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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών σήµερα και στο άµεσο µέλλον 

απαιτεί περισσότερη προσπάθεια από όλες τις χώρες όσον αφορά τις κοινές και 

διαφοροποιηµένες ευθύνες τους, αλλά και τις σχετικές δυνατότητές τους στον τοµέα της 

παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Ο στόχος του Πρωτοκόλλου του Κιότο αφενός µεν 

φαίνεται δύσκολο έως και αδύνατο για κάποιες χώρες να επιτευχθεί σύµφωνα µε τους ρυθµούς 

ανάπτυξής τους και αφετέρου σήµερα πλέον φαίνεται να είναι ανεπαρκής για την αντιµετώπιση 

των καταστροφικών συνεπειών που αναµένεται να πλήξουν τον αναπτυσσόµενο κυρίως κόσµο. 

Η εξοικονόµηση ενέργειας φαίνεται να είναι ο φθηνότερος και ταχύτερος τρόπος για τη µείωση 

των αερίων ρύπων και τη µείωση των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στην επιτάχυνση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. Το ηµερήσιο περιβαλλοντικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης µε θέµα: ‘Ενέργεια: εξοικονόµηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη’ 

προσανατολίζεται στην αλλαγή της ανθρώπινης ‘ενεργειακής συµπεριφοράς’ προκειµένου να 

επιτευχθεί ουσιαστική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και σηµαντική προστασία του 

περιβάλλοντος. Το πρόγραµµα που διαρθρώνεται σε τρία χρονικά ισοδύναµα µέρη κύριο σκοπό 

έχει αφού αναδειχθούν οι ενδεχόµενες ελλείψεις και αντιφάσεις όσον αφορά το γνωστικό και 

αξιακό υπόβαθρο των µαθητών/τριών να επαναπροσδιορίσει ολιστικά την έννοια της ενέργειας 

και να τη νοηµατοδοτήσει µέσα από µια εποικοδοµητική, παιδαγωγική διαδικασία, 

αντιπαραθέτοντάς την στην καθηµερινή και σχολική αντίληψη της ενέργειας. Μια σειρά από 

διδακτικές τεχνικές όπως: καταιγισµός ιδεών, µελέτη περίπτωσης, κατηγοριοποίηση, 

συµπλήρωση και επεξεργασία ερωτηµατολογίου, µοντελοποίηση και συζήτηση, οικοδοµούν 

αειφορικά την έννοια της ενέργειας όπου η ενεργειακή συµπεριφορά τοποθετείται στο πλαίσιο 

των σχέσεων δυναµικών και πολύπλοκων βιολογικών και ανθρωπογενών συστηµάτων. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Την δεκαετία που ακολούθησε µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 

∆εκέµβριο του 1997, οι κλιµατικές αλλαγές αναδεικνύονται χρόνο µε το χρόνο ολοένα και 

περισσότερο ως το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα του πλανήτη. Μια σειρά από 

προσοµοιώσεις µέσω κλιµατικών µοντέλων επιβεβαιώνει ότι η σταδιακή θέρµανση του 

πλανήτη συνδέεται άµεσα µε την ανθρωπογενή δραστηριότητα, αποτέλεσµα της οποίας είναι 

η αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και συνεπακόλουθα των συγκεντρώσεών 

τους στην ατµόσφαιρα. Η χρήση των ορυκτών καυσίµων φαίνεται να ευθύνεται για το 70% 

των συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε παγκόσµιο επίπεδο από το έτος 2000 

(Γεωργοπούλου, 69, 2006). Κατά συνέπεια η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών απαιτεί 

ιδιαίτερα έντονη προσπάθεια από όλες τις χώρες όσον αφορά τις κοινές και 

διαφοροποιηµένες ευθύνες τους αλλά και στις σχετικές δυνατότητές τους στον τοµέα της 
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παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Οι συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών σήµερα είναι 

οι καταστροφικές πληµµύρες κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, οι εξαιρετικά αυξηµένες 

θερµοκρασίες και η ανοµβρία κατά τη θερινή περίοδο κυρίως στις µεσογειακές χώρες µε 

επακόλουθο τις καταστροφικές πυρκαγιές, η κατακόρυφη αύξηση της συχνότητας εµφάνισης 

τυφώνων που πλήττουν πολλές περιοχές της Κ. Αµερικής και της Ασίας. Οι 155.000 Ινουίτ 

του Καναδά, της Αλάσκας, της Γροιλανδίας και της Ρωσίας έχουν πάρει πλέον τη θέση τους 

στην ιστορία ως οι πρώτοι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, δεδοµένου ότι οι κλιµατικές 

συνθήκες στις πολικές περιοχές που ζουν τις καθιστούν ακατάλληλες για να κατοικηθούν 

(Sinai, 2003). 

 

  Ο στόχος του Πρωτοκόλλου του Κιότο για µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου των βιοµηχανικών χωρών ως το 2010 κατά 5% κατά µέσον όρο µε βάση τις 

εκποµπές του 1990, αφενός µεν φαίνεται δύσκολο έως και αδύνατο για κάποιες χώρες να 

επιτευχθεί σύµφωνα µε τους ρυθµούς ανάπτυξής τους και αφετέρου φαίνεται να είναι 

ανεπαρκής για την πρόληψη των καταστροφικών συνεπειών που αναµένεται να πλήξουν τον 

αναπτυσσόµενο κυρίως κόσµο. Από το 2004  το Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γεωργοπούλου, 73, 2006) υιοθέτησε επίσηµα τη θέση ότι η µέση 

αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας δε θα πρέπει να υπερβεί τους 2
ο
 C διαφορετικά οι 

συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές, πράγµα που σηµαίνει ότι για την επίτευξη του στόχου 

αυτού η συγκέντρωση των αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου θα πρέπει να παραµείνει πολύ 

χαµηλότερα από τα 550 ppm CO2. Τα πρώτα αποτελέσµατα για την Ευρώπη των 25 δείχνουν 

ότι ακόµη και για τα 550 ppm CO2 θα χρειαστούν µειώσεις κατά 25% για το 2020 και 70% 

για το 2050 (Γεωργοπούλου, 75, 2006). Συγκριτικά η µείωση που προβλέπει το Πρωτόκολλο 

του Κιότο αντιστοιχεί στο 3% της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί ώστε να 

συγκρατηθεί η αύξηση της θερµοκρασίας κάτω από τους 2
ο
 C. Πράγµα που σηµαίνει, όπως 

χαρακτηριστικά διατυπώθηκε (Durand,2001), πως «οι πνευµατικοί πατέρες του «Κιότο» 

έχουν αποδεχθεί ότι η ανθρωπότητα τρελάθηκε, και ότι το ‘αναπτυξιακό µας µοντέλο’ 

µοιάζει µε ένα αυτοκίνητο που κινείται µε 100χλµ/ώρα προς ένα τοίχο και εµείς δεν κάνουµε 

άλλο από το να διαπιστώνουµε ότι είναι επείγουσα ανάγκη να µειωθεί η ταχύτητα σε 

97χλµ/ώρα!» 

 

 Πρόσφατη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιτύχει εξοικονόµηση ενέργειας 

της τάξης του 20% έως το 2020 (ΚΑΠΕ, 2006). Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι ο 

φθηνότερος και ταχύτερος τρόπος για τη µείωση των αερίων ρύπων και τη µείωση των 

εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στην επιτάχυνση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

(ΚΑΠΕ, 2006). Αν και µέχρι σήµερα η εξοικονόµηση ενέργειας έχει αντιµετωπιστεί κυρίως 

µέσα από την προσφορά αποδοτικών τεχνολογιών και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ουραγός της Ευρώπης στον τοµέα 

προώθησης των ΑΠΕ. Παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει τις περισσότερες ηµέρες ηλιοφάνειας 

από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και οι ηµέρες που πνέουν άνεµοι επαρκούν για την 

παραγωγή αιολικής ενέργειας, µόνο το 2-2,5% της ηλεκτροπαραγωγής καλύπτεται από ΑΠΕ 

και συγκεκριµένα από την αιολική και ηλιακή ενέργεια, τη βιοµάζα και από µικρά 

υδροηλεκτρικά φράγµατα (ΤΑ ΝΕΑ, 2005).  

 

 Πρόσφατες έρευνες (Lenzen et al, 38, 2001) επισηµαίνουν το σηµαντικό ρόλο του 

ανθρώπου ως καταναλωτή στον ενεργειακό τοµέα. Ουσιαστική µείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας αλλά και σηµαντική προστασία του περιβάλλοντος µπορεί να επιτευχθεί µέσα από 

την αλλαγή της ανθρώπινης ‘ενεργειακής’ συµπεριφοράς. Έτσι σήµερα µιλάµε για µια 

‘ενεργειακή’ συµπεριφορά που θα αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός ‘περιβαλλοντικού 

πολιτισµού’. ∆ραστηριότητες που ενδυναµώνουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τους 

εισάγουν σε ένα ‘περιβαλλοντικό πολιτισµό’ προωθούνται ήδη µέσα από εκστρατείες 

ενηµέρωσης τυπικής (λ.χ. εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) και άτυπης εκπαίδευσης (λ.χ. διαφηµίσεις µε κοινωνικά 

µηνύµατα κρατικών φορέων και ΜΚΟ) ξεκινώντας από την πληροφόρηση των καταναλωτών 

για την υιοθέτηση απλών µέτρων. 
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Κριτήρια επιλογής του θέµατος και της µεθοδολογικής προσέγγισης του προγράµµατος 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και λόγω του έντονου ενδιαφέροντος των 

µαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινωνίας στα ζητήµατα που αφορούν 

τις κλιµατικές αλλαγές και την ενέργεια, κρίθηκε επιτακτική η δηµιουργία ηµερήσιου (7 

διδακτικών ωρών) εκπαιδευτικού προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε θέµα: 

‘Ενέργεια: εξοικονόµηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη’, που από το Φεβρουάριο του 

2006 υλοποιείται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης. Επιπλέον, 

έρευνες (Gomez-Granell et al, 1993) που αφορούν τη γνώση και τις στάσεις των παιδιών και 

των µη ειδικών σχετικά µε την ενέργεια και το περιβάλλον αναδεικνύουν τις εξής ελλείψεις 

που το συγκεκριµένο πρόγραµµα προσπαθεί να καλύψει σε κάποιο βαθµό: 

• Η δηµοσιοποίηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων ευαισθητοποιεί 

την κοινή γνώµη, χωρίς όµως ταυτόχρονα να αυξάνει το βαθµό κατανόησής τους. 

• Υπάρχει ένα µεγάλο έλλειµµα στην αντίληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

έχει η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας προερχόµενης από τα ορυκτά καύσιµα. 

• Οι αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον σχετίζονται περισσότερο µε την παραγωγική 

διαδικασία παρά µε τις δράσεις συγκεκριµένων υποκειµένων λ.χ. κατανάλωση 

διαφορετικών µορφών ενέργειας. 

 

 Εξάλλου, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις κλιµατικές αλλαγές ως 

σύγχρονου πλανητικού προβλήµατος το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει να αντιµετωπίσει 

προκλήσεις όπως: 

– Η χωρική και η χρονική κλίµακα στην οποία συναντώνται ξεπερνούν κατά πολύ την 

καθηµερινή µας αντίληψη του χώρου και του χρόνου (Brody, et al, 2007). 

– Η διαπίστωσή τους ως προβλήµατα και η περιγραφή τους περιλαµβάνει αφηρηµένες 

έννοιες που δεν άπτονται στην αισθητηριακή µας αντίληψη. Έτσι η πρόσβασή µας σε 

αυτά προέρχεται κυρίως µέσα από την δηµοσιοποίησή τους. 

– Ο ορισµός και η εξήγησή τους στο χώρο των φυσικών επιστηµών περιλαµβάνει 

ιδιαίτερα τεχνικούς όρους και περίπλοκες διατυπώσεις που βρίσκονται πέρα από την 

καθηµερινή µας γνώση και χρήση της γλώσσας. 

– Η αξιολόγηση και η ανάδειξή τους ως προβλήµατα καθώς επίσης και η αντίστοιχη 

απαίτηση  για την επίλυσή τους δεν είναι ζήτηµα µόνο των φυσικών επιστηµών, αλλά 

και αποφάσεων που αφορούν το σχεδιασµό της πολιτικής καθώς επίσης και 

δηµόσιων συζητήσεων στις οποίες τα προβλήµατα είναι ‘διαπραγµατεύσιµα’ ως 

κοινωνικά ζητήµατα (Dessler, et al, 2006). 

 

 Τέλος, έρευνες (Boyes, et al, 1993 & Koulaidis, et al, 1999) που αφορούν τις αντιλήψεις 

των µαθητών/τριών όσον αφορά τη διαταραχή του φαινοµένου του θερµοκηπίου αλλά και της 

σχέσης του µε άλλα προβλήµατα, όπως για παράδειγµα η αραίωση της στιβάδας του όζοντος, 

µας καθιστούν ιδιαίτερα προσεκτικούς στο ότι οι συνηθέστερες παρανοήσεις αφορούν τη 

σύγχυση ανάµεσα στα διάφορα αίτια και τις διαφορετικές συνέπειες των κλιµατικών 

αλλαγών. Περισσότερες δυσκολίες υπάρχουν όσον αφορά την κατανόηση των αιτιών του 

προβλήµατος, ενώ οι µαθητές/τριες φαίνεται να νιώθουν περισσότερο άνετα όσον αφορά τη 

διαπίστωση των συνεπειών. Συχνά παρατηρείται σύγχυση ανάµεσα στα δυο προβλήµατα 

(διαταραχή του φαινοµένου του θερµοκηπίου και ελάττωση του στρώµατος του όζοντος), ο 

βαθµός της οποίας φαίνεται να εξαρτάται από το αν τα διδάχθηκαν ή όχι κι αν τα διδάχθηκαν 

τη σειρά µε την οποία τα διδάχθηκαν. Οι µαθητές/τριες τείνουν να γενικεύουν ότι όλες οι 

φιλικές προς το περιβάλλον συµπεριφορές συµβάλλουν στην αντιµετώπιση όλων των 

πλανητικών προβληµάτων χωρίς όµως να τις διαφοροποιούν µεταξύ τους (Rye et al, 1997). 

 

∆οµή και στοχοθεσία του προγράµµατος 

 Το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε τρία χρονικά ισοδύναµα µέρη. Στο πρώτο, γενικό µέρος 

πραγµατοποιείται η πρώτη επαφή των µαθητών/τριών µε το χώρο του ΚΠΕ όπου σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο υπάρχει έκθεση υλικού περιβαλλοντικής θεµατολογίας. Αφού προηγηθεί 
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µια διερευνητική αξιολόγηση της προϋπάρχουσας γνώσης τους γίνεται αρχικά µία 

παρουσίαση της λειτουργίας του ΚΠΕ και ακολουθεί σύντοµη συζήτηση για το σκοπό της 

επίσκεψής τους στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια, η εισήγηση από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ και η 

συζήτηση που ακολουθεί αποσκοπούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 

συνειδητοποίηση των µαθητών/τριών προκειµένου να πλαισιωθεί ο συγκεκριµένος 

προσανατολισµός του προγράµµατος. Στο δεύτερο, ειδικό µέρος χρησιµοποιούνται µια σειρά 

από διδακτικές τεχνικές που εφαρµόζονται από δύο µέλη της παιδαγωγικής οµάδας του ΚΠΕ 

για κάθε τµήµα µαθητών/τριών είτε ως σύνολο είτε χωρισµένο σε οµάδες εργασίας σύµφωνα 

µε τις αρχές της συνεργατικής µάθησης. Στο τρίτο και τελευταίο µέρος τα τµήµατα των 

µαθητών/τριών πραγµατοποιούν µελέτη πεδίου στο κτίριο του ΚΠΕ όπου µε τη χρήση 

φύλλου εργασίας που έχει τη µορφή κωδικοποιηµένου ερωτηµατολογίου συγκροτούν το 

ενεργειακό προφίλ του κτιρίου και κατόπιν σε άλλη αίθουσα του κτιρίου χωρισµένοι σε 

οµάδες ελέγχουν τις µεταβλητές βιοκλιµατικού σχεδιασµού µοντέλων σπιτιών πάλι µε τη 

χρήση φύλλων εργασίας. Τα αποτελέσµατα της µελέτης πεδίου ενσωµατώνονται  στη 

σύνοψη και συζήτηση που ακολουθεί στην ολοµέλεια του τµήµατος. Το πρόγραµµα 

προσαρµόζεται ως προς το εννοιολογικό του περιεχόµενο και τις δραστηριότητες των 

διδακτικών τεχνικών στις γνωστικές και συναισθηµατικές δυνατότητες των µαθητών/τριών 

όλων των τάξεων της Β/θµιας και στην Στ’ τάξη της Α/θµιας εκπαίδευσης δεδοµένου ότι 

µόνο στην τελευταία από τις τάξεις της Α/θµιας εκπαίδευσης παρέχεται το γνωστικό 

υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για να µπορέσουν οι µαθητές/τριες να παρακολουθήσουν το 

πρόγραµµα. 

 

 Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι να επαναπροσδιορίσει ολιστικά 

την έννοια της ενέργειας και να τη νοηµατοδοτήσει µέσα από µια εποικοδοµητική, 

παιδαγωγική διαδικασία, προκαλώντας την καθηµερινή και σχολική αντίληψη της ενέργειας. 

Η έννοια της αειφορίας σαν ρυθµιστική έννοια της σχέσης ανθρώπου-κοινωνίας-φύσης 

(Φλογαΐτη 2006) διατρέχει τη θεωρητική προσέγγιση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Ειδικότερα τα τρία µέρη του προγράµµατος αποβλέπουν στην επίτευξη των παρακάτω 

στόχων που κινούνται στους τρεις άξονες: γνωστικό, αξιακό και δεξιοτήτων:  

 Να διαπιστώσουν τη σχέση ανάµεσα στην κατανάλωση των ορυκτών καυσίµων και 

τη διαταραχή του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

 Να µελετήσουν τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών σε τρεις συγκεκριµένες 

περιπτώσεις µελέτης (case studies). 

 Να µελετήσουν την παραγωγή και κατανάλωση των ορυκτών καυσίµων στην Ελλάδα 

και να τη συγκρίνουν µε την αντίστοιχη παραγωγή και κατανάλωση των ορυκτών 

καυσίµων δύο άλλων χωρών µιας αναπτυγµένης (ΗΠΑ) και µιας αναπτυσσόµενης 

(Νιγηρία) προκειµένου να αντιληφθούν ότι οι πηγές ενέργειας ορυκτών καυσίµων 

είναι περιορισµένες και ότι το παγκόσµιο εµπόριό τους συνεπάγεται σηµαντικές 

κοινωνικές επιπτώσεις σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, αλλά και 

γενικευµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 Να συσχετίσουν την κατανάλωση ενέργειας µε τον πληθυσµό των µεγαλύτερων 

πληθυσµιακά χωρών του κόσµου. 

 Να διακρίνουν τις ανανεώσιµες από τις µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

 Να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των ΑΠΕ. 

 Να εντοπίσουν τις ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου (σχολείου) και να µπορούν 

να αναγνωρίσουν τις µορφές ενέργειας που χρησιµοποιούνται σε αυτό. 

 Να εντοπίσουν τους τρόπους ενδεχόµενης ενεργειακής σπατάλης σε ένα κτίριο και 

να προβληµατιστούν για τους τρόπους αντιµετώπισής της µε βάση τις αρχές της 

βιοκλιµατικής και της αλλαγής της ενεργειακής συµπεριφοράς. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η εξοικονόµηση ενέργειας προϋποθέτει την υιοθέτηση 

ενός κώδικα ‘ενεργειακής συµπεριφοράς’ µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης. 

 Να ενθαρρυνθούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσης για εξοικονόµηση 

ενέργειας. 

 Να οικοδοµήσουν µια ολιστική και συστηµική θεώρηση της έννοιας της ενέργειας 

συσχετίζοντας το φυσικό µε το ανθρωπογενές περιβάλλον.   
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 Στην ολότητά του το πρόγραµµα προσφέρει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στους/στις µαθητές/τριες και στους/στις  εκπαιδευτικούς που τους/τις 

συνοδεύουν µια οργάνωση εννοιολογικού περιεχοµένου διαφορετική από αυτή των τυπικών 

αναλυτικών προγραµµάτων και µια παιδαγωγική πρόταση σύνθεσης συγκεκριµένων 

διδακτικών τεχνικών επίσης διαφορετική από την παραδοσιακή, δασκαλοκεντρική 

προσέγγιση κατά τη διάρκεια της οποίας οι µαθητές/τριες: 

� διαβάζουν, ερµηνεύουν και κατασκευάζουν κριτικά κείµενα, 

γραφήµατα και πίνακες για εξαγωγή συµπερασµάτων, 

� ελέγχουν µεταβλητές για την επίτευξη µείωσης της κατανάλωσης 

ενέργειας σε ένα µοντέλο κτιρίου, 

� υλοποιούν έρευνα και αξιολογούν τα συµπεράσµατά της και 

� συζητούν κριτικά αξιολογώντας πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

επιλογών προκειµένου να προτείνουν την ανάληψη συγκεκριµένων 

δράσεων. 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση και υλοποίηση διδακτικών τεχνικών 

 Το ειδικό µέρος του προγράµµατος και η µελέτη πεδίου οργανώνονται µέσα από µια 

σειρά διδακτικών τεχνικών που µε βάση την εποικοδοµητική προσέγγιση αναδεικνύουν 

ενδεχόµενες ελλείψεις και αντιφάσεις όσον αφορά το γνωστικό και αξιακό υπόβαθρο των 

µαθητών/τριών χτίζοντας µια ολιστική και συστηµική αντίληψη της έννοιας της ενέργειας: 

� καταιγισµός ιδεών 

� µελέτη περίπτωσης που προσεγγίζεται µέσα από την κριτική επεξεργασία ανάλυσης 

σχέσεων αιτίας και αποτελέσµατος δηµοσιογραφικών κειµένων και τη στρατηγική 

της ανάλυσης αξιών 

� κατηγοριοποίηση  

� συµπλήρωση και επεξεργασία ερωτηµατολογίου 

� µοντελοποίηση 

� συζήτηση. 

 

 Με τον καταιγισµό ιδεών επιχειρείται να απαντηθεί το ερώτηµα: ‘τι είναι η ενέργεια;’ 

Αναδεικνύονται τόσο η καθηµερινή όσο και η σχολική αντίληψη της έννοιας της ενέργειας 

και διαπιστώνεται ότι είτε µιλάµε για µετατροπές ενέργειας είτε για ‘αποθήκες’ ενέργειας, η 

ενέργεια υπάρχει παντού και πάντα. Επισηµαίνεται ότι στο ΚΠΕ µας ενδιαφέρει η έννοια της 

ενέργειας από την οπτική γωνία της κατανάλωσης και ως λειτουργική κλίµακα για τη µελέτη 

της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας υιοθετήθηκε η µελέτη σε επίπεδο κράτους.  

 

 Τρία δηµοσιογραφικά κείµενα που αναφέρονται στις επιπτώσεις των κλιµατικών 

αλλαγών σήµερα, κατάλληλα επεξεργασµένα και προσαρµοσµένα στις γνωστικές ανάγκες 

µαθητών/τριών διαφορετικών ηλικιών, παραπέµπουν σε τρεις περιπτώσεις µελέτης που 

αναφέρονται σε δυο αναπτυγµένες χώρες: ΗΠΑ (Αλάσκα) και Ελλάδα και µία 

αναπτυσσόµενη: Νιγηρία. Κάθε οµάδα µαθητών/τριών µελετά µία περίπτωση διαβάζοντας το 

αντίστοιχο κείµενο  παράλληλα τους δίνεται ένας παγκόσµιος χάρτης στον οποίο εντοπίζεται 

η χώρα στην οποία αναφέρεται η περίπτωση µελέτης και µια φωτογραφία σε µέγεθος Α3 η 

οποία απεικονίζει µε δραµατοποιηµένο τρόπο γεγονότα στα οποία αναφέρονται τα κείµενα. 

Προκειµένου να αλληλοενηµερωθούν οι οµάδες, αλλά και να αποκτήσουν µια πιο συνολική 

εικόνα των όσων αναφέρονται σε κάθε κείµενο γίνεται µια περιληπτική αναφορά στο 

περιεχόµενο των κειµένων. Στην συνέχεια τίθεται το ερώτηµα της σχέσης που έχουν οι τρεις 

περιπτώσεις µε την ενέργεια και τι κοινό έχουν µεταξύ τους, ζητήµατα που συζητούνται στην 

ολοµέλεια του τµήµατος αφού πρώτα κάθε οµάδα τοποθετήσει σε σχέση αιτίας – 

αποτελέσµατος έννοιες που αναφέρονται σε διαδικασίες που προκύπτουν από το περιεχόµενο 

κάθε κειµένου και είναι υπογραµµισµένες σε αυτό. Στόχος της κριτικής επεξεργασίας των 

κειµένων είναι η αποφυγή συνηθισµένων παρανοήσεων σχετικά µε τις επιπτώσεις των 

κλιµατικών αλλαγών όπως αυτές προκύπτουν συνήθως µέσα από την υπεραπλουστευµένη 

παρουσίασή τους στα ΜΜΕ και να δειχτεί όχι µόνο η περιπλοκότητα των επιπτώσεων, αλλά 

και ο βαθµός στον οποίο γίνονται καταστροφικές για συγκεκριµένους πληθυσµούς 
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αναπτυσσόµενων χωρών, λόγω απουσίας υποδοµών πρόληψης.  Η διαταραχή του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου εξαιτίας των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων προκύπτει ως η αρχική αιτία 

των επιπτώσεων και των τριών περιπτώσεων µελέτης και διαφοροποιείται από το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου ως φυσιολογικά εξελισσόµενης διαδικασίας που εξασφαλίζει συνθήκες 

διαβίωσης στον πλανήτη. Η ανθρωπογενής δραστηριότητα συνδέεται ως αιτιακός 

παράγοντας µε τις κλιµατικές αλλαγές τόσο όσον αφορά την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων 

όσο και εξαιτίας παρεµβάσεων αλλαγής χρήσης γης που συρρικνώνουν τις δασικές εκτάσεις 

και άρα µειώνουν τη δέσµευση κυρίως του CO2 από την ατµόσφαιρα.  

 

 Η µελέτη της παραγωγής και κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων στις τρεις χώρες των 

περιπτώσεων µελέτης αναδεικνύει τον φαύλο κύκλο της ανισοκατανοµής της εκµετάλλευσης 

των φυσικών πόρων µέσα από την τεχνική της ανάλυσης αξιών (Γεωργόπουλος, 2002) όπου 

πίνακες στους οποίους εντοπίζονται διαφορές στην παραγωγή και στην κατανάλωση 

συγκροτούνται βήµα βήµα από τους µαθητές/τριες µε βάση στοιχεία και γεγονότα τα οποία 

τους δίνονται µε εποπτικό τρόπο. Η Νιγηρία υφίσταται όχι µόνο τις συνέπειες της πιο 

αποδασωµένης χώρας της αφρικανικής ηπείρου επειδή οι κάτοικοί της για την παραγωγή της 

απαραίτητης ενέργειας αναγκάζονται στην καύση βιοµάζας και όχι του πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, τα αποθέµατα της οποίας είναι από τα µεγαλύτερα στον κόσµο, αλλά και τις 

συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών (συρρίκνωση της λίµνης Τσαντ) χωρίς οι ίδιοι να έχουν 

το κύριο µέρισµα της ευθύνης εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Οι 

µαθητές/τριες µέσα από την προβολή φωτογραφιών στις οποίες αντιπαρατίθεται η 

υπερκατανάλωση των αναπτυγµένων (ΗΠΑ) στην εξαθλίωση των αναπτυσσόµενων 

(Νιγηρία), ελέγχουν αν και κατά πόσο ο προσωπικός τρόπος ζωής τους και συγκεκριµένα η 

συµπεριφορά τους ως καταναλωτές ‘πιέζουν’ τους φυσικούς πόρους εις βάρος της 

αξιοπρέπειας και της υγείας άλλων συνανθρώπων τους. 

 

 Τα ηθικά διλήµµατα που προκύπτουν από την περιγραφή και πρόκληση µιας διάστασης 

του κυρίαρχου µοντέλου ανάπτυξης εξειδικεύονται όσον αφορά σε ζητήµατα δηµόσιας 

υγείας, ποιότητας ζωής και εργασίας και επικαιροποιούνται στο πλαίσιο µιας αναπτυγµένης 

χώρας όπως η Ελλάδα, στην περίπτωση των πληθυσµών της ∆υτικής Μακεδονίας που 

βρίσκονται κοντά στους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας. 

Μαγνητοσκοπηµένο υλικό δηµοσιογραφικού ρεπορτάζ της δηµόσιας τηλεόρασης που όχι 

µόνο καλύπτει µε στοιχεία, αλλά και προσωποποιεί την έκταση και τις διαστάσεις του 

προβλήµατος στις τοπικές κοινωνίες αντιπαρατίθεται στην αυτονόητη, αυθόρµητη αντίληψη 

της ‘καθαρής’ ενέργειας των µαθητών/τριών έτσι όπως τη βιώνουν ως κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας στην καθηµερινότητά τους. Τέλος, η πληθυσµιακή αύξηση των 

µεγαλύτερων πληθυσµιακά χωρών του κόσµου απενεχοποιείται ως κυρίαρχος, αιτιακός 

παράγοντας της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης µέσα από τη σύγκριση της κατανάλωσης 

ενέργειας πληθυσµιακά µεγάλων αναπτυσσόµενων χωρών και πληθυσµιακά µικρότερων 

αναπτυγµένων χωρών.  

 

 Μέσα από τη µελέτη των τριών περιπτώσεων και το συσχετισµό των στοιχείων που 

προκύπτουν µε άλλους παράγοντες, όπως λ.χ. ο πληθυσµός, αναδεικνύεται η σηµερινή 

‘ενεργειακή κρίση’ όπου εκφράζεται κυρίως ως κλιµατική αλλαγή σε σχέση µε άλλα εξίσου 

σηµαντικά αίτια όπως η ανασφάλεια που προκύπτει από την επάρκεια ή µη των αποθεµάτων 

ορυκτών καυσίµων. Μια σύντοµη ιστορικοκριτική παρουσίαση δείχνει ότι στο παρελθόν η 

µετάβαση από µια ενεργειακή οικονοµία σε µια άλλη συνήθως δεν γινόταν οµαλά, αλλά 

κατόπιν περιόδων κοινωνικο – οικονοµικών κρίσεων. Η αξιοποίηση της αιολικής και της 

υδραυλικής ενέργειας, τόσο στην αρχαιότητα, όσο και κατά τον µεσαίωνα, µας µεταφέρουν 

σε αυτό που σήµερα ονοµάζουµε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η κατηγοριοποίηση και 

διάκριση των τελευταίων σε σχέση µε τις µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εξυπηρετεί όχι 

µόνο τη γνωριµία των µαθητών/τριών µε αυτές, αλλά και το να συνειδητοποιήσουν γιατί 

αναφερόµαστε σε αυτές ως ανανεώσιµες. Η ανάλυση και αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων 

και µειονεκτηµάτων τους σκοπό έχει να ανασκευάσει την ενδεχόµενη παρανόηση που 

συνήθως αναπαράγεται από τα ΜΜΕ ότι οι ΑΠΕ έχουν µόνο πλεονεκτήµατα και ότι η 
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υιοθέτηση µίας ή περισσοτέρων από αυτές, ενδέχεται να λύσει το πρόβληµα της ενεργειακής 

επάρκειας µιας χώρας και της απεξάρτησής της από τη χρήση συµβατικών ή ραδιενεργών 

καυσίµων.  

 

 Ιδιαίτερη αναφορά και συζήτηση γίνεται για το υδρογόνο, διότι δεν είναι ‘ενεργειακή 

πηγή’, αλλά όπως φαίνεται ένας αποδοτικός και ευέλικτος ‘ενεργειακός φορέας’ που αν και 

δεν παράγει CO2 και δεν προκαλεί ατµοσφαιρική ρύπανση, όµως δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί 

και επενδυθεί η τεχνολογία που θα επιτρέψει τη µετάβαση σε αυτό που συχνά αναφέρεται ως 

‘οικονοµία του υδρογόνου’. Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας αν και έχει επανέλθει στο 

προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, συζητείται στο πλαίσιο του ηµερήσιου εκπαιδευτικού 

προγράµµατος κυρίως µε αναφορά στον προβληµατισµό γύρω από την ασφάλεια και τις 

καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που προκαλούν τα 

πυρηνικά ατυχήµατα. Η περιπλοκότητα και ιδιαιτερότητα της πυρηνικής σε σχέση µε τις 

άλλες µορφές ενέργειας ξεφεύγουν από τον προσανατολισµό και τους στόχους του παρόντος 

εκπαιδευτικού προγράµµατος και για αυτό το λόγο δεν επεκτείνεται στα διλήµµατα και στους 

προβληµατισµούς που προκύπτουν από µια οικονοµία που επενδύει σε αυτήν. Αντίθετα, ο 

αξιακός προσανατολισµός του προγράµµατος στην εξοικονόµηση ενέργειας, µας προκαλεί να 

αναζητήσουµε πού καταναλώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας και τις συνέπειες που 

µπορεί να έχει η κατανάλωση αυτή στο περιβάλλον.  

 

Μελέτη Πεδίου 

 Τίθεται ο προβληµατισµός στους µαθητές/τριες ότι για την εξυπηρέτηση των κτιρίων 

χρησιµοποιείται το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη. Η παραγωγή της 

ενέργειας αυτής, που χρησιµοποιείται για τον κλιµατισµό (θέρµανση και ψύξη) και την 

ηλεκροδότηση των κτιρίων, είναι υπεύθυνη για το 50% των εκποµπών αερίων που 

‘διογκώνουν’ το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική ∆ιεύθυνση για 

την Ενέργεια, 2002). Άρα τίθεται στους µαθητές/τιες το ζήτηµα της µείωσης της 

καταναλισκόµενης ενέργειας στα κτίρια. Με τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική µπορεί να 

επιτευχθεί έως και 70% µείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτίριο (Ανιχνεύσεις, 

2008). Αφού παρουσιαστούν στους/στις µαθητές/τριες εν συντοµία οι αρχές της 

βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής µε ιδιαίτερη έµφαση στον ηλιασµό, δηλαδή τον κατάλληλο 

προσανατολισµό κτιρίων και υπαίθριων χώρων σε οικιστικά σύνολα, καλούνται σε άλλο 

χώρο του ΚΠΕ, σε οµάδες, να τις εφαρµόσουν σε µοντέλα κτιρίων. Οι µαθητές/τριες 

ελέγχοντας µεταβλητές (Βλάχος, 2004) όπως: τον προσανατολισµό του µοντέλου, την 

επιλογή και τοποθέτηση των ανοιγµάτων ηλιασµού, τη διαρρύθµιση  των εσωτερικών χώρων 

(κύριοι και βοηθητικοί), την επιλογή και τοποθέτηση εξωτερικών κατασκευών σκίασης, την 

επιλογή και διάταξη των φυτών στον εξωτερικό χώρο, φτιάχνουν µία µακέτα κτιρίου 

βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Επιπλέον στοιχεία όπως: τρόποι παθητικών συστηµάτων 

θέρµανσης, τεχνικές δροσισµού, συστήµατα και τεχνικές φυσικού φωτισµού που 

αναπαριστώνται µέσα από µια σειρά αναλυτικών διαγραµµάτων, σχεδίων και φωτογραφιών, 

βοηθούν τόσο στην αξιολόγηση του µοντέλου που έφτιαξαν οι µαθητές/τριες από τους/τις 

ίδιους/ες όσο και στη συζήτηση που ακολουθεί µε θέµα το τι µας προσφέρει η βιοκλιµατική 

αρχιτεκτονική όσον αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας. 

 

 Η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου που αφορά την εξοικονόµηση στην κατανάλωση 

ενέργειας στο κτίριο του ΚΠΕ Αργυρούπολης είναι η δεύτερη τεχνική που υλοποιείται στο 

πλαίσιο της µελέτης πεδίου. Η απάντηση των ερωτήσεων κλειστού τύπου ναι/όχι 

συνοδεύεται από πληροφορίες που υποδεικνύουν τι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση για 

την εξοικονόµηση ενέργειας και συνακόλουθα την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. 

Μετά την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από τις οµάδες των µαθητών/τριών η 

καταµέτρηση των ναι και όχι ‘βαθµολογεί’ σε µια κλίµακα τεσσάρων βαθµών σαν ένα 

ενεργειακό ‘βαρόµετρο’  το σχολικό κτίριο. Τονίζεται ότι το ίδιο ερωτηµατολόγιο-εργαλείο 

µπορούν να το χρησιµοποιήσουν οι µαθητές/τριες για την αξιολόγηση του δικού τους 

σχολικού κτιρίου, ενώ µε την υλοποίηση του ηµερήσιου προγράµµατος τους δίνεται ένα 

ερωτηµατολόγιο κατάλληλα προσαρµοσµένο προκειµένου να το χρησιµοποιήσουν για την 
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αξιολόγηση της εξοικονόµησης ενέργειας σε µια οικία. Με τη συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίου οι µαθητές/τριες προσανατολίζονται όχι µόνο στο τι επεµβάσεις µπορούν 

να γίνουν σε ένα κτίριο  στο οποίο δεν έχουν εφαρµοστεί έστω και κάποιες από τις αρχές της 

βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής ακόµη από τη θεµελίωσή του, αλλά και στο τι µπορεί και 

πρέπει να γίνεται καθηµερινά όσον αφορά την ενεργειακή µας συµπεριφορά µέσα σε ένα 

κτίριο. Ζητήµατα όπως η επιλογή ηλεκτρικών συσκευών που χρησιµοποιούνται µέσα σε µια 

οικία µε βάση κριτήρια, µεταξύ των οποίων, η εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη διάρκεια 

ζωής της συσκευής συνδέονται επίσης και µε τη µείωση στην εκποµπή ρύπων που συντελούν 

στη κλιµάκωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Έτσι επίσης γίνεται και η σύνδεση µε το 

ζήτηµα του τι γίνεται µε το υπόλοιπο 60% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη που 

ευθύνεται για το υπόλοιπο 50%  της εκποµπής αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου.  

 

Συµπεράσµατα 
 Η συζήτηση που ακολουθεί στην ολοµέλεια του τµήµατος έχει ως αντικείµενο τον 

παραπάνω προβληµατισµό και προσανατολίζεται αξιακά στη σχέση ανάµεσα στον τρόπο 

ζωής µας και την κατανάλωση ενέργειας. Ενώ σε προβλήµατα όπως η µείωση της στοιβάδας 

του όζοντος αναφερόµασταν σε περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές προϊόντων, για την 

αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών απαιτείται επανεξέταση του τρόπου ζωής µας, των 

ιεραρχήσεων που κάνουµε όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών µας και την έκφραση 

του κοινωνικού µας status. Τονίζεται λοιπόν η συµβολή του τρόπου ζωής µας (lifestyle) στην 

εκποµπή αερίων που επιταχύνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, σε αντίθεση µε την τυπική 

εκπαίδευση που εξακολουθεί να αναφέρεται έµµεσα έως καθόλου στην κατανάλωση αγαθών 

και παροχή υπηρεσιών ενώ συνδέει την ατοµική ευθύνη περισσότερο µε την οικιακή 

κατανάλωση ενέργειας και τις µεταφορές. Η υπερκατανάλωση λόγω της αγοράς πληθώρας 

προϊόντων που ενδεχοµένως πετιούνται πριν καν χρησιµοποιηθούν σηµαίνει επίσης εκτός 

των άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιπλέον κατανάλωση ενέργειας για την 

παραγωγή τους. ∆εδοµένου ότι ακόµη και η ανακύκλωση προϊόντων απαιτεί κατανάλωση 

ενέργειας, οι µαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν τις προτεραιότητές τους όσον αφορά 

την καθηµερινότητα τους και να ιεραρχήσουν τη µείωση της κατανάλωσης σε σχέση µε την 

επαναχρησιµοποίηση ενός προϊόντος και την ανακύκλωσή του. 

 

 Επειδή οι πιθανές συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών είναι τόσο σοβαρές και τα ορυκτά 

καύσιµα που φαίνεται να συµβάλλουν σε αυτές είναι τόσο απαραίτητα ακόµη για την 

παγκόσµια οικονοµία είναι αναµενόµενο να ακούγονται πολλές φορές, πολύ 

δραµατοποιηµένα, εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις σχετικά µε το τι πρέπει να γίνει για την 

αντιµετώπισή τους και άρα και ποιες θα πρέπει να είναι οι επιλογές για µια µελλοντική 

ενεργειακή οικονοµία. Στο σηµείο αυτό όµως πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια 

ανάµεσα στον επιστηµονικό λόγο, δηλαδή στο τι ξέρουµε και στον πολιτικό λόγο, δηλαδή 

στο τι αξιολογούµε ως πιο σηµαντικό να κάνουµε. Μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε η θεώρηση 

του κόσµου σε µόνιµη κατάσταση ή σχεδόν σε ισορροπία στην πολιτική διαχείρισης των 

φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Σήµερα όµως η προσπάθεια για την πλήρη 

κατανόηση των προκλήσεων που έχει να αντιµετωπίσει η ανθρωπότητα απαιτεί µια νέα 

προσέγγιση στα αντίστοιχα επιστηµονικά εργαλεία για την κατανόηση της δυναµικής 

συµπεριφοράς πολύπλοκων συστηµάτων όσον αφορά τη διαχείριση της ενέργειας και των 

επιπτώσεων που έχει αυτή η συµπεριφορά στην αειφορία.  

 

 Έτσι λοιπόν ο επίλογος του ηµερήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι ο 

επαναπροσδιορισµός της έννοιας της ενέργειας όπως αυτή αρχικά είχε ορισθεί από τους/τις 

µαθητές/τριες. Ο νέος ορισµός της ενέργειας (Odum, 1971, 2000) οικοδοµείται προοδευτικά 

στο πλαίσιο ενός επεξηγηµατικού διαγράµµατος που σκοπό έχει να αποδώσει ολιστικά την 

‘ενεργειακή’ συµπεριφορά και σχέση δυναµικών, πολύπλοκων, βιολογικών (δασικά 

οικοσυστήµατα, καλλιέργειες, κ.α.) και ανθρωπογενών (πόλη, µεταφορές, βιοµηχανία) 

συστηµάτων. Μελετώντας τις ροές ενέργειας µεταξύ αυτών των συστηµάτων αναδεικνύεται 

η αλληλεξάρτησή τους και συγκεκριµένα οι προσαρµογές που αναγκάζονται να κάνουν όταν 

η διαθέσιµη ενέργεια µεταβάλλεται, όπως επίσης και το γεγονός ότι η αξιοποίηση πολλαπλών 
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επιλογών από ένα σύστηµα εξασφαλίζει µεγαλύτερη σταθερότητα και περιορίζει τους 

κινδύνους από την εξάρτηση από µία και µόνη πηγή ενέργειας. Η έννοια της ενέργειας από 

αντικείµενο των φυσικών επιστηµών ‘υποκειµενοποιείται’: οι µαθητές/τριες µπορούν να 

εντοπίσουν τη θέση τους στο διάγραµµα και να συσχετίσουν τις επιλογές όσον αφορά τον 

τρόπο ζωής τους µε τις ροές ενέργειας µεταξύ των συστηµάτων κάνοντας πράξη την 

προσέγγιση ‘σκέψου παγκόσµια, δράσε τοπικά’. 
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