
ΒΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΝΟΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Χατζησαββίδου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός-Γεωλόγος, Β/θµιας Εκπαίδευσης, 2ο Γυµνάσιο Πτολε-
µαΐδας 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Περιβάλλον, Ρύπανση, Υγεία , αέριοι ρύποι, µέτρα αντιρύπανσης, αειφορία, 
τοπική κοινωνία. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδα, τύπος, διαδίκτυο, ιστοσελίδα, µικρόφωνο, 
νέοι δηµοσιογράφοι ,ζωγραφική, φωτογραφία, τραγούδι ,χορός, βιντεοσκόπηση, παιχνίδια ρόλων 
.Συνεργασία , αλληλεγγύη, απόκτηση δεξιοτήτων, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, βιωµατική µά-
θηση. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 
 
ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΠΕΑΕΚ 2. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Η Πτολεµαίδα είναι γνωστή σε όλους  για την προσφορά της στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµα-
τος(καλύπτει περισσότερο από το 60% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας ενώ α-
πασχολούνται  στα ορυχεία του ΛΚ∆Μ περίπου 5500 άτοµα. Το κυριότερο περιβαλλοντικό πρό-
βληµα που αντιµετωπίζει είναι η ρύπανση της ατµόσφαιρας από τις εκποµπές των αιωρουµένων 
σωµατιδίων από τις καµινάδες των εργοστασίων της ∆ΕΗ και όχι µόνο…. 
  Το πρόγραµµα περιελάµβανε¨ 
-Ερευνα, παρατήρηση και φωτογραφίσεις της περιοχής 
-Έρευνα για τα δεδοµένα της αέριας ρύπανσης  και καταγραφή φορέων που διαθέτουν κλωβούς 
µέτρησης ρύπανσης. 
-Πως παράγοντια και σε τι ποσότητες οι αέριοι ρύποι. 
-Ποια είναι τα ρυπογόνα σηµεία της περιοχής. 
-Μέτρα αντιρρύπανσης που εφαρµόζονται και σύνδεσή τους  µε κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. 

- Ιδιαίτερη έµφαση θέλαµε να δώσουµε στον τρόπο που προβάλουν τα  ΜΜΕ  τα περιβαλλο-
ντικά προβλήµατα της περιοχής µας.Εχοντας υπ΄όψη ότι τύπος ,τηλεόραση και ραδιόφωνο 
αν και διαµορφώνουν σήµερα συνειδήσεις ,δεν έχουν  εν τούτοις χρησιµοποιηθεί επαρκώς 
από το σχολείο και ιδιαίτερα από καινοτόµους θεσµούς όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευ-
ση. Εχοντας λοιπόν  σαν αφετηρία τα παραπάνω, η προσωπική µου προσπάθεια σαν συντο-
νίστρια του προγράµµατος είχε προσανατολισµό να δώσει στους µαθητές την δυνατότητα 
να αποκτήσουν εµπειρίες και δεξιότητες από την ενασχόλησή τους µε τα ΜΜΕ. 

 Το κύριο βάρος δόθηκε στον τρόπο µε τον οποίο  µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα ΜΜΕ 
για την ενηµέρωση, την προώθηση και  την λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά προβλή-
µατα ( στην προκειµένη περίπτωση την αέρια ρύπανση) µέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση. 
 Με την διαδικασία αυτή οι µαθητές αποκτούν τον ρόλο του ποµπού και το ευρύ κοινό  και οι 
αρµόδιοι παράγοντες  βρίσκονται στην θέση   του δέκτη.. Οι µαθητές µε τον ρόλο αυτόν δια-
τρανώνουν την ύπαρξή τους  και υπενθυµίζουν στους ενήλικες ότι είναι και αυτοί παρόντες και 
µπορούν να σκέφτονται , να συµµετέχουν ενεργά στα κοινά, να κρίνουν και να παίρνουν µέρος 
και αυτοί (γιατί όχι) στην λήψη των αποφάσεων  για θέµατα που θα καθορίσουν το παρόν αλλά 
και το µέλλον τους , την ποιότητα της ζωής τους και του περιβάλλοντος.  
 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Ενηµέρωση των µαθητών και κατανόηση εννοιών και όρων όπως ρύπος ,ρύπανση ,τέφρα, αι-
ωρούµενα σωµατίδια κ.α. 
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-Βιωµατική  µάθηση µε επισκέψεις και συνεντεύξεις ,παιχνίδια ρόλων, ζωγραφική, κατασκευές, 
φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση, τραγούδι. 
- Σύνδεση νέων γνώσεων µε ορισµούς και ύλη των µαθηµάτων του σχολείου. 
- Χρήση νέων τεχνολογιών(∆ιαδίκτυο ,ραδιόφωνο, τύπος) 
- Συνεργασία και ενηµέρωση για την ευαισθητοποίηση άλλων µαθητών του σχολείου και του 

κοινού της  πόλης(ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, προτάσεις, δηµοσιεύσεις, ραδιοφωνικές 
εκποµπές.) 

- Συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και άλλες περιβαλλοντικές οµάδες. 
- ∆ιάδοση και προβολή  στοιχείων του προγράµµατος στο ευρύ κοινό µέσω ραδιοφώνου- τύ-

που – διαδικτύου. 
- ∆ηµοσιοποίηση του προβλήµατος- προτάσεις. 
- Προτροπή δηµοσιογράφων για προβολή  και δηµοσιοποίηση των περιβαλλοντικών προβλη-

µάτων  
 
 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-Μέθοδος project. 
-Εργασία κατά οµάδες µαθητών. 
-Επικοινωνιακή µάθηση(συνεντεύξεις ,ερωτηµατολόγια, συζητήσεις, επισκέψεις, δηµοσιεύ-
σεις). 
-Βιωµατική  µάθηση. 
-Ραδιοφωνικές εκποµπές. 
-Παιχνίδια ρόλων 
-Ζωγραφική και κατασκευές µε οικολογικά µηνύµατα. 
-Η/Υ .καταχώρηση κειµένων, εκτυπώσεις ,δηµιουργία ιστοσελίδας, δηµιουργία CDROM. 
-Οπτικοακουστικά µέσα ΄Αποµαγνητοφωνήσεις, φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις, προβολή 
slides , προβολή διαφανειών, προβολή βιντεοταινιών. 
-Χρήση εργαστηρίου φυσικών επιστηµών. 
-Χρήση σχολικής βιβλιοθήκης. 
-Χρήση εκπαιδευτικών πακέτων «Βιώσιµη πόλη »,ενέργεια»,» Νέοι ∆ηµοσιογράφοι για το πε-
ριβάλλον. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
-Ευαισθητοποίηση και  κινητοποίηση µαθητών και καθηγητών. 
-Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού και  των αρµοδίων φορέων για την προστασία 
του περιβάλλοντος της  πόλης µας. 
-Κατάθεση προτάσεων σε ∆ήµο, Νοµαρχία, ∆ΕΗ ,ΤΕΙ   ,Κέντρο Περιβάλλοντος κ.α. 
-Κινητοποίηση δηµοσιογράφων για προβολή περιβαλλοντικών θεµάτων 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
«Η  ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΑΠΙ-
∆ΕΥΣΗ» 
-Στην απόκτηση κριτικής ικανότητας. 
 -Στην διαµόρφωση προσωπικής άποψης. 
-Ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος. 
-Πολυφωνία και διακίνηση απόψεων. 
Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
-∆ιάχυση πληροφοριών, προβληµάτων ,προτάσεων. 
-Επικοινωνία µε το ευρύ κοινό (ανταλλαγή απόψεων) 
-Γνώση  και χρήση των ΜΜΕ 
-Σκηνοθεσία, σκηνογραφία, φωτογραφία, µουσική, αισθητική. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο .CLAYDE JAVEAU. 
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2.Μέσα ενηµέρωσης και παιδί.Patricia Marks Cteenjield. 
3.Θέµατα οικολογίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης .Ισιδώρα Παπασιδέρη. 
4.Οικολογία για αρχάριους(Κέιµενα Stephen Croal). 
5.Eκπαιδευτικό πακέτο «Βιώσιµες πόλεις» 
6.Εκπαιδευτικό πακέτο «Ενέργεια» 
7.Εντυπο υλικό «Νέοι ∆ηµοσιογράφοι για το περιβάλλον» 
8.Το Ελληνικό περιβάλλον. Εκδοση της συνόδου πρυτάνεων και προέδρων διοικουσών επιτρο-
πών των Ελληνικών πανεπιστηµίων. 
9. «Μαζική Επικοινωνία και πολιτιστική βιοµηχανία(κουλτούρα των µέσων) Κείµενο 
KRAYS,ADORNO,MACDONALD. 
10.Περιβαλλοντικά προβλήµατα και ∆ίκαιο.Θ.Λαζαρέτου. 
11 Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Φλογαίτη Ευγενία. 
12.Σηµειώσεις,Σκαναβή « Μέθοδοι Π.Ε.» 
13.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.Γεωργόπουλοςα.-Τσαλίκη Ε. 
14.Ιπτάµενη τέφρα,οι  δύο όψεις .Σωκράτης Ιτσκος. 
15.Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας 2002. 
16.∆ραστηριότητες για το περιβάλλον  .Φράνσις Μάκκευ. 
17.Ατµοσφαιρική χηµεία .∆ιονυσόπουλος ∆ιονύσης. 
18.Το έργο της Πτολεµαίδας ή η ιστορία της ΛΙΠΤΟΛ. Αιµίλιος  Μπούσιος. 
19.Περι παντός επιστητού για την Κοζάνη.ΑΝΚΟ ΑΕ. 
20.Ατµοσφαιρική ρύπανση στο Ν.Κοζάνης  1996.Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Κοζάνης.      


