
Προστασία των δασών – Δασικές πυρκαγιές 

                                                           Πηγή: https://dipe.ser.sch.gr/?page_id=5409 

Μέσα από την  πρόταση αυτή οι μαθητές θα προσεγγίσουν το ζήτημα των δασικών 

πυρκαγιών και γενικότερα την ανάγκη να προστατέψουμε τα δάση μας. 

Αφορμή για την πρόταση είναι το γεγονός ότι σε λίγες μέρες –και μεσούσης της 

πανδημίας- θα ξεκινήσει η νέα αντιπυρική περίοδος (συνήθως ξεκινάει τον Μάιο και 

διαρκεί ως τον Οκτώβριο). 

Οι μαθητές καλούνται να γίνουν ερευνητές και μέσα από την έρευνά τους να εξάγουν 

μόνοι τους χρήσιμα συμπεράσματα. Τους προτείνουμε να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα http://oikoskopio.gr/pyroskopio/. Εκεί οι μαθητές μπορούν να 

περιηγηθούν χρησιμοποιώντας το οριζόντιο μενού: «Καμένες εκτάσεις», «Αριθμός 

πυρκαγιών», «Δριμύτητα» και να βρουν χρήσιμες πληροφορίες. Πρόσθετα εργαλεία 

είναι οι επιλογές: ανά γεωγραφική ενότητα, έτος, μήνας, ημέρα εβδομάδας, ώρα, 

χρόνος επέμβασης, χρόνος κατάσβεσης, σημείο έναρξης, αίτιο, υψόμετρο, σχετική 

υγρασία, ταχύτητα ανέμου. 

Μπορούμε για να οργανώσουνε τη σκέψη τους, να τους προτείνουμε να απαντήσουν 

σε μια σειρά από ερωτήματα: 

-ποια περιοχή της Ελλάδας έχει τα «πρωτεία» ως προς την έκταση των καμένων 

εκτάσεων; 

-ποια χρονιά κάηκαν οι περισσότερες δασικές εκτάσεις; 

-ποιο μήνα του έτους γίνονται οι περισσότερες πυρκαγιές; 

-ποιος είναι ο μέσος χρόνος επέμβασης για πυρόσβεση στο σύνολο της χώρας; 

-ποιο είναι το συχνότερο σημείο έναρξης των δασικών πυρκαγιών; 

-ποιες είναι οι 5 πρώτες αιτίες των δασικών πυρκαγιών; 

-σε ποιες γεωγραφική περιφέρεια γίνονται οι περισσότερες πυρκαγιές; 

-σε τι αναφέρεται ο όρος «δριμύτητα» των δασικών πυρκαγιών; 

-σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται η συγκεκριμένη ιστοσελίδα; 

Θυμίζουμε στα παιδιά ότι τα συγκεκριμένα γραφήματα μπορούν να τα «κατεβάσουν» 

στον υπολογιστή τους και να τα χρησιμοποιήσουν. Τους ζητούμε να 

χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο γράφημα για να το ενσωματώσουν στην αφίσα που θα 

φτιάξουν για την προστασία των δασών ή για να το συμπεριλάβουν σε ένα άρθρο που 

θα γράψουν για τη σχολική εφημερίδα ή για την ιστοσελίδα του σχολείου. Στην 

αφίσα αυτή/ή αντίστοιχα στο άρθρο τους, θα ενσωματώσουν τα συμπεράσματα που 

θα εξάγουν από τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν. 

https://dipe.ser.sch.gr/?page_id=5409
http://oikoskopio.gr/pyroskopio/


Η αφίσα τους/ή το κείμενό τους πρέπει να αποτυπώνει: 

-το πρόβλημα 

-τις συνέπειές του 

-την ανάγκη να αναλάβουμε όλοι δράση (πολιτεία και απλοί πολίτες) 

Στη συνέχεια οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα: 

http://oikoskopio.gr του wwf 

Εκεί μεταξύ άλλων μπορούν να επιλέξουν από το οριζόντιο μενού στο επάνω μέρος, 

την επιλογή «ΧΑΡΤΗΣ» 

Θα παρακολουθήσουν ένα επεξηγηματικό βίντεο για τη λειτουργία του ψηφιακού 

χάρτη και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες του. Με τα εργαλεία «+» 

και «-« θα εστιάσουν τώρα στον νομό Σερρών (ή σε όποια άλλη περιοχή επιθυμούν) 

Στα αριστερά, υπάρχει ένα μεγάλο μενού επιλογών που μπορούν να «τσεκάρουν» για 

να βρουν περισσότερες πληροφορίες. Ενδεικτικές επιλογές που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν: 

Α. Προστατευόμενες περιοχές  (ώστε να βρουν τις περιοχές Natura) 

Β.  Εξάπλωση των ειδών (όπου μπορούν να βρουν τους πληθυσμούς π.χ. του 

τσακαλιού στην περιοχή μας) 

Γ. Σημαντικές περιοχές για τη βιοποικιλότητα (όπου μπορούν να βρουν περιοχές για 

τα πουλιά) 

Δ. Απειλές (όπου μπορούν να δουν καμένες εκτάσεις) 

Ε. Υδρογραφικά στοιχεία (όπου μπορούν να δουν το τεράστιο υδρογραφικό δίκτυο 

χειμάρρων του νομού) 

Στ. Κλιματική αλλαγή και δασικές πυρκαγιές (όπου επιλέγουν καταρχάς «αριθμός 

ξηρών ημερών» και στη συνέχεια από μια χρονολογική επιλογή που εμφανίζεται 

αυτόματα, μπορούν να δουν πώς στο πέρασμα του χρόνου, από το 1961 ως σήμερα, 

αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των ημερών ξηρασίας) 

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα; Μπορούμε να 

συγκεντρώσουμε σε μία παράγραφο ορισμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της 

δικής μας περιοχής; 

Κλείνοντας, οι μαθητές μπορούν: 

Α. -να διαβάσουν διηγήματα με θέμα το δάσος και το περιβάλλον 

(Ένα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο, από έναν Ινδιάνο Σιάτλ) 

http://oikoskopio.gr/


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5370/ 

(Ο κόσμος καίγεται, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μικρά παιδιά) 

https://www.openbook.gr/wp-content/uploads/2017/01/o-kosmos-kaigetai_cover-

351x185.jpg 

(Το δέντρο είναι που βλέπει, ΚΠΕ Καλαμάτας) 

http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/tree.pdf 

(Η Χιονάτη της Πάρνηθας, Ηλίας Βενέζης) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2171,7936/ 

(Η κατάρα του πεύκου, Ζαχαρίας Παπαντωνίου) 

https://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/papantwniou_peukos.html 

(Ασημένιος δρόμος, Γιώργος Μπόντης) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/323/2171,7934/ 

(Το δέντρο που έδινε, Σελ Σιλβερστάιν) 

http://radioparasita.org/sites/default/files/Gong/032013/shel_silverstein__15309.pdf 

 

Β. -να δουν βίντεο animation για τα δάση 

https://youtu.be/b5P2Qmq9r40 

https://youtu.be/eEAAaboz9J8 

https://youtu.be/Kn_3TPsKsq4 

 

Γ.-να ακούσουν τραγούδια 

https://www.youtube.com/watch?v=Rdc3iQILnGU (Το δέντρο, Φοίβος Δεληβοριάς, 

Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος & Πέτρος Χατζηπιερής) 

https://www.youtube.com/watch?v=WWr6mTmKOuA (Θωμάς Μπακαλάκος – 

Κάψανε το δάσος) 

https://www.youtube.com/watch?v=hFD0wThQhKQ (Κώστας Παρίσης, Το δάσος 

της φοβέρας) 
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https://www.youtube.com/watch?v=_siB0DPl1Qg (Ένα δέντρο μια φορά – Μπάμπης 

Τσέρτος & Φωτεινή Δάρρα) 

https://www.youtube.com/watch?v=jaNSrMYnqmc (Δέντρα φύλλα, Γιάννης 

Κότσιρας) 

https://www.youtube.com/watch?v=GERui-YM5h4 (Μια φορά κι ένα δέντρο, 

Κώστας Προκόπης , Κασσιανή Ντάλια , Άννυ Γιώτα) 

https://www.youtube.com/watch?v=yUumfFMr1Z8 (Το δέντρο, Χατζηπιερής 

Γιώργος) 
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