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Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας οµαδικής εργασίας µε θέµα ¨Εισαγωγή της 

Πράσινης Χηµείας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση¨. Το θέµα που πραγµατευόµαστε 

στην παρούσα εργασία, είναι αυτό της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους και πώς 

αυτή µπορεί να παρουσιαστεί στα παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου µε παράλληλο στόχο 

τη σύνδεση του προβλήµατος µε τις λύσεις που η  Πράσινη Χηµεία  µπορεί να δώσει. Η 

δοµή και το περιεχόµενο της σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει ένα πολύτιµο εγχειρίδιο 

για τον εκπαιδευτικό, καθώς και ένα σπουδαίο βοήθηµα για τον µαθητή. 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος και τα προβλήµατα που επιφέρει, είναι ένα θέµα που 

τώρα πια απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και προέρχεται κυρίως από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. O ατµοσφαιρικός αέρας αποτελείται από άζωτο (Ν2), 

οξυγόνο (Ο2), ευγενή αέρια, όζον (Ο3), αµµωνία (ΝΗ3), διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), 

διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) και πολλές άλλες ενώσεις που προέρχονται από δασικές 

πυρκαγιές, εκρήξεις ηφαιστείων κα. Η ρύπανση προέρχεται κυρίως από τις φυσικές και 

ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης, από τις βιοµηχανίες, από τους αέριους ρύπους των 

αυτοκινήτων, την όξινη βροχή αλλά και από την αέρια ρύπανση εσωτερικών χώρων.  

Το έδαφος είναι ο κυριότερος αποδέκτης της ανθρωπογενούς ρύπανσης. Οι 

βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές δραστηριότητες ρυπαίνουν σε µεγάλο βαθµό 

το έδαφος. Τα υγρά και στερεά απόβλητα αρχικά εναποτίθενται και επεξεργάζονται σε 

χερσαίες εγκαταστάσεις. Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, λιπάσµατα και 

φυτοφάρµακα ρυπαίνουν καλλιεργηµένες εκτάσεις. Ατυχήµατα και διαρροές 

πετρελαίου, απόβλητα ορυχείων και λατοµείων είναι µερικές άλλες αιτίες ρύπανσης 

εδαφών. Το έδαφος γίνεται αποδέκτης και των ατµοσφαιρικών ρύπων που 

κατακρηµνίζονται µε αργούς ρυθµούς ανάλογα µε τις συνθήκες και τη γεωµορφολογία 

των περιοχών.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση κάποιων παραγόντων που 

προκαλούν ή επισπεύδουν την ρύπανση αέρα και εδάφους καθώς επίσης και των 

συνεπειών της. Στη συνέχεια προτείνονται λύσεις που υπαγορεύονται από τη φιλοσοφία 

της Πράσινης Χηµείας , ώστε να γίνει κατανοητό από τα παιδιά ότι λύσεις υπάρχουν, 

αρκεί να το θελήσουµε και να το απαιτήσουµε. Τα παραπάνω αποτελούν θέµατα τα 

οποία  µπορούν να θιγούν µε αφορφή κάποιες ενότητες που προβλέπονται από το 

αναλυτικό πρόγραµµα και υπάρχουν στα βιβλία της Μελέτης Περιβάλλοντος των 

τεσσάρων πρώτων τάξεων  του ∆ηµοτικού Σχολείου και των Φυσικών της Ε’ και ΣΤ’ 

τάξης. Η εργασία αποτελεί πληροφοριακό υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

βάση από τον εκπαιδευτικό αλλά και τον µαθητή για την εισαγωγή του µαθητή στην 

έννοια της Ρύπανσης του Αέρα και του Εδάφους και της Πράσινης Χηµείας , αλλά και 

ως αφορµή για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. 



 

 

Πιο συγκεκριµένα: 

Η Ρύπανση του Αέρα 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µε απλό τρόπο η Ρύπανση του Αέρα. Στην αρχή 

εξηγούµε τι είναι, ποιοι είναι και από πού προέρχονται οι σηµαντικότεροι 

ατµοσφαιρικοί ρύποι. Οι κυριότεροι ατµοσφαιρικοί ρύποι οι οποίοι συµβάλλουν στην 

ρύπανση της ατµόσφαιρας είναι το διοξείδιο και το µονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια 

του αζώτου, τα οξείδια του θείου, οι αέριοι υδρογονάνθρακες και τα αιωρούµενα 

σωµατίδια και διακρίνονται σε πρωτογενείς (Φυσικές πηγές ρύπανσης: εκρήξεις 

ηφαιστείων, πυρκαγιές δασών, έρηµοι, ωκεανοί και θάλασσες αλλά και βιολογικές 

δραστηριότητες των ανθρώπων) και δευτερογενείς ρύπους (προέρχονται από παραγωγή 

και κατανάλωση ενέργειας). Οι πιο σηµαντικές πηγές ρύπανσης λόγω κατανάλωσης 

ενέργειας είναι αστικές (φωτισµός, ψύξη και θέρµανση χώρων, κίνηση οικιακών 

συσκευών), µεταφορικές (µεταφορά αγαθών και ανθρώπων από και προς τα διάφορα 

σηµεία του πλανήτη), εµπορικές (φωτισµός, ψύξη και θέρµανση εµπορικών χώρων, 

λειτουργία συσκευών γραφείου), τουριστικές και βιοµηχανικές. Στη συνέχεια γίνεται 

αναφορά στην ρύπανση της ατµόσφαιρας των εσωτερικών χώρων. H ποιότητα του αέρα 

των εσωτερικών χώρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της γενικότερης ποιότητας 

της ζωής µας, εάν λάβει κανείς υπόψη του και το επιβαρηµένο εξωτερικό περιβάλλον 

των µεγαλουπόλεων. Πηγές ρύπανσης του αέρα των εσωτερικών χώρων είναι όλες οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε την καύση κάποιας καύσιµης ύλης Τέτοιες 

δραστηριότητες είναι το κάπνισµα, η χρησιµοποίηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων, 

τζακιού,  θερµαστρών πετρελαίου,  υγραερίου, κηροζίνης (ή και ξυλοκάρβουνου στις 

ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές). Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας από τα αυτοκίνητα και στο φαινόµενο της όξινης βροχής. Τέλος δίνονται 

οι Πράσινες λύσεις καθώς και µέτρα πρόληψης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης για τους 

πολίτες και την πολιτεία. Οι Πράσινες Λύσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

� Χρήση εναλλακτικών µορφών ενέργειας (ηλιακή,  αιολική,  γεωθερµική και  

υδροηλεκτρική ενέργεια). 

� Έλεγχος των εκποµπών από τις βιοµηχανίες.  
� Περιορισµός άσκοπων µετακινήσεων και χρήση µεταφορικών µέσων 

φιλικών προς το περιβάλλον (πόδια, ποδήλατο, υβριδικά αυτοκίνητα, 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυψέλες υδρογόνου, κ.ά.). 

� Τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στις καµινάδες των εργοστασίων.  

� Προσθήκη βάσης, όπως το υδροξείδιο του ασβεστίου, Ca(OH)2  σε λίµνες  (για 

να εξουδετερώνονται οι επιδράσεις της όξινης βροχής).  

� Τοποθέτηση καταλυτών στις εξατµίσεις των αυτοκινήτων. 

Η Ρύπανση του Εδάφους  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θίγεται η Ρύπανση του Εδάφους. Στην αρχή εξηγούµε ποιες 

είναι οι βασικές αιτίες ρύπανσης των εδαφών (λιπάσµατα και φυτοφάρµακα γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων, υγρά και στερεά απόβλητα κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και 

χηµικών βιοµηχανιών, αστικά και νοσοκοµειακά απόβλητα, ρύπανση από 

εκµετάλλευση πετρελαίου, ρύπανση από βαρέα µέταλλα, ρύπανση από απόβλητα 

µεταλλευτικών και λατοµικών επιχειρήσεων) καθώς επίσης και τις επιπτώσεις από την 

ρύπανση του εδάφους στη ζωή του ανθρώπου και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Στη συνέχεια αναφερόµαστε στη ρύπανση του εδάφους από τα απορρίµµατα, στις 



 

 

µεθόδους διάθεσης των σκουπιδιών, στην ανακύκλωση (χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, 

απορριµµάτων, αλουµινίου, µπαταριών, αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών, ψυγεία, τηλεοράσεις, υπολογιστές, λάµπες φθορισµού), στους λόγους που 

θα πρέπει να γίνεται ανακύκλωση (εξοικονοµούµε πρώτες ύλες, εξοικονοµούµε 

ενέργεια, δεν επιβαρύνουµε το περιβάλλον, βοηθάµε την οικονοµία της πατρίδας µας, 

µειώνουµε  τη ρύπανση της ατµόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων), 

στους τρόπους ανακύκλωσης άλλων χωρών καθώς επίσης δίνουµε χρήσιµες συµβουλές 

για τους πολίτες. Τέλος δίνονται οι Πράσινες λύσεις οι οποίες είναι οι εξής: 

� Ρήψη απορριµµάτων σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

(ΧΥΤΑ) παρά σε Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α). 

� Παραγωγή ενέργειας. 

� Εναλλακτικά καύσιµα (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, φυσικό αέριο). 

� Κοµποστοποίηση. 

� Βιολογική και µηχανική επεξεργασία (µετάκαυση) 

� Ανακύκλωση. 

� Μείωση παραγωγής αποβλήτων από τους ανθρώπους 

Το κείµενο συνοδεύεται από µια σειρά διαφανειών παρουσίασης, οι οποίες 

«σχολιάζουν» το κείµενο και αντίστροφα, διαφάνειες που υποστηρικτικά µπορεί ο 

εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει είτε ως αναφορά είτε ως αφορµή για επιπλέον 

διερεύνηση των επιµέρους θεµάτων. Επιπλέον συνοδεύεται κι από ένα µικρότερο 

κείµενο, πιο εύληπτο, που αντιστοιχεί στη θεµατολογία της βασικής εργασίας και 

απευθύνεται αποκλειστικά στους µαθητές. Το τελευταίο κείµενο είναι ουσιαστικά ένα 

σχόλιο στην παρουσίαση µε διαφάνειες των θεµάτων της εργασίας και µπορεί να 

αποτελέσει το εγχειρίδιο του µαθητή. 

Επιπλέον, υπάρχουν πληροφορίες για διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα, 

ασκήσεις (λαβύρινθοι, σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ερωτήσεις σωστού - λάθους, 

ερωτήσεις κατανόησης) και παιχνίδια για παιδιά προκειµένου να εµπεδώσουν το 

µεγάλο θέµα της ρύπανσης.  

Συµπεράσµατα 

Είναι αναγκαίο λοιπόν, να συνδράµουµε στη διάσωση του πλανήτη µας και στη 

διατήρηση της ισορροπίας στη φύση. Η ρύπανση και καταστροφή του περιβάλλοντος 

είναι κατά κύριο λόγο συνέπεια της αλόγιστης ανθρώπινης παρέµβασης και λιγότερο 

προϊόν φυσικών παραγόντων. Για το λόγο αυτό, όλοι µας είναι απαραίτητο να 

καταβάλλουµε προσπάθεια, για να περιορίσουµε τα προβλήµατα του περιβάλλοντος, 

µέσα στο οποίο ζούµε και εξελισσόµαστε. 
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