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βάλλον

σχολικές ομάδες
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Βασιλοπούλου Σμαράγδα
Δρ. Τριανταφύλλου Σταυρούλα

“ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΘΕΣ ... ΣΗΜΕΡΑ”

Γνωστικό Περιεχόμενο
Διδακτικές Στρατηγικές

Στοχοθεσία



Παιδαγωγική Ομάδα

του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας:

2010 - 2011

Βασιλοπούλου Σμαράγδα  Δασκάλα, Υπεύθυνη του ΚΠΕ

Δρ. Τριανταφύλλου Σταυρούλα Φιλόλογος, Δρ. Φιλοσοφίας, Αναπλ. Υπεύθυνη του ΚΠΕ

Στροφύλας Διονύσιος  Βιολόγος

Οργάνωση, επεξεργασία προγράμματος (γνωστικό περιεχόμενο, διδακτικές στρατηγι-
κές, στοχοθεσία) παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή:
Βασιλοπούλου Σμαράγδα - Δρ. Τριανταφύλλου Σταυρούλα
Προσαρμογή του προγράμματος για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού -
Εκπαιδευτικό / Υποστηρικτικό Υλικό (CD-ROM / DVD):
Βασιλοπούλου Σμαράγδα

Μετάφραση στη γαλλική γλώσσα του προγράμματος: 
(«Le Port du Pirèe hier … et aujourd’hui. Un programme pour une éducation à un 
environnement durable. Contenu - stratégies didactiques - téléologie»):
Δρ. Τριανταφύλλου Σταυρούλα

Στην αρχική επεξεργασία και υλοποίηση του προγράμματος συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί:
Γεωργόπουλος Αυγ., Σαββοπούλου Ά., Τόμπρου Αν. (μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ προηγούμενων ετών) . 

Η αφίσα του εξώφυλλου/προγράμματος είναι από τα βιβλία:
«Το λιμάνι του Πειραιά στη διαδρομή των αιώνων» (Γ. Χατζημανωλάκης)

και «Ετήσιο δελτίο 2003» (ΟΛΠ).

ΕΚΔΟΣΗ: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Α’ ΕΚΔΟΣΗ 2008
Β’ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ 2011

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2011
ISBN 978-960-9532-03-7

Το παρόν δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία-Δράσεις για τους μαθητές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 
Εθνικών Πόρων.
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αν δεν υπήρχαν τα λιμάνια, η ιστορία των πόλεων θα ήταν εντελώς διαφορετική από 
ό,τι γνωρίζουμε ως τώρα. Ό,τι ισχύει για τον Πειραιά, ισχύει για πολλές παραθαλάσσι-
ες πόλεις: είναι σταθερή η σχέση που συνδέει μια πόλη με το λιμάνι της, όποιο και αν 
είναι αυτό, όσο λιγότερο ή περισσότερο σημαντική είναι η πόλη. Οι περίοδοι ακμής και 
παρακμής της συνδέονται με τις περιόδους ανάπτυξης του λιμανιού της. Τον 5ο αι. π.Χ. 
ο Πειραιάς «αποτελεί το κυριότερο κέντρο συναλλαγών της Aνατολικής Μεσογείου», 
όπως αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς και υποδεικνύουν «αρχαιολογικές ανακαλύψεις 
αττικών νομισμάτων και αγγείων ως τις ακτές του Ευξείνου Πόντου στην Ανατολή και 
ως την μακρινή Ισπανία στη Δύση» (Mossé 1978). H Αθήνα γίνεται το ηγεμονικό κέντρο 
της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας. Όταν με το τέλος του 
πελοποννησιακού  πολέμου αρχίζει μια περίοδος παρακμής που διαρκεί αιώνες, στην 
πραγματικότητα η πόλη δεν υπάρχει ή συρρικνώνεται κατά πολύ η σημασία και της ίδιας 
της Αθήνας. Στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, με την ανάπτυξη του λιμανιού, 
αρχίζει η εκβιομηχάνιση που αλλάζει σταδιακά όλη την Ελλάδα.

Σε κάθε λιμάνι δε διακινούνται μόνο επιβάτες και εμπορεύματα, αλλά συναντιούνται 
πολιτισμοί και ανταλλάσσονται ιδέες. Οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και αναπτύσσουν 
τις δραστηριότητές τους με κέντρο το λιμάνι. Το λιμάνι είναι ένας από τους χώρους όπου 
ιστορικά γεγονότα, κοινωνικο-οικονομικές ανακατατάξεις, μεταβολές σε επίπεδο αντι-
λήψεων και κοσμοθεωριών, επιδρούν πάνω στους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον, 
αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι επιδρούν με τη σειρά τους σε αυτά.

Στην αρχαιότητα, το λιμάνι συμπυκνώνει μια διαφορετική σχέση των ανθρώπων και 
της φύσης από τις σχέσεις που μας είναι οικείες στη νεότερη εποχή και την εκβιομη-
χάνιση. Οι κοσμοθεωρίες για τη φύση (Προσωκρατικοί, Αριστοτέλης κά.) αντανακλώ-
νται στην οργάνωση της πόλης και του λιμανιού του Πειραιά: πολεοδομική οργάνωση 
Ιππόδαμου, διοίκηση λιμανιού, αυστηρή διάκριση δημόσιου-ιδιωτικού και λατρευτικού 
χώρου, λειτουργία θεάτρων, ανάπτυξη ιδεών (δημοκρατία, ισονομία, ελευθερία, έλλειψη 
ξενοφοβίας, ανεξιθρησκία). 

Από την αρχαιότητα έως τη νεότερη εποχή, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και την 
πόλη μεταβάλλεται:

πόλεμοι σε διάφορες ιστορικές περιόδους και σημαντικά ιστορικά γεγονότα (μικρα-•	
σιατική καταστροφή)
εκβιομηχάνιση / λειτουργία μεγάλων εργοστασίων •	

Η σχέση ανθρώπου και φύσης είναι η άλλη όψη των συνθηκών εργασίας, της ποιότητας 
του ελεύθερου χρόνου, του γενικού επιπέδου διαβίωσης και της διαχείρισης του αστικού 
χώρου (απουσία πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο, ενσωμάτωση της βιομηχανική ζώνη 
σε κατοικημένες περιοχές, έλλειψη πρασίνου, κλπ)
 Επικρατεί η αντίληψη της φύσης ως αντικείμενο μέτρησης και πειραματισμού (νεότερη 
φυσική) και ως δεξαμενή φυσικών πόρων που αντλεί την αξία της από το βαθμό στον 
οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου. Η αντίληψη αυτή οδηγεί στη μη-ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων και την έλλειψη μέτρων προστασίας για το περιβάλλον. 
Διογκώνονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
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ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Φυσικές (γεωλογικές) μεταβολές στην απαρχή της διαμόρφωσης του λιμανιού του 

Πειραιά και της Πειραϊκής χερσονήσου

 Αποτύπωση των γεωλογικών μεταβολών στη χρήση των λέξεων και τη ρίζα «Περ» 

στην οποία ανήκει ο «Πειραιεύς» (περαιόω-ώ, ο περαιών κλπ)

 Περιβαλλοντικές συνιστώσες του λιμανιού του Πειραιά στην αρχαιότητα (5ος αιώνας 

π.Χ.): κατανόηση της αλληλεπίδρασης φύσης, οικονομικών δραστηριοτήτων, κοινω-

νικής οργάνωσης, φιλοσοφίας, ανάπτυξης ιδεών και θεσμικού στοιχείου

 Οι περιβαλλοντικές συνιστώσες της διαπολιτισμικότητας στο αρχαίο λιμάνι 

 Ο ρόλος του αρχαίου λιμανιού στην ανάπτυξη της αθηναϊκής Δημοκρατίας

 Διερεύνηση των διαφορετικών αντιλήψεων για τη φύση και την πόλη  (αρχαιότητα 

και νεότερη εποχή/εκβιομηχάνιση)

 Απαρχή εκβιομηχάνισης στην πόλη του Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή – Η περί-

πτωση του εργοστασίου Λιπασμάτων (οργάνωση και λειτουργία, συνθήκες εργασίας 

και ποιότητα ζωής, θέματα διαχείρισης ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων, περι-

βαλλοντικές επιπτώσεις)

 Διερεύνηση του σύνθετου χαρακτήρα της ρύπανσης στο λιμάνι : οικολογικές-

οικονομικές-κοινωνικές συνιστώσες

 Η σημερινή μορφή του λιμανιού (διαίρεση σε επιμέρους τμήματα, χρήσεις) : η περί-

πτωση των «χτιστών δεξαμενών» της Πύλης Ε1 και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 Οργάνωση και Διοίκηση: εμπλεκόμενοι φορείς

 Προοπτικές ανάπλασης βιομηχανικών χώρων στην περιοχή

Η σύγχρονη εικόνα
του λιμανιού του Πειραιά

(επιβατικό τμήμα)

Το εργοστάσιο «Λιπασμάτων
και Χημικών Ουσιών»

(1911-1999)
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

Οι χάρτες εννοιών αναπτύχθηκαν από τον David Ausubel (1978) στη διάρκεια ενός επιστη-
μονικού προγράμματος του οποίου το θέμα ήταν να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο απο-
κτάται η νέα γνώση και διορθώνονται λανθασμένες αντιλήψεις («εννοιολογική αλλαγή»). Η 
θεμελιώδης ιδέα ήταν ότι η αφομοίωση νέων εννοιών και προτάσεων, η μάθηση που έχει νόη-
μα για τον εκπαιδευόμενο (η «ουσιαστική μάθηση»/«meaning learning») αλλά και η διόρθωση 
των προκαταλήψεων γίνεται με την ένταξή τους σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Στη συνέχεια, η 
εννοιολογική χαρτογράφηση καθιερώθηκε (κυρίως στο επίπεδο της βιολογίας) από το Novak 
(1984) ως διδακτικό εργαλείο που διερευνούσε τις πρότερες αντιλήψεις των μαθητών  και 
βοηθούσε στην αφομοίωση και ανάκληση της νέας γνώσης σε μεταγενέστερες περιόδους. Η 
μάθηση νοείται ως εκείνη η δυναμική διαδικασία με την οποία οι νέες ιδέες αλληλεπιδρούν 
με εκείνες που ήδη προϋπάρχουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, δηλαδή είτε επιτρέποντας τη 
νέα γνώση είτε εμποδίζοντάς την. Σύμφωνα με το «αλλοστερικό» μοντέλο της γνώσης που 
διαμόρφωσε ο Giordan (Giordan και Souchon, 1991), με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η αλλαγή 
στη θέση μιας πρωτεΐνης και στις συνδέσεις που προκύπτουν μπορεί να αλλάξει τη δομή και 
τη λειτουργία της, η αντίληψη του εκπαιδευόμενου μπορεί να αλλάξει με τα νέα στοιχεία που 
έρχονται να αλληλεπιδράσουν με τα παλαιότερα: «οι ίδιες πληροφορίες διαβάζονται, ταξινο-
μούνται και ερμηνεύονται διαφορετικά, εφόσον οι έννοιες συνδέονται με σχέσεις που τους 
δίνουν άλλη σημασία» (Βασιλοπούλου, 2001, σ. 54).

Η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και γόνιμη διδακτική στρατηγι-
κή που αξιοποιείται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη διερεύνηση απλών και σύνθετων 
σχέσεων και μας βοηθάει να αναδείξουμε τις διαστάσεις ενός προβλήματος και τον τρόπο με 
τον οποίο αυτές συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Συνδυάζεται με πολλές άλλες 
διδακτικές στρατηγικές όπως καταιγισμός ιδεών, μελέτη περίπτωσης, επίλυση προβλήματος, 
συζήτηση, επισκόπηση απόψεων/επιχειρηματολογία. 

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ;

• Έννοιες μέσα σε κύκλους
• Συνδετικές γραμμές που ενώνουν τους κύκλους και δημιουργούν διασυνδέσεις κάθετες (από 

τη γενική στην επιμέρους έννοια) ή οριζόντιες (μεταξύ εννοιών που ανήκουν σε απομακρυ-
σμένες περιοχές του χάρτη)

• Συνδετικές λέξεις πάνω στις 
γραμμές

• Οι κύκλοι – «κόμβοι» (οι έννοιες) 
μαζί με τις γραμμές (συνδετικές 
λέξεις) σχηματίζουν μια «σημα-
σιολογική ενότητα» ή «ενότη-
τα νοήματος», μια «πρόταση με 
νόημα. Οι σύνθετες αυτές δια-
συνδέσεις ονομάζονται από τον 
Novak cross- links και αποτελούν 
έκφραση δημιουργικής και συν-
θετικής σκέψης. 
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ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΗ ΕΝΝΟΙΩΝ;

Θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε, 
όπως και ο Novak 
τον ίδιο το χάρτη 
εννοιών για να δεί-
ξουμε τα συστατικά 
μέρη του.

1. Εύρεση κόμβων (εννοιών): η γνωστική περιοχή από την οποία ξεκινούμε πρέπει να είναι 
οικεία στους εκπαιδευόμενους. Με δική μας καθοδήγηση, οι εκπαιδευόμενοι/ες προσπα-
θούν να διατυπώσουν ένα γενικό ερώτημα που σχετίζεται με το θέμα που μελετούμε. Το 
ερώτημα και οι έννοιες που εμπεριέχονται σε αυτό μας επιτρέπουν να ορίσουμε τις γενικές 
έννοιες – κλειδιά. Οι εκπαιδευόμενοι/ες επιχειρούν μέσα από κατάλληλα ερωτήματα να 
εντοπίσουν και άλλες σχετικές έννοιες ή να διορθώσουν τις ήδη υπάρχουσες.

2. Ιεράρχηση εννοιών: φτιάχνουν μια λίστα με όλες τις έννοιες αρχίζοντας από τις λιγότε-
ρο γενικές και τις τοποθετούν κάτω από τη γενική έννοια (μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
post-its, να γράψουν τις έννοιες σε μικρές καρτέλες ή ακόμη να χρησιμοποιήσουν κάποιο 
λογισμικό που διευκολύνει κατά πολύ τη μετακίνηση των εννοιών). Τοποθετούν και τις υπό-
λοιπες έννοιες σε μια ιεραρχική κλίμακα από τις πιο γενικές και περιεκτικές στις πιο ειδικές 
και επιμέρους. Στο τέλος βάζουν τα συγκεκριμένα παραδείγματα. 

3. Αναζήτηση σχέσεων: αναζητούν σχέσεις μεταξύ των εννοιών και θέτουμε κατάλληλα ερω-
τήματα που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να συσχετίσουν τις έννοιες μεταξύ τους. Συν-
δέουν τις έννοιες  με γραμμές. Σε κάθε γραμμή βάζουν μια ετικέτα με μια συνδετική λέξη 
(«έχει», «είναι», «προκαλεί», «αλληλεπιδρά», κλπ), έτσι ώστε να σχηματίζεται μια «πρόταση 
με νόημα». 

4. Διορθώσεις/εμβάθυνση/ανάδειξη άλλων συνδέσεων: Προτρέπουμε τους εκπαιδευόμε-
νους/ες να διορθώσουν μόνοι τους κάποιες λανθασμένες συνδέσεις ή να βρουν πιο κατάλ-
ληλες συνδετικές λέξεις ή ακόμη να ανακαλύψουν πιο δύσκολες οριζόντιες διασυνδέσεις 
(μεταξύ εννοιών που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα του χάρτη).  

5. Σύγκριση/σύνθεση: συγκρίνουν τους χάρτες κάθε ομάδας και καταλήγουν σε ένα συνθε-
τικό χάρτη. Τέλος, σχολιάζουν και συνάγουν το γενικό νόημα του τελικού χάρτη. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Η διερεύνηση του ρόλου του λιμανιού στην αρχαιότητα μέσα από την κατασκευή ενός εν-
νοιολογικού χάρτη μας επιτρέπει να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ 
τους στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. 

Δίνουμε την οδηγία 
να πάρει κάθε ομάδα 
από ένα φάκελο με  
διαφορετικές καρτέ-
λες που περιγράφουν 
τις διαστάσεις του 
λιμανιού του Πειραιά 
στην αρχαιότητα. 
Αφού συζητήσουν 
τα μέλη των ομάδων 
για τις έννοιες τους, 
καλούνται να βρουν 
σε ποια από τις γενι-
κότερες κατηγορίες 
(φύση, οικονομία, 
κοινωνία, πολιτισμός, θεσμοί) μπορούν να κατατάξουν τις έννοιες που βρήκαν στο φάκελο.

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα επιλέγει μια έν-
νοια και ζητάμε να βρει, εάν υπάρχει, κάποια 
σύνδεση με την έννοια μιας άλλης ομάδας: 
λ.χ η καρτέλα «άγονο έδαφος που δεν μπο-
ρεί να καλλιεργεί» συνδέεται και πώς με την 
καρτέλα «ανάπτυξη εμπορίου»; Η επιμέρους 
σύνδεση σημαίνει ότι συνδέονται και οι γε-
νικές έννοιες: φύση και οικονομία. Ίδια διε-
ρεύνηση με τις άλλες έννοιες («προσέλευση 
μετοίκων», «θέσεις εργασίας», «ανάπτυξη 
ιδεών όπως ανεξιθρησκεία και ελευθερία», 
«γεωλογική ένωση του Πειραιά με την Ατ-
τική» κλπ»). 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Έχοντας στη διάθεσή τους τη λίστα με όλες τις έννοιες, οι 
εκπαιδευόμενοι/ες φτιάχνουν τους δικούς τους χάρτες, βρίσκουν τις συνδετικές λέξεις που θα 
χρησιμοποιήσουν, επιχειρούν συνδέσεις μεταξύ απομακρυσμένων περιοχών του χάρτη. Στο 
τέλος, διορθώνουν ορισμένες  ταξινομήσεις και συνδέσεις, όταν χρειαστεί. Στη συνέχεια, τους 
ζητούμε να ταξινομήσουν τις έννοιες που έβαλαν μαζί κάτω από πιο γενικές κατηγορίες (φύση, 
οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός και θεσμοί).
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΚΟΜΒΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Στην κλασική εποχή, ο θαυμασμός που προκαλεί με την κανονικότητά του ο κύκλος της 
ημέρας και της νύχτας αλλά και η κίνηση των ουρανίων σωμάτων δημιουργεί την εντύπωση ότι 
η φύση χαρακτηρίζεται από τάξη και ορθολογικότητα. Φιλόσοφοι τόσο διαφορετικοί μεταξύ 
τους όσο ο Ηράκλειτος, ο Εμπεδοκλής αλλά και ο Πυθαγόρας, συγκλίνουν στην ιδέα μιας πα-
γκόσμιας αρμονίας. Για το μαθητή του Πυθαγόρα Φιλόλαο, αρμονικές αναλογίες δημιουργού-
νται από τους πρώτους φυσικούς αριθμούς και επιτρέπουν στα πράγματα να συναρθρωθούν, 
να σχηματίσουν ένα συνεκτικό σύμπλεγμα μέσα σε έναν τακτοποιημένο κόσμο (Kirk–Raven-
Schofield, 2001). Η πυθαγόρεια αυτή αντίληψη της φύσης ως αρμονικού συνόλου που διέπεται 
από αριθμητικές αναλογίες αντανακλάται στον πολεοδομικό σχεδιασμό : η πόλη διαιρείται σε 
παράλληλους δρόμους που βλέπουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα (Πυθαγόρεια θεωρία 
των αριθμών) και οι οποίοι επιτρέπουν στο φως και τον αέρα να περάσει ανεμπόδιστα. Τα 
στοιχεία λοιπόν της φύσης (φως και αέρας) αξιοποιούνται στη ρυμοτομία της πόλης του Πει-
ραιά και στο σχεδιασμό των οικιών αλλά και όμοια οικοδομικά τετράγωνα και ίδιος αριθμός 
σπιτιών για κάθε οικοδομικό τετράγωνο εξασφαλίζουν σε κάθε πολίτη τον ίδιο ζωτικό χώρο. 

ΦΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

ΘΕΣΜΟΙ

Γεωλογική ένωση του 
Πειραιά με την Αττική

Ανταλλαγή
διακίνηση προϊόντων 
(ανάπτυξη εμπορίου)

Επικοινωνιακός κόμ-
βος του τότε γνωστού 

κόσμου

Ανάπτυξη ιδεών

Αντιλήψεις για τη 
φύση : η ιδέα μιας 

παγκόσμιας αρμονίας

Άστυ (Αθήνα):
πολιτικό και θρησκευ-

τικό κέντρο
Λιμήν (Πειραιάς):

εμπορικό και στρατι-
ωτικό κέντρο 

Άγονο έδαφος που 
δεν μπορούσε να 

καλλιεργηθεί 

Το πρώτο «Εμπορείο» 
του Ελλαδικού χώρου 
(εμπορική ζώνη Πει-

ραιά )

Προσέλευση μετοί-
κων

Αρχές Δημοκρατίας : 
Ελευθερία και

ισονομία (για τους 
πολίτες)

Προσανατολισμός 
στη θάλασσα/δη-
μιουργία ναυτικού 

κράτους 

Στοιχεία φύσης : 
φως και αέρας

Δημιουργία θέσεων 
εργασίας

Συνάντηση πνευμα-
τικών ανθρώπων στις 

οικίες πλούσιων εμπό-
ρων και πλοιοκτητών

Ανεξιθρησκεία
Έλλειψη ξενοφοβίας

Ανάπτυξη άμυνας 
Ναυπήγηση ισχυρού 
πολεμικού στόλου

Κύκλος ημέρας και 
νύχτας

Ανάπτυξη βιοτεχνίας

Κρατική «διαφάνεια»
/πρόσβαση των πο-
λιτών στον έλεγχο 

των προμηθειών του 
λιμανιού

(σκευοθήκη του Φί-
λωνα)

Λειτουργία θεάτρων

Οχύρωση των τριών 
λιμανιών

Λιμενικά έργα

Τα τρία λιμάνια του Πειραιά
στην αρχαιότητα:

Κάνθαρος, Ζέα, Μουνιχία
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Κίνηση ουρανίων
σωμάτων

Κανόνες λειτουργίας 
λιμανιού και εμπορι-

κών συναλλαγών 
Τελωνειακός έλεγχος 
«Επιμεληταί εμπορί-

ου»

Πολεοδομική οργά-
νωση: Ίδιος ζωτικός 
χώρος για τους πολί-

τες (Ιππόδαμος)

Λατρεία ξένων θε-
οτήτων (Αιγυπτιακή 

Ίσιδα)

Αυστηρή διάκριση 
δημόσιου
Ιδιωτικού

Λατρευτικού χώρου

Η εκκλησία του Δή-
μου εγκρίνει την ίδρυ-

ση ιερών ακόμη και 
για ξένες θεότητες

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Εμβάθυνση στη σύνθεση και γενίκευση

Η σύνδεση που έχουν αναδείξει τα ίδια τα 
παιδιά είναι μια σύνδεση που έχει περισσό-
τερο νόημα για αυτά, τη θυμούνται για με-
γαλύτερο διάστημα, τους δίνει ικανοποίηση 
γιατί είναι δικό τους συμπέρασμα, τους 
μαθαίνει πώς να μαθαίνουν διδάσκοντάς 
τους τρόπους να συνάγουν τα συμπεράσμα-
τά τους από ποικίλες γνωστικές πηγές (τη-
λεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, ανάγνωση 
κειμένων και εφημερίδων, κλπ) μαθαίνοντας 
να «διαβάζουν» τις πληροφορίες με πιο γόνι-

μο και κριτικό τρόπο, και επιχειρώντας συνδέσεις που δεν είναι με μια πρώτη ανάγνωση 
ορατές. 

Αποκτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο και δεν είναι αφηρημένες:

Οι γενικές έννοιες «φύση», «οικονομία», «κοινωνία», κ.ά.
Οι απλές οριζόντιες συνδέσεις μεταξύ εννοιών της ίδιας κατηγορίας (λ.χ. θέσεις εργα-

σίας και ανάπτυξη βιοτεχνίας).
Οι σύνθετες οριζόντιες συνδέσεις μεταξύ απομακρυσμένων περιοχών του χάρτη, λ.χ 

μεταξύ πολιτισμού (η ιδέα της ανεξιθρησκείας) και οικονομίας (προσέλευση μετοίκων χωρίς 
δικαίωμα στην ιδιοκτησία και ενασχόληση με εμπόριο).

Η επίτευξη του στόχου αυτού μας επιτρέπει να μεταβούμε στο επόμενο εργαστήριο, όπου 
γίνεται αποτίμηση του αξιακού ρόλου φύσης - οικονομίας - κοινωνίας.
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
«ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΝΟΙΩΝ»

Εκφώνηση δραστηριότητας: «Αν σας έλεγαν ότι 
πρέπει να αφαιρέσετε κάποιες από τις συνι-
στώσες που επιδρούν στη διαμόρφωση του 
ρόλου του λιμανιού του Πειραιά στην αρχαι-
ότητα, ποια δε θα βγάζατε ως την πιο σημα-
ντική»; 
Ανάλυση: Συνήθως, με τις πρώτες αντιδρά-
σεις των εκπαιδευόμενων οι επιλογές κατα-
νέμονται μεταξύ της φύσης, της κοινωνίας/
πολιτισμού και της οικονομίας. Οι ομάδες 
επιχειρηματολογούν για την επιλογή τους 
(«εάν δεν υπάρχει πολιτισμός δεν μπορεί να γίνει ορθή χρήση των φυσικών πόρων και η φύση 
καταστρέφεται», «εάν δεν υπάρχουν υλικές προϋποθέσεις, τίποτε δεν μπορεί να αναπτυχθεί 
στην κοινωνία και τον πολιτισμό», «εάν  καταστρέφεται η φύση, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να υπάρξει,» κλπ). 

Γίνεται  φανερό μέσα από την περαιτέρω 
διερεύνηση ότι είναι ψευδή τέτοιου είδους 
διλήμματα: οι εκπαιδευόμενοι/ες οδηγούνται 
μόνοι τους στο συμπέρασμα ότι κανένας 
όρος δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το σύ-
νολο και το σύνολο υπάρχει μόνο μέσα από 
απλές ή πιο σύνθετες αλληλεπιδράσεις. Οι 
όροι αποκτούν νόημα μέσα από τις σχέσεις 
που τους συγκροτούν. 

Μήπως όμως στην πραγματικότητα, οι εκ-
παιδευόμενοι/ες όταν επιλέγουν άλλοι τη 
φύση, άλλοι την οικονομία και άλλοι την κοι-
νωνία προβάλλουν στην αρχαιότητα τις δικές τους κοσμοαντιλήψεις; Πώς θα αξιοποιηθεί το 
«λάθος» αυτό στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο;

Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως τεχνική διερευνά τις σύνθετες διασυνδέσεις μεταξύ των 
διαστάσεων ενός αντικειμένου στο βαθμό που αξιοποιεί ως γενικό θεωρητικό πλαίσιο τη «συ-
στημική σκέψη» (Σχίζα K. 2008, Βασιλοπούλου M. 2001) αλλά και φιλοσοφίες του 19ου αιώνα 
όπως του Hegel, έναν από τους πρώτους φιλοσόφους που άσκησαν κριτική στη βαρύτητα και 
τη νευτώνεια φυσική, και σύμφωνα με τον οποίο το πραγματικό δεν κατανοείται ως σύνολο αυ-
θυπόστατων οντοτήτων αλλά μέσα από το πρίσμα των σχέσεων που τους δίνουν νόημα (Τρια-
νταφύλλου 2009). Για τον Hegel η ίδια η «αλήθεια» και το «ψεύδος» ενδιαφέρουν ως προς τις 
σχέσεις τους, σχέσεις μορφής και περιεχομένου. Μια λανθασμένη απάντηση μπορεί να ενέχει 
στοιχεία αλήθειας από τη σκοπιά του περιεχομένου της και να χρειάζεται να διορθωθεί μόνο η 
μορφή της. Η επεξεργασία αυτή λέγεται «ανακατασκευή» (Τριανταφύλλου Στ. 2010).

Από τη σκοπιά αυτή, η κατανόηση των πραγμάτων με όρους σχέσεων αφορά και τον τρόπο 
με τον οποίο αξιοποιείται από τον εμψυχωτή-εκπαιδευτικό η εννοιολογική χαρτογράφηση. 
Η ίδια η ανάλυση και ο σχολιασμός των εννοιολογικών χαρτών των ομάδων εντάσσεται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να αποσιωπούνται οι εσωτερικές σχέσεις: κάθε «βιαστικό» 
συμπέρασμα μπορεί να «εξηγηθεί», να ανακατασκευαστεί το περιεχόμενό του (ακόμη και από 
τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η) δίνοντάς του μια άλλη μορφή. Επομένως, δεν υπάρχει κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία «σωστή» ή «λάθος» απάντηση τη στιγμή της σύνθεσης των εννοι-
ολογικών χαρτών των ομάδων και της εξαγωγής γενικών συμπερασμάτων. 
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Δε δίνουμε καμία έμφαση στο ότι έχουν δώσει μια «λάθος» απάντηση, αλλά ότι με αυτό 
θίγουν ένα εξαιρετικά σύγχρονο θέμα. Τους επισημαίνουμε ότι έχουν απαντήσει σε άλλου 
τύπου ερωτήματα. Αντί να απαντήσουν όπως τους ζητήθηκε στο ερώτημα: «τι είναι πράγμα-
τι πιο σημαντικό από όλα»; οι προτάσεις τους ήταν απάντηση για άλλα ερωτήματα : «για να 
συνεισφέρουμε στην επίλυση της περιβαλλοντικής κρίσης, από ποιον τομέα πρέπει να αρχί-
σουμε να παρεμβαίνουμε»; «τι πρέπει να αλλάξουμε για να μην υπάρχει διαρκής υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος»; Τους ζητάμε, λοιπόν, να κατατάξουν τις θέσεις τους και τον τρόπο με τον 
οποίο επιχειρηματολόγησαν σε μία από τις ακόλουθες στήλες που αντιστοιχούν σε σύγχρονες 
θέσεις για τις σχέσεις κοινωνίας, οικονομίας, φύσης: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΗ

Θα επιλύσει την περιβαλλοντική κρίση 
η αλλαγή στις οικονομικές δομές. Η αλ-
λαγή αυτή θα οδηγήσει στη διαμόρφωση 
νέου ήθους στη σχέση του ανθρώπου και 
της φύσης αλλά και των ανθρώπων με-
ταξύ τους 

Θα επιλύσει την περιβαλλοντική κρίση 
η αλλαγή στις αντιλήψεις των ανθρώπων. 
Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει στην αλλα-
γή των οικονομικών δομών της κοινωνίας 
και την περιβαλλοντική προστασία

Μπορούμε να φανταστούμε μια φύση που 
υπάρχει ανεξάρτητα από την ανθρώπινη 
παρουσία, μια φύση που πρέπει να προ-
στατεύσουμε από την επεκτατική μα-
νία του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά δεν 
μπορούμε να φανταστούμε τον άνθρωπο 
χωρίς τη φύση. Αυτή είναι πιο σημαντική 
από όλα, γιατί χωρίς αυτή ο άνθρωπος 
καταρρέει

ΣΤΟΧΟΙ:
• Μέσα από τη διερεύνηση αυτή, εισάγουμε τους εκπαιδευόμενους στην έννοια του «ανα-

χρονισμού» ως μεθοδολογικού σφάλματος που αλλοιώνει πολλές φορές την κατανόηση 
των πραγμάτων. Είναι «αναχρονισμός» να προβάλλουμε προτεραιότητες του σύγχρονου 
κόσμου και να μιλούμε λ.χ., με όρους «φυσικών πόρων» για τη σχέση του πολίτη και της 
φύσης στην αρχαιότητα. 

• Οι εκπαιδευόμενοι/ες έρχονται σε επαφή με στοιχεία της μη-αναγωγικής σκέψης και την 
κατανόηση του σύνθετου περιεχομένου της έννοιας του περιβάλλοντος

• Χωρίς να γίνεται στην αρχή του εργαστηρίου χρήση του όρου «αξίες» συνάγουν ως συμπέ-
ρασμα τις δικές τους αξίες για τη φύση, την κοινωνία, την οικονομία και τις σχέσεις μεταξύ 
τους.

• Μαθαίνουν να διερευνούν και να επιχειρούν τη δική τους κριτική αποτίμηση του τρόπου 
με τον οποίο επιχειρηματολογούν για τις θέσεις τους, αναδεικνύοντας και διορθώνοντας 
αναχρονισμούς αλλά και αντιφάσεις.

• Ενθαρρύνονται να επικοινωνούν μεταξύ τους, να συμμετέχουν και να συνεργάζονται.

Οι δραστηριότητες αυτές μας εισάγουν στην επόμενη ενότητα βιωματικών εργαστηρίων, όπου γίνεται 
διερεύνηση του σύνθετου χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων με έμφαση στη ρύπανση 
από τις χρήσεις στο λιμάνι (βιομηχανική ζώνη, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές) και επιχειρείται η 
κατανόηση της σύνδεσης των συμφερόντων των εμπλεκόμενων ομάδων και των αξιών που στηρίζουν 
τη νεότερη εποχή και την εκβιομηχάνιση αλλά και τη σύγχρονη εποχή.
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης ενημερωτικής εκπομπής για το περιβάλλον και με αφορμή 

τις διαμαρτυρίες των κατοίκων για τη λειτουργία ενός εργοστασίου χημικών στην περιοχή 
τους – στην παρουσίαση μελετήθηκε η περίπτωση του εργοστασίου «Λιπασμάτων και χημικών 
ουσιών» που λειτουργούσε στη Δραπετσώνα από το 1911 έως το 1999) τα παιδιά καλούνται 
να παίξουν τους ανάλογους ρόλους αλλά και να κρίνουν τη στάση του δημοσιογράφου που 
παίρνει συνέντευξη από τους οικονομολόγους, τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου, τους εργα-
ζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΛΗΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ
 Οι εκπαιδευόμενοι/ες με τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο: 
• καλλιεργούν την ενσυναίσθησή τους και  την ικανότητα επιχειρηματολογίας: μαθαίνουν 

να μπαίνουν σε ρόλους και να επιχειρηματολογούν ακόμη και για θέσεις με τις οποίες δε 
συμφωνούν ή για θέσεις τις οποίες δεν θα πρόσεχαν σε άλλη περίπτωση.

• Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις αξίες που διατρέχουν τις θέσεις των εμπλεκόμενων ομά-
δων και την επιχειρηματο-
λογία που τις στηρίζει.

• Αναδεικνύουν τη σχέση 
μεταξύ των αξιών και της 
ταυτότητας των ομάδων: 
ποιες είναι οι αξίες ενός 
εργαζομένου που μόλις χά-
νει τη δουλειά του και πώς 
αυτές σχετίζονται με τη 
θέση του ότι το εργοστά-
σιο – στο οποίο ελπίζει να 
βρει δουλειά, δεν πρέπει να 
κλείσει ή να απομακρυνθεί 
από την περιοχή όπου μένει 
αν και επιβαρύνει τον ίδιο;

• Κατανοούν χωρίς να «ηθικολογούν» τα διλήμματα και τη σύγκρουση συμφερόντων με-
ταξύ εμπλεκόμενων ομάδων ή ακόμη και για το ίδιο άτομο (ο κάτοικος της περιοχής μπορεί 
να είναι εργαζόμενος στο εργοστάσιο κλπ). 

• Eπεξεργάζονται ενδεχόμενες λύσεις που προτείνονται για την επίλυση της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης από τη λειτουργία του εργοστασίου συνδέοντάς τις με επιπτώσεις (οικολογι-
κές, οικονομικές κλπ). 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: (για μεγαλύτερες ηλικίες)
«ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ»

Στο εργαστήριο αυτό που έγι-
νε σε συνεργασία με τον κ. Β. 
Τσελέντη, καθηγητή στο Πανε-
πιστήμιο Πειραιά, αναλύεται η 
θαλάσσια και η ατμοσφαιρική 
ρύπανση (κάθε αλλαγή στις φυ-
σικοχημικές παραμέτρους του 
αέρα και της θάλασσας) που 
προκαλείται από θαλάσσιες και 
χερσαίες μεταφορές στο λιμά-
νι. Αποτέλεσε και ένα από τα 
εργαστήρια των ομάδων στο 
διήμερο σεμινάριο για εκπαι-
δευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης στην Ερέτρια Εύ-

βοιας για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Τα Λιμάνια της Ελλάδας» 18-19/03/2011.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ (ΠΗΓΕΣ) ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ:

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ:
συσσώρευση πάνω από το κανονικό ουσιών όπως οξείδια του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια, 
διοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ:
προκαλείται από την πρωτογενή ρύπανση (οξείδια αζώτου και άκαυστοι υδρογονάνθρακες) σε 
συνδυασμό με την ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασιακή αναστροφή ρύπων (εγκλωβισμός αέριων 
ρύπων κάτω από το στρώμα ζεστού αέρα).

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 
Κίνηση πλοίων  Ιδιοι ρύποι με τη ρύπανση από τα οχήματα αλλά επιπλέον παράγεται διοξείδιο 
του θείου :από τα φθηνά ναυτιλιακά καύσιμα που έχουν θείο παράγεται διοξείδιο του θείου. Το 
διοξείδιο του θείου μαζί με το νερό δίνει θειϊκό οξύ (φαινόμενο όξυνης βροχής).
Φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων  Συσσώρευση αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνη από 
σόγια, σιτάρι, κλπ).
Φορτοεκφορτώσεις πετρελαίων  Οι πτητικοί υδρογονάνθρακες μεταφέρονται στον άνθρω-
πο και στη θάλασσα μέσω του κύκλου της βροχής.
Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη  Τοξικά υφαλοχρώματα, σκόνη από αμμοβολή, καυσαέρια από 
ηλεκτροσυγκολλήσεις (εξατμίσεις ουσιών από μέταλλα).
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ:
Πετρέλαια Φορτοεκφορτώσεις πετρελαιοειδών, ατύχημα (έκλυση στη θάλασσα), πτητικοί 
υδρογονάνθρακες, "ατυχηματική" ρύπανση (σύγκρουση, προσάραξη, βύθιση) "λειτουργική" 
ρύπανση («σεντινόνερα», καμένα λιπαντικά), διαρροή από εργασίες στη ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη.
Στερεά υπολείμματα  Απορρίμματα από τις δραστηριότητες στο λιμάνι και μέσα στα πλοία.
Χρώματα από βαφές πλοίων  Τα υφαλοχρώματα είναι ιδιαίτερα τοξικά και σκοτώνουν θαλάσ-
σιους οργανισμούς αλλά εξοικονομούν πετρέλαιο γιατί το πλοίο κινείται πιο γρήγορα (έχουμε 
λιγότερους ρύπους στην ατμόσφαιρα αλλά περισσότερη θαλάσσια ρύπανση).

ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΦΥΣΗΣ»
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Η έννοια «περιβαλλοντικό πρόβλημα» δεν είναι ένα αντικειμενικά μετρήσιμο μέγεθος. Όπως 
και  η ίδια η έννοια του περιβάλλοντος αποτελεί τη διεύρυνση της έννοιας της φύσης,  η έννοια 
«περιβαλλοντικό πρόβλημα» περιλαμβάνει την οικολογική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική, 
πολιτιστική διάσταση καθώς και τη σχέση με τους θεσμούς και φορείς. 

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα δεν κατανοείται μόνο ως αποτέλεσμα της διαταραχής της 
ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων (των φυσικών κύκλων του νερού, του άνθρακα κλπ.) 
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η γνώση που απαιτείται για τη διερεύνηση ενός περιβαλ-
λοντικού προβλήματος συμπεριλαμβάνει και άλλους τύπους γνώσης και επιστημονικά πεδία : 
τοπική γνώση, κοινωνιολογία, φιλοσοφία της φύσης, κλπ. Οι ρίζες μιας περιβαλλοντικής διατα-
ραχής ανάγονται σε ένα ευρύτερο σύνολο που περιλαμβάνει αξίες, στάσεις, συμπεριφορές και 
πολιτιστικά όπως και οικονομικά πρότυπα. Η σχέση του ατόμου με το περιβαλλοντικό πρόβλη-
μα διαμορφώνεται από τις προσωπικές αντιλήψεις και βιώματα, την κοσμοθεωρία του και τον 
τρόπο με τον οποίο βιώνει τη σχέση του με τη φύση και με αυτό που είναι έξω από αυτόν, την 
ίδια την πραγματικότητα που τον περιβάλλει. Η αλληλεπίδραση αξιών, στάσεων, απόψεων, συ-
μπεριφορών και οικονομικών δεδομένων είναι καθοριστική για μια ολοκληρωμένη μελέτη ενός 
περιβαλλοντικού ζητήματος (λ.χ.,  αλληλεπίδραση μεταξύ του παράγοντα «θέση εργασίας» 
και του παράγοντα «επιβάρυνση της υγείας» ή «ολοκληρωτική απορρόφηση του ελεύθερου 
χρόνου» και του  παράγοντα «οικολογική επιβάρυνση από τη λειτουργία ενός εργοστασίου»).

Ο σύνθετος χαρακτήρας των περιβαλλοντικών προβλημάτων συνεπάγεται τη μελέτη ζητημά-
των όπως ποιότητα ζωής, ελεύθερος  χρόνος, κοινωνικές ανάγκες, ανθρώπινα δικαιώματα, συμ-
φέροντα εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων και χωρών, αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα 
(για το ίδιο άτομο ή μέσα στην ίδια ομάδα) ζητήματα δικαιοσύνης στην κατανομή των φυσικών 
πόρων και ανισότητας μεταξύ Βορρά και Νότου, κλπ. Η επεξεργασία ενός περιβαλλοντικού 
προβλήματος μας οδηγεί συνεπώς στην κριτική ανάλυση αξιών, θεσμών, θέσεων και συμφερό-
ντων, του οικονομικού μοντέλου παραγωγής που επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες.

Από εδώ προκύπτει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικού προβλήματος που 
είναι και ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός χάρτη εννοιών. 

Σε ένα χάρτη εννοιών δεν ξεκινούμε μόνο από μια κεντρική έννοια που τη διερευνούμε 
βρίσκοντας επιμέρους έννοιες και υποκατηγορίες καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα για 
κάθε υποκατηγορία - κάθετες διασυνδέσεις,  αλλά είναι απαραίτητο να επιχειρούμε οριζόντιες 
διασυνδέσεις, διασυνδέσεις όχι μόνο μεταξύ εννοιών στο ίδιο επίπεδο αλλά και μεταξύ εννοι-
ών που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα. Από εδώ συνάγονται μια σειρά συνεπειών:

1. Είναι ανάγκη να κατανοούνται οι αντιφάσεις και τα διλήμματα που προκύπτουν από τις σύν-
θετες οριζόντιες διασυνδέσεις ενός εννοιολογικού χάρτη : λ.χ., τα κατάλοιπα από τις συντη-
ρήσεις των πλοίων δημιουργούν θέσεις εργασίας αλλά έχουν επιπτώσεις στην υγεία του πλη-
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θυσμού και αυξάνουν το κόστος 
της υγειονομικής περίθαλψης, 
κάτι που με τη σειρά του μπορεί 
να οδηγήσει σε οικονομική (ή και 
κοινωνική κρίση) και σε απώλεια 
θέσεων εργασίας. Το περιβαλλο-
ντικό κόστος οδηγεί σε αύξηση 
της τιμής των προϊόντων, μπορεί 
όμως να συμφέρει μακροπρόθε-
σμα εφόσον δεν αυξάνει το κό-
στος που αντιπροσωπεύει η υγει-
ονομική περίθαλψη.  

2. Πολλές φορές οι οικονομικές στρατηγικές παρουσιάζονται με τη μορφή αντινομιών: 
 Αν επιλέξουμε να μη χρησιμοποιήσουμε τοξικά υφαλοχρώματα για να αποφύγουμε 
τη θαλάσσια ρύπανση, τότε έχουμε περισσότερη καύση πετρελαίου, εφόσον επιβραδύ-
νεται η ταχύτητα του πλοίου από τη διάβρωση του νερού και τους θαλάσσιους μικρο-
οργανισμούς που φθείρουν τα ύφαλα του πλοίου, και συνεπώς έχουμε περισσότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επομένως ατμοσφαιρική ρύπανση. 
 Αν αποφύγουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση και περιορίσουμε την καύση του πετρελαί-
ου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τότε αναγκαία έχουμε θαλάσσια ρύπανση με 
τη χρήση των τοξικών υφαλοχρωμάτων.

Αυτά τα ψευδή στην πραγματικότητα διλήμματα πρέπει να επεξεργαστούμε και να ανασκευά-
σουμε διαρρηγνύοντας τον φαύλο κύκλο με όρους πολιτικού ελέγχου και ρυθμίσεων.

3. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα διλήμματα, λ.χ., το δίλημμα μεταξύ περιβαλλοντικού και 
καταναλωτικού κόστους: από πού έρχεται η φθηνή τηλεόραση που επιλέγουμε να αγοράσουμε 
σε καιρούς οικονομικής κρίσης /ποιος την κατασκευάζει, σε τι συνθήκες εργασίας, ποια μέτρα 
προστασίας για το περιβάλλον, σε ποιο πλοίο με κακής ποιότητας ναυτιλιακά καύσιμα και εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα ή διαρροές στη θάλασσα;

4. Πρέπει να προσέξουμε γιατί πολλές φορές η ιεραρχική σχέση ενός εννοιολογικού χάρτη 
(από την πιο γενική στην επιμέρους έννοια) δεν είναι αυτονόητη και δεν εφαρμόζεται πολύ 

εύκολα στις πιο σύνθετες 
σχέσεις, όπως σχέσεις αιτιό-
τητας, αλληλεπίδρασης κλπ. 
Στην περίπτωση αυτή, θα μπο-
ρούσαμε να προβλέψουμε ένα 
επίπεδο όπου βάζουμε  την 
«οικολογική», την «οικονομι-
κή», και την «κοινωνική» διά-
σταση, και από κάτω έννοιες, 
όπως εμπλεκόμενες ομάδες, 
αξίες κλπ.
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Ο σκοπός ενός εννοιολογικού χάρτη είναι να μπορεί να διαβάζεται πολύ γρήγορα και να συ-
νάγεται το γενικό του νόημα. Στην περίπτωση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος είναι ανά-
γκη το γενικό του νόημα να μπορεί να αξιοποιείται άμεσα μέσα στα πλαίσια μιας εκπαίδευσης 
για ένα αειφόρο περιβάλλον. Με άλλα λόγια, είναι ανάγκη να κατανοείται ότι αν είναι σύνθετο 
ένα πρόβλημα και αν συνδέονται πολλές συνιστώσες του, είναι γιατί οι συνδέσεις αυτές σημαί-
νουν την αλληλεπίδραση φύσης (οικολογικής διάστασης) – οικονομίας (πηγές της ρύπανσης) 
– κοινωνίας (επίπτωση στις εμπλεκόμενες ομάδες, αξίες που συμβάλλουν στην επιδείνωση 
του φαινομένου κλπ.). Οι αξίες αναδεικνύονται σε ισχυρό αιτιακό παράγοντα της ρύπανσης, 
συνδέονται αθροιστικά με τις καθαρά οικολογικές αιτίες, αλλά και εμπεριέχουν έντονες και όχι 
πάντα εύκολες να λυθούν συγκρούσεις.  

Έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα αίτια των περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων με τις αξίες και τις στάσεις ζωής των ατόμων, τα αίτια με τις επιπτώσεις, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι εμπλεκόμενες ομάδες και οι προτεινόμενες λύσεις, οι 
δράσεις με τις αιτίες ώστε να γίνει εμφανές κατά πόσο μια λύση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις 
ενός προβλήματος αλλά και τις αιτίες του (λ.χ., η λύση έχει να κάνει με επιφανειακές αιτίες ή 
αναφέρεται σε πιο σύνθετες αιτίες). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ»

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ/ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Υπάρχει αυστηρή διάκριση δημόσιου,
ιδιωτικού και λατρευτικού χώρου.

Δεν εξασφαλίζεται πάντα.

Η σχέση με τη φύση: σχέση με ένα ιδεατό 
όρο για να συγκροτηθεί η πόλη.

Βλέπω τη φύση για να καταλάβω πως είναι 
σχεδιασμένη η πόλη.

Η σχέση με την οικονομία επηρεάζει
τη σχέση με τη φύση.

Βλέπω την οικονομία, την κοινωνία, τον πο-
λιτισμό για να καταλάβω πως λειτουργεί η 

φύση (περιβαλλοντική επιβάρυνση).

Κάθε παραβίαση του μέτρου υποκινεί το 
θυμό των θεών. Η φύση έχει ιερό

χαρακτήρα, προστατεύεται
και κατοικείται από θεούς.

Η φύση ως δεξαμενή φυσικών πόρων και 
αποθήκη αποβλήτων: η φύση θεωρείται με-
τρήσιμο μέγεθος. Αποτελεί αντικείμενο εκ-
μετάλλευσης και στην καλύτερη περίπτωση 

ορθολογικής διαχείρισης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ :
 Μπορείς να φανταστείς πώς ζούσαν οι αρχαίοι Πειραιώτες στα σπίτια, στις "συνοικίες", 

στην πόλη τους;
 Μπορούσε ιδιώτης να καταπατήσει δημόσιο χώρο για δική του χρήση; Μπορούσε λατρευ-

τικός χώρος (ο χώρος που η εκκλησία του Δήμου ενέκρινε για ίδρυση ναού για ελληνικές 
αλλά και ξένες θεότητες, όπως η Αιγύπτια Ίσιδα) να γίνει αντικείμενο αγοραπωλησίας και 
να αλλάξει χρήση;

 Να εντοπίσεις τη διαφορά στις δύο κοσμοθεωρίες και να προσαρμόσεις το ρόλο σου 
σε σχέση με την αντίληψη που υποτίθεται ότι έχεις για τη σχέση σου με τη φύση και την 
πόλη. 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Είσαι αρχαίος Πειραιώτης.
Εξηγείς γιατί η Άρτεμις που λατρευόταν στη 
Μουνιχία, έστειλε επιδημία στους Αθηναίους 
όταν σκότωσαν  μια νεαρή αρκούδα.

Δίνεις τη δική σου εξήγηση :

α. Απαγορεύεται το κυνήγι στις περιόδους αναπαραγωγής των 
ζώων. Τα νεαρά ζώα δεν έχουν ακόμη αναπαραχθεί. Η κατα-
στροφή τους συνεπάγεται την καταστροφή και του ίδιου του 
ανθρώπου. 
β. Η φύση και τα ζώα έχουν δικαιώματα στη ζωή και πρέπει 
να προστατευθούν ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι κάποια ωφέ-
λεια για τον άνθρωπο.
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 
«ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΦΥΣΗ»

 Η εξήγηση που έδωσες αντιστοιχεί σε μια σύγχρονη κοσμοθεωρία για τη φύση. Μπορείς να   
βρεις ποια κοσμοθεωρία (α ή β) συνδέεται με την επιχειρηματολογία σου; 

α. Οικοκεντρική αντίληψη:

 Η φύση έχει εγγενή αξία και υπάρχει ανεξάρτητα από τον άνθρωπο.

β. Ανθρωποκεντρική αντίληψη:

 Η φύση έχει αξία γιατί προσφέρει στον άνθρωπο φυσικούς πόρους για να ικανοποιεί τις ανάγκες του.

 Με ποια από τις παρακάτω θέσεις (i ή ii) θα συμφωνούσες περισσότερο; 
 

i. Προστατεύουμε το περιβάλλον γιατί η περιβαλλοντική κρίση καταπατά τα στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου 
σε ζωή, εργασία, υγεία, πόσιμο νερό, πρόσβαση στα δικαιώματα.  Η φτώχεια είναι η ίδια από τις μεγαλύτερες περιβαλ-
λοντικές υποβαθμίσεις. Είναι, όπως επισημαίνει η πρώην πρωθυπουργός της Ινδίας «η μεγαλύτερη μορφή μόλυνσης» 
(Brunel S., 2007).

ii. Η φτώχεια οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι φτωχές χώρες με υπέρογκα χρέη και μεγάλη οικονομική κρίση 
δεν μπορούν να λάβουν μέτρα προστασίας υπέρ του περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί η φτώχεια γιατί 
έτσι βελτιώνουμε τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και συνεισφέρουμε στην επίλυση της περιβαλλοντι-
κής κρίσης.

 Η θέση που επιλέγεις ανήκει στην «οικοκεντρική» ή την «ανθρωποκεντρική» αντίληψη για 
τη φύση;
 Ποια κατά τη γνώμη σου συνεισφέρει περισσότερο στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων; 

Σημείωση: δεν τίθεται αναγκαστικά θέμα επιλογής μεταξύ των δύο γιατί η δεύτερη (η ανθρωποκε-
ντρική αντίληψη) μπορεί να συνδέεται όπως και η οικοκεντρική με φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.

ΣΤΟΧΟΙ:
Διασαφήνιση αξιών, 
ανάδειξη αντιφάσεων 
και κατανόηση διλημ-
μάτων.
Κατανόηση και ανα-
γνώριση των κοσμο-
θεωριών πίσω από τις 
θέσεις και τα επιχει-
ρήματα, ερμηνεία και 
εύρεση κοινών σημεί-
ων σύγκλισης μεταξύ 
των κοσμοθεωριών. 
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΔΙΟΥ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

Οι εκπαιδευόμενοι/ες ορί ζουν συντονιστή και γραμματέα, δίνουν όνομα στην ομάδα, 
παραλαμβάνουν και μελετούν το φάκελο δραστηριοτήτων, προσδιορίζουν τους κανόνες λει-
τουργίας των ομάδων.
ΣΤΟΧΟΙ: εισαγωγή σε δημοκρατικές διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων, κλπ.,  συμμετοχή 
στη διαμόρφωση των κανόνων λειτουργίας της ομάδας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:
    Οι ομάδες εξοικειώνονται με τα όργανα μέτρησης 
του ΚΠΕ (πυξίδα, ηχόμετρο και ανεμόμετρο) και έχουν 
τη δυνατότητα να επισκεφθούν το εργαστήριο Βιολογί-
ας, όπου παρατηρούν διάφορα εκθέματα και μελετούν 
δείγματα 
που αφο-
ρούν στο 
θαλάσσιο 
Οικοσύ-
σ τ η μ α 

μέσω μικροσκοπίων και στερεοσκοπίων.

 Παίζουν ειδικά σχεδιασμένα επιτραπέζια παιχνίδια.
ΣΤΟΧΟΙ: «ενδιάμεση» αξιολόγηση της αφομοίωσης του γνωστικού περιεχομένου του προ-
γράμματος.

 Παιχνίδι (για μικρότερες ηλικίες): «ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ»
Η μία ομάδα κρατάει έναν πίνακα που έχει σχέση με το λιμάνι του Πειραιά και η άλλη προ-
σπαθεί, χωρίς να βλέπει τον πίνακα, να ακολουθήσει τις οδηγίες της πρώτης ομάδας με λέξεις-
κλειδιά και να τον αναπαράγει ζωγραφίζοντας τη δική της εκδοχή.
ΣΤΟΧΟΙ: ενεργοποίηση φαντασίας, ανάδειξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Γρ. Σερεμετάκης                                             Κ. Γραμματόπουλος
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ (για μικρότερες ηλικίες): «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΛΟΙΑ»

Οι εκπαιδευόμενοι/ες παίρνουν καρτέλες στα χέρια τους με εικόνες από διάφορα είδη πλοίων 
(επιβατηγά, δεξαμενόπλοια, πολεμικά, ιστιοφόρα, εμπορικά, σκάφη αναψυχής κ.ά.) και στη συ-
νέχεια, με τη συνοδεία μουσικής, προσπαθούν να τα κατατάξουν στο συγκεκριμένο είδος που 
ανήκει το καθένα. Για το λόγο αυτό 3 ή 4 παιδιά κρατούν τις ειδικές καρτέλες και τα υπόλοιπα 
παιδιά πρέπει να οδηγηθούν στη σωστή κατηγορία ανάλογα με την καρτέλα που διαθέτουν.

ΣΤΟΧΟΙ: ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, εξάσκηση στην παρατηρητικότητα, συσχέτιση των 
διαφόρων κατηγοριών των πλοίων με τη χρήση τους.

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Η μία ομάδα γράφει 5-6 λέξεις σχετικές με το λιμάνι και τις δίνει στην άλλη ομάδα, τα μέλη 
της οποίας προσπαθούν να φτιάξουν με αυτές μια δική τους ιστορία.

ΣΤΟΧΟΙ: καλλιέργεια φαντασίας και δημιουργικότητας, ανάπτυξη ικανότητας στο γραπτό λόγο 
και σύνθεσης.

 ΠΑΙΧΝΙΔΙ: «ΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ»

Μικρές ρυθμικές λέξεις εναλλάσσονται και μεταδίδονται από παιδί σε παιδί, ανοίγουν και 
κλείνουν τον κύκλο που σχηματίζουν πιασμένα χέρι – χέρι, και τον μετασχηματίζουν σε ευθεία 
γραμμή που τους οδηγεί έξω από το χώρο του ΚΠΕ στο πεδίο μελέτης.

ΣΤΟΧΟΙ: καλλιέργεια της ικανότητας συντονισμού ήχου και κινήσεων, ανάπτυξη συνεργασίας 
και βίωση θετικών συναισθημάτων.
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5Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΔΙΟΥ

1η ΣΤΑΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ: «ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ»

Η ομάδα επιλέγει έναν «τυφλό» και έναν «οδηγό». Ο «τυφλός» κοιτάζει ολόγυρα, εντοπίζει 
τα κύρια σημεία του χώρου και αφήνει τα άλλα μέλη της ομάδας να του δέσουν τα μάτια. 

Ο «τυφλός» ακολουθεί τις οδηγίες της ομάδας που προσπαθεί να τον «μπερδέψει» («κάνε 
τρία βήματα πίσω και δύο αριστερά», «κάνε δύο διαγώνια βήματα» κ.ά.) και όταν σταματούν 
οι οδηγίες, προσπαθεί να καταλάβει σε ποιο σημείο έχει φτάσει (προς το ΣΙΛΟ, προς την 
προβλήτα του λιμανιού κ.ά.)

Ο «τυφλός» έχει έναν «οδηγό» που δεν 
παρεμβαίνει αλλά τον προστατεύει μόνο 
από τα εμπόδια. Ο «τυφλός» προσπαθεί 
να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις του, πιά-
νοντας με τα χέρια τα δέντρα, κλπ. Στο 
τέλος μας εξηγεί με ποιες αισθήσεις βρή-
κε τον προορισμό του (ένιωσε μυρωδιά, 
σκιά κάτω από τα δέντρα, άκουσε ήχο, 
άρα ήταν κοντά στα κρουαζιερόπλοια 
κ.ά.).

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: Στην παραλλαγή αυτή, η ομάδα που δίνει τις οδηγίες είναι μικρότερη και επι-
λέγει εκ των προτέρων το σημείο προορισμού. Οι «τυφλοί» ακολουθούν ο ένας πίσω από τον 
άλλο δημιουργώντας ένα ανθρώπινο «τρένο» με μπροστινό βαγόνι έναν «οδηγό». Οι «οδηγοί», 
επίσης, είναι περισσότεροι (ένας ανά 3 ή 4). Σε κύκλο ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει τις 
εντυπώσεις του, τη διαδρομή που έκανε το τρένο εξηγώντας πώς βρήκε (εάν βρήκε) τον προ-
ορισμό του.

ΣΤΟΧΟΙ: Το παιχνίδι ενεργοποιεί συνδυ-
αστικά τις αισθήσεις της αφής, της όσφρη-
σης και της ακοής. Καλλιεργεί την εμπιστο-
σύνη και τη συνεργασία μεταξύ των μελών 
των ομάδων. Οξύνει την παρατηρητικότητα 
εφόσον οι εκπαιδευόμενοι/ες παρατηρούν 
και τις αρνητικές συμπεριφορές στο χώρο 
(λ.χ., απόρριψη σκουπιδιών κ.ά).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ και ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

(Ηετιώνεια πύλη, προβλήτα, γεφυροπλάστιγγες,

αποθηκευτικός χώρος «Σιλό»)

ΣΤΟΧΟΙ 

Να εξοικ ειωθούν με τη χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης (πυξίδα και ανεμόμετρο).
Να μελετήσουν το χώρο του λιμανιού και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις/δραστηριότητες που  
λαμβάνουν χώρα σε αυτόν.
Να συνδέσουν τα ιστορικά μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με τις αλλαγές που  
συντελούνται στο φυσικό χώρο και τις χρήσεις του λιμανιού.
Να ερευνηθούν οι συνθήκες λειτουργίας των αποθηκών στο χώρο του λιμανιού, γιατί έχουν  
σχέση με τη διακίνηση ειδών διατροφής και πιθανότατες εστίες μόλυνσης, έχουν επιπτώσεις, 
όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στη δημόσια υγεία.
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ΕργάστηρΙό:
«ΕΠΙΛΥση ΠΕρΙΒάΛΛόΝτΙΚόΥ ΠρόΒΛηΜάτόσ

ΜΕ τη Χρηση ΔΥΝάΜΙΚΩΝ ΕΙΚόΝΩΝ»
• Όλοι πιάνονται σε κύκλο και κρατούν κλειστά μάτια. 

• Μόλις ακουμπάμε κάποιον, αυτός λέει μια λέξη («όποια ανάμνηση ή όποιο συναίσθημα του 
έρχεται στο μυαλό»). 

• Μόλις πει και ο τελευταίος, αρχίζει εκ νέου ο κύκλος και ο καθένας λέει τι συγκράτησε από 
ό,τι άκουσε και του φάνηκε ενδιαφέρον. Όποιος ακούει τη δική του λέξη πάει κοντά και 
σχηματίζει δυάδα ή τριάδα.

• Ανοίγει εκ νέου ο κύκλος και αυτή τη φορά δίνουμε την οδηγία ότι πρέπει να σκεφτούν (πά-
ντα με κλειστά μάτια) μια αρνητική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Σε κάθε άγγιγμα 
όλοι λένε μια λέξη-κλειδί που περιγράφει μια αρνητική σχέση με το περιβάλλον.

• Η κάθε δυάδα ή τριάδα επινοεί μια μικρή ιστορία βασιζόμενη στις  λέξεις-κλειδιά που δό-
θηκαν στους δύο γύρους. Η ιστορία αποτελεί απάντηση σε τρία βασικά ερωτήματα: ποιος 
συμμετέχει, τι πρόβλημα δημιουργεί, ποιος επιβαρύνεται, ποιες είναι οι πιθανές αιτίες του προβλή-
ματος.

• Κάθε δυάδα ή τριάδα πα-
ριστά με το σώμα τους ένα 
στιγμιότυπο από την ιστο-
ρία και μόλις ακούσουν 
την οδηγία: «όλοι ακίνητοι» 
ακινητοποιούνται και δημι-
ουργούν μια «παγωμένη» 
εικόνα (ως εάν κάποιος να 
σταμάτησε τον χρόνο από 
μια ιστορία σε εξέλιξη). 

• Οι άλλες ομάδες προσπα-
θούν να μαντέψουν.

• Στη συνέχεια, κάθε ομάδα 
προσπαθεί να βρει τη θέση 
της στην ιστορία  της ομά-
δας που παρουσιάζει το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα 
και να βρει μια λύση με τη 
μέθοδο των δυναμικών ει-
κόνων.

στόΧόΙ: η τεχνική αυτή 
επιτρέπει στα παιδιά να εμ-
βαθύνουν στον εντοπισμό 
διαφόρων πτυχών του περι-
βαλλοντικού προβλήματος τη 
στιγμή που η ιστορία «παγώ-
νει», να αποτελέσουν «μέλη» 
της ομάδας που το προκαλεί 
αλλά και να βρουν τη δική 
τους θέση στην ομάδα που 
καλείται να το επιλύσει.
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2Η ΣΤΑΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΧΤΙΣΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

 Ενθαρρύνουμε τις ομάδες να πα-
ρατηρήσουν το χώρο και τις συν-
θήκες εργασίας εντοπίζοντας πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα (λ.χ. τα 
υπολείμματα από τα χρώματα στις 
δεξαμενές που περνούν στη θάλασ-
σα, τον αποθηκευτικό χώρο των σι-
τηρών που γειτνιάζει με τις χτιστές 

δεξαμενές, όπου γίνονται επισκευές στα πλοία, βαφές κλπ).

 Μετράμε την ένταση του ήχου με το ειδικό εργαλείο μέτρησης («ντεσιμπελόμετρο»)

Η Μονάδα μέτρησης της στάθμης έντασης του ήχου λέγεται «Ντεσιμπέλ» 

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΗ 
ΕΝΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΠΟΝΟΥ 120

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 70

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 65

ΑΘΟΡΥΒΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 50

ΜΕΣΟΣ ΨΙΘΥΡΟΣ 20

ΘΡΟΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ 10

ΠΕΔΙΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΗΧΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ 
ΗΧΟΥ
(σε dB)

χτιστές δεξαμενές

δίπλα σε ένα πλοίο

προβλήτα

περιφερειακή οδός

ΣΤΟΧΟΙ: εξάσκηση στην κριτική πα-
ρατήρηση που ανιχνεύει συσχετίσεις και 
εντοπίζει περιβαλλοντικά προβλήματα.
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ΕργάστηρΙό:
«ΕΠΙΛΥση ΠΕρΙΒάΛΛόΝτΙΚόΥ ΠρόΒΛηΜάτόσ

ΜΕ τη Χρηση ΔΥΝάΜΙΚΩΝ ΕΙΚόΝΩΝ»
• Όλοι πιάνονται σε κύκλο και κρατούν κλειστά μάτια. 

• Μόλις ακουμπάμε κάποιον, αυτός λέει μια λέξη («όποια ανάμνηση ή όποιο συναίσθημα του 
έρχεται στο μυαλό»). 

• Μόλις πει και ο τελευταίος, αρχίζει εκ νέου ο κύκλος και ο καθένας λέει τι συγκράτησε από 
ό,τι άκουσε και του φάνηκε ενδιαφέρον. Όποιος ακούει τη δική του λέξη πάει κοντά και 
σχηματίζει δυάδα ή τριάδα.

• Ανοίγει εκ νέου ο κύκλος και αυτή τη φορά δίνουμε την οδηγία ότι πρέπει να σκεφτούν (πά-
ντα με κλειστά μάτια) μια αρνητική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Σε κάθε άγγιγμα 
όλοι λένε μια λέξη-κλειδί που περιγράφει μια αρνητική σχέση με το περιβάλλον.

• Η κάθε δυάδα ή τριάδα επινοεί μια μικρή ιστορία βασιζόμενη στις  λέξεις-κλειδιά που δό-
θηκαν στους δύο γύρους. Η ιστορία αποτελεί απάντηση σε τρία βασικά ερωτήματα: ποιος 
συμμετέχει, τι πρόβλημα δημιουργεί, ποιος επιβαρύνεται, ποιες είναι οι πιθανές αιτίες του προβλή-
ματος.

• Κάθε δυάδα ή τριάδα πα-
ριστά με το σώμα τους ένα 
στιγμιότυπο από την ιστο-
ρία και μόλις ακούσουν 
την οδηγία: «όλοι ακίνητοι» 
ακινητοποιούνται και δημι-
ουργούν μια «παγωμένη» 
εικόνα (ως εάν κάποιος να 
σταμάτησε τον χρόνο από 
μια ιστορία σε εξέλιξη). 

• Οι άλλες ομάδες προσπα-
θούν να μαντέψουν.

• Στη συνέχεια, κάθε ομάδα 
προσπαθεί να βρει τη θέση 
της στην ιστορία  της ομά-
δας που παρουσιάζει το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα 
και να βρει μια λύση με τη 
μέθοδο των δυναμικών ει-
κόνων.

στόΧόΙ: η τεχνική αυτή 
επιτρέπει στα παιδιά να εμ-
βαθύνουν στον εντοπισμό 
διαφόρων πτυχών του περι-
βαλλοντικού προβλήματος τη 
στιγμή που η ιστορία «παγώ-
νει», να αποτελέσουν «μέλη» 
της ομάδας που το προκαλεί 
αλλά και να βρουν τη δική 
τους θέση στην ομάδα που 
καλείται να το επιλύσει.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ:

«ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ»

 Οι εκπαιδευόμενοι/ες γράφουν σε ένα χαρτί μια αρνητική εντύπωση
 Ορίζουν άτομα από τις ομάδες για να παίξουν το ρόλο των φορέων «ΟΛΠ», «Υπουργείο 

εργασίας» και «Υπουργείο περιβάλλοντος». Τα άλλα παιδιά απευθύνουν στον αντίστοιχο 
φορέα τα παράπονα και αιτήματά τους, εκφράζοντας συγχρόνως και τις αρνητικές τους 
εντυπώσεις από το πεδίο μελέτης. 

 Συζητούν για τις περιπτώσεις, όπου υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.
 Οι "φορείς" απαντούν στις ενστάσεις και τα παράπονα και οι "πολίτες" απαντούν, προτείνο-

ντας τις δικές τους λύσεις.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ: «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ»

Ο καθένας διαλέγει ένα παράπο-
νο. Με ποιο παράπονο συνδέεται το 
παράπονο του άλλου; 
Αλλάζουμε νοερά κάτι στο χώρο 
για να εκλείψει τα παράπονα που 
έχουν διατυπωθεί. Μπορούμε να 
φανταστούμε πώς θα είναι ο χώρος 
αυτός μετά τη παρέμβασή μας;
Ποιες ανάγκες μας και ποια δικαι-
ώματα ικανοποιούνται καλύτερα εάν 
εκλείψουν τα προβλήματα που συν-
δέονται με τα παράπονα που έχουν 
διατυπωθεί;
Αν εκλείψει ένα πρόβλημα, τι γίνε-
ται με τα άλλα; Μήπως γίνονται λιγό-
τερο έντονες οι αρνητικές επιπτώσεις 
τους (εκκωφαντικός ήχος, ένταση 
και συχνότητά του, γειτνίαση των 
δεξαμενών με την αποθήκη σιτη-
ρών, δύσκολες συνθήκες εργασί-
ας);
Σε ποιους τομείς (κοινωνία, φύση, 
οικονομία) ανήκουν αυτά τα αρνητικά; 
Εφαρμογή σε χαρτόνι με post-its, 
όπου αναδεικνύονται οι διασυνδέ-
σεις κοινωνίας, οικονομίας κ.ά. 

ΣΤΟΧΟΙ: ενεργοποίηση και άσκηση φαντασίας, εξάσκηση στην παρατηρητικότητα, καλλιέρ-
γεια της ικανότητας εντοπισμού των περιβαλλοντικών προβλημάτων ή αναγνώρισης των κινδύ-
νων, σύνδεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με τους φορείς.
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2η στάση: ΕΠΙσΚΕΨη στΙσ ΧτΙστΕσ ΔΕΞάΜΕΝΕσ

ΠΕρΙγράφη ΔράστηρΙότητΩΝ:

 Ενθαρρύνουμε τις ομάδες να πα-
ρατηρήσουν το χώρο και τις συν-
θήκες εργασίας εντοπίζοντας πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα (λ.χ. τα 
υπολείμματα από τα χρώματα στις 
δεξαμενές που περνούν στη θάλασ-
σα, τον αποθηκευτικό χώρο των σι-
τηρών που γειτνιάζει με τις χτιστές 

δεξαμενές, όπου γίνονται επισκευές στα πλοία, βαφές κλπ).

 Μετράμε την ένταση του ήχου με το ειδικό εργαλείο μέτρησης («ντεσιμπελόμετρο»)

η Μονάδα μέτρησης της στάθμης έντασης του ήχου λέγεται «Ντεσιμπέλ» 

ΜΕρΙΚά ΠάράΔΕΙγΜάτά στάΘΜη 
ΕΝτάσησ

όρΙό ΠόΝόΥ 120

ΠόΛΥσΥΧΝάστόσ ΔρόΜόσ 70

σΥΝηΘΙσΜΕΝη σΥΖητηση 65

άΘόρΥΒό άΥτόΚΙΝητό 50

ΜΕσόσ ΨΙΘΥρόσ 20

ΘρόΙσΜά φΥΛΛΩΝ 10

ΠΕΔΙό 
Πάράτηρησησ

Πηγη 
ηΧόΥ

ΕΝτάση 
ηΧόΥ
(σε dB)

χτιστές δεξαμενές

δίπλα σε ένα πλοίο

προβλήτα

περιφερειακή οδός

στόΧόΙ: εξάσκηση στην κριτική πα-
ρατήρηση που ανιχνεύει συσχετίσεις και 
εντοπίζει περιβαλλοντικά προβλήματα.
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ΠάΙΧΝΙΔΙ ρόΛΩΝ:

«ΕΝτόΠΙΖόΝτάσ τά ΠρόΒΛηΜάτά
ΚάΙ τόΥσ ΕΜΠΛΕΚόΜΕΝόΥσ φόρΕΙσ»

	Οι εκπαιδευόμενοι/ες γράφουν σε ένα χαρτί μια αρνητική εντύπωση
	Ορίζουν άτομα από τις ομάδες για να παίξουν το ρόλο των φορέων «ΟΛΠ», «Υπουργείο 

εργασίας» και «Υπουργείο περιβάλλοντος». Τα άλλα παιδιά απευθύνουν στον αντίστοιχο 
φορέα τα παράπονα και αιτήματά τους, εκφράζοντας συγχρόνως και τις αρνητικές τους 
εντυπώσεις από το πεδίο μελέτης. 

	Συζητούν για τις περιπτώσεις, όπου υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.
	Οι "φορείς" απαντούν στις ενστάσεις και τα παράπονα και οι "πολίτες" απαντούν, προτείνο-

ντας τις δικές τους λύσεις.

ΕΠΕΚτάση: «ΧάρτόγράφΩΝτάσ τΙσ άΛΛηΛΕΠΙΔράσΕΙσ»

Ο καθένας διαλέγει ένα παράπο-
νο. Με ποιο παράπονο συνδέεται το 
παράπονο του άλλου; 
Αλλάζουμε νοερά κάτι στο χώρο 
για να εκλείψει τα παράπονα που 
έχουν διατυπωθεί. Μπορούμε να 
φανταστούμε πώς θα είναι ο χώρος 
αυτός μετά τη παρέμβασή μας;
Ποιες ανάγκες μας και ποια δικαι-
ώματα ικανοποιούνται καλύτερα εάν 
εκλείψουν τα προβλήματα που συν-
δέονται με τα παράπονα που έχουν 
διατυπωθεί;
Αν εκλείψει ένα πρόβλημα, τι γίνε-
ται με τα άλλα; Μήπως γίνονται λιγό-
τερο έντονες οι αρνητικές επιπτώσεις 
τους (εκκωφαντικός ήχος, ένταση 
και συχνότητά του, γειτνίαση των 
δεξαμενών με την αποθήκη σιτη-
ρών, δύσκολες συνθήκες εργασί-
ας);
Σε ποιους τομείς (κοινωνία, φύση, 
οικονομία) ανήκουν αυτά τα αρνητικά; 
Εφαρμογή σε χαρτόνι με post-its, 
όπου αναδεικνύονται οι διασυνδέ-
σεις κοινωνίας, οικονομίας κ.ά. 

στόΧόΙ: ενεργοποίηση και άσκηση φαντασίας, εξάσκηση στην παρατηρητικότητα, καλλιέρ-
γεια της ικανότητας εντοπισμού των περιβαλλοντικών προβλημάτων ή αναγνώρισης των κινδύ-
νων, σύνδεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με τους φορείς.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
«ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ»
•	Όλοι πιάνονται σε κύκλο και κρατούν κλειστά μάτια. 

•	Μόλις ακουμπάμε κάποιον, αυτός λέει μια λέξη («όποια ανάμνηση ή όποιο συναίσθημα του 
έρχεται στο μυαλό»). 

•	Μόλις πει και ο τελευταίος, αρχίζει εκ νέου ο κύκλος και ο καθένας λέει τι συγκράτησε από 
ό,τι άκουσε και του φάνηκε ενδιαφέρον. Όποιος ακούει τη δική του λέξη πάει κοντά και 
σχηματίζει δυάδα ή τριάδα.

•	Ανοίγει εκ νέου ο κύκλος και αυτή τη φορά δίνουμε την οδηγία ότι πρέπει να σκεφτούν (πά-
ντα με κλειστά μάτια) μια αρνητική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Σε κάθε άγγιγμα 
όλοι λένε μια λέξη-κλειδί που περιγράφει μια αρνητική σχέση με το περιβάλλον.

•	Η κάθε δυάδα ή τριάδα επινοεί μια μικρή ιστορία βασιζόμενη στις  λέξεις-κλειδιά που δό-
θηκαν στους δύο γύρους. Η ιστορία αποτελεί απάντηση σε τρία βασικά ερωτήματα: ποιος 
συμμετέχει, τι πρόβλημα δημιουργεί, ποιος επιβαρύνεται, ποιες είναι οι πιθανές αιτίες του προβλή-
ματος.

•	Κάθε δυάδα ή τριάδα πα-
ριστά με το σώμα τους ένα 
στιγμιότυπο από την ιστο-
ρία και μόλις ακούσουν 
την οδηγία: «όλοι ακίνητοι» 
ακινητοποιούνται και δημι-
ουργούν μια «παγωμένη» 
εικόνα (ως εάν κάποιος να 
σταμάτησε τον χρόνο από 
μια ιστορία σε εξέλιξη). 

•	Οι άλλες ομάδες προσπα-
θούν να μαντέψουν.

•	 Στη συνέχεια, κάθε ομάδα 
προσπαθεί να βρει τη θέση 
της στην ιστορία  της ομά-
δας που παρουσιάζει το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα 
και να βρει μια λύση με τη 
μέθοδο των δυναμικών ει-
κόνων.

ΣΤΟΧΟΙ: η τεχνική αυτή 
επιτρέπει στα παιδιά να εμ-
βαθύνουν στον εντοπισμό 
διαφόρων πτυχών του περι-
βαλλοντικού προβλήματος τη 
στιγμή που η ιστορία «παγώ-
νει», να αποτελέσουν «μέλη» 
της ομάδας που το προκαλεί 
αλλά και να βρουν τη δική 
τους θέση στην ομάδα που 
καλείται να το επιλύσει.
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ΠάΙΧΝΙΔΙ ρόΛΩΝ:

«ΕΝτόΠΙΖόΝτάσ τά ΠρόΒΛηΜάτά
ΚάΙ τόΥσ ΕΜΠΛΕΚόΜΕΝόΥσ φόρΕΙσ»

	Οι εκπαιδευόμενοι/ες γράφουν σε ένα χαρτί μια αρνητική εντύπωση
	Ορίζουν άτομα από τις ομάδες για να παίξουν το ρόλο των φορέων «ΟΛΠ», «Υπουργείο 

εργασίας» και «Υπουργείο περιβάλλοντος». Τα άλλα παιδιά απευθύνουν στον αντίστοιχο 
φορέα τα παράπονα και αιτήματά τους, εκφράζοντας συγχρόνως και τις αρνητικές τους 
εντυπώσεις από το πεδίο μελέτης. 

	Συζητούν για τις περιπτώσεις, όπου υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.
	Οι "φορείς" απαντούν στις ενστάσεις και τα παράπονα και οι "πολίτες" απαντούν, προτείνο-

ντας τις δικές τους λύσεις.

ΕΠΕΚτάση: «ΧάρτόγράφΩΝτάσ τΙσ άΛΛηΛΕΠΙΔράσΕΙσ»

Ο καθένας διαλέγει ένα παράπο-
νο. Με ποιο παράπονο συνδέεται το 
παράπονο του άλλου; 
Αλλάζουμε νοερά κάτι στο χώρο 
για να εκλείψει τα παράπονα που 
έχουν διατυπωθεί. Μπορούμε να 
φανταστούμε πώς θα είναι ο χώρος 
αυτός μετά τη παρέμβασή μας;
Ποιες ανάγκες μας και ποια δικαι-
ώματα ικανοποιούνται καλύτερα εάν 
εκλείψουν τα προβλήματα που συν-
δέονται με τα παράπονα που έχουν 
διατυπωθεί;
Αν εκλείψει ένα πρόβλημα, τι γίνε-
ται με τα άλλα; Μήπως γίνονται λιγό-
τερο έντονες οι αρνητικές επιπτώσεις 
τους (εκκωφαντικός ήχος, ένταση 
και συχνότητά του, γειτνίαση των 
δεξαμενών με την αποθήκη σιτη-
ρών, δύσκολες συνθήκες εργασί-
ας);
Σε ποιους τομείς (κοινωνία, φύση, 
οικονομία) ανήκουν αυτά τα αρνητικά; 
Εφαρμογή σε χαρτόνι με post-its, 
όπου αναδεικνύονται οι διασυνδέ-
σεις κοινωνίας, οικονομίας κ.ά. 

στόΧόΙ: ενεργοποίηση και άσκηση φαντασίας, εξάσκηση στην παρατηρητικότητα, καλλιέρ-
γεια της ικανότητας εντοπισμού των περιβαλλοντικών προβλημάτων ή αναγνώρισης των κινδύ-
νων, σύνδεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με τους φορείς.
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3Η ΣΤΑΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ
Παρατήρηση προβλήτας 
Καταγραφή επιβατικής κίνησης 
Μελέτη κτιρίων και υπηρεσιών 

 (Υπουργείο Ναυτιλίας, Τελωνείο, Ναυτικό Μουσείο)
Ανίχνευση των παλαιότερων χρήσεων 

 και δραστηριοτήτων (τα ναυπηγεία Βασιλειάδη,
 τον χώρο μεταφοράς πρώτων υλών και λιπασμάτων
 από και προς το εργοστάσιο "Λιπασμάτων και χημικών ουσιών")

Σύγκριση των παλαιότερων χρήσεων με τη σημερινή λειτουργία της προβλήτας. 

ΣΤΟΧΟΙ: εξάσκηση στην παρατηρητικότητα, κατανόηση του ρόλου της ανθρώπινης παρέμ-
βασης στην αλλαγή των «χρήσεων» του λιμανιού, και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 
Σύνδεση των «χρήσεων» με τις οικονομικές επιλογές και ανάγκες κάθε εποχής.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: οι εκπαιδευόμενοι/ες γράφουν σε ένα χαρτί συνολικά 
τις εντυπώσεις τους από το πεδίο μελέτης. Συγκρίνουν τα θετικά και τα αρνητικά σχόλιά τους 
και προσδιορίζουν τις χρήσεις του λιμανιού που συνδέονται με αυτά. Συζητούν ποια χρήση 
επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον (είσοδος του λιμανιού, «χτιστές» δεξαμενές, προβλήτα 
Βασιλειάδη).

ΣΤΟΧΟΙ
 Κατανόηση της αναγκαιότητας της διαίρε-

σης του λιμανιού σε διαφορετικά τμήματα 
(επιβατικό, εμπορικό, ναυπηγοεπισκευα-
στικό)

 Αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων της ανθρώπινης παρέμβασης στην 
περιοχή του λιμανιού

 Διατύπωση προτάσεων για καλύτερη αξι-
οποίηση του χώρου (κτιριακές υποδομές, 
πρόσβαση των πολιτών στο θαλάσσιο μέ-
τωπο, ανάπλαση της βιομηχανικής ζώνης)

 Διατύπωση προτάσεων για λήψη μέτρων 
προστασίας για το περιβάλλον (αποφυ-
γή ρύπων από τα υφαλοχρώματα και λει-
τουργίες συντήρησης των πλοίων, αντιμε-
τώπιση ηχορύπανσης με δημιουργία ηχο-
πετάσματος κλπ).

Μέσα από τις διδακτικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν
κατά τη διάρκεια του προγράμματος δόθηκε βαρύτητα :

Όχι μόνο στην κατανόη-
ση του ρόλου των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ φύσης-οικονομίας-κοινωνίας/πολι-
τισμού και θεσμών  για τη διαμόρφωση του 
σύνθετου χαρακτήρα του λιμανιού και των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων,
αλλά και στην καλλιέργεια της ιδι-

ότητας του ενεργού πολίτη που στέκε-
ται κριτικά απέναντι στους θεσμούς και 

την πραγματικότητα.

ή στην ανάπτυξη θετικών συ-
ναισθημάτων,
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