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Ατμόσφαιρα της  Γης και ο 
Ζωοδότης Ήλιος

Ατμομηχανή 

http://sfrang.com/historia/graphics/veh/atmokaftok.htm
http://sfrang.com/historia/graphics/veh/atmokaftok.htm
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Τα δάση της Κύπρου

•Η Κύπρος στην αρχαιότητα 

χαρακτηριζόταν "δασόεσσα". 

•Τα δάση μας αποτελούν τη 

σπονδυλική στήλη του κυπριακού 

περιβάλλοντος.

•Είναι ανεκτίμητη  η συνεισφορά 

τους στην οικονομία του τόπου και 

στην πολιτιστική μας κληρονομιά.
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• Σήμερα το περιβάλλον είναι όπως 
ήταν τα παλιά τα χρόνια ή κάτι 
έχει αλλάξει;

Τι φταίει κατά την άποψη σας;

• Μήπως εμείς οι άνθρωποι έχουμε 
συνεισφέρει αρνητικά στο 
περιβάλλον;
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Tα σύγχρονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα:

• Φαινόμενο του 
θερμοκηπίου

• Καταστροφή του 
όζοντος

• Απώλεια 
βιοποικιλότητας

Ορισμός του φαινομένου του 
θερμοκηπίου 

• Πώς προκαλείται

• Ενδείξεις και εκδηλώσεις του

φαινομένου

• Επιπτώσεις, συνέπειες 

• Πιθανές λύσεις
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ;

ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ;

• Συγκέντρωση αερίων στην ατμόσφαιρα

• Διοξείδιο του άνθρακα

•Μεθάνιο

•Υποξείδιο του αζώτου

• Χλωροφθοράνθρακες             
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•Σύγχρονος τρόπος ζωής

Συνέπειες

• Aκραία καιρικά φαινόμενα

• Τροπικοί κυκλώνες, ανεμοστρόβιλοι

• Ξηρασίες οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν
καταστροφικές αμμοθύελλες αλλά και 
πλημμύρες

• Καύσωνες αλλά και παγετοί 

• Μείωση των βιότοπων και της γόνιμης γης
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

•Τα χιόνια μειώνονται συνεχώς. 

•Η μέση θερμοκρασία τα τελευταία 100 χρόνια 
αυξάνεται γοργά αλλά σταθερά.

•Τα ζώα συμπεριφέρονται παράξενα.

•Η εξάπλωση της ξηρασίας είναι πλέον 

πολύ εμφανής.

Επιπτώσεις
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Οι επιστήμονες προειδοποιούν 

«Το κλίμα αλλάζει»

• Καύσωνες

• Ερημοποίηση

• Λειψυδρία

• Πλημμύρες 

• Λιώσιμο των πάγων

• Άνοδος της στάθμης της Θάλασσας

• Απώλεια βιοποικιλότητας
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Ευαισθητοποίηση πολιτών 

• Ηνωμένα Έθνη

• Ανθρωπότητα

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

• Διεθνείς διασκέψεις

• Λήψη μέτρων

Ποιά πηγή ενέργειας χρησιμοποιεί 

σήμερα ο άνθρωπος στις  μεταφορές;

Πετρέλαιο Θετικές πλευρές Αρνητικές πλευρές

•Αναπτυγμένη τεχνολογία

•Εξαιρετικά ευέλικτο 

καύσιμο 

•Περιορισμένη διαθεσιμότητα

• Κόστος μεταφοράς ιδιαίτερα 

όταν μεταφέρεται σε μεγάλες 

αποστάσεις

•Μη ανανεώσιμη πηγή.

•Υψηλές εκπομπές CO2 ,NOx 
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Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές και 

η πολιτεία;

Μπορούν:
•Να προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

•Κίνητρα από το κράτος για την αντικατάσταση 

παλαιών συμβατικών οχημάτων με νέα που 

διαθέτουν σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία 

(πρόγραμμα απόσυρσης) .

• Να προχωρήσουν σε έρευνα στον τομέα της 

ηλιακής ενέργειας.
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Για να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα 

καλύτερο αύριο είναι επιτακτική η ανάγκη για:

1)Σωστή ενημέρωση/ διαφώτιση του κοινού 

για τον κίνδυνο που διατρέχει η 

ανθρωπότητα

2)Άμεση, ατομική και συλλογική, δράση. 

 Περιβαλλοντικά προγράμματα

 Οικολογικά Σχολεία

 Ανακύκλωση

 Με ενημέρωση, έρευνα, δενδροφυτεύσεις.

“Μπορείτε και σεις να συμβάλλετε στην 
προστασία του περιβάλλοντος βάζοντας το 

δικό σας λιθαράκι”.

Πώς όμως μπορούμε εμείς σαν 

σχολική μονάδα να συμβάλλουμε

στην προστασία και διατήρηση του 

φυσικού μας περιβάλλοντος;
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γνώση

εμπειρί
α

δράση

«Μέσα στο περιβάλλον»

Εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές 
επιρροές

Δράση

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Να βοηθήσει τους μαθητές να,

• εμπλακούν σε περιβαλλοντικά προγράμματα 

• εκφράσουν τις περιβαλλοντικές τους    

ανησυχίες μέσω ενημέρωσης

• αναπτύξουν τις δεξιότητες 

• κατανοούν και να νιώθουν αυτοπεποίθηση γι’ 

αυτό που κάνουν.
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Αξιολόγηση 

Ανατροφοδότηση με δραστηριότητες:

• από εκπαιδευτικούς, ειδικούς σε 

θέματα Π.Ε.

• με συναντήσεις, κίνητρα, ανταλλαγές 

απόψεων 

Αξιολόγηση

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους μαθητές: 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων 

• Υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά 

• Απόκτηση γνώσεων

• Οι εκπαιδευτικοί με την εμπλοκή τους στα 
περιβαλλοντικά προγράμματα αλλάζουν τον τρόπο 
διδασκαλίας και το ρόλο τους.    
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•Στην ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

•Απόκτηση γνώσεων-Στάσεων, δεξιοτήτων

•Κίνητρα ατομικά και συλλογικά για την 

επίλυση και αποτροπή των σημερινών 

προβλημάτων

•Συνεργασία, αγάπη και αλληλεγγύη για να 

διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή και την 

ισορροπία στη φύση. 

Αυτή η εργασία αποσκοπεί

Βιβλιογραφία
1. Υπηρεσία ανάπτυξης προγραμμάτων μέσης τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Φυσική και περιβάλλον Β’ Τάξη

2. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διευθύνσεις στο Διαδύκτιο
1. http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6.html

2. http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/energy_sources.htm

3. http://195.251.42.63/index.asp?c=1

4. http://www.saintpaul.gr/technology/general.html

5.www.moa.gov.cy/wdd

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6.html
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/energy_sources.htm
http://195.251.42.63/index.asp?c=1
http://www.saintpaul.gr/technology/general.html
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Ευχαριστώ για την προσοχή 

σας

Χαράλαμπος  Σωτηριάδης, ΒΔ Φυσικής


