
ΠΕΕΚΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΠΕ  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                  

ΗΜΕΡΙΔΑ     29-3-17     

 

 

www.peekpeattikis.gr                              www.kpea.gr 

«Π. Ε. & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»  

« Αδύνατα σημεία σε σχέση με τις θεματικές 

προτεραιότητες και το περιεχόμενο των σχολικών 

προγραμμάτων Π.Ε.»  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΕ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ 

http://www.peekpeattikis.gr/
http://www.peekpeattikis.gr/


 Όπως υπάρχουν προτεραιότητες στη διαχείριση 

ενός νοικοκυριού, ενός Δήμου, μιας επιχείρησης, της 

οικονομίας μιας χώρας, έτσι υπάρχουν προτεραιότητες και 

στη διαχείριση του Περιβάλλοντος και των προβλημάτων 

του. 

 Έτσι όταν επιλέγουμε θέμα προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από 50 θεματολογίες που 

μας προτείνει το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να δώσουμε 

προτεραιότητα σε κάποιες που είναι πιο κρίσιμες σε 

σχέση με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 

 Βέβαια στην επιλογή παίζουν ρόλο η ένταση των 

τοπικών προβλημάτων, το background και οι ανησυχίες 

του εκπαιδευτικού, καθώς και οι επιθυμίες των μαθητών. 

 

 



 Επειδή όμως, όπως μας δείχνει η εμπειρία ένας 

μαθητής ή μαθήτρια παρακολουθεί, στη διάρκεια της 

σχολικής του ζωής, 1 έως 3 προγράμματα ΠΕ (με μεγάλο 

ποσοστό να μην παρακολουθεί κανένα) θα πρέπει, για να 

έχουμε εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, να του δοθεί η 

δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα θέμα υψηλής  

προτεραιότητας ή το οποιοδήποτε θέμα να συνδεθεί με κάτι 

τέτοιο. 

 Εξυπακούεται ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, κεντρικό στόχο της δουλειάς 

μας.  



 Θέματα υψηλής προτεραιότητας είναι, κατά τη 

γνώμη μου, εκείνα που σχετίζονται άμεσα και επιτακτικά 

με τη ζωή και την ποιότητά της, σε σχέση με τις 

παραμέτρους του περιβάλλοντος, με την δίκαιη κοινωνική 

ανάπτυξη και την αειφορία. 

 Έτσι θεωρώ ότι η ζωή απειλείται από τους 

πολέμους και την κλιματική αλλαγή (όπως φάνηκε πιο 

έντονα στον 21ο αιώνα), ενώ η ποιότητά της από τις 

διαταραχές της οικολογικής ισορροπίας, από τη ρύπανση 

του περιβάλλοντος και τα παρεπόμενά της.  

Σε ό,τι αφορά στην αειφορία, προϋποθέτει οικονομική  

ανάπτυξη με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα της φύσης  

και ισότιμη δυνατότητα όλων – και των μελλοντικών 

γενεών στην απόλαυση των δημόσιων αγαθών του 

περιβάλλοντος και των κατακτήσεων της προόδου. 

  

 

   

  



 Προτείνω, με αυτό το σκεπτικό, ως θέματα υψηλής 

προτεραιότητας, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 

κεντρικά θέματα προγραμμάτων, ή οπωσδήποτε, να 

συνδεθούν με αυτά τα όποια προγράμματα, τα εξής: 

1. ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ στον κόσμο και τις τραγικές συνέπειες 

των πολέμων στις ζωές των ανθρώπων και στην 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

2. ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ως συνέπεια της 

εκτεταμένης χρήσης των ορυκτών καυσίμων στη 

βιομηχανία, στις μεταφορές και στη λειτουργία των 

κτιριακών δομών με έμφαση στις εναλλακτικές 

δυνατότητες των ήπιων μορφών ενέργειας και στην 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

 



3. ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ σε 

συνάρτηση με θέματα διαταραχών και βιοποικιλότητας (π.χ. 

δασικές πυρκαγιές, δασικό και περιαστικό πράσινο, 

απειλούμενα είδη, κ.ά.). Εννοείται ότι σε όλες; Τις 

περιπτώσεις ξεκινάμε από την περιγραφή των 

οικοσυστημάτων και τη δυναμική της λειτουργίας τους.       

4. ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (του αέρα, των 

υδάτων και της στεριάς) ως παράγοντα για την υποβάθμιση 

των οικοσυστημάτων και  της ποιότητας της ζωής και της 

υγείας των ανθρώπων και των άλλων οργανισμών.           

 Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να εντάξουμε 

πληθώρα επί μέρους θεμάτων όπως τη ρύπανση από τις 

βιομηχανίες, τις οικιστικές χρήσεις, το κυκλοφοριακό, τη 

ρύπανση των θαλασσίων και των εσωτερικών υδάτων, τη 

μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, την 

υπερκατανάλωση ενέργειας. 

  

 

     



ΑΕΙΦΟΡΙΑ (ΑΕΙ + ΦΕΡΩ = ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩ) 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ: 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ:     

 Αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας, 

αλληλεγγύης, πρόνοιας,   δικαιοσύνης,  ασφάλειας,   

ειρήνης, παιδείας,     πολιτισμού, δημοκρατίας, 

ελευθερίας κ. α. 

 Μια κοινωνία όπου κυριαρχούν η 

εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η 

διαφθορά, η εγκληματικότητα, η φτώχεια, η ανεργία, 

ο ρατσισμός, τα ναρκωτικά κ.ά. δεν έχει προοπτικές 

βιώσιμης ανάπτυξης. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:  

 

 Παράγει αγαθά και υπηρεσίες συνδυάζοντας 

τους φυσικούς πόρους, την εργασία του ανθρώπου 

και την κεφαλαιακή βάση, με τρόπο που το προϊόν  

να μοιράζεται δίκαια και αναλογικά σε όλες τις 

κοινωνικές ομάδες.  

   Αποφεύγει την άπληστη υπερκατανάλωση, που 

οδηγεί σε υπερπαραγωγή με υπερεκμετάλλευση 

των φυσικών πόρων. 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  

(φυσικό και ανθρωπογενές)  

 Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 

δεν διαταράσσει την οικολογική  

ισορροπία και φροντίζει για διάρκεια των 

πόρων, την καλή ποιότητα 

περιβάλλοντος και ζωής και για τα   

δικαιώματα των σημερινών και  

μελλοντικών γενεών στο περιβάλλον ως 

δημόσιο αγαθό. 



Carrying capacity = φέρουσα ικανότητα 

Ή καλύτερα: ικανότητα προς φέρειν  

 

Το καθοριστικό όριο που πρέπει να 

παίρνουν υπόψη τους οι άνθρωποι αν 

θέλουν να έχουν βιώσιμη (αειφορική) 

ανάπτυξη 

Παραδείγματα από την οικιστική 

ανάπτυξη, την παραγωγή, τις μεταφορές   

κ. λ. π. 















ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΠΟΤΑΜΙΑ … 



Χωρίς επαγγελματικά να είμαι ερευνητής, στα 22 χρόνια που 

διδάσκω στο ΚΠΕ, έχω αναγκαστικά διαπιστώσει τα εξής:  

• Στις μαθητικές ομάδες που έρχονται στο ΚΠΕ για να 

παρακολουθήσουν ένα από τα προγράμματά μας σχετικά 

με το πράσινο, στο ερώτημα «τι μας προσφέρουν τα φυτά 

και γιατί ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ γι’ αυτά;» ένα 

ποσοστό γύρω στο 20% απαντούν «οξυγόνο, κύριε!» και 

πού και πού εμφανίζονται 1 ή 2 παιδιά στα 100  που 

αναφέρονται και σε κάτι άλλο.                                             

 Φαίνεται ότι ούτε το πρόγραμμα σπουδών του 

Σχολείου, ούτε το πρόγραμμα ΠΕ, τους έχουν δώσει τη 

γνώση που μπορεί να αποτελεί αφετηρία για κριτική 

σκέψη και προβληματισμό για το ρόλο των φυτών στην 

ευρύτερη λειτουργία των οικοσυστημάτων και κυρίως στη 

ζωή των κοινωνιών των ανθρώπων.    



Με μεγάλη ικανοποίηση ανακαλύπτουν στη συνέχεια με 

διαλογική συζήτηση ότι : 

1. Είναι μέρος της διατροφής μας, αλλά και των τροφικών 

αλυσίδων και πλεγμάτων των οργανισμών των 

οικοσυστημάτων. Και εδώ ανακαλύπτουν τη σημασία της 

γεωργίας για τις κοινωνίες μας. 

2. Είναι πολύτιμος φυσικός πόρος για πολλούς κλάδους 

παραγωγής των ανθρωπίνων κοινωνιών, όπως ενέργεια, 

επιπλοποιία, ναυπηγική, οικοδομές, χαρτοβιομηχανία, 

φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανία καλλυντικών, 

μελισσοκομία κ.ά.  

3. Παίζουν αντιπλημμυρικό και αντιδιαβρωτικό ρόλο. 

4. Ομορφαίνουν το περιβάλλον και τη ζωή μας (χρώματα κι 

αρώματα) 



Tα κοιτάσματα λιγνίτη και 

ανθρακίτη σχηματίστηκαν από τα 

υπολείμματα προϊστορικών φυτών. 

Από περίπου 300 εκατ. χρόνια πριν 
μέχρι πιο πρόσφατα (3 εκατ. χρόνια) 

δάση από φτέρες και άλλα φυτά 
καταπλακώθηκαν σε ελώδεις 

εκτάσεις, όπου αποσυντέθηκαν από 
τα βακτήρια και μετατράπηκαν σε 

τύρφη.              
Οι τυρφώνες κάποια εποχή  

βυθίστηκαν στο υπέδαφος από 
σεισμό ή από ηφαιστειακή 

δραστηριότητα.    Οι μεγάλες πιέσεις 
από τα υπερκείμενα στρώματα 

τύρφης και πετρωμάτων και η υψηλή 
θερμοκρασία στο φλοιό της Γης 

(αυξάνεται κατά 1οC κάθε 30 μέτρα 
βάθους) δημιούργησαν τα 

κοιτάσματα λιγνίτη και ανθρακίτη. 

Προέλευση των κοιτασμάτων άνθρακα    

Έλος 

Δάσος φτέρης 



Θύλακες  πετρελαίου και φυσικού αερίου συνήθως 
εγκλωβίζονται μεταξύ  μη πορωδών πετρωμάτων.  

ασβεστόλιθος 

σχιστόλιθος 

σχιστόλιθος 

σχιστόλιθος 

άνθρακας 

φυσικό αέριο 

πετρέλαιο 

νερό και ψαμμίτης 

Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο 
διαμορφώθηκαν από τα λείψανα 
υδρόβιων μονοκύτταρων και 
πολυκύτταρων οργανισμών, που 
βυθίστηκαν στα βάθη των 
θαλασσών και θάφτηκαν από 
στρώματα της λάσπης από 
περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια 
πριν. Η πίεση από αυτά τα 
στρώματα και η θερμότητα του 
γήινου φλοιού άλλαξαν βαθμιαία 
τη νεκρή οργανική ύλη σε 
πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο.  

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο    



• ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΡΟΦΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) 

 

• ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 

(ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ) 

 

• ΞΥΛΙΝΑ   ΕΡΓΑΛΕΙΑ   ΚΑΙ   ΟΙΚΙΑΚΑ   ΣΚΕΥΗ 

 

• ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ(ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ – ΕΠΙΠΛΑ  κλπ.) 

 

• ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (ΣΧΕΔΙΕΣ, ΒΑΡΚΕΣ, ΚΑΙΚΙΑ, ΚΑΡΑΒΙΑ) 

 

• ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

• ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ) 

 

• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

 

• ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  ΤΗΣ  ΒΡΟΧΗΣ (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ   

ΡΟΛΟΣ) 

 

• ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΔΑΦΟΥΣ (ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ) 

 

• ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ – ΑΝΑΨΥΧΗ  

 

 

 

 

 



1995-96 



• Άλλη διαπίστωσή μου, (3ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ, στη Φιλοσοφική 

Σχολή), ήταν ότι σε 60.000 τότε μαθητές της Αττικής, (δεν ξέρω αν οι 

ερευνητές θεωρούν το δείγμα επαρκές) οι 90 στους 100 δεν 

γνώριζαν από πού υδρεύεται η πόλη τους και το σπίτι τους!!! 

• Επειδή, λόγω του υπερπληθυσμού ,τα υδατικά αποθέματα της 

Αττικής έχουν εξαντληθεί προ πολλού, καλό είναι, σε προγράμματα 

σχετικά με το νερό, οι μαθητές να γνωρίζουν τη χρήση των λιμνών 

Μαραθώνα (1928), Υλίκης Βοιωτίας και Μόρνου  Φωκίδας (1990, 

που απέχει 250 χλμ. από εμάς) και να συνειδητοποιήσουν ότι η 

εξάντληση του νερού στην Αττική έχει σχέση με τον τρόπο 

διαχείρισης και κατανάλωσής του και με τις καθημερινές 

συμπεριφορές.(Το ότι οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ δεν είναι ακόμη 

τόσο υψηλοί και δεν κόβεται το νερό όπως το ρεύμα, είναι 

ανασταλτικός παράγοντας για προβληματισμό).  

• Όμως σε μια περιοχή όπου ζει το 50% του πληθυσμού της χώρας, 

είναι δυνατόν να σπαταλάμε έναν πολύτιμο φυσικό πόρο που είναι 

σε ανεπάρκεια; 

Π.χ.:Τι φυτά να καλλιεργούμε; Τι φυτά να χρησιμοποιούμε στους 

κήπους, στα άλση και στις αναδασώσεις; Τι γίνεται μέχρι σήμερα και 

τι πρέπει ν’ αλλάξει;  




