Το υλικό αυτό είναι µετάφραση και προσαρµογή στα ελληνικά του υλικού περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης του WWF UK: Climate Chaos: Information for teachers.
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Οι λέξεις που σηµειώνονται µε αστερίσκο εξηγούνται στο γλωσσάρι.

Η αλλαγή του κλίµατος* θεωρείται η πιο σοβαρή περιβαλλοντική πρόκληση που έχει
να αντιµετωπίσει ο πλανήτης µας. Ο τρόπος ζωής µας, η άγρια πανίδα και το
περιβάλλον* µας απειλούνται: οι παγετώνες λειώνουν, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι
πεθαίνουν και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινόµενων συνεχώς αυξάνει.
Μαζί µπορούµε να προλάβουµε το κλιµατικό χάος µειώνοντας τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα – που είναι από τις βασικές αιτίες υπερθέρµανσης του
πλανήτη* - ώστε να διασφαλίσουµε ότι η µέση αύξηση της θερµοκρασίας
παγκοσµίως δεν θα ξεπεράσει τους 2°C. Αυτό είναι ένα κρίσιµο σηµείο καµπής για το
περιβάλλον*· η υπέρβαση της αύξησης των 2°C θα επιφέρει καταστροφικές
επιπτώσεις για τους ανθρώπους και την άγρια πανίδα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Η Γη διατηρεί την θερµοκρασία της χάρη σε µια «κουβέρτα» από αέρια του
θερµοκηπίου* που αιχµαλωτίζουν κοντά στην επιφάνεια της Γης θερµότητα που
αλλιώς θα απελευθερωνόταν στο διάστηµα. Με αυτόν τον τρόπο η «κουβέρτα»
αερίων λειτουργεί σαν ένα θερµοκήπιο, κάνοντας τη Γη ένα πιο ζεστό µέρος – χωρίς
αυτή η µέση παγκόσµια θερµοκρασία θα ήταν περισσότερο από 30°C ψυχρότερη
από ότι τώρα. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο που είναι
ζωτικής σηµασίας για την ύπαρξη ζωής στη Γη.
Πηγή: The Greenhouse
Effect, David R. Wright,
WWF UK, Hodder and
Stoughton, 1990

Σχήµα
ΉΛΙΟΣ
Θερµότητα από τον ήλιο
ακτινοβολείται στη γη

Ένα µέρος της
θερµότητας διαφεύγει
πίσω στο διάστηµα

Οι ακτίνες του ήλιου
περνάνε µέσα από την
«κουβέρτα» των αερίων

ΓΗ
Μια «κουβέρτα» αερίων,
συµπεριλαµβανοµένου διοξειδίου του
άνθρακα που γίνεται παχύτερη από
την καύση ορυκτών καυσίµων

Περισσότερη θερµότητα από πριν
παγιδεύεται από την «κουβέρτα» των
αερίων. Η θερµοκρασία της Γης
αυξάνεται

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ;

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνουν τη συγκέντρωση των αερίων του
θερµοκηπίου -που προκύπτουν από φυσικές διεργασίες -στην ατµόσφαιρα, ιδιαίτερα
του διοξειδίου του άνθρακα, µε αποτέλεσµα την αφύσικη αύξηση της θερµοκρασίας
του πλανήτη και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η διαδικασία αύξησης της
θερµοκρασίας αναφέρεται συνήθως ως «υπερθέρµανση του πλανήτη» και το
συνολικό αποτέλεσµα είναι γνωστό ως κλιµατικές αλλαγές.
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ο βασικός συντελεστής των κλιµατικών αλλαγών.
Κάθε φορά που ανάβουµε ένα φως, χρησιµοποιούµε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
βλέπουµε τηλεόραση ή ταξιδεύουµε µε οποιοδήποτε µηχανοκίνητο µέσο,
δηµιουργούµε διοξείδιο του άνθρακα. Όσο αυξάνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες,
οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερµοκηπίου – ιδιαίτερα του διοξειδίου του
άνθρακα, αλλά και του µεθανίου και του οξειδίου του αζώτου – αναπτύσσονται
σταδιακά στην ατµόσφαιρα.
Περίπου τα δύο τρίτα της ρύπανσης* µε αέρια του θερµοκηπίου προέρχεται από το
διοξείδιο του άνθρακα που εκπέµπεται κατά την καύση ορυκτών καυσίµων* όπως το
κάρβουνο, το πετρέλαιο και η βενζίνη. Οι δύο βασικές πηγές διοξειδίου του άνθρακα
είναι τώρα η ενέργεια και οι µεταφορές.
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Ένα µέσο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας
από άνθρακα (λιγνίτη στην περίπτωση της
Ελλάδας) καταναλώνει τη διπλάσια ενέργεια
(θερµαίνοντας έτσι τον πλανήτη) από αυτή
που µετατρέπει σε ωφέλιµο ηλεκτρικό ρεύµα.
Ένα µεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας
από άνθρακα των 1000 MW εκπέµπει περίπου
5,6 εκατοµµύρια τόνους διοξειδίου του
άνθρακα κάθε χρόνο.
Ένα µέσο αυτοκίνητο µε κατανάλωση
βενζίνης περίπου 7,8 λίτρα/100 χλµ. που
καλύπτει 16.000 χλµ./ έτος εκπέµπει περίπου
3 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο.
Το οποίο ισούται περίπου µε το τριπλάσιο
βάρος του αυτοκινήτου.
Σύµφωνα µε µια αναφορά του WWF που
έγινε το 2004 οι µεγαλύτερες εταιρίες
παραγωγής ενέργειας παγκοσµίως δεν
επενδύουν αρκετά χρήµατα σε ανανεώσιµες*
και αποδοτικότερες µορφές ενέργειας µε
σκοπό να µειώσουν την εκποµπή αερίων του
© WWF-Canon /Mauri RAUTKARI
θερµοκηπίου. Η αναφορά βαθµολογεί τα δύο
τρίτα των εταιριών αυτών µε βαθµό κατώτερο του 1 (µε άριστα το 10) για την
ανταπόκρισή τους στην υπερθέρµανση του πλανήτη, ενώ περισσότερες από το 90%
πήραν βαθµό κατώτερο του 3. Οι εταιρίες των ΗΠΑ έχουν την χειρότερη θέση ενώ
τις ακολουθούν κατά πόδας και οι ευρωπαϊκές.
Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα σήµερα είναι 12 φορές υψηλότερες από ό,τι το
1900 καθώς παγκοσµίως καταναλώνουµε συνεχώς αυξανόµενες ποσότητες
κάρβουνου, πετρελαίου και βενζίνης για ενέργεια. Ταυτόχρονα, εξαφανίζουµε τον
µεγαλύτερο φυσικό αποροφητήρα διοξειδίου του άνθρακα στη γη: τα δάση. Σε
συνδυασµό οι παράγοντες αυτοί διαταράσσουν σοβαρά την φυσική ισορροπία του
παγκόσµιου κλίµατος*.
Η υπερθέρµανση του
πλανήτη
σήµερα
νοικοκυριά και
άλλα
συµβαίνει
µε
τοµέας
1%
ανησυχητικό ρυθµό.
υπηρεσιών
εργοστάσια
15%
Τα στοιχεία που
παραγωγής
ενέργειας
συγκέντρωσε
ο
36%
Παγκόσµιος Οργανιβιοµηχανία
σµός
Μετεωρολο21%
γίας δείχνουν ότι οι
10
θερµότερες
χρονιές παγκοσµίως
µεταφορές
από το 1856 ήταν τις
27%
δεκαετίες του ’90 και
του 2000. Το 1998
ήταν η θερµότερη χρονιά που έχει καταγραφεί, κι ακολουθούν µαζί το 2002 και 2003.
Πηγές εκποµπών CO2 από καύση ορυκτών καυσίµων (1995)
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Πηγή: Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν µε τη συνεργασία της Μονάδας Κλιµατικών Ερευνών και του
Βρετανικού Γραφείου Μετεωρολογίας του Κέντρου Χάντλευ για τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Μετεωρολογίας.
ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ;

Ο Ενεργειακός Τοµέας (ή τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας) αποτελεί τον
µεγαλύτερο συντελεστή στην παγκόσµια αλλαγή του κλίµατος, καθώς ευθύνεται για
περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών εκποµπών CO2. Οι χώρες των G8 – οι
επτά πιο εύρωστες οικονοµικά χώρες (Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, Ιταλία,
Καναδάς, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και η Ρωσία – ευθύνονται για περίπου
τις µισές (48,7%) εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα παγκοσµίως, σύµφωνα µε τα
στοιχεία του έτους 1999.
Οι ανεπτυγµένες χώρες έχουν υποχρέωση να ξεκινήσουν την διαδικασία µείωσης των
εκποµπών γιατί:
o Ευθύνονται, τώρα αλλά και ιστορικά, για τις µεγαλύτερες ποσότητες CO2
στον πλανήτη
o Οι κατά κεφαλή εκποµπές τους είναι κατά πολύ υψηλότερες από ό,τι αυτές
των αναπτυσσόµενων χωρών
o Έχουν τους πόρους και τα τεχνολογικά µέσα για να ξεκινήσουν δυναµικά την
εξοικονόµηση ενέργειας και τις καθαρές βιοµηχανίες*.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ;

Μπορεί να σκέφτεστε ότι η υπερθέρµανση του πλανήτη δεν θα ήταν καθόλου κακή
ιδέα. Ίσως έτσι έχουµε µακρύτερα και θερµότερα καλοκαίρια. Αυτός άλλωστε δεν
είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους πάµε διακοπές σε άλλους προορισµούς;
∆υστυχώς, οι κλιµατικές αλλαγές δεν θα είναι διόλου ευχάριστη εµπειρία. Στην
πραγµατικότητα είναι µάλλον επικίνδυνες!
Παγκόσµιες επιπτώσεις
• Με τον ρυθµό που αλλάζει το κλίµα µας, ο κόσµος σύντοµα θα είναι
θερµότερος από ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή τα τελευταία 10.000
χρόνια. Οι επιστήµονες του κλίµατος µας λένε ότι πρέπει να περιµένουµε µια
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µέση
αύξηση
θερµοκρασίας
µεταξύ 1,4°C και 5,8°C µέσα στα
επόµενα 100 χρόνια.
Οι
κλιµατικές
αλλαγές
θα
επηρεάσουν όλες τις χώρες µε
διαφορετικούς όµως τρόπους. Η
Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ινδία
και κάποιες άλλες χώρες θα
αντιµετωπίσουν
ξηρασία
και
© WWF-Canon / Nigel DICKINSON
εκατοµµύρια άνθρωποι θα έχουν
να
αντιµετωπίσουν
επιπλέον
προβλήµατα µε τα αποθέµατα νερού τους. Άλλες περιοχές, όπως η Βόρεια
Αµερική και κάποια µέρη της Ασίας προβλέπεται ότι θα έχουν περισσότερες
βροχοπτώσεις από ό,τι σήµερα.
Τα αναπτυσσόµενα κράτη είναι πιθανό να υποφέρουν περισσότερο και είναι
αυτά που έχουν τις µικρότερες
δυνατότητες προσαρµογής* καθώς
τους λείπουν οι απαραίτητοι
οικονοµικοί
πόροι.
Πολλά
αναπτυσσόµενα
κράτη
που
βρίσκονται σε τροπικές και
υποτροπικές περιοχές είναι πιθανό
να υποφέρουν από τη µείωση της
αγροτικής τους παραγωγής.
© WWF-Canon / Michel GUNTHER
Η υπερθέρµανση του πλανήτη ήδη
προκαλεί λιώσιµο των παγετώνων
σε όλο τον κόσµο, βάζοντας σε
κίνδυνο εκατοµµύρια ανθρώπους
από πληµµύρες, ξηρασία και
έλλειψη πόσιµου νερού.
Η
στάθµη
της
θάλασσας
προβλέπεται ότι θα ανέβει λόγω
της θερµικής εξάπλωσης της
θάλασσας και των πάγων και του
χιονιού που λειώνει. Μέχρι το 2050 η στάθµη της θάλασσας υπολογίζεται ότι
θα έχει ανέβει τόσο ώστε να
© WWF-Canon / Hartmut JUNGIUS
απειλεί τις παράκτιες ζώνες, που
είναι
από
τις
πιο
πυκνοκατοικηµένες
περιοχές.
Ολόκληρα κράτη σε νησιά στον
Ειρηνικό και Ινδικό Ωκεανό
βρίσκονται σε κίνδυνο.
∆εν είναι µόνο ο θερµότερος
καιρός που προκαλεί ανησυχία. Οι
κλιµατικές
αλλαγές
έχουν
ευρύτερες
επιπτώσεις
στα
κλιµατικά µοτίβα και είναι πιθανόν
© WWF-Canon / Diego M. GARCES

να προκαλέσουν περισσότερα
ακραία καιρικά φαινόµενα όπως έντονες βροχοπτώσεις, παρατεταµένες
περίοδοι ξηρασίας, καταιγίδες και τεράστιους τυφώνες. Οι περίοδοι του El
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Niño, που ήδη αλλάζουν δραστικά τον καιρό στον Ειρηνικό κάθε λίγα χρόνια,
µπορεί να γίνουν πιο συχνές και έντονες.
Πιθανότατα θα υπάρξουν πολλές και καταστροφικές επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία µε σηµαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών λόγω των
καυσώνων και της εξάπλωσης ασθενειών όπως η ελονοσία.
Πολλοί παράκτιοι υγρότοποι σε ολόκληρο τον κόσµο θα πληµµυρίσουν λόγω
της ανόδου της στάθµης της θάλασσας.
Μερικά ζώα και φυτά θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στο θερµότερο
κλίµα, αλλά για πολλά η αλλαγή αυτή θα είναι πολύ ξαφνική και θα
πεθάνουν. Οι κλιµατικές αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση
περισσότερων από ένα εκατοµµύριο χερσαία* είδη* στα επόµενα 50 χρόνια.
Κάποια είδη απλώς δεν θα έχουν κατάλληλους οικοτόπους* στους οποίους να
µπορούν να µεταφερθούν επειδή έχουµε καταστρέψει κατά µεγάλο µέρος την
άγρια ή παρθένα φύση. Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των βιοτόπων χλωρίδας
και πανίδας µπορεί να έχει αλλοιωθεί ριζικά µέχρι το τέλος του αιώνα.
Ο ταχύς ρυθµός της υπερθέρµανσης του πλανήτη θέτει σε κίνδυνο το ένα
τρίτο των δασών παγκοσµίως, καθώς και τα είδη των οποίων η επιβίωση
εξαρτάται από τα δάση αυτά.
Πολλά τροπικά δάση και λιβάδια στη Νότια Αµερική και Νότια Αφρική
µπορεί να πεθάνουν αλλά η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην
ατµόσφαιρα θα ενισχύσει την ανάπτυξη εύκρατων δασών στην Βόρεια
Αµερική, Β.Ευρώπη και Β.Ασία.
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Η Αρκτική* λειώνει
Μια έρευνα του 2004 αποκάλυψε ότι:
• Οι αλλαγές στο κλίµα της Αρκτικής που οφείλονται
στον άνθρωπο είναι από τις µεγαλύτερες στη Γη. Η
υπερθέρµανση στην Αρκτική θα είναι δύο µε τρεις
φορές µεγαλύτερη από ό,τι στον υπόλοιπο κόσµο
• Οι πολικές αρκούδες µπορεί να εξαφανιστούν µέχρι
το τέλος του αιώνα. Είναι απίθανο να επιβιώσουν ως
είδος αν το στρώµα πάγου που καλύπτει τη θάλασσα
κατά τους θερινούς µήνες εξαφανιστεί, πράγµα που
σύµφωνα µε κάποια κλιµατικά µοντέλα πρόκειται να
συµβεί πριν το τέλος του αιώνα.
• Κάποιοι ψαρότοποι της Αρκτικής θα εξαφανιστούν
• Το θερµότερο κλίµα σηµαίνει επίσης περισσότερες
δασικές πυρκαγιές και ζηµιές από καταιγίδες στις
κοινότητες των παράκτιων περιοχών στην Αρκτική
• Οι παγετώνες, ο πάγος στη θάλασσα και η τούνδρα θα
λειώσουν, συµβάλλοντας έτσι στην άνοδο της
στάθµης της θάλασσας. Μέχρι το τέλος του αιώνα, η
στάθµη της θάλασσας µπορεί να ανέβει µέχρι και 1
µέτρο. Ως και 15% αυτής της ανόδου µπορεί να
οφείλεται στη θερµότερη Αρκτική.
• Η περιοχή του Φύλλου Πάγου της Γροιλανδίας που
έχει αρχίσει να λειώνει έχει αυξηθεί κατά 16% µέσα
σε 23 χρόνια. Η περιοχή που έλιωσε το 2002 έσπασε
όλα τα προηγούµενα ρεκόρ σε µέγεθος. Η
υπερθέρµανση του πλανήτη µπορεί να οδηγήσει σε
ολοκληρωτικό λιώσιµο του Φύλλου Πάγου της
Γροιλανδίας και ως αποτέλεσµα σε άνοδο της
στάθµης της θάλασσας παγκοσµίως κατά 7 µέτρα
µέσα στους επόµενους αιώνες.
• Καθώς το χιόνι και ο πάγος της Αρκτικής λειώνουν, η
ικανότητα της Αρκτικής να αντανακλά θερµότητα
πίσω στο διάστηµα µειώνεται, επιταχύνοντας τον
γενικό ρυθµό υπερθέρµανσης του πλανήτη.
• Μια θερµότερη Αρκτική πιθανόν θα γίνει η αιτία να
σταµατήσει το Ρεύµα του Κόλπου, που φέρνει
θερµότερο νερό και καιρό στην βορειοδυτική
Ευρώπη.

Παγοκάλυψη Αρκτικής 1/1/1979
Πηγή: NASA, 2003

Παγοκάλυψη Αρκτικής 1/1/2003
Πηγή: NASA, 2003

© WWF-Canon / Michel TERRETTAZ
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Επιπτώσεις στην Ελλάδα & τη Μεσόγειο
Η υπερθέρµανση του πλανήτη και πιο συγκεκριµένα η πιθανή αύξηση της
θερµοκρασίας της γης κατά 2οC, θα προκαλέσει αύξηση της θερµοκρασίας στην
περιοχή της Μεσογείου κατά 1ο µε 2οC πάνω από τα σηµερινά επίπεδα και θα θέσει
σε µεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη ευαίσθητη οικολογική ισορροπία.
Κλίµα

Σύµφωνα µε τη µελέτη του WWF για την περιοχή της Μεσογείου1αν η µέση
θερµοκρασία της γης αυξηθεί κατά 2 βαθµούς Κελσίου, το κλίµα στην περιοχή της
Μεσογείου θα γίνει πιο ζεστό, ξηρότερο και ευµετάβλητο. Η ετήσια µέση
θερµοκρασία στην περιοχή θα αυξηθεί κατά 1-2 βαθµούς Κελσίου πάνω από τα
σηµερινά επίπεδα, αλλά στις ηπειρωτικές περιοχές, όπως στην Τουρκία και τη βόρεια
Ιταλία, που βρίσκονται µακριά από τη θάλασσα, οι µέγιστες θερµοκρασίες µπορεί να
αυξηθούν µέχρι και 5 βαθµούς Κελσίου. Οι καύσωνες και οι πολύ ζεστές µέρες
αναµένεται να αυξηθούν, ειδικά στις ηπειρωτικές περιοχές. Αλλά και στα ελληνικά
νησιά του βορείου Αιγαίου - µε την καταπραϋντική θαλάσσια αύρα - θα αυξηθούν οι
µέρες µε καύσωνα (ηµέρες µε θερµοκρασία πάνω από 35ο C). Ταυτόχρονα, η µείωση
των καλοκαιρινών βροχοπτώσεων στη βόρεια Μεσόγειο θα ξεπεράσει το 30%. Οι
περίοδοι ξηρασίας αναµένεται να µεταβληθούν ως προς το χρόνο εµφάνισής τους και
να επεκταθεί η διάρκειά τους. Η περιοχή της ανατολικής Ελλάδας θα αντιµετωπίσει
ξηρασίες µεγαλύτερες σε διάρκεια µέχρι και 2 εβδοµάδες. Περισσότερες και πιο
έντονες βροχοπτώσεις αναµένεται να πλήξουν τη δυτική Ελλάδα, την Ιταλία, την
νότια Γαλλία και το βορειοδυτικό τµήµα της Ιβηρικής Χερσονήσου, ακόµα και αν
αυξηθούν συνολικά οι µέρες ξηρασίας.
Στάθµη της θάλασσας

Η στάθµη της θάλασσας θα συνεχίσει να ανεβαίνει, απειλώντας τις παράκτιες
περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τις ακτές των νησιών. Ως αποτέλεσµα πολλοί
παράκτιοι υγρότοποι θα χαθούν.
Κατοικίες

Αυξάνεται ο κίνδυνος µεγάλων καταστροφών από θύελλες και πληµµύρες. Μέχρι τα
µέσα του 21ου αιώνα πολλές κατοικίες θα κινδυνεύσουν από τις πληµµύρες αλλά και
από την διάβρωση του εδάφους.
Υγεία

Πόλεις όπως η Αθήνα, το Σικάγο και το Νέο ∆ελχί θα υποφέρουν από κύµατα
καύσωνα που θα στοιχίσουν τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ήδη το 2003 περισσότεροι
από 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το κύµα καύσωνα στην Ευρώπη.
Επίσης θα ενταθούν και οι ψυχρές περίοδοι, οι παγετοί και οι έντονες χιονοπτώσεις
κλπ φαινόµενα από τα οποία επίσης πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
Κάποιες επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στην υγεία θα είναι άµεσες –µεταξύ
άλλων ασθένειες ή θάνατοι λόγω ξηρασίας, καύσωνα ή φωτιάς σε δασικές περιοχές.
Άλλες, όπως η αύξηση των ασθενειών που προκαλούνται από έντοµα, µπορεί να
γίνουν πιο συχνές. Επίσης, καθώς θα µειώνεται η νεφοκάλυψη, ολοένα και
περισσότεροι άνθρωποι θα εκτίθενται στην επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία, που
προκαλεί καρκίνο του δέρµατος. Τέλος θα αυξηθούν και οι περιπτώσεις
δηλητηριάσεων από χαλασµένα τρόφιµα λόγω της ζέστης.
Πυρκαγιές

Ολόκληρο το νότιο τµήµα της Μεσογείου κινδυνεύει από δασικές πυρκαγιές σε όλη
τη διάρκεια του έτους. Αλλά και στην υπόλοιπη Μεσόγειο, το χρονικό διάστηµα όπου
1

C.Giannakopoulos, M.Bindi, M.Moriondo, P LeSager and T.Tin, Climate Change Impacts in the
Mediterranean resulting from a 2°C global temperature rise, A report for WWF, July 2005
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υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αναµένεται να αυξηθεί µέχρι και έξι
εβδοµάδες. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, τη βόρεια Ιταλία και τα Βαλκάνια η περίοδος
υπερβολικού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς θα ξεπεράσει τον ένα µήνα.
Γεωργία

Το ζεστότερο και ξηρότερο κλίµα είναι πιθανόν να οδηγήσει στη µείωση της
αγροτικής σοδειάς, ιδιαίτερα στις θερινές καλλιέργειες που δεν αρδεύονται. Τα
φασόλια, η σόγια και οι φακές είναι οι καλλιέργειες που θα πληγούν περισσότερο,
ενώγενικότερα οι σοδειές είναι πιθανόν να µειωθούν µέχρι και 40% ανάλογα µε την
τοποθεσία. Οι επιπτώσεις δε θα είναι παντού οι ίδιες. Η µείωση στη σοδειά των
καλλιεργειών θα πλήξει περισσότερο τη νότια από τη βόρεια Μεσόγειο. Κάποιες
αγροτικές µέθοδοι µπορούν ακόµα να κάνουν τις καλλιέργειες πιο ανθεκτικές στο
ζεστότερο και ξηρότερο κλίµα, σε όλη την περιοχή. Αυτές οι µέθοδοι, όµως,
απαιτούν 40% περισσότερο νερό για άρδευση, το οποίο µπορεί και να µην είναι
διαθέσιµο αν αυξηθεί η θερµοκρασία της γης κατά 2 βαθµούς Κελσίου.
Νερό

Το ξηρότερο κλίµα, σε συνδυασµό µε τη µείωση της απορροής από το έδαφος, καθώς
και η αυξανόµενη ανάγκη του αγροτικού τοµέα σε νερό θα οξύνουν σηµαντικά το
ήδη µεγάλο πρόβληµα νερού στην περιοχή.
Τουρισµός

Οι πιο συχνοί καύσωνες και οι πυρκαγιές των δασών θα αποθαρρύνουν τις
καλοκαιρινές διακοπές στην περιοχή της Μεσογείου. Μπορεί να διατηρηθεί ο
τουρισµός στην Μεσόγειο την άνοιξη και το φθινόπωρο, συνολικά όµως µπορεί να
µειωθεί.
Ιχθυαποθέµατα

Οι κλιµατικές αλλαγές µπορεί να επιφέρουν δραµατική µείωση στα αποθέµατα
βακαλάου.
Είδη & βιότοποι

Οι πιο πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι η αύξηση της θερµοκρασίας της Γης πάνω
από 2 βαθµούς Κελσίου θα επιφέρει απώλεια των φυτικών ειδών στην περιοχή της
βόρειας Μεσογείου σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, ενώ οι απώλειες αυτές θα
υπερβούν το 80% στη βόρεια και κεντρική Ισπανία και στα βουνά, κυρίως, της
Γαλλίας.
Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας θα προκαλέσει αλλαγές στη σύσταση των
παράκτιων υγροτόπων, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση κάποιων
ειδών. Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δασικά οικοσυστήµατα όπου θα επιβιώσουν τα
πιο ανθεκτικά είδη στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Το µέλλον

Εάν αυξηθεί η µέση παγκόσµια θερµοκρασία κατά 2°C µέχρι την δεκαετία του 2050
µπορεί να δούµε τα ακόλουθα:
o 200-300 εκατοµµύρια άνθρωποι να διατρέχουν τον κίνδυνο ελονοσίας
o 12 εκατοµµύρια να υποφέρουν από πείνα καθώς οι αποδόσεις από τις σοδειές
µειώνονται.
o 2.240 εκατοµµύρια να κινδυνεύουν από έλλειψη νερού, ιδιαίτερα στις
υποτροπικές περιοχές.
o 20 εκατοµµύρια να κινδυνεύουν από πληµµύρες στις παράκτιες περιοχές.
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ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ;

Στη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το κλίµα στο Κιότο το 1997,
συµφωνήθηκαν νοµικά δεσµευτικοί στόχοι για τη µείωση των έξη κυριότερων αερίων
του θερµοκηπίου, εκ µέρους των ανεπτυγµένων χωρών, των εκποµπών κατά µόλις
5% µέχρι το 2012, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Τέσσερα χρόνια πήρε συνολικά
στα ανεπτυγµένα κράτη για να συµφωνήσουν σε κανόνες που θα επέτρεπαν στις
διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο να τεθούν σε εφαρµογή. Αλλά οι ΗΠΑ
απέρριψαν τη συµφωνία. Αυτό είναι άσχηµα µαντάτα: οι ΗΠΑ, που έχουν το 4% του
παγκόσµιου πληθυσµού, ευθύνονται για το 1/4 των παγκόσµιων εκποµπών, και
εποµένως ευθύνονται για τις µεγαλύτερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στον
κόσµο. Τα καλά νέα είναι ότι ένας αρκετά µεγάλος αριθµός κρατών έχουν επικυρώσει
το Πρωτόκολλο κι έτσι η Συνθήκη του Κιότο* αποτέλεσε διεθνές δίκαιο, από τις 16
Φεβρουαρίου 2005.
Στο Κιότο η Ελλάδα δεσµεύτηκε ότι οι εκποµπές της δεν θα αυξηθούν περισσότερο
από 25% πάνω από τα επίπεδα του 1990 κατά την περίοδο 2008-2012. Η Ελλάδα, η
οποία ως χώρα της Μεσογείου θα υποστεί αυτές τις σοβαρές συνέπειες της
κλιµατικής αλλαγής, θα έπρεπε να κατανοεί την ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων για
την καταπολέµηση αυτού του προβλήµατος. ∆υστυχώς, όµως, η αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα δεν θεωρείται προτεραιότητα και αυτό φαίνεται και
από τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο εκτίµησε
ότι αν συνεχιστεί ο σηµερινός ρυθµός αύξησης των εκποµπών, η Ελλάδα, δεν
πρόκειται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο.
Κάτω από τις παρούσες συνθήκες, χωρίς να υιοθετηθούν άλλα µέτρα και
διατηρώντας τις ίδιες πρακτικές συµπεριφοράς των καταναλωτών, η συνολική
αύξηση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε το έτος βάσης θα
είναι +34,7 % το 2010 και +49,4% το 2020. Ο ενεργειακός τοµέας αποτελεί τη
βασική πηγή εκποµπών και στο µέλλον µε ποσοστό συµµετοχής γύρω στο 74-80 %
καθ’ όλη την περίοδο µελέτης.
Οι εκποµπές της Ελλάδας
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που κατέθεσε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
το 2004 οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου ανέρχονταν σε 137.632.000 t
ισοδύναµου2 CO2, παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξεως του 24% σε σχέση µε τα
επίπεδα του έτους βάσης3. Κάθε κάτοικος της Ελλάδας παράγει σχεδόν 9 τόνους CO2
κάθε χρόνο, σχεδόν 10% πιο πάνω από το µέσο ευρωπαϊκό όρο!
Ο ενεργειακός τοµέας στη χώρα µας είναι η κύρια πηγή εκποµπών. Το 2004, το
55.3% του συνόλου των εκποµπών προήλθε από τις µονάδες παραγωγής ενέργειας,
ενώ η συνεισφορά των µεταφορών, των κατασκευαστικών βιοµηχανιών, καθώς και
των λοιπών τοµέων (οικιακός τοµέας, γεωργία και τοµέας υπηρεσιών) ανέρχεται σε
20.6%, 9.1% και 13.4% αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 1.6% των εκποµπών προήλθε από
τις εκποµπές που διαφεύγουν από τα καύσιµα.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ;

Για να σταθεροποιηθούν ολοκληρωτικά οι κλιµατικές αλλαγές, οι εκποµπές του
διοξειδίου του άνθρακα θα έπρεπε να µειωθούν κατά 70% περίπου παγκοσµίως µέχρι
το 2050. Οι σηµερινές διεθνείς συµφωνίες δεν προτείνουν φυσικά µειώσεις ούτε καν
κοντά στα επίπεδα αυτά.
2

Για κάθε αέριο του θερµοκηπίου υπάρχει ένας συντελεστής “ισοδύναµου CO2”, ώστε να δηµιουργηθεί µια κοινή
µονάδα µέτρησης
3
Ως έτος βάσης για τα αέρια του θερµοκηπίου θεωρείται το 1990 , εκτός από τις φθωριούχες ενώσεις που έτος
βάσης ειναι το 1995
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Οι ειδικοί επιστήµονες λένε ότι η θερµοκρασία του πλανήτη µας δεν θα πρέπει να
αυξηθεί περισσότερο από 2°C. Αλλά χωρίς την ανάληψη επείγουσας δράσης για την
µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα θα ξεπεράσουµε αυτό το κρίσιµο
σηµείο µε καταστροφικά αποτελέσµατα.
∆εν είναι πολύ αργά. Μειώνοντας τις εκποµπές ο ρυθµός των κλιµατικών αλλαγών θα
επιβραδυνθεί κι εποµένως θα µειωθούν οι επιπτώσεις στον πλανήτη και στις ζωές
µας. Ταυτόχρονα µπορούµε να προσπαθούµε να προσαρµοστούµε στις κλιµατικές
αλλαγές.
∆υστυχώς η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα, όπως είδαµε, δεν
θεωρείται προτεραιότητα, παρόλο που η χώρα έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να
δώσει λύσεις όπως η στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργεας (ΑΠΕ).
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.). Αυτό έχει εκφραστεί και µε την Οδηγία 2001/ 77. Σύµφωνα µε την οδηγία τα
κράτη - µέλη πρέπει να ορίσουν συγκεκριµένους στόχους για το ποσοστό της
ηλεκτρικής ενέργειας που θα προέρχεται από ΑΠΕ, κατά το έτος 2010. Ο στόχος για
την Ελλάδα ανέρχεται σε 20,1% για το 2010 (περιλαµβανοµένων και των Μεγάλων
Υδροηλεκτρικών). Η Ελλάδα έλαβε το 2006 την πρώτη προειδοποιητική επιστολή
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για µη συµµόρφωσή τους προς την κοινοτική
νοµοθεσία σχετικά µε την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει λάβει επαρκή µέτρα για την
ενδεδειγµένη προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Από τότε µέχρι σήµερα η Ελλάδα υιοθέτησε το Νόµο 3468/2006 για την
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, οποίος µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια αµήχανη αρχή
για την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας αλλά όχι λύση στην
ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Με βάση στοιχεία του Υπουργείου
Ανάπτυξης στην 3η εθνική έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης της ανανεώσιµης
ενέργειας, το έτος 2005, η παραχθείσα ενέργεια από ΑΠΕ προήλθε κατά 77%
περίπου από αιολικά πάρκα, 13% από µικρά υδροηλεκτρικά έργα και 9% από λοιπές
µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (βιοαέριο, βιοµάζα, φωτοβολταικά). Το 2003,
µόλις το 2% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (εξαιρουµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών).
Η Ελλάδα έχει σηµαντικό αιολικό δυναµικό, το οποίο αν το εκµεταλλευτούµε σωστά,
µε συντηρητικές εκτιµήσεις έχει τη δυνατότητα να καλύψει έως και το 15% των
αναγκών της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Όσον αφορά τους ηλιακούς συλλέκτες, η Ελλάδα έχει κάτι λιγότερο από 3
εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα συλλεκτών (µε ποσοστό διείσδυσης περί το 30% και
τον υψηλότερο δείκτη χρήσης ηλιακών ανά κάτοικο, περίπου 265 m2 ανά 1.000
κατοίκους). Ωστόσο, η πρόσφατη άρση των φοροαπαλλαγών για εγκατάσταση
ηλιακών συστηµάτων σε κατοικίες, αποτελεί πλήγµα για την ελληνική αγορά
ηλιοθερµικών συστηµάτων. Ο στόχος που έχει θέσει η ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών
Ηλιακής Ενέργειας – ΕΒΗΕ για τη χώρα µας είναι η εγκατάσταση περίπου 10 εκατ.
τετραγωνικών µέτρων συλλεκτών ως το 2015 (περιλαµβανοµένων των συστηµάτων
για θέρµανση και κλιµατισµό). Ο στόχος αυτός είναι περίπου 1 m2 ηλιακών
συλλεκτών για κάθε κάτοικο.
Όσον αφορά άλλες µορφές ΑΠΕ, µόλις το 3% περίπου των ενεργειακών αναγκών
καλύπτεται µε τη χρήση της διαθέσιµης βιοµάζας (των διαθέσιµων γεωργικών και
δασικών υπολειµµάτων). Η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε προς την αντίστοιχη
ισχύουσα ευρωπαϊκή µε καθυστέρηση στο τέλος του 2005. Έτσι την ίδια χρονιά η
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Ελλάδα απείχε δραµατικά από την επίτευξη του ενδεικτικού στόχου του 2% για τη
συµµετοχή των υγρών βιοκαυσίµων στις µεταφορές.
Είναι σαφές από το σηµερινό ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ (περίπου 11% µαζί µε τα
µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα) θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος του 20,1% το
2010. Παρόλο το εντυπωσιακό ενδιαφέρον που υπάρχει µεταξύ των επενδυτών για
επενδύσεις σε καθαρές πηγές ενέργειας ο ρυθµός υλοποίησης έργων ΑΠΕ που έχουν
αδειοθετηθεί είναι χαµηλός. Ο βραδύς ρυθµός υλοποίησης οφείλεται σχεδόν
αποκλειστικά σε θεσµικά, τεχνικά και διοικητικά προβλήµατα όπως οι χρονοβόρες
και πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και οι συχνές αρνητικές αντιδράσεις της
κοινής γνώµης σε τοπικό επίπεδο. Η έλλειψη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδίου,
ειδικά στοχευµένου και διαµορφωµένου για εγκαταστάσεις ΑΠΕ που θα καθορίζει
συγκεκριµένα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις για την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εντείνει αυτά τα προβλήµατα.
Η Ελλάδα, λοιπόν, εξακολουθεί να έχει µεγάλο βαθµό εξάρτησης από τον
ρυπογόνο λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, µια σηµαντική εξάρτηση από το
πετρέλαιο, και χαµηλή διείσδυση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Να
σηµειωθεί εδώ ότι αν δεν πετύχουµε το στόχο για την απαιτούµενη διείσδυση των
ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα µπορέσουµε να
πιάσουµε και τον στόχο του Κιότο.
Οι κλιµατικές αλλαγές όµως έχουν και χρηµατικό κόστος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκτίµησε το κόστος της κλιµατικής αλλαγής σε 74 τρις € µόνο στην Ευρώπη, σε
περίπτωση που δεν ληφθούν άµεσα µέτρα4.
Οι πολίτες µπορούν να βοηθήσουν µε την εξοικονόµηση ενέργειας στο σπίτι (βλ. το
Π3 στην σελίδα 21), καθώς επίσης µε την επιλογή «πράσινων» προµηθευτών
ενέργειας (στην Ελλάδα ακόµα αυτό δεν είναι εφικτό) και µε την προώθηση δράσεων
για τις κλιµατικές αλλαγές.
Οι βασικές προσεγγίσεις στην µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα είναι:
•
•
•

Πιο αποδοτική παροχή και χρήση ενέργειας, το οποίο σηµαίνει την παραγωγή
και αγορά συσκευών, αυτοκινήτων και κτιρίων µε υψηλή αποδοτικότητα.
Ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας – αιολικής, ηλιακής, γεωθερµικής,
χρήση βιοµάζας κλπ. και ως πρώτο βήµα,
Αντικατάσταση των υφιστάµενων µε λιγότερο ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα π.χ.
αντικατάσταση του κάρβουνου από φυσικό αέριο, ιδιαίτερα στον ενεργειακό
τοµέα.

Εάν θέλοµε να επιτύχουµε τους στόχους που έχουµε θέσει, η ελληνική κυβέρνηση θα
πρέπει να εφαρµόσει πολιτικές και µέτρα που θα κάνουν εφικτές τις παραπάνω
προσεγγίσεις. Παραδείγµατος χάριν πρέπει να ενισχυθούν οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και η ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών και να ελαχιστοποιηθεί η χρήση
λιγνίτη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν σε αποδοτικότερες διαδικασίες
παραγωγής, σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και σε «φιλικά προς το κλίµα»
προϊόντα.
Τα οφέλη από αυτά τα µέτρα είναι:
•
•

4

Οικονοµίες στους λογαριασµούς ηλεκτρικού
Περισσότερη άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής, π.χ. από καλύτερα
µονωµένα σπίτια

Statement by Ambassador John Bruton on Climate Change, Washington DC, 16 Feb. 2005

14

•
•
•
•

Μειώσεις και σε άλλους ατµοσφαιρικούς ρύπους όπως το διοξείδιο του θείου
και τα οξείδια του αζώτου.
Ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας στις καθαρές βιοµηχανίες
Ταχύτερες τεχνολογικές καινοτοµίες και αυξανόµενος βιοµηχανικός
ανταγωνισµός. Και το πιο σηµαντικό:
Η αποφυγή µη αναγκαίων απωλειών ανθρώπινων ζωών και ακριβών
καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόµενα όπως πληµµύρες και ξηρασία.

Τι κάνει το WWF Ελλάς
Η εκστρατεία του WWF Ελλάς για την κλιµατική αλλαγή που ξεκινάει τον Νοέµβριο
2006 προήλθε εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης του φαινοµένου που µας καλεί όλους
σε άµεση δράση. Το WWF έχει ένα όραµα σε παγκόσµιο επίπεδο για την προστασία
της φύσης και τον περιορισµό της αύξησης στη θερµοκρασία του πλανήτη.
Έτσι, το WWF Ελλάς φιλοδοξεί να θέσει την Ελλάδα ενεργά στον αγώνα ενάντια
στην αλλαγή του κλίµατος, µέσα από:
•
•
•
•
•
•

τη µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος των πολιτών και του ιδιωτικού
τοµέα, µέσω της παροχής συµβουλών, ενηµέρωσης και κατευθύνσεων
τις προτάσεις θέσεων και απόψεων στην ελληνική Πολιτεία για τήρηση των
δεσµεύσεων της χώρας, όπως απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο και
την Ευρωπαϊκή πολιτική
την περιβαλλοντική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και µαθητών
τη συνεργασία µε τις επιχειρήσεις για ανάληψη εθελοντικών δεσµεύσεων
µείωσης εκποµπών CO2
τη µελέτη των οικοσυστηµάτων και την προώθηση λύσεων για τη διατήρηση
του φυσικού µας πλούτου
την ανάληψη καινοτόµων δράσεων που θα δείξουν το δρόµο προς τη λύση

Όµως το WWF για να επιτύχει στις προσπάθειες που καταβάλλει χρειάζεται τη
συνεργασία όλων των πολιτών που µπορούν να βοηθήσουν:
• αλλάζοντας συνήθειες της καθηµερινότητας κι εξοικονοµώντας ενέργεια
• διαδίδοντας τα µηνύµατα της εκστρατείας όσο περισσότερο γίνεται, σε όσους
περισσότερους γίνεται... στην οικογένεια, στο γραφείο, στους φίλους
• λαµβάνοντας µέρος στις δράσεις ευαισθητοποίησης και πολιτικής πίεσης,
στέλνοντας µηνύµατα στους πολιτικούς της χώρας, υπογράφοντας τις
εκκλήσεις της οργάνωσης, συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις, προωθώντας το
ενηµερωτικό υλικό µέσω του διαδικτύου, λαµβάνοντας τα ηλεκτρονικά
newsletter
• υποστηρίζοντας οικονοµικά την οργάνωση και την εκστρατεία για τις
κλιµατικές αλλαγές
Ας µην ξεχνάµε ότι στη ρίζα του προβλήµατος βρίσκεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής
του δυτικού κόσµου. Η οικονοµία της αγοράς µας ωθεί σε ολοένα και µεγαλύτερη
κατανάλωση προϊόντων και αγαθών που πιθανόν δεν χρειαζόµαστε πραγµατικά.
Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό ελπίζουµε να µας κάνει όλους, µαθητές και ενήλικες, να
ξανασκεφτούµε τον τρόπο ζωής µας, τις καταναλωτικές µας συνήθειες και το κόστος
τους σε ενέργεια και εκποµπές CO2. Μας κάνει τέλος να σκεφτούµε την ευθύνη µας
απέναντι στον αναπτυσσόµενο κόσµο που «πληρώνει» το περιβαλλοντικό κόστος της
δικής µας ανάπτυξης.
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ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Ακολουθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι χωρισµένες σε 3 ενότητες:
Α1-Α4: ∆ραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών
Β1-Β4: ∆ραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 11-16 ετών, µε στόχο την κατανόηση του
προβλήµατος
Γ1-Γ3: ∆ραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 7-16 ετών, µε στόχο τη δραστηριοποίηση
για την επίλυση του προβλήµατος.
Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να δουλευτούν µε τη µέθοδο project αλλά και στο
πλαίσιο της διαθεµατικής διδασκαλίας που εισάγουν τα νέα βιβλία και το Ενιαίο
∆ιαθεµατικό Πλαίσιο Σπουδών, εφόσον η «Αλλαγή Κλίµατος» προσφέρεται ως θέµα
για τη διδασκαλία πολλών µαθηµάτων όπως:
9 Μελέτη Περιβάλλοντος (βιότοποι, πανίδα, χλωρίδα, κλίµα, ποιότητα ζωής)
9 Φυσική (Ενέργεια, ορυκτά καύσιµα, κ.λπ.)
9 Xηµεία (χηµική σύσταση των αερίων του θερµοκηπίου κ.λπ.)
9 Τεχνολογία (τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειεας)
9 Βιολογία (µελέτη του φυσικού κόσµου)
9 Γεωγραφία (γεωγραφική εξάπλωση του φαινοµένων των κλιµατικών
αλλαγών)
9 Μαθηµατικά (µέσα από δραστηριότητες υπολογισµών και συγκρίσεων µέσης
θερµοκρασίας του πλανήτη ή ορισµένων περιοχών περιοχών σε βάθος
χρόνου, διαγράµµατα, προβλέψεις για το µέλλον κ.λπ.)
9 Ιστορία (εφόσον δείτε ιστορικά το ζήτηµα της Αλλαγής Κλίµατος ιστορικά,
µε τη Βιοµηχανική Επανάσταση ως ορόσηµο, µε έρευνα για τον τρόπο ζωής
των προβιοµηχανικών κοινωνιών, συγκρίσεις µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής
κ.λπ.)
9 Γλώσσα (ασκήσεις σε συγγραφή κειµένων ποικίλων κατηγοριών –άρθρα,
κείµενα θέσεων, φυλλάδια, περιγραφές φαινοµένων κ.λπ.)
9 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (για το δικαίωµα στην ποιότητα ζωής)
9 Αισθητική Αγωγή (καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε σχέση µε το θέµα) και
9 Θεατρική Αγωγή (θεατρικό δρώµενο, παιχνίδι ρόλων κ.λπ.)
9 Αγγλικά (υπάρχουν παιχνίδια για παιδιά σε απλά αγγλικά στο διαδίκτυο)
9 Πληροφορική (αξιοποίηση CD-rom και διαδικτυακών τόπων για το θέµα)
Εκτός από τις δραστηριότητες που ακολουθούν, σας συµβουλεύουµε να αξιοποιήσετε
και το πλούσιο υλικό για το θέµα που υπάρχει στο διαδίκτυο (βλ. βιβλιογραφία), τις
πληροφορίες για τη σχετική εκστρατεία του WWF που θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας
και στην ιστοσελίδα του WWF Ιnternational και τα Σχολεία για το Κλίµα.
Μπορείτε, επίσης, να επινοήσετε τις δικές σας δραστηριότητες και τρόπους
συνεισφοράς σας στην επίλυση του προβλήµατος «Αλλαγή Κλίµατος». Μην
παραλείψετε να µας ενηµερώσετε σχετικά και να λάβετε, έτσι, µέρος στην εκστρατεία
του WWF Ελλάς. Εµείς θα είµαστε κοντά σας για να τιµήσουµε την προσπάθειά σας
σε µια γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς!
Τέλος, τονίστε στα παιδιά ότι αν αναλάβουν δράση για εξοικονόµηση ενέργειας στο
σχολείο, η προσπάθειά τους δεν µπορεί παρά να είναι η αρχή µιας συνολικής και
διαρκούς προσπάθειας του σχολείου να «πρασινίσει». Τα αποτελέσµατα των µέτρων
που θα προτείνουν µπορεί να µη φανούν στη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς. Αυτό
όµως δεν πρέπει να τους αποθαρρύνει. Αντίθετα, θα είναι οι πρωτοπόροι για µια νέα
φιλοσοφία ζωής στο σχολείο σας!
Καλή επιτυχία!
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Α. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 7-11 ΕΤΩΝ
Α1. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου σε ένα βαζάκι
ΣΚΟΠΟΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

•

Μια ηλιόλουστη µέρα ζητήστε
από οµάδες µαθητών να βάλουν
δύο θερµόµετρα δίπλα-δίπλα
στην ίδια επιφάνεια σε εξωτερικό
χώρο και να καταγράψουν τη
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
θερµοκρασία που θα δείξει κάθε
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
θερµόµετρο. Στη συνέχεια
• Μελέτη Περιβάλλοντος,
ζητήστε τους να σκεπάσουν το
Φυσική, Μαθηµατικά
ένα θερµόµετρο µε το γυάλινο
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
βαζάκι. Εξηγήστε τους ότι αυτό
Θα χρειαστείτε:
είναι τώρα το θερµοκήπιο τους.
• 2 µικρά θερµόµετρα
• Οι µαθητές διαβάζουν τη
• Μια ηλιόλουστη µέρα
θερµοκρασία που δείχνουν τα
δύο θερµόµετρα µετά από µισή
• Ένα µεγάλο διαφανές γυάλινο
ώρα και ξανά µετά από µια ώρα.
βαζάκι
Υπάρχουν διαφορές;
• Φωτοτυπίες του διαγράµµατος
και των «λεζάντων» της Π1. Οι
• Ρωτήστε τους τι συµβαίνει στην
λεζάντες πρέπει να τυπωθούν
θερµοκρασία µέσα σε ένα
ξεχωριστά.
πραγµατικό θερµοκήπιο µια
ηλιόλουστη ηµέρα.
• Εξηγήστε τους ότι οι επιστήµονες ονοµάζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα αέρια
ψηλά στην ατµόσφαιρα επηρεάζουν την θερµοκρασία της Γης «φαινόµενο του
θερµοκηπίου»
• Μοιράστε αντίτυπα του διαγράµµατος του φαινόµενου του θερµοκηπίου του
Π1, λέγοντάς τους ότι, δυστυχώς, οι λεζάντες του διαγράµµατος ξεχάστηκαν.
Μοιράστε τους τις λεζάντες και ζητήστε από τους µαθητές, χρησιµοποιώντας
τις γνώσεις που απέκτησαν, να βάλουν τις λεζάντες στις σωστές θέσεις στο
διάγραµµα.
•

Να βοηθήσει τους µαθητές να
καταλάβουν πως λειτουργεί το
φαινόµενο του θερµοκηπίου
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Α2. Εισάγοντας τις κλιµατικές αλλαγές
ΣΚΟΠΟΣ

•

Να βοηθήσει τους µαθητές να
καταλάβουν την υπερθέρµανση
του πλανήτη, τις κλιµατικές
αλλαγές και κάποια από τα
προβλήµατα που δηµιουργούν
σε ολόκληρο τον κόσµο.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

•

•

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Μελέτη Περιβάλλοντος,
Γεωγραφία, Μαθηµατικά,
Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• ΕΙΤΕ να µοιράσετε φωτοτυπίες
του κειµένου και του
καταλόγου λέξεων του Π2,
ΕΙΤΕ να γράψετε και τα δύο
στον πίνακα.
• Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε
βιβλιοθήκη, ώστε να κάνουν
έρευνα για να µάθουν
περισσότερα για τις κλιµατικές
αλλαγές – δείτε και τις
παραποµπές σε περαιτέρω
βιβλιογραφία, στο τέλος του
φυλλαδίου.

•

Εξηγήστε στους µαθητές ότι
πολλοί επιστήµονες πιστεύουν ότι
οι κλιµατικές αλλαγές θα
επιφέρουν σηµαντικά προβλήµατα
τόσο στους ανθρώπους όσο και
στον πλανήτη.
∆ιαβάστε το κείµενο του Π2 µε την
τάξη: οι µαθητές µπορούν να
χτυπούν τα χέρια τους όταν
φτάνετε στις λέξεις που λείπουν.
Στη συνέχεια ζητήστε από τους
µαθητές, σε ζευγάρια ή σε οµάδες,
να κάνουν σχετική έρευνα που θα
τους επιτρέψει να συµπληρώσουν
τις λέξεις που λείπουν. Εξηγήστε
ότι υπάρχει και κατάλογος λέξεων
για να τους βοηθήσει. Θυµίστε
τους ότι µπορούν να
χρησιµοποιήσουν κάθε λέξη µόνο
µια φορά.
Τα συµπληρωµένα κείµενα
µπορούν να εικονογραφηθούν και
να αναρτηθούν σε µια έκθεση της
τάξης συνοδευόµενα από στοιχεία,
διαγράµµατα και ερωτήµατα που
θα προκύψουν από την έρευνα των
µαθητών.
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Α3. Περάστε το µήνυµα
ΣΚΟΠΟΣ

•

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Να ενθαρρύνει τους µαθητές να
εξοικονοµούν ενέργεια και µε
αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν
στην µείωση των κλιµατικών
αλλαγών.

•

Εξηγήστε στους µαθητές ότι όλοι
µας συντελούµε στην αλλαγή του
κλίµατος µέσω της ενέργειας που
χρησιµοποιούµε. Για να το
καταλάβουν καλύτερα ζητήστε από
τους µαθητές να γράψουν µια
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
αναφορά ενός τυπικού πρωινού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
πριν έρθουν στο σχολείο –
• Γλώσσα, Φυσική, Κοινωνική &
σηκώνονται από το κρεβάτι,
Πολιτική Αγωγή, Αγγλικά
πλένονται, τρώνε πρωινό, έρχονται
στο σχολείο. Μερικές από αυτές
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
τις ιστορίες µπορούν στη συνέχεια
Θα χρειαστείτε:
να διαβαστούν στην τάξη και να
• Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν
ζητηθεί από τους µαθητές να
πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε
χειροκροτούν ή να σηκώνουν τα
να κάνουν έρευνα για µεθόδους
χέρι τους κάθε φορά που πιστεύουν
εξοικονόµησης ενέργειας
ότι έγινε χρήση κάποιας µορφής
• Αντίγραφα του Π3 για να
ενέργειας.
µοιράσετε στους µαθητές.
• Οι µαθητές θα πρέπει σύντοµα να
φτάσουν στο συµπέρασµα ότι χρησιµοποιούµε συνέχεια ενέργεια! Συνεχίστε
σε αυτή τη λογική µε έναν καταιγισµό ιδεών και φτιάξτε έναν κατάλογο της
τάξης από απλές ιδέες για το πώς µπορεί ο καθένας να µειώσει την ενέργεια
που χρησιµοποιεί κι εποµένως να µειώσει τη συµβολή του στις κλιµατικές
αλλαγές. Ο κατάλογος στο Π3 µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εφόσον κριθεί
σκόπιµο, για να παρακινήσει προτάσεις
• Οι µαθητές τώρα χρησιµοποιούν αυτόν τον κατάλογο για να φτιάξουν ένα
πρόγραµµα δράσης της τάξης για µείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης.
Συζητήστε µαζί τους τι θα χρειαζόταν ώστε να γίνει ένα αντίστοιχο
πρόγραµµα δράσης για ολόκληρο το σχολείο (π.χ. το να παρουσιάσουν την
ιδέα στο Σχολικό Συµβούλιο, να συζητήσουν µε τη διεύθυνση του σχολείου,
να οργανώσουν δράσεις «εκστρατείας» µέσα στο σχολείο ώστε να κερδίσουν
κι άλλους συµµάχους στην προσπάθειά τους κλπ).
• Τέλος, µπορείτε να ενθαρρύνετε τους µαθητές να φτιάξουν προσωπικούς
πίνακες εξοικονόµησης ενέργειας ώστε να παρακολουθούν πόσο συχνά
κατάφεραν να µειώσουν την ενέργεια που χρησιµοποιούν κάθε µέρα για µια
εβδοµάδα. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγµα.
∆ευτέρα

Τρίτη

Ήρθα στο
σχολείο µε το
ποδήλατο

Έκλεισα τα
φώτα
βγαίνοντας
από το
δωµάτιο
Έκανα ντους
αντί για
αφρόλουτρο

Πήγα τα
µπουκάλια
στους κάδους
ανακύκλωσης
Έκλεισα το
κοµπιούτερ
όταν τελείωσα

Τετάρτη

Πέµπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή
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Α4. Αυτοκίνητα: η επιλογή µετράει
ΣΚΟΠΟΣ

•

•
•

Να µάθουν οι µαθητές για τις νέες
τεχνολογίες στην παραγωγή
αυτοκινήτων και για τις επιπτώσεις
τους στο περιβάλλον.
Να ερευνήσουν τι επηρεάζει τις
επιλογές των ανθρώπων όταν
διαλέγουν αυτοκίνητο
Να σκεφτούν πως µπορούν να
ενθαρρύνουν τις πιο περιβαλλοντικά
φιλικές επιλογές

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Γλώσσα, Φυσική, Κοινωνική &
Πολιτική Αγωγή, Αγγλικά

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

•

•

•

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• Μια συλλογή από διαφηµιστικά
αυτοκινήτων (π.χ. από περιοδικά,
από τη τηλεόραση κι από
ιστοσελίδες αυτοκινητοβιοµηχανιών). Μπορείτε µάλιστα να
ζητήσετε από τα παιδιά να φέρουν
τα δικά τους παραδείγµατα.
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο ή
«κατεβασµένες» πληροφορίες από
τις παρακάτω ιστοσελίδες. Αυτές
δίνουν µια γενική εικόνα των
σηµερινών αυτοκινήτων που
χρησιµοποιούν ένα ευρύ φάσµα από
εναλλακτικές πηγές ενέργειας:
κυψέλες καυσίµου, φυτικά έλαια,
µπαταρίες, ηλιακή ενέργεια,
ηλεκτρική ενέργεια και υβριδική
τεχνολογία.

•

Κάποιες ιστοσελίδες αυτοκινητοβιοµηχανιών:
www.toyota.gr
www.honda.gr
www.ford.gr
www.renault.gr
www.lexus.gr
Ιστοσελίδες µε πληροφορίες για εναλλακτικές
τεχνολογίες:
www.evworld.com
www.egovehicles.com
www.hondaev.org

•

Εξηγήστε στους µαθητές ότι οι
σύγχρονες µεταφορές είναι από
τους βασικούς συντελεστές των
κλιµατικών αλλαγών.
Κάντε καταιγισµό ιδεών για
τους λόγους για τους οποίους
πολλά αυτοκίνητα δεν είναι
φιλικά προς το περιβάλλον –πχ.
χρήση ορυκτών καυσίµων,
συµβολή στα αέρια του
θερµοκηπίου, µηβιοδιασπώµενα υλικά κλπ.
Χρησιµοποιώντας τις
ιστοσελίδες5 που δίνονται
δίπλα ζητήστε από τους
µαθητές να κάνουν έρευνα για
κάποιες από τις νέες πιο
«περιβαλλοντικά φιλικές»
τεχνολογίες και να φτιάξουν
καταλόγους µε τα
πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα κάθε µιας.
Τώρα δείτε τη συλλογή των
διαφηµίσεων αυτοκινήτου.
Προσδιορίστε στην τάξη τα
βασικά προσόντα που
προβάλουν και γράψτε τα στον
πίνακα. Τι φαίνεται να
νοµίζουν οι
αυτοκινητοβιοµηχανίες ότι
ζητούν οι αγοραστές;
(ιπποδύναµη, άνεση, χώρους,
γραµµές-µόδα, «να αξίζει τα
λεφτά του»;) Κάντε έναν
κατάλογο τίτλων που καλύπτει
αυτά τα «θέλω». Τι θέση έχουν
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
στις διαφηµίσεις; Μέσα στην
τάξη οµαδοποιήστε τις
διαφηµίσεις κάτω από αυτούς
τους τίτλους.
Ζητήστε από τους µαθητές να
κάνουν έρευνα στους φίλους
και την οικογένειά τους για το
τι ζητάνε από ένα αµάξι. Οι

5

∆υστυχώς οι περισσότερες ιστοσελίδες που θα βρείτε στο υλικό αυτό είναι στα αγγλικά καθώς το
υλικό το παρήγαγε το WWF UK. Εµείς προσθέσαµε κάποιες αντίστοιχες ελληνικές ιστοσελίδες αλλά
µπορείτε να κάνετε και περαιτέρω έρευνα µε την τάξη στο ελληνικό διαδίκτυο και τον περιοδικό τύπο.
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•

•

•

ερωτήσεις µπορεί να είναι «ανοιχτές» ή τα παιδιά µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τους παραπάνω τίτλους. Παίζει ρόλο το περιβαλλοντικό
προφίλ; Γιατί/ γιατί όχι;
ΑΛΛΕΣ ONLINE ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
Κάντε καταιγισµό ιδεών ή
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
συζήτηση στην τάξη για το τι
Η Ζωή ενός αυτοκινήτου
Θέµα: Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αυτοκινήτων.
µπορεί να γίνει ώστε να
Περιγραφή: Οι µαθητές ερευνούν τον κύκλο ζωής* και τη
προωθηθούν οι αγορές πιο
χρήση των αυτοκινήτων τώρα και στο µέλλον
περιβαλλοντικά φιλικών
Σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα: Γλώσσα, Αισθητική
αυτοκινήτων. Ποιανού είναι η
Αγωγή, Φυσική, Μαθηµατικά
ευθύνη; Της κυβέρνησης; Των
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/pac0000000039.asp
κατασκευαστών; Των πολιτών;
Εάν θέλετε να πάτε το θέµα λίγο
∆ράση: Κυκλοφοριακό!
παραπέρα, θα µπορούσατε να
Θέµα: Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αυτοκινήτων.
ενθαρρύνετε τους µαθητές να
Περιγραφή: Να ερευνήσουν τοπικά ζητήµατα µεταφορών και
επιλέξουν την νέα τεχνολογία
να σκεφτούν αειφόρες λύσεις
Σύνδεση µε το αναλυτικό πρόγραµµα: Πληροφορική,
αυτοκινήτων που πιστεύουν ότι
Γεωγραφία, Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηµατικά
έχει τα περισσότερα
Ιστοσελίδα:
πλεονεκτήµατα και να
www.wwflearning.co.uk/activities/pac0000000016.asp
δηµιουργήσουν µια διαφήµιση για
To κουίζ της υπερθέρµανσης του πλανήτη
την προώθηση των «αειφόρων»
www.defra.gov.uk/environment/climatechange/schools/?quiz
προσόντων της.
/index.htm
Συζητείστε επίσης τη συχνότητα
χρήσης του αυτοκινήτου στην
Παιχνίδια για την ενέργεια
καθηµερινή ζωή
http://www.energolab.gr/

Πηγή: Η δραστηριότητα είναι από το www.wwflearning.co.uk
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Π1
Το φαινόµενο του θερµοκηπίου σε ένα βαζάκι
Κοιτάξτε αυτό το διάγραµµα. ∆είχνει αυτό που ονοµάζεται ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

ΉΛΙΟΣ

ΓΗ

∆υστυχώς, οι λεζάντες του διαγράµµατος ξεχάστηκαν.
Να’τες. Μπορείτε να τις βάλετε στη σωστή θέση;
Θερµότητα από τον ήλιο
ακτινοβολείται στη γη

Περισσότερη θερµότητα από πριν
παγιδεύεται από την «κουβέρτα» των
αερίων. Η θερµοκρασία της Γης
αυξάνεται

Ένα µέρος της
θερµότητας διαφεύγει
πίσω στο διάστηµα

Μια «κουβέρτα» αερίων,
συµπεριλαµβανοµένου διοξειδίου του
άνθρακα που γίνεται παχύτερη από
την καύση ορυκτών καυσίµων

Οι ακτίνες του ήλιου
περνάνε µέσα από την
«κουβέρτα» των αερίων

Η δραστηριότητα βασίστηκε στο Antarctica, Terry Jennings, WWF UK, 1991 και στο Focus on Energy, John Stringer, WWF -UK, 1991.
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Π2
Εισάγοντας τις κλιµατικές αλλαγές

«Η θερµοκρασία της Γης …………………… λόγω των αερίων
του θερµοκηπίου που παράγονται από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες. Αυτό είναι γνωστό ως ………………… του
πλανήτη. Το πιο επικίνδυνο αέριο του θερµοκηπίου είναι το
διοξείδιο του άνθρακα. Πολύ µεγαλύτερες ποσότητες αυτού του
αερίου παράγονται σήµερα από τους ανθρώπους που καίνε
καύσιµα όπως το κάρβουνο και το …………………… για να
παράγουν ενέργεια και να ταξιδεύουν µε ………………………,
λεωφορείο ή αεροπλάνο.
Καθώς η Γη θερµαίνεται, το …………………………. αλλάζει.
Αυτό προκαλεί προβλήµατα σε ολόκληρο τον κόσµο. Σε µέρη
όπως η Αφρική, λιγότερη βροχή σηµαίνει ότι οι άνθρωποι
έχουν να αντιµετωπίσουν ………………………. Και τους είναι
πολύ δύσκολο να παράγουν τις σοδειές που χρειάζονται.
Καταιγίδες και πολύ …………………… άνεµοι επηρεάζουν
κάποιες χώρες όπως π.χ. στην Κεντρική Αµερική, πολύ
περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν µε αποτέλεσµα την απώλεια
πολλών ανθρώπινων ζωών και τεράστιες καταστροφές στα
σπίτια τους. …………………….. γίνονται ολοένα και
συχνότερα τώρα στην Μεγάλη Βρετανία. Στην Αρκτική
λιώνουν οι παγετώνες και οι ……………………… έχουν πολύ
µικρότερη περιοχή από πάγο στην οποία µπορούν να κυνηγούν
το καλοκαίρι και συχνά δεν µπορούν να βρουν αρκετό φαγητό
για τα ……………… τους.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΞΕΩΝ

ξηρασία, µικρά, πετρέλαιο, αυξάνεται, ισχυροί, αυτοκίνητο,
κλίµα, πληµµύρες, πολικές αρκούδες, υπερθέρµανση
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Π3
Περάστε το µήνυµα
o Πάρε το ποδήλατό σου, περπάτησε ή πάρε το λεωφορείο ή το
τρένο αντί να χρησιµοποιήσεις το αυτοκίνητο.
o Ζήτα από την µητέρα ή τον πατέρα σου να αλλάξουν τις λάµπες µε
λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας σε κάποια δωµάτια του
σπιτιού.
o Σβήνε το φως όταν βγαίνεις από το δωµάτιο.
o Κλείνε την τηλεόραση, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το
στερεοφωνικό όταν δεν τα χρησιµοποιείς. Μην τα αφήνεις στην
κατάσταση αναµονής όπου φαίνεται το κόκκινο φωτάκι.
o Κάνε ντους αντί για αφρόλουτρο.
o Βάλε µόνο την ποσότητα του νερού που χρειάζεσαι στον
βραστήρα, εκτός των άλλων θα βράσει και πιο γρήγορα.
o Αν φοράς µόνο µια µπλούζα και είναι αναµµένο το καλοριφέρ,
µείωσε λίγο την θερµοκρασία στον θερµοστάτη και φόρα ένα
πουλόβερ.
o Ανακύκλωσε και επαναχρησιµοποίησε το χαρτί, το αλουµίνιο, το
πλαστικό, τον τσίγκο, τα υφάσµατα και τις πλαστικές σακούλες.
o Φύτεψε ένα δέντρο στην αυλή σου – θα απορροφήσει διοξείδιο του
άνθρακα (που ευθύνεται για την υπερθέρµανση του πλανήτη) από
την ατµόσφαιρα.
o Προτίµησε τοπικά φαγητά καθώς κι εκείνα τα φρούτα και τα
λαχανικά που είναι της εποχής. Πολλά από τα φαγητά µας
εισάγονται από µακρινές χώρες – αυτό σηµαίνει ότι χρειάστηκε
πολλή ενέργεια για να µεταφερθούν εδώ.
o Άνοιξε την βρύση όταν χρειάζεται. Χρειάζονται πολλοί πόροι και
ενέργεια για να καθαριστεί το νερό που φτάνει στα σπίτια µας και
στο σχολείο.
o Κλείσε αµέσως µια βρύση που στάζει.
o Χρησιµοποίησε ψεκαστήρα στον κήπο το καλοκαίρι µόνο όταν
είναι πραγµατικά απαραίτητος. Με αυτό τον τρόπο ποτίσµατος
ξοδεύεις πολύ νερό.
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Β. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 11-16 ΕΤΩΝ
Β1. Ετοιµάζοντας στοιχεία για τις κλιµατικές αλλαγές για ένα διεθνές
συνέδριο
ΣΚΟΠΟΣ

•

•
•

Να δώσει τους µαθητές τη
δυνατότητα να εξασκήσουν τις
δεξιότητες έρευνας και
ανάλυσης στοιχείων
Να βοηθήσει τους µαθητές να
καταλάβουν τις κυριότερες
αιτίες των κλιµατικών αλλαγών
Να βοηθήσει τους µαθητές να
συνειδητοποιήσουν τους
κυριότερους υπεύθυνους για τις
κλιµατικές αλλαγές

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

•

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Γλώσσα, Φυσική, Χηµεία,
Μαθηµατικά, Κοινωνική και
Πολιτική Αγωγή

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• Πρόσβαση στις ακόλουθες
ιστοσελίδες:
www.wwf.gr/climate
www.panda.org/about_wwf/wh
at_we_do/climate_change_prob
lems
www.grida.no/climate/vital/ind
ex.htm
• Φωτοτυπίες του Π4

•

Ζητήστε από τους µαθητές να
φανταστούν ότι τους έχουν
προσλάβει σε ένα ερευνητικό
ίδρυµα που ασχολείται µε τις
παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές.
Ένας ερευνητής τους έχει δώσει
κάποια στοιχεία για ο διοξείδιο
του άνθρακα στην ατµόσφαιρα
της Γης. Την επόµενη εβδοµάδα
πραγµατοποιείται ένα διεθνές
συνέδριο για τις κλιµατικές
αλλαγές στον κόσµο και τους
έχει ζητηθεί να παρουσιάσουν
και να εξηγήσουν τα στοιχεία
στο συνέδριο
Οι µαθητές θα πρέπει να
φτιάξουν τις παρουσιάσεις τους
χρησιµοποιώντας τις
πληροφορίες του Π4 και άλλες
πληροφορίες και στοιχεία που θα
συγκεντρώσουν µετά από
σχετική έρευνα. Μπορούν να
αξιοποιήσουν για τις
παρουσιάσεις τους διαφάνειες
στο power point κλπ. ανάλογα µε
τις δεξιότητές τους και τον
εξοπλισµό που είναι διαθέσιµος.
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Β2. Κλιµατικές αλλαγές – µια καλλιτεχνική µατιά
ΣΚΟΠΟΣ

•

•

•

Να δώσει στους µαθητές την
ευκαιρία για συζήτηση και για
ερµηνεία των σκίτσων.
Να δείξει ότι οι σηµερινές και
οι προγραµµατισµένες δράσεις
για την αντιµετώπιση των
κλιµατικών αλλαγών απέχουν
πολύ από το να είναι επαρκείς.
Να δείξει κάποιες επιπτώσεις
των κλιµατικών αλλαγών σε
αναπτυσσόµενες χώρες.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Γλώσσα, Κοινωνική και
Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• Φωτοτυπίες των σκίτσων του
Π5 (είτε ένα για κάθε άτοµο
είτε ένα ανά οµάδα).

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

•

•
•

∆ουλεύοντας µόνοι ή σε µικρές
οµάδες, οι µαθητές κοιτάζουν
πολύ προσεκτικά κάθε σκίτσο.
Ποια πιστεύουν ότι είναι τα
µηνύµατα των σκίτσων αυτών;
Συζητείστε τα συµπεράσµατα
κάθε οµάδας όλοι µαζί στην
τάξη.
Εάν θέλετε να πάτε το θέµα λίγο
παραπέρα, θα µπορούσατε να
ζητήσετε από τους µαθητές να
ερευνήσουν και άλλες «πλευρές»
των κλιµατικών αλλαγών, π.χ. µε
αφορµή την ταινία «Η επόµενη
µέρα» και άλλες σχετικές ταινίες
και ντοκυµαντερ. Πόσα από αυτά
είναι γεγονότα και πόσα
υπερβολές, κατά τη γνώµη τους;
Πιστεύουν ότι αυτού του είδους
οι ταινίες βοηθούν ή
δυσκολεύουν τις προσπάθειες
των ανθρώπων που εργάζονται
για την αντιµετώπιση των
κλιµατικών αλλαγών;
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Β3. Οι κλιµατικές αλλαγές στις ειδήσεις
ΣΚΟΠΟΣ

•

•
•
•

Να βοηθήσει τους µαθητές να
καταλάβουν τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο κόσµος
λόγω των κλιµατικών αλλαγών.
Να εξασκηθούν οι µαθητές
στην έρευνα.
Να βοηθήσει τους µαθητές να
αναπτύξουν τις συγγραφικές
τους δεξιότητες.
Να εξασκήσει τους µαθητές
στην χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Φυσική, Χηµεία, Γεωγραφία,
Βιολογία, Γλώσσα, Κοινωνική
& Πολιτική Αγωγή,
Πληροφορική

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• Φωτοτυπίες του Π6.
• Πρόσβαση στις ακόλουθες
ιστοσελίδες ή πρόσβαση σε
άλλο ενηµερωτικό υλικό
Επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/c
limate_change
newsvote.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/sci_tech/
2004/climate_change/default.stm
www.wwf.gr/climate
Εικόνες των κλιµατικών αλλαγών
Αλλαγές στην παγοκάλυψη της Αρκτικής,
βλ. χάρτες στο:
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/c
limate_change/problems/warming.cfm
Αλλαγές στο πάχος του πάγου στην
Αρκτική, βλ. διαγράµµατα στο:
www.grida.no/climate/vital/30.htm
Αλλαγές στην ηµεροµηνία που σπάει ο
πάγος στο ποτάµι Τορίνο στην Φινλανδία,
βλ. διάγραµµα στο:
www.grida.no/climate/vital/31.htm
Προβλεπόµενες επιπτώσεις από την
αύξηση της στάθµης της θάλασσας στο
∆έλτα του Νείλου, στις ακτές, τις σοδειές
και τα ιχθυαποθέµατα της Αιγύπτου, βλ.
χάρτες στο:
www.grida/no/climate/vital/34.htm
www.grida.no/climate/vital/34a.htm
Προβλεπόµενες αλλαγές στην έκταση των
καλλιεργειών καφέ στην Ουγκάντα, βλ.
χάρτες στο:
www.grida.no/climate/vital/36.htm

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

•

Ζητήστε από τους µαθητές να
γράψουν ένα πρωτοσέλιδο άρθρο
σχετικά µε τους κινδύνους των
κλιµατικών αλλαγών, δύο
ειδήσεις από τον κόσµο που να
δείχνουν τα καταστροφικά
αποτελέσµατα που οι κλιµατικές
αλλαγές έχουν ήδη προκαλέσει
στους ανθρώπους και στο
περιβάλλον τους, και µερικές
προβλέψεις για µελλοντικές
επιπτώσεις εάν δεν
αντιµετωπιστούν επιτυχώς οι
κλιµατικές αλλαγές.

Θυµίστε στους µαθητές να:
o Ερευνήσουν τα θέµατα – οι
ιστοσελίδες που δίνονται δίπλα
µπορεί να βοηθήσουν.
o Επιλέξουν µια κατάλληλη
επικεφαλίδα – το Π6 περιλαµβάνει
επικεφαλίδες από ειδήσεις του 2050
που µπορεί να τους δώσουν κάποιες
ιδέες.
o Περιλάβουν παραποµπές και
δηλώσεις π.χ. από ανθρώπους που
υπέφεραν από τις επιπτώσεις,
ερευνητές ή περιβαλλοντολόγους,
για να υπογραµµίσουν κάποια από τα
σηµεία που ήθελαν να θίξουν.
o Αποφασίσουν ποιες φωτογραφίες θα
ήθελαν να χρησιµοποιήσουν στο
άρθρο τους – ο διπλανός κατάλογος
ιστοσελίδων µπορεί να βοηθήσει για
να ξεκινήσουν την έρευνα, αλλά
κατά τα αλλά θα πρέπει να επιλέξουν
τις δικές τους από τους διαθέσιµους
πόρους. Θυµίστε τους να σκεφτούν
τι θα ήθελαν να δείχνουν οι
φωτογραφίες και τι µηνύµατα θα
ήθελαν να περάσουν
Πριν ξεκινήσουν θα πρέπει να επιλέξουν το
είδος της εφηµερίδας ή του περιοδικού στο
οποίο θα δηµοσιευτεί η τελική τους δουλειά,
π.χ. σοβαρές εφηµερίδες, κίτρινο τύπο. Η
επιλογή τους αυτή θα επηρεάσει την
επικεφαλίδα, τον τρόπο γραψίµατος κλπ.
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Β4. Σχεδιάστε µια αφίσα για τις κλιµατικές αλλαγές
ΣΚΟΠΟΣ

•

•
•
•

Να βοηθήσει τους µαθητές µα
καταλάβουν τα οφέλη των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
Να εξασκηθούν οι µαθητές
στην έρευνα και στη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Να βοηθήσει τους µαθητές να
αναπτύξουν τις συγγραφικές
τους δεξιότητες.
Να εξασκήσει τους µαθητές
στον σχεδιασµό

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Φυσική, Μαθηµατικά,
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή,
Γλώσσα, Πληροφορική

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• Πρόσβαση σε ιστοσελίδες
σχετικά µε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Οι ακόλουθες
ιστοσελίδες µπορεί να
βοηθήσουν:
www.cres.gr
www.ebhe.gr
http://www.helapco.gr
http://www.hellasres.gr

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

•

Ζητήστε από τους µαθητές να
φανταστούν ότι είναι µέλη µιας
οµάδας σχεδιασµού σε ένα
τοπικό περιβαλλοντικό
φιλανθρωπικό ίδρυµα. Τους έχει
ζητηθεί να κάνουν την παραγωγή
µιας αφίσας για την προώθηση
των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας σε διαφορετικές
οµάδες της τοπικής κοινωνίας.

Θυµίστε στους µαθητές να:
o Ερευνήσουν τα θέµατα
χρησιµοποιώντας τις ιστοσελίδες που
δίνονται δίπλα ή και άλλες.
o Αποφασίσουν ποια θα είναι τα
βασικά µηνύµατα που θέλουν να
περάσουν.
o Βρουν κάποια στατιστικά στοιχεία
από τις ιστοσελίδες που πιστεύουν
ότι θα ενδιαφέρουν τον κόσµο.
o Ψάξουν για φωτογραφίες ή άλλα
οπτικά βοηθήµατα για να
εικονογραφήσουν την αφίσα τους –
µπορούν να ψάξουν στο διαδίκτυο ή
σε περιοδικά και εφηµερίδες.
o Σκεφτούν µια έξυπνη φράση που να
περνάει το βασικό τους µήνυµα.
o Σχεδιάσουν προσεκτικά την αφίσα
τους έτσι ώστε να είναι σαφής και
εύκολο να διαβαστεί, αλλά και να
µπορεί να τραβήξει την προσοχή του
κόσµου.

http://www.rae.gr
www.panda.org/about_wwf/what_
we_do/climate_change/our_solutio
ns/renewable_energies/index.cfm
www.bbc.co.uk/climate/adaptation/
renewable_energy.shtml
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Π4
Ετοιµάζοντας στοιχεία για τις κλιµατικές αλλαγές για ένα διεθνές
συνέδριο
Η συµβολή στην υπερθέρµανση του
πλανήτη των κυριότερων αερίων του
θερµοκηπίου
o Κοιτάξτε προσεκτικά την διπλανή
«πίτα» και γράψτε µια πρόταση όπου
θα εξηγείτε ποιο αέριο συµβάλλει
περισσότερο στην υπερθέρµανση του
πλανήτη.

Μεταβολές στις συγκεντρώσεις διοξειδίου
του άνθρακα
o Χρησιµοποιείστε την ιστοσελίδα
www.grida.no/climate/vital/07.htm
για να ανακαλύψετε και να εξηγήσετε
πώς έχουν µεταβληθεί οι
συγκεντρώσεις του διοξειδίου του
άνθρακα από το 1870 µέχρι το 2000.

Οξείδιο του
Αζώτου
10%

Μεθάνιο
24%
∆ιοξείδιο του
άνθρακα
63%

Πηγή: UK Hadley Centre for Climate Prediction & Research

Μεταβολές της θερµοκρασίας στην
επιφάνεια του πλανήτη από το 1860
µέχρι το 2000.
o Χρησιµοποιήστε την ιστοσελίδα
www.grida.no/climate/vitl/17.htm για
να ανακαλύψετε και να εξηγήσετε
νοικοκυριά και
πώς έχει µεταβληθεί η θερµοκρασία
τοµέας
στην επιφάνεια της Γης από το 1860 υπ ηρεσιών
15%
µέχρι το 2000.
Πηγές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
από καύση καυσίµων (1995)
o Χρησιµοποιήστε τη «πίτα» στα δεξιά
για να εξηγήσετε:
o Ποιες είναι οι δύο κυριότερες
πηγές διοξειδίου του άνθρακά
από καύση καυσίµων;
o Ποια από αυτές είναι η πιο
σηµαντική;

Άλλα
3%

άλλα
1%
εργοστάσια
π αραγωγής
ενέργειας
36%

βιοµηχανία
21%

µεταφορές
27%
Πηγή: UFCC/SBI/1997/19/Add.1
∆ιαθέσιµο απ ό το w w w . unfccc.int.
Στοιχεία
απ από
ό 18 18
βιοµηχανοπ
οιηµένες
χώρες.
Στοιχεία
ανεπτυγµένες
χώρες
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Π4 συνέχεια
Οι κυριότεροι ρυπαίνοντες σε διοξειδίο
του άνθρακα
o Χρησιµοποιήστε την διπλανή «πίτα»
για να:
o Εξηγήσετε ποια χώρα είναι ο
κυριότερος ρυπαίνων σε
διοξειδίο του άνθρακα, και
o Κατατάξτε τις περισσότερες
χώρες της «πίτας» ως
αναπτυσσόµενες ή
ανεπτυγµένες χώρες.

Πηγές π αγκόσµιων εκπ οµπ ών διοξειδίου του άνθρακα
απ ό ορυκτά καύσιµα (1999)
ΗΠΑ
24%

Υπ όλοιπ ος
κόσµος
50%

Ρωσσία
7%
Ιαπ ωνία
5%
Γερµανία
4%
Καναδάς
Μεγ.Βρετανία
Γαλλία Ιταλία 3%
3%
2%
2%

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ανά
άτοµο σε διάφορες χώρες.
o Χρησιµοποιήστε το διπλανό
διάγραµµα για να εξηγήσετε:
o Ποια χώρα είχε τις µεγαλύτερες
εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα µεταξύ 1990 και 1999,
και
o Ποια βασική διαφορά υπάρχει
στις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα µεταξύ
αναπτυσσόµενων και
ανεπτυγµένων κρατών;

Ινδία
Φιλλιπ ίνες
Ζιµπ άµπ ουε
Αίγυπ τος
Βραζιλία
Κίνα
Γαλλία
Ιαπ ωνία
Μεγ.Βρετανία
Ρωσσία
Γερµανία
Σαουδική Αραβία
Καναδάς
Αυστραλία
ΗΠΑ
0

5

10

15

20

25

CO2 (τόνοι ανά κεφαλή)

www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/problems/
polluters.cfm
Πηγή: Στοιχεία εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα για το 1998 από
το Energy Information Administration, US Department of Energy.
Παγκόσµιες εκποµπές ∆ιοξειδίου του άνθρακα από την
κατανάλωση και την καύση ορυκτών καυσίµων 1990-1999
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Π5
Κλιµατικές αλλαγές: µια καλλιτεχνική µατιά

Καλώς ήλθατε στο Συνέδριο Κλιµατικών Αλλαγών στις Μαλδίβες
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Π6
Οι κλιµατικές αλλαγές στις ειδήσεις

Η θερµοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί
κατά 2°C τα τελευταία 150 χρόνια!

228 εκατοµµύρια άνθρωποι κινδυνεύουν
τώρα από ελονοσία!
Η πείνα τώρα πλήττει 12 εκατοµµύρια!

2 δισεκατοµµύρια έχουν έλλειψη
καθαρού νερού!
Εκατοµµύρια άνθρωποι µετακινούνται προς το
εσωτερικό της χώρας λόγω των πληµµυρών!

Χιλιάδες είδη έχουν εξαφανιστεί τα
τελευταία 50 χρόνια!
Οι υπουργοί θρηνούν που δεν έλαβαν
µέτρα πριν 50 χρόνια!
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∆ραστηριότητες για τις κλιµατικές αλλαγές στο διαδίκτυο
Οι βασικές πληροφορίες για τις κλιµατικές αλλαγές
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές
Περιγραφή: Φαινόµενο του θερµοκηπίου
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Φυσική, Χηµεία,
Μαθηµατικά, Γεωγραφία
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000005.asp

Ρίχνοντας «λάδι» στις κλιµατικές αλλαγές:
ποια είναι η κατάσταση;
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές
Περιγραφή: Μορφές χρήσεων των ορυκτών
καυσίµων, ειδικά στις µεταφορές
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Γλώσσα,
Γεωγραφία, Φυσική
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000009.asp

Κανένας λόγος ανησυχίας;
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές
Περιγραφή: Κριτική του επιχειρήµατος ότι το
περισσότερο CO2 το παράγει η Γη και εποµένως η
ανθρωπογενής συµβολή δεν είναι σηµαντική.
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Γλώσσα,
Γεωγραφία, Φυσική, Χηµεία, Μαθηµατικά,
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac00000000013.asp

Υπολογιστής κλιµατικών αλλαγών
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές
Περιγραφή: Χρήση online λογισµικού πακέτου
υπολογισµού
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Μαθηµατικά,
Γεωγραφία, Φυσική
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000006.asp

Υπερθέρµανση του πλανήτη και ασθένειες
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές - επιπτώσεις
Περιγραφή: ∆ιάδοση της ελονοσίας σε έναν πλανήτη
που υπερθερµαίνεται;
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Βιολογία,
Γεωγραφία, Αγωγή Υγείας
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac00000000011.asp

Ηλιακές κατοικίες: ένα συναρπαστικό µέλλον
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές - λύσεις
Περιγραφή: Οραµατισµός ενός µέλλοντος µε θετικό
«χαµηλού αντίκτυπου» σπίτι
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Φυσική, Χηµεία,
Μαθηµατικά, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή,
Τεχνολογία
Ιστοσελίδα:

Πράσινος ηλεκτρισµός;
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές - λύσεις
Περιγραφή: Η επιλογή του καταναλωτή όσον αφορά
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Φυσική, Χηµεία,
Μαθηµατικά, Τεχνολογία, Κοινωνική & Πολιτική
Αγωγή
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000018.asp

Υπερ-αυτοκίνητα
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές - λύσεις
Περιγραφή: Πώς να µετακινούµαστε χωρίς να
δηλητηριάζουµε τον πλανήτη
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Φυσική, Χηµεία,
Μαθηµατικά, Τεχνολογία
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000012.asp

Οικο-κατοικίες
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές -λύσεις
Περιγραφή: Λύνοντας το πρόβληµα µέσω του
σχεδιασµού
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Γλώσσα
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000007.asp

∆άση του µέλλοντος
Θέµα: κλιµατικές αλλαγές-λύσεις
Περιγραφή: δέσµευση του διοξειδίου: φαντασία ή
πράξη;
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Φυσική, Χηµεία,
Μαθηµατικά, Τεχνολογία
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000010.asp

Ξανασκεφτείτε το αυτοκίνητο: κυψέλες καυσίµου
και υβριδικά
Θέµα: εναλλακτικές τεχνολογίες και αυτοκίνητο
Περιγραφή: Η τεχνολογία των κυψελών καυσίµου και
η µετάβαση από τα οχήµατα ορυκτών καυσίµων
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα: Πληροφορική,
Φυσική, Χηµεία, Τεχνολογία
Ιστοσελίδα:
www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000037.asp

Κουίζ για την υπερθέρµανση του πλανήτη!
www.defra.gov.uk/environment/climatechange/schools/1216/quiz/index.htm

www.wwflearning.co.uk/activities/sac0000000024.asp
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Γ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 7-16 ΕΤΩΝ
Γ1. Μειώστε τα τροφοχιλιόµετρα σας (food miles)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Με
τον
όρο
«food
miles»
ή
«τροφοχιλιόµετρα»
εννοούµε
την
απόσταση που διένυσε η τροφή από το
σηµείο που παρήχθη µέχρι το κατάστηµα
από όπου την αγοράζουµε. Σήµερα η
τροφή µας διανύει όλο και µεγαλύτερες
αποστάσεις προτού την αγοράσουµε. Και
καθώς αυξάνονται τα χιλιόµετρα αυτά, τα
τροφοχιλιόµετρα, αυξάνεται και το
περιβαλλοντικό κόστος. Για παράδειγµα
για τη µεταφορά αγαθών µε αεροπλάνο
χρειάζεται µέχρι και 40 φορές η ποσότητα
καυσίµου που χρειάζεται για να
µεταφερθούν
δια
θαλάσσης.
Η
περιβαλλοντική οργάνωση Sustain, λέει
ότι για κάθε θερµίδα καρότου που έχει
έρθει αεροπορικώς από τη Νότιο Αφρική,
χρησιµοποιούµε 66 θερµίδες καυσίµου.
Ακόµα και οι τροφές που παράγονται
στην Ελλάδα ταξιδεύουν εκατοντάδες
χιλιόµετρα από τα αγροκτήµατα όπου
παράγονται για να έρθουν στην κεντρική
αποθήκη και από εκεί να βρεθούν τελικά
στα ράφια του σούπερ µάρκετ από όπου
θα τις αγοράσουµε. Καθόλου περίεργο
λοιπόν
που
η
συµβολή
των
τροφοχιλιοµέτρων
στις
κλιµατικές
αλλαγές είναι σηµαντική.

ΣΚΟΠΟΣ

•

Να βοηθήσει τους µαθητές µα
καταλάβουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
µεταφοράς τροφής από
µακρινές αποστάσεις

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Φυσική, Χηµεία, Μαθηµατικά,
Πληροφορική, Κοινωνική &
Πολιτική Αγωγή, Τεχνολογία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• Να προετοιµάσετε τους
µαθητές για το γεγονός ότι θα
χρειαστεί να πάνε για ψώνια µε
τους γονείς τους µε σκοπό να
σηµειώσουν τα φρούτα και τα
λαχανικά που αγοράζει η
οικογένειά τους για µια
εβδοµάδα
• Φωτοτυπίες του Π7Α και 7Β
• Άτλαντες
Πρόσβαση των µαθητών στο
διαδίκτυο για έρευνα. Η ακόλουθη
ιστοσελίδα θα σας βοηθήσει στην
έρευνα για τα food miles.

Άλλα προβλήµατα που συνδέονται µε τη
http://www.climatefriendly.com/off
µεταφορά της τροφής σε µεγάλες
set-air.php
αποστάσεις είναι: απώλεια γεύσης και
θρεπτικής αξίας, χρήση χηµικών για τη συντήρησή της, και ρύπανση από τα επίγεια
και αεροπορικά µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για τη µεταφορά της.
Κι όµως οι µαθητές µπορεί να µην έχουν σκεφτεί ιδιαίτερα τις αποστάσεις που
«έχουν διανύσει» οι τροφές που τρώνε. Αποστάσεις που συχνά υπερβαίνουν
συνολικά τις µερικές εκατοντάδες ή και µερικές χιλιάδες χιλιόµετρα. Για παράδειγµα
ένα δείπνο από αρνάκι Νέας Ζηλανδίας, φασόλια από την Κένυα και καρότα από τη
Νότιο Αφρική θα έφτανε συνολικά τα 27.700 χλµ. σε food miles!
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Έχουµε επίσης συνηθίσει να αγοράζουµε
οποιοδήποτε είδος τροφής, όποτε το
θελήσουµε. Χάρη στις αεροπορικές
µεταφορές οι τροφές που είναι εκτός
εποχής στην Ελλάδα µπορούν να
εισαχθούν από µακρινές χώρες. Για
παράδειγµα
µέχρι
πρόσφατα
οι
περισσότεροι άνθρωποι µπορούσαν να
αγοράσουν φράουλες την άνοιξη, ενώ
τώρα µπορούµε να τις αγοράσουµε όλο
τον χρόνο από χώρες όπως το Ισραήλ και
η Ισπανία.
Φυσικά κάποιες τροφές που θεωρούµε
βασικές για τη διατροφή µας όπως οι
µπανάνες ή τα πορτοκάλια δεν µπορούν
να καλλιεργηθούν σε όλες τις χώρες γιατί
δεν είναι κατάλληλο το κλίµα. Αλλά στις
περισσότερες περιπτώσεις µπορούµε να
βρούµε εναλλακτικές λύσεις για τις
τροφές που διανύουν µεγάλες αποστάσεις
για να φτάσουν στα χέρια µας επιλέγοντας
τοπικά προϊόντα και τρώγοντας «κάθε
πράγµα στον καιρό του»

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

o Ζητήστε από τους µαθητές να
πάνε για ψώνια µε τους γονείς
τους και να φτιάξουν έναν
κατάλογο µε όλα τα φρούτα,
λαχανικά, κρέατα, ψάρια και
γαλακτοκοµικά που αγοράζουν
για µια εβδοµάδα. Ο κατάλογος
τους θα πρέπει να περιλαµβάνει
µια σηµείωση για την χώρα
προέλευσης κάθε είδους (εάν οι
ετικέτες δεν το διευκρινίζουν, θα
πρέπει να ρωτήσουν κάποιον
υπάλληλο στο τµήµα
εξυπηρέτησης πελατών).
o Οι µαθητές χρησιµοποιούν τον
πίνακα αποστάσεων του Π7Α για
να βρουν από πόσο µακριά έχει
ταξιδέψει κάθε είδος τροφής. Αν
βρουν τροφές από µια χώρα που
δεν αναγράφεται στον πίνακα , θα
πρέπει να βρουν την απόσταση
από την Ελλάδα χρησιµοποιώντας
τον άτλαντα.
o Στη συνέχεια θα πρέπει να
υπολογίσουν τα food miles που
ταξίδεψε το εβδοµαδιαίο φαγητό
της οικογένειάς τους και να το
καταγράψουν σε έναν πίνακα (βλ.
ακόλουθο παράδειγµα)
Όνοµα
τροφής

Χώρα
προέλευσης

Μήλο

Χιλή

Απόσταση
που
διανύθηκε
(χλµ)
12.600

o Εκτιµήστε τις αντιδράσεις των
µαθητών στα food miles τους. Αν
εκπλαγούν µπορεί να θελήσουν
να αναλάβουν δράση για να
µειώσουν τα food miles της
οικογένειάς τους. Η τάξη µπορεί
να κάνει καταιγισµό ιδεών. Οι
µαθητές µπορεί στη συνέχεια να
θελήσουν να αναπτύξουν το δικό
τους σχέδιο µείωσης των food
miles. Το Π7Α παρουσιάζει
µερικές ιδέες
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Γ2. Πώς να γίνετε «ντετέκτιβ της φύσης»
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι
επιστήµονες έχουν αποδείξει µε
σαφή στοιχεία ότι η άνοιξη έρχεται
όλο και νωρίτερα. Μπορούµε να το
διαπιστώσουµε αν προσέξουµε πότε
αποκτούν φύλλωµα τα δέντρα, πότε
ανθίζουν τα πρώτα λουλούδια, πότε
εµφανίζονται οι κάµπιες και οι
γυρίνοι και πότε έρχονται τα
µεταναστευτικά
πουλιά.
Τα
καλοκαίρια
επίσης
διαρκούν
περισσότερο. Τα φύλλα των
φυλλοβόλων δέντρων αργούν να
πέσουν. Περισσότερες καταγραφές
όµως είναι απαραίτητες για να
διαπιστώσουµε αντίστοιχες αλλαγές
και σε άλλα είδη χλωρίδας και
πανίδας.

ΣΚΟΠΟΣ

•

•

•
•

Να δώσει τους µαθητές τη δυνατότητα
να παρατηρήσουν τη φύση και να
καταγράψουν αλλαγές που επιφέρουν
οι κλιµατικές αλλαγές.
Να δώσει στους µαθητές τη
δυνατότητα να διαπιστώσουν ότι οι
κλιµατικές αλλαγές έχουν ήδη
σηµαντικές επιπτώσεις στην άγρια
πανίδα µας.
Να ασκηθούν οι µαθητές στη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Να εξασκηθούν οι µαθητές στην
ερµηνεία στοιχείων.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•

Επιστήµη, Βιολογία, Πληροφορική

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
Η µελέτη της χρονικής στιγµής των
• Πρόσβαση στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
επαναλαµβανόµενων
φυσικών
φαινόµενων, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις κλιµατικές αλλαγές, ονοµάζεται «φαινολογία».
Μπορεί επίσης να περιγραφεί ως παρατήρηση του «ηµερολογίου της φύσης».
Περιλαµβάνει την καταγραφή του πότε ακούσατε τον πρώτο κούκο, ή είδατε την
πρώτη τσαπουρνιά (είδος θάµνου) να ανθίζει.
Η µελέτη της φαινολογίας (του ηµερολογίου της φύσης) είναι σηµαντική γιατί
παρέχει αποδείξεις για την αλλαγή των κλιµατικών αλλαγών, για το ότι συµβαίνει
τώρα και ότι ήδη έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην άγρια χλωρίδα και πανίδα. Όσο
περισσότερες καταγραφές υπάρχουν τόσο πιο αξιόπιστες θα είναι οι προβλέψεις και
τόσο πιο αποτελεσµατικά θα µπορέσουµε να σχεδιάσουµε για το µέλλον.
Η παρατήρηση του ηµερολογίου της φύσης είναι εύκολη. Μπορεί επίσης να είναι
πολύ διασκεδαστική. Μπορείτε να καταγράψετε όσο περισσότερα καταφέρετε.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

o Επισκεφτείτε την παραπάνω ιστοσελίδα. Απευθύνεται κυρίως στα σχολεία της
Μεγ.Βρετανίας αλλά και σε ιδιώτες. Παρόλο που δε θα µπορέσετε να
εγγραφείτε και να προµηθευτείτε την φόρµα καταγραφής, µπορείτε να
αντλήσετε από εκεί παραδείγµατα και ενηµερωτικό υλικό όπως για
παράδειγµα (και εφόσον τους χρειάζεστε) τους έγχρωµους οδηγούς
αναγνώρισης άγριας πανίδας & χλωρίδας.
o Οργανώστε έναν περίπατο στη φύση µια φορά την εβδοµάδα σε κάποια
περιοχή κοντά στο σχολείο σας. Τις περιόδους που η φύση ενθαρρύνετε τους
µαθητές να παρατηρούν τα δέντρα, τους θάµνους, τα λουλούδια, τα πουλιά, τα
έντοµα και τα αµφίβια.
Την άνοιξη µπορούν να καταγράψουν τις ηµεροµηνίες:
• που τα διάφορα είδη δέντρων αποκτούν φύλλωµα
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•
•
•
•

που ανθίζουν τα πρώτα λουλούδια
που τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους
που εµφανίζονται οι γόνοι των βατράχων, οι κάµπιες και τα έντοµα όπως ο
µπάµπουρας
που πρωτοκόβουν το γρασίδι στους κήπους

Το φθινόπωρο µπορούν να καταγράψουν τις ηµεροµηνίες:
• που φτάνουν τα πρώτα πουλιά για να διαχειµάσουν
• που αποδηµούν τα µεταναστευτικά πουλιά
• που αλλάζουν χρώµα τα φύλλα των διαφόρων δέντρων
• που ωριµάζουν οι καρποί των δέντρων και των θάµνων
• που κουρεύουν το γρασίδι για τελευταία φορά.
o Οι µαθητές στη συνέχεια χρησιµοποιούν την φόρµα καταγραφής που έχετε
φτιάξει εσείς (αν προτιµάτε µπορείτε να την φτιάξετε µαζί τους ή να ζητήσετε
από το www.naturedetectives.org να σας στείλουν µια για να χρησιµοποιείτε
ως παράδειγµα) για να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. ∆υστυχώς δεν
µπορούν να περάσουν τα αποτελέσµατα στο διαδίκτυο αλλά µπορείτε να τα
αναλύσετε στην τάξη ή σε πίνακες στον υπολογιστή σας.
o Προτείνετε στους µαθητές να δουν τους χάρτες στο
www.naturedetectives.org.uk/Record/viewing.aspx. Οι χάρτες που είναι
διαθέσιµοι συµπεριλαµβάνουν χάρτες για τον µπάµπουρα, τους γυρίνους, το
γρασίδι, τις φωλιές, τις χιονοπτώσεις κλπ. Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν
έναν από τους χάρτες και να περιγράψουν τι νοµίζουν ότι σηµαίνει
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Γ3. Ενεργειακή πιστοποίηση των σχολείων
ΣΚΟΠΟΣ

•

•

•

Να βοηθήσει τους µαθητές µα
καταλάβουν την σηµασία της
εξοικονόµησης ενέργειας.
Να εξασκηθούν οι µαθητές
στην έρευνα, και να
αναπτύξουν τις δεξιότητες
µέτρησης και καταγραφής
Να βοηθήσει τα σχολεία ώστε
να έχουν καλύτερη ενεργειακή
απόδοση

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή,

Φυσική, Αισθητική Αγωγή,
Γλώσσα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Θα χρειαστείτε:
• Πρόσβαση στην ιστοσελίδα
www.est.co.uk που δίνει
λεπτοµερείς πληροφορίες,
συνδέσεις στο διαδίκτυο και
µελέτες περίπτωσης.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Βάλτε τους µαθητές να ασχοληθούν µε τα
ακόλουθα:
• Να αναλάβουν Ενεργειακούς
Ελέγχους του Σχολείου, δρώντας
σαν ντετέκτιβ για να
ανακαλύψουν που χάνεται
ενέργεια. (Μπορείτε να δείτε και
το υλικό στα Σχολεία για το
Κλίµα)
• Να αναπτύξουν Ένα Ενεργειακό
Σχέδιο ∆ράσης για το σχολείο –
δηλαδή έναν κατάλογο µε όλες
τις δράσεις που χρειάζεται να
κάνει το σχολείο για να
χρησιµοποιεί
αποτελεσµατικότερα την
ενέργεια
• Να αναλάβουν τις δράσεις που
θα περιγράφονται στο
Ενεργειακό Σχέδιο ∆ράσης, π.χ.
να δράσουν ως ελεγκτές
ενέργειας και να σχεδιάσουν
αφίσες για να θυµίζουν στους
υπόλοιπους να σβήνουν τις
ηλεκτρικές συσκευές και το φως
όταν δεν τα χρειάζονται.
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Π7Α
Μειώστε τα χιλιόµετρα της τροφής σας
ΧΩΡΑ

Αυστραλία
Γαλλία
∆οµινικανή ∆ηµοκρατία
Ισηµερινός
Ισπανία
Ισραήλ
Κανάριοι νήσοι
Κένυα
Κολοµβία
Νέα Ζηλανδία
Νότιος Αφρική
Ολλανδία
Χιλή

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (χλµ)

15.300
2.100
9.100
11.100
2.400
1.200
4.300
4.600
10.400
17.500
7.100
2.200
12.600
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Π7Β
Μειώστε τα χιλιόµετρα της τροφής σας
o Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ότι τα τρόφιµα που αγοράζει η
οικογένειά σας έρχονται από κοντινές αποστάσεις. (Είναι πιο πιθανό
να βρείτε τοπικά προϊόντα σε µικρότερα µαγαζιά). Αγοράστε εφόσον
µπορείτε λαχανικά και φρούτα από λαϊκές αγορές. Εκεί τα προϊόντα
είναι πάντα ελληνικά και συνήθως προέρχονται από κοντινές
περιοχές. Αγοράστε λαχανικά και φρούτα της εποχής. Μπορείτε να
βρείτε ποια είναι τα λαχανικά και τα φρούτα κάθε εποχής στο
www.bigbarn.co.uk/food/inseason/
o Καλλιεργήστε τα δικά σας: έτσι θα τρώτε την πιο φρέσκια και πιο
τοπική παραγωγή! Αν δεν έχετε δικό σας κήπο αλλά θα θέλατε να
καλλιεργήσετε τα δικά σας προϊόντα µπορείτε να ξεκινήσετε έναν
µικρό κήπο για όλη την γειτονιά σε κάποια γωνιά της αυλής του
σχολείου ή να δοκιµάσετε να καλλιεργήσετε κάποια λαχανικά σε
µεγάλες γλάστρες στο µπαλκόνι σας.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Αειφόρος χρήση φυσικών πόρων – η χρήση ενός φυσικού πόρου (έδαφος, νερό,
αέρας κλπ.) που µπορεί να συνεχίζεται σε σταθερή βάση χωρίς να οδηγεί στην
µείωση ή την καταστροφή του. Οι αειφόρες δραστηριότητες καλύπτουν τις σηµερινές
ανάγκες χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των επόµενων γενεών να καλύψουν τις
δικές τους.
Αέρια του θερµοκηπίου – τα αέρια που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου(διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, οξείδια του αζώτου,
χλωροφθοράνθρακες). Η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, υδρατµών και άλλων
αερίων στο ανώτερο στρώµα της ατµόσφαιρας που παρέχει µόνωση στη Γη,
προφυλάσσει από την απώλεια θερµότητας και ανεβάζει την ατµοσφαιρική
θερµοκρασία.
Αλλαγή του κλίµατος ή Κλιµατικές αλλαγές – ένα φυσικό φαινόµενο κατά το
οποίο το κλίµα της Γης γίνεται πιο ζεστό ή πιο ψυχρό για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα. Ο όρος όµως χρησιµοποιείται τώρα συχνότερα αναφερόµενος στον
επιταχυνόµενο ρυθµό αλλαγών που οι επιστήµονες πιστεύουν ότι είναι το
αποτέλεσµα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η καύση των ορυκτών καυσίµων που
παρεµβαίνει στην φυσική ισορροπία των αερίων της ατµόσφαιρας είναι κυρίως
υπεύθυνη για τις κλιµατικές αλλαγές. Ως αποτέλεσµα, οι θερµοκρασίες παγκοσµίως
αυξάνονται και στο µέλλον είναι πιθανό να δούµε µια αύξηση των ακραίων καιρικών
φαινοµένων.
Ανανεώσιµη ενέργεια – η ενέργεια που παράγεται από πηγές που µπορούν να
αντικατασταθούν ή να αναπληρωθούν, π.χ. ο άνεµος, τα κύµατα, η ηλιακή ενέργεια, η
παλιρροιακή και η γεωθερµική.
Αρκτική – η περιοχή που βρίσκεται πάνω από το βόρειο γεωγραφικό πλάτος 66,5°,
περιλαµβάνει τον Αρκτικό Ωκεανό και είναι ανάµεσα στην Βόρειο Αµερική και τη
Ρωσία.
Είδη – µια οµάδα οργανισµών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, που αναγνωρίζονται
επίσηµα ως διακριτοί από άλλες οµάδες: η βασική µονάδα της βιολογικής
ταξινόµησης.
Ενέργεια: Υπεύθυνη για όλες τις αλλαγές που συµβαίνουν στον κόσµο µας, ακόµα
και για την ίδια τη συντήρηση µας στη ζωή. Η ενέργεια δεν ξεκινά από το τίποτα ούτε
εξαφανίζεται. Απλώς µεταφέρεται, αποθηκεύεται και αλλάζει µορφή. Ξεκινά σχεδόν
πάντα από τον Ήλιο.
Καθαρές βιοµηχανίες – οι βιοµηχανίες που παράγουν λίγη ή καθόλου ρύπανση.
Κλίµα - ο µέσος όρος των καιρικών συνθηκών, ο καιρός που επικρατεί για µια
µεγάλη περίοδο (συνήθως 30 χρόνια ή και περισσότερο) σε µια συγκεκριµένη
περιοχή. Το κλίµα ενός τόπου εξαρτάται από την απόσταση του από τον Ισηµερινό,
τη θάλασσα και από το υψόµετρο στο οποίο βρίσκεται.
Κύκλος ζωής – όλα τα διαφορετικά στάδια της ζωής ενός φυτού ή ζώου.
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Οικοσύστηµα – οι έµβιες κοινότητες µιας περιοχής, µαζί µε το αβιοτικό περιβάλλον
τους.
Οικότοπος – το µέρος ή ο τύπος περιοχής όπου διαβιεί κάποιο ζώο ή φυτό.
Ορυκτά καύσιµα – καύσιµα – όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας ή η βενζίνη, που
έχουν σχηµατιστεί από την αποσύνθεση των υπολειµµάτων ζώων και φυτών. Οι
έρευνες δείχνουν ότι τα αποθέµατα ορυκτών καυσίµων στη Γη εξαντλούνται.
Περιβάλλον – όλοι οι παράγοντες (βιολογικοί, χηµικοί και φυσικοί) που επηρεάζουν
έναν οργανισµό.
Πληθυσµός – µια οµάδα ατόµων ενός είδους
Προσαρµογή – ο τρόπος που αλλάζουν οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά για να
ρυθµιστούν ανάλογα µε την κατάσταση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, έτσι
ώστε να τους είναι πιο εύκολο να επιβιώσουν
Ρύπανση – η παρουσία βλαβερών ουσιών στο περιβάλλον, που συχνά έχουν
προκληθεί από τον άνθρωπο.
Συνθήκη του Κιότο –µια Συνθήκη που σκοπό έχει την επιβράδυνση των κλιµατικών
αλλαγών και παρουσιάστηκε το 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Το
Πρωτόκολλο του Κιότο συµφωνήθηκε στη συνέχεια το 1997 σε µια διεθνή
συνδιάσκεψη για τις κλιµατικές αλλαγές που έγινε στο Κιότο στην Ιαπωνία. Το
Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαµβάνει δεσµευτικούς στόχους εκποµπών για το
διοξείδιο του άνθρακα, το κυριότερο αέριο που ευθύνεται για τις κλιµατικές αλλαγές.
Η Συνθήκη τελικά τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2005.
Υπερθέρµανση του πλανήτη – η σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας σε ολόκληρη
την επιφάνεια της Γης.
Χερσαίο – που ανήκει ή ζει στο έδαφος
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Παραποµπές σε περαιτέρω πληροφορίες
Ιστοσελίδες
∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιµατικές αλλαγές
www.ipcc.ch
Η διεθνής οµάδα επιστηµόνων, των οποίων η δουλειά κατευθύνει τον διάλογο για τις
κλιµατικές αλλαγές. Κατάλληλο για ενήλικες.
∆ιεθνές WWF
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate
Έχει εκτενείς πληροφορίες για τις αιτίες και τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών
και των κύριων ρυπαντών και λύσεων. Περιλαµβάνει χρήσεις ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, τι µπορείτε να κάνετε, και ιστορίες για τις
κλιµατικές αλλαγές. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 11 ετών.
∆ίκτυο Οικολογικών Σχολείων
http://www.eepf.gr/pe_EcoSchools_01_nea.asp?offset=5
Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης µε νέα, εκδηλώσεις και
υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το ∆ίκτυο Οικολογικών Σχολείων.
∆ράση στα σχολεία
www.globalactionplan.org.uk
Ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα που αναγνωρίζεται από το Περιβαλλοντικό
Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNEP). Τα σχολεία µπορούν να επιλέξουν να
ασχοληθούν µε την ενέργεια, τις µεταφορές, τα απορρίµµατα ή το νερό κατά τη
διάρκεια των 3 τριµήνων. Το πρόγραµµα βοηθάει τα σχολεία να εξοικονοµήσουν
πόρους και χρήµατα, περιλαµβάνει την σύσταση µιας οµάδας δράσης του σχολείου
που περιλαµβάνει µαθητές, δασκάλους, στελέχη της διοίκησης του σχολείου,
προσωπικό φροντίδας και εκπροσώπους του κράτους. Το πρόγραµµα είναι
κατάλληλο για παιδιά 7-11 ετών.
Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
http://www.eletaen.gr/clima_gr.htm
Η αιολική ενέργεια δίνει µια λύση για τις κλιµατικές αλλαγές.
Ενδιάµεση Οµάδα Τεχνολογικής Ανάπτυξης
www.itdg.org
Παρουσιάζει και προωθεί την αειφορική χρήση της τεχνολογίας µε σκοπό την µείωση
της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες ώρες. Περιλαµβάνει ένα τµήµα για ενεργειακά
προγράµµατα και ενηµερωτικά φυλλάδια
ΕΡΤ online- Αφιερώµατα για τις κλιµατικές αλλαγές
http://www.ert.gr/afieromata/clima/
Επιστήµονες µιλούν στην ERTonline για το αύριο του πλανήτη και δη της Ελλάδας,
καταδεικνύουν τους ενδεχόµενους κινδύνους και υποδεικνύουν "υπαίτιους" αλλά και
λύσεις, τονίζοντας ότι το θέµα "κλίµα" περνά και από το "χέρι" µας.
Ευρωπαϊκή Ένωση
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/theme_05_el.htm
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει στοιχεία, νέα,
κανονισµούς, απολογισµούς κλπ που σχετίζονται µε τις κλιµατικές αλλαγές.
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Ο καιρός στο BBC
www.bbc.co.uk/climate & http://www.bbc.co.uk/greek/specials/1727_environment/
Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για τι κλιµατικές αλλαγές που περιλαµβάνει πληροφορίες
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Έχει έναν πίνακα µηνυµάτων όπου µπορείτε να
πείτε την άποψή σας για τις κλιµατικές αλλαγές. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 11
ετών.
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρειας (ΚΑΠΕ)
www.cres.gr
Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µε
ενηµερωτικό υλικό για παιδιά και ενήλικες και παιχνίδια για την ενέργεια και τις
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας.
Κέντρο για την έρευνα και την εκπαίδευση για την Ενέργεια
www.create.org.uk
Εκτενής ιστοσελίδα για την ενέργεια. Έχει ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για
εκπαιδευτικούς. Το ”Energy-watch” που είναι ένας οδηγός για θέµατα σχετικά µε την
ενέργεια στο αναλυτικό πρόγραµµα των σχολείων της Μεγ. Βρετανίας και κάποιες
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για παιδιά 7-11 ετών.
Κέντρο εναλλακτικών τεχνολογιών
www.cat.org.uk/eucation
Έχει καλές φόρµες εργασίας για εναλλακτικές µορφές ενέργειας για τούς µαθητές
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε µια επίσκεψη στο Κέντρο
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ, www.cres.gr)
Οι ντετέκτιβ της Φύσης
www.naturedetectives.org.uk
Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του Woodland Trust που δίνει λεπτοµερή στοιχεία για την
έρευνα του ηµερολογίου της φύσης (βλ. Κεφάλαιο δραστηριοτήτων). Περιλαµβάνει
βασικές πληροφορίες και επίκαιρες ειδήσεις για τις κλιµατικές αλλαγές,
δραστηριότητες, λεπτοµέρειες για την αναγνώριση φυτών και ζώα για δουλειά πεδίου
και ένα διαδραστικό κοµµάτι που δείχνει τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών σε
έναν κήπο. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 7-16 ετών.
Περιβαλλοντική Υπηρεσία
www.environment-agency.gov.uk/fun/
Ελκυστική και ζωντανή ιστοσελίδα που περιλαµβάνει χρήσιµα στοιχεία και αριθµούς
και αστεία κινούµενα σχέδια σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές, τις πληµµύρες, τη
χρήση ενέργειας, τις απώλειες ενέργειας και τη εξοικονόµηση ενέργειας. Κατάλληλο
για παιδιά 7-16 ετών.
DEFRA
www.defra.gov.uk/environment/climatechange/schools/
Μια περιεκτική ελκυστική ιστοσελίδα για την υπερθέρµανση του πλανήτη και τις
κλιµατικές αλλαγές µε χρήσιµα στοιχεία, διαγράµµατα, δραστηριότητες, κουίζ και
συνδέσεις, µε άλλες ιστοσελίδες. Κατάλληλο για παιδιά 7-16 ετών.
Eco-kids
www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/climate/co2effect/
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Ελκυστική ιστοσελίδα από την Earth Canada για τα σχολεία του Καναδά αλλά και
διεθνώς, περιλαµβάνει πληροφορίες και δραστηριότητες καθώς κα παιχνίδια και
κουίζ γα τις κλιµατικέ αλλαγές. Κατάλληλο για παιδιά 7-11 ετών.
GREENPEACE
http://www.greenpeace.org/greece/campaigns/91303
Πληροφορίες για τις κλιµατικές αλλαγές, για τις συνέπειες και τους τρόπους
αντιµετώπισής τους από την ∆ιεθνή Περιβαλλοντική Οργάνωση.
ONE EARTH
http://www.oneearth.gr/cgibin/oneearth/pages/3rdpage.pl?arcode=%20060714111201
Μια διαφορετική µατιά. Οι συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών απειλούν να
ακυρώσουν τις προσπάθειες για µείωση της φτώχειας και ανάπτυξη στην Αφρική
Royal Institution of Great Britain
insideout.rigb.org/ri/energy/notes.html
Ενδιαφέρουσα πολύχρωµη ιστοσελίδα για την ενέργεια που περιλαµβάνει
πληροφορίες δραστηριότητες, παιχνίδια, κουίζ και θέµατα για συζήτηση.
TeacherNet
www.teachernet.gov.uk/wholeschool/sd/focuson/energy/curriculum
Χρήσιµη ιστοσελίδα που περιλαµβάνει τοµείς για το αναλυτικό πρόγραµµα και τη
διαχείριση ενέργειας.
Think-Energy
www.think-energy.com
Ελκυστική ιστοσελίδα από την British Gas µε πληροφορίες κα δραστηριότητες για
παιδιά 7-11 κι 11-16 ετών γα την εξοικονόµηση ενέργειας και πληροφορίες για
γονείς και εκπαιδευτικούς
United Utilities
www.unitedutilities.com/teachers.htm
Περιλαµβάνει χρήσιµες πληροφορίες και καλές δραστηριότητες για τις κλιµατικές
αλλαγές και την ενέργεια. Κατάλληλο για παιδιά 7-16 ετών.
World Resources Institute
www.wri.org/climate/topic_data_trends.cfm
Μια ιστοσελίδα γεµάτη από χρήσιµα και επικαιροποιηµένα στοιχεία, χάρτες και άλλα
διαγράµµατα για τις κλιµατικές αλλαγές και άλλα περιβαλλοντικά θέµατα.
Κατάλληλο για παιδιά άνω των 14 ετών.
WWF Ελλάς - κλιµατικές αλλαγές
www.wwf.gr/climate
Κατάλληλο για ενήλικες
WWF Power Switch campaign
www.panda.org/campaign/powerswitch/index.cfm
Κατάλληλο για ενήλικες
WWF-UΚ κλιµατικές αλλαγές
www.wwf.org.uk/researcher/issues/climatechange
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Κατάλληλο για παιδιά άνω των 14 ετών
WWF-UK εκστρατεία για τις κλιµατικές αλλαγές
www.wwf.org.uk/climatechaos/index.asp
Κατάλληλο για παιδιά άνω των 11 ετών
Εκδόσεις
Ενέργεια
Samo Kuscher, Edo Podreka. Εκδόσεις Σαββάλας. ¨ένα βιβλίο για την Ενέργεια
γραµµένο για παιδιά
Το ενεργειακό ζήτηµα.
Φλογαϊτη Ευγενία & Βασάλα Παρασκευή. Εκπαιδευτικό υλικό για το Γυµνάσιο και
το Λύκειο, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1999
Ενέργεια, Περιβάλλον, Ανάπτυξη.
Πατσέας Κωνσταντίνος. Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα 1998.
Οικολογικά Σχολεία.
Μάναλης Παντελής, Πλατανιστιώτη Σοφία, Σκαµπαρδώνης Σταµάτης,
Στεφανόπουλος Νίκος, Τσελεκτσίδου Παναγιώτα, Φραντζή Αντιόπη και Ψαλλίδας
Βασίλης. Εκπαιδευτικό Υλικό για το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης «Eco Schools”, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Αθήνα 2002
Antarctica Royal Institution of Great Britain Christmas Lectures 2004, Cd Rom
Ένα συναρπαστικό διαδραστικό CD Rom για τους µαθητές σχετικά µε την
Ανταρκτική. Γεµάτο µε ενδιαφέρουσες και πολύ καλά επεξηγηµένες πληροφορίες,
διαγράµµατα, βίντεο, δραστηριότητες, παιχνίδια και κουίζ. Περιλαµβάνει θέµατα
όπως οι κλιµατικές αλλαγές, η ενέργεια και η επιστηµονική δουλειά στην
Ανταρκτική. Κατάλληλο για παιδιά 11-16 ετών. Είναι διαθέσιµο από το Royal
Institution of Great Britain, 21 Albemarle Street, London W1S 4BS.
Climate Changε Teacher Resources
Σχέδια µαθηµάτων µε καλές δραστηριότητες για τις κλιµατικές αλλαγές, τις
µεταφορές και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το
Teacher
&
Learning
Scotland
στο
www.ltscotland.org.uk/climatechange/resources/lesson_plans.asp. Κατάλληλο για
παιδιά 11-16 ετών.
Focus on Energy
Φωτογραφικό υλικό µε οδηγίες για τον δάσκαλο, 12 έγχρωµες κάρτες Α4 και µια
αφίσα Α2. Πραγµατεύεται της πηγές ενέργειας και τα θέµατα που σχετίζονται µε την
ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων των κλιµατικών αλλαγών. Κάνει συνδέσεις από το
τοπικό στο παγκόσµιο. Κατάλληλο για παιδιά 7-11 ετών. ∆ιατίθεται από το WWF
UK.
Nature Detectives: environmental science for primary children.
Association for Science Education & Woodland Trust, 2004. :Ένα βιβλίο µε
πρακτικές δραστηριότητες της περιβαλλοντικής επιστήµης για µέσα και έξω από την
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τάξη. Κατάλληλο για παιδιά 4-11 ετών. Αυτή τη στιγµή ετοιµάζεται κι ένα ανάλογο
βιβλίο για το γυµνάσιο.
Power Challenge
Ένα εκτενές εκπαιδευτικό πακέτο που περιλαµβάνει ένα παιχνίδι. Association for
Science Education, Hatfield 1996. Κατάλληλο για παιδιά 14-16 ετών.
SOS Ενέργεια
Ένα CD-ROM για την ορθολογική χρήση της ενέργειας. Περιλαµβάνει εντός από
ενηµέρωση για την ενέργεια, τις πηγές της, τους τρόπους χρήσεις της, τις συνέπειες
στο περιβάλλον και τους τρόπους εξοικονόµησής της και ένα παιχνίδι για την
καθηµερινή µας πρακτική. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη. EXERGIA
Teaching Energy and Energy Efficiency Effectively
Colin Kruger, Mike Summers, Jenny Mant, Ann Childs, Jane McNicholl, Association
for Science Education, Hatfield 1998. Εκπαιδευτικό υλικό για τους δασκάλους.
Κατάλληλο για δηµοτικό και γυµνάσιο.
The Heat is Up and it’s Raining
Εκπαιδευτικό πακέτο από το Scottish Natural Heritage, 2004. Καλύπτει τις
επιπτώσεις των σηµερινών κλιµατικών αλλαγών στη Σκωτία. Περιλαµβάνει 15
δραστηριότητες για τις κλιµατικές αλλαγές και την ενέργεια και µια αφίσα για να
χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το πακέτο. Κατάλληλο για παιδιά 14-18 ετών.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από το www.snh.org.uk
Επιπλέον πληροφορίες
Climate Change & Sustainable Development Prospects for Developing Countries
Ani Markandya & Kirsten Halsnaes, Earthscan, London, 2002
Climate Change & the World Economy
Martin Parry, Earthscan, London, 2005
Energy, Environment & Development
Jose Goldemberg, Earthscan, London, 1996
Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use
Erst von Welzsacker, Amory B Lovins & L Hunter Lovins, Earthscan, London, 1998.
Global Warming, The Complete Briefing
John T Houghton, Cambridge University Press, Cambridge, 2005
Wind Power
Paul Gipe, Earthsccan, London, 2004
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