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Ε.Μ.3: Αντιμετώπιση του 
Προβλήματος – Συμπεριφορική 
Διάσταση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης BEWEEN

Ενότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Το Πλαίσιο Ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής 
Ενότητας
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Ε.Μ.1: Ενσωμάτωση  
Αξιών (κοινωνικό-

συναισθηματική διάσταση) 

Ε.Μ.2: Κατανόηση του 
Προβλήματος (γνωστική 

διάσταση)

Ε.Μ.3: Αντιμετώπιση του 
προβλήματος 

(συμπεριφορική διάσταση)

Προτού προχωρήσουμε στην 
παρουσίαση του περιεχομένου της Ε.
Μ.3, ας θυμηθούμε πολύ γρήγορά πως 
αυτή εντάσσεται στην Εκπαιδευτική 
Ενότητα Β (Module B): Προστασία του 
Περιβάλλοντος.



Στόχοι Εκπαιδευτικής Ενότητας
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Εισαγωγή στις έννοιες της 
αειφορίας, της κυκλικής 
οικονομίας με έμφαση στη 

σημασία των 
φιλοπεριβαλλοντικών 

συμπεριφορών σε όλα τα 
επίπεδα του κύκλου ζωής 

ψηφιακών 
προϊόντων/υπηρεσιών 

(αγοράς, χρήσης και 
απόρριψης)

Κατανόηση των βασικών 
αρχών του κύκλου ζωής των 
ψηφιακών προϊόντων και 
κατανόηση του ποσοτικού 

αντίκτυπου που έχει η αγορά, 
χρήση και απόρριψη τους, 

στο περιβάλλον.

Ανάπτυξη οδηγιών 
φιλοπεριβαλλοντικής 

συμπεριφοράς, κατά την 
αγορά, χρήση και απόρριψη 
ψηφιακών συσκευών από 
νέους, μαθητές γυμνασίων-
λυκείων. Ανάδειξη ευκαιριών 

και ωφελειών από την 
εφαρμογή των 

προτεινόμενων οδηγιών.

Εκπαιδευτική Μονάδα 2 Εκπαιδευτική Μονάδα 3



Σύνδεση με τις Προηγούμενες 
Εκπαιδευτικές Μονάδες (Ε.Μ.1 & Ε.Μ.2)

• Στην πρώτη Εκπαιδευτική Μονάδα (Ε.Μ.1) έγινε μια προσπάθεια σύνδεσης της τεχνολογικής εξέλιξης 
με τον άνθρωπο και κατανόησης του πως αυτός αντιμετωπίζει τη θέση του ως φορέας της και πως 
αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις που αυτή έχει στον πλανήτη.

• Στην ίδια ενότητα, στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η έννοια των πλανητικών ορίων και αναδείχθηκε η σημασία 
που έχει για αυτήν αλλά -κυρίως- για τις επόμενες γενιές η τήρηση τους και η υιοθέτηση 
φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών με σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

• Τέλος, παρουσιάστηκαν τα υφιστάμενα πλαίσια (UN SDG και Πράσινη Συμφωνία) μέσα στα οποία 
εντάσσονται αυτές οι προσπάθειες σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο και αναλύθηκαν τα δομικά τους 
στοιχεία, δηλαδή ο Κοινωνικός Περιβαλλοντισμός, ο Οικολογικός τρόπος ζωής και η Περιβαλλοντική 
Ιθαγένεια.

• Στην δεύτερη Εκπαιδευτική Μονάδα (Ε.Μ.2) αναπτύχθηκε, εν συντομία, το απαραίτητο γνωσιακό 
υπόβαθρο που σε συνδυασμό με την οριοθέτηση των βασικών αξιών της Ε.Μ.1. θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως πυροδότης σκέψεων, συμπεριφορών και δράσεων που ενισχύουν την ψηφιακή 
αειφορία σε επίπεδο αγοράς, χρήσης και απόρριψης των ψηφιακών  μέσων που χρησιμοποιούνται στην 
καθημερινότητα μας.
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• Στόχος της τρίτης Εκπαιδευτικής Μονάδας (Ε.Μ.3) είναι η μετουσίωση αυτής της γνώσης, σε πρακτικές 
οδηγίες ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς κατά την αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά μέσα και η 
οριοθέτηση των βασικών στοιχείων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχετικό υλικό για την 
εκπαίδευση των νέων μαθητών από τους δασκάλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.



Ψηφιοποίηση & Αειφορία
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Παρόλα αυτά, οι δύο αυτές κατά γενική ομολογία, υψίστης σημασίας προτεραιότητες, σπάνια 
εξετάζονται ταυτόχρονα και οι μεταξύ τους συσχετίσεις δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. 

• Η ψηφιοποίηση (digitalization), η μετάβαση δηλαδή σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερες 
ανθρώπινες δραστηριότητες γίνονται εξ’ ολοκλήρου ή υποστηρίζονται σε έναν βαθμό από ψηφιακά 
μέσα, είναι πλέον ίσως ο πιο βασικός άξονας ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών.

• Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε κινείται το έργο BEWEEN που σα στόχο έχει την ανάπτυξη/βελτίωση των 
ψηφιακών ικανοτήτων (digital competences) των νέων στις περιοχές της προστασίας της ασφάλειας, 
της ευζωίας και της προστασίας του περιβάλλοντος κατά την αλληλεπίδραση με τις νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες.

• Πράγματι, η απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων, δηλαδή ικανοτήτων που βοηθούν στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αξιοποίηση του φάσματος των ψηφιακών τεχνολογιών βρίσκονται τα τελευταία χρόνια πολύ 
ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της. 

• Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για την αειφορία (sustainability), καθώς έχει γίνει πλέον κατανοητό πως η 
συνέχιση εφαρμογής μη βιώσιμων πρακτικών και μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης δεν αποτελεί πλέον 
επιλογή και αξιωματικά θα οδηγήσει στην καταστροφή του πλανητικού οικοσυστήματος.



Το Βασικό Ερώτημα
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Η Ψηφιακή Στρατηγική (Digital strategy) 
και η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) 
είναι οι δύο πιο σημαντικές 
προτεραιότητες της ΕΕ για το μέλλον. Το 
ερώτημα είναι:

‘can the green and digital revolutions 
really go hand in hand?’



Το Βασικό Ερώτημα – στην πράξη
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Την επόμενη φορά που θα απαντήσετε μια κλήση στο τηλέφωνο 
σας ή θα δείτε μια ταινία στην αγαπημένη σας πλατφόρμα 
διαμοίρασης πολυμεσικού περιεχομένου, αναρωτηθείτε: ποια είναι 
η επίπτωση αυτής σας της δραστηριότητας στο περιβάλλον;

Πως μπορούν αυτές οι τεχνολογίες που μόλις χρησιμοποιήσατε να 
βοηθήσουν προς την κατεύθυνση ενός πιο βιώσιμου πλανήτη;

Τελικά, η ψηφιοποίηση θα μας οδηγήσει σε έναν «έξυπνο» 
οικολογικό κόσμο, στον οποίο όλοι επωφελούνται από την 
τεχνολογική πρόοδο, το ίδιο και το περιβάλλον, ή μας οδηγεί σε 
μια ψηφιακή οικονομία ανάπτυξης στην οποία ο καθένας μας θα 
κάνει «Έξυπνες Αγορές», έχοντας ήσυχη και πράσινη συνείδηση, 
ενώ στην πραγματικότητα οδηγούμε, όλοι μαζί, με τις πράξεις 
μας τον πλανήτη στα όρια του;



Πράγματι, χάρη στο διαδίκτυο πολλές φορές εργαζόμαστε από το σπίτι ή δεν χρειάζεται να οδηγήσουμε ως την 
τράπεζα για να κάνουμε τη δουλειά μας, πράγμα που σημαίνει λιγότερη ρύπανση από τις μεταφορές. Δεν 
χρειάζεται να εκτυπώνουμε έγγραφα, προωθητικό υλικό ή να αγοράσουμε έναν οπτικό δίσκο με την αγαπημένη μας 
ταινία και κατά συνέπεια έχουμε χαμηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από την παραγωγή λιγότερων 
προϊόντων.

Η μείωση αυτών των πιο απτών μορφών ρύπανσης έχει οδηγήσει σε μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η 
ψηφιοποίηση είναι καλή για τον πλανήτη. Δυστυχώς όμως – η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Τα τελευταία 
χρόνια όλο και περισσότερες φωνές ενώνονται για να μας θυμίσουν πως η λεγόμενη ψηφιακή μόλυνση (digital 
pollution) είναι εξίσου απτή και απειλεί το περιβάλλον με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι υπόλοιπες μορφές 
μόλυνσης.

Ο αντίκτυπος της μπορεί να αναλυθεί σε τρεις βασικές διαστάσεις: την παραγωγή του τεχνολογικού εξοπλισμού, 
τις πρακτικές χρήσης του και φυσικά τα ηλεκτρονικά απόβλητα μετά την απόρριψη του. Καθώς οι συσκευές 
μικραίνουν και ο αριθμός των υλικών και εξαρτημάτων μεγαλώνει, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της 
παραγωγής και των ηλεκτρονικών αποβλήτων, δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερος. Σχεδόν τα δύο τρίτα από τα στοιχεία 
του περιοδικού πίνακα χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός smartphone!

Σύμφωνα με το European Environmental Agency, μόνο στην Ευρώπη παράγονται 10 εκατομμύρια τόνοι 
ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως.
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Digital Pollution (Ψηφιακή Ρύπανση)
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Digital Pollution (Ψηφιακή Ρύπανση)



Περίπου το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως αφορά στη λειτουργία του διαδικτύου και 
των διασυνδεδεμένων συσκευών και την παραγωγή τους. Η τάση είναι αυξητική και της τάξης του 9% 
ετησίως.

Έρευνες υποστηρίζουν πως αν το διαδίκτυο ήταν χώρα, τότε θα βρισκόταν στην τρίτη θέση στη λίστα με την 
ενεργειακή κατανάλωση, πίσω μόνο από την Κίνα και την Αμερική.

Δυστυχώς, στην πλειοψηφία της αυτή η ενέργεια δεν έρχεται από ανανεώσιμες πηγές και ως συνέπεια το 
διαδίκτυο, η λειτουργία του και η παραγωγή και λειτουργία των διασυνδεδεμένων σε αυτό συσκευών 
ευθύνεται για το 4% του παγκόσμιου αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα. Αναμένεται να 
διπλασιαστεί ως το 2025!

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 81% της ενέργειας που θα καταναλώσει ένας υπολογιστής στη διάρκεια ζωής του 
αφορά στην παραγωγή του η οποία απαιτεί κατά μέσο όρο, 270 κιλά ορυκτών καυσίμων, 25 κιλά χημικά και 
1,5 τόνο νερού.

Τα κέντρα δεδομένων στα οποία βρίσκεται η πληροφορία που ζητάμε και στα οποία καταλήγουν όλα τα 
διαδικτυακά μας αιτήματα, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Επιπρόσθετα οι ανάγκες ψύξης που έχουν αυτές οι 
διατάξεις εξοπλισμού είναι τεράστιες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα.
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Digital Pollution (Ψηφιακή Ρύπανση)



Ψηφιακή Ρύπανση και Πρακτικές 
Χρήσης των Ψηφιακών Τεχνολογιών
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Είναι αλήθεια πως εμείς σαν πολίτες, μπορούμε να κάνουμε πολλά, 
ιδίως σε συλλογικό επίπεδο, για να μειώσουμε τη ψηφιακή 
μόλυνση στο επίπεδο της παραγωγής. Παρόλα αυτά, δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία πως σε ατομικό επίπεδο, η συμβολή μας 
στις φάσεις της χρήσης και της απόρριψης, μπορεί να είναι 
καθοριστική.

Η αποστολή ενός e-mail μέσω του διαδικτύου επιβαρύνει ελάχιστα 
το περιβάλλον (0,3 – 4 grCO2e). Κάθε μέρα στο διαδίκτυο στέλνονται 
περίπου 330 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα.

Το ισοδύναμο σε όρους μεταφοράς, αντιστοιχεί σε 7 εκατομμύρια 
περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους του πλανήτη.

Η χρήση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης έχει επίσης, σημαντικό αποτύπωμα 
άνθρακα. 

Πηγή: Iberdrola, 2022



Ψηφιακή Ρύπανση και Πρακτικές 
Χρήσης των Ψηφιακών Τεχνολογιών
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Ο μέσος χρήστης του Διαδικτύου αναμένεται να ξοδεύει περίπου 2.5 ώρες 
την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πιστεύεται ότι 
ισοδυναμεί κατά τη διάρκεια ενός έτους ισοδυναμεί με οδήγηση περίπου 
535 χιλιομέτρων.

Η περιήγηση στο Διαδίκτυο ευθύνεται επίσης, για ένα σημαντικό μέρος των 
ψηφιακών εκπομπών άνθρακα. Η φόρτωση της μέσης ιστοσελίδας 
παράγει περίπου 1.76 g CO2, το οποίο υποδηλώνει ότι μια ιστοσελίδα με 
100.000 προβολές το μήνα, έχει αποτύπωμα άνθρακα που ξεπερνά τους δύο 
τόνους CO2 ετησίως.

Η ροή βίντεο και μουσικής είναι από τους βασικότερους υπαίτιους για το 
ψηφιακό αποτύπωμα άνθρακα, λόγω της τεράστιας ποσότητας ενέργειας 
που απαιτείται για τη λειτουργία των οικιακών συσκευών και της ενέργειας 
που απαιτείται για την τροφοδοσία των διακομιστών και των δικτύων που 
διαθέτουν και μεταδίδουν το περιεχόμενο. Η ροή επί του παρόντος 
αντιπροσωπεύει περίπου το 63% της παγκόσμιας κίνησης στο Διαδίκτυο 
και μόνο η ροή βίντεο θεωρείται ότι παράγει περίπου 300 εκατομμύρια 
τόνους CO2 κάθε χρόνο (που αντιπροσωπεύει περίπου το 1% των 
συνολικών παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα). Πηγή: Greenspector, 2021)



Μαθησιακοί Στόχοι Εκπαιδευτικού 
Υλικού
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Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου BEWEEN, θα πρέπει να καλύπτει τις 
μαθησιακές ανάγκες  των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται στο πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων 
DigComp 2.2., στην Ενότητα 4.4. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα πρέπει:
– Να κατανοήσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των καθημερινών πρακτικών χρήσης των 
ψηφιακών μέσων, π.χ. ροή βίντεο  και δεδομένων. Να καταλάβουν πως αυτός αναλύεται σε 
κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές άνθρακα από τις ψηφιακές συσκευές (digital devices), την 
υποδομή δικτύου (network infrastructure) και τα κέντρα  δεδομένων (data centers). 

– Να κατανοήσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής των ψηφιακών συσκευών αλλά 
και των συσσωρευτών που τις τροφοδοτούν με ενέργεια (κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή, 
τοξικά απόβλητα) και πως στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους, οι συσκευές αυτές πρέπει να 
απορριφθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο αντίκτυπος και να διευκολυνθεί ο 
διαχωρισμός, η συλλογή, η επεξεργασία και η επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων και υλικών 
που τα τελικά προιόντα ενσωματώνουν.

– Να συνειδητοποιήσουν πως κάποια εξαρτήματα των ηλεκτρονικών/ψηφιακών συσκευών που 
χρησιμοποιούν μπορούν να αντικατασταθούν επεκτείνοντας έτσι σημαντικά τον χρήσιμο χρόνο 
ζωής τους ή ακόμα και να αναβαθμίσουν την απόδοση τους. Να κατανοήσουν την έννοια της 
προσχεδιασμένης απαρχαίωσης/βραχυβιότητας, δηλαδή τον σχεδιασμό κάποιων προϊόντων κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να σταματούν να λειτουργούν μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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– Να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν μια σειρά από ‘πράσινες’ αγοραστικές συμπεριφορές 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, π.χ. να επιλέγουν προιόντα χαμηλότερης ενεργειακής 
κατανάλωσης, ευκολότερα στον διαχωρισμό και άρα πιο ανακυκλώσιμα/επαναχρησιμοποιήσιμα και 
που κάνουν μικρότερη χρήση τοξικών χημικών ουσιών.

Υιοθέτηση αγοραστικών πρακτικών που, εντός των ατομικών ορίων και δυνατοτήτων, ενισχύουν τη 
βιωσιμότητα, όπως:

– Αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του 
προμηθευτή προκειμένου η απόφαση της αγοράς να συμβαδίζει με τις αξίες της περιβαλλοντικής 
ιθαγένειας και της κοινωνικής ευθύνης.

– Αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τον σχεδιασμό του προϊόντος, τα υλικά που έχουν 
ενσωματωθεί και τις δυνατότητες που δίνονται για την ανακύκλωση – επανάκτηση τους (design for the 
environments vs. design for dump).

– Αποφυγή προϊόντων με ιδιαίτερα επιβαρυμένη συσκευασία. Οι πλαστικές συσκευασίες δημιουργούν 
πολλά απόβλητα και συχνά είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν.

– Προσεκτική αξιολόγηση της ανάγκης σε σχέση με την επιθυμία (want vs. need dilemma) με στόχο τη 
μείωση των αγορών ηλεκτρονικών συσκευών. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(AHHE) είναι η ταχύτερα διογκούμενη κατηγορία αποβλήτων στην ΕΕ. 

Μαθησιακοί Στόχοι Εκπαιδευτικού 
Υλικού
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– Να αναγνωρίσουν το γεγονός πως οι ευρέως διαδεδομένες 
πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η αγορά αλλά και η 
παράδοση φυσικών προϊόντων έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό και 
απτό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (αποτύπωμα άνθρακα από την 
παραγωγή, αποθήκευση, προετοιμασία της παραγγελίας και 
μεταφορά, δημιουργία αποβλήτων, συσκευασία κ.α.)

– Να καταλάβουν πως οι ψηφιακές τεχνολογίες 
(συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών του διαδικτύου των 
πραγμάτων (IoT) και της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)) μπορούν να 
συνδράμουν καταλυτικά στην υλοποίηση αειφόρων λύσεων, όπως 
π.χ. οι αισθητήρες ενός έξυπνου σπιτιού και η χρησιμοποίηση 
έξυπνων αλγορίθμων για τη διαχείριση της ενέργειας που αυτό 
καταναλώνει. 

– Ταυτόχρονα, να καταλάβουν πως ακόμα και αν οι λύσεις λογισμικού 
δεν έχουν μια προφανή φυσική υπόσταση, οι απαιτήσεις που 
έχουν σε υπολογιστική ισχύ και δεδομένα είναι πολύ μεγάλες. 
Συνεπακόλουθα, και οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι απτές και 
ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το περιβάλλον (π.χ. εκπαίδευση 
αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, εξόρυξη κρυπτονομισμάτων).

Μαθησιακοί Στόχοι Εκπαιδευτικού 
Υλικού
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Ως αποτέλεσμα της ομαλής ενσωμάτωσης των παραπάνω γνώσεων, οι μαθητές αναμένεται να 
αναπτύξουν μια σειρά από ψηφιακές δεξιότητες (skills). Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές αναμένεται να:

– Γνωρίζουν πως να εφαρμόσουν ‘μικρές’ αλλά αποτελεσματικές στρατηγικές κατά τη χρήση 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. 
απενεργοποίηση συσκευών, απενεργοποίηση Wi Fi, αποφυγή φυσικών εκτυπώσεων, επισκευή και 
αντικατάσταση εξαρτημάτων αντί αγορά νέας συσκευής κ.ο.κ.

– Γνωρίζουν πως να μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση των συσκευών και των ψηφιακών 
υπηρεσιών που χρησιμοποιούν, π.χ. να αλλάζουν την ποιότητα του streaming σε ένα βίντεο που 
παρακολουθούν, να χρησιμοποιούν το Wi Fi και όχι τις υπηρεσίες δεδομένων 4G όταν βρίσκονται στο 
σπίτι, να κλείνουν εφαρμογές στο κινητό τους που δε χρησιμοποιούν και να κάνουν ορθή χρήση του 
ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και των συνημμένων των μηνυμάτων που ανταλλάσσουν.

– Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες για να βελτιώσουν το 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των αγοραστικών τους συμπεριφορών, π.χ. να 
μπορούν να αναζητήσουν προιόντα που κατασκευάζονται στην ευρύτερη περιοχή διαμονής τους, 
μειώνοντας έτσι τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μεταφοράς και των logistics ή να αναζητούν 
δυνατότητες διαμοίρασης, όπως π.χ. car-pooling, και crowd-sourcing δράσεων, π.χ. συλλογή 
απορριμμάτων από παραλίες και δάση.

Μαθησιακοί Στόχοι Εκπαιδευτικού 
Υλικού
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Επιπρόσθετα, πάλι ως αποτέλεσμα της ομαλής ενσωμάτωσης των παραπάνω γνώσεων, οι μαθητές 
αναμένεται να αναπτύξουν μια σειρά από ψηφιακές στάσεις (attitudes). Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές 
αναμένεται να:

– Αναζητούν τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν στάσεις ζωής 
και κατανάλωσης που σέβονται τις βασικές αρχές της αειφορίας και το φυσικό περιβάλλον.

– Αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν 
με στόχο να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στον κοινωνικό τους περίγυρο (οικογένεια και φίλους) έτσι 
ώστε να τους επηρεάσουν προς την κατεύθυνση των φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών, της 
οικολογικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ιθαγένειας.

– Εφαρμόζουν μια συστημική προσέγγιση κατά την επιλογή ενός ψηφιακού προϊόντος ή 
υπηρεσίας αντί του φυσικού του υποκατάστατου, αναλογιζόμενοι συνολικά τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, π.χ. η ανάγνωση ενός ψηφιακού βιβλίου (χαρτί, 
παραγωγή, μεταφορά) αντί η χρήση ενός ψηφιακού αναγνώστη (παραγωγή, χημική μόλυνση, ενέργεια 
απαραίτητη για τη λειτουργία).

– Λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις ηθικές προεκτάσεις της χρήσης των νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών, π.χ. τεχνητή νοημοσύνη 🡪 Ιδιωτικότητα δεδομένων, βαθμός ελευθερίας στη λήψη 
αποφάσεων, θέσεις εργασίας, ανεργία, ανάγκη για reskilling & upskilling των εργαζομένων κ.ο.κ.).

Μαθησιακοί Στόχοι Εκπαιδευτικού 
Υλικού
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– Μικρές ασκήσεις υπολογισμού του περιβαλλοντικού αντικτύπου, προσφιλών ψηφιακών δραστηριοτήτων 
(π.χ. των εκπομπών άνθρακα που δημιουργεί η θέαση μιας ταινίας στο Netflix), με σκοπό τη συνειδητή χρήση των 
ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Η ακρίβεια στους υπολογισμούς κατά τη διάρκεια τέτοιων ασκήσεων, δεν είναι 
σημαντική.

– Μικρές ασκήσεις αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν οι ψηφιακές συσκευές 
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους, με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών (π.χ. Life Cycle 
Assessment). Και πάλι, η ακρίβεια στους υπολογισμούς κατά τη διάρκεια τέτοιων ασκήσεων, δεν είναι σημαντική.

– Δράσεις ανακύκλωσης των συσκευών και των εξαρτημάτων τους, στο σπίτι, στην τάξη ή και σε ολόκληρο το 
σχολείο. Κατανόηση των μηχανισμών ανακύκλωσης και της συνεισφοράς της στη μείωση της σπατάλης των φυσικών 
πόρων και της ρύπανση από τοξικές ουσίες και από ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος.

– Σύνταξη πρόχειρων αναφορών σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
συσκευών, καθώς και την σύσταση τους σε τοξικές, ρυπογόνες ουσίες και διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών 
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. 

– Εξοικείωση των μαθητών με προγράμματα που υπολογίζουν τις ενεργειακές καταναλώσεις των ψηφιακών 
συσκευών και μετέπειτα, εύρεση μεθόδων που θα μειώσουν τις εκάστοτε ενεργειακές τους απαιτήσεις.

– Εφαρμογή τεχνικών παιχνιδοποίησης (gamification): οι μαθητές μέσω παιχνιδιών επιμορφωτικού χαρακτήρα, 
κατανοούν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της βιοποικιλότητας των 
οικοσυστημάτων.

Επιλεγμένες Εκπαιδευτικές Δράσεις



Άλλες (μη εκπαιδευτικές) Δράσεις

19

❖ Προώθηση χρήσης μηχανών αναζήτησης που έχουν 
ως απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος 
και της βιωσιμότητας (π.χ. Ecosia, η οποία για κάθε 45 
αναζητήσεις του χρήστη, φυτεύει ένα δέντρο). 

❖ Μετάβαση σε διαδικτυακό πάροχο που εφαρμόζει 
«πράσινες» τεχνολογίες για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών  του δικτύου του.

❖ Αξιοποίηση κοινής οθόνης (π.χ. προτζέκτορα) για μείωση 
χρήσης περισσότερων τεχνολογικών μέσων.

❖ Χρήση υπολογιστών που προωθούν τη βιωσιμότητα, 
χρησιμοποιώντας μικρότερο ποσοστό πλαστικών (π.χ. η 
εταιρεία Asus, αξιοποίησε βιώσιμα υλικά - bamboo και 
μείωσε τον όγκο των απαιτούμενων πλαστικών κατά 20%).

Πηγή: https://www.ecosia.org/?c=en



Είκοσι λεπτά σκέψης…..

Με αυτή τη διαφάνεια τελειώνει η τρίτη 
παρουσίαση της Εκπαιδευτικής Ενότητας με 
τίτλο: ‘Προστασία του Περιβάλλοντος’. 

Διαθέστε 20 λεπτά για να ακούσετε τα όσα έχει 
να πει ο Tillman για το πως η ψηφιοποίηση 
μπορεί να βοηθήσει την αειφορία και τη 
μετάβαση σε έναν τρόπο ζωής που καθιστά τον 
πλανήτη βιώσιμο, εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=lNkaGLMIm_
Q. 

Μπορείτε να σκεφτείτε μια τεχνολογία ή 
συνδυασμό περισσοτέρων, η εφαρμογή των 
οποίων μπορεί να δώσει αειφόρες λύσεις σε 
ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα;
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