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1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Αειφόρος ανάπτυξη-αειφόρος διαχείριση: Η διαχείριση των οικοσυστηµάτων και γενικότερα των φυσι-
κών πόρων, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν απρόσκοπτα το µέγιστο δυνατό όφελος στις
σηµερινές γενιές, διατηρώντας την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες
των µελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τριπλό στόχο: µια οικονοµική ανάπτυξη αποτε-
λεσµατική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιµη.

Αέρια του θερµοκηπίου: Αέρια της ατµόσφαιρας, φυσικά και ανθρωπογενή. Συγκρατούν τη θερµική
ακτινοβολία που ακτινοβολείται από τη Γη ελευθερώνοντας µόνο ένα τµήµα της προς το διάστηµα
και διατηρώντας, µε τον τρόπο αυτό, τη θερµοκρασία της Γης σταθερή. Η υπέρµετρη αύξησή τους
οδήγησε στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Τα αέρια αυτά είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το
µεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου (N2O), οι υδρατµοί (Η2Ο), το κοντά στη γήινη επιφάνεια
ευρισκόµενο όζον (Ο3) και οι χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες (HFC'S, HFC'S). 

Αιολική ενέργεια: η ενέργεια που παράγεται από την εκµετάλλευση του ανέµου. Η σπουδαιότερη εφαρ-
µογή του ανέµου στην εποχή µας είναι να κινεί το δροµέα, δηλαδή το κινητό µέρος µηχανών που
µετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέµου σε ηλεκτρικό ρεύµα και ονοµάζονται ανεµογεννήτριες.

Αιολικό δυναµικό: ∆είκτης του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής είναι η µέση ετήσια ταχύτητα του
ανέµου και µετριέται σε m/s. 

Αιολικό πάρκο: Υπαίθριος χώρος σε θέσεις υψηλού αιολικού δυναµικού, όπου είναι εγκατεστηµένες
περισσότερες από µία ανεµογεννήτριες και συστήµατα µεταφοράς ενέργειας  που διασυνδέονται µε
το Εθνικό ∆ίκτυο Ηλεκτροδότησης.

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Μορφές ενέργειας που ανανεώνονται µέσω των φυσικών
κύκλων και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι η ηλιακή, η αιο-
λική, η ενέργεια από βιοµάζα, η γεωθερµική, η ενέργεια από το νερό (υδραυλική) και η θαλάσσια
ενέργεια (ενέργεια από την κίνηση υδάτινων µαζών, όπως κύµατα των ωκεανών και παλίρροια).
Λέγονται και «ήπιες µορφές ενέργειας» ή "νέες πηγές ενέργειας". Ο όρος "ήπιες" αναφέρεται σε
δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχήν, για την εκµετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενερ-
γητική παρέµβαση, όπως εξόρυξη, άντληση, καύση, όπως µε τις µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες
πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκµετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. ∆εύ-
τερο, πρόκειται για "καθαρές" µορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο περιβάλλον, που δεν αποδε-
σµεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως οι υπό-
λοιπες πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα. 

Ανεµογεννήτρια: µηχανή που µετατρέπει την κίνηση του ανέµου (κινητική ενέργεια) σε ηλεκτρισµό
(ηλεκτρική ενέργεια).

Ακραία καιρικά φαινόµενα: Ένα καιρικό φαινόµενο χαρακτηρίζεται ως ακραίο, είτε από την ένταση
του, είτε από την διάρκειά του ή και από τη συχνότητα επανεµφάνισής του. Ακραία φαινόµενα είναι
οι κυκλώνες, οι ισχυρές καταιγίδες και οι ισχυροί ανεµοστρόβιλοι, οι καύσωνες, το πολικό ψύχος.
Αποτέλεσµα αυτών των καιρικών φαινοµένων, όταν φθάνουν σε ακραία µορφή, είναι η εκδήλωση
φυσικών καταστροφών σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Οι φυσικές καταστροφές προκαλούνται
από πληµµύρες (λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων), κατολισθήσεις, θυελλώδεις ανέµους, πυρκαγιές
(λόγω υψηλών θερµοκρασιών) κ.ά. Επίσης καταστροφές ή ακόµη και θάνατοι προκαλούνται από
ακραίες τιµές της θερµοκρασίας, είτε από υψηλές θερµοκρασίες (καύσωνας), είτε από δριµύ ψύχος.

Αλλαγή Κλίµατος ή κλιµατική αλλαγή: ένα φυσικό φαινόµενο κατά το οποίο το κλίµα της Γης γίνε-
ται θερµότερο ή ψυχρότερο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Ο όρος όµως χρησιµοποιείται τώρα
συχνότερα και αφορά τον επιταχυνόµενο ρυθµό αλλαγών στο κλίµα ως αποτέλεσµα των ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων. 

Απειλούµενο είδος: είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η επιβίωσή του δεν είναι σίγουρη αν οι
επιβαρυντικοί παράγοντες συνεχίσουν να υπάρχουν. Λέγεται και κινδυνεύον είδος ή είδος που κιν-
δυνεύει (απειλείται) µε εξαφάνιση.



Απώλειες ενέργειας: Το ποσό της ενέργειας που ο άνθρωπος δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί κατά τη
µετατροπή της ενέργειας από µία µορφή σε µία άλλη. Οι απώλειες ενέργειας είναι πάντα σε µορφή
θερµότητας. 

Αποδοτικότητα (Ενεργειακή): Κλάσµα µε αριθµητή την ενέργεια που παράγεται και παρανοµαστή την
ενέργεια του καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή. 

Ατµοηλεκτρικό εργοστάσιο ή ατµοηλεκτρικός σταθµός: ονοµάζεται η βιοµηχανική εγκατάσταση - µονά-
δα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της δύναµης του ατµού. Ο ατµός µπορεί να προέλθει
είτε µε καύση κάρβουνου ή λιγνίτη ή µε πυρηνική ενέργεια. Στη τελευταία περίπτωση ο σταθµός
ονοµάζεται ατµοηλεκτρικός πυρηνικός σταθµός. Η ενέργεια που παράγεται µετατρέπεται σε ηλεκτρι-
κό ρεύµα που διοχετεύεται στις πόλεις αναλόγως. Η ισχύς ενός ατµοηλεκτρικού εργοστασίου µπο-
ρεί να είναι τεράστια και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υποσταθµοί που κατανέµουν την ισχύ αναλό-
γως τις ανάγκες. Ατµοηλεκτρικά εργοστάσια στην Ελλάδα υπάρχουν στις περιοχές της Πτολεµαΐδας,
του Αµυνταίου, της Κοζάνης και της Μεγαλόπολης. 

Ατµόσφαιρα: Μίγµα αερίων που περιβάλλει τη Γη και ακολουθεί την κίνησή της. Η σύνθεση ατµο-
σφαιρικού αέρα είναι: άζωτο (Ν2): 78 %, οξυγόνο (O2): 21%, αργό (Ar): 0.93%, διοξείδιο του άνθρα-
κα (CO2): 0.04%, υδρατµοί (H2O): % (σε κυµαινόµενο ποσοστό). Στο µίγµα περιλαµβάνονται επί-
σης πολύ µικρότερες ποσότητες από άλλα αέρια όπως νέον (Ne), ήλιον (He), µεθάνιο (CH4), κρυ-
πτόν (Kr), υδρογόνο (H2), υποξείδιο του αζώτου (Ν2O) και ξένον (Xe). 

Βαθµός απόδοσης: αναφέρεται σε µηχανές ή συσκευές στις οποίες συµβαίνουν µετατροπές ενέρ-
γειας. Είναι ο λόγος του ωφέλιµου έργου ή της ενέργειας που λαµβάνεται προς την ενέργεια που
προσφέρεται, δηλαδή την ενέργεια του καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή. ∆εδοµέ-
νου ότι όλες οι πραγµατικές διεργασίες έχουν απώλεια, ο βαθµός απόδοσης είναι πάντα µικρότε-
ρος της µονάδας. 

Βατ (watt, W): Μονάδα µέτρησης της ισχύος. 1W είναι η ισχύς µιας µηχανής που παράγει ή κατα-
ναλώνει έργο ίσο µε 1 Joule σε χρόνο ενός δευτερολέπτου (1s). Στην πράξη χρησιµοποιούνται πολ-
λαπλάσια του W, το κιλοβάτ (1kW=1000W) και το µεγαβάτ (1ΜW=1.000.000 W). 

Βατώρα (watt hour, Wh): Μονάδα µέτρησης της ενέργειας που χρησιµοποιείται στον ηλεκτρισµό.
Χαρακτηρίζει την ενέργεια που παράγει ή καταναλώνει µια διάταξη ισχύος 1W όταν λειτουργεί για
µια ώρα (1h). Στη πράξη χρησιµοποιούνται πολλαπλάσια της Wh, η κιλοβατώρα (1 kWh = 1000Wh),
η µεγαβατώρα ( 1MWh = 1.000.000Wh) και η γιγαβατώρα (1 GWh = 1.000.000.000.000Wh).

Βιογεωχηµικοί κύκλοι: Ο κύκλος όπου τα χηµικά στοιχεία όπως ο άνθρακας, το άζωτο, ο φωσφό-
ρος κ.λπ. µετατρέπονται σε οργανικά συστατικά του βιοτικού κόσµου (ζώα, φυτά) και επανέρχονται
πάλι στο αβιοτικό περιβάλλον.

Βιοκαύσιµα: Υγρά καύσιµα που παράγονται από τη βιοµάζα µε κατάλληλες διεργασίες (βιοντήζελ,
βιοαιθανόλη). 

Βιοµάζα: Οποιοδήποτε υλικό παράγεται από οργανική ύλη (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα
του δάσους, υπολείµµατα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιοµηχανιών τροφίµων
κ.λπ.) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο, είτε απευθείας είτε αφού προηγουµένως µετατρα-
πεί σε υγρό, αέριο ή στερεό καύσιµο µε τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών. Η βιοµάζα είναι µια
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγµατικότητα είναι αποθηκευµένη ηλιακή ενέργεια που
δεσµεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση. 

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και βιοκλιµατική αρχιτεκτονική: Ο σχεδιασµός κτιρίων που αξιοποιεί το
κλίµα κάθε περιοχής και τις φυσικές πηγές (ήλιο, άνεµο κ.ά.) για την εξασφάλιση άνετων και υγι-
εινών συνθηκών µέσα στα κτίρια µε τρόπο φυσικό και µε ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Η γεω-
µετρία, ο προσανατολισµός και τα υλικά του κτιρίου αποτελούν στοιχεία που αξιοποιούνται για τη
θέρµανση, το δροσισµό και το φωτισµό των χώρων.
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Βιοποικιλότητα: Το σύνολο της ποικιλίας των µορφών ζωής σε έναν συγκεκριµένο χώρο. ∆ιακρί-
νονται τρία επίπεδα βιοποικιλότητας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη ενός ενιαίου συνόλου:
α) γενετική ποικιλότητα, η οποία εκφράζει το εύρος των κληρονοµήσιµων χαρακτηριστικών ενός
είδους, β) ποικιλότητα ειδών, η οποία εκφράζεται µε τον αριθµό των ειδών φυτών και ζώων που
απαντούν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, γ) ποικιλότητα οικοσυστηµάτων, βιοκοινωνιών ή ενδιαιτηµά-
των που εκφράζεται µε τον αριθµό των συνδυασµών ειδών φυτών και ζώων και των σχετικών αβιο-
τικών παραγόντων που συναντώνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Ένα άλλο επίπεδο βιοποικιλότη-
τας θα µπορούσε να προσεγγιστεί µέσα από τη θεώρηση της ποικιλότητας των τοπίων, το οποίο
εκφράζεται µε τον αριθµό ή το πλήθος των τύπων τοπίων που εµφανίζονται σε µια περιοχή ή σε
µια χώρα. 

Βιόσφαιρα: οι περιοχές του πλανήτη στις οποίες έχει εµφανισθεί και εξελίσσεται η ζωή. Οι περιο-
χές αυτές είναι η λιθόσφαιρα, που καθορίζει το χερσαίο περιβάλλον, την υδρόσφαιρα που καθο-
ρίζει το υγρό περιβάλλον και την ατµόσφαιρα που υποδηλώνει το αέριο περιβάλλον. Η βιόσφαιρα
περιλαµβάνει όλα τα ζωντανά είδη και τις αλληλεπιδράσεις τους στο γήινο,υγρό και αέριο περι-
βάλλον.

Βιότοπος: α) ο χώρος µέσα στον οποίο ζουν και αναπαράγονται τα µέλη µιας βιοκοινωνίας. Χαρα-
κτηρίζεται από σχετική οµοιοµορφία των συνθηκών του περιβάλλοντος, β) το αβιοτικό µέρος του
οικοσυστήµατος (έδαφος, νερό, κλίµα κ.λπ.)

Βλάστηση: το σύνολο των φυτών (και όχι των φυτικών ειδών) που καλύπτουν µια περιοχή. Ο όρος
πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τον όρο χλωρίδα. Φτωχή χλωρίδα µπορεί να σχηµατίζει πλούσια
βλάστηση και φτωχή βλάστηση να αποτελείται από πλούσια χλωρίδα.

Γαιάνθρακες: ο όρος, που χρησιµοποιείται για µεγάλο αριθµό στερεών οργανικών ορυκτών ανθρά-
κων, οι οποίοι εξορύσσονται από τη γη γιατί βρίσκονται στο υπέδαφος. Σχηµατίστηκαν εκεί, κατά
τη διάρκεια πολλών εκατοµµυρίων ετών, από φυτικές ουσίες (δέντρα, φυτά, θάµνους, φύκια) που
θάφτηκαν µετά από φυσικές καταστροφές (επιχωµατώσεις, καθιζήσεις, σεισµούς, κατακρηµνίσεις).
Ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα, οι ορυκτοί άνθρακες που χρησιµοποιούνται ως
καύσιµη ύλη διακρίνονται σε ανθρακίτες, λιθάνθρακες, λιγνίτες και τύρφη. Οι ανθρακίτες είναι οι
αρχαιότεροι από τους τρεις και οι πλουσιότεροι σε άνθρακα (90%). Σήµερα, η θερµότητα από την
καύση γαιανθράκων χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν,
ωστόσο, και εκείνοι οι ορυκτοί άνθρακες που δεν χρησιµοποιούνται ως καύσιµο, όπως ο αδάµα-
ντας και ο γραφίτης. 

Γεωθερµία: Η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εµπεριέχεται σε φυσι-
κούς ατµούς (πίδακες), σε επιφανειακά ή υπόγεια θερµά νερά και σε θερµά ξηρά πετρώµατα. 

∆ιακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τη Κλιµατική Αλλαγή (IPCC): Η ∆ιακυβερνητική
Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) θεσµοθετή-
θηκε το 1988, από το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Environment
Programme - UNEP) και τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό (World Meteorological
Organization - WΜO). Πρόκειται για µια επιτροπή επιστηµόνων από όλο τον κόσµο, η οποία αξιο-
λογεί σε µια περιεκτική, αντικειµενική ανοιχτή και διαφανή βάση τις καλύτερες διαθέσιµες επιστη-
µονικές, τεχνικές, κοινωνικο-οικονοµικές πληροφορίες που σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος
στον πλανήτη. 

∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2): Αέριο, άοσµο, µη εύφλεκτο. Βρίσκεται ελεύθερο στον ατµοσφαιρικό
αέρα (0,040%), στο φυσικό αέριο και διαλυµένο στο νερό πολλών πηγών. Παράγεται κατά την καύση
οργανικών ουσιών, κατά την αναπνοή ανθρώπων και ζώων, κατά την αποσύνθεση των φυτών. Απο-
µακρύνεται από την ατµόσφαιρα, κατά τη φωτοσύνθεση, τη διάλυση στους ωκεανούς και τον σχη-
µατισµό πετρωµάτων. Απορροφά την υπέρυθρη (θερµική) ακτινοβολία διατηρώντας την θερµοκρασία
της Γης σε κανονικά για τη ζωή επίπεδα. Η υπέρµετρη αύξησή του στην ατµόσφαιρα, λόγω ανθρω-
πογενών δραστηριοτήτων οδήγησε στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
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∆υναµική ενέργεια: Η µορφή της ενέργειας που έχει ένα σώµα λόγω της θέσης του ή της κατά-
στασής του (π.χ. ανυψωµένο σώµα, συµπιεσµένο ελατήριο κ.ά.).

Είδος: ένας οργανισµός ή οργανισµοί που συγκροτούν ένα φυσικό πληθυσµό ή οµάδες πληθυσµών,
µέσα στους οποίους τα εξειδικευµένα γνωρίσµατα των γονέων µεταβιβάζονται στις γενεές των απο-
γόνων τους. Κάθε είδος είναι αναπαραγωγικά αποµονωµένο. Τα άτοµα που προέρχονται από δια-
σταύρωση ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικά είδη είναι συνήθως στείρα.

Έκθεση Στερν: Η έκθεση του Βρετανού οικονοµολόγου Sir Nicholas Stern µε θέµα τις συνέπειες της
κλιµατικής µεταβολής στην παγκόσµια οικονοµία. ∆ηµοσιεύθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2006. Η έκθε-
ση υποστηρίζει ότι το κόστος στην οικονοµία από την ανάληψη δράσης για την αποτελεσµατική κατα-
πολέµηση της Κλιµατικής Αλλαγής θα στοιχίσει µόλις 1% του παγκόσµιου ΑΕΠ ετησίως ενώ το
κόστος της απραξίας απέναντι στην Κλιµατική Αλλαγή µπορεί να είναι από 5 έως και 20 φορές
µεγαλύτερο.

Ενδιαίτηµα (habitat): όρος συνώνυµος µε τον «οικότοπο». Προσδιορίζει το χώρο αλλά και τα χαρα-
κτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος µε τα οποία αυτός συνδέεται, όπου ζει ή µπορεί να ζήσει πλη-
θυσµός ενός συγκεκριµένου είδους και γενικότερα όπου αναπτύσσεται µια συγκεκριµένη βιοκοινότητα. 

Εµπόριο ρύπων: Αναδύθηκε µετά την ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, στις 16 Φεβρουα-
ρίου 2005. Χώρες και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που εκλύουν λιγότερες εκποµπές από τα επιτρε-
πτά όρια, µπορούν πλέον να πωλούν τα περιθώριά τους σε άλλες - που ξεπερνούν τα όρια των
επιτρεπόµενων ρύπων - έναντι αδρού τιµήµατος. Με τον ίδιο τρόπο, όσοι ρυπαίνουν, µπορούν αντί
προστίµου, µε πολύ λιγότερα χρήµατα, να αγοράζουν «δικαιώµατα στη ρύπανση». 

Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα: Συστήµατα ή διατάξεις που µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε
θερµότητα (π.χ. ηλιακός θερµοσίφωνας).

Ενέργεια: H ικανότητα ενός συστήµατος να παράγει έργο. Η ενέργεια παρουσιάζεται στη φύση µε
πολλές µορφές (δυναµική, κινητική, θερµική, χηµική, ηλεκτρική, ηλεκτροµαγνητική και µπορεί να µετα-
τραπεί από την µία µορφή στην άλλη. 

Ενεργειακές καλλιέργειες: Φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για την παραγωγή βιοµάζας για ενεργει-
ακούς σκοπούς όπως ο µίσχανθος, η αγριοαγκινάρα, η ελαιοκράµβη κ.α. ).

Εξοικονόµηση ενέργειας: Ο περιορισµός της ενέργειας που καταναλώνεται για συγκεκριµένη χρήση,
µε τη χρήση αποδοτικών τεχνολογιών ή µε την υιοθέτηση συγκεκριµένων πρακτικών. 

Ηλιακή ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Καθορίζει το κλίµα τον καιρό και συντη-
ρεί τη ζωή. Μπορεί να µετατραπεί σε άλλες µορφές ενέργειας (θερµική, ηλεκτρική).

Θαλάσσια ενέργεια: προέρχεται κυρίως από την ηλιακή ενέργεια και από τις βαρυτικές αλληλοεπι-
δράσεις της γης µε τον ήλιο και τη σελήνη, π.χ. η ενέργεια των κυµάτων και η ενέργεια της παλίρ-
ροιας. 

Θερµοµόνωση: Kατάλληλα υλικά που χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό της µεταφοράς θερµότη-
τας από το κτίριο προς το ψυχρό περιβάλλον (το χειµώνα) και από το θερµό περιβάλλον προς το
κτίριο (το καλοκαίρι). Η θερµοµόνωση (ή απλά µόνωση) παρέχει θερµική προστασία στο κτίριο µε
αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται άνεση στο χώρο µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας. 

Θερµότητα: Η ενέργεια που µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο λόγω διαφοράς θερµοκρα-
σίας. Οι συνηθέστερες µονάδες είναι: cal, kcal (1kcal = 1000cal) και Joule (1cal = 4.86J).

Καιρός: ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο, σε δεδοµένο χρόνο.

Καύση: η γρήγορη ένωση µιας ουσίας µε οξυγόνο, που συνοδεύεται µε παραγωγή φωτός ή θερ-
µότητας. Με την καύση µιας οργανικής ένωσης παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Εάν η ποσότητα
του οξυγόνου δεν επαρκεί για πλήρη καύση, παράγονται µονοξείδιο του άνθρακα, ακόµη και ελεύ-
θερος άνθρακας (αιθάλη), και η καύση χαρακτηρίζεται ατελής.
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Καύσιµο: Κάθε υλικό που κατά την καύση του απελευθερώνει ενέργεια, την οποία µπορούµε να χρη-
σιµοποιήσουµε για την κάλυψη διαφόρων αναγκών π.χ. κίνηση µηχανών.

Κινητική ενέργεια: Η ενέργεια που συνδέεται µε την κίνηση των σωµάτων και εξαρτάται τόσο από
τη µάζα όσο και από την ταχύτητά τους. 

Κλίµα: ο µέσος όρος των καιρικών συνθηκών, ο καιρός που επικρατεί για µια µεγάλη περίοδο
(συνήθως 30 χρόνια και περισσότερο) σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Το κλίµα ενός τόπου εξαρτά-
ται από την απόστασή του από τον Ισηµερινό, τη θάλασσα και από το υψόµετρο στο οποίο βρί-
σκεται.

Καύσωνας: Πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Καύσωνας για τις κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας θεω-
ρείται µία περίοδος τουλάχιστον τριών ηµερών, όπου οι θερµοκρασίες στις πεδινές περιοχές της
ηπειρωτικής χώρας ξεπερνούν τους 37°C και η µέση ηµερήσια θερµοκρασία είναι τουλάχιστον 31°C,
δηλαδή η θερµοκρασία δεν µειώνεται αρκετά κατά τις νυκτερινές ώρες (δεν πέφτει κάτω από τους
25-26°C). Οι επιπτώσεις στον πληθυσµό από τις υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να είναι από απλή
δυσφορία, θερµική εξάντληση ως και θερµοπληξία, η οποία χρειάζεται άµεση ιατρική βοήθεια. Πιο
ευάλωτες είναι οι ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού (παιδιά, ηλικιωµένοι, πάσχοντες από χρόνιες
παθήσεις) καθώς και άτοµα τα οποία εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. 

Κλιµατική Αλλαγή: βλέπε Αλλαγή Κλίµατος. 

Κύκλος του άνθρακα: Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) βρίσκεται ως αέριο στην ατµόσφαιρα και
διαλυµένο στους ωκεανούς. Μετατρέπεται σε οργανικό άνθρακα από τους αυτότροφους οργανισµούς,
δηλ. από τα φυτά στη ξηρά και το φυτοπλαγκτόν στα υδάτινα περιβάλλοντα, µέσω της φωτοσύνθε-
σης. Με την αναπνευστική δραστηριότητα των παραγωγών, των καταναλωτών και των αποσυνθετών
επιστρέφει ένα µέρος από το βιολογικά δεσµευµένο άνθρακα  στην ατµόσφαιρα ως διοξείδιο του
άνθρακα, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό άνθρακα αποµακρύνεται από τον κύκλο και αποτίθεται µε τη
µορφή πετρελαίου, τύρφης και κάρβουνου (ορυκτά καύσιµα). Με την καύση των ορυκτών καυσίµων,
µέρος από αυτόν τον άνθρακα επανέρχεται στα αποθέµατα της ατµόσφαιρας και των ωκεανών, όπου
απορροφάται εκ νέου από τους αυτότροφους οργανισµούς. Ωστόσο από τα µέσα του 19ου αιώνα,
ο άνθρωπος µε την καύση τεραστίων ποσοτήτων ορυκτών καυσίµων επαναφέρει στην ατµόσφαιρα
άνθρακα (µε τη µορφή του CO2) που είχε σχηµατιστεί και αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια χιλιετηρί-
δων και οι αυτότροφοι οργανισµοί δεν µπορούν πλέον να τον απορροφήσουν. Έτσι αυξάνεται η
συγκέντρωση του CO2 στην ατµόσφαιρα γεγονός µε καταστροφικές συνέπειες στο κλίµα της Γης.

Λειψυδρία: Έλλειψη, ανεπάρκεια νερού. Στις περισσότερες περιπτώσεις προέρχεται από την επίδρα-
ση άλλων παραγόντων, όπως είναι η αύξηση της ζήτησης, η αλόγιστη χρήση υδάτινων και εδαφι-
κών πόρων, η ανεπαρκής διαχείριση, οι ανθρώπινες παρεµβάσεις κ.τλ. 

Λιθάνθρακας: ορυκτός άνθρακας µε περιεκτικότητα 55-92% σε άνθρακα. Σχηµατίστηκε µετά τον
ανθρακίτη και είναι κατώτερος σε ποιότητα.

Λιγνίτης: Είναι ο γαιάνθρακας µε την νεότερη ηλικία και περιεκτικότητα 40-55% σε άνθρακα.

Μετατροπή ενέργειας: Η αλλαγή της φυσικής κατάστασης της µορφής της ενέργειας (αιολική σε 
ηλεκτρική, ηλεκτρική σε κινητική κ.οκ.). Σε κάθε µετατροπή ενέργειας προκύπτουν δύο µορφές: αυτή
που θέλουµε και η ενέργεια που διαφεύγει στο περιβάλλον ως θερµική. Για να µετατραπεί η ενέρ-
γεια από τη µια µορφή στην άλλη χρειάζονται ειδικοί µετατροπείς, π.χ. ο ηλεκτρικός λαµπτήρας
είναι ένας µετατροπέας που µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή.

Μεθάνιο (CH4): Αέριο άχρωµο άοσµο και ελαφρύτερο από τον αέρα. ∆εν είναι τοξικό. Σε ανάµει-
ξη µε 5-15% αέρα σχηµατίζει εκρηκτικό µείγµα. Σχηµατίζεται κατά την αναερόβια σήψη φυτών και
ζώων. Βρίσκεται σε έλη, και κτηνοτροφικές µονάδες (λόγω της έκλυσης αερίων από τα ζώα). Επί-
σης στα κοιτάσµατα των ορυκτών καυσίµων. Αποτελεί το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου. Είναι
ένα από τα αέρια του θερµοκηπίου µε πολλαπλάσια, σε σχέση µε το διοξείδιο του άνθρακα, ικα-
νότητα απορρόφησης της θερµικής ακτινοβολίας. 
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Μη Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας: (α) Γαιάνθρακες (β) Πετρέλαιο (γ) Φυσικό Αέριο (δ) Πυρηνική
ενέργεια.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο. ή Μη.Κυ.Ο.): Ο όρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελεί
νεολογισµό και αποδίδει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο Non-Governmental Organisations (NGOs). Χρη-
σιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Ακριβής ορισµός του
δεν υπάρχει. Ο όρος αναφέρεται σε µη κερδοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες στηρίζονται στην ιδιω-
τική πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητες από τα κράτη. Τα τελευταία χρόνια ο όρος χρησιµοποιείται
για κάθε κοινωφελή οργάνωση που δεν ανήκει στο κράτος. Οι σκοποί των ΜΚΟ είναι κυρίως ανθρω-
πιστικοί και αφορούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήµατα όπως η φτώχεια, ο ρατσισµός κ.λ.π.

Μόλυνση: η ρύπανση που οφείλεται σε παθογόνους µικροοργανισµούς και µερικές φορές χρησι-
µοποιείται λανθασµένα ως συνώνυµο της ρύπανσης.

Ξηρασία: Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη επαρκών βροχοπτώσεων ή ανοµβρία για
παρατεταµένη χρονική περίοδο µε σοβαρές συνέπειες, όπως λειψυδρία, καταστροφή των καλλιερ-
γειών, µείωση της ροής των χειµάρρων και περιορισµό των υπόγειων υδάτων και της υγρασίας
του εδάφους. 

Όζον: Το όζον είναι αέριο της ατµόσφαιρας και περιβάλλει όλη τη Γη. Η µεγάλη συγκέντρωσή του
στην στρατόσφαιρα (ανώτερο στρώµα της ατµόσφαιρας) βοηθά στην απορρόφηση της βλαβερής
υπεριώδους ακτινοβολίας. Η προσθήκη χλωροφθοροϋδρογονανθράκων στην ατµόσφαιρα οδήγησε
στην ελάττωση της στοιβάδας του (βλ. τρύπα όζοντος). Στην τροπόσφαιρα (το χαµηλότερο στρώµα
της ατµόσφαιρας), υπάρχει σε πολύ χαµηλή συγκέντρωση, η οποία όµως αυξάνεται σηµαντικά από
την ανθρωπογενή ρύπανση και είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η συγκέντρωση αυτή συν-
δέεται µε το φαινοµένου του θερµοκηπίου σε µικρότερο βαθµό απ' ό,τι άλλα αέρια θερµοκηπίου. 

Οικολογικό αποτύπωµα (ecological footprint): Αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιµου
νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών σε ενέργεια
και νερό, συνυπολογίζοντας τις εκποµπές ρύπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση
των απορριµµάτων. Το οικολογικό αποτύπωµα µπορεί να αναφέρεται σε άτοµο, σε οµάδα, σε πλη-
θυσµούς κ.λπ.

Οικότοπος (habitat): Όρος συνώνυµος µε το «ενδιαίτηµα». Χρησιµοποιείται κυρίως για να προσδιο-
ρίσει τύπους οικοσυστηµάτων που αναπτύσσονται σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα ή και έχουν συγκε-
κριµένη σύνθεση φυτικών ειδών. Τύποι οικοτόπων, περιγράφονται στην Οδηγία για τους Οικοτόπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (92/43/ΕΟΚ), π.χ. εκβολές ποταµών, ύφαλοι κ.λπ. 

Όξινη βροχή: Βροχή (αλλά και χιόνι, οµίχλη κλπ) που περιέχει διάφορα οξέα. ∆ηµιουργείται από
χηµικές ενώσεις του θείου και του αζώτου που προέρχονται κυρίως από την καύση ορυκτών καυ-
σίµων και από εκποµπές εργοστασίων. 

Ορυκτοί άνθρακες: προϊόντα αποσυνθέσεως φυτικών οργανισµών σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και
θερµοκρασιών πριν από πολλά δισεκατοµµύρια χρόνια. ∆ιακρίνονται σε όσους έχουν κρυσταλλική
µορφή (γραφίτης, διαµάντι) και σε όσους είναι άµορφοι (γαιάνθρακες ) οι οποίοι χρησιµοποιούνται
ως καύσιµο. 

Ορυκτά καύσιµα: καύσιµα, όπως το πετρέλαιο και ο άνθρακας, που έχουν σχηµατιστεί από την απο-
σύνθεση ζώων και φυτών πριν από πολλά εκατοµµύρια χρόνια.

Παγετώνας: συσσώρευση χιονιού που µετατρέπεται σε πάγο και κινείται αργά. Παγετώνες απαντώ-
νται σε τεράστιες εκτάσεις στους πόλους, σε ορεινές κοιλάδες ή στους πρόποδες οροσειρών.

Πανίδα: το σύνολο των ζώων µιας περιοχής θεωρουµένων ως είδη.

Πετρέλαιο: ορυκτό υγρό καύσιµο. Αποτελείται από µίγµα αερίων και στερεών υδρογονανθράκων που
βρίσκονται διαλυµένοι σε µίγµα υγρών υδρογονανθράκων. καθώς και άλλων οργανικών ενώσεων
που περιέχουν θείο και άζωτο. ∆ηµιουργήθηκε πριν από δισεκατοµµύρια χρόνια από την αποσύνθε-
ση ζωοπλαγκτού και φυκών, σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερµοκρασιών.
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Πληθυσµός: ένα σύνολο ατόµων του ίδιου είδους που καταλαµβάνει µια καθορισµένη γεωγραφική
περιοχή και που παρουσιάζει αναπαραγωγική συνέχεια.

Προστατευόµενο είδος: είδος για το οποίο έχει θεσπιστεί ειδικό καθεστώς προστασίας, επειδή απει-
λείται ο πληθυσµός του, σε τοπικό ή παγκόσµιο επίπεδο.

Πρωτόκολλο του Κιότο: υιοθετήθηκε κατά τη διάσκεψη της Σύµβασης - Πλαίσιο για την Κλιµατική
Αλλαγή των Ηνωµένων Εθνών (United Nation Framework Climate Change Convention - UNFCCC) στο
Κιότο της Ιαπωνίας, το ∆εκέµβριο του 1997. Περιλαµβάνει δεσµευτικούς στόχους µείωσης των εκπο-
µπών αερίων του θερµοκηπίου για τις βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Oι βιοµηχανικές χώρες δεσµεύ-
ονται να µειώσουν, στη διάρκεια της περιόδου 2008-2012, τις εκποµπές των αερίων του θερµοκη-
πίου τουλάχιστον κατά 5% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Το Πρωτόκολλο Πρωτόκολλο τέθη-
κε σε ισχύ σε παγκόσµιο επίπεδο στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Οι κανόνες, για να τεθεί σε ισχύ,
απαιτούσαν την επικύρωσή του από τουλάχιστον 55 Μέρη της UNFCCC, τα οποία να ευθύνονται ταυ-
τόχρονα για τουλάχιστον 55% των παγκόσµιων εκποµπών CO2 το 1990. Οι ΗΠΑ, παρόλο που απο-
τελούν το µεγαλύτερο ρυπαντή του κόσµου, δεν έχουν ακόµα υπογράψει το Πρωτόκολλο. 

Πυρηνική ενέργεια: ονοµάζεται η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη σχάση ή σύντηξη των πυρή-
νων. Παρόλο που στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν εκποµπές επιβλαβών αερίων, εξακολουθούν
να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία αλλά και για το περιβάλλον. Ένα ενδεχόµενο ατύχη-
µα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις θα έχει καταστροφικά αποτελέσµατα, όπως έχει αποδειχθεί στο
παρελθόν. Επίσης υπάρχει και το σοβαρό πρόβληµα της ασφαλούς αποθήκευσης των πυρηνικών απο-
βλήτων. 

Ρύπανση: κάθε δυσµενής διαφοροποίηση των φυσικών, χηµικών, ή βιολογικών χαρακτηριστικών του
αέρα, του νερού ή του εδάφους που µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της ισορροπίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Είναι βλαβερή για τον άνθρωπο και τους άλλους οργανισµούς και προκαλεί
φθορά στην υλική και πολιτιστική περιουσία των ανθρώπων.

Σπάνια είδη: είδη µε περιορισµένη παγκόσµια εξάπλωση.

Συνολική ισχύς ενός Αιολικού Πάρκου (Α/Π): Είναι το γινόµενο του αριθµού των ανεµογεννητριών
(Α/Γ) επι την ονοµαστική τους ισχύ, π.χ. 11 Α/Γ των 800kW µας δίνουν αιολικά πάρκα (Α/Π) ονο-
µαστικής ισχύος 8,8 MW

Συµβατικές πηγές ενέργειας: Πηγές ενέργειας όπως είναι ο λιγνίτης, το κάρβουνο, το πετρέλαιο
(ορυκτά καύσιµα) που χρησιµοποιεί κυρίως ο άνθρωπος σήµερα. Οι πηγές αυτές δηµιουργούνται
από τη φύση µε πολύ αργούς ρυθµούς ενώ καταναλώνονται πολύ γρήγορα. 

Συµβατικά καύσιµα: το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες (κάρβουνο) και το φυσικό αέριο. 

Τζάουλ (Joule): Μονάδα µέτρησης της ενέργειας και της παραγωγής έργου (1 cal - 4.81 Joule). 

Υδραυλική ενέργεια: η ενέργεια που προέρχεται από τις υδατοπτώσεις. Κατά την πτώση η ενέργεια
µετατρέπεται σε κινητική και στη συνέχεια, συνήθως, σε ηλεκτρική.

Υδρογονάνθρακες: Οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο. 

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο: Σταθµός ηλεκτροπαραγωγής που µετατρέπει την υδραυλική ενέργεια σε
ηλεκτρισµό.

Υπερθέρµανση του πλανήτη: η σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας σε ολόκληρη την επιφάνεια της
Γης λόγω του ανθρωπογενούς φαινοµένου του θερµοκηπίου.

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου: Η ατµόσφαιρα, όπως ακριβώς ένα γιγάντιο θερµοκήπιο, «κρατάει» ένα
µέρος της θερµότητας που προέρχεται από τον ήλιο. Το ποσοστό αυτής της θερµότητας απορρο-
φάται από αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώ-
του (N2O), το όζον (O3) και οι υδρατµοί (Η2Ο). Τα αέρια αυτά είναι γνωστά και ως αέρια του
θερµοκηπίου. Αυτά τα αέρια που ούτως ή άλλως βρίσκονται σε φυσικές συγκεντρώσεις στην ατµό-
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σφαιρα, εγκλωβίζουν τη θερµότητα στην ατµόσφαιρα, αποτρέποντας την αντανάκλασή της πολύ
µακριά από τη γη. ∆ιατηρούν έτσι τη µέση θερµοκρασία της γης στους 15°C περίπου. Χωρίς αυτά
τα αέρια, η µέση θερµοκρασία της γης θα ήταν περίπου - 18°C, θερµοκρασία που είναι πολύ χαµη-
λή για τη διατήρηση της ζωής. Αυτό το φυσικό φαινόµενο θέρµανσης είναι γνωστό και ως «φαι-
νόµενο του θερµοκηπίου». Το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου, ενισχύεται όµως µε την αύξηση
των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, λόγω των ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων. Από αυτές τις δραστηριότητες, η καύση των ορυκτών καυσίµων (π.χ. πετρέλαιο, γαιάν-
θρακας ή κάρβουνο και φυσικό αέριο) είναι η πιο σηµαντική, καθώς απελευθερώνει µεγάλες ποσό-
τητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Η αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερ-
µοκηπίου έχει σαν αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό υπερβολικής ποσότητας θερµότητας στη γη (η οποία
διαφορετικά θα εκλυόταν στο διάστηµα), η οποία οδηγεί σε αύξηση της θερµοκρασίας και κατ' επέ-
κταση στην Αλλαγή του Κλίµατος.

Φυσικό αέριο: αέριο ορυκτό καύσιµο. Αποτελείται κυρίως από µεθάνιο (70-90%) και από µείγµα
άλλων κορεσµένων υδρογονανθράκων (αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο) καθώς επίσης από διοξείδιο
του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, υδρόθειο, ήλιο. 

Φωτοσύνθεση: Η διαδικασία κατά την οποία τα πράσινα φυτά χρησιµοποιώντας το ηλιακό φως ως
πηγή ενέργειας, µετατρέπουν το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα και διάφορα ανόργανα άλατα σε
οργανική ύλη και οξυγόνο, που απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα. 

Χλωρίδα: το σύνολο των φυτών µιας περιοχής θεωρουµένων ως ειδών.

Χλωροφύλλη: Χρωστική ουσία που βρίσκεται σε όλα τα πράσινα µέρη του φυτού και τους προσδί-
δει το χρώµα τους. Αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
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2. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ* 
Αllaby, M. (1995). Aνακαλύπτω τον καιρό. Αθήνα: Ερευνητές

Βάος, Ζ. & Νοµικός, Σ. (1993). Ο ανεµόµυλος στις Κυκλάδες. Αθήνα: ∆ωδώνη

Βούλγαρης, Γ. (2009). Ενέργεια. Αθήνα: Αγκυρα

Βower M. (1992). Πειράµατα µε τον καιρό. Ερευνητές: Αθήνα.

∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (∆ΙΠΕ) (1999). Η ενέργεια κι εµείς. Αθήνα 

Cornell, J. (1994). Ας µοιραστούµε τη φύση µε τα παιδιά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής

Cox, J. D. (2007). H κατάρρευση του κλίµατος. Αθήνα: Ενάλιος

David, L., & Gordon, G. (2007). To φαινόµενο του θερµοκηπίου. Αθήνα: Άγκυρα 

Gore, Al. (2007). Μια ενοχλητική αλήθεια. Αθήνα: Καθηµερινή

Flannery, T. (2006). Oι µάγοι του καιρού. Αθήνα: Ισόρροπο

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (2002). Οικολογικά σχολεία. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης.

Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη. (χ.χ.) Exergia: SOS Ενέργεια. Αθήνα: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη

Καλκάνης, Γ. (1997). Η ενέργεια και οι πηγές της: Τι, Πως, Γιατί, Αθήνα: ΚΑΠΕ, Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Ανοιχτές Θύρες».

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς (χ.χ.) Πρόγραµµα «Ενέργεια και Περιβάλλον» 
του Κέν τρου Περ ιβαλλον τ ι κής Εκπα ίδευσης Καστορ ιάς . ∆ ιαθέσ ιµο στο :
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/gr_index.htm (10/10/2009)

Kuscher S., & Podreka E. (1996). Eνέργεια. Aθήνα: Σαββάλας 

Λειβαδά-Ντούκα, Ε. (2001). Ανεµοµάχοι Μύλοι Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Αθήνα: ΥΠΕΧΩ∆Ε

Πατσέας, Κ. (1998). Ενέργεια, περιβάλλον, ανάπτυξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 

Φλογαΐτη, Ε., & Βασάλα Π. (Επιµ.) (1999). Το ενεργειακό ζήτηµα. Εκπαιδευτικό υλικό για το 
Γυµνάσιο και το Λύκειο. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.

WWF Ελλάς (2007). Σχολεία για το κλίµα. ∆ιαθέσιµο στο:
http://climate.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=100 (10/10/2009)

WWF UK (2006). Κλιµατικό χάος. (Για το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο). ∆ιαθέσιµο στα ελληνικά στο:
http://climate.wwf.gr/images/pdf/sxoleia/climate%20chaos.pdf. Το πρωτότυπο στον διαδικτυακό
τόπο: www.wwflearning.co.uk. (10/10/2009)

WWF Ελλάς (2008). Το κλίµα αλλάζει! Εκπαιδευτικό υλικό σε µορφή DVD για την Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: WWF Ελλάς 

Επίσης
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στοχεύοντας στην ευρύτερη διάδοση και προώ-
θηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και στην Εξοικονό-
µηση Ενέργειας, προβαίνει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των µαθητών όλων των
εκπαιδευτικών βαθµίδων.

Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού
και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού (Πληροφορίες: ΚΑΠΕ - Βιβλιοθήκη, τηλ. 210-6603345-6, 
e-mail:djones@cres.gr).

Ενδεικτικά αναφέρουµε:

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοταινία) που αναφέρεται σε
έξι τεχνολογίες εκµετάλλευσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Ηλιακή, Γεωθερµική
Ενέργεια και Ενέργεια από Βιοµάζα) και απευθύνεται σε µαθητές γυµνασίου.
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ΕνΕργω. Multimedia εφαρµογή εκπαιδευτικού περιεχοµένου (CD-ROM). Η παρούσα εφαρµογή παρου-
σιάζει τις διάφορες µορφές ενέργειας, καθώς και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παρα-
γωγή και τη χρήση της.

Το Ενεργειακό µας µέλλον. Πολύπτυχη έκδοση που στην µία πλευρά της παρουσιάζονται οι Ανανε-
ώσιµες Πηγές Ενέργειας µε σύντοµη περιγραφή των συστηµάτων εκµετάλλευσης τους ενώ στην άλλη
προτείνονται έξυπνοι τρόποι Eξοικονόµησης Eνέργειας στο σπίτι και έξω από αυτό.

ΕνΕργω. Έκδοση µε θέµατα που αφορούν στις Ανανεώσιµες Πηγές και στην Εξοικονόµηση Ενέρ-
γειας. Ο χαρακτήρας της είναι διττός: εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός. Περιλαµβάνει µία εικονο-
γραφηµένη ιστορία, και παιχνίδια γνώσης & παρατηρητικότητας.

Εγχειρίδιο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για µαθητές Γυµνασίου. Αθήνα: ΚΑΠΕ

Οι Βροχοποιοί (Κλάους). Το ΚΑΠΕ συµµετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Kids4Future και επιµελείται την
έκδοση της ιστορίας «Οι βροχοποιοί» στην Ελλάδα. ∆ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: www.vrohopoioi.gr.

*Ο κατάλογος του εκπαιδευτικού υλικού είναι ενδεικτικός. Οι µαθητές κατά τη διάρκεια της υλοποί-
ησης του προγράµµατος έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία
καθώς και βιντεοταινίες, CD-ROM, DVD κ.ά.) για την αιολική ενέργεια και τα αιολικά πάρκα 

Ελληνική Νοµοθεσία και Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• N. 3468/06 (ΦΕΚ Α' 129/27-6-06). «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές

Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατά-
ξεις». 

• Ν. 2941/01 (ΦΕΚ Α' 201/12-09-01). «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».

• Ν. 2244/94 (ΦΕΚ Α' 168/07-10-94). «Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις».

• Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου
2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

• Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απρι-
λίου 2009, σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και
την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και
2003/30/ΕΚ.
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3. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: 
Αµαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 213 1515000 / Fax: 210 6447608
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): service στο dorg.minenv.gr
∆ικτυακός τόπος: www.minenv.gr

Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης
∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
Τµήµα Β' Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 2103442553 / FAX: 2103443013
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): t05sde1@ypepth.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.ypepth.gr

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Πειραιώς 132, Τ.Κ. 118 54, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3727400 / FAX: 210 3255460
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): info@rae.gr
∆ικτυακός τόπος: www.rae.gr

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. - ∆ΕΗ
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5230301
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): info@dei.com.gr 
∆ικτυακός τόπος: www.dei.gr

Kέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος T.K. 190 09 Πικέρµι
Τηλ. 210 6603300 / Fax. 210 6603301-2
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): cres@cres.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.cres.gr

Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
Σίνα 42 Τ.Κ. 106 72 Αθήνα 
Τηλ. 210 3636791 
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): eletaen@eletaen.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.eletaen.gr

Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
∆ιεύθυνση προέδρου
Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6968418, FAX: 210 6968031

∆ιεύθυνση γραµµατείας
Λ. Συγγρού 224, T.K. 176 72 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): info@hellasres.gr 
∆ικτυακός τόπος: www.hellasres.gr
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Greenpeace
Κλεισόβης 9, Τ.Κ. 106 77 Αθήνα, 
tel/fax: 210 3840774-5 / 210 3804008 
∆ικτυακός τόπος: http://www.greenpeace.org/greece/
email: gpgreece@diala.greenpeace.org

WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26, Τ.Κ. 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 3314893 Fax: 210 3247578
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): support@wwf.gr
∆ικτυακός τόπος: www.wwf.gr

∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS / MEDITERRANEAN SOS Network
Μαµάη 3, Τ.Κ. 104 40 Αθήνα 
tel/fax: 210 8228795 / 210 8253435 
∆ικτυακός τόπος: http://www.medsos.gr
email: info@medsos.gr

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) 
Λεωφόρος Κηφισίας 241 και Γρηγορίου Λαµπράκη, Τ.Κ. 145 61 Κηφισσιά Αττική
Τηλ.: 210 8089271, Fax: 210 8084707 
∆ικτυακός τόπος: http://www.ekpaa.greekregistry.eu, www.ekpaa.gr
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4. Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ» ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Mελέτες πεδίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο των 
σχολικών περιπάτων στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση*

∆ρ. Παρασκευή Βασάλα
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας
vasalap@otenet.gr

Περίληψη 
Το θεσµικό πλαίσιο για τους σχολικούς περίπατους στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση παρέχει δυνα-
τότητες αξιοποίησής τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ). ∆υστυχώς όµως εκπαιδευτικοί και
µαθητές δεν αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες, αφού οι σχολικοί περίπατοι µε τον τρόπο που γίνο-
νται αντιµετωπίζονται αποµονωµένα από το σχολικό πρόγραµµα και καλύπτουν µόνο στόχους 
αναψυχής. Επίσης, µέχρι στιγµής οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν επάρκεια στην οργάνωση και 
πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων έξω από το σχολείο. Προκειµένου οι µαθητές να συνδυάζουν την
αναψυχή µε τη µάθηση, να επιλύουν προβλήµατα, να αποκτούν µέσω ερευνητικής διαδικασίας νέες
εµπειρίες και γνώσεις, να αναπτύσσουν ικανότητες και να διαµορφώνουν αξίες για ένα αειφόρο
µέλλον, θα ήταν χρήσιµο οι σχολικοί περίπατοι να συνδέονται µε προετοιµασµένες µελέτες πεδί-
ου. Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα µοντέλο για την εφαρµογή αντίστοιχων µελετών µε στόχο
την αξιοποίηση των σχολικών περιπάτων στην ΠΕ.

1. Εισαγωγή 
Οι µελέτες πεδίου (field trips / studies) αναφέρονται σε προσχεδιασµένες δραστηριότητες των µαθη-
τών που πραγµατοποιούνται σε µαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία βρίσκονται έξω από τη συµβατι-
κή αίθουσα διδασκαλίας. Στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση δυνατότητες για µελέτες πεδίου προσφέ-
ρουν οι σχολικοί περίπατοι, αφού εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και υπηρετούν διδακτι-
κούς και παιδαγωγικούς σκοπούς των αναλυτικών προγραµµάτων. 

Πρόκειται για οργανωµένες από τους εκπαιδευτικούς µεταβάσεις των µαθητών σε τόπους που 
βρίσκονται σε µικρή απόσταση από το σχολείο ενώ κριτήριο για την επιλογή της τοποθεσίας προ-
ορισµού αποτελεί η πολιτιστική ή περιβαλλοντική αξία της και η ψυχαγωγική δυνατότητα που προ-
σφέρει. Οι στόχοι των σχολικών περιπάτων είναι ψυχαγωγικοί, παιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί και
η απόφαση για την πραγµατοποίησή τους λαµβάνεται από το σύλλογο των διδασκόντων σε ειδική
συνεδρίαση. Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπο-
ρούν να πραγµατοποιούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους µέχρι πέντε σχολικούς περίπατους
(ΥΑ 13324/Γ2/07/02/2006).

Με δεδοµένους τους στόχους των σχολικών περιπάτων και τα οριζόµενα από το θεσµικό πλαίσιο
κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας προορισµού είναι φανερό ότι µπορούν να αξιοποιηθούν για µελέ-
τες πεδίου προς την κατεύθυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) τόσο σε σχέση µε τα υλο-
ποιούµενα προγράµµατα στο σχολείο όσο και ανεξάρτητα από αυτά. Ιδιαίτερα όταν οι µαθητές δεν
συµµετέχουν σε πρόγραµµα ΠΕ, τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν περιβαλλοντικές ιδιαιτερό-
τητες της περιοχής τους, να συνδυάσουν την αναψυχή µε τη µάθηση, να έρθουν σε επαφή µε προ-
βλήµατα, να αναζητήσουν λύσεις κ.ά. Σε κάθε περίπτωση µέσω της ερευνητικής διαδικασίας που
λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο µιας µελέτης πεδίου αποκτούν νέες εµπειρίες και γνώσεις, αναπτύσ-
σουν ικανότητες και διαµορφώνουν αξίες, στοιχεία απαραίτητα για την οικοδόµηση ενός αειφόρου
µέλλοντος. Αν µάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι κάθε µαθητής στη διάρκεια της φοίτησής του στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση συµµετέχει συνολικά σε 30 περίπατους, η αξιοποίηση των σχολικών περι-
πάτων για µελέτες πεδίου στην ΠΕ είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

* Βασάλα, Π. (2007). «Mελέτες πεδίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο των σχολικών περιπάτων στη ∆ευτερο-
βάθµια Εκπαίδευση». Πρακτικά (DVD) 3ου Συνεδρίου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
(Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.). Αθήνα: Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
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∆υστυχώς όµως εκπαιδευτικοί και µαθητές δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σχο-

λικοί περίπατοι, αφού αντιµετωπίζονται αποµονωµένα από το σχολικό πρόγραµµα και συνήθως απο-

τελούν «µια µέρα χωρίς σχολείο». Επιπλέον µέχρι στιγµής οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν επάρκεια

στην οργάνωση και πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων έξω από το σχολείο (Παπαδηµητρίου, 2002).

Στην εργασία αυτή αρχικά θα αναπτύξουµε τη σηµασία των µελετών πεδίου στην ΠΕ και στη συνέ-

χεια θα περιγράψουµε ένα µοντέλο για την εφαρµογή µελετών πεδίου στην ΠΕ, το οποίο µπορεί

να εφαρµοστεί στο πλαίσιο των σχολικών περιπάτων.

2. Οι µελέτες πεδίου
Η Παπαδηµητρίου (2002) επισηµαίνει την πρόσφατη ανανέωση του ενδιαφέροντος για τη χρήση του

περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία «πέρα από την ευαισθητοποίηση σχετικά µε το

περιβάλλον, συνδέεται µε προσδοκίες για την επίτευξη γενικότερων εκπαιδευτικών στόχων σε επί-

πεδο µάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων, που δεν µπορούν να επιτευχθούν µε παραδοσιακές προ-

σεγγίσεις διδασκαλίας και µάθησης µέσα στην τάξη» (Παπαδηµητρίου, 2002). 

Σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της τεχνικής της µελέτης πεδίου στην ΠE, έχουν γίνει πολλές

έρευνες που αποδεικνύουν τη χρησιµότητά της στη διασαφήνιση περιβαλλοντικών εννοιών, στην κατα-

νόηση περιβαλλοντικών προβληµάτων και στη διαµόρφωση στάσεων και αξιών (Howe & Disinger

1988). Οι µελέτες πεδίου ενθαρρύνουν τη µάθηση (Kern & Karpenter (1986) και επιτρέπουν στους

µαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες (MacKenzie & White, 1981). Επίσης οι µαθητές διαµορφώνουν

θετικές στάσεις για τις φυσικές επιστήµες και τα περιβαλλοντικά θέµατα (Bitgood, 1989) και απο-

κτούν ενδιαφέρον για σχετικά επαγγέλµατα καθώς και για τον τόπο της επίσκεψης (Knapp, 2000). 

Οι Matthews & Riley (1995) υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητες εκτός τάξης βοηθούν στην ανά-

πτυξη της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η εµπλοκή των µαθητών σε δραστηριότητες στο πεδίο

συµβάλλει στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον ενώ παράλληλα τους παρακινεί να

µάθουν περισσότερα για τη φύση. Οι Ford & Blanchard (1993) υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητες

στο πεδίο µπορούν να δηµιουργήσουν µία αρχική ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, το πρώτο και

σηµαντικό βήµα για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του τοπικού περιβάλλοντος, των περιβαλλο-

ντικών προβληµάτων και της αναγκαιότητας ανάληψης δράσης για την προστασία και διατήρησή του. 

Οι Howe & Disinger (1988) θωρούν κατάλληλη τεχνική τη µελέτη πεδίου στην ΠΕ διότι, εκτός των

άλλων, δίνει την ευκαιρία στα σχολεία να αναπτύξουν προγράµµατα συνεργασίας µε µη κυβερνητι-

κούς οργανισµούς και άλλους φορείς της περιοχής τους. Επίσης πολλοί µαθητές από αστικά περι-

βάλλοντα νοιώθουν ένα φόβο µόλις βρεθούν στη φύση. Ο φόβος αυτός µειώνεται εάν από µικρή

ηλικία έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα οι µελέτες πεδίου βοη-

θούν στην εξοικείωση των µαθητών µε τη φύση, ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν ακόµη και

σε περιβάλλοντα που έχουν ιδιαίτερα δύσκολα γεωµορφολογικά, κλιµατικά κ.ά. χαρακτηριστικά (Bixler,

Carlisle, Hammit & Floyd, 1994). 

3. Ένα µοντέλο ανάπτυξης µελετών πεδίου για σχολικούς περίπατους
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας µελέτης πεδίου περιλαµβάνει τρία ανεξάρτητα στάδια που όµως

το καθένα συνδέεται άµεσα µε τα υπόλοιπα (Orion & Hofstein, 1994, Orion, 1993): πρόκειται για το

στάδιο της προετοιµασίας, της εργασίας στο πεδίο και της σύνθεσης-παρουσίασης. Στη συνέχεια θα

περιγράψουµε καθένα από αυτά τα στάδια καθώς και το ρόλο που µπορούν να αναλάβουν τα διά-

φορα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.



1ο στάδιο: Προετοιµασία Η προετοιµασία αφορά σε ενέργειες του διευθυντή του σχολείου και του
συλλόγου διδασκόντων καθώς και του εκπαιδευτικού και των µαθητών.

Ειδικότερα: 

Ο διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων.
• Καθορίζουν µε την έναρξη του σχολικού έτους, τις ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των σχολι-

κών περιπάτων και επιλέγουν περιοχές µε περιβαλλοντικό ενδιαφέρον µε τη σύµφωνη γνώµη
των µαθητών.

• Ενηµερώνουν τους γονείς των µαθητών.
Επιλύουν θέµατα σχετικά µε την εξασφάλιση άδειας επίσκεψης στο πεδίο (εάν χρειάζεται) και
διερευνούν πιθανές συνεργασίες στην περιοχή της επίσκεψης, τον τρόπο και το κόστος µετα-
φοράς.

• Αναθέτουν αρµοδιότητες σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ο εκπαιδευτικός
• Εντοπίζει θέµατα ΠΕ στην περιοχή της επίσκεψης. 
• Πραγµατοποιεί ο ίδιος προκαταρκτική επίσκεψη στο «προς µελέτη πεδίο» προκειµένου να λάβει

χρήσιµες πληροφορίες (πιθανές διαδροµές στο πεδίο, αντικείµενα για παρατήρηση, ασφάλεια
µαθητών κ.ά) και να εξοικειωθεί µε την περιοχή. 

• ∆ιαµορφώνει διδακτικό υλικό ΠΕ (φύλλα εργασίας µε δραστηριότητες) για την ενεργό εµπλοκή
των µαθητών στο πεδίο. 

• Προετοιµάζει κατάλογο υλικών που απαιτούνται και εξασφαλίζει συνεργασίες µε άτοµα και φορείς
καθώς και µε άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές
Ο εκπαιδευτικός πριν την πραγµατοποίηση κάθε σχολικού περιπάτου οργανώνει και συντονίζει 
συζήτηση στην τάξη σχετικά µε:

• Το αντικείµενο της εργασίας, το σκοπό και τους στόχους
• Τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των µαθητών 
• Τη διάρκεια, τα υλικά (χάρτες, µαρκαδόροι, φωτογραφικές µηχανές κ.ά) και τις δραστηριότητες

που θα υλοποιηθούν (εάν αποφασιστεί δουλειά σε οµάδες, κάθε οµάδα αναλαµβάνει συγκεκρι-
µένες δραστηριότητες).

• Τις πηγές πληροφόρησης που θα χρησιµοποιηθούν και το τελικό προϊόν 
• Την κατάλληλη ενδυµασία και τη διαµόρφωση κανόνων συµπεριφοράς 

Επίσης, χρήσιµο είναι σε αυτό το στάδιο να γίνει µια προβολή στην τάξη, σχετικά µε την περιοχή
της µελέτης. Με τον τρόπο αυτό εγείρεται το ενδιαφέρον των µαθητών, ώστε να αρχίσουν να µορ-
φοποιούν τα ερωτήµατα, τα οποία θα απαντηθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των δραστηριοτή-
των που θα γίνουν στο πεδίο. Επιπλέον οι µαθητές µπορούν να µελετήσουν σχετικό πληροφοριακό
υλικό, να βρουν χάρτες και να προµηθευτούν τα απαραίτητα υλικά.

2ο στάδιο: Εργασία στο πεδίο. Στο πεδίο η µάθηση είναι προσανατολισµένη στη διαδικασία (process-
oriented approach) και όχι στο περιεχόµενο (content- oriented approach). Οι µαθητές σε οµάδες ή
και ατοµικά αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν συγκεκριµένες δραστηριότητες που δεν µπορούν να πραγ-
µατοποιηθούν στην τάξη (Orion, 1993). Οι δραστηριότητες ποικίλλουν και το είδος τους εξαρτάται
κάθε φορά από τους στόχους που έχουν τεθεί και τις δυνατότητες του πεδίου. 

3ο Στάδιο: Σύνθεση των εργασιών - Ανατροφοδότηση. Μετά την εργασία στο πεδίο ακολουθεί εργα-
σία στην τάξη, η οποία περιλαµβάνει επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι µαθητές και
καταλήγει στη σύνθεση (ανάλυση και ερµηνεία) των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν. Οι µαθητές µπο-
ρούν να συντάξουν µια αναφορά στην οποία θα εκθέτουν τα βασικότερα σηµεία της επίσκεψης, να
συνθέσουν ένα φυλλάδιο εµπλουτίζοντάς το µε φωτογραφίες, διαγράµµατα, σκίτσα ή απλά να εκθέ-
σουν το υλικό που συγκέντρωσαν χρησιµοποιώντας γραπτά κείµενα κ.ά. Επίσης, θα µπορούσε να ακο-
λουθήσει παρουσίαση των εργασιών στην τάξη, σε µαθητές άλλων τάξεων κ.ά. Τέλος γίνεται σχο-
λιασµός και αξιολόγηση της επίσκεψης, προκειµένου να υπάρχει ανατροφοδότηση. 
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4. Συµπεράσµατα
Βασικές προϋποθέσεις που δρουν συνδυαστικά και αλληλεπιδραστικά προκειµένου οι σχολικοί περίπα-
τοι να αξιοποιηθούν σε µελέτες πεδίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι: α) οι εκπαιδευτικοί να
καταστούν ικανοί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µελετών πεδίου ΠΕ, β) µαθητές και εκπαιδευτικοί
να αλλάξουν τις αντιλήψεις τους για τους σχολικούς περίπατους και, γ) το θεσµικό πλαίσιο για τους
σχολικούς περίπατους να γίνει περισσότερο σαφές σε σχέση µε την αξιοποίησή τους στην ΠΕ. 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί µε κατάλληλη επιµόρφωση βασισµένη στις αρχές της εκπαίδευσης ενη-
λίκων, θα µπορούσαν να καταστούν ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν µελέτες πεδίου στη
διάρκεια των σχολικών περιπάτων σύµφωνα µε το µοντέλο που αναπτύξαµε. Επιµορφωτικοί οργανι-
σµοί εκπαίδευσης ενηλίκων, Πανεπιστήµια, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι ΠΕ
θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Στην αλλαγή των αντιλήψεων µαθητών και εκπαιδευτικών σε σχέση µε τους σχολικούς περίπατους
θα µπορούσε όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς να βοηθήσει η επιµόρφωση και το θεσµικό πλαίσιο
και όσον αφορά τους µαθητές η συµµετοχή τους σε µελέτες πεδίου στο πλαίσιο των σχολικών
περιπάτων από το πρώτο έτος της σχολικής εκπαίδευσής τους. Ταυτόχρονα το θεσµικό πλαίσιο θα
πρέπει να παρέχει βασικές κατευθυντήριες αρχές σε σχέση µε τις δυνατότητες αξιοποίησης των
σχολικών περιπάτων γενικότερα στο σχολικό πρόγραµµα και ειδικότερα στην ΠΕ. Με αυτές τις προ-
ϋποθέσεις οι σχολικοί περίπατοι θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν µε επιτυχία στην ΠΕ, να δώσουν
ένα άλλο περιεχόµενο στη σχολική ζωή και να συµβάλλουν στη διαµόρφωση µαθητών ικανών να
διεκδικήσουν την αειφορία του τοπικού τους περιβάλλοντος. 
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