξώπε ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

7. Οη ειέθαληεο δνπλ ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Αζία ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

8. Σα θαγθνπξό δνπλ ζηελ Απζηξαιία ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

9. Οη θακεινπαξδάιεηο δνπλ ζηελ Ακεξηθή ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 

10. Οη ηίγξεηο δνπλ ζηελ Αθξηθή ΩΣΟ/ΛΑΘΟ 
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Ο Κύθινο ηνπ Νεξνύ 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο πκπιήξσζεο – 
 

 
Φσην: http://geoviews4students.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html 

 

Φσηνηππήζηε ηηο αθόινπζεο θξάζεηο, θόςηε ηηο θαη ηνπνζεηήζηε ηηο ζηε 
ζσζηή ζέζε ζηελ εηθόλα: 
 

 

  Βξνρή      Γηαπλνή από ηα θπηά      πκπύθλσζε    Δμάηκηζε       

   

  Τπόγεηα ύδαηα     Δπηθαλεηαθή ξνή λεξνύ    Ληώζηκν ηνπ ρηνληνύ   

 

  Γεκηνπξγία ζύλλεθνπ     Τπόγεηα ξνή λεξνύ    Δπηθαλεηαθά ύδαηα   

 

http://geoviews4students.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html
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παηάιε λεξνύ 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο γξαθήο - 

Σώξα, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο θξάζεηο πνπ δίλνληαη γηα λα πεξηγξάςεηε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ: 
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παηάιε λεξνύ 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο ΝΑΗ / ΟΥΗ - 

ε θάζε πξόηαζε, παηήζηε ΝΑΙ ή ΟΥΙ αλάινγα 

1. Πεηάο ην ρξεζηκνπνηεκέλν ιάδη ζην λεξνρύηε; ΝΑΙ ΟΥΙ 

2. Πιέλεηο ηα πηάηα κε ην ρέξη; ΝΑΙ ΟΥΙ 

3. Έρεηο βξύζεο πνπ ζηάδνπλ ζην ζπίηη ζνπ; ΝΑΙ ΟΥΙ 

4. Αθήλεηο ηε βξύζε λα ηξέρεη όηαλ βνπξηζίδεηο ηα δόληηα ζνπ; ΝΑΙ ΟΥΙ 

5. Όηαλ ζηάδεη κηα βξύζε, ζπιιέγεηο ην λεξό (π.ρ. γηα πόηηζκα θπηώλ) 

κέρξη λα ηελ επηζθεπάζεηο; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

6. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ληνπο, αθήλεηο αλνηρηή ηε βξύζε; ΝΑΙ ΟΥΙ 

7. Πιέλεηο ηελ απιή ζαο, ηηο βεξάληεο θ.ιπ. κε ζπλερή ξνή (ζπλερέο 

ηξερνύκελν λεξό) ζην ιάζηηρν; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

8. Πιέλεηο ην νηθνγελεηαθό απηνθίλεην πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο ηελ 

εβδνκάδα; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

9. Πνηίδεηο ηα ινπινύδηα ρξεζηκνπνηώληαο ιάζηηρν; ΝΑΙ ΟΥΙ 

10. πιιέγεηο ην λεξό ηεο βξνρήο από ηηο πδξνξξνέο ζε έλα βαξέιη ή 

θνπβά; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

11. Πιέλεηο ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζνπ ζην λεξνρύηε αληί ζε κηα 

ιεθάλε; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

12. Όηαλ βιέπεηο έλαλ ζπαζκέλν ζσιήλα παξνρήο λεξνύ ζην δξόκν, 

αηζζάλεζαη όηη δε κπνξείο λα θάλεηο θάηη θη έηζη δελ ην ιεο ζε θαλέλα;  

ΝΑΙ ΟΥΙ 

13. Υξεζηκνπνηείο ην πιπληήξην αθόκε θαη γηα ιίγα ξνύρα; ΝΑΙ ΟΥΙ 

14. Πξνηηκάο λα θάλεηο κπάλην ζηελ κπαληέξα αληί γηα ην ληνπο; ΝΑΙ ΟΥΙ 

15. ην κπάλην / ληνπο δελ ζπιιέγεηο ην θξύν λεξό ζε έλα θνπβά, κέρξη λα 

θηάζεη ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

16. ηελ παξαιία, θάλεηο ληνπο κεηά από θάζε βνπηηά;   ΝΑΙ ΟΥΙ 

17. Όηαλ δσγξαθίδεηο, πιέλεηο ηα πηλέια ζνπ ζην λεξνρύηε θαη όρη ζε έλα 

πνηήξη; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

18. Αθαηξείο ηε ιάζπε από ηα παπνύηζηα θαη ηηο κπόηεο κε ιάζηηρν θαη όρη 

ζε κηα ιεθάλε; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

19. Δπηιέγεηε λα θπηεύεηε γθαδόλ ζηνλ θήπν ζαο, πνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ 

λεξό γηα πόηηζκα, αληί γηα δέληξα/ζάκλνπο/άγξηα θπηά; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

20. Πεηάο ην ‘γθξίδν λεξό’ (π.ρ. από ην πιύζηκν ησλ ιαραληθώλ) αληί λα ην 

μαλαρξεζηκνπνηείο γηα άιινπο ζθνπνύο όπσο ην πόηηζκα ησλ θπηώλ; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 
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Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο γηα ηε ζπαηάιε λεξνύ - Μεηξήζηε ηηο θνξέο πνπ έρεηε 

θπθιώζεη "ΝΑΗ"  

ΜΔΣΑΞΤ 0 ΚΑΗ 5. 

πγραξεηήξηα. Δίζαη πνιύ νηθνλνκηθόο/ή όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιώλεηο. Αγαπάο ην πεξηβάιινλ θαη λνηάδεζαη γηα ην κέιινλ απηνύ ηνπ πιαλήηε. Αλ 

όια ηα παηδηά ζθέθηνληαλ ζαλ εζέλα, ην κέιινλ ηεο γεο ζα ήηαλ επνίσλν. πλέρηζε έηζη, 

λα εκπλέεηο θαη ηνπο άιινπο κε ηνλ ηξόπν δσήο ζνπ! 

ΜΔΣΑΞΤ 6 ΚΑΗ 10. 

Καιή πξνζπάζεηα. Αγαπάο ηνλ πιαλήηε, αιιά κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο θαη θαιύηεξα. 

Πξνζπάζεζε λα απνθύγεηο θάπνηεο ζπαηάιεο, έηζη ώζηε νξηζκέλεο από ηηο παξαπάλσ 

επηινγέο ζνπ λα αιιάμνπλ από ΝΑΙ ζε ΟΥΙ. Ωζηόζν, πξνζπαζείο λα βειηηώζεηο ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πιαλήηε καο. 

ΜΔΣΑΞΤ 11 ΚΑΗ 15. 

Όρη ηόζν θαιή πξνζπάζεηα. Πξνζπάζεζε πεξηζζόηεξν. Οη επηινγέο ζνπ ζα θαζνξίζνπλ 

ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε. Πξέπεη λα αιιάμεηο πνιιέο από ηηο παξαπάλσ επηινγέο ζνπ ζε 

ΟΥΙ, ζήκεξα. Δμέηαζε ηηο παξαπάλσ επηινγέο θαη δεο ηη κπνξείο λα αιιάμεηο ζηελ 

θαζεκεξηλή ζνπ δσή γηα λα βειηηώζεηο ηε βαζκνινγία ζνπ θαη επνκέλσο ηελ θαηάζηαζε 

ζηνλ πιαλήηε καο. 

ΜΔΣΑΞΤ 16 ΚΑΗ 20. 

Καηαζηξνθή! Κάλε θάηη, αιιηώο είκαζηε ρακέλνη. Μπνξείο λα αιιάμεηο πνιιέο από ηηο 

θαζεκεξηλέο ζνπ ζπλήζεηεο γηα λα σθειήζεηο ηόζν ηελ ηζέπε ζνπ, όζν θαη ηνλ πιαλήηε. 

Καη ππάξρνπλ πνιιά πνπ κπνξείο λα θάλεηο. Δμνηθνλόκεζε ην λεξό πνπ θαηαλαιώλεηο! 

ηείιηε καο ηηο απαληήζεηο ζαο: 

Οη πξνηάζεηο κπνξνύλ λα μεθηλνύλ σο εμήο: 

Όινη καο … 

Οη πεξηζζόηεξνη από εκάο … 

Πνιινί από εκάο … 

Μεξηθνί από εκάο… 

Όρη πνιινί από εκάο… 

ρεδόλ θαλέλαο από εκάο… 

Καλέλαο από εκάο … 
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Μείσζε-Δπαλαρξεζηκνπνίεζε-Αλαθύθισζε 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο ΝΑΗ/ΟΥΗ - 

ε θάζε πξόηαζε, ζεκεηώζηε αληίζηνηρα ΝΑΙ ή ΟΥΙ 

1. Αλαδεηάο ηα ζήκαηα αλαθύθισζεο θαηά ηελ αγνξά ελόο πξντόληνο; ΝΑΙ ΟΥΙ 

2. Ξαλαρξεζηκνπνηείο ηα πεξηηπιίγκαηα (παθέηα, θνξδέιεο θ.ιπ.) από ηα δώξα 

πνπ ιακβάλεηο; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

3. Όηαλ πεγαίλεηο γηα ςώληα, πξνηηκάο πξντόληα κε απινύζηεξε ζπζθεπαζία; ΝΑΙ ΟΥΙ 

4. Γηαρσξίδεηο θαη ζπιιέγεηο απνξξίκκαηα ηξνθίκσλ γηα αλαθύθισζε; ΝΑΙ ΟΥΙ 

5. Έρεηο ηξνπνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ζνπ γηα λα κεηώζεηο ηα απνξξίκκαηα; ΝΑΙ ΟΥΙ 

6. Βάδεηο παιηέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ πηα, ζηνπο εηδηθνύο 

θάδνπο αλαθύθισζεο; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

7. Σνπνζεηείο ηηο πιαζηηθέο, κεηαιιηθέο θαη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο ζηελ 

Αλαθύθισζε; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

8. Ξερσξίδεηο ηα ζθνππίδηα (π.ρ. θαπάθηα κπνπθαιηώλ) πξηλ ηα βάιεηο ζηελ 

Αλαθύθισζε; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

9. Κιείλεηο ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ ηειεόξαζή ζνπ όηαλ δελ ηα 

ρξεζηκνπνηείο; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

10. Υξεζηκνπνηείο θάδν θνκπνζηνπνίεζεο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν; ΝΑΙ ΟΥΙ 

11. Κιείλεηο ηα θώηα όηαλ θεύγεηο από ην δσκάηην; ΝΑΙ ΟΥΙ 

12. Όηαλ κηα ζπζθεπή ραιάζεη, δηαπηζηώλεηο αλ κπνξεί λα επηδηνξζσζεί πξηλ 

αγνξάζεηο κηα θαηλνύξγηα; 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

13. Πεηάο ηα ζθνππίδηα ζην έδαθνο; ΝΑΙ ΟΥΙ 

14. Πξνηηκάο ηνπηθά πξντόληα (π.ρ. θαγεηό, ξνύρα); ΝΑΙ ΟΥΙ 

15. Όηαλ ςσλίδεηο ζην ζνύπεξ κάξθεη ρξεζηκνπνηείο επαλαρξεζηκνπνηήζηκε 

ηζάληα (πρ. από ύθαζκα); 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

16. Υξεζηκνπνηείο μαλά ζπζθεπαζίεο όπσο βάδα, πιαζηηθά θνπηηά θ.ιπ.; ΝΑΙ ΟΥΙ 

17. Γίλεηο ξνύρα πνπ δελ ρξεηάδεζαη πιένλ ζε άιια άηνκα ή ηα κεηαπνηείο; ΝΑΙ ΟΥΙ 

18. Δλζαξξύλεηο ηνπο άιινπο λα αλαθπθιώλνπλ;   ΝΑΙ ΟΥΙ 

19. Αλαθπθιώλεηο ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο ζε εηδηθνύο θάδνπο; ΝΑΙ ΟΥΙ 

20. Υξεζηκνπνηείο θαη ηηο δύν πιεπξέο ραξηηνύ γηα λα ζρεδηάζεηο ή λα δσγξαθίζεηο; ΝΑΙ ΟΥΙ 
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Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο γηα Μείσζε-Δπαλαρξεζηκνπνίεζε-Αλαθύθισζε - Μέηξεζε 
ηα “ΟΥΗ” πνπ έρεηο θπθιώζεη 

ΜΔΣΑΞΤ 0 ΚΑΗ 5 ΟΥΗ 

πγραξεηήξηα. Δίζαη πνιύ νηθνλνκηθόο/ε όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ 
θαηαλαιώλεηο. Αγαπάο ην πεξηβάιινλ θαη λνηάδεζαη γηα ην κέιινλ απηνύ ηνπ πιαλήηε. Αλ 
όια ηα παηδηά ζθέθηνληαλ ζαλ εζέλα, ην κέιινλ ηεο γεο ζα ήηαλ επνίσλν. πλέρηζε έηζη, 
θαη λα εκπλέεηο ηνπο άιινπο κε ηνλ ηξόπν δσήο ζνπ! 

ΜΔΣΑΞΤ 6 ΚΑΗ 10 ΟΥΗ. 

Καιή πξνζπάζεηα. Αγαπάο ηνλ πιαλήηε, αιιά κπνξείο λα ηα θάλεηο θαη θαιύηεξα. 
Πξνζπάζεζε λα απνθύγεηο θάπνηεο ζπαηάιεο, έηζη ώζηε νξηζκέλεο από ηηο παξαπάλσ 
επηινγέο ζνπ λα αιιάμνπλ από ΟΥΙ ζε ΝΑΙ. Ωζηόζν, πξνζπαζείο επίζεο λα βειηηώζεηο 
ηελ θαηάζηαζε ηνπ πιαλήηε καο. 

ΜΔΣΑΞΤ 11 ΚΑΗ 15 ΟΥΗ. 

Όρη ηόζν θαιή πξνζπάζεηα. Πξνζπάζεζε θη άιιν. Οη επηινγέο ζνπ ζα θαζνξίζνπλ ην 
κέιινλ ηνπ πιαλήηε. Πξέπεη λα αιιάμεηο πνιιέο από ηηο παξαπάλσ επηινγέο ζνπ ζε ΝΑΙ, 
από ζήκεξα. Δμέηαζε ηηο παξαπάλσ επηινγέο θαη δεο ηη κπνξείο λα αιιάμεηο ζηελ 
θαζεκεξηλή ζνπ δσή γηα λα βειηηώζεηο ηε βαζκνινγία ζνπ θαη επνκέλσο ηελ θαηάζηαζε 
ζηνλ πιαλήηε καο. 

ΜΔΣΑΞΤ 16 ΚΑΗ 20 ΟΥΗ. 

Καηαζηξνθή! Κάλε θάηη, αιιηώο είκαζηε ρακέλνη. Μπνξείο λα αιιάμεηο πνιιέο από ηηο 
θαζεκεξηλέο ζνπ ζπλήζεηεο γηα λα σθειήζεηο ηόζν ηελ ηζέπε ζνπ όζν θαη ηνλ πιαλήηε. 
Καη ππάξρνπλ πνιιά πνπ κπνξείο λα θάλεηο. Απελεξγνπνίεζε ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 
πνπ δελ ρξεζηκνπνηείο, εμνηθνλόκεζε ην λεξό πνπ θαηαλαιώλεηο θαη πξνζπάζεζε λα 
αλαθπθιώλεηο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα πιηθά. 

 

ηείιηε καο ηηο απαληήζεηο ζαο: 

Οη πξνηάζεηο κπνξνύλ λα μεθηλνύλ σο εμήο: 

Όινη καο … 

Οη πεξηζζόηεξνη από εκάο … 

Πνιινί από εκάο … 

Μεξηθνί από εκάο… 

Όρη πνιινί από εκάο… 

ρεδόλ θαλέλαο από εκάο… 

Καλέλαο από εκάο … 

 



34 
 

Γξαζηεξηόηεηα θαζαξηζκνύ -              

Μεηξώληαο ηα ζθνππίδηα 

- Φύιιν βησκαηηθήο ππαίζξηαο δξαζηεξηόηεηαο – 

- Με ηελ επίβιεςε ελειίθσλ θαη ρξεζηκνπνηώληαο πξνζηαηεπηηθά γάληηα - 

Δπηιέμηε κηα ζρνιηθή απιή ή έλαλ άιιν δεκόζην ρώξν (π.ρ. κηα παξαιία) γηα κηα δξάζε 

θαζαξηζκνύ. Καηαγξάςηε ηα ζθνππίδηα πνπ ζπιιέγεηε θαηεγνξηνπνηεκέλα αλά ηύπν / 

πιηθό (πιαζηηθό, ραξηί, αινπκίλην, κε αλαθπθιώζηκα) Αθνύ νινθιεξώζεηε ηε δξάζε, 

κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε ζρεηηθά κε: 

 ηα απνηειέζκαηα 

 ηε κείσζε ησλ παξαρζέλησλ απνξξηκκάησλ 

 ηε κείσζε ησλ ζθνππηδηώλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε θύζε 

 ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά καο 

 ηε βειηίσζε ηεο πεξηβάιινληόο καο 

 ηε κεηάδνζε ηνπ κελύκαηνο ζε άιινπο (γνλείο θ.ιπ.) 

Σύπνο απνξξηκκάησλ Αξηζκόο αληηθεηκέλσλ Αλαινγία (θιάζκα) 

Υαξηί 
  

Πιαζηηθό 
  

Αινπκίλην/Μέηαιια 
  

Φαγεηό 
  

Άιια 
  

ΤΝΟΛΟ 
  

Γηα λα βξείηε ηελ αλαινγία, π.ρ. ραξηηώλ ζην άζξνηζκα ησλ ζθνππηδηώλ θαη γηα λα ην 
κεηαηξέςνπκε ζε θιάζκα πξέπεη λα θάλνπκε έλα θιάζκα κε ηνλ αξηζκό ραξηηώλ πνπ 
βξήθακε ζηελ πεξηνρή σο αξηζκεηή θαη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό θνκκαηηώλ-ζθνππηδηώλ 
(όισλ ησλ εηδώλ) πνπ βξέζεθαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή σο παξνλνκαζηή: 

Αλαινγία ραξηηνύ =  Αξηζκόο ραξηηώλ 
πλνιηθόο αξηζκόο απνξξηκκάησλ 

Καηά ζπλέπεηα, ε αλαινγία ηνπ πιαζηηθνύ είλαη έλα θιάζκα κε ηνλ αξηζκό ηνπ πιαζηηθνύ 
σο αξηζκεηή, θαη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ απνβιήησλ σο παξνλνκαζηή, ε αλαινγία ησλ 
κεηάιισλ είλαη έλα θιάζκα κε ηνλ αξηζκό ησλ κεηάιισλ σο αξηζκεηή θαη ηνλ ζπλνιηθό 
αξηζκό ησλ κεηάιισλ σο παξνλνκαζηή θαη νύησ θαζεμήο. 

Παξάδεηγκα: Αλ βξήθακε 50 είδε ζθνππηδηώλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη 25 από απηά 
ήηαλ πιαζηηθά, ηόηε ε αλαινγία πιαζηηθώλ ζηα ζθνππίδηα καο ήηαλ 25/50. 
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ήκαηα 

                               - Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο αληηζηνίρηζεο –  

Σαηξηάμηε ηα ζήκαηα κε ηελ έλλνηά ηνπο:  

     

 

 α. Ο θαηαζθεπαζηήο απηνύ ηνπ 

πξντόληνο έρεη πιεξώζεη γηα 

αλαθύθισζε  

 

 

β. Δίκαη ειεθηξηθή ζπζθεπή. Μελ 

κε πεηάμεηε ζηνλ θνηλό θάδν, 

κπνξώ λα αλαθπθισζώ  

 

 

γ. Πιεξώ ηα πξόηππα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 

 

δ. Δίκαη θαηαζθεπαζκέλνο από 0-

100% αλαθπθιώζηκα πιηθά. 

Λσξίδα ηνπ Μέκπηνπο  

 

 

ε. Ο αξηζκόο κνπ δείρλεη ηνλ ηύπν 

πιαζηηθνύ από ηνλ νπνίν είκαη 

θαηαζθεπαζκέλνο - «Κσδηθόο 

αλαγλώξηζεο ξεηίλεο  

 

 

δ. Κνίηαμε κε γηα λα δεηο πόζε 

ελέξγεηα θαηαλαιώλσ  

 

 

ε. Αλαθπθιώζηε κε γηα λα κελ 

πάσ ρακέλν, ζα είλαη γηα δηθό 

ζαο όθεινο. 
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Ηδέεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο απνξξηκκάησλ 
- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο θαηαηγηζκνύ ηδεώλ - 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο. πδεηνύλ πώο νη άλζξσπνη κπνξνύλ 

λα επαλαρξεζηκνπνηνύλ πξάγκαηα πνπ πεηάλε θάζε κέξα. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ππόινηπε ηάμε. 

Απνξξίκκαηα Ιδέεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

κηα εθεκεξίδα  

έλα πνηήξη από 

θειηδόι 
 

έλα βαδάθη  

έλα γπάιηλν 

κπνπθάιη 
 

έλα θνπηί από 

ραξηόλη 
 

κηα πιαζηηθή 

ζαθνύια 
 

κηα ζπζθεπαζία 

θνλζέξβαο 
 

έλα πιαζηηθό 

κπνπθάιη 
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Γξάςηε κηα ηζηνξία 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο γξαθήο - 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο. Γεκηνπξγνύλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία γηα 
έλα πεξηβαιινληηθό δήηεκα. 

 

Πεγή: https://www.template.net/design-templates/print/story-map-template/ 

https://www.template.net/design-templates/print/story-map-template/


38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύιια εξγαζίαο  

Ζιηθία: 8 – 10 εηώλ 
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παζκέλεο πξνηάζεηο 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο αληηζηνίρηζεο -  

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο πξνζπαζώληαο λα ηαηξηάμνπλ ηηο ζπαζκέλεο πξνηάζεηο. 

Κάζε νκάδα δηαβάδεη κία πξόηαζε / όξν. ηε ζπλέρεηα, ε δξαζηεξηόηεηα ειέγρεηαη θαη 

ζπδεηείηαη καδί κε ηνλ δάζθαιν. 

 

 
Αλαδάζσζε είλαη ε δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία 

 ηε ρξεζηκνπνίεζε ελόο αληηθείκελν 

πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο γηα ηνλ 

ίδην ζθνπό, ην νπνίν βνεζά ζηελ 

εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ, ρξόλνπ, 

ελέξγεηαο θαη πόξσλ. 

Η αλαθύθισζε ζρεηίδεηαη κε 
 

 θπηεύνληαη δέληξα ζε δαζηθέο εθηάζεηο 

γηα αληηθαηάζηαζε εθείλσλ πνπ έρνπλ 

θνπεί. 

Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

πξνθαιείηαη 

 

 ηε δηάζπαζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο 

πξώηεο ύιεο ηνπο, νη νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθ 

λένπ θαηαζθεπή ηνπ αξρηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ή ηε δεκηνπξγία λέσλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Σα βηνινγηθά ηξόθηκα είλαη 

 
 ζηαδηαθή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο πνπ 

πξνθαιείηαη από αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθαινύλ ηελ 

απειεπζέξσζε πςειώλ επηπέδσλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ 

αεξίσλ ζηνλ αέξα. 

Η επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ζρεηίδεηαη κε 

 ηξνθή πνπ θηηάρλεηαη από θπηά θαη 

δώα πνπ θαιιηεξγνύληαη ή εθηξέθνληαη 

ρσξίο ηε ρξήζε ζπλζεηηθώλ 

ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ ή 

νξκνλώλ.  

Πεγή όξσλ: https://www.epa.ie/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.epa.ie/
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Αηηίεο θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο αληηζηνίρηζεο –   

Οη καζεηέο αληηζηνηρίδνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε ηηο αηηίεο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

            

                

                        

             

πλθμμφρεσ  
διάβρωςθ του 

εδάφουσ 

μόλυνςθ του νεροφ 
παρατεταμζνεσ και 

δυνατζσ βροχζσ  

ηϊα που εγκαταλείπουν το 

φυςικό τουσ περιβάλλον 

περίοδοι χωρίσ 

κακόλου βροχι 

μικρότερεσ 

ςοδειζσ 

 

λιπάςματα και 

φυτοφάρμακα 

ξθραςίεσ 

εντατικι γεωργία 

αποψίλωςθ 

ςυςςϊρευςθ αερίων        

του κερμοκθπίου 
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Εώα πνπ απεηινύληαη κε εμαθάληζε 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο κειέηεο -   

Πξόηαζε δξαζηεξηόηεηαο: Υσξίζηε ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη βξείηε εηθόλεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα δώα πνπ απεηινύληαη κε εμαθάληζε: 

⇒ ηελ πεξηνρή ζαο 

⇒ ηε ρώξα ζαο 

⇒ ε άιιεο ρώξεο θαη επείξνπο 

Πξνβάιεηε / δείμηε ηηο εηθόλεο ή / θαη νξγαλώζηε κηα έθζεζε εηθόλσλ ησλ δώσλ πνπ 

απεηινύληαη κε εμαθάληζε ζηελ ηάμε ή ζην ζρνιείν ζαο. 

Γηαηί απεηινύληαη κε εμαθάληζε; 

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα ηα ζώζνπκε; 

  

Δηθόλα από Pixabay.com 
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Θαιάζζηα δώα πνπ απεηινύληαη κε 
εμαθάληζε 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο κειέηεο - 

Πξόηαζε δξαζηεξηόηεηαο: Υσξίζηε ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη βξείηε εηθόλεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ζαιάζζηα δώα όπσο ε ζαιάζζηα ρειώλα Καξέηα Καξέηα, πνπ απεηιείηαη 

κε εμαθάληζε: 

⇒ ζηελ πεξηνρή ζαο 

⇒ ζηε ρώξα ζαο 

⇒ ζε άιιεο ρώξεο θαη επείξνπο 

Πξνβάιεηε / δείμηε ηηο εηθόλεο ή / θαη νξγαλώζηε κηα έθζεζε εηθόλσλ ησλ δώσλ πνπ 

απεηινύληαη κε εμαθάληζε ζηελ ηάμε ή ζην ζρνιείν ζαο. 

Γηαηί απεηινύληαη κε εμαθάληζε; 

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα ηα ζώζνπκε; 

  

Φσηνγξαθία από Pixabay.com 
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σζηέο ή ιάζνο δειώζεηο  

-Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο σζηό/Λάζνο–   

Οη καζεηέο ζε νκάδεο ζπδεηνύλ ηηο δειώζεηο θαη απνθαζίδνπλ αλ είλαη αιεζείο ή ςεπδείο. 
ηε ζπλέρεηα, ε δξαζηεξηόηεηα ειέγρεηαη θαη ζπδεηείηαη ζηελ νινκέιεηα. 

Γειώζεηο σζηό Λάζνο 

Πιεκκύξεο έρνπλ ζπκβεί ζπρλόηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα 

  

Η απνςίισζε ησλ δαζώλ ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ησλ 

πιεκκπξώλ 

  

Οη πιεκκύξεο δελ επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ πδξόβησλ δώσλ 

  

Οη επζείεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ είλαη ιηγόηεξν επηξξεπείο ζε 

πιεκκύξεο 

  

Σα ζθνππίδηα ζηηο θνίηεο ηνπ πνηακνύ δελ επεξεάδνπλ ηε ξνή 

ηνπ λεξνύ 

  

Η αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε δελ επεξεάδεη ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο 

γεο 

  

Σν άζζκα ζρεηίδεηαη άκεζα κε  

  

Σα θπηνθάξκαθα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο αγξόηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο 

  

Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνζηαηεύνπλ ηελ αηκόζθαηξα θαη 

ηνπο σθεαλνύο 

  

Η ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε πξνθαιείηαη από απμεκέλα 

επίπεδα αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

  

Η βηνινγηθή γεσξγία ρξεζηκνπνηεί ηερλεηά ιηπάζκαηα θαη 

θπηνθάξκαθα 

  

Ο βηνινγηθόο έιεγρνο παξαζίησλ βαζίδεηαη ζε θπζηθνύο 

κεραληζκνύο 
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Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο νκαδηθήο κειέηεο–   

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο. πδεηνύλ καδί ηα πξνβιήκαηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα  παξνπζηάδνπλ ηνλ πίλαθα ζηελ ππόινηπε ηάμε. Σα ζέκαηα (θπηά θαη δώα, λεξό, 

αέξαο) κπνξνύλ λα ζπδεηεζνύλ μερσξηζηά. 

 

Φπζηθό 
πεξηβάιινλ 

Πνηεο είλαη νη πηζαλέο 
απεηιέο ηνπο; 

Πώο κπνξνύκε λα ηα 
πξνζηαηεύζνπκε; 

θπηά θαη δώα   

λεξό   

αέξαο   
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Πιαζηηθή ζαθνύια 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο ππνινγηζκνύ –  

11 εθαηνκκύξηα (!!!) πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαηαλαιώλνληαη θαζεκεξηλά ζηελ Διιάδα. Με 
κόλν ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνύζακε λα 
ηπιίμνπκε ηνλ πιαλήηε καο 60 θνξέο. 

Πόζεο πιαζηηθέο ζαθνύιεο ρξεζηκνπνηείο; 

1 Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα επηζθέπηεζαη εζύ ή ε νηθνγέλεηά ζνπ ην 

ζνύπεξ κάξθεη γηα ηηο αγνξέο ζαο;        x 5 ηζάληεο = 

 

2 Βάδεηο ιαραληθά θαη θξνύηα ζε πιαζηηθή ζαθνύια όηαλ ηα δπγίδεηο; 

Δάλ λαη, πξόζζεζε 4 ζαθνύιεο. 

 

3 Όηαλ αγνξάδεηο ςσκί από ην θνύξλν, ην ηνπνζεηνύλ ζε πιαζηηθή 

ζαθνύια;  Δάλ λαη, πξόζζεζε 5 ζαθνύιεο. 

 

4 Όηαλ αγνξάδεηο λέα ξνύρα, ηα ηνπνζεηνύλ ζε πιαζηηθή ζαθνύια; Δάλ 

λαη, πξόζζεζε 2 ζαθνύιεο. 

 

5 Γεληθά, πόζεο άιιεο πιαζηηθέο ζαθνύιεο ρξεζηκνπνηείο αλά 

εβδνκάδα; 

 

ύλνιν (αλά εβδνκάδα)  

Τπνιόγηζε πόζεο πιαζηηθέο ζαθνύιεο ρξεζηκνπνηείο θάζε ρξόλν 

(Έλα έηνο έρεη 52 εβδνκάδεο, νπόηε πνιιαπιαζηάδεηο ην ζύλνιν επί 52) 

 

 

Δίλαη πνιύ κεγάινο ν αξηζκόο πνπ βξήθεο; 

θεθηείηε ηξόπνπο γηα λα κεηώζεηε ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 

Π.ρ. Υξεζηκνπνηήζηε κηθξέο ή κεγάιεο ηζάληεο από αλζεθηηθά πιηθά, γηα ηηο αγνξέο ζαο. 

ηε κέζε ηνπ Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ ηα θπθιηθά ξεύκαηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην 

ζθνππηδνηελεθέ από πιαζηηθό πνπ είλαη 10 θνξέο κεγαιύηεξνο από ηελ Διιάδα! 
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Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο λεξνύ 

- Τπνινγηζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο - 

Τπνινγίζηε πόζν λεξό ζα κπνξνύζαηε λα εμνηθνλνκήζεηε εβδνκαδηαία / εηεζίσο. 

1. Πόζεο θνξέο βνπξηζίδεηε ηα δόληηα ζαο θάζε κέξα; 

………… x 15 ιίηξα = ……… ιίηξα x 7 εκέξεο = ……… ιίηξα ηελ εβδνκάδα 

2. Πόζεο θνξέο θάλεηε ληνπο θάζε κέξα; 

………… x 50 ιίηξα = ……… ιίηξα x 7 εκέξεο = ……… ιίηξα ηελ εβδνκάδα 

3. Πόζεο θνξέο πιέλεηε ην νηθνγελεηαθό ζαο απηνθίλεην θάζε εβδνκάδα; 

………… x 150 ιίηξα = ……… ιίηξα x 7 εκέξεο = ……… ιίηξα ηελ εβδνκάδα 

4. Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ρξεζηκνπνηείηε ην πιπληήξην; 

………… x 150 ιίηξα = ……… ιίηξα x 7 εκέξεο = ……… ιίηξα ηελ εβδνκάδα 

5. Πόζν ζπρλά πιέλεηε θξνύηα θαη ιαραληθά θάζε εβδνκάδα; 

………… x 30 ιίηξα = ……… ιίηξα x 7 εκέξεο = ……… ιίηξα ηελ εβδνκάδα 

6. Πόζν ζπρλά πιέλεηε ηα πηάηα ζαο εβδνκαδηαίσο; 

α) Δάλ ηα πιέλεηε κε ην ρέξη (ζπλερήο ξνή λεξνύ): 

………… x 100 ιίηξα = ……… ιίηξα ηελ εβδνκάδα ή 

β) Δάλ ηα πιέλεηε ζην πιπληήξην: 

………… x 10 ιίηξα = ……… ιίηξα ηελ εβδνκάδα 

Δβδνκαδηαίν άζξνηζκα = ……… ιίηξα ηελ εβδνκάδα 

Πνιιαπιαζηάζηε ηελ εβδνκαδηαία πνζόηεηα κε 52 (52 εβδνκάδεο ην ρξόλν) γηα λα βξείηε 

ηα ιίηξα λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηε εηεζίσο. 

Δηήζην πνζό = (εβδνκαδηαίν άζξνηζκα) ……… x 52 εβδνκάδεο = ……… ιίηξα αλά έηνο 

Δίλαη πνιύ κεγάινο ν αξηζκόο;;; 

ηείιηε καο ηηο απαληήζεηο ζαο. Οη πξνηάζεηο κπνξνύλ λα μεθηλνύλ κε: 

Όινη καο ... , Οη πεξηζζόηεξνη από εκάο ... , Πνιινί από εκάο ... , Μεξηθνί από εκάο ... , 

Όρη πνιινί από εκάο… , ρεδόλ θαλέλαο από εκάο… , Καλείο από εκάο…  

 

  

 



47 
 

ηαπξόιεμν 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο δηαζθέδαζεο θαη εκπέδσζεο –  

 

 

 

Οξηδόληηα 

1. Δπηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εηζάγνληαη ζην 

πεξηβάιινλ 

3. Πξνθαιείηαη από δπλαηέο βξνρέο 

5. Σξνθή πνπ παξάγεηαη ρσξίο ρξήζε 

ρεκηθώλ 

6. Δπαλεπεμεξγαζία απνξξηκκάησλ γηα λα 

κεηαηξαπνύλ ζε λέα πιηθά θαη 

αληηθείκελα 

 

    

Κάζεηα 

1. Σν πάλσ κέξνο ηεο γεο όπνπ 

θπηξώλνπλ ηα θπηά 

2. Βξώκε ή θξηζάξη 

4. Γνληκνπνηνύλ ηηο ζνδεηέο 

 

Μπνξείηε λα δείηε θαη λα ιύζεηε ην ζηαπξόιεμν ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ παηώληαο 

εδώ. 

 

 

 

https://crosswordlabs.com/view/2021-07-08-31
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ηαπξόιεμν 

- Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο δηαζθέδαζεο θαη εκπέδσζεο –  

 

 

 

Οξηδόληηα 

5. Η πνηθηιία δσληαλώλ εηδώλ δώσλ θαη 
θπηώλ ζηε Γε 

6. Η δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί δεκηά ζην 
έδαθνο 

7. Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη από πεγέο 
όπσο ην θσο ηνπ ήιηνπ, ν άλεκνο, ε 
βξνρή 

 

    

Κάζεηα 

1. Η δηαδηθαζία θνπήο δέληξσλ ζε κεγάιε 
έθηαζε 

2. Δπηθίλδπλα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 
νη αγξόηεο 

3. Έλα από ηα νξπθηά θαύζηκα πνπ 
ζπκβάιιεη ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ 
πιαλήηε 

4. Έληνκν πνπ κεηαθέξεη ηε γύξε 

 

 

Γείηε θαη ιύζηε ην ζηαπξόιεμν ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ παηώληαο εδώ. 

 

 

https://crosswordlabs.com/view/2-384419
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Φύιια δξαζηεξηόηεηαο 

Ζιηθία: 10 εηώλ  
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Γέληξα 

- Τπνινγηζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο -  

Τπνινγίζηε πόζα δέληξα κπνξείηε λα εμνηθνλνκήζεηε θάζε εβδνκάδα / έηνο! 

1) Πόζα παθέηα ραξηνπεηζέηεο θαηαλαιώλεηε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο, θαηά κέζν όξν, 

εβδνκαδηαίσο; 

 

_______ x 0,2 θ. = ______ θ. 

2) Πόζεο εθεκεξίδεο θαηαλαιώλεηε, θαηά κέζν όξν, ζε εβδνκαδηαία βάζε; 

 

_______ x 0,5 θ. = ______ θ. 

3) Πόζα ξνιά ραξηηνύ θνπδίλαο θαηαλαιώλεηε, θαηά κέζν όξν, αλά εβδνκάδα; 

 

_______ x 0,4 θ. = ______ θ. 

4) Πόζεο ραξηνλέληεο ζπζθεπαζίεο (ραξηνθηβώηηα, ράξηηλεο ζαθνύιεο θ.ιπ.) 

θαηαλαιώλεηε, θαηά κέζν όξν, εβδνκαδηαίσο; 

 

_______ x 0,5 θ. = ______ θ. 

5) Πόζα έληππα (π.ρ. πεξηνδηθά) αγνξάδεηε, θαηά κέζν όξν, αλά εβδνκάδα; 

 

_______ x 0,3 θ. = ______ θ. 

6) Πόζα θύιια Α4 θαηαλαιώλεηε, θαηά κέζν όξν, αλά εβδνκάδα; 

 

_______ x 0,05 θ. = ______ θ. 

Δβδνκαδηαίν πνζό = ___________θ. 

Πνιιαπιαζηάζηε ην ζπλνιηθό πνζό επί 52 (52 εβδνκάδεο ην ρξόλν) γηα λα κάζεηε ην 

βάξνο ηνπ ραξηηνύ πνπ θαηαλαιώλεηε εηεζίσο. 

 

Δηήζην άζξνηζκα = Δβδνκαδηαίν άζξνηζκα x 52 = ________ θ. 

 

Δάλ 1000 θηιά αλαθπθισκέλνπ ραξηηνύ ζώδνπλ 17 δέληξα, πόζα δέληξα ζα κπνξνύζαηε 

λα εμνηθνλνκήζεηε ζε έλα ρξόλν εάλ ρξεζηκνπνηείηε ιηγόηεξν ή αλαθπθιώλεηε ηελ 

παξαπάλσ πνζόηεηα ραξηηνύ; 
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Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

 - Φύιιν δξαζηεξηόηεηαο νκαδηθήο κειέηεο - 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο. πδεηνύλ ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο ηνπο θνηλόηεηαο. πκπιεξώλνπλ ηνλ πίλαθα θαη κεηά ηνλ 

παξνπζηάδνπλ ζηελ ππόινηπε ηάμε.  

Πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα 

Ο αληίθηππόο ηνπ ζε Γξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζή 

ηνπ Αλζξώπνπο Εώα 
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Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

 - Κνπίδ -   

1. Πνην από απηά δελ κπνξεί λα αλαθπθισζεί; 

α) πιαζηηθά κπνπθάιηα 

β) ιακπηήξεο 

γ) κεηαιιηθά θνπηηά 

δ) ραξηί 

2. σζηό ή ιάζνο; 

Οη αλαζπκηάζεηο απηνθηλήησλ έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε.  

3. Ολνκάζηε ηξεηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο αγξόηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αεηθνξίαο. 

1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

4. πκπιεξώζηε ηα θελά. 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηελ παξνρή ________ 

θαη ζεξκόηεηαο γηα ________ θαη επηρεηξήζεηο. (ειεθηξηζκόο / ζπίηηα) 

5. Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ απνβιήησλ ζε λέα πιηθά θαη αληηθείκελα νλνκάδεηαη: 

α) δηαρσξηζκόο 

β) επαλαρξεζηκνπνίεζε 

γ) αλαθύθισζε 

δ) κείσζε 

6. Καηαγξάςηε ηξεηο πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. 

1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

7. Δάλ θάηη είλαη βηώζηκν, απηό ... 

α) κνιύλεη ην πεξηβάιινλ 

β) πξέπεη λα ζηακαηήζεη ακέζσο 

γ) είλαη θαιό γηα ην πεξηβάιινλ 

δ) έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηνπο αλζξώπνπο 

8. Πνην από απηά δελ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο; 

α) δώα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηνπο βηόηνπνπο 

β) βηνπνηθηιόηεηα 

γ) ξύπαλζε ησλ πδάησλ 

δ) ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο 

9. Γηαηί νη κέιηζζεο είλαη ηόζν ζεκαληηθέο γηα ηνπο αγξόηεο; 

α) Κξαηνύλ ηα άιια έληνκα καθξηά 

β) Κάλνπλ κέιη 

γ) Δπηθνληάδνπλ πνιιέο από ηηο θαιιηέξγεηεο 

δ) ηακαηνύλ ηε ξύπαλζε ηεο γεο 

10. Πνηνη από απηνύο ηνπο παξάγνληεο δελ ζπκβάιινπλ ζηηο κεγάιεο πιεκκύξεο; 

α) απνςίισζε ησλ δαζώλ 

β) νηθόηνπνη δώσλ ηνπ λεξνύ 

γ) επζεία θνίηε ηνπ πνηακνύ 

δ) ζθνππίδηα ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ. 
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Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

- Κνπίδ - 

1. σζηό ή ιάζνο; 

Ο πιαλήηεο ζηγά ζηγά γίλεηαη πην θξύνο.  

2. Ο άλζξαθαο είλαη 

α) αλαλεώζηκνο 

β) νξπθηό θαύζηκν 

γ) βηώζηκνο 

δ) θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ 

3. Ολνκάζηε ηξεηο ελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ νη άλζξσπνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθώλ νηθνηόπσλ ησλ δώσλ 

1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

4. πκπιεξώζηε ηα θελά. 

Σν ραξηί είλαη έλα παξάδεηγκα ________ πιηθνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη δηαιύεηαη θαη 

απνζπληίζεηαη θπζηθά ρσξίο λα πξνθαιεί ________. (βηνδηαζπώκελν / ξύπαλζε) 

5. Πνην από ηα αθόινπζα πξνβιήκαηα δελ πξνθαιείηαη από ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε; 

α) άζζκα 

β) αιιεξγίεο 

γ) πόλνο ζην ζηνκάρη 

δ) βήραο 

6. Αλαθέξεηε ηξία πιηθά πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ. 

1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

7. Πνην από απηά ηα απόβιεηα είλαη επηθίλδπλν; 

α) θνπηί από ραξηόλη 

β) κπαηαξία 

γ) έλα πιαζηηθό κπνπθάιη 

δ) έλα πνηήξη από θειηδόι 

8. Πνηα από απηέο δελ είλαη πεγή αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο; 

α) αηνιηθή 

β) θπζηθό αέξην 

γ) ειηαθή 

δ) πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

9. Πνην από απηά δελ ζπκβάιιεη ζηε ξύπαλζε ησλ πδάησλ; 

α) θπηνθάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε γεσξγία 

β) νηθόηνπνη δώσλ 

γ) βηνκεραληθά απόβιεηα 

δ) ιύκαηα 

10. Η δηαδηθαζία αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο νλνκάδεηαη 

α) ειηαθό θαηλόκελν  

β) θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ 

γ) ζεξκηθό θαηλόκελν  

δ)θαηλόκελν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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Γηαζθεδαζηηθά θύιια δξαζηεξηόηεηαο 

Ζιηθία: 6 - 10 εηώλ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Υξσκαηίζηε ηε ζειίδα 

- Γηαζθεδαζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο – 

 

 

Picture: https://s-karatheodoris.gr/zografizo-zoakia 

 

 

 

  

 

 

 

https://s-karatheodoris.gr/zografizo-zoakia
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Υξσκαηίζηε ηε ζειίδα 

- Γηαζθεδαζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο – 

 

 

Picture: https://s-karatheodoris.gr/zografizo-zoakia 

 

 

 

https://s-karatheodoris.gr/zografizo-zoakia
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Υξσκαηίζηε ηε ζειίδα 

- Γηαζθεδαζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο – 

 

 

Picture: https://s-karatheodoris.gr/zografizo-zoakia 

 

https://s-karatheodoris.gr/zografizo-zoakia
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Δλώζηε ηηο ηειείεο θαη ρξσκαηίζηε ηελ εηθόλα 

- Γηαζθεδαζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο -  

 

 

Picture: https://gr.pinterest.com/pin/708613322595707629/  

  

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/708613322595707629/
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Δλώζηε ηηο ηειείεο θαη ρξσκαηίζηε ηελ εηθόλα 

 - Γηαζθεδαζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο -   

 
 

 

Picture: https://s-karatheodoris.gr/zografizo-enonontas-teleies 

 

 

https://s-karatheodoris.gr/zografizo-enonontas-teleies
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Λαβύξηλζνο  
 - Γηαζθεδαζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο –  

Βνεζήζηε ην πνληίθη, ην ζθπιί θαη ηε κέιηζζα λα βξνπλ ην δξόκν γηα ην θαγεηό ηνπο! 

 

Picture: https://efibarlou.blogspot.com/2017/02/blog-post_18.html 

https://efibarlou.blogspot.com/2017/02/blog-post_18.html
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Λαβύξηλζνο  

 - Γηαζθεδαζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο -                     

Βνεζήζηε ην ζθαληδόρνηξν λα βξεη ην δξόκν γηα ην θαγεηό ηνπ!  

 

Picture: https://es.123rf.com/photo_70665282_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-

animados-de-la-educaci%C3%B3n-laberinto-o-juego-de-laberinto-para-ni%C3%B1os-en-edad-

p.html 

 

 
 
 

https://es.123rf.com/photo_70665282_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-animados-de-la-educaci%C3%B3n-laberinto-o-juego-de-laberinto-para-ni%C3%B1os-en-edad-p.html
https://es.123rf.com/photo_70665282_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-animados-de-la-educaci%C3%B3n-laberinto-o-juego-de-laberinto-para-ni%C3%B1os-en-edad-p.html
https://es.123rf.com/photo_70665282_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-animados-de-la-educaci%C3%B3n-laberinto-o-juego-de-laberinto-para-ni%C3%B1os-en-edad-p.html
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Λαβύξηλζνο  

 - Γηαζθεδαζηηθό θύιιν δξαζηεξηόηεηαο -  

Βνεζήζηε ην ζθύιν λα βξεη ην θαγεηό ηνπ!  

 

Picture: https://gr.pinterest.com/pin/862298659874264194/?lp=tru 

https://gr.pinterest.com/pin/862298659874264194/?lp=tru
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Γισζζάξη γηα ην Colourful World 

- από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Γπηηθνύ Λνλδίλνπ - 

Δλεξγόο πνιίηεο       Άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζπρλά ζηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλόηεηεο θαη ηε 

δεκνθξαηία ζε πόιεηο θαη θσκνπόιεηο ζε θάζε επίπεδν (ηνπηθό εζληθό 

θαη παγθόζκην), πξνο όθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απηό αθνξά ηελ απνδνρή όηη είκαζηε όινη αιιεινεμαξηώκελνη θαη όηη 

ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, βνεζάκε ηνλ εαπηό 

καο θαζώο θαη ηνπο άιινπο. 

Αηκνζθαηξηθή 

ξύπαλζε    

Έλαο ηύπνο πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο πνπ επεξεάδεη ηνλ αέξα θαη 

πξνθαιείηαη ζπλήζσο από θαπλό ή άιια επηβιαβή αέξηα. Απνηειεί 

θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Γεο. 

Η παξνπζία ηνμηθώλ ή επηβιαβώλ ρεκηθώλ / ελώζεσλ ζηνλ αέξα, νη 

νπνίεο ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ θαη πνπ κεηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ 

αέξα ή πξνθαινύλ επηδήκηεο αιιαγέο ζηελ πνηόηεηα δσήο. 

Δλαιιαθηηθή ελέξγεηα    Δλέξγεηα πνπ κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη 

ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο όπσο ηα νξπθηά θαύζηκα. 

Αλζξσπνγελέο Απνηέιεζκα ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πεξηγξάςεη  ηε ξύπαλζε θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο  θαηαζηξνθέο. 

Άζζκα    Μηα αζζέλεηα πνπ επεξεάδεη ηνπο πλεύκνλεο θαη κπνξεί λα 

δπζθνιέςεη ηελ αλαπλνή. Η θαηάζηαζε κπνξεί λα επηδεηλσζεί από 

ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. 

Αηκόζθαηξα ηξώκα αεξίσλ πνπ ζπγθξαηνύληαη από ηε βαξύηεηα γύξσ από ηε γε. 

Βηνπνηθηιόηεηα Η πνηθηιία ηεο δσήο ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ ζηνλ θόζκν ή ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη έλα πςειό 

επίπεδν βηνπνηθηιόηεηαο. 

Βηνθαύζηκα      Καύζηκα πνπ θηηάρλνληαη από θπηά. Αμηνπνηείηαη  ε  ειηαθή ελέξγεηα  

πνπ απνζεθεύεηαη ζηα θπηά. 

Βηνινγηθόο έιεγρνο 

παξαζίησλ 

Μηα κέζνδνο ειέγρνπ παξαζίησλ όπσο έληνκα, δηδάληα θαη αζζέλεηεο 

ησλ θπηώλ κε ηε ρξήζε άιισλ νξγαληζκώλ. Βαζίδεηαη ζε θπζηθνύο 

κεραληζκνύο - όπσο δώα πνπ ηξώλε έληνκα πνπ δηαθνξεηηθά ζα 

έηξσγαλ πηζαλά ηελ παξαγσγή ελόο αγξόηε - αιιά ζπλήζσο 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ ελεξγό δηαρείξηζε από ηνπο αγξόηεο. 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα    Έλα αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Έλα κόξην ελόο αηόκνπ άλζξαθα θαη 

δύν αηόκσλ νμπγόλνπ. 

Κιίκα Ο κέζνο θαηξόο πνπ βηώλεηαη ζε έλα κέξνο, θη έρεη κεηξεζεί γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Κιηκαηηθή αιιαγή    Αιιαγή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο γεο πνπ πξνθαινύληαη από ηε 

ζπζζώξεπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκόζθαηξα. Απηά ηα 

αέξηα παγηδεύνπλ ηε ζεξκόηεηα ηνπ ήιηνπ, αιιάδνληαο ην θιίκα ηνπηθά 
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θαη παγθνζκίσο. 

Κπθιηθή θαιιηέξγεηα      Η θαιιηέξγεηα κηαο ζεηξάο δηαθνξεηηθώλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή ζε κηα ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επνρώλ. Βνεζά ζηε 

κείσζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη απμάλεη ηε γνληκόηεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη ηε ζπλνιηθή απόδνζε ηεο γεσξγίαο. 

Απνςίισζε Δθθαζάξηζε πεξηνρήο από δέληξα ρσξίο αλαθύηεπζε. Απηό 

ζπλεπάγεηαη θαηαζηξνθή ηνπ βηόηνπνπ γηα ηα δώα, θαζώο επίζεο 

ζπκβάιιεη ζηε ζπζζώξεπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζώο ηα 

δέληξα απνξξνθνύλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Ξεξαζία Μηα ζπλερήο πεξίνδνο μεξνύ θαηξνύ, όηαλ κηα πεξηνρή έρεη ιηγόηεξε 

βξνρή από ην θαλνληθό ηεο. Απηό επεξεάδεη αξλεηηθά ηα θπηά, ηα δώα, 

ηνπο αλζξώπνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή ησλ νηθνηόπσλ. Η 

αύμεζε ηεο μεξαζίαο θαη ησλ πιεκκπξώλ ζπκβαίλεη  σο ζπλέπεηα ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Οηθνζύζηεκα      Μηα κεγάιε θνηλόηεηα δσληαλώλ όλησλ - όπσο θπηά θαη δώα - ησλ 

νπνίσλ ε δσή ζπλδέεηαη κεηαμύ ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

Δθπνκπέο αεξίσλ Αέξηα πνπ πξνζηίζεληαη ζηελ αηκόζθαηξα από αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο (εηδηθά από ηε ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ), από ηα 

πεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ δώσλ (ηδίσο από ηε γεσξγία) θαη από ηελ 

απνζύλζεζε ησλ θπηώλ. 

Δλέξγεηα Η ηθαλόηεηα λα παξάγεηαη έξγν. ηελ πεξίπησζε ηνπ «Colourful 

World» ζεκαίλεη ηδηαίηεξα ηε ελέξγεηα γηα ηηο  κεηαθνξέο, ηε ζέξκαλζε 

/ ςύμε ησλ ζπηηηώλ καο, ηελ ειεθηξνδόηεζε ησλ εξγνζηαζίσλ, ησλ 

νηθηαθώλ ζπζθεπώλ θ.ιπ. 

Λίπαζκα Μηα νπζία πνπ εκπινπηίδεη ην έδαθνο, βνεζώληαο ηα θπηά λα 

αλαπηπρζνύλ. Απηά κπνξεί λα είλαη θπζηθά (όπσο θνπξηά από δώα) ή 

ρεκηθά (δειαδή ηερλεηά). Η εληαηηθή θαιιηέξγεηα βαζίδεηαη ζπλήζσο 

ζε ιίπαλζε όπσο κε ρεκηθά ιηπάζκαηα. 

Πεξηζώξην πεδίνπ    Μηα έθηαζε γεο πνπ πεξηβάιιεη έλα ρσξάθη θαη βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο 

θπηεκέλεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ νξίνπ ηνπ ρσξαθηνύ. Σα πεξηζώξηα θαη 

νη θξάθηεο πεδίνπ κπνξνύλ λα απνηεινύλ ζεκαληηθνύο νηθόηνπνπο 

γηα θπηά θαη δώα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελζάξξπλζεο ηνπ 

βηνινγηθνύ ειέγρνπ παξαζίησλ. Απηό κπνξεί λα κεηώζεη ηελ 

αλάγθε γηα ρεκηθά θπηνθάξκαθα θαη λα ελζαξξύλεη ηε 

βηνπνηθηιόηεηα. 

 Οξπθηά θαύζηκα Γηα παξάδεηγκα - άλζξαθαο, πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην. 

Γεκηνπξγνύληαη ζηελ δηάξθεηα εθαηνκκύξησλ εηώλ από απνιηζσκέλα 

θπηά θαη δώα. Όηαλ θαίγνληαη παξάγνπλ ελέξγεηα αιιά επίζεο 

απειεπζεξώλνπλ επηβιαβή αέξηα ζεξκνθεπίνπ θαη άιινπο ξύπνπο. 

Τπεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε    

Η αύμεζε ησλ κέζσλ ζεξκνθξαζηώλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη ζηνπο 

σθεαλνύο πξνθαιείηαη από απμεκέλα επίπεδα αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Φαηλόκελν ηνπ  Θέξκαλζε ηεο αηκόζθαηξαο πνπ πξνθαιείηαη όηαλ ε ζεξκόηεηα 
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ζεξκνθεπίνπ   παγηδεύεηαη θαη δελ κπνξεί λα δηαθύγεη ζην δηάζηεκα. Σα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ επηηείλνπλ ην θαηλόκελν. 

Αέξην ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ    

Έλα αέξην πνπ ζπκβάιιεη ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη κεζάλην. 

Οηθόηνπνο Σν θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ θαηνηθείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

δώνπ, θπηνύ ή άιινπ νξγαληζκνύ. 

Δληαηηθή γεσξγία    Έλα είδνο γεσξγίαο όπνπ δαπαλώληαη πνιιά ρξήκαηα θαη εξγαζία γηα 

ηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο αλά έθηαζε γεο. Η ρξήζε κεγάισλ 

πνζνηήησλ ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ γηα θαιιηέξγεηεο 

θαζώο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ηα δώα εθηξνθήο είλαη ζπλήζεο. 

Υσκαηεξή Έλαο ηξόπνο γηα λα απαιιαγνύκε από ηα ζθνππίδηα ζάβνληάο ηα 

αλάκεζα ζε ζηξώκαηα ηεο γεο. Οη ρσκαηεξέο  κπνξνύλ λα ξππάλνπλ 

ην πεξηβάιινλ όηαλ ην λεξό ηεο βξνρήο μεπιέλεη ρεκηθέο νπζίεο ζε 

ξεύκαηα θαη πνηάκηα θαη όηαλ αέξηα όπσο ην κεζάλην δηαθεύγνπλ από 

απηά ζηελ αηκόζθαηξα. 

Μεζάλην Έλα αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ απνηειείηαη από έλα άηνκν 

άλζξαθα θαη ηέζζεξα άηνκα πδξνγόλνπ. 

Με αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο  

Πεγέο ελέξγεηαο πνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο - όπσο ην πεηξέιαην, ν 

άλζξαθαο, ην αέξην θαη ην νπξάλην - επεηδή δελ αλαπιεξώλνληαη 

θπζηθά ηόζν γξήγνξα όζν θαηαλαιώλνληαη. 

Βηνινγηθή γεσξγία    Μηα κέζνδνο θαιιηέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θξνληίδα ησλ 

θαιιηεξγεηώλ ρσξίο ηε ρξήζε ηερλεηώλ ιηπαζκάησλ θαη 

θπηνθαξκάθσλ. Βαζίδεηαη ζε νηθνινγηθά ηζνξξνπεκέλεο γεσξγηθέο 

πξαθηηθέο, όπσο ε ελαιιαγή ησλ θαιιηεξγεηώλ, ηα νξγαληθά 

απνξξίκκαηα από θνπξηά θαη ν βηνινγηθόο έιεγρνο παξαζίησλ, 

αιιά ζπλήζσο απνδίδεη  ιηγόηεξν αλά έθηαζε γεο ζπγθξηηηθά κε ηελ 

εληαηηθή θαιιηέξγεηα. 

Φπηνθάξκαθα Υεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμόλησζε αλεπηζύκεησλ δώσλ 

ή θπηώλ. πλήζσο αθνξά ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ηξώλε, 

θαηαζηξέθνπλ ή αληαγσλίδνληαη κε ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ αγξνηώλ. 

Φσηνβνιηατθή Σερλνινγία πνπ κεηαηξέπεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα απεπζείαο ζε 

ειεθηξηθή. 

Δπηθνλίαζε Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ θύθινπ δσήο ησλ θπηώλ. Δπηηπγράλεηαη 

ζπρλά από έληνκα πνπ ηαμηδεύνπλ κεηαμύ ησλ θπηώλ, κεηαθέξνληαο 

γύξε πνπ γνληκνπνηεί ηα σάξηα θαη βνεζάεη ζηελ θαξπνθνξία θαη ηελ 

παξαγσγή ζπόξσλ. Ωζηόζν, ηα πνπιηά, νη λπρηεξίδεο θαη ν άλεκνο 

κπνξνύλ επίζεο λα δξάζνπλ σο επηθνληαζηέο. 

Ρύπαλζε Όηαλ πξνζηίζεληαη επηβιαβείο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ. 

Ρύπνο Μηα βιαβεξή νπζία πνπ πξνζηίζεηαη ζην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαζπκηάζεηο νρεκάησλ ζηνλ αέξα, ρεκηθέο νπζίεο από ρσκαηεξέο  

πνπ δηαξξένπλ ζηελ ηνπηθή παξνρή λεξνύ ή δηαξξνή πεηξειαίνπ ζηε 

ζάιαζζα. 
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Αλαθύθισζε Η κεηαηξνπή  απνξξηκκάησλ ζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκν πιηθό. Η 

αλαθύθισζε είλαη έλαο ηξόπνο κείσζεο ηεο πνζόηεηαο 

απνξξηκκάησλ πνπ πεγαίλνπλ ζηε ρσκαηεξή θαη πνπ δηαθνξεηηθά ζα 

κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ ξύπαλζε. 

Αλαλεώζηκε πεγή 

ελέξγεηαο 

Δλαιιαθηηθή - ζπλήζσο θαζαξόηεξε - πεγή ελέξγεηαο, όπσο ην θύκα, 

ε αηνιηθή, ε ειηαθή, πνπ δελ θαηαλαιώλεη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο 

θπζηθνύο πόξνπο ηεο γεο, όπσο ηα νξπθηά θαύζηκα. 

Τπεύζπλε 

θαηαλάισζε   

Η ρξήζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ γηα λα θαιύςνπκε ηηο αλάγθεο καο 

θαη λα βειηηώζνπκε ηε δσή ειαρηζηνπνηώληαο ηαπηόρξνλα ηε ρξήζε 

θπζηθώλ πόξσλ, ηνμηθώλ πιηθώλ, θαζώο θαη ηελ παξαγσγή 

απνξξηκκάησλ θαη ηελ εθπνκπή ξύπσλ. Η θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε 

ηνλ νπνίν δεκηνπξγνύληαη ηα λέα πξντόληα, θαη εηδηθά από πνύ 

πξνέξρεηαη ε ελέξγεηά καο, είλαη έλα ζεκαληηθό πξώην βήκα πξνο 

ηελ ππεύζπλε θαηαλάισζε. 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Υξεζηκνπνηώληαο πξάγκαηα μαλά όηαλ είλαη δπλαηόλ. Απηό βνεζά ζηε 

κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο θαη θπζηθώλ πόξσλ πνπ ζπκβαίλεη όηαλ δεκηνπξγνύληαη 

λέα πξντόληα. Έλα θαιό παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε κπνπθαιηνύ λεξνύ 

πνιιώλ ρξήζεσλ αληί πνιιώλ κηαο ρξήζεο. 

Οηθνινγηθή 

απνθαηάζηαζε 

πνηακώλ   

Η απνθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο ξνήο ελόο πνηακνύ, ε απνκάθξπλζε  

ησλ εκπνδίσλ θαη ε δεκηνπξγία πεξηνρώλ πγξνηόπσλ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πιεκκύξεο από ηηο έληνλεο βξνρνπηώζεηο, θαζώο θαη ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

Γηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο   

Όηαλ ην ρώκα ή ε βξσκηά μεπιέλνληαη εθζέηνληαο ην έδαθνο από 

θάησ. Η δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηνπο αγξόηεο, 

δηόηη μεπιέλεη ην εύθνξν έδαθνο ζην νπνίν αλαπηύζζνληαη ηα θπηά. 

Δμάληιεζε ηνπ 

εδάθνπο   

Όηαλ ηα εδάθε πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθή δηαρείξηζε δελ είλαη πιένλ ζε 

ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ θαιιηέξγεηεο ή άιια θπηά. Η εμάληιεζε ηνπ 

εδάθνπο απμάλεη ηνλ θίλδπλν δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο επεηδή νη ξίδεο 

ησλ θπηώλ θαη ησλ δέληξσλ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο 

ηνπ. 

Γνληκόηεηα ηνπ 

εδάθνπο   

Η ηθαλόηεηα ηνπ εδάθνπο λα παξέρεη βαζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. 

Ζιηαθή ελέξγεηα    Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη απεπζείαο από ην ειηαθό θσο. Μηα 

αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο. 

Αεηθόξνο αλάπηπμε   Έλαο ηξόπνο γηα ηνπο αλζξώπνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ πόξνπο ρσξίο 

απηνί λα εμαληινύληαη. Έρεη νξηζηεί επίζεο σο αλάπηπμε πνπ 

«ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα δηαθπβεύεηαη ε 

ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο». 
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Λύζεηο ζηαπξνιέμσλ 

Λφση σταυρολέξου σελ. 47 

 

 

Λφση σταυρολέξου σελ. 48 
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