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Φουστέρης Νικόλαος* Καθηγητής Μ.Ε. 5ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας, Συντονιστής Σ.Π.Π.Ε. 
Μπισούκη Φωτεινή Καθηγήτρια Μ.Ε. 5ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας – Μέλος Π.Ο. Σ.Π.Π.Ε. 
  
Λέξεις – Κλειδιά: Κεραία κινητής τηλεφωνίας, σταθµός βάσης, κινητό τηλέφωνο, σχολικό 
πρόγραµµα Π.Ε., κινητή τηλεφωνία, δίπολο, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, ηλεκτροµαγνητισµός, 
ραδιοκύµατα, µη-ιοντίζουσα ακτινοβολία, GSM, mobile, cellular telephony, radiation, NIR. 
 
Θεµατική Ενότητα: Σχολικό πρόγραµµα Π.Ε. 
 
Περίληψη: Πρόκειται για Σχολικό Πρόγραµµα Π.Ε. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 23 µαθητές της 
Γ’ τάξης του 5ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας. Το θέµα του προγράµµατος ήταν «Οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Πτολεµαΐδα». Η διάρκεια του προγράµµατος 
ήταν 8 µήνες περίπου, το σχολικό έτος 2003 – 2004 από τον Νοέµβριο 2003 µέχρι τον Ιούνιο 2004. 
Επίσης το πρόγραµµα εντάχθηκε στα Σχολικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας µε φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Σ.Π.Π.Ε.). Επίσης το 
πρόγραµµα εντάχθηκε στο δίκτυο Π.Ε. «Βιώσιµες Πόλεις» του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης. Στα πλαίσια 
του δικτύου είχε εγκριθεί συνεργασία µε το 3ο Γυµνάσιο Ελευθέριου – Κορδελιού Θεσσαλονίκης. 
  
Σκοπός: Το πρόγραµµα Π.Ε. είχε ως κύριο στόχο να καταγράψει τη σηµερινή κατάσταση στο 
χώρο της εγκατάστασης σταθµών βάσης σε κατοικηµένες περιοχές στη περιοχή µας και το κατά 
πόσο το γεγονός αυτό αποτελεί ή όχι κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Το θέµα 
αυτό έχει απασχολήσει έντονα την πόλη της Πτολεµαΐδας όπου βρίσκονται εγκατεστηµένες 2 
κεραίες σε κεντρικά σηµεία της πόλης και σε πολύ µικρή απόσταση από σχολεία, πάρκα, τόπους 
συνάθροισης.  
 
Στοιχεία – Μέθοδοι – Μέσα Εργασίας: Πειραµατική προσέγγιση. Υλοποίηση απλών πειραµάτων 
ηλεκτροµαγνητισµού. Υλοποίηση ραδιοφωνικής εκποµπής µπάντας ΑΜ µε τη χρήση διπόλου. 
Περιβαλλοντική προσέγγιση. Συνοµιλίες – συζητήσεις µε επιστήµονες – περιβαλλοντικές 
οργανώσεις – φορείς. Εκπαιδευτικές επισκέψεις – υλοποίηση µετρήσεων ηλεκτροµαγνητισµού στο 
Α.Π.Θ. – Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών. Νοµική προσέγγιση. Συζήτηση µε νοµικούς – δικηγόρους. 
Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας. Υλοποίηση φυλλαδίου, συνέντευξης στον έντυπο τύπο και 
ραδιοφωνικής εκποµπής. Υλοποίηση διπλής ηµερίδας για την παρουσίαση της εργασίας. 
Επισκέψεις σε τοπικούς φορείς. Αξιολόγηση προγράµµατος Π.Ε.  Υλοποίηση αρχικής – 
ενδιάµεσης και τελικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Υλοποίηση τελικών 
παραδοτέων. Ενηµερωτικό φυλλάδιο (τρίπτυχο), Βιβλίο, CD-ROM, έκθεση φωτογραφίας, 
ιστοσελίδα ( http://5gym-ptolem.koz.sch.gr/keraies/index.htm ). 
 
Αποτελέσµατα:  

Ευαισθητοποίηση των µαθητών και της τοπικής κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέµατα 
και για την κινητή τηλεφωνία και την ραγδαία εξέλιξή της.  

• 

• 

• 
• 
• 

Ενηµέρωση µαθητών, κοινού φορέων µέσω της σφαιρικής κάλυψης ενός θέµατος µε 
πολλές πτυχές που πριν την υλοποίηση της εργασίας δεν ήταν ευρέως γνωστές.  
Αναζήτηση, καταγραφή και παρουσίαση λύσεων για το περιβαλλοντικό ζήτηµα. 
Εµπλοκή του σχολείου ως θεσµός και η συµµετοχή του σε ένα επίκαιρο τοπικό ζήτηµα. 
Υλοποίηση ενός σχολικού περιβαλλοντικού προγράµµατος και ταυτόχρονη αξιολόγησή 
του από τους συντονιστές καθηγητές. 
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• 

• 
• 
• 

• 

Συζήτηση:  
Πιθανά θετικά και αρνητικά στοιχεία από την ενασχόληση µε ένα δύσκολο 
περιβαλλοντικό θέµα τόσο λόγω του θεωρητικού υπόβαθρου όσο και λόγω της 
επικαιρότητάς του. 
Θετικά και αρνητικά σηµεία από την υλοποίηση του προγράµµατος. 
Προτάσεις και σηµεία για βελτίωση επόµενου προγράµµατος. 
Η εµπειρία µας από τη συµµετοχή µας στα Σ.Π.Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ. Προτάσεις για 
βελτίωση του θεσµού. 
Η εικόνα των φορέων της περιοχής και η συνεργασία µαζί τους.  
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