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υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Γιαλλούση 

Ονόματα μαθητών / -τριών:  

1. Α, Νεφέλη (β1) 

2. Γ, Νεφερτίτη (β1) 

3. Χ, Μυρσίνη (β4) 

4. Τ, Άννα (β4) 

5. Κ, Μαρία (β2) 

6. Μ,Κ, Έλλη Ιωάννα (β2) 

7. Κ, Γιώργος (β2) 

8. Λ, Γιώργος (β2) 

Μετά από κλήρωση (στις αιτήσεις 2ης επιλογής) 

9. Τ,Π, Αλέξανδρος (β4) 

10. Κ, Γιώργος (β2) 

11. Κ, Μάρα 

12. Σ, Εριέττα 

Περίληψη 

Οι δράσεις των μαθητών /-τριών της Β΄ γυμνασίου στο πλαίσιο του Ομίλου 
Χημείας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με βάση τη Θεωρία Δρώντος – 
Δικτύου του Latour και την παιδαγωγική της χειραφέτησης του Ranciere, για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων που άπτονται των ΦΕ και επηρεάζουν την 
ατομική, κοινωνική και οικολογική ευημερία. Εναρκτήριο αντικείμενο μελέτης 
υπήρξαν τα χημικά στοιχεία στα κινητά τηλέφωνα. Εφαρμόστηκε το μοντέλο της 
ενημερωμένης δράσης μέσω έρευνας στο διαδίκτυο και στην κοινότητα αλλά 
και η γνωστική στήριξη από την εκπαιδευτικό όπου ζητήθηκε. Τα παραγόμενα 
έργα είναι ο χάρτης εννοιών, το ερωτηματολόγιο κοινωνικής έρευνας, το 
σενάριο ραδιοφωνικής εκπομπής με αντίστοιχο θέμα και η αφίσα. Η αυτό-
αξιολόγηση του έργου έγινε προφορικά, με τη χρήση ρουμπρίκας η οποία είχε 
αξιοποιηθεί από τους μαθητές και σε προηγούμενη εργασία, στο μάθημα της 
χημείας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην τάξη και των 
υπολοίπων έργων στην τάξη, καθώς και η ανάρτηση του υλικού στην ιστοσελίδα 
του OSOS αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Οι μαθητές 
αποτίμησαν την αναγκαιότητα της γνώσης πριν τη δράση, της δράσης για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης καθώς και του αυτοκατευθυνόμενου 
ακτιβισμού. Συντονισμένες προτάσεις προς αυτό τον προσανατολισμό θα 
βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο του 21ου αιώνα. 
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Λέξεις κλειδιά: χημικά στοιχεία, smartphones, κοινωνικο-επιστημονικά 
ζητήματα, ρουμπρίκα, αυτό-αξιολόγηση 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία ενσωματώνει τη μάθηση των εννοιών η οποία πρέπει να είναι σε 
ισορροπία με αυτό που κάνουν (doing) οι ΦΕ (και η τεχνολογία), τη μάθηση 
(learning about) για τις ΦΕ και τέλος την κοινωνικοπολιτική δράση (Hodson, 2003 
σελ. 87-90). Στην πορεία (Krstovic, 2014,σελ 399-419) υλοποίησης αυτής  οι μαθητές 
κλήθηκαν: 
 
 ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 
1ο  να επιλέξουν ένα ζήτημα το οποίο να σχετίζεται με τα χημικά στοιχεία 
(μάθημα Χημείας) και τη καθημερινότητά τους και άπτεται της ευημερίας των 
ατόμων, των κοινωνιών και των περιβαλλόντων. 
2ο Να εντοπίσουν τι ήδη γνωρίζουν και τι έχουν ανάγκη να μάθουν γι’ αυτό. 
3ο  Να προβούν σε αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 

  
 ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 

4ο Να διεξάγουν μια συσχετιστική μελέτη για να βρουν απαντήσεις σε 
ερωτήσεις που θα διατυπώσουν σε άτομα της κοινότητάς τους, σχετικά με το 
θέμα τους. 

  
 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 

5ο  Να προτείνουν τι θα κάνουν για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των 
γύρω τους έναντι των αρνητικών επιπτώσεων του ζητήματος. 
6ο  Να αναλάβουν δράση, όπως μεταξύ άλλων να διανέμουν υλικά που θα 
ετοιμάσουν, να δημιουργήσουν και κοινοποιήσουν ένα βίντεο, ή να γράψουν 
μια ιστορία μια ραδιοφωνική εκπομπή.  
7ο Να παρουσιάσουν την έρευνα και τις δράσεις τους στην ολομέλεια της τάξη  
κι αλλού. 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. MAP MIND ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 

   

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (στην Ελλάδα) 

   

4. ΑΦΙΣΣΑ 

 

5. ΣΕΝΑΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

   

6. ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 



Κινητά

Παραγωγή

Χαλασμένα 
κινητά

Ανακύκλωση

Τι είναι πιο ωφέλιμο;
Εξόρυξη 

Μεταλευμάτων

Μεταφορά

Επεξεργασία

Συσκευές που 
ανακυκλώνονται σε 
σχέση με αυτές που 

αγοράζονται ετησίως

Σημασία της 
ανακύκλωσηςΣτάδια ανακύκλωσης

Ποια χημικά στοιχεία 
ανακυκλώνονται;

Επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ( των 

χημικών στοιχείων 
που εμείς δεν θα 
διαχειριστούμε 

περιβαλλοντικά ορθά)

Εργοστάσια

Εκμετάλευση των 
εργατών

Αισχρές συνθήκες

Πυκνωτές Τανταλίου

Ευρεία χρήση

Παραγωγή μπαταρίας

Δυίληση στη 
Μακεδονία

Ειδική επεξεργασία 
στην Αμερική

Εξαγωγή σε όλες τις 
ηπείρους από 

πολυεθνικές εταιρίες

Μετακίνηση σε 
εργοστάσια

Κολτάνιο (Nb2o5, 
Ta2o5)

Ταντάλιο

Νόβιο
Αφρική (Λίβανο-

Μοζαμβίκη, Κονγκό)

Πόλεμος για την 
επικράτεια των 

ορυχείων

Επικράτεια 
φτώχιας

Φτηνή 
εργασία

Ποια χημικά στοιχεία 
των κινητών είναι 

τοξικά;

Πώς επιρεάζουν την 
υγεία μας;

Κόστος κινητών Vs Κόστος 
παραγωγής

χημικά στοιχεία

Απόβλητα-χωματερές

περιβάλλον
άνθρωποι

Πώς; Τοξικές ουσίες

Ρύπανση του περιβάλλοντος

Τοξίνες στα υπόγεια ύδατα

Τοξικοί ρύποι στην 
ατμόσφαιρα

Κίνδυνος ανάφλεξης

Διάβρωση εδάφους

Έδαφος υπέδαφος

Συνέπειες στην 
ανθρώπινη υγεία

βλάβη στην καρδιά, στους πνεύμονες, στην 
σπλήνα

στο ενδοκρενικό, κυκλοφοριακό και νευρικό 
σύστημα

Στο DNA

Αυξημένη καρδιακή πίεση και αλλαγές στον καρδιακό 
σφυγμό

καρκινογενέσεις 

ασθένειες του αναπνευστικού/
καρδιοαγγειακού συστήματος

Αντιμετώπιση

πώς

ανακύκλωση

Ποιοι;Δήμος περιφέρεια

Συμμετοχή του 
Δήμου Αθηναίων στο 

πρόγραμμα "GO 
GREEN " (Σχολικός 

Διαγωνισμός 
Ανακύκλωσης 

αποβλήτων 
ηλεκτρικού & 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού)

Βιομηχανίες

Πολίτες αποτελέσματα

Αποφυγή περιβαλλοντκών 
κινδύνων

Προστασία σπάνιων φυσικών 
πόρωνοικονομικά οφέλη

 μείωση στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα

Αντί να δαπανηθούν χρήματα για την εξόρυξη εκ νέου χημικών 
στοιχείων, θα επαναχρησιμοποιούνται τα ανακυκλωμένα χημικά 

στοιχεία των κινητών.

1% από όλα τα 
στοιχεία

Από τους 44 τόνους αποβλήτων (όλων 
των ηλεκτρονικών αποβλήτων) που 
δημιουργήθηκαν ανακυκλώθηκε μόνο 
το 17,4%

Που ανακυκλώνονται;

Πρόκληση αλεργίας

Πρόκληση 

καρκίνου

Μεγάλη πληθώρα 

πχ.: γάλλιο

μαγνήσιο

κοβάλτιο















 



ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ. ΤΙΤΛΟΣ
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Μουσικό σήμα εκπομπής: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Δημοσιογράφος: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε άλλη

μία εκπαιδευτική εκπομπή. Σήμερα το θέμα μας
περιστρέφεται γύρω από τα κινητά και πως αυτά
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον αλλά
και την υγεία μας. Θα μιλήσουμε επίσης για τις
συνθήκες εξόρυξης και εργασίας στα εργοστάσια και
τον τρόπο παραγωγής αυτών των φορητών συσκευών.
Κοντά μου, στο στούντιο, έχω την τιμή να φιλοξενώ 9
πολύ αξιόλογους ανθρώπους που ειδικεύονται πάνω
στα θέματα που πρόκειται να αναλύσουμε. Ας
καλωσορίσουμε λοιπόν τον/την κύριο/α ………… που
εργάζεται ως:
·       Προϊστάμενος σε διεθνή εταιρεία μεταφορών
·       Διευθύντρια σε εργοστάσιο ανακύκλωσης
·       Υπεύθυνος σε εργοστάσιο κατασκευής κινητών
·       Ακτιβιστής- φωτογράφος σε έγκυρο περιοδικό

τους επιστήμονες μας κύριο/α ………:
·       Γιατρός
·        Χημικός
·       Περιβαλλοντολόγος

και  φυσικά οι ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής
μας

Μουσικό χαλί (Α΄ ζήτημα: σας ανησυχούν τα κινητά και αν ναι γιατί;
Δημοσιογράφος:

Θα ήθελα να ξεκινήσω με σας, ως
περιβαλλοντολόγος πείτε μας, γιατί πρέπει να μας
ανησυχούν τα κινητά;

Περιβαλλοντολόγος
(Μ_Μ_Ε): Αυτή είναι μία ερώτηση που μου κάνουν πολύ

συχνά. Ο κύριος λόγος είναι για να μη ρυπαίνεται το
περιβάλλον από ουσίες που περιέχουν οι συσκευές.
Επιπλέον, έτσι αξιοποιούνται τα υλικά των
συσκευών, που χρειάζονται αρκετή ενέργεια για να
παραχθούν από την αρχή. Αυτό για κάποιους
ανθρώπους μπορεί να είναι αδιάφορο τώρα, όμως
στο μακροπρόθεσμο μέλλον, εάν όχι στο άμεσο, ο
πλανήτης μας θα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη
κατάσταση. Ήδη οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής έχουν κάνει τα στίγματα τους. Ο πλανήτης,
αν συνεχίσουμε τον τρόπο που ζούμε, σε κάποια
χρόνια θα έχει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και
για να σας δώσω να νιώσετε το μέγεθος του
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προβληματισμού μου θα πρέπει να αναζητήσουμε
άλλον πλανήτη να κατοικήσουμε.

Δημοσιογράφος: Κάποιοι ευθύνονται… Εσείς κα …. που είστε
διευθύντρια σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλήθεια,
πώς είναι να εργάζεστε σε αυτή τη θέση; Σας
διακατέχουν τέτοιου είδους ανησυχίες; Οι εταιρίες,
τελικά, έχουν μερίδιο ευθύνης στο πρόβλημα που
ακούσαμε; Για ποιο όγκο αποβλήτων μιλάμε;

Διευθύντρια εργοστασίου
ανακύκλωσης((Μ_Ε_Α): 1) Η δουλειά ενός διευθυντή σε εργοστάσιο

ανακύκλωσης δεν είναι τόσο δύσκολη όσο μπορεί
να νομίζετε. Απλά, κάποιες φορές υπάρχει μεγάλη
δυσκολία στην ανακύκλωση ενός προϊόντος, το
οποίο το εργοστάσιο μου δεν είχε δεχτεί στο
παρελθόν. Βέβαια, για όλα υπάρχει η πρώτη φορά!
Δυστυχώς, δεν λαμβάνουμε πολλά φορτία με
αντικείμενα προς ανακύκλωση, πράγμα πολύ απο
θαρρυντικό! Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να
ανακυκλώνουν, γιατί ειλικρινά δεν γνωρίζουν τις
επιπτώσεις που έχει αυτό στο περιβάλλον. Βέβαια,
δεν φταίνε μόνο οι καταναλωτές αλλά και οι εταιρίες.

2) Αυτή είναι μία πάρα πολύ καλή ερώτηση και είμαι
σίγουρη πως θα σοκαριστείτε από την απάντησή
της! Τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν γύρω στα 30
χημικά στοιχεία. Μόνο το 1% όμως αυτών των
χημικών στοιχείων μπορεί να ανακυκλωθεί! Τα
τελευταία χρόνια αρκετοί έχουν  ευαισθητοποιηθεί
ως προς αυτό το ζήτημα και έχουν ανοίξει αρκετά
εργοστάσια όπως το δικό μας, με μερικά από αυτά
να εστιάζουν στην ανακύκλωση σπάνιων γαιών. Και
για να απαντήσω στο ερώτημά σας ,οι εταιρίες
αρνούνται να αντικαταστήσουν τα μη ανακυκλώσιμα
χημικά στοιχεία με άλλα τα οποία θα είναι πιο φιλικά
προς το περιβάλλον και θα μπορούν να
ανακυκλωθούν. Ακόμα, οι εταιρίες αρνούνται να
συνεργαστούν με εργοστάσια ανακύκλωσης.

3) Σύμφωνα με μία έρευνα που διεξήχθη το 2019, ο
συνολικός όγκος των αποβλήτων (κινητών
τηλεφώνων) ανέρχεται στους 24,9 εκατομμύρια
τόνους, με την Ευρώπη να έχει 12 εκατομμύρια
τόνους. Αν αναφερθούμε στον ετήσιο όγκο
αποβλήτων ηλεκτρονικών συσκευών, τότε εκεί τα
απόβλητα αγγίζουν τους 44 εκατομμύρια τόνους.

Δημοσιογράφος
Τώρα ας περάσουμε στον κ…. Για να κατανοήσουμε
τα λεγόμενα των προσκεκλημένων μας σήμερα
πιστεύω ότι πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα το
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κινητό τηλέφωνο, από τι αποτελείται. Τι έχετε να μας
πείτε;

Ακόμα, ως εκπρόσωπος εργοστασίου κατασκευής
κινητών, τι έχετε να μας πείτε για την πορεία
κατασκευής τους και τις συνέπειες της στο
περιβάλλον;

Κατασκευή κινητών
(σύσταση) (Γ_Γ_Γ_Α) 1) Καλησπέρα κι από μένα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα

ήταν καλό αρχικά να γνωρίσουμε το κινητό -
συσκευή και να παρουσιάσουμε όλα τα «συστατικά
της μέρη». Μπορούμε να χωρίσουμε λοιπόν ένα
κινητό τηλέφωνο σε 8 επιμέρους μέρη. Τη  θήκη - όχι
αυτή που προσθέτουμε εμείς ως χρήστες αλλά αυτό
που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως κορνίζα της
συσκευής-, την οθόνη – η οποία αποτελείται από
υγρούς κρυστάλλους-, τον λεγόμενο πράσινο
πίνακα που περιέχει όλα τα τσιπάκια και τα
ηλεκτρονικά στοιχεία του τηλεφώνου, το
μικρόφωνο και το ηχείο, την κεραία, την
μπαταρία και τέλος τον αντάπτορα φόρτισης.
Όσον αφορά τα ακατέργαστα υλικά ενός κινητού, η
κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Για να
κατασκευαστούν όλα αυτά που αναφέραμε
προηγουμένως, απαιτούνται αρκετά γραμμάρια έως
και κιλά - θα μπορούσαμε να πούμε – από μέταλλα
και πλαστικό. Αξιοσημείωτη είναι η ποσότητα
χρυσού και αργυρού που καθιστούν τα κινητά
τηλέφωνα ακόμα πιο “πολύτιμα”, αλλά και η
παρουσία νικελίου, χαλκού, ψευδαργύρου,
αρσενικού, υδραργύρου, βηρυλλίου και
μολύβδου, σε μεγάλες, επίσης, ποσότητες που τα
κατατάσσει ιδιαίτερα επικίνδυνα για το περιβάλλον
αλλά και την την υγεία μας. Αυτά, όμως, νομίζω ότι
θα μας τα επεξηγήσουν καλύτερα οι ειδικοί…

2) Θεωρώ πως θα ήταν πολύ σημαντικό ο
καταναλωτής να ακολουθήσει την διαδρομή της
κατασκευής μιας συσκευής, για να κατανοήσει το
κόστος της αλλά και να ευαισθητοποιηθεί πάνω στο
ζήτημα. Η εταιρία μας προμηθεύεται εξαρτήματα
από περίπου 200 παγκόσμιους καταναλωτές και
στην συνέχεια τα πουλάμε σε συμβεβλημένους
κατασκευαστές που εδρεύουν κυρίως στην Κίνα. Το
εργοστάσιο στο οποίο εργάζομαι ως επιτηρητής της
πορείας κατασκευής, στην Ζενγκζου της Κίνας, είναι
ένα από τα μεγαλύτερα στον Κόσμο. Οι
εγκαταστάσεις καλύπτουν περίπου 2,2 τετραγωνικά
μίλια και απασχολούν έως και 350.000
εργαζόμενους. Η διαδικασία που ακολουθείται στις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου περιλαμβάνει την
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λεγόμενη F.A.T.P., ή αλλιώς την τελική
συναρμολόγηση, δοκιμή και φυσικά την συσκευασία
των τηλεφώνων. Στην μονάδα μας υπάρχουν 94
γραμμές παραγωγής ενώ για την συναρμολόγηση
του κινητού απαιτούνται περίπου 400 βήματα
συμπεριλαμβανομένης. Έτσι μπορούμε να
παράγουμε περίπου 500.000 κινητά τηλέφωνα την
ημέρα…

Δημοσιογράφος
Κυρία [...], ως χημικός, μιλήστε μας για τα τοξικά χημικά
στοιχεία που περιέχονται στα κινητά τηλέφωνα και τις
συνέπειες τους. (3,4)

Χημικός (Μ_Μ_Ε):
Τα χημικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα κινητά
ποικίλουν. Παρ’ όλα αυτά, εάν δεν είναι ήδη γνωστό,
είναι αλήθεια ότι τα κινητά περιλαμβάνουν αρκετά
τοξικά χημικά στοιχεία.

Ας αναφέρω ορισμένα από τα πιο τοξικά, τα οποία είναι
ικανά να βλάψουν τον άνθρωπο και να προκαλέσουν
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Αρχικά, το κάδμιο, για παράδειγμα, είναι ένα τοξικό
βαρύ μέταλλο και μπορεί εύκολα να βλάψει τους
ανθρώπους και τα ζώα που το καταναλώνουν ή και το
εισπνέουν. Θεωρείται καρκινογόνο και προσβάλλει
αρκετά συστήματα όπως το αναπνευστικό και το
απεκκριτικό. Τώρα πώς γίνεται αυτό… θα μπορούσε να
μας μιλήσει αναλυτικότερα η κυρία [ΓΙΑΤΡΟΣ]

Γιατρός (Μ_Μ_Ε):
Ναι ναι, φυσικά. Γνωρίζω πως η απορρόφηση του
καδμίου έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωσή του με
μια πρωτεΐνη, την μεταλλοθειονεϊνη, η οποία με την
κυκλοφορία μεταφέρεται στους νεφρούς και έτσι
ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή των σωληναρίων.

Δημοσιογράφος
Σας ευχαριστούμε. Κυρία [χημικός], μπορείτε να
συνεχίσετε.

Χημικός (Μ_Μ_Ε):
Ευχαριστώ.

Στη συνέχεια έχουμε τον μόλυβδο, ο οποίος
συσσωρεύεται στο περιβάλλον και έχει οξείες και
χρόνιες επιδράσεις στα φυτά, στα ζώα και στους
μικροοργανισμούς.

Ακόμα ένα καλό παράδειγμα είναι το αρσενικό, το
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οποίο μπορεί να προκαλέσει σε διαφορετικές δόσεις
όλους τους τύπους τοξικότητας, την οξεία, την υποξεία
και την χρόνια. Ένα κλινικό σημείο οξείας έκθεσης είναι
το οίδημα των βλεφάρων, ο γαστρεντερικός ερεθισμός
και συχνά η κεντρική και περιφερική νευροπάθεια. Κατά
την χρόνια έκθεση, συχνά είναι η δερματική ευαισθησία,
δερματοπάθειες και η κερατίτιδα. Όλοι οι τύποι
ενδέχεται να προκαλέσουν ηπατική και νεφρική
καταστροφή και στις σοβαρές περιπτώσεις αιμόλυση
των ερυθρών κυττάρων.

Ένα άλλο τοξικό στοιχείο είναι ο φωσφόρος που
φημίζεται για την τοξικότητά του λόγω του
επιστρώματος του, που περιέχει βαρέα μέταλλα, όπως
κάδμιο, και άλλα σπάνια μέταλλα, όπως το ψευδάργυρο
και το βανάδιο.

Τέλος, έχουμε τον υδράργυρο, ο οποίος όταν
καταλήγει στο νερό ανόργανος, μετατρέπεται σε
μετουσιωμένο υδράργυρο στα ιζήματα του βυθού. Ο
μετουσιωμένος δε υδράργυρος συσσωρεύεται εύκολα
στους ζώντες οργανισμούς και συγκεντρώνεται μέσω
της τροφικής αλυσίδας, κυρίως μέσω των ψαριών.

Μουσικό χαλί (Β΄ ζήτημα: ανθρώπινη υγεία)
Δημοσιογράφος -Με ποιους τρόπους, λοιπόν, μπορούν τα χημικά αυτά

στοιχεία να καταλήξουν στο ανθρώπινο σώμα και να
επηρεάσουν την υγεία μας; Κυρία [...], ο λόγος σε εσάς.

Γιατρός (Μ_Μ_Ε): Αρχικά, ο ένας από τους δύο τρόπους είναι η
κατανάλωση ή κατάποση, έμμεσα φυσικά. Μέσω της
τροφικής αλυσίδας, δηλαδή της μολυσμένης από τις
τοξίνες πανίδας και χλωρίδας, με μεγάλη ευκολία
μπορούν οι ουσίες των χημικών στοιχείων να
“εισβάλλουν” στον άνθρωπο.

Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της εισπνοής. Πιο
αναλυτικά, τοξικές ουσίες απελευθερώνονται στην
ατμόσφαιρα από ορισμένα χημικά στοιχεία των
κινητών, όπως ο υδράργυρος, και ύστερα εισπνεονται
από τους ανθρώπους. Τέτοιου είδους θύματα είναι
κυρίως οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε χωματερές που
πετιούνται τέτοιες συσκευές, οι οποίοι, δυστυχώς,

έρχονται αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση με όλες
αυτές τις ουσίες.

Έτσι, μερικές από τις βλάβες που μπορούν να
προκληθούν στους ανθρώπους είναι ασθένειες του
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αναπνευστικού και καρδιοαγγειακού συστήματος,

καρκινογενέσεις και αυξημένη καρδιακή πίεση και
αλλαγές στον καρδιακό σφυγμό, όπως επίσης και
βλάβες στην καρδιά, στους πνεύμονες, στην σπλήνα,

στο DNA, στο ενδοκρενικό, κυκλοφοριακό και νευρικό
σύστημα.

Δημοσιογράφος -Κυρία [...], εσείς που είστε η περιβαλλοντολόγος της
παρέας μας, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πώς
επηρεάζεται το περιβάλλον από τα χημικά στοιχεία;

Περιβαλλοντολόγος
(Μ_Μ_Ε): Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα έχει ως εξής: τα

προβλήματα ξεκινούν όταν οι συσκευές καταλήγουν σε
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, γνωστές
ως χΧΥΤΑ ή όταν απορρίπτονται παράνομα.

Τότε, οι τοξίνες και οι δηλητηριώδεις ουσίες, που
διαφεύγουν από τις χωματερές, μπορούν να διυλιστούν
από απόβλητα σε αποσύνθεση, έπειτα να διαρεύσουν
σε υπόγεια ύδατα, να μολύνουν σοβαρά το έδαφος και
το υπέδαφος, μαζί με την υδρόσφαιρα, και στο τέλος να
εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.

Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει ως αποτέλεσµα την
πρόκληση διαφόρων παρενεργειών στα ζώα, στα φυτά
αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται άµεσα ή
έµµεσα σε επαφή µε αυτά. Ο έμμεσος αυτός τρόπος τον
οποίο ανέφερα, δεν είναι άλλος παρά η τροφική
αλυσίδα.

Ακόμα, τα επικίνδυνα απόβλητα, που εμφανίζονται σε
κάποιον από τους τέσσερις καταλόγους επικίνδυνων
αποβλήτων, εμπεριέχουν, το καθένα, σίγουρα ένα από
τα τέσσερα επιπλέον καταστροφικά για το περιβάλλον
χαρακτηριστικά που είναι: ικανότητα ανάφλεξης,
διαβρωτική ικανότητα, ικανότητα άμεσης αντίδρασης, ή
τοξικότητα.

Δημοσιογράφος Και τώρα ας περάσουμε σ’ ένα εξίσου σημαντικό και
ανησυχητικό ζήτημα της εξόρυξης και της μεταφοράς.
Συγκεκριμένα, ως εκπρόσωπος της εταιρείας
μεταφορών πείτε μας:
1: Από ποιες χώρες παραλαμβάνεται τις πρώτες ύλες
όπως το ταντάλιο και το κολτάνιο;
2: Έπειτα που παραδίδονται τα υλικά για επεξεργασία
και για συναρμολόγηση;
3: Και από την Κίνα πως διανέμονται τα τηλέφωνα στις
εταιρείες ανά τον κόσμο;
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Εκπρόσωπος εταιρείας
μεταφορών: (Γ_Γ_Γ_Α) 1: Παίρνουμε τα ορυκτά με φορτηγά από την Μοζαμβίκη

και το Κονγκό, όπως και από άλλες χώρες της
κεντρικής Αφρικής.

2: Ή τα παραδίδουμε στα τοπικά εργοστάσια ή τα
μεταφέρουμε στην Αμερική και στην Ευρώπη για την
παραγωγή των ηλεκτρονικών κομματιών. Στη συνέχεια,
πλοία με εμπορευματοκιβώτια φτάνουν στην Κίνα όπου
γίνεται η συναρμολόγηση.

3: Στη τελική φάση μεταγωγικά αεροπλάνα μοιράζουν
τα ολοκληρωμένα τηλέφωνα σε κάθε άκρη του κόσμου,
με ευκολία, καθώς κάθε αεροπλάνο μπορεί άνετα να
μεταφέρει 150.000 κινητά τηλέφωνα, σε χρόνο λιγότερο
από 12 ώρες.

Μουσικό χαλί (Γ΄ ζήτημα: συνθήκες εργασίας στους χώρους εξόρυξης και
ανακύκλωσης σε χώρες του τρίτου κόσμου)

Δημοσιογράφος Η οπτική σας ως ακτιβιστής έχει βαρύτητα και σας
ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ, μπορείτε
να πάρετε τον λόγο.

Ακτιβιστής/-τρια
1. -Σε ποιες χώρες γίνεται η εξόρυξη;
-Η εξόρυξη των χημικών στοιχείων γίνεται κυρίως σε
χώρες του τρίτου κόσμου, όπως την Αφρική και σε
περιοχές όπως το Κονγκό, το Λίβανο, τη Μοζαμβίκη κ.ά.

2. -Ακούμε πολλά τελευταία για τις συνθήκες
εργασίας στην εξόρυξη των χημικών στοιχείων σε
αυτές τις χώρες. Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση;
-Δυστυχώς, η κατασταση εξόρυξης είναι ακόμη
δυσχερή. Λόγω της φτώχειας που πληγεί αυτές τις
χώρες και των άθλιων συνθηκών ζωής τους,
παρατηρείται μια πολύ σκληρή εκμετάλλευση των
εργαζομένων. Οι επιχειρηματίες του πρώτου κόσμου
εκμεταλλεύονται τους εργάτες, οι οποίο δουλεύουν
αδιάκοπα για ένα πολύ μικρό ποσό, ή και για μηδαμινή
ανταμοιβή.

3. -Έχετε κάποιες προσωπικές εμπειρίες όσον
αφορά αυτά τα θέματα;
-Φυσικά. Έχω επισκεφτεί αρκετές φορές περιοχές της
Κεντρικής Αφρικής με αφορμή το νέο μου βιβλίο που
αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η
όλο και αυξανόμενη κατανάλωση τεχνολογικών
συσκευών όπως τα κινητά σε όλο τον πλανήτη. Έχω
ζήσει από πρώτο χέρι την κατάσταση αυτών των
χωρών. Περπατώντας στους φτωχούς και άτσαλους
χωματόδρομους και αντικρίζοντας το τεράστιο πλήθος
των φτωχών και αστέγων εργατών που ζουν σε αυτούς,
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αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ζωή, με έκανε να νιώθω
αηδία για την απανθρωπιά αυτών των εταιρειών που
κοιτάνε μόνο το κέρδος τους και καταστρέφουν, εκτός
από το περιβάλλον, ζωές άτυχων ανθρωπων με
οικογένειες.

4. -Σε κάποιες από τις χώρες που προαναφέραμε
επικρατεί πόλεμος. Πιστεύετε πως αυτό σχετίζεται με
την εξόρυξη χημικών στοιχείων για τα κινητά;
-Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά στο παρελθόν, σε
περιοχές πλούσιες στα ορυκτά και στα μεταλλεύματα
που χρησιμεύουν στην κατασκευή κινητών τηλεφώνων,
συνήθως επικρατούν πόλεμοι. Ευτυχώς, κάποιοι
κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών σιγά-σιγά αρχίζουν
να κατανοούν ότι τα προϊόντα τους ενισχύουν έμμεσα
τους αιματηρούς πολέμους που παρατηρούνται στις
χώρες του τρίτου κόσμου.
Στην κεντρική Αφρική, μάλιστα, 4 εκατομμύρια
άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους μέχρι το 2017 από
τον πόλεμο για την κατοχή κοβαλτίου. Ευτυχώς, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 16 Μαρτίου 2017
αυστηρότερους ελέγχους για τους εισαγωγείς ορυκτών
που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, με
σκοπό να διακοπεί σταδιακά η εμπορική σύνδεση με
μεταλλεύματα που είναι απαραίτητα για τις βιομηχανίες
και που ταυτόχρονα χρηματοδοτούν συγκρούσεις.

Δημοσιογράφος: Στην εκπομπή, όπως γνωρίζετε, μπορούν να
συμμετέχουν και οι ακροάτριες/ -τες μας, με ερωτήσεις
και τοποθετήσεις. Παρακαλώ, δώστε μας την πρώτη
γραμμή.

Ακροάτρια 1: (Ν_Ν)
Πως έχει αποδειχθεί ότι τα
κινητά είναι αυτά που
ρυπαίνουν το περιβάλλον
και όχι κάτι άλλο;

Περιβαλλοντολόγος: Σε διάφορες έρευνες που έχουν
διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια μέσω μεθόδων ποσοτικής
εκτίμησης επιπτώσεων κύκλου ζωής (LCIA). Τα
αποτελέσματα του LCIA δείχνουν αύξηση στη σχετική
μάζα τοξικών υλικών κατά την περίοδο των 15 ετών.
Ακόμα, μέσα από πολυάριθμες συγκρίσεις που έκαναν
οι επιστήμονες, συμπέραναν ότι όχι μόνο τα κινητά
αλλά και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν
πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στην
οικοτοξικότητα των αποβλήτων σε όλο τον πλανήτη.

Ακροάτρια 2: (Ν_Ν)
Τελικά, τι συμφέρει
περισσότερο η ανακύκλωση
ή η διόρθωση παλιών
συσκευών;

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, δεν υπάρχει
σαφής απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Παράγοντες
όπως η  σοβαρότητα της βλάβης του κινητού και το
κόστος επισκευής του στις τσέπες μας όσο και στο
περιβάλλον είναι μερικοί παράγοντες που θα πρέπει να
επηρεάζουν την τελική σας απόφαση.

Δημοσιογράφος Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους του
χώρου που παραβρέθηκαν σήμερα στην εκπομπή μας
για να διαλευκάνουν το μυστήριο γύρω από τα κινητά.
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Καθώς άλλη μια εκπαιδευτική συνάντηση φτάνει στο
τέλος της, έχουμε όπως πάντα λίγο χρόνο για τυχόν
ερωτήσεις των ακροατών μας, μπορείτε να μας
καλέσετε στο νούμερο της εκπομπής 121334, οι
απαντήσεις θα δοθούν ζωντανά.

Μουσικό χαλί (Δ΄ ζήτημα Τα αποτελέσματα της κοινωνικής έρευνας των μαθητών του
ΒΠΓ)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Μαθητές/-τριες του ΒΠΓ
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 ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη ΧΗΜΕΙΑ  
Β΄ τετραμήνου 2020-21 
 

Τμήμα:  
Ονόματα μελών ομάδας:  
Τίτλος εργασίας:  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥ 
 

ΟΧΙ 
ΚΑΛΑ 
08-10 

ΚΑΛΑ 
11-13 

ΜΕΤΡΙΑ 
 
14-16 

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ 
17-18 

ΑΡΙΣΤΑ 
 
19-20 

Περιγράφεις με δικές σου λέξεις το 
ζήτημα που διερεύνησες. 

     

Αναφέρεις τι σε οδήγησε στη 
διερεύνηση του ζητήματος (σκοπός).  

     

Αναφέρεις γιατί διεξήγαγες αυτή την 
έρευνα (στόχοι). 

     

Εξηγείς τι γνώριζες μέχρι πριν 
ξεκινήσεις την έρευνα. 

     

Κατασκεύασες map mind (αρχικό)      

Αναφέρεις το πλαίσιο που διεξήγαγες 
την έρευνα (άτομα, ομάδες, χρόνος, 
τόπος  κλπ) 

     

Διατυπώνεις με σαφήνεια τα 
ερωτήματα της έρευνας. 

     

Περιγράφεις τα βήματα που 
διεξήγαγες την έρευνα. 

     

Παρουσιάζεις τα αποτελέσματα της 
έρευνας με αξιόπιστο, έγκυρο τρόπο. 

     

Κατασκεύασες map mind 
(ολοκληρωμένο). 

     

Συζητάς τι διαπίστωσες από τα 
αποτελέσματα της έρευνας  
εμπεριστατωμένα (συμπεράσματα).  

     

Έχεις τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
αναφορές και χρησιμοποίησες 
κατάλληλη φόρμα (APA). 

     

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ  

Διερεύνησες το νομικό πλαίσιο και/ ή 
αναγνώρισες άτομα σε θέσεις 
εξουσίας και τις επιρροές που ασκούν 
στο ζήτημα που μελέτησες. 

   

Εντόπισες και διατύπωσες διάφορες 
(δύο έως τρεις) αρνητικές συνέπειες 
στην ευημερία των ατόμων, των 
κοινωνιών και /ή του περιβάλλοντος. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

ΟΧΙ 
ΚΑΛΑ 
08-10 

ΚΑΛΑ 
11-13 

ΜΕΤΡΙΑ 
 
14-16 

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ 
17-18 

ΑΡΙΣΤΑ 
 
19-20 

Η περιγραφή (σκοπός, στόχοι, 
ερωτηματολόγιο, τρόπος διανομής και 
συλλογής, ανάλυση δεδομένων) της 
διερεύνησής σου είναι σαφής και 
λογική. 

     

Η διερεύνησή σου είναι αξιόπιστη και 
έγκυρη (το δείγμα είναι αρκετά 
μεγάλο, χρησιμοποιήθηκε ευρεία 
ακτίνα ανεξάρτητων μεταβλητών όπου 
υπήρξε δυνατό όπως φύλο, ηλικία, 
περιοχή κατοίκησης, επάγγελμα κλπ). 

     

Τα ευρήματα εκτίθενται με σαφήνεια 
σε Πίνακες και Διαγράμματα 

     

Τα αποτελέσματά περιγράφονται με 
ακρίβεια, συντομία και σαφήνεια 

     

Τα ευρήματα ερμηνεύονται σε γραπτή 
Συζήτηση και αναφέρονουν τις πιθανές 
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών της 
έρευνας. 

     

Η διερεύνησή σου βοήθησε να 
αναδειχθεί η υφιστάμενη συσχέτιση 
ανεξάρτητης με εξαρτημένη 
μεταβλητή π.χ μεταξύ φύλου και/ή 
ηλικίας και συχνότητας κατανάλωσης 
εμφιαλωμένου νερού ανά βδομάδα. 

     

Συζητάς πιθανές αδυναμίες στη 
μέθοδο / αποτελέσματα και στις δύο 
έρευνες. 

     

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ 

 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

  

Προτείνεις  τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές δράσεις σχετικές με το 
ζήτημα. 

   

Οι δράσεις κάνουν χρήση της γνώσης 
και της πληροφορίας που ανέδειξαν οι 
δύο μορφές έρευνας. 

   

Κάποια από τις δράσεις απευθύνεται 
σε άτομα σε θέσεις εξουσίας (δήμο, 
περιφέρεια, υπουργείο κι άλλα). 

   

Η εργασία έχει νόημα να υποβληθεί σε 
ένα συνέδριο ή για δημοσίευση σε 
κάποιο περιοδικό για την εκπαίδευση. 
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