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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σην πιαίζην ελόο ζρεδίνπ θηλεηηθόηεηαο Leonardo da Vinci δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο
ζηε Βαξθειώλε, είρακε ηελ επθαηξία γηα αλαδήηεζε, πξνβιεκαηηζκό, εκπεηξίεο θαη
γλώζεηο. Καζώο ζηε ζεκεξηλή επνρή ε αλεζπρία γηα ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ είλαη θιέγσλ δήηεκα, θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή, ππήξμε ε
επηηαθηηθή αλάγθε εκπινπηηζκνύ ησλ γλώζεσλ καο, ηεο πξνζαξκνγήο, ζπληήξεζεο,
αλαλέσζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ησλ πξνζόλησλ καο θαζώο θαη ε αλάγθε ηεο παξνρήο
θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.
Επηπξνζζέησο, ζεσξήζεθε αλαγθαίν όηη έπξεπε λα θαηαλνήζνπκε ηη ζεκαίλεη αεηθόξνο
αλάπηπμε θαη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ώζηε λα κπνξνύκε λα κεηαδώζνπκε βαζηθέο
ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ, όπσο ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ – αλαθύθισζε, ε δηαρείξηζε ηνπ
λεξνύ, νη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ην θπθινθνξηαθό. Ελεκεξσζήθακε, επίζεο,
γηα ηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ ζύκθσλα κε ηελ «Αληδέληα 21» ζηα
Σρνιεία ηεο Καηαινλίαο θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Ιζπαλίαο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πεξηβάιινλ, αεηθνξία, αλαθύθισζε, ελέξγεηα, θπθινθνξηαθό,
δηαρείξηζε λεξνύ, Αληδέληα 21, πξόγξακκα Leonardo da Vinci, δηα βίνπ κάζεζε,
θαηάξηηζε, απηνκάζεζε, ζπλεξγαηηθόηεηα, δηάδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ,
απηναμηνιόγεζε
ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ δηεζληθή θηλεηηθόηεηα
δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο ή κε λα απνθηήζνπλ λέεο ηθαλόηεηεο θαη
επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο ή λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη λα γλσξίζνπλ
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ θαη ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε Δπξσπατθό επίπεδν απνβιέπνληαο ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ καο κέζα από ηελ απόθηεζε εμεηδίθεπζεο, ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αληαιιαγή ηδεώλ, νξζώλ πξαθηηθώλ θαη
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θαηλνηόκσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα πξνέθππηαλ από ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ
κεζόδσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο. Τν πην
ζεκαληηθό, σζηόζν, είλαη όηη είρακε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε ηε ζηξαηεγηθή θαη
πξαθηηθή αλάπηπμε ησλ παξερόκελσλ δπλαηνηήησλ έηζη ώζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα
νξγαλώλνπκε θαηλνηόκα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα θαη λα πξνάγνπκε ηελ
πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε.
Τν ζέκα, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο, ήηαλ επηινγή ηεο Υπεύζπλεο
ΠΔ.
Η ΠΟΤΓΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ
Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεί, γηα ηελ θνηλσλίαο ηεο γλώζεο, κηα
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ππόζεζε. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη γλώζεηο παξάγνληαη θη
απαμηώλνληαη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο θη επηθέξνπλ ξαγδαίεο αιιαγέο
πνπ
δεκηνπξγνύλ λέεο απαηηήζεηο γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σπλεπώο, απηνί ζα
πξέπεη λα έρνπλ λέεο πξνηεξαηόηεηεο θαη ζύγρξνλνπο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη λα είλαη
ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία επηκόξθσζεο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζην δηαξθώο
κεηαβαιιόκελν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε ηνπ δηθνύ ηνπο καζεζηαθνύ ράξηε θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ
γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
Μηα από ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ζπλαδέξθνπο, κε αλζξώπνπο
πνπ έρνπλ γλώζε, εκπεηξία θαη άπνςε, κε ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη άιινπο. Ζ
ζπλεξγαηηθόηεηα, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή θη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ελδπλακώλεηαη κε ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε επξσπατθά
πξνγξάκκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ επέιηθηεο καζεζηαθέο δηαδξνκέο.
Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε
ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ πνιηηώλ απνηειεί, εδώ θαη θαηξό, θαζηεξσκέλε αξρή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Δπξώπε ηεο γλώζεο δεκηνπξγείηαη κε θύξην άμνλα ηελ
θηλεηηθόηεηα ησλ πξνζώπσλ, αλνίγνληαο λένπο δξόκνπο ζηελ επηθνηλσλία, ηελ
έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία, ηελ αλαδήηεζε, ηελ αλάπηπμε, ηνλ πεηξακαηηζκό ζε λέεο
θαηεπζύλζεηο αμηνπνηώληαο επθαηξίεο γηα θαηάξηηζε ζηελ Δπξώπε. Δίλαη επλόεην,
επνκέλσο, πσο ε ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα απνηειεί ζηόρν,
αληίιεςε θαη κέζνδν επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Σπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθόο επηθαηξνπνηεί θαη δηεπξύλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο
επαγγεικαηηθέο ηνπ γλώζεηο θαιιηεξγώληαο ηελ ηθαλόηεηα απηνκάζεζεο. Ο
θηιόδνμνο εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα έρεη άξηζηε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη,
ζπλεπώο, πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηθή ηνπ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε
αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. Οη λέεο γλώζεηο πνπ ζα
απνθηήζεη ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ ην εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην
αληηθείκελν θη αλαδήηεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο.
Αθόκε, δηεπθνιύλεηαη ε δηάδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ δηδαζθαιίαο. Με ηελ
αληαιιαγή απόςεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί αλαβαζκίδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηηο
δηδαθηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Έηζη, απνδνκνύλ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο πξαθηηθέο θη
ελζσκαηώλνπλ κηα πνηθηιία ελαιιαθηηθώλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ιακβάλνληαο
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ππόςε ηνπο επηδησθόκελνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
αλάγθεο ησλ καζεηώλ.
Δπηπιένλ, ζέηνπλ καζεζηαθνύο ζηόρνπο ζηνπο καζεηέο ηνπο θαζώο, επηιέγνληαο
έλα ζέκα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα επηιέγνπλ θάηη πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθά.
Άιισζηε, ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζέηνπλ ζηόρνπο πνπ επηδηώθνπλ λα
επηηεπρζνύλ θαηά ηελ ελαζρόιεζε ησλ ρξεζηώλ κε ην ζέκα.
Δπηπξόζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο δηά βίνπ
κάζεζεο ζηελ επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε. Δπνκέλσο, ζα
επηιέγνπλ ζπλερώο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε άιιεο επθαηξίεο επηκόξθσζεο θαη λα
κειεηνύλ γηα ηελ απόθηεζε πεξαηηέξσ πξνζόλησλ.
Έλα αθόκε ζηνηρείν άμην αλαθνξάο είλαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ λα
εληνπίδνπλ, λα ζπιιέγνπλ, λα επεμεξγάδνληαη, λα ζπλζέηνπλ, λα ζπγθξίλνπλ ηδέεο
θαη κεζνδνινγίεο θαιιηεξγώληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Δπνκέλσο, είλαη ζε ζέζε
λα επεμεξγάδνληαη θαιύηεξα ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ θαη λα αληρλεύνπλ
θαη λα θαηαγξάθνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηώλ ηνπο.
Αθόκε, ε έθζεζή ηνπο ζε έλα πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ βνεζά λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε εληζρύνληαο ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο μελνθνβίαο, απαιιαγκέλνη πηα από ηα
ζηεξεόηππα πνπ ηπρόλ θνπβαινύλ κέζα ηνπο γηα αλζξώπνπο άιισλ εζλνηήησλ,
θπιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεπηηθώλ ή πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ.
Τέινο, ε απόθηεζε εκπεηξνγλσκνζύλεο ηνπο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε, ρεηξαθέηεζε,
απηνπξνζδηνξηζκό θαη απηνπξαγκάησζή ηνπο σο εθπαηδεπηηθνύο. Απηό ζεκαίλεη θαη
αλάπηπμε πξνζσπηθώλ αηνκηθώλ ηθαλνηήησλ όπσο απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε,
αμηνπηζηία, ππεπζπλόηεηα, ζπλέπεηα, πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη πξσηνβνπιία, θαζώο
θαη ζπλαηζζεκάησλ αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο
αθνύ, βειηηώλνληαο ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ ηνπο, είλαη πην απνηειεζκαηηθνί θαη
απνδνηηθνί ζηνλ ηνκέα ηνπο.
Όκσο, ην κεγάιν θέξδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξρεηαη κε ην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί ηε δξάζε, δειαδή αλ νη ζηόρνη ηεο
επεηεύρζεζαλ, αλ νη δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο ηθαλνπνηήζεθαλ, αλ βξήθε λέεο πεγέο
πιεξνθόξεζεο, αλ μεπέξαζε πξνζσπηθνύο ηνπ θόβνπο θη αλαζθάιεηεο, πόζεο
γλώζεηο απνθόκηζε, ζε πνην ηνκέα βειηηώζεθε θαη πόζν, ηη από απηά κπνξεί λα
εθαξκόζεη ζηελ πξάμε θαη πώο. Σηε ζπλέρεηα, πεξλά ζηελ απηναμηνιόγεζε,
αλαιύνληαο θαη επαλεμεηάδνληαο ηηο δηθέο ηνπ παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο
θαη αληηιήςεηο. Σηελ πεξίπησζε εληνπηζκνύ ζθαικάησλ, πξνρσξά ζηελ αλαζεώξεζε
ησλ κεζόδσλ ηνπ θαη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ. Σηελ νπζία, ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα παξαδερζεί αζηνρίεο θαη αηέιεηεο θαη λα πξνρσξήζεη ζε δηνξζσηηθέο
παξεκβάζεηο. Ζ απηναμηνιόγεζε πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηνπο πξνζσπηθνύο
αλαζηνραζκνύο ηνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα επαλάδξαζε, άξα θαη γηα
πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειέζκαηνο ζπκβάιινληνο ηαπηόρξνλα
ζηελ επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζή ηνπ.
Σε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα είλαη
ζεκαληηθά θαζώο ζηε ζύγρξνλε επνρή πξνβάιιεη επηηαθηηθή ε αλάγθε επηκόξθσζεο
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ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηνπο ηξόπνπο
επίιπζήο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηελ Π.Δ είλαη
επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο αιιά κπνξεί λα κελ
είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ηερληθέο πνπ απαηηνύληαη ζε εθπαηδεπηηθό επίπεδν. Σπρλά,
ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα «δηδαρζνύλ» ζσζηά αιιηώο κπνξεί
λα επηθέξνπλ ιάζνο απνηειέζκαηα. Δηδηθά, ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ είλαη θξίζηκν λα δηδαρζνύλ ζηνπο καζεηέο, ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο, κε
κεγάιε επζύλε.
Αθόκε, θαηαλννύλ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο ρώξαο-εηαίξνπ θαη ηελ
εθαξκνγή θαη πινπνίεζή ηεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, κε ζηόρν πάληα ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ θαη ηελ απόθηεζε πνιύηηκσλ εκπεηξηώλ. Έηζη, είλαη ηθαλνί λα
θαηεπζύλνπλ νξζά ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ απόθηεζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο.
Τέινο, απνθηνύλ ηηο εηδηθέο γλώζεηο πνπ ηνπο θαζηζηνύλ ηθαλνύο λα βνεζήζνπλ
ηνπο καζεηέο ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη
θνηλσληθό πεξηβάιινλ, λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζπλδένληαη κε απηό, λα ηνπο δξαζηεξηνπνηήζνπλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα ώζηε λα
ζπκβάιινπλ ζηε γεληθόηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο, λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο
ζηάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θη επίιπζε κειινληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη
λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά σο ππεύζπλνη πνιίηεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο.
Δπεηδή πνιιά από ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα επηιύνληαη ή ακβιύλνληαη κέζα
από ηε ινγηθή ηεο αηνκηθήο ζπλεηήο ζπκπεξηθνξάο, κέζα από ηελ επαηζζεηνπνίεζε
νκάδσλ ρξεζηώλ, κέζα από ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε όισλ, κέζα από ηελ
ελζσκάησζε ηεο έλλνηαο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε όιεο ηηο παξαγσγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο σο κηα αλαπόζπαζηε παξάκεηξόο ηνπο, ρξεηάδεηαη θάπνηνο πνπ λα
επηζεκαίλεη, λα πξνηξέπεη, λα πξνηείλεη ή αθόκα θαη λα απνηξέπεη. Τν ξόιν απηό
κπνξνύλ λα ηνλ επσκηζζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί.
ΣΟ EΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τελ πξώηε εκέξα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο, επηζθεθηήθακε ηνλ
πύξγν (Torre) Agbar, όπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο εηαηξείαο AgBar - Aguas
Barcelona Group (Νεξά ηεο Βαξθειώλεο)( Σχήμα 1)
Σχήμα 1:Πύξγνο Agbar
Ζ Agbar Group κε 150 εηαηξείεο παγθνζκίσο θαη 140 ρξόληα
ηζηνξίαο ηδξύζεθε ην 1867 ζηε Ληέγε σο Compagnie des Eaux
de Barcelone (Εηαηξεία πδάησλ ηεο Βαξθειώλεο) από έλαλ
επελδπηή από ηε Γαιιία θαη ηε Καηαινλία. Όπσο κάζακε, ην
θηίξην είλαη Βηνθιηκαηηθήο Αξρηηεθηνληθήο θαη αξρηηέθηνλάο ηνπ
ν Γάιινο Jean Nouvel, πνπ εκπλεύζηεθε ην ζρήκα ηνπ Torre
Agbar από ην Μνλζεξάη έλα βνπλό θνληά ζηε Βαξθειώλε όκνην
κνξθνινγηθά κε ηα Μεηέσξα καο ή έλα πίδαθα λεξνύ πνπ
αλαβιύδεη κέζα από ηε γε (Γθάηδεξ), ελώ ηαπηόρξνλα ην βξάδπ,
ν θσηηζκόο ηνύ δίλεη ηελ εηθόλα κηαο ζεξκήο πεγήο κε ηηο
αλάινγεο απνρξώζεηο (θόθθηλν-δεζηό ζηε βάζε ηνπ θαη γαιάδην
ζην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ, όπνπ ην λεξό είλαη πην θξύν). Τν
εληππσζηαθό θηίξην από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαιύπηεηαη από
κία πξόζνςε από γπαιί. Δπηπιένλ, έρεη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο ζην εμσηεξηθό ηνπ
πνπ ξπζκίδνπλ ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ πεξζίδσλ ζηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ,
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κεηώλνληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θιηκαηηζκό. Μία θαηαζθεπή θηιηθή πξνο
ην πεξηβάιινλ σο πξνο ηα πιηθά θαη όπνπ γίλεηαη πιήξεο εθκεηάιιεπζε θαη ρξήζε
ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Σηνπο 38 νξόθνπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηέζζεξα ππόγεηα
επίπεδα θαη ζηα 30.000 ηκ ηεο επηθάλεηάο ηνπ, ππάξρνπλ ηα γξαθεία ηεο Τερληθήο
ππεξεζίαο ηεο Ηζπαληθήο εηαηξίαο δηαρείξηζεο (δηαλνκήο θαη επεμεξγαζίαο) ηνπ
λεξνύ.
Σχήμα 2:απνζηαθηήξαο λεξνύ
Από ηελ θ Cristina Bagaria Vidal ελεκεξσζήθακε γηα ηνλ
θύθιν ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ ζηελ Βαξθειώλε, ηνλ ηξόπν
ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ πνιύηηκνπ
απηνύ αγαζνύ θαζώο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηείαο γηα
ρξήζε αθαιαησκέλνπ λεξνύ από ηε ζάιαζζα. Σήκεξα ε
πόιε ηεο Βαξθειώλεο ρξεζηκνπνηεί ήδε 20% πνζνζηό
αθαιαησκέλνπ λεξνύ.Αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη επίζθεςε
ηόζν ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ όζν θαη ζηελ πξνζσξηλή
έθζεζε ηνπ ηζνγείνπ κε ζέκα «Διάηε θαη πηείηε ηελ ζάιαζζα» κε εθζέκαηα (Σχήμα
2) ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξώπνπ όρη κόλν ζηελ αξραία αιιά θαη ζηελ
ζύγρξνλε επνρή λα θάλεη πόζηκν ην λεξό ηεο ζάιαζζαο.
Τελ επόκελε εκέξα, επηζθεθηήθακε ην Γεκόζην ζρνιείν Β/ζηαο Δθπαίδεπζεο,
Ies Vall d’Hebron, κία από ηηο κεγαιύηεξεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο Καηαινλίαο.
Σχήμα 3:ΣρνιείνVall d’Hebron
Σηεγαζκέλν ζε έλα εμαηξεηηθό θηίξην δηαηεξεηέν
πνπ ζρεδηάζηεθε θαη νηθνδνκήζεθε από ηνλ
δηαθεθξηκέλν αξρηηέθηνλα θαη βνεζό ηνπ Antoni
Gaudi ηνλ Enric Sagnier θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα
1920 κε 1930( Σχήμα 3). Τν ζρνιείν πξνζθέξεη ηξία
δηαθνξεηηθά είδε εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ηεο
Βαξθειώλεο: ηηο ζπνπδέο γηα ην ππνρξεσηηθό
πξόγξακκα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο, πξνεηνηκαζία γηα ηηο εζληθέο εμεηάζεηο γηα ην
παλεπηζηήκην αιιά επίζεο θαη γηα άιιεο εθπαηδεπηηθέο δηεμόδνπο κε ηε ινγηθή ησλ
δηθώλ καο θαηαξγεζέλησλ Πνιπθιαδηθώλ Λπθείσλ.
Σχήμα 4:νη καζεηέο θαιιηεξγνύλ
Σην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πινπνηείηαη έλα
πξόγξακκα πνπ εθπαηδεύεη ηνπο καζεηέο ώζηε λα
απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε κέζα από ηελ
απεπζείαο ζύλδεζή ηνπ κε ηελ ίδηα ηε γε θαη ηελ
θαιιηέξγεηά ηεο (Σχήμα 4).
Ζ ΑΤΕΔΝΤΑ 21, ην πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ηεο Ηζπαλίαο, πινπνηείηαη θαη ζηα
ζρνιεία θάησ από ηνλ ηίηιν «ajenda 21 escolar» (ζρνιηθή αηδέληα 21). Μέζα από ην
πξόγξακκα απηό νη καζεηέο θαιιηεξγνύλ ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ ιαραληθά θαη
κπξσδηθά ζεβόκελνη απόιπηα ηηο επηηαγέο ηεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο.
Δλλνείηαη βέβαηα πσο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν θπηηθά
ιηπάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αλαθύθισζε ησλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ από
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ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε κέζνδν ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο κεηαηξνπήο
ηνπο ζε ηύξθε (βηνινγηθό ιίπαζκα) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ.
Σε έλα άλεην ρώξν ζπλεδξίαζεο θάλακε κία ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε κε ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ πνπ αθνξνύζε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ην εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα ηεο Ηζπαλίαο. Παξάιιεια έγηλε ελεκέξσζε θαη ζηνπο Καηαιαλνύο γηα ην
Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό Σύζηεκα.
Τελ ηξίηε εκέξα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο, επηζθεθζήθακε ην
«Δξγνζηάζην ηνπ Ήιηνπ - Fabrica del Sol», έλαλ πεξηβαιινληηθό θνξέα πνπ
ελεκεξώλεη θαη εθπαηδεύεη ζε ζέκαηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Τν αξρηθό
εξγνζηάζην ρηίζηεθε ην 1907 γηα λα ζηεγάζεη ηα γξαθεία ηεο παιηάο δηεύζπλζεο
Catalana de Gas, δει. ηεο εηαηξίαο θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Βαξθειώλεο.
Τν Fabrica del Sol είλαη ην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ απηνύ εξγνζηαζίνπ
θπζηθνύ αεξίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζηήξηα, γξαθεία θαη επηζθέςηκνπο ρώξνπο
γηα νπνηνδήπνηε θνηηεηή, καζεηή, επαγγεικαηία ή επηρεηξεκαηία ζέιεη λα γλσξίζεη
θαη λα εθαξκόζεη αξρέο βησζηκόηεηαο, δηαζέηεη θέληξν πιεξνθόξεζεο κε αξθεηά
έληππα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη παξέρεη
ηερλνγλσζία ζρεηηθά κε ην αζηηθό πεξηβάιινλ, ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηηο
αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Τν έξγν είλαη ζήκεξα κνλαδηθό ζηελ Ηζπαλία γηα ηηο
κεζόδνπο ρξήζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, ζύκθσλα κε ηα δόγκαηα γηα κηα βηώζηκε
αλάπηπμε ηεο Αηδέληαο 21.
Σχήμα 5:ζηελ Agenta 21
Τελ επόκελε κέξα, βξεζήθακε ζηα γξαθεία ηνπ
νξγαληζκνύ (Agenta 21) ζηελ Βαξθειώλε όπνπ ε
θ.Hilda Weissmann, καο ελεκέξσζε γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηελ Ηζπαλία, ηνλ
ηξόπν δξάζεο θαη παξέκβαζεο ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο κε
ηα ζρνιεία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ. Δίδακε επνπηηθό
πιηθό ην νπνίν δαλείδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο νκάδεο θαζώο θαη «έξγα ησλ
καζεηώλ» (Σχήμα 5). Με απιά ιόγηα ε Agenta 21 είλαη κηα δηαδηθαζία ζύκθσλα κε
ηελ νπνία, νη ηνπηθέο αξρέο ζε όια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο, θαινύληαη λα
εξγαζηνύλ από θνηλνύ κε όινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κε ηνπο
πνιίηεο. Σηόρνο ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ
πνπ ζα εθαξκόζνπλ ηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ζε ηνπηθό επίπεδν.
Ζ ηειεπηαία κέξα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο πεξηειάκβαλε
πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζηελ Bridge Bilomara θαη ζηηο
επηρεηξήζεηο: FCC AMBITO,S.A πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηαρείξηζε θαη αλαθύθισζε
ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγείσλ κε CFC, θιηκαηηζηηθώλ θιπ), θαη Electro recycling
S.A πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ αλαθύθισζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Σχήμα 6:αλαθύθισζε
Αθνύ έγηλε ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο
ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, μελαγεζήθακε ζηνπο ρώξνπο
δηάιπζεο θαη νκαδνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο πιηθώλ,
όπσο πιαζηηθό, κέηαιιν θ.ι.π. θαη είδακε in vivo πώο
έλα ςπγείν ή έλαο ππνινγηζηήο δηαιύεηαη θαη
ζπιιέγνληαη ηα επί κέξνπο πιηθά ηνπο γηα
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αλαθύθισζε ζπκβάιινληαο έηζη ζε έλα βηώζηκν κέιινλ(Σχήματα :7,8,9)
Σχήμα 7:αλαθύθισζε
Τν ελδηαθέξνλ ήηαλ όηη ζηε ζπλέρεηα ν
Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο παξέζεζε γεύκα γηα ηελ
νκάδα καο, ζπλνκίιεζε καδί καο γηα πνιιά
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, έδεημε ελδηαθέξνλ λα
κάζεη ηη γίλεηαη ζηε ρώξα καο ζηνλ ηνκέα ηεο
αλαθύθισζεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη απνδέρζεθε
ηελ πξόζθιεζή καο λα επηζθεθζεί ηελ πόιε καο ζηελ
εθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηόο καο
Σχήμα 8:αλαθύθισζε

ΔΝΣΤΠΧΔΙ - ΑΠΟΦΔΙ
Δίδακε, αθνύζακε, κάζακε, ξσηήζακε, παξαθνινπζήζακε αιιά θαη
ζπλνκηιήζακε θη αληαιιάμακε απόςεηο κε επηζηήκνλεο αμηόινγνπο, αλζξώπνπο
πεηζαξρεκέλνπο, ζε κηα ρώξα πνπ νξγαλώλεηαη θαη επηηαρύλεη ην βεκαηηζκό ηεο, ζηα
ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο
δσήο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Αιιά θαη πξνβιεκαηηζηήθακε …
όηαλ είδακε κηα πεληαθάζαξε πόιε, κε κεζνδηθή ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ
θαη νξγαλσκέλε αλαθύθισζε. Όηαλ δηαπηζηώζακε όηη ππήξρε ππθλό ζπγθνηλσληαθό
δίθηπν κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ην νπνίν ζπλεηδεηά επέιεγαλ νη θάηνηθνη γηα ηηο
κεηαθηλήζεηο ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θπθινθνξηαθό πξόβιεκα. Όηαλ
είδακε ην ππθλό δίθηπν πνδειαηνδξόκσλ θαη ζηαζκώλ δεκνζίσλ πνδειάησλ, ηα
νπνία ρξεζηκνπνηνύζαλ νη πνιίηεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, κε κηθξή νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε. Όηαλ αθνύγακε ζπλέρεηα ζηελ μελάγεζή καο όηη ε πόιε αλακνξθώζεθε
εθ βάζξσλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηνπ 1992 θαη αμηνπνίεζε ηηο ππνδνκέο όισλ
ησλ εηδώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε αθνξκή ηνπο αγώλεο θαη αλαξσηηόκαζηε
αληίζηνηρα, ηη αμηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα από ηνπο δηθνύο καο αθξηβνπιεξσκέλνπο
Οιπκπηαθνύο αγώλεο θαη αλ όρη …γηαηί.
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ην πξόγξακκα ππνβιήζεθε θαη πινπνηήζεθε κε επζύλε
ηεο Υπεύζπλεο ΠΔ αιιά θαη κε ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε όιεο ηεο νκάδαο, ηα κέιε
ηεο νπνίαο είραλ ελεξγό ξόιν ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα καο ην
πξόγξακκα ήηαλ κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα εκπεηξίεο θαη γλώζε πνπ ζα ζπζηήλακε
αλεπηθύιαθηα θαη ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο καο.
Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζή κνπ αο κνπ επηηξαπεί λα θάλσ κία πξόηαζε,
απόξξνηα ησλ εκπεηξηώλ πνπ απέθηεζα θαηά ηελ ελαζρόιεζή κνπ κε Δπξσπατθά
πξνγξάκκαηα. Δπεηδή, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο έρνπλ ιηγόηεξεο επθαηξίεο
επηκόξθσζεο, ρξεηάδνληαη επξύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ελεκέξσζε γηα ηελ
ύπαξμε πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεώλ ηνπο. Κη επεηδή ην κέξνο όπνπ ην άηνκν
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θαηνηθεί δελ πξέπεη λα απνηειεί εκπόδην ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νξγαλσκέλεο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζεσξώ απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθώλ
θέληξσλ πξνώζεζεο ησλ Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη
ζηειέρσζή ηνπο κε εηδηθνύο ιεηηνπξγνύο. Δλδεηθηηθά, νη δξάζεηο ηνπο ζα κπνξνύζαλ
λα πεξηιακβάλνπλ
 ππνζηήξημε ησλ Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ
 παξνρή βνήζεηαο ζηνπο νξγαληζκνύο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε
ζρεδίσλ
 νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ/εκεξίδσλ πιεξνθόξεζεο θαη, γεληθόηεξα, ελέξγεηεο
επαηζζεηνπνίεζεο θνξέσλ θαη αηόκσλ.
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