
 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ : ΦΡΟΝΣΙΖΩ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΝΕΙΔΗΗ» 

Σμιματα    Ε1 και Ε2  

1. Οριςμόσ και καταγραφι των ςθμαντικότερων περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων 

 

Α.  Περιβαλλοντικά ι οικολογικά προβλιματα ονομάηονται:   

οι διαταραχζσ ςτο φυςικό περιβάλλον  οι οποίεσ οφείλονται ςτισ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ και επιφζρουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςε άτομα, κοινωνικζσ ομάδεσ,  

τθν ανκρωπότθτα  ωσ ςφνολο        και ςε άλλα ζμβια όντα ι περιοχζσ του πλανιτθ μασ . 

 

Β.  Σα μεγαλφτερα περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ γθσ: 

 Τπερκαταναλωτιςμόσ 

 Τπερεκμετάλλευςθ φυςικϊν πόρων  

 Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 

 Κλιματικι αλλαγι 

 Φαινόμενο του κερμοκθπίου            

 Σρφπα του όηοντοσ 

 Απϊλεια τθσ βιοποικιλότθτασ  

 Ζλλειψθ και ρφπανςθ υδάτινων πόρων 

 Ρφπανςθ των καλαςςϊν, ποταμϊν, λιμνϊν 

 Ρφπανςθ των εδαφϊν 

 Καταςτροφι δαςϊν 

 Παραγωγι και διαχείριςθ απορριμμάτων 

 Μεταφορά και φφλαξθ των τοξικϊν αποβλιτων 

 

 

 

 



Η  ΦΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ!  ΕΜΕΙ; 

ΕΠΙΠΣΩΕΙ 

 Εξάντλθςθ φυςικϊν πόρων 

 Δθλθτθριαςμζνοσ αζρασ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ που απειλεί τθν ανκρϊπινθ υγεία 

 Ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπωσ ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, πλθμμφρεσ, 

τυφϊνεσ, ανομβρίεσ , ξθραςίεσ , καφςωνεσ , απότομεσ και ζντονεσ αλλαγζσ των 

καιρικϊν ςυνκθκϊν 

 Διάβρωςθ του εδάφουσ και ερθμοποίθςθ τθσ γθσ 

 Καταςτροφικζσ πυρκαγιζσ 

 Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ γθσ , τιξθ των πάγων και υποχϊρθςθ των 

παγετϊνων, ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ 

 Επικίνδυνθ θλιακι ακτινοβολία  

 Είδθ υπό εξαφάνιςθ 

 Νερό και τρόφιμα (από αλιεία και γεωργικι παραγωγι) επικίνδυνα για τθν υγεία 

μασ  

 Μείωςθ του οξυγόνου ςτον αζρα και αφξθςθ του διοξειδίου του άνκρακα 

 Όξινθ βροχι  

 κουπίδιαααααα………… 

 

 

 



ΣΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ; 

Παρόλο που τα περιβαλλοντικά προβλήματα  είναι παγκόςμια ο καθζνασ μασ 

ζχει τη δφναμη να βοηθήςει ώςτε να βελτιωθεί η κατάςταςη. 

Έτσι λοιπόμ κι εγώ: 

 Καταναλϊνω ό,τι  χρειάηομαι  

 Ανακυκλϊνω  

 Επαναχρθςιμοποιϊ πράγματα 

 Δε χρθςιμοποιϊ πλαςτικά προϊόντα  μιασ χριςθσ   

 Δεν τυλίγω το φαγθτό μου για το ςχολείο ςε αλουμινόχαρτο, πλαςτικι μεμβράνθ ι 

ςακουλάκι αλλά χρθςιμοποιϊ ζνα ςκεφοσ 

 Βάηω ςε παγουρίνο το νερό μου και δεν χρθςιμοποιϊ πλαςτικά μπουκάλια 

 Ξαναχρθςιμοποιϊ τα περςινά ςχολικά μου είδθ 

 Δεν αφινω το νερό να τρζχει ςυνεχϊσ  όταν πλζνω: τα δόντια μου, τα χζρια μου , το 

πρόςωπό μου και κατά τθν διάρκεια του  μπάνιου μου 

 Κάνω ντουσ και δε γεμίηω τθν μπανιζρα  

 Δεν αφινω ανοικτζσ τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ όταν δεν τισ χρθςιμοποιϊ 

 Ανάβω το φωσ όταν και όςο το χρειάηομαι και δεν το ξεχνϊ αναμμζνο 

  Αν δεν ζχει καφςωνα ασ μθν ανάψω το κλιματιςτικό!!! Ασ ανοίξω τα παράκυρα….. 

κι ασ ιδρϊςω και λίγο!!! 

 Αν δεν ζχει παγωνιά ασ μθν χρθςιμοποιιςω κζρμανςθ!!!!  Ασ ντυκϊ πιο ηεςτά!! 

 Δε  βαριζμαι  να περπατάω και δε ηθτϊ από τουσ γονείσ μου να με μεταφζρουν με 

το αυτοκίνθτο όπου μπορϊ να πάω περπατϊντασ  

 Προςζχω και πετάω τα ςκουπίδια μου ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ. Αν δεν υπάρχουν….. 

τα κρατάω μζχρι να βρω 

 Προςπακϊ ςυςτθματικά να ευαιςκθτοποιϊ τουσ οικείουσ μου να ςυμπεριφζρονται 

με τουσ ίδιουσ τρόπουσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ 

 



 

 

 

 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ 
Σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα τθσ Ε τάξθσ  δίνεται θ αφορμι για 

ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτών ςχετικά με το περιβάλλον. 

    Ειδικότερα, μζςα από τα εργαςτιρια δεξιοτιτων ςκοπόσ μασ ιταν οι 

μακθτζσ παρακολουκώντασ ςχετικά βίντεο,  παρατθρώντασ εικόνεσ και 

διαβάηοντασ επιςτθμονικά άρκρα  να ενθμερωκοφν και να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθ βακφτερθ ςχζςθ που ςυνδζει τον άνκρωπο με τθν 

φφςθ και ότι κφριοσ υπεφκυνοσ για τα περιβαλλοντικά προβλιματα και τισ 

επιπτώςεισ τουσ ςτον πλανιτθ είναι ο ανκρώπινοσ παράγοντασ.  

    Πιςτεφουμε ότι οι ενθμερωμζνοι μακθτζσ – αυριανοί πολίτεσ ζτςι 

αποκτοφν οικολογικι παιδεία και ςυνείδθςθ. Αυτι θ διαδικαςία ζχει ωσ  

αποτζλεςμα τθν διαμόρφωςθ  ςυμπεριφορών φιλικών προσ το περιβάλλον,  

υπεφκυνων ςτάςεων και διάκεςθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ ςε ςχετικζσ 

δράςεισ. 

    Δόκθκε ιδιαίτερθ μνεία ςτθ ςθμαςία τθσ αειφορίασ. Μζςα από τισ δράςεισ 

μασ οι μακθτζσ κατανόθςαν ότι θ ανάπτυξθ πρζπει να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ 

του παρόντοσ χωρίσ να κζτει ςε κίνδυνο τθν δυνατότθτα των επόμενων 

γενεών να ικανοποιιςουν και τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ.  

    Δυςτυχώσ λόγω των ειδικών ςυνκθκών (τθλεκπαίδευςθσ) ιταν αδφνατθ 

τόςο θ δθμιουργία τθσ προγραμματιςμζνθσ αφίςασ όςο και θ καταςκευι 

μόμπιλε με ανακυκλώςιμα υλικά. Ενώ ςτο ςχολείο μασ , εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια, γίνεται ςυντονιςμζνα και ςυςτθματικά ανακφκλωςθ ςτάκθκε 

αδφνατθ θ ενθμζρωςι μασ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τουσ 

προβλθματιςμοφσ μασ ςχετικά με τθν ςωςτι διαχείριςι τθσ ςτον τόπο μασ.  

Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί: 

Μοιλάλη Σξφία   Ε1 

Βξνάκης Ιωάμμης  Ε2 

 

 

 

 



 

 

 


