5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και
αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού
σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
Φέτος, η θεματική του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι η
προστασία της Βιοποικιλότητας.«Επείγουσα και υπαρξιακή» χαρακτηρίζεται η
αγωνία των ανθρώπων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με ιδιαίτερη
αναφορά στις εκτεταμένες πυρκαγιές της Αυστραλίας, του Αμαζονίου και της
Καλιφόρνια, αλλά και φυσικά στην παγκόσμια πανδημία του νέου κορωνοϊού. Οι
περιπτώσεις αυτές, όπως αναφέρει ο ΟΗΕ, «καταδεικνύουν την αλληλεξάρτηση των
ανθρώπων και των ιστών της ζωής, μέσα στην οποία υπάρχουν».
Η βιοποικιλότητα ή πιο απλά η ποικιλία της ζωής στη γη περιλαμβάνει οκτώ (8)
εκατομμύρια είδη στον πλανήτη από φυτά και ζώα μέχρι βακτήρια και μύκητες, τα
οικοσυστήματα, που τα στηρίζουν και τη γενετική ποικιλομορφία τους. Μπορεί να
θεωρηθεί ως ένας περίπλοκος ιστός, στον οποίο κάθε μέρος αλληλεξαρτάται με τα
υπόλοιπα. Όταν ένα στοιχείο αλλάζει ή αφαιρεθεί επηρεάζει όλο το σύστημα.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η βιοποικιλότητα πλήττεται σημαντικά και
μειώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς από την αλόγιστη ανθρωπογενή
δραστηριότητα (αποψίλωση δασών, εντατικοποίηση αγροτικής καλλιέργειας,
ρύπανση, κλιματική αλλαγή). Περισσότερα είδη από ποτέ κινδυνεύουν πλέον με
αφανισμό, οι δομές της άγριας ζωής έχουν διαταραχθεί, με τραγική συνέπεια ακόμη
και την εξάπλωση παθογόνων οργανισμών μεταξύ ζώων κι ανθρώπων, όπως συνέβη
στην περίπτωση της πανδημίας και του COVID-19.
Προτεινόμενη εκπαιδευτική δράση
Με αφορμή την φετινή παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος το Γραφείο
Περιβαλλοντικής της Δ/νσης ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλεί όλες και όλους τους
συναδέλφους να ενθαρρύνουν τους/ις μαθητές/τριές να αφηγηθούν τις δικές τους
μικρές ιστορίες πρασίνου για μοναδικά είδη φυτών και ζώων του τόπου μας ή
άλλα είδη χλωρίδας και πανίδας, που χάθηκαν ή που κινδυνεύουν. Τις ιστορίες τους
αυτές για την ποικιλομορφία της φύσης της περιοχής μας μπορούν να τις
εκφράσουν με ποικίλους τρόπους: με μια ζωγραφιά, μια ιστορία, μια φωτογραφία,
ακόμα και ένα βίντεο, που μπορούν να δημιουργήσουν με θέμα τη Βιοποικιλότητα.
Οι μικρές ιστορίες πρασίνου για τη ποικιλομορφία της φύσης του τόπου μας, που
θα δημιουργήσουν τα παιδιά, μπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
σχολείου και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(αποστολή στην ηλεκτρονική δ/νση: vippeki71@gmail.com).

