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ΕΝΝΟΙΑ: Καταπολέμηση της ρύπανσης 

 

1 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η ρύπανση είναι η εισαγωγή επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον. Αυτές οι 

επιβλαβείς ουσίες ονομάζονται ρύποι. Οι ρύποι μπορεί να είναι φυσικοί, όπως 

η ηφαιστειακή τέφρα. Μπορούν επίσης να προκληθούν από ανθρώπινη 

δραστηριότητα, όπως σκουπίδια ή λύματα που παράγονται από εργοστάσια. 

Οι ρύποι βλάπτουν την ποιότητα του αέρα, του νερού και της γης. 

 

Η καταπολέμηση της ρύπανσης δεν είναι μόνο η σωστή συμπεριφορά προς το 

περιβάλλον αλλά και η εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων στην καθημερινή 

ζωή. 

 

Η καταπολέμηση της ρύπανσης είναι μια πρακτική που σχετίζεται στενά με τις 

βασικές αρχές της περμακουλτούρας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η 

φροντίδα της Γης και η υπεύθυνη δράση. 

 

 

2 - Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Οι μαθητές μπορούν να τονίσουν τη σημασία της καταπολέμησης της 

τρέχουσας ρύπανσης των πόλεων αναφέροντας τους κύριους παράγοντες 

ρύπανσης και πώς είναι δυνατόν να «σχεδιαστεί μια οικολογικά βιώσιμη 

πόλη». Μπορούν να αφηγηθούν μια σύντομη ιστορία που συνδέεται με την 

εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της ίδιας δραστηριότητας. Για την ακρίβεια, η 

δραστηριότητα «Σχεδιάστε μια οικολογικά βιώσιμη πόλη» καλεί τους 

μαθητές να εντοπίσουν τις πιο μολυσμένες περιοχές σε μια πόλη, τις αιτίες και 

στη συνέχεια να υποθέσουν πιθανές λύσεις.  
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Οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν αυτήν την εμπειρία και με τη δραστηριότητα 

«Κλιματική αλλαγή και παγκόσμιοι στόχοι του ΟΗΕ» στην οποία τονίζονται 

οι  παγκόσμιες προκλήσεις που θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη, και ιδίως εκείνες που 

σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα, του νερού, του εδάφους και της κλιματικής 

αλλαγής. 

 

Συζητώντας για τον τρόπο καταπολέμησης της ρύπανσης, η έννοια μπορεί να 

συνδεθεί με τη δραστηριότητα «Μόνιμη καλλιέργεια και Ανανεώσιμη 

ενέργεια», όπου οι μαθητές αναλογίζονται το χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Επίσης, το μάθημα που βασίστηκε στο «Παιχνίδι Ιδανικού Μενού» μπορεί να 

συμπεριληφθεί σε ένα βίντεο που ασχολείται με τον τρόπο καταπολέμησης της 

ρύπανσης, διεγείροντας τον προβληματισμό για τον αντίκτυπο που έχουν οι 

διατροφικές μας συνήθειες στο περιβάλλον. 

 

3 - Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οι μαθητές που αναφέρονται στις διαφορετικές εμπειρίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στις προαναφερθείσες δραστηριότητες, θα παρουσιάσουν το 

συγκεκριμένο μάθημα αναφέροντας διαφορετικές στρατηγικές για την 

καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους και του αέρα. 

 

Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή της επιστημονικής 

γνώσης σε κρίσιμες καταστάσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

 

Στους μαθητές θα ζητηθεί να αναλύσουν τις αιτίες και στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, να καταγράψουν στρατηγικές για την 

καταπολέμηση της ρύπανσης που μπορούν πραγματικά να εφαρμόσουν 

καθημερινά (όπως χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων μπουκαλιών νερού αντί 

μιας χρήσης, σβήσιμο των φώτων όταν δεν χρησιμοποιούνται, επισκευή 
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βρυσών και σωλήνων που στάζουν, χρήση οικολογικών απορρυπαντικών, 

κατανάλωση βιολογικών προϊόντων). 

 

Όλες οι λύσεις και οι στρατηγικές που προτείνουν οι μαθητές αποτελούν μέρος 

της αφήγησης στο βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο, τονίζονται ο ενεργός ρόλος 

κάθε παιδιού και η πρακτική χρήση των δεξιοτήτων STEM. 

 

Οι μαθητές μπορούν ακόμη και να φανταστούν ότι αποτελούν μια 

επιστημονική επιτροπή που πρέπει να βρει την καλύτερη λύση για ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα που σχετίζεται με τη ρύπανση. 

 

Έτσι, τα βίντεο μπορούν να δομηθούν ως εξής: «Η επιστημονική επιτροπή έχει 

ορίσει ότι η καλύτερη στρατηγική για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά 

είναι…» 

 

 

4 - Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Για να αναφερθούν στο συγκεκριμένο μάθημα κατά τη διάρκεια των 

παραπάνω δραστηριοτήτων, οι μαθητές επισημαίνουν κρίσιμες καταστάσεις 

για το περιβάλλον, τις πηγές ρύπανσης ή τη μη βιώσιμη συμπεριφορά των 

ανθρώπων. Επίσης εξαρτάται από αυτούς να υποθέσουν λύσεις μεγάλης 

κλίμακας ή που συνδέονται με την καθημερινή τους ζωή. 

 

Για την προετοιμασία της εγγραφής βίντεο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

υπενθυμίσουν τις λύσεις που προτείνονται κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων και να ζητήσουν από τους μαθητές να κάνουν προσομοίωση 

του έργου μιας επιστημονικής επιτροπής. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί μια 

αφίσα όπου θα επισημαίνονται τα βασικά σημεία των λύσεων. 

 

Η εξήγηση των λύσεων μπορεί να χωριστεί μεταξύ των μαθητών της τάξης. Οι 

εκπαιδευτικοί θα συνοδεύσουν τους μαθητές παρέχοντας ιδέες και εξηγήσεις 

σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα σε θέματα επιστήμης, μηχανικής και ηθικής. 

 



                   

                          2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 
 

5 

Τα βίντεο θα επιτρέψουν στους μαθητές που θα τα παρακολουθήσουν να 

προβληματιστούν σχετικά με τις λύσεις που βρέθηκαν, οι οποίες μπορεί να 

αποτελέσουν θέμα για συζήτηση. 

 

 

5 - Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας 

Η έννοια σχετίζεται αφενός με βασικές αρχές περμακουλτούρας όπως η 

φροντίδα της Γης, αφετέρου με: 

 

● Βιολογία: η παρουσία βαρέων μετάλλων στο νερό βλάπτουν σοβαρά 

την υγεία. Με τον ίδιο τρόπο, τα απόβλητα που υπάρχουν στο έδαφος, 

όπως τα φυτοφάρμακα, βλάπτουν την υγεία. Τέλος, η ηχορύπανση έχει 

αποδειχθεί αιτία ασθένειας και ψυχολογικής δυσφορίας. 

 

● Χημεία: πολλοί από τους πιο κοινούς ρύπους είναι προϊόντα 

βιομηχανικής χημείας. Η γνώση της σύνθεσής τους βοηθά στην 

κατανόηση του βαθμού βιοαποδομησιμότητας. 

 

● Μηχανική: οι μηχανισμοί παραγωγής είναι η αιτία αλλά και η λύση στη 

ρύπανση. 

 

● Δεξιότητες σχεδιασμού: η ικανότητα σχεδιασμού χώρων πρασίνου, οι 

καινοτόμες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πλανήτη, καθώς 

και νέα πολιτιστικά πρότυπα ενθαρρύνονται σε αυτή τη δραστηριότητα. 

 

● Δεξιότητα δημιουργικότητας: η δημιουργικότητα δίνει την δυνατότητα 

στον άνθρωπο να βλέπει πέρα από την τρέχουσα κατάσταση των 

πραγμάτων, να φαντάζεται πρωτότυπες λύσεις, να χρησιμοποιεί τη 

ζώνη άνεσης κάποιου για να σχεδιάζει σενάρια όπου ακόμη και η 

ομορφιά βρίσκει τη θέση της. 

 


