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Περίληψη προγράµµατος 

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα του Κ.Π.Ε. Αρχανών που εκπονήθηκε πιλοτικά κατά το 
χρονικό διάστηµα 18.5.2004 έως 3.6.2004 και το παρακολούθησαν  195 µαθητές δηµοτικών 
σχολείων ηλικίας 9 -12 ετών.  Το περιεχόµενο του προγράµµατος ήταν προσανατολισµένο στη 
διερεύνηση του φαινοµένου της βιοσυσσώρευσης και των επιπτώσεων της στη βιοποικιλότητα 
µε αφορµή ένα τοπικό περιβαλλοντικό πρόβληµα, τη χρήση παρασιτοκτόνων και την εξαφάνιση 
αρπακτικών πουλιών.  

 
Κριτήρια επιλογής του θέµατος 
1. Τα αρπακτικά πουλιά αποτελούν σήµερα την πιο απειλούµενη οµάδα πουλιών. Από τα 27 

είδη πουλιών που απειλούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, περίπου τα µισά είναι αρπακτικά. Η 
Κρήτη φιλοξενεί αρκετούς πληθυσµούς αρπακτικών πουλιών που είναι σηµαντικοί τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο1. 

2. Τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη έχει ενταθεί η χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων µε 
συνέπεια ένα ποσοστό 6% του θανάτου αρπακτικών πουλιών ν'  αποδίδετε σ'  αυτά2. Επίσης, 
έχουν καταγραφεί στο νησί µαζικοί θάνατοι αρπακτικών πουλιών µετά από 
αεροψεκασµούς3. 

3. Το όρος Γιούχτας, στους πρόποδες του οποίου βρίσκεται ο οικισµός των Αρχανών, φιλοξενεί 
µια αποικία γυπαετών (από τα σπανιότερα αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης) και εντάσσεται 
στο ∆ίκτυο "ΦΥΣΗ 2000" 4. Στην γύρω περιοχή υπάρχουν καλλιέργειες αµπελιού και ελιάς 
που αποτελούν την κύρια ασχολία των κατοίκων. 

4. Ιατρικά δεδοµένα αποδεικνύουν την βλαβερή επίδραση των παρασιτοκτόνων στην υγεία5 . 
5. Η ρύπανση από βιολογική συσσώρευση αποτελεί µια σοβαρή µορφή ρύπανσης και 

παγκόσµια έχουν καταγραφεί περιστατικά εξαφάνισης πληθυσµών θηλαστικών, πτηνών και 
ψαριών που οφείλονται σε αυτή. 

6. Τέλος από ερευνητικά δεδοµένα προκύπτει ότι οι µαθητές δηµοτικού σχολείου πολύ λίγο 
κατανοούν το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης6. 

 
Στόχοι του προγράµµατος 
I. Να κατανοήσουν οι µαθητές το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης και πως αυτό συµβάλλει 

στη µείωση της βιοποικιλότητας. 
II. Να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής τους και ποιά είδη είναι ευάλωτα στη 

ρύπανση από βιολογική συσσώρευση. 
III. Να γνωρίσουν τις συνέπειες και στη δική τους υγεία. 
IV. Να κατανοήσουν ότι ενώσεις που βιοσυσσωρεύονται, όπως τα παρασιτοκτόνα, 

παραµένουν για πολλά χρόνια στο περιβάλλον επηρεάζοντας και την ποιότητα ζωής των 
µελλοντικών γενεών. 
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V. Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την αλόγιστη χρήση παρασιτοκτόνων, καθώς και 
άλλων µη βιοδιασπώµενων ενώσεων. 

VI. Να υιοθετήσουν νέες πρακτικές στην καθηµερινή τους ζωή τόσο σε ατοµικό όσο και σε 
συλλογικό επίπεδο, ώστε να συµβάλλουν στον περιορισµό αυτής της µορφής ρύπανσης. 

VII. Nα ευαισθητοποιήσουν τον κοινωνικό τους περίγυρο γύρω από το σηµαντικό αυτό 
περιβαλλοντικό ζήτηµα. 

 
Στάδια του προγράµµατος 

Α. Υποδοχή  
1. Στο χώρο υποδοχής των µαθητών υπάρχει έκθεση υλικού σχετική µε το υπό µελέτη θέµα, µε 

σκοπό να διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών. 
2. Σε µια πρώτη επαφή γνωριµίας µε τα παιδιά, τα ρωτάµε για τις εντυπώσεις τους από την 

έκθεση υλικού και εάν έχουν κάποια ενηµέρωση για το θέµα που θα µελετήσοµε. Γίνεται 
έτσι κάποια διερεύνηση, καθώς και ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώσης των µαθητών για 
τη βιοσυσσώρευση, πριν τη διδασκαλία των επιστηµονικών απόψεων. 

3. Ακολουθεί µια µικρή ενηµέρωση των µαθητών για τα στάδια που περιλαµβάνει το 
πρόγραµµα που θα παρακολουθήσουν. 
Β. Στην τάξη 
Η αίθουσα έχει διαµορφωθεί κατάλληλα για να εργαστούν τα παιδιά σε οµάδες. Οι 

διαφάνειες περιλαµβάνουν σκίτσα, φωτογραφίες, σκιτσογραφίες εννοιών, γελοιογραφίες 
προκειµένου η παρουσίαση να είναι ευχάριστη για τα παιδιά. Τα παιδιά συµµετέχουν στην 
παρουσίαση του προγράµµατος εκφωνώντας διαφάνειες, περιγράφοντας εικόνες, διατυπώνοντας 
προβληµατισµούς και επιλέγοντας, έπειτα από συζήτηση µεταξύ των µελών της οµάδας, 
προτεινόµενες λύσεις. Το θέµα προσεγγίζεται διεπιστηµονικά. Ακολουθείται η παρακάτω 
πορεία: 

- Η καλλιέργεια της γης από τον άνθρωπο παλιά και σήµερα  
- Περιστατικά εξαφάνισης ειδών µετά από αεροψεκασµούς. 
- Σκιτσογραφία εννοιών µε την οποία θέτοµε στα παιδιά το ερώτηµα "γιατί 

εξαφανίστηκαν τα γεράκια;". 
- Ο ρόλος των αποικοδοµητών και η µη βιοδιασπώµενη φύση των παρασιτοκτόνων. 
- Μεταφορά τους µέσω των τροφικών αλυσίδων. 
- Μηχανισµός της βιοσυσσώρευσης µέσα από σκίτσα. 
- Τροφική πυραµίδα, ο µικρός αριθµός ανώτερων καταναλωτών σ' ένα οικοσύστηµα 

τους κάνει πιο ευάλωτους στη βιοσυσσώρευση. 
- Εξαφάνιση κυρίως σαρκοφάγων εντόµων, αναποτελεσµατικότα παρασιτοκτόνων. 
- Πολλοί τύποι παρασιτοκτόνων για την εξόντωση µιας ποικιλίας οργανισµών, είδη 

που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 
- Έννοια της βιοποικιλότητας και αναφορά στον πλούτο της ελληνικής, αλλά και της 

τοπικής  βιοποικιλότητας. 
- Κίνδυνοι για την υγεία. 
- Κοινοτική νοµοθεσία για την αντιµετώπιση αυτής της µορφής ρύπανσης που δρα 

διατοπικά και διαχρονικά. 
- Εναλλακτικές λύσεις (Βιολογική Γεωργία, ορθολογική χρήση παρασιτοκτόνων). 
- Αναφορά και σε άλλες παρόµοιες ενώσεις που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας 

ζωή (βαρέα µέταλλα και  PVC). 
- Επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ενώσεις αυτές. 
- Ανακύκλωση. 
Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η παρουσίαση κάποιας θεµατικής ενότητας, ακολουθεί 

δραστηριότητα µε µορφή παιγνιδιού (συνολικά 7) που διεκπεραιώνουν οι µαθητές κατά οµάδες, 
ώστε να επανατροφοδοτηθούν και να εκτιµηθεί πόσο έχουν κατακτήσει τις νέες πληροφορίες.  

Γ. Άσκηση Πεδίου  
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1. Οι µαθητές, χωρισµένοι στις αρχικές τους οµάδες και µε τη βοήθεια φωτογραφικού 
υλικού, αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά είδη του Γιούχτα. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση 
στα αρπακτικά πουλιά. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ελάχιστα παιδιά γνώριζαν κάποια 
είδη από αυτά. 

2. Συγκρίνουν τη βιοποικιλότητα του βουνού µε αυτή των καλλιεργειών που βρίσκονται 
στους πρόποδες του βουνού. 

3. Τέλος καταγράφουν υλικά που έχουν πεταχτεί στο βουνό και είναι µη 
βιοδιασπώµενα. 

∆. Συζήτηση στην τάξη 
Συζητάµε µε τα παιδιά για τις δικές τους συνήθειες και πως αυτές επιδεινώνουν 

αυτή τη µορφή ρύπανσης. ∆εσµεύονται την επόµενη σχολική χρονιά να εκπονήσουν 
προγράµµατα σχετικά µε το θέµα και αποφασίζουν να έρθουν σε επαφή µε ∆ήµο και 
φορείς για την εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης στο σχολείο τους. Εκφράζουν την 
ανησυχία τους για την υγεία των γονιών τους, που ασχολούνται µε αγροτικές εργασίες 
και αποφασίζουν να τους ενηµερώσουν. ∆ίνοµε υπόσχεση να τα βοηθήσοµε στην 
προσπάθειά τους αυτή. Έτσι την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος το Κ.Π.Ε. Αρχανών 
σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αρχανών διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα "φυτοφάρµακα και 
ρύπανση". 
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