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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Παξόιν πνπ ζηηο κέξεο καο ηα ΕΠΑγγεικαηηθά Λύθεηα ζεωξνύληαη ζπρλά ζρνιεία
«δεύηεξεο επθαηξίαο» γηα καζεηέο κε πνηθίια πξνβιήκaηa θαη ρακειέο ζρνιηθέο επηδόζεηο,
έρνπλ νπωζδήπνηε ηε δπλαηόηεηα, πινπνηώληαο πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Εθπαίδεπζεο (ΠΕ), λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ελεξγώλ πνιηηώλ πνπ ζα
αληηκεηωπίδνπλ ππεύζπλα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζα ζρεδηάδνπλ κε ζπλέπεηα κηα
θαιύηεξε θνηλωλία. Σ’ απηό ην πλεύκα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 ην 1ν ΕΠΑ.Λ
Αγ. Παξαζθεπήο Αζελώλ εθπόλεζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο κε ζέκα:
«Κιηκαηηθέο Αιιαγέο- Μεηξήζεηο ηνπ Μηθξνθιίκαηνο ηεο Αγ. Παξαζθεπήο», ζην νπνίν
ζπλεξγάζηεθαλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί θαη είθνζη έλαο καζεηέο. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ
νπζηαζηηθά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εξγάζηεθαλ θαηά νκάδεο θαη
πξνζέγγηζαλ ην ζέκα ηνπο δηεπηζηεκνληθά αλαπηύζζνληαο θαη ηδηαίηεξεο δεμηόηεηέο ηνπο,
όηαλ γηα παξάδεηγκα εγθαηέζηεζαλ ζην ζρνιείν ηνπο Μεηεωξνινγηθό ζηαζκό γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο Αγ. Παξαζθεπήο.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα ΠΕ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΠΑ.Λ., εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ΠΕ, θιηκαηηθέο αιιαγέο, κεηξήζεηο
κηθξνθιίκαηνο, επηηόπηα έξεπλα, δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, WWF, Ecotec, Αηνιηθό πάξθν
ΠΕΝΑ.

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) ζπληζηά κηα «αγσγή ηνπ πνιίηε» (Giordan &
Souchon, 1992), θαζώο επηδηώθεη ηε δηακόξθσζε πνιηηώλ κε ελεξγή ζπκκεηνρή
ζηελ θνηλσλία θαη ππεύζπλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.
Μπνξεί, ινηπόλ, λα παίμεη έλαλ ζεκαληηθό ξόιν δηεπθνιύλνληαο ηελ θνηλσληθή
έληαμε παηδηώλ κε πξνβιήκαηα, όπσο είλαη θαηεμνρήλ νη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ.

ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Ζ ΠΔ απνηειεί δεκηνύξγεκα ησλ αιιεπάιιεισλ δηαζθέςεσλ πνπ ζπγθιήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε ζέκα ηα θξίζηκα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα ππό ηελ αηγίδα δηεζλώλ νξγαληζκώλ (ΟΖΔ, UNESCO). Έηζη, ζηε δηάζθεςε
ηνπ Σκπίιηζη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο (Οθηώβξηνο 1977) ε Π.Δ. νξίζηεθε ζαλ
«…έλα λέν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηθαλό λα δηακνξθώζεη ζπλεηδεηνύο πνιίηεο κε
γλώζεηο, επαηζζεζία, θαληαζία θαη επίγλσζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ηνπο ζπλδένπλ κε ην
θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, έηνηκνπο λα πξνηείλνπλ ιύζεηο θαη λα

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε θαη ζηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ» (Κνκπαηζηάξε, 1989.
Παπαδεκεηξίνπ, 1989. Πεξάθε & Κσζηάθνο, 1992. Φινγαΐηε, 2006. Unesco, 1977.
Womersley, 1980).
Έθηνηε, ε
ζπζηήκαηα ησλ
ζηε ρώξα καο
πξνγξακκάησλ
2002).

ΠΔ έρεη εληαρζεί κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζηα εθπαηδεπηηθά
πεξηζζνηέξσλ ρσξώλ (Παπαδεκεηξίνπ, 1998. Thomé, 1991), ελώ
ζεζκνζεηήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 σο κέξνο ησλ
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Ληαξάθνπ,

ΜΑΘΗΣΔ ΣΩΝ ΔΠΑ.Λ. ΚΑΙ Π.Δ.
Από ηελ εκπεηξία ζε κεγάιν βαζκό, αιιά θαη από ηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία ζε
κηθξόηεξν, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηώζεη πσο ζηηο κέξεο καο ηα ΔΠΑ.Λ. ιεηηνπξγνύλ
ζαλ έλα ιύθεην «δεύηεξεο επθαηξίαο» γηα καζεηέο κε ρακειέο ζρνιηθέο επηδόζεηο. Οη
καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζ’ απηά πξνέξρνληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο από ρακειά
εηζνδεκαηηθά θνηλσληθά ζηξώκαηα, αξθεηνί είλαη αιινδαπνί θαη έρνπλ πνιιά
πξνβιήκαηα
καζεζηαθά,
ςπρνθνηλσληθά
(βηαηόηεηα,
ππεξθηλεηηθόηεηα,
παξνξκεηηθόηεηα) θαη νηθνγελεηαθά (Χαηδεαλαζηαζίνπ, 2001. Χαηδεαλαζηαζίνπ,
2011).
Οη καζεηέο, ινηπόλ, απηνί αληηκεησπίδνπλ κε πνιύ ζεηηθή δηάζεζε ηα
πξνγξάκκαηα Π.Δ. θαη επηδηώθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηά. Παξάδνμν; Φαίλεηαη
πσο ε Π.Δ. ηθαλνπνηεί θάπνηεο αλεθπιήξσηεο πξνζδνθίεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη
ζρέζεηο καζεηώλ – θαζεγεηώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. γίλεηαη πην
δεζηή θαη θηιηθή θαη ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή σο ζπληνληζηή ησλ δξάζεσλ είλαη πην
απνδεθηόο. Δπίζεο ραξνπνηεί ην γεγνλόο όηη ε Π.Δ. δελ ππνβάιιεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ηεο ζε αμηνινγηθό έιεγρν κε ηελ έλλνηα ηεο βαζκνινγίαο, γη’ απηό θη ν πην αδύλαηνο
καζεηήο κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη λα ελεξγήζεη πην ειεύζεξα (Ληαξάθνπ, 2002.
Φινγαΐηε, 2006 ).

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Π.Δ. ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΣΩΝ ΔΠΑ.Λ.
Δμάιινπ, βαζηθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο ησλ πξνγξακκάησλ ΠΈ είλαη ε
ζπλεξεπλεηηθή εξγαζία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, ε επηηόπηα έξεπλα θαη ε
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο- ρσξίο λα είλαη εμαληιεηηθή (Δπζηαζίνπ,
1993. Ληαξάθνπ,2002. Sauvé, 1994).
Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ. έρνπλ κηα πνιύηηκε επθαηξία γηα πλεπκαηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή θαη επηβεβαίσζε θαη γηα ζπκπάζεηα ζην κνίξαζκα ησλ
αλεζπρηώλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκώλ ηνπο. Δπηπιένλ, κέζα από ηηο νκαδηθέο
δξαζηεξηόηεηεο καζαίλνπλ λα επσθεινύληαη από ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ, λα
ζπλππάξρνπλ επηδεηθλύνληαο αιιειεγγύε απέλαληη ζηα θνηλά πξνβιήκαηα θαη λα
ζέβνληαη ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ε ίδηα ε νκάδα ζέηεη (Goffin,1992. Gordan &
Souchon 1992. Unesco, 1977. Unesco, 1980). Έηζη, αλαπηύζζεηαη κέζα ηνπο ν
απηνζεβαζκόο, ε ππεπζπλόηεηα θαη ε απηνπεηζαξρία. Ννηώζνπλ ρξήζηκνη θαη ηθαλνί
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ην θαιό ηεο νκάδαο ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ηθαλόηεηέο
ηνπο θαη κέζα από ηηο ζρέζεηο δίλνπλ δεκηνπξγηθή δηέμνδν θαη ζε δύζθνιεο πηπρέο
ηνπ ραξαθηήξα ηνπο (δεηιία, εγσθεληξηζκό) (Δπηζθνπνύινπ, 1989. Ληαξάθνπ, 2002).

Οη πεγέο ηεο γλώζεο αλαδεηνύληαη θαη εθηόο ζρνιείνπ θαη νη επηζθέςεηο ζε
ρώξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα ηεο ΠΔ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο ησλ
ΔΠΑ.Λ. λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο, όπσο ε παξαηεξεηηθόηεηα, ε απηελέξγεηα, ε
θαληαζία, ε θξίζε (Κσζηόπνπινο, 1989). Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηνύληαη εθηόο
ζρνιηθήο ηάμεο θαη απνηεινύλ ζπζηαηηθό ζηνηρείν θάζε πξνγξάκκαηνο ΠΔ, έρεη
απνδεηρηεί όηη επηδξνύλ ζεηηθά ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα, θαζώο ηνύο
απειεπζεξώλνπλ από ηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζπλήζσο έρνπλ ηαπηίζεη κε ηελ
απνηπρία (Lappin, 1984. Ληαξάθνπ, 2002. Γεσξγόπνπινο, 2005).
Μάιηζηα, ε πνιππινθόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, όπνπ
εκπιέθνληαη θπζηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηζηηθνί θαη εζηθνί παξάγνληεο, νδεγεί ζε κηα
άιινπ ηύπνπ αληηκεηώπηζε ηεο γλώζεο. Έηζη, ζηελ ΠΔ δεζπόδεη ε δηεπηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε, ε νιόπιεπξε αλάπηπμε θαη ε ηζόηηκε αληηκεηώπηζε όισλ ησλ καζεηώλ
πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαιιηεξγήζνπλ παξαγλσξηζκέλεο δεμηόηεηεο θη όρη
κόλνλ ηηο γλσζηηθέο (Γεσξγόπνπινο & Σζαιίθε, 1997). Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο
ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ΠΔ θέξδηζαλ ηνλ ζαπκαζκό θαη ηελ
εθηίκεζε ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο ζπλαξκνινγώληαο θαη ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία ηελ
ειηνγελλήηξηα , ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνύκε ζηε ζπλέρεηα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔ ΣΟ 1ο ΔΠΑ.Λ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ
Σν πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Κιηκαηηθέο Αιιαγέο – Μεηξήζεηο
ηνπ Μηθξνθιίκαηνο ηεο Αγ. Παξαζθεπήο», δηάξθεηαο πέληε κελώλ, πινπνηήζεθε
θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2011-12, από ηξεηο εθπαηδεπηηθνύο, ηνλ ζπληνληζηή θ. Εαρ.
Παπαδνπιάθε, Μεραλνιόγν, ηελ ππνγξάθνπζα θαη ηελ θ. Αλ. Ληάρλε, θαζεγήηξηα
Πιεξνθνξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε 21 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ. Αγ.
Παξαζθεπήο πνπ αλήθαλ ζηηο εηδηθόηεηεο ησλ Ζιεθηξνιόγσλ, ησλ Μεραλνιόγσλ,
ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. Σν ζέκα ηεο ΠΔ είρε ζρέζε κε ηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ θαη θηλεηνπνίεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο.
πλνπηηθά, νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ ήηαλ: -Να απνθηήζνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο ηηο βαζηθέο γλώζεηο γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο. -Να θαηαλνήζνπλ
ηα αίηηα θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. -Να ελζαξξπλζνύλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο.

Γραζηηριόηηηες
Καηαγξάθνληαη νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ νκάδσλ καο:
ε ιίγεο «θελέο» ώξεο καζεκάησλ, νη καζεηέο καο, ζε νκάδεο αλά εηδηθόηεηα,
αλαδήηεζαλ ππό θαζνδήγεζε θαη κειέηεζαλ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία από ην Γηαδίθηπν
γηα ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ
θαηλνκέλσλ. πλεηδεηνπνίεζαλ, ινηπόλ, πσο νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη
ππεύζπλεο γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα, θπξίσο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, κεζαλίνπ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θη έηζη πξνθαιείηαη ην θαηλόκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
Δπίζεο, αληηιήθηεθαλ πσο ε θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί κία πεξηβαιινληηθή,
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απεηιή γηα όινλ ηνλ πιαλήηε κε πνιιέο εθδειώζεηο, όπσο
ηελ αύμεζε ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ ζεξκνθξαζηώλ, ηε κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο
θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ βξνρνπηώζεσλ κε ζπλέπεηεο ηελ άλνδν ηεο κέζεο ζηάζκεο

ησλ ζαιαζζώλ, ηελ ηήμε ησλ πάγσλ, ηελ αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ δηάβξσζεο ησλ
αθηώλ θαη ηεο έληαζεο ησλ ζρεηηδόκελσλ κε ηνλ θαηξό θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, όπσο
ππξθαγηέο, πιεκκύξεο θαη μεξαζίεο. Οη κεηαβνιέο απηέο ζα επηθέξνπλ κε ηε ζεηξά
ηνπο επηπηώζεηο ζηελ πξνζθνξά ηξνθήο, ηελ πγεία, ηε βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο θαη
ηελ αθεξαηόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
Μία εθπξόζσπνο ηεο WWF επηζθέθηεθε ην ζρνιείν καο θαη πξνβάινληαο
ζρεηηθά βίληεν κάο ελεκέξσζε γηα ηα επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο ηεο
WWF Διιάδνο ζηελ ππεξεζία ηνπ ηξίπηπρνπ «θπζηθό πεξηβάιινλ, νηθνλνκία,
θνηλσλία» πνπ απνδίδεη ηελ νπζία ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, ππνδεηθλύνληαο καο
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη απηή ε ηζνξξνπία (Φινγαΐηε, 2006. Ληαξάθνπ
& Φινγαΐηε, 2007).
(http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=132&Itemid=68).
Σνλ Απξίιην ηνπ 2012 επηζθεθηήθακε ηε δηεζλή έθζεζε «Ecotec – Σερλνινγίεο
Πεξηβάιινληνο & Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα» ζην Expo Athens ζηελ Αλζνύζα
Αηηηθήο (www.ecotec-exhibition.gr). Κύξηνο ζθνπόο καο ήηαλ λα ελεκεξσζνύκε γηα
ηα «όπια» πνπ κάο παξέρεη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία ώζηε λα δηεθδηθήζνπκε έλα
θαιύηεξν πεξηβάιινλ. Σα εθζέκαηα αθνξνύζαλ θπξίσο ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο (αηνιηθή ελέξγεηα, βηναέξην, βηνθαύζηκα, γεσζεξκηθή ελέξγεηα θ.α), ηηο
ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο (όπσο ηα νρήκαηα ρακειήο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο),
ηελ νηθνινγηθή δόκεζε θαη εληππσζίαζαλ ηνπο καζεηέο καο πνπ άξρηζαλ λα
ζρεδηάδνπλ ηε κειινληηθή ηνπο δσή κε δεκηνπξγηθόηεηα θαη θέθη.
Δπηπιένλ, γηα κηα πην άκεζε θαη δσληαλή γλσξηκία κε ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) επηζθεθηήθακε ην Πάξθν Δλεξγεηαθήο Αγσγήο (ΠΔΝΑ)
(http://www.penaproject.gr/) πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ
Πεγώλ θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) ζηνλ ρώξν ηνπ επηδεηθηηθνύ Αηνιηθνύ
Πάξθνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεξαηέαο Αηηηθήο. Δπηδηώμακε, έηζη, λα ελεκεξσζνύκε γηα
ηηο ηερλνινγίεο αμηνπνίεζήο ησλ Α.Π.Δ. θαη γηα ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ
άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ (Φξαγθνύιεο, 1994). Οη καζεηέο καο είραλ ήδε
θαηαλνήζεη όηη ε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο
παξνπζηάδεη δύν θύξηα κεηνλεθηήκαηα: α) νη πνζόηεηεο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη
εάλ ζπλερηζηεί ε εληαηηθή εμόξπμή ηνπο ζα εμαληιεζνύλ ζύληνκα θαη β) ξππαίλνπλ
ην πεξηβάιινλ, θαζώο ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά θαη ηεο όμηλεο βξνρήο,
νθείινληαη πξσηίζησο ζηνπο ξύπνπο πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκόζθαηξα θαηά ηελ
θαύζε απηώλ ησλ θαπζίκσλ (Καιθάλεο, 1997). Οη Α.Π.Δ., όκσο, κπνξνύλ λα ιύζνπλ
ην πξόβιεκα απηό θαζώο απνηεινύλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο αλεμάληιεηεο
πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ελώ ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε
εθκεηάιιεπζή ηνπο έρεη θαηαζηεί νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθή ησλ ζπκβαηηθώλ πεγώλ
ελέξγεηαο.
ηνλ ρώξν ηνπ ΠΔΝΑ νη νκάδεο καο πεξηεγήζεθαλ πεηζαξρεκέλα κε ηε ζπλνδεία
εθπαηδεπηή πνπ καο ελεκέξσλε θαη καο επηδείθλπε ηηο θαηλνηόκεο κνλάδεο
ηερλνινγηώλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο Α.Π.Δ. πγθεθξηκέλα, βαδίδνληαο ην
μύιηλν κνλνπάηη, ζπλαληήζακε ηξεηο ελεξγεηαθνύο θόκβνπο : α) ηνλ θόκβν ηεο
ηζηνξίαο ησλ Α.Π.Δ., β) ηνλ θόκβν ηεο γεσζεξκίαο, όπνπ ζε γπάιηλν νηθίζθν έρεη
εγθαηαζηαζεί κηα γεσζεξκηθή αληιία ζεξκόηεηαο γηα ηνλ θιηκαηηζκό ηνπ, γ) ηνλ
θόκβν άιισλ Α.Π.Δ., νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε εξεπλεηηθό ή πηινηηθό ζηάδην. ηε

ζπλέρεηα,
πξνρσξήζακε πξνο ηηο ιεγόκελεο «εθπαηδεπηηθέο πεξηνρέο» πνπ
πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ ειηαθή ελέξγεηα, όπνπ είδακε ηελ απηόλνκε πβξηδηθή κνλάδα
αθαιάησζεο ζαιαζζηλνύ λεξνύ θαη ην θσηνβνιηατθό δηαμνληθό ζύζηεκα
παξαθνινύζεζεο ηνπ ήιηνπ, β)ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, όπνπ ζαπκάζακε ηηο πέληε
αλεκνγελλήηξηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο 3,01 MW, θαζώο θαη ηε κνλάδα Βηνκάδαο γηα
ζέξκαλζε θαη δεζηό λεξό ρξήζεο, γ) ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, όπνπ κε ηνλ κηθξό
μύιηλν ηξνρό θαηαλνήζακε ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην
ηξερνύκελν λεξό θαη δ) ηελ πεξηνρή ηνπ πδξνγόλνπ, όπνπ παξνπζηάδνληαη νη λέεο
θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη ηε ρξήζε ηνπ
πδξνγόλνπ. Ζ εθπαηδεπηηθή πεξηήγεζε ζην πάξθν κάο γέκηζε αηζηνδνμία θη
εκπηζηνζύλε γηα ην κέιινλ (Βαζάια, 2007).
Δπηπιένλ, εγθαηαζηήζακε Μεηεσξνινγηθό ηαζκό γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ
θιίκαηνο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ 1 νπ ΔΠΑ.Λ. Αγ.
Παξαζθεπήο. Μηα νκάδα καζεηώλ από ηηο εηδηθόηεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην
πξόγξακκα αλέιαβε ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ, ηε ζύγθξηζε θαη
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ώζηε ζην κέιινλ λα δεκνζηεπηνύλ ζην Γηαδίθηπν. Οη
κεηξήζεηο, άιισζηε, ηνπ θιίκαηνο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη κηα δηαδηθαζία ζε
εμέιημε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο καο λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη γηα
κειινληηθέο αλάινγεο δξάζεηο.
Μάιηζηα, ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ Αγ. Παξαζθεπήο «Μάηνο
2012», πνπ δηήξθεζαλ από ηηο 9-14/5, ζηνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ
Αγ. Παξαζθεπήο, ζηήζεθε stand- επηκειεκέλν από ηνπο καζεηέο καο- κε
εγθαηάζηαζε ειηνγελλήηξηαο (πνπ απνηειείηαη από θσηνβνιηατθό, ξπζκηζηή
θόξηηζεο, κπαηαξία 12 V θαη θσηηζηηθό εμνηθνλόκεζεο Led- 420 Lumen-) θαη
θσηνγξαθίεο ησλ δξάζεώλ καο.
Σαπηόρξνλα, νη καζεηέο καο ηεο εηδηθόηεηαο ησλ Ψπθηηθώλ κε ηε βνήζεηα ησλ
Ζιεθηξνιόγσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςπρξώλ κελώλ ηνπ έηνπο, ζπλεξγάζηεθαλ
δεκηνπξγηθά αλαιακβάλνληαο κηα ζεηξά δξάζεηο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο,
πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί ελέξγεηα. πγθεθξηκέλα, εμαέξσλαλ πεξηνδηθά ηα
θαινξηθέξ ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαη θξόληηδαλ λα κελ είλαη ζθεπαζκέλα.
Ρύζκηζαλ ηνλ ζεξκνζηάηε ζηνπο 19-20ν C, γηα λα εμνηθνλνκεζεί 1%-2% ελέξγεηα.
Δληόπηζαλ ηα θνπθώκαηα ησλ παξαζύξσλ πνπ «έκπαδαλ» θαη ηα αεξνζηεγάλσζαλ.
Με ηνλ ηξόπν απηό κείσζαλ ηηο απώιεηεο ζεξκόηεηαο θαη βειηίσζαλ ηηο ζπλζήθεο
ζεξκηθήο άλεζεο. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ ρεηκώλα επηρείξεζαλ λα ζπληεξήζνπλ ηελ
εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο, γηα λα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε, λα κεησζεί ε θαηαλάισζε
ησλ θαπζίκσλ θαη ε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη λα πξνζδώζνπλ ζηνλ εμνπιηζκό
κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο.
Μαθξνπξόζεζκα, επειπηζηνύκε πσο παξόκνηεο πξνζπάζεηεο κάο επηηξέπνπλ «λα
ζθεπηόκαζηε ηνπηθά, αιιά λα δξνύκε παγθόζκηα».

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ΠΔ δελ απνηειεί κόλνλ εθπαίδεπζε γηα ηε ζσηεξία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά
είλαη κηα επξύηεξε θαηλνηνκία πνπ βειηηώλεη ην δηδαθηηθό έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
θαη θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθή κάζεζε θπξίσο ζε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ
πνηθίια πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Λ., απνδεζκεπκέλνη από ηελ πίεζε ησλ
θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ, δξώληαο ζε έλα πιαίζην ακνηβαίαο

εκπηζηνζύλεο, έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζέηνπλ ηα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, εξγάδνληαη ζπιινγηθά, αζθνύληαη ζηελ ειεύζεξε έθθξαζε
κε λεθαιηόηεηα, απνθηνύλ ελδηαθέξνληα θαη ζπγθξνηνύλ ζηαδηαθά κηα δπλακηθή
πξνζσπηθόηεηα (Δπζηαζίνπ, 1993).
Ζ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ απνηειεί νδεγό γηα ηελ
πξνζέγγηζε θαη θάζε άιινπ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο πνπ ζα γίλεηαη κε
επαηζζεζία θαη ππεπζπλόηεηα γηα νιόθιεξε ηελ ππόινηπε δσή ηνπο. Με ηνλ ηξόπν
απηό θεξδίδνπκε ηνλ ελεξγό (ζπκκεηνρηθό) πνιίηε πνπ ζα ζέιεη, αιιά θαη ζα κπνξεί
λα ζρεδηάζεη ηε κειινληηθή ηνπ δσή κε βάζε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζήο
ηνπ, ηεο ρώξαο ηνπ, αιιά θαη ηνπ πιαλήηε θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο
θαιύηεξεο θνηλσλίαο (Πεξάθε
& Κσζηάθνο, 1992. Γεσξγόπνπινο, 2005.
Womersley, 1980).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαζάια Π. (2007). Mειέηεο πεδίνπ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζην
ησλ ζρνιηθώλ πεξηπάησλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζην: 3ν Παλειιήλην
Σπλέδξην Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία θαη Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε:
Κνηλωλία – Οηθνλνκία – Πεξηβάιινλ – Πνιηηηζκόο ( 3ε πλεδξία -Έξεπλεο 2007 /
10-11-07, ζει. 1-5), Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ., Αζήλα.
Γεσξγόπνπινο Α. & Σζαιίθε Δ. (1997). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.ΑξρέοΦηινζνθία -Μεζνδνινγία- Παηρλίδηα θαη Αζθήζεηο, Gutenberg, Αζήλα.
Γεσξγόπνπινο Α. (2005). (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε. Ο Νένο Πνιηηηζκόο
πνπ Αλαδύεηαη, Gutenberg, Αζήλα.
Δπηζθνπνύινπ Κ. (1989). Ζ πκβνιή ησλ Γηαθόξσλ Μαζεκάησλ ζε Πξνγξάκκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, η. 45, 75 - 79.
Δπζηαζίνπ Μ. (1993). Έλα ζέκα Πεξηβαιινληηθήο Παηδείαο θαη ηνπηθήο Ηζηνξίαο «Ζ
παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο, δηαρξνληθό ζύκβνιν δσήο ηεο πόιεο». Σύγρξνλε
Εθπαίδεπζε, η. 68, 73-80.
Καιθάλεο Θ. (1997). Η ελέξγεηα θαη νη πεγέο ηεο: Τη, Πώο, Γηαηί; ΚΑΠΔ, Αζήλα.
Κνκπαηζηάξε Θ. (1989). Ζ καθξνπξόζεζκε ιύζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο.
Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, η.44, 63-67.
Κσζηόπνπινο Γ. (1989). Αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο. Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, η.44, 52-56.
Ληαξάθνπ Γ. (2002).Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε: έλα εξγαιείν γηα ηελ έληαμε ησλ
παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή παηδεία. Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, η. 124,104110.
Ληαξάθνπ Γ.& Φινγαΐηε Δ. (2007). Από ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ζηελ
Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, Νήζνο, Αζήλα.
Παπαδεκεηξίνπ Β. (1989). Πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε, Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, η.44,57-62.
Παπαδεκεηξίνπ Β. (1998). Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε θαη ζρνιείν. Μηα δηαρξνληθή
ζεώξεζε, Σππσζήησ, Αζήλα.
Πεξάθε Β. & Κσζηάθνο Α. (1992). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: ζεσξία θαη Πξάμε,
Σύγρξνλε Εθπαίδεπζε, η.67, 49-58.
Φινγαΐηε Δ. (2006). Εθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, Διιεληθά
Γξάκκαηα, Αζήλα.
Φξαγθνύιεο Α.Ν. (1994). Πξόηαζε Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο Αηνιηθήο
Ελέξγεηαο, ΚΑΠΔ, Αζήλα.

Χαηδεαλαζηαζίνπ Σ. (2001). Τν άιιν ζρνιείν, πξόηαζε γηα κηα παηδεία ρωξίο
απνθιεηζκνύο από ηελ εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε Μέζε Τερληθή Επαγγεικαηηθή
Εθπαίδεπζε, Δλαιιαθηηθέο Δθδόζεηο, Αζήλα.
Χαηδεαλαζηαζίνπ Σ. (2011). Τν ζρνιείν είλαη γπξηζκέλν αλάπνδα, Δλαιιαθηηθέο
Δθδόζεηο, Αζήλα.
Giordan Α. & Souchon C.(1992). Une education pour l’ environnement. Z’ edition:
Nice.
Goffin A.(1992). Comprendre l’ Education Relative à l’ Environnement. L’ Education
à l’ Environnement, Médiathèque de la Communauté française, F.U.L, Arlon.
Lappin E. (1984). Outdoor Education for Behaviour Desordered Students, in ERIC
Clearinghouse on Rural Education & Small Schools Las Cruses NM, ED261811.
Sauvé L. (1994). Pour une education relative à l’ environnnement: elements de design
pédagogique, Guérin/ESKA, Montréal/Paris.
Thomé G. et H. (1991). Education et protection de l’ environnement, PUF, Paris.
Unesco (1977). Trends in environmental education, Paris.
Unesco (1980). Strategies for the training of Teachers in Environmental Education,
Paris.
Womersley J. (1980). Environmental education an International Perspective. Bulletin
of Environmental Education,Vol. 110, 32-36.

