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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  
Τν Παγθόζκην Παλόξακα Κιηκαηηθήο Κξίζεο & Αεηθνξίαο - Δηεζλήο Κόκβνο 

Επαηζζεηνπνίεζεο www.vatraxosvrastos.gr είλαη δηθηπαθόο ηόπνο κε βαζηθό «corpus» 

16 θεθάιαηα πνπ παξέρνπλ πιηθό ελεκέξωζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη επνπηηθό ζε 

πνηθίιεο κνξθέο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη δηεμόδνπο ζε 

ζεκαληηθνύο θιάδνπο κε δεκηνπξγηθέο ζπλδέζεηο πξνβιεκάηωλ-ιύζεωλ. Κάζε θεθαιαίν 

πεξηέρεη «εμώθπιιν», από κόλν ηνπ επηηνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ, παξνπζίαζε κε αι-

ιειεπίδξαζε (ζε flash), έλα θείκελν (word doc) κε όιν ην πιηθό ηνπ flash, ραιαξά 

δνκεκέλν κε βαζηθά ζηνηρεία γηα ην θάζε ζέκα, εηθόλεο, γξαθηθά,  πιηθά ηεθκεξίωζεο 

θείκελα (άξζξα, κειέηεο θιπ), video, αμηόπηζηα web links, ήρνπο - κνπζηθή. Όια ηα 

πιηθά ειεύζεξα δηθαηωκάηωλ, έηνηκα γηα «θαηέβαζκα» θαη πνιιαπιέο ρξήζεηο κε 

παξάιιειε δπλαηόηεηα «αλεβάζκαηνο» πιηθνύ από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γηα 

εκπινπηηζκό ζεκάηωλ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο. Επίζεο απζεληηθέο επεμεξγαζίεο, (ζρε-

δόλ) πιήξεηο ηαμηλνκήζεηο κε δηεζλή πνιηηηζηηθά νπηηθή. 

ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ: θιηκαηηθή αιιαγή, αλζξωπνγελήο θξίζε, αεηθόξνο αλάπηπμε, 

παλόξακα, δηαδίθηπν, Αθξαία γεγνλόηα θιηκαηηθήο θξίζεο, άλνδνο ζηάζκεο, 

Καηαζηξνθή ηξνπηθνύ δάζνπο, Καύζωλαο, Κόθθηλε παιίξξνηα, Ρύπαλζε πινίωλ - 

πδάηωλ - ωθεαλώλ, ηξύπα όδνληνο, θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ  
 

"Αθόκα θαη ε γε, κε δηθά καο έμνδα γπξίδεη"  

Οδπζζέαο Διύηεο 

ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΝΖ ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ 

Ζ ΠΔ ππήξμε από ηε γέλλεζή ηεο ν θόθθνο ηεο άκκνπ γηα εηζαγσγή θαη 

εδξαίσζε ζε ζεκαληηθή θιίκαθα πξαγκαηηθώλ καξγαξηηαξηώλ ζην ζεκεξηλό ζρνιείν, 

δει. θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ δηαζεκαηηθήο, βησκαηηθήο, 

νιηζηηθήο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Σν Γηαδίθηπν έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ δπλακηθά θαηλνηνκηθέο πξαθηηθέο. Ηδηαίηεξα ζήκεξα, ηελ 

επνρή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο αλζξσπνγελνύο θξίζεο θαη ζην δύζθνιν δξόκν 

ηεο εθπαίδεπζεο / επηκόξθσζεο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ε ΠΔ ρξεηάδεηαη 

κεζόδνπο θαη εξγαιεία δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά.  
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Όινη, κηθξνί θαη κεγάινη, είκαζηε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο επαηζζεηνπνίεζεο, 

ελεκέξσζεο θαη επηκόξθσζεο γηα λα αλαπηύμνπκε ηηο εμεηδηθεπκέλεο δεμηόηεηεο πνπ 

έρεη αλάγθε ε επνρή. Καη κε ηελ Δπηζηήκε ηεο Αεηθνξίαο
i
 αθόκα ζηα ζπάξγαλα ε 

αλάγθε απηή γίλεηαη κεγαιύηεξε, ν ίδηνο ν νξηζκόο ηεο ην ππαγνξεύεη.  

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ 
  
 

 
 

Στήμα 1: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ θόκβνπ κε ηηο βειηηώζεηο πνπ ζα πξνζηεζνύλ 

Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ην Παγθόζκην Παλόξακα Κιηκαηηθήο Κξίζεο & Αεη-

θνξίαο - Γηεζλήο Κόκβνο Δπαηζζεηνπνίεζεο www.vatraxosvrastos.gr. Γηαζέηεη απ-

ηό πνπ δελ έρεη θακία άιιε εθαξκνγή: Έλα βαζηθό «corpus»: 15 πξνβιήκαηα θιη-

καηηθήο αιιαγήο + 10 δηεμόδνπο ζε ζεκαληηθνύο θιάδνπο (από ην ζεκαηνιόγην ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα Αεηθνξία ηεο UNESCO) ζύλνιν 25 πνπ δηακνξθώζεθαλ ζε 16 θε-

θάιαηα κε δεκηνπξγηθέο ζπλδέζεηο πξνβιεκάησλ-ιύζεσλ (π.ρ. θαηαλαισηήο - ελεξ-

γόο πνιίηεο, γεσξγία - πγεία θιπ). Δπίζεο: πνιπκεζηθό πιηθό γηα θάζε θεθάιαην, απ-

ζεληηθέο επεμεξγαζίεο,(ζρεδόλ) πιήξεηο ηαμηλνκήζεηο, δηεζλή πνιηηηζηηθά νπηηθή. Με 

ηνπο πην ζεκαληηθνύο ππιώλεο ζύγρξνλσλ εθαξκνγώλ (νπζηαζηηθό πεξηερόκελν, θνη-

λσληθή δηθηύσζε κε ζηόρν, πινύζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνο αμηνπνίεζε θαη ηε ζπ-

ληαγή επηηπρίαο πνπ είλαη ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζή ηνπο.  

Δίλαη ήδε κέινο ηνπ Climate Change Information Network (CC:iNet) (Γίθηπν 

Πιεξνθόξεζεο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηελ Κιηκαηηθή θξίζε) θαη εκθαλίδεηαη ζηηο 

θαηεγνξίεο Education, Training, Public participation θαη International Cooperation. 

Καη ην ΜΖΣΗ Παγθόζκην Γίθηπν Αλζξσπηζηηθήο πλείδεζεο ΜΚΟ, δεκηνπξγόο 

απηήο ηεο εθαξκνγήο έγηλε δηαπηζηεπκέλνο Παξαηεξεηήο ηεο (UNFCCC) 

Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή αθξηβώο γη απηήλ. Ζ 

εθαξκνγή δελ είλαη απνηέιεζκα πλεπκαηηθήο εξγαζίαο γξαθείνπ. Δίλαη απνηέιεζκα 



βησκαηηθήο εκπεηξίαο ησλ ππεύζπλσλ ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο πλείδεζεο 

ηεο Λίκλεο Πιαζηήξα κεηά ην πέξαζκα εθαηνληάδσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

από ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο ζε κηα πεληαεηία. Δίλαη απνηύπσκα ηεο αγσλίαο θαη ηεο 

απαίηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο γηα ζθαηξηθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηώζεηο ηνπ πην πνιπζύλζεηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε ίδηα ε 

Αλζξσπόηεηα ζηνλ πιαλήηε νιόθιεξν θαη θαηά κείδνλα ιόγν ζηνλ εαπηό ηεο.  

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΤ  
Πην ζπγθεθξηκέλα: Απνηειείηαη από 16 θεθάιαηα ζε 2 θαηεγνξίεο. 1

ε
: Σα 

ζπκπηώκαηα: ΑΚΡΑΗΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΚΡΗΖ, ΑΝΟΓΟ 

ΣΑΘΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ, ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΡΟΠΗΚΟΤ ΓΑΟΤ, 

ΚΑΤΩΝΑ, ΚΟΚΚΗΝΖ ΠΑΛΛΗΡΟΗΑ, ΡΤΠΑΝΖ ΣΩΝ ΠΛΟΗΩΝ, ΡΤΠΑΝΖ 

ΤΓΑΣΩΝ, ΡΤΠΑΝΖ ΩΚΔΑΝΩΝ, ΣΡΤΠΑ ΟΕΟΝΣΟ & ΒΛΑΒΔΡΔ 

ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ. 2
ε
: Οη αλζξσπνγελείο 

πιεπξέο πνπ ηαπηίδνληαη ζρεδόλ κε ηηο ελόηεηεο ηεο UNESCO κέζα από νξηζκέλνπο 

δεκηνπξγηθνύο ζπλδπαζκνύο: ΑΝΘΡΩΠΗΝΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ & ΑΔΗΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΓΑΟ ΠΡΑΗΝΟ ΠΛΑΝΖΣΖ-ΚΤΚΛΟ ΠΡΑΗΝΟΤ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΑΠΔ, ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΩΝΗΔ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΜΟ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ, ΔΝΔΡΓΟΗ ΠΟΛΗΣΔ, ΝΔΡΟ ΓΑΛΑ-

ΕΗΟ ΠΛΑΝΖΣΖ.  

Κάζε θεθάιαην έρεη: 1. Έλα «εμώθπιιν» πνπ από κόλν ηνπ είλαη επηηνκή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη πξσηόηππν επνπηηθό πιηθό κε βάζε ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη 

παξνπζίαζε κηαο πιεπξάο ηεο θιηκαηηθήο  θξίζεο. 

  
 

Στήμα 1: Έλα από ηα εμώθπιια ηνπ θόκβνπ: ΓΑΟ ΠΡΑΗΝΟ ΠΛΑΝΖΣΖ – 

ΚΤΚΛΟ ΠΡΑΗΝΟΤ 

 



2. Μηα interactive παξνπζίαζε θάζε θεθαιαίνπ ζε flash. 3. Έλα θείκελν (word doc) 

κε όιν ην πιηθό ηνπ flash θαη αθόκε πεξηζζόηεξν, ραιαξά δνκεκέλν κε βαζηθά ζηνη-

ρεία γηα ην θάζε ζέκα. 4. Δηθόλεο. 5. Γξαθηθά. 6. Τιηθά ηεθκεξίσζεο θείκελα (άξ-

ζξα, κειέηεο θιπ). 7. Video. 8. Αμηόπηζηεο ηζηνζειίδεο. 9. ήρνπο-κνπζηθή. Όια 

ειεύζεξα δηθαησκάησλ, έηνηκα γηα «θαηέβαζκα» θαη πνιιαπιέο ρξήζεηο.   

 

ΓΗΑΣΗ Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΘΔ ΛΔΞΖ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  
Ση ζεκαίλεη ν θάζε όξνο ηεο νλνκαζίαο ηεο εθαξκνγήο: Α. Παγθόζκην Παλό-

ξακα
ii
 Panorama Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο εθαξκνγήο. Απαξαίηεηνο 

ραξαθηεξηζκόο γηα έλα ζέκα πιαλεηηθό, κνλαδηθά πνιύπινθν, πνιπεπίπεδν, 

πνιπζύλζεην πνπ αλαδεηά αλάινγε ιύζε θαη ηνπ νπνίνπ ε ζθαηξηθή ζεώξεζε ιείπεη. 

Πην αλαιπηηθά: Γηαηί «παλόξακα»; Γηαηί ε παλνξακηθή εηθόλα ηεο θιηκαηηθήο 

θξίζεο, ε «ζθαηξηθή», ε νινθιεξσκέλε; Γηόηη είλαη θξίζε θαη αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΛΑΝΖΣΖ. Γηόηη ππάξρεη έληνλε αιιειεπίδξαζε ησλ 

θαηλνκέλσλ παγθόζκηα. Γηόηη είλαη πξσηνθαλήο ε πνιππινθόηεηα ησλ 

πξνβιεκάησλ. Γηόηη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ δπλαηό, 

είλαη ην πιαλεηηθό. Γηόηη ππάξρεη θίλδπλνο όρη ηόζν γηα ην αλζξώπηλν είδνο αιιά 

θπξίσο γηα ηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό. Γηόηη πξέπεη λα απνθύγνπκε αθξαίεο θαη 

ζπαζκσδηθέο ιύζεηο. Γηόηη πξέπεη λα απνθύγνπκε θαηαζηξνθέο πνπ γίλνληαη ζε 

ρξόλν-κεδέλ αγαζώλ ηα νπνία ρξεηάζηεθαλ ρηιηάδεο ρξόληα γηα λα δεκηνπξγεζνύλ 

Γηόηη πξέπεη λα απνηξέςνπκε ην Με αλαζηξέςηκν. Γηόηη ρξεηάδεηαη λα μερσξίδνπκε 

ην θύξην από ην δεπηεξεύνλ. Γηόηη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ε ζηάζε ηνπ 

αλζξώπνπ είλαη ζαλ λα πξηνλίδεη ην θιαδί πάλσ ζην νπνίν ζηέθεηαη. Γηόηη 

εκθαλίδεηαη έληνλε αλάγθε ζπλνιηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο. Γηόηη πξέπεη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηα κεγέζε. Γηόηη ε θαηάζηαζε δελ είλαη επείγνπζα, είλαη 

ΠΟΛΤ επείγνπζα. Γηόηη ν πιαλήηεο έρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε νιόθιεξν ην 

ζύκπαλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ύπαξμε δσήο, είλαη ην κνλαδηθό κέξνο πνπ κπνξνύκε λα 

δήζνπκε θαη, θπζηθά δελ έρεη έμνδν θηλδύλνπ. Γηόηη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε 

ηε ζεκαζία ηεο ιεπηνκέξεηαο, π.ρ. ηα πνιύηηκα ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο βξίζθνληαη 

ζηα πξώηα πάλσ-πάλσ εθαηνζηά ηνπ Γηα λα επηζεκαλζνύλ ηα ζπαζκσδηθά κέηξα πνπ 

παίξλνληαη ή ιύζεηο πνπ πηνζεηνύληαη. Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε κνλαδηθή 

νκνξθηά ηνπ πιαλήηε. Γηα λα απνθεύγεηαη, γεληθά, ε ιαλζαζκέλε αληηκεηώπηζε ή 

«θαηαζηνιή» απέλαληη ζηε θύζε, π.ρ. κεγάια θξάγκαηα. Γηα λα θαηαγγειζνύλ ιύζεηο 

πνπ εμππεξεηνύλ βξαρππξόζεζκα θαηαζθεπαζηέο πξντόλησλ θαη όρη ηνλ πνιύ θόζκν 

καθξνπξόζεζκα. Γηόηη ππάξρνπλ αθόκα αξθεηνί («ζθεπηηθηζηέο» απηναπνθαινύληαη) 

πνπ αξλνύληαη όηη ην πξόβιεκα έρεη όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εθαξκνγή 

εληζρύεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηλσληώλ κε κνλαδηθή ζπλνπηηθή ζθαηξηθή 

παξνπζίαζε.  Γηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε θπβεξλήζεσλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

νξγαληζκώλ, ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ελεξγώλ πνιηηώλ ζε αμηόπηζηεο 

πιεξνθνξίεο, ελαιιαθηηθέο ηδέεο, νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο, πξόηππεο εθαξ-

κνγέο, θαηλνηόκα εξγαιεία, νηθνλνκηθέο ιύζεηο θαη ελεκεξσκέλνπο εκπεηξνγλώκν-

λεο. Παξέρεη πξσηνγελή πιηθά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε γηα επθαηξίεο ζηε 

δηα βίνπ θαηάξηηζε. Γίλεη ηελ επθαηξία γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, δηεζλείο ζπλ-

εξγαζίεο θαη θνηλσληθή δηθηύσζε γηα δξάζε. Δληζρύεη ηε βάζε ιήςεο απνθάζεσλ 

ζην θαζνξηζηηθό γηα ηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό πεδίν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πνπ 

απνηειεί ζεκεξηλό πξόβιεκα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη, ηαπην-

ρξνλα, απξηαλή πξόθιεζε γηα αιιαγή ηξόπνπ ζθέςεο, λννηξνπίαο θαη ζηάζεο 

δσήο.  

Β. Κιηκαηηθήο Κξίζεο Climate Crisis: Δπηινγή ηνπ όξνπ «θξίζεο» θαη όρη «αιια-

γήο» γηα λα θαλεί ν επείγνλ ραξαθηήξαο. Αεηθνξία: Γηόηη δελ καο απαζρνιεί κόλν ην 



πξόβιεκα αιιά θαη ε ιύζε. Γ. Γηεζλήο: Γελ είλαη κόλν ειιεληθόο αιιά θύξηα δηεζ-

λήο, παγθόζκηνο. Δθεί ζηόρεπζε από ηελ αξρή γηαηί εθεί θάλεθε θαη ην θελό πνπ ππ-

ήξρε.  

Γ. Κόκβνο: Δίλαη ήδε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ πιεπξώλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

όισλ ησλ εθθξαζηηθώλ ζηνηρείσλ (multimedia) από ηα νπνία απνηειείηαη ε παξνπ-

ζίαζε θάζε πιεπξάο, όισλ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θάζε πιεπξά. Απηή 

ε ζπγθέληξσζε έιιεηπε κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ θόκβνπ από ην παγθόζκην ηζηό αιιά 

θαη γεληθόηεξα. 

 Δ. Δπαηζζεηνπνίεζεο: Κύξηνο ζθνπόο λα δώζεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ πην ζπλνπηηθή 

αιιά θαη όζν γίλεηαη πην νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ην ζέκα πνπ ελδηαθέξεηαη. Κα-

ιύπηεη αλάγθεο επαηζζεηνπνίεζεο, πιεξνθόξεζεο, επηκνξθσηηθνύ - θνηλσληθνύ ρα-

ξαθηήξα. Δίλαη πβξηδηθή εθαξκνγή κε ζηνηρεία από «πύιε», «θάζεηε πύιε», ελεκε-

ξσηηθό δηθηπαθό ηόπν, «ηξάπεδα δεδνκέλσλ».  

Ε. www.vatraxosvrastos.gr / www.frogboiled.org: Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη από ηελ 

πην ραξαθηεξηζηηθή αλαγσγή γηα ηελ αθνινπζία «θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ - πα-

γθόζκηα ππεξζέξκαλζε - θιηκαηηθή αιιαγή - θιηκαηηθή θξίζε. Γηαηί ‗βάηξαρνο 

βξαζηόο‘; Γηόηη ε θιηκαηηθή θξίζε ιύλεηαη κόλν αλ θαηαιάβνπκε ηελ θαηάζηαζή 

καο. Ζ παγθόζκηα ππεξζέξκαλζε - εθεί θαηαιήγνπλ νη δηάθνξεο επί κέξνπο επηπηώ-

ζεηο, είλαη έλα πξαγκαηηθό πξόβιεκα: ‘ απηό δελ ππάξρεη πιένλ αληίξξεζε. Δίλαη, 

επίζεο, κηα θαηάζηαζε ΜΖ ΣΑΣΗΚΖ. ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ ΒΑΘΜΗΑΗΑ. Γηα λα 

αλαθνπεί νη άλζξσπνη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όιε ηεο ηελ έθηαζε (= ΟΛΟ 

Ο ΠΛΑΝΖΣΖ), ηε ζνβαξόηεηα (= πνιιά θξίζηκα κεγέζε ζα γίλνπλ ΜΖ ΑΝΑ-

ΣΡΔΦΗΜΑ) θαη ην επείγνλ ηνπ ραξαθηήξα ηεο. Απαζρνιεκέλνη κε ηα ζέκαηα ηεο 

επηβίσζεο δελ αληηιακβαλόκαζηε απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηγά-ζηγά. Καη ν βάηξαρνο, ν 

βξαζηόο κάιηζηα, πνύ θνιιάεη;   
 
 

 
 

Στήμα 1: Ο βάηξαρνο - άλζξσπνο πνπ βξάδεη θαη δελ ην έρεη πάξεη ρακπάξη! 



 

Δίλαη ε θαιύηεξε αλαγσγή ζηελ πεξίπησζή καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη 

γηα ην πείξακα ηνπ δσληαλνύ βάηξαρνπ πνπ αλ ηνλ βάινπλ ζε δεζηό λεξό πεδάεη 

ακέζσο έμσ. Αληίζεηα ζε δνρείν κε θξύν λεξό πνπ ζεξκαίλεηαη βαζκηαία, δελ 

θαηαιαβαίλεη ηε δηαθνξά, ζηελ αξρή κάιηζηα ηνπ αξέζεη αιιά κεηά, ζ-η-ε-λ π-ν-ξ-ε-

ί-α, ΑΠΟΥΑΤΝΧΝΔΣΑΗ κε ην κνηξαίν απνηέιεζκα λα επέιζεη. Σν πείξακα απηό 

αιιά θαη ην ίδην ην βαηξαράθη ζα ην ζπλαληήζνπκε ζπρλά θαη κε δηάθνξεο κνξθέο 

ζηνλ θόκβν. Α ΣΟΤ ΓΩΟΤΜΔ ΖΜΑΗΑ! Γηα λα κε βξάζνπκε πξέπεη λα 

δξάζνπκε! Καη κε ηελ επθαηξία, έλα quiz: Ση είλαη απηό πνπ κπνξεί λα θάλεη ην 

βάηξαρν, εηδηθά ηελ ώξα ηεο απνραύλσζεο, δηόηη εθεί είκαζηε ηώξα, λα 

μεκπινθαξηζηεί; Κάηη πνπ κπνξεί λα θάλεη κόλνο ηνπ; Καη πνην ή πνηα κπνξεί λα 

είλαη απηά; Κάηη πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ άιινη; Καη πνην ή πνηα κπνξεί λα είλαη 

απηά; Κάηη πνπ κπνξεί λα θάλεη ηξίηνο παξάγνληαο (θύζε, ηπραίν γεγνλόο, 

ζπλδπαζκόο παξακέηξσλ); Καη πνην ή πνηα κπνξεί λα είλαη απηά; Παξαηήξεζε: Ζ 

δηαθνξά ηεο πεξίπησζεο ηνπ αλζξώπνπ ζε αληίζεζε κε ην βάηξαρν είλαη όηη ελώ ν 

βάηξαρνο είλαη ΔΝΑ, νη άλζξσπνη είλαη ΠΟΛΛΟΗ. Απηό βνεζάεη ή εκπνδίδεη; 

Μπνξνύλ νη άλζξσπνη λα ελεξγήζνπλ ζπιινγηθά γηα έλα ζεηηθό απνηέιεζκα κέζα 

ζηα πεξηζώξηα πνπ δίλεη ε επηζηήκε, εηδηθά κάιηζηα ζε πεξίνδν θξίζεο όπνπ ε 

ζύγρπζε ηνπ λνπ - ή ηεο δηαηήξεζεο ηεο εμνπζίαο κεγαιώλεη;  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ, ΥΡΖΣΔ, ΣΟΥΟ  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ  

Ο θόκβνο έρεη… πεξηερόκελν ζέκαηα πεξηβάιινληνο κε επηθέληξσζε ζηα πξνβιή-

καηα (θιηκαηηθή αιιαγή / θξίζε) θαη ηηο ιύζεηο (αεηθνξία, πξάζηλε νηθνλνκία / 

αλάπηπμε), ζε ΓΗΔΘΝΔ ΔΠΗΠΔΓΟ σο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο απνηειεζκαηη-

θέο, ζθαηξηθέο, νινθιεξσκέλεο. Γεληθά ην δηαδηθηπαθό πεξηερόκελν (content) είλαη 2 

εηδώλ: Πξσηόηππν θαη από άιιεο πεγέο. Καη εδώ ν «βάηξαρνο» είλαη δηζδηάζηαηνο. 

Δίλαη «παξνρέαο πεξηερνκέλνπ». Παξέρεη πνιύ θαιήο πνηόηεηαο & πνζόηεηαο πξσ-

ηόηππν πιηθό: θείκελα πξνβιεκάησλ θιηκαηηθήο αιιαγήο, ‗κνλαδηθόηεηα‘ πιαλήηε, 

«εμώθπιια» 16 θεθαιαίσλ, θείκελα & ηζηνξίεο «Παξακπζά ηνπ Μέιινληνο» θιπ. 

Δίλαη πάξα πνιύ θαιόο «πξάθηνξαο πεξηερνκέλνπ», ίζσο αθόκα θαιύηεξνο & από 

παξνρέαο. Πνιύ ζεκαληηθό γηα ην ζέκα «θιηκαηηθή αιιαγή», γηα ηελ νπνία εθαηνκ-

κύξηα ζειίδεο παξέρνπλ κε έγθπξν, αληηγξακκέλν αβαζάληζηα θαη επηζηεκνληθά 

ακθηζβεηνύκελν πεξηερόκελν. Πιενλεθηήκαηα: Απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε δεδνκέ-

λσλ κέζα από 30ρξνλε εκπεηξία, δεκηνπξγηθή «δηαρείξηζε γλώζεο».  

 

ΥΡΖΣΔ  

       Γεληθό θνηλό, Μαζεηέο-ζπνπδαζηέο, παηδηά-έθεβνη, επαηζζεηνπνηεκέλνη 

θαηαλαισηέο, Γεκόζηνη ππάιιεινη, Δθπαηδεπηηθνί, γπλαίθεο, ρξήζηεο ελαιιαθηηθώλ 

πεγώλ ελέξγεηαο, νπαδνί ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ δσήο, εξεπλεηέο-επηζηήκνλεο-

επηρεηξεκαηίεο- ηνπξίζηεο κε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Δλεξγνί πνιίηεο πνπ 

αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα κηα νινθιεξσκέλε, ζθαηξηθή εηθόλα ηεο θιηκαηηθήο 

θξίζεο. Αλήζπρνη εξεπλεηέο, δεκνζηνγξάθνη, εθπαηδεπηηθνί, ζπνπδαζηέο, 

καζεηέο πνπ αλαδεηνύλ πιηθά θαη πεγέο γηα αμηόπηζηε ελεκέξσζε, έξεπλα, εξγαζίεο. 

Γξαζηήξηνη δεκόζηνη ιεηηνπξγνί «θόβεη δξόκν» γηα επείγνπζεο θαη απνηειεζκα-

ηηθέο ιύζεηο. Τπνςηαζκέλνη θαηαλαισηέο πνπ επηζεκαίλνπλ θαη επηιέγνπλ πξντόληα 

& ππεξεζίεο κε πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά αεηθνξίαο.  



ΣΟΥΟ  

       Σν «γλσζηαθό θεθάιαην» απνηειείηαη από ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αξρηθνύ πιηθνύ 

θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ «flash» (θηλνύκελεο interactive ελόηεηεο) ησλ 16 ελνηήησλ 

ηνπ Παλνξάκαηνο, απνηέιεζκα πιήξνπο απαζρόιεζεο δύν κειώλ ηνπ ΜΖΣΗ κε ηελ 

επηζηεκνληθή επίβιεςε άιισλ ηεζζάξσλ, ελόο θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ, ελόο θαζεγεηή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ελόο θαζεγεηή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ελόο 

ζηειέρνπο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ Αζελά. Κπξίσο, όκσο, ν «βάηξαρνο» είλαη 

απνηέιεζκα βησκαηηθήο εκπεηξίαο ησλ ππεύζπλσλ ηνπ Κέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο πλείδεζεο ηεο Λίκλεο Πιαζηήξα κεηά ην πέξαζκα 

εθαηνληάδσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ από ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο ζε κηα 

πεληαεηία γηα πεξηβαιινληηθέο μελαγήζεηο ζηελ πεξηνρή. Έρεη ζηόρν λα 

απνηειέζεη έλα απνηειεζκαηηθό - δπλακηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο ΠΔ θαη ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε. Σόζν δνκεκέλν ώζηε λα βξίζθνπκε 

εύθνια όηη ζέινπκε αιιά θαη ηόζν ραιαξό ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύκε ην πιηθό 

όπσο ζέινπκε. Ζ θαιύηεξε πεξίπησζε γηα όζνπο ζέινπλ ε εθαξκνγή ηνπο λα έρνπλ 

γεληθόηεξε επηηπρία ζην δηαδίθηπν είλαη λα γξάςνπλ πξσηνηππα θείκελα, λα 

κνηξαζηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο δσγξαθηέο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα ηνπο 

θαη λα εκπινπηίζνπλ ην web κε ρξήζηκν πεξηερόκελν. Απηό πξνζπαζνύκε λα 

θάλνπκε ζπλέρεηα αιιά δελ αξθεί.  Σν Παλόξακα Παγθόζκηαο Κιηκαηηθήο Κξίζεο & 

Αεηθνξίαο, εθαξκνγή ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟΣΖΣΑ είλαη δηεζλήο 

θόκβνο θαηαζθεπαζκέλνο κε βάζε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Ο.Ζ.Δ.  

ΝΑ ΖΚΧΘΔΗ Ο ΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΣΑ ΠΗΗΝΑ ΣΟΤ ΠΟΓΗΑ  
 

 

Στήμα 1: «Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη:  
Το Σηαςποδπόμι ηηρ Εκπαίδεςζηρ για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη»   

 

Απηό πνπ πξνζπαζεί ζήκεξα ε Αλζξσπόηεηα κέζα από ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθνξία είλαη ΝΑ ΖΚΧΘΔΗ Ο ΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΣΑ ΠΗΗΝΑ ΣΟΤ 

ΠΟΓΗΑ… ηελ πξνζπάζεηα απηή ε δσληαλή Κνηλσληθή Γηθηύσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο κέζα από παξόκνηα εξγαιεία είλαη απαξαίηεηε γηαηί είλαη ακθίδξνκε. Ο 

θόκβνο έρεη πιηθό γεληθό, δηεζλέο, παγθόζκην πνπ εκπινπηίδεηαη ζπλερώο από ηε 

δηαρείξηζή ηνπ. Γηα ηελ ηνπηθή ελίζρπζε, όκσο ηίπνηε δελ είλαη θαιύηεξν από ζπγθε-

θξηκέλν πιηθό πνπ «αλεβάδεη» ην ζρνιείν, ε ηάμε, ν εθπαηδεπηηθόο, ν καζεηήο... 



                                                           
i Ζ Δπηζηήκε ηεο Αεηθνξίαο είλαη έλα αθαδεκατθό πεδίν πνπ αλαπηύζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα. Δπηδηώθεη ηελ θαηαλόεζε ησλ 

δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε ζπζηήκαηα ολόκληροσ ηνπ πιαλήηε (παγθόζκην θιίκα, βηνπνηθηιόηεηα θιπ), ηεο θνηλσλίαο ως 

σύνολο (πόιεηο, ελέξγεηα, αλάπηπμε) θαη ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ατομικά (πγεία, πξνζαξκνγή θιπ) θαζώο θαη ηελ ηεθκε-

ξίωζε ησλ ζπλεπαθόινπζσλ θηλδύλσλ γηα ηελ αλζξώπηλε επεκεξία θαη αζθάιεηα από ηνλ θινληζκό ησλ ζπλδέζεσλ απηώλ. 

Πξόθεηηαη γηα έλαλ επηζηεκνληθό θιάδν πνπ αλαπηύζζεη ζηόρνπο θαη κεζόδνπο κε γλώκνλα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ησλ 
παξαπάλσ ζπζηεκάησλ ζηηο ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο γηα λα επαλαθέξεη ηα ζπζηήκαηα ζηελ πξνεγνύκελή ηνπο θαηάζηαζε θαη λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο ζηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζά ηνπο. Όιεο νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο παξαπέκπνπλ ζε δεζκνύο (links), 

ελεξγέο από ηελ δηεύζπλζε http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability_science.  
Sustainability science has emerged in the 21st century as a new academic discipline.[1] This new field of science was officially 

introduced with a "Birth Statement" at the World Congress "Challenges of a Changing Earth 2001" in Amsterdam organized by 
the International Council for Science (ICSU), the International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), the International 

Human Dimensions Programme on Global Environmental Change[4] (IHDP) and the World Climate Research 

Programme (WCRP). The name of this scientific field reflects a desire to give the generalities and broad-based approach of 
―sustainability‖ a stronger analytic and scientific underpinning as it: ... brings together scholarship and practice, global and local 

perspectives from north and south, and disciplines across the natural and social sciences, engineering, and medicine[2] — it can 

be usefully thought of as "neither ‘‘basic’’ nor ‘‘applied’’ research but as a field defined by the problems it addresses rather 
than by the disciplines it employs; it serves the need for advancing both knowledge and action by creating a dynamic bridge 

between the two."[3] Sustainability science, like sustainability itself, derives some impetus from the concepts of sustainable 

development and environmental science.[4]. Sustainability science provides a critical framework for 

sustainability [5] while sustainability measurement provides the evidence-based quantitative data needed to guide sustainability 

governance.[6] ^ Kates, R., Clark, W., Corell, R., Hall, J., Jaeger, C., Lowe, I., McCarthy, J., Schellnhuber, H-J., Bolin, B., 

Dickson, N., Faucheux, S., Gallopin, G., Grubler, A., Huntley, B., Jager, J., Jodha, N., Kasperson, R., Mabogunje, A., Matson, 
P., & Mooney, H. 2001. Sustainability science. Science 292(5517): 641–642. ^ Clark, W.C., & Dickson, N. M. 2003. 

Sustainability science: The emerging research program. Proceedings of the National Academy of Science USA 100(14): 8059-

8061. ^ Clark, W.C. 2007. Sustainability Science: A room of its own. Proceedings of the National Academy of Science 104: 
1737-1738; published online on February 6, 2007, 10.1073/pnas.0611291104 ^ Environmental Science: Iowa State University 

^ Komiyama,H. , Takeuchi,K. 2006. Sustainability science: building a new discipline. Sustainability Science 1:1–6. 

^ "Sustainability Accounting in UK Local Government". The Association of Chartered Certified Accountants. Retrieved 2008-
06-18. ^ [1] Sustainability Science Program at Harvard's Center for International Development ^ Kieffer, S.W., Barton, P., 

Palmer, A.R., Reitan, P.H., & Zen, E. 2003. Megascale events: Natural disasters and human behavior. Geol. Soc. America 

Abstracts with programs: 432. ^ Reitan, P. 2005. Sustainability science – and what‘s needed beyond science. Sustainability: 
Science, Practice, & Policy 1(1):77-80. /vol1iss1/communityessay.reitan.html 
 

ii Ζ «κεγάιε εηθόλα», ζθαηξηθή, νινθιεξσκέλε, νιηζηηθή παξνπζίαζε / αληηκεηώπηζε (the big picture; the entire perspective on 

a situation or issue; the entire perspective on the scope and definition of an enterprise (climate change procedure, sustainability 

model of production / consumption); perspective; overview; overall picture; the visual percept of a region subject; the appearance 
of things relative to one another as determined by their distance from the viewer; the presentation of all the distinct features or 

elements in a problem; the unbroken view of an entire surrounding area; a comprehensive presentation, a survey;  A picture or 

series of pictures representing a continuous scene, often exhibited a part at a time by being unrolled and passed before the 

spectator; A mental vision of a series of events; an extensive unbroken view, as of a landscape, in all directions; a large extended 

picture or series of pictures of a scene, unrolled before spectators a part at a time so as to appear continuous;  the big picture does 

not only describe the event from a holistic consideration but also serve as the requirements to the operation solutions.  The big 

picture is abstractive and invisible, it can only comprehended with mind rather than eyes. A major effort of climate change 

is to comprehend the invisible big picture and conduct explicit modeling technique for visualization. It can be an physical subject 

which is too large for human eyes to comprehend or it can be an abstractive subject which does not physically exist. 
  
  


