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Περίληψη: Η αντιµετώπιση της έλλειψης νερού, όπως και των περισσότερων
περιβαλλοντικών προβληµάτων απαιτούν αλλαγές στον τρόπο σκέψης και καθηµερινής
πρακτικής αναφορικά µε την κατανάλωσή του. Η κατανόηση του φαινοµένου της έλλειψης
νερού και της ανάπτυξης κατάλληλων στάσεων και συµπεριφορών για την αντιµετώπισή
του αποτελούν λοιπόν καίρια και επίκαιρα θέµατα προς παιδαγωγική διαπραγµάτευση.
Στην ανακοίνωση προτείνονται τρόποι διαχείρισης του θέµατος µέσα από την κατανόηση
πολυτροπικών κειµένων του κοινωνικού χώρου στα οποία εικόνες, σύµβολα, χρώµα,
ιδιόµορφη τυπογραφία και γλώσσα διαπλέκονται για τη µεταφορά ενός µηνύµατος.
Επιπλέον παρουσιάζεται παραγωγή ενός πολυτροπικού κειµένου από τα παιδιά (αφίσα)
όπου αποτυπώνεται η εννοιολογική κατανόηση του θέµατος.

Abstract:
The conservation of water, as any other environmental problem, requires changes in
terms of thinking and consumption practices. Understanding water shortage and
conservation and developing appropriate attitudes and behavior towards it constitute
crucial and topical issues of educational concern.
The article proposes ways of understanding the issue through multimodal functional texts
where different modes of representation (images, symbols, color, innovative typography
and written language) are composed for the creation of meaning. Furthermore, a
methodology is proposed in order to enable children to create a special type of
multimodal text (poster) where the conceptual comprehension of the subject is being
represented.
Λέξεις-κλειδιά: περιβαλλοντική εκπαίδευση, οικιακή χρήση και εξοικονόµηση νερού,
γραµµατισµός, πολυτροπικά κείµενα
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1. Θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς
1.1. Επιλογή του θέµατος
Η εξοικονόµηση νερού -που αποτελεί το θέµα της συγκεκριµένης διαθεµατικής
προσέγγισης- όπως και τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα απαιτούν αλλαγές
στον τρόπο σκέψης και καθηµερινής πρακτικής. Η κατανόηση του φαινοµένου της έλλειψης νερού και της ανάπτυξης κατάλληλων στάσεων και συµπεριφορών για την αντιµετώπισή του αποτελούν καίρια και επίκαιρα θέµατα προς παιδαγωγική διαπραγµάτευση.
Ειδικότερα, αυτό το θέµα προσφέρεται για επεξεργασία ήδη από το νηπιαγωγείο καθώς,
σε ένα πρώτο επίπεδο προσέγγισης, περιλαµβάνει πτυχές που έχουν αναφορές στην
πρακτικο-βιωµατική γνώση των παιδιών, ενώ δεν παρουσιάζει σηµαντικές εννοιολογικές
δυσκολίες.
Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος απαραίτητος για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Η επιφάνεια της γης καλύπτεται κατά το 71% περίπου από νερό. Ωστόσο, το διαθέσιµο νερό για ανθρώπινη χρήση αποτελεί µόλις το 1% του συνολικού ποσού νερού στον
πλανήτη (Chiras, 1985. Αγγελίδης, 1993. European Communities, 2001) και δεν είναι
οµοιόµορφα κατανεµηµένο σε αυτόν.
Καθώς οι ανάγκες του ανθρώπινου πληθυσµού σε νερό αυξάνονται γεωµετρικά,
ενώ το διαθέσιµο νερό παραµένει σταθερό σε ποσότητα, η ανησυχία για την επάρκειά του
και η ανάγκη εξοικονόµησής του απασχολούν τους ειδικούς τα τελευταία χρόνια (Chiras,
1985. Μπράουν, 1996. Global Water Partnership, 2000). Η σοβαρότητα λοιπόν, του προβλήµατος καθιστά αναγκαία την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για το
θέµα καθώς και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης µε τη διαµόρφωση στάσεων και
συµπεριφορών καθηµερινής παρέµβασης.
1.2. Προσέγγιση του θέµατος
Η κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης µεταξύ του φυσικού και του ανθρώπινου περιβάλλοντος καθώς και η δηµιουργία θετικών στάσεων και συµπεριφορών των
παιδιών για καίρια περιβαλλοντικά ζητήµατα αποτελούν σηµαντικούς στόχους του νέου
∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (∆.Ε.Π.Π.Σ
2001). Στο πλαίσιο της Μελέτης του Περιβάλλοντος προβλέπεται η διαθεµατική
προσέγγιση βασικών εννοιών από διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Η παρούσα διδακτική
πρόταση αφορά µια διαθεµατική προσέγγιση του ζητήµατος της εξοικονόµησης νερού και
αποσκοπεί να καταστήσει τα παιδιά ικανά να κατανοήσουν εννοιολογικά το θέµα της
εξοικονόµησης του νερού, να διερευνήσουν τους τρόπους µε τους οποίους αυτή η
εννοιολογική κατανόηση µπορεί να αποτυπωθεί σε κείµενο και τέλος, να κατασκευάσουν
πολυτροπικά κείµενα αξιοποιώντας υλικό σχετικό µε το θέµα. Οι επιµέρους στόχοι της

πρότασης προέρχονται από τα γνωστικά αντικείµενα της γεωγραφίας, της βιολογίας, της
γλώσσας, του γραµµατισµού και των εικαστικών.
Ως προς την προσέγγιση της γραπτής γλώσσας, η διδακτική πρόταση εγγράφεται
στο πλαίσιο των πολυγραµµατισµών. Σύµφωνα µε αυτή την οπτική, η αύξηση των µέσων
και των διαύλων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική διαφοροποίηση µέσα σε
κάθε κοινωνική οργάνωση οδηγούν στην αναγκαιότητα διεύρυνσης των ορίων του γραµµατισµού ώστε να εξυπηρετηθούν οι νέες και µελλοντικές κοινωνικές ανάγκες των
ατόµων. Για την παιδαγωγική των πολυγραµµατισµών, το νόηµα πλάθεται µε µεθόδους
που είναι όλο και πιο πολυτροπικές, όπου δηλαδή οι τρόποι νοήµατος της γλώσσας διαπλέκονται µε οπτικούς, ηχητικούς ή χωρικούς τρόπους κατασκευής νοηµάτων (Kalantzis
& Cope. Kalantzis & Cope 2000. Καραντζόλα & Ιντζίδης 2000). Η διαχείριση των
κειµένων, που αποτελούν και το επίκεντρο αυτής της παιδαγωγικής προσέγγισης, δεν
εξαντλείται στην πρόσληψη της γλωσσικής πληροφορίας αλλά στην κατανόηση των διαδικασιών µέσα από οποίες κατασκευάζεται το νόηµα ενός γραπτού κειµένου µε χρήση
όλων των διαθέσιµων πόρων, όπως οι εικόνες, τα σχέδια, οι φωτογραφίες, το χρώµα, η
τυπογραφία, οι πίνακες κ.λ.π. (Kress 1997. Kress 2000. Κουλαϊδής, ∆ηµόπουλος,
Σκλαβενίτη, Χρηστίδου, 2002), που συνυπάρχουν σε ένα γραπτό κείµενο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παραγωγή γραπτών κειµένων στο νηπιαγωγείο –όπως
περιγράφεται στην διδακτική πρόταση- δεν αφορά αντιγραφή µορφής και δοµών υπαρκτών κειµένων αλλά συνιστά µια νέα κατασκευή νοήµατος λαµβάνοντας υπόψιν όλους
τους προσφερόµενους πόρους.
2. Μεθοδολογία
Το πείραµα υλοποιήθηκε στο 30ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Βόλου που βρίσκεται
µέσα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Βόλου, σε σχετικά υποβαθµισµένη περιοχή (Εργατικά της Αγίας Παρασκευής). Το σχολείο εντάσσεται στην ευέλικτη ζώνη. Συµµετείχαν
19 παιδιά, (7 αγόρια και 12 κορίτσια), 12 από τα παιδιά είναι νήπια και 7 προνήπια, ενώ
τρία από τα παιδιά ήταν ικανά να διαβάσουν. Η διαθεµατική προσέγγιση της
εξοικονόµησης του νερού που συνιστά το αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας,
αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου project για το νερό που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια
της χρονιάς.
Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση αφορούν ένα τµήµα υλοποίησης του προγράµµατος, που διαρθρώνεται σε 6 δραστηριότητες.
∆ραστηριότητα 1η: Τα παιδιά εργάστηκαν σε δύο οµάδες, καθεµία από τις οποίες είχε στη
διάθεσή της το ίδιο υλικό (Ηµερολόγιο της Unicef, Αφίσες, φωτογραφίες) προκειµένου να
εντοπίσουν ότι η κατανοµή

νερού δεν είναι οµοιόµορφη

στον

πλανήτη,

να

ευαισθητοποιηθούν ως προς τις συνέπειες της έλλειψης νερού και να συνειδητοποιήσουν

ότι η ποσότητα του διαθέσιµου πόσιµου νερού επηρεάζει τις καθηµερινές συνήθειες και
τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Η πρώτη οµάδα αναζήτησε τις εικόνες όπου υπήρχε
πολύ νερό ενώ η δεύτερη εκείνες που δήλωναν την έλλειψή του.
∆ραστηριότητα 2η: Η δεύτερη δραστηριότητα είχε ως στόχους να κατανοήσουν τα παιδιά
ότι το µεγαλύτερο τµήµα του πλανήτη καλύπτεται από νερό (ωκεανοί, λίµνες, ποτάµια,
πολικοί πάγοι), αλλά η χρήση του στον πλανήτη είναι ανοµοιόµορφη, καθώς ορισµένες
χώρες έχουν διαθέσιµο περισσότερο νερό από άλλες, ενώ δεν είναι όλο το νερό του
πλανήτη κατάλληλο για χρήση από τον άνθρωπο. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε
µια Υδρόγειος σφαίρα.
∆ραστηριότητα 3η: Τα παιδιά παρατήρησαν ένα πολυτροπικό άρθρο παιδικής εφηµερίδας
για την κατανοµή του νερού στον πλανήτη και µελέτησαν τις εικόνες του (Παράρτηµa 1 ).
∆ιερεύνησαν τους ποικίλους τρόπους που έχει στη διάθεσή του ο κατασκευαστής ενός
γραπτού µηνύµατος και τις δυνατότητες διαπλοκής τους ώστε να αποδοθεί το µέγιστο της
πληροφορίας (χρήση χρώµατος, σχεδίων, φωτογραφιών, ιδιόµορφης τυπογραφίας κλπ
σε συνάρτηση µε τη γλώσσα). Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τα παιδιά, παίζοντας το ρόλο
δηµοσιογράφου, να ανασυνθέσουν µια σελίδα εφηµερίδας µε θέµα την κατανοµή του
γλυκού νερού. Για το σκοπό αυτό είχαν στη διάθεσή τους εικονίδια–κλειδιά και αντίστοιχες
λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται µε τα µέρη που βρίσκουµε το νερό στον πλανήτη και τους
ζητήθηκε να τις αντιστοιχίσουν.
∆ραστηριότητα 4η: Τα παιδιά πραγµατοποίησαν µια πρακτική δραστηριότητα µε δοχεία
σταθερού

όγκου

(µπουκάλια

εµφιαλωµένου

νερού,

λεκάνη,

µπρίκι)

ώστε

να

συνειδητοποιήσουν ότι το ποσοστό του πόσιµου νερού στον πλανήτη είναι πολύ µικρό σε
σχέση µε τη συνολική ποσότητα νερού. Το πλαίσιο της δραστηριότητας αποτέλεσε µια
φανταστική ιστορία µε εξωγήινους σε αναζήτηση νερού.
∆ραστηριότητα 5η: Τα παιδιά χρησιµοποίησαν ενηµερωτικό φυλλάδιο της εταιρείας
Ύδρευσης του Βόλου (∆ΕΥΑΜΒ) για την εξοικονόµηση του νερού προκειµένου να
συνειδητοποιήσουν ότι παρότι πολλές καθηµερινές µας δραστηριότητες στο σπίτι, στην
εργασία, στο σχολείο, απαιτούν νερό, υπάρχουν τρόποι εξοικονόµησης νερού στην
καθηµερινή, οικιακή χρήση. Το φυλλάδιο ήταν πολυτροπικό κείµενο και περιλάµβανε
σκίτσα, έντονα χρώµατα, σχέδια στη θέση λέξεων, κλπ . (Παράρτηµα 2). Τα παιδιά, µε τη
βοήθεια της νηπιαγωγού διάβασαν το κείµενο. Στη συνέχεια, ανασύνθεσαν το κείµενο
τοποθετώντας έντυπες λέξεις (µία το κάθε παιδί) στη θέση όπου πριν υπήρχε εικόνα.
∆ραστηριότητα 6η: Από τα παιδιά ζητήθηκε να κατασκευάσουν αφίσες µε τις οποίες να
προτείνουν συγκεκριµένους τρόπους εξοικονόµησης νερού στην καθηµερινή χρήση. Για
τον σκοπό αυτό εργάστηκαν σε οµάδες, συνδυάζοντας ποικίλο υλικό που τους δόθηκε
(ενηµερωτικά φυλλάδια, εφηµερίδες, σύµβολα, σκίτσα, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα)

και κατασκευάζοντας δικό τους (σχέδια, κείµενο χειρόγραφο και σε υπολογιστή) όπου το
έκριναν σκόπιµο (Παραρτήµατα 3,4,5).
3. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων
Τα παιδιά, µέσα από την παρατήρηση φωτογραφιών (1η δραστηριότητα) διέκριναν
περιοχές µε ξηρασία και µε περιοχές µε έντονη παρουσία νερού. Στη συνέχεια
επισήµαναν ότι οι εικόνες ξηρασίας προέρχονται κυρίως από την Αφρική. Τα
αποτελέσµατα συζητήθηκαν από κοινού και κατηγοριοποίησαν τις εικόνες µε βάση το
κριτήριο της ύπαρξης νερού.
Στη συνέχεια (2η δραστηριότητα) αποκωδικοποιώντας τους συµβολισµούς της
Υδρογείου σφαίρας αναγνώρισαν ότι το µεγαλύτερο µέρος της καλύπτεται από νερό.
Μέσα από καταστάσεις προβληµατισµού και µε κριτήριο αναγνώρισης το µπλε χρώµα
διαπίστωσαν τον τρόπο σήµανσης των ποταµών, των λιµνών, των θαλασσών και των
Πόλων. Οι συζητήσεις τους οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι στον πλανήτη υπάρχει πολύ
νερό αλλά δεν είναι στο σύνολό του πόσιµο γιατί είναι αλµυρό.
Στη διάρκεια της 3ης δραστηριότητας τα παιδιά ενεργοποίησαν στρατηγικές
κατανόησης πολυτροπικών κειµένων. Πρώτο κριτήριο αναγνώρισης του άρθρου της
εφηµερίδας αποτέλεσε και πάλι το µπλε χρώµα, όπως και η παρουσία συµβολικών
εικόνων (π.χ. φυσαλίδες). Τα παιδιά αναγνώρισαν τα σκίτσα και τις φωτογραφίες και
εντόπισαν τη λέξη «νερό» στον τίτλο του άρθρου. Για την ανασύσταση των λεζάντων τα
παιδιά προσπάθησαν να διαβάσουν τις λέξεις αξιοποιώντας τις γνώσεις τους για τις
γραφο-φωνηµατικές αντιστοιχίσεις –κυρίως µέσω της αναγνώρισης των αρχικών γραµµάτων των ονοµάτων τους- για την ανάγνωση του πρώτου γράµµατος της λέξης. Εναλλακτικά εισήγαγαν και άλλες στρατηγικές όπως αντιστοίχιση αριθµητικών συµβόλων, σύγκριση
µεγέθους λέξεων και την εις άτοπον επαγωγή.
Μέσα από την 4η πρακτική δραστηριότητα τα παιδιά διατύπωσαν υποθέσεις για
την αναλογία του πόσιµου νερού σε σχέση µε το συνολικό νερό του πλανήτη ανάγοντας
την σε οικείες µονάδες µέτρησης (µπουκάλια του 1,5 λίτρου). Τα παιδιά έδειξαν έκπληξη
µε την πληροφορία ότι η ποσότητα του πόσιµου νερού είναι τόσο περιορισµένη. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το πόσιµο νερό είναι πολύτιµο και δεν πρέπει να σπαταλάται.
Στη διάρκεια της 5ης δραστηριότητας τα παιδιά βοήθησαν τη νηπιαγωγό να διαβάσει το ενηµερωτικό φυλλάδιο της ∆ΕΥΑΜΒ αποκωδικοποιώντας τις εικόνες και τα σύµβολα. Η παρουσία του συµβόλου STOP πάνω σε απεικονίσεις καθηµερινών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το νερό επέτρεψε να διαφοροποιήσουν τις µη-ορθολογικές από
τις συνετές χρήσεις νερού. Κατά τη διαδικασία αντικατάστασης των γραφικών απεικονίσεων µε έντυπες λέξεις τα παιδιά ενεργοποίησαν γραφο-φωνηµατικές αντιστοιχίσεις µε
έµφαση στο πρώτο γράµµα της λέξης.

Για τη δηµιουργία της αφίσας (6η δραστηριότητα) τα παιδιά δούλεψαν σε τρεις
οµάδες και παρήγαγαν 3 διαφορετικά πολυτροπικά κείµενα. Στην πρώτη αφίσα κυρίαρχη
είναι η παρουσία δύο κειµένων σε αντίστιξη. Στο πρώτο τα παιδιά χρησιµοποίησαν τον
τίτλο του άρθρου που επεξεργάστηκαν στη 2η δραστηριότητα για να σηµατοδοτήσουν την
αφθονία του νερού στον πλανήτη. Το κυρίως θέµα αναπαριστά την υδρόγειο προσωποποιηµένη µε χαρούµενη έκφραση. Η ίδια έκφραση κυριαρχεί και στα πρόσωπα των
ανθρώπων πάνω της. Ως υπότιτλος χρησιµοποιείται κείµενο µε έντονα χρώµατα από το
εξώφυλλο ενηµερωτικού φυλλαδίου που ταυτίζει το νερό µε πηγή ζωής . Στο δεξί τµήµα
της αφίσας, τα παιδιά επέλεξαν να γράψουν στον υπολογιστή κείµενο αντιθετικό του
πρώτου τίτλου µε µαύρο χρώµα. Το ίδιο έκαναν και για τον υπότιτλο. Το κυρίως θέµα
αναπαριστά την υδρόγειο και τους ανθρώπους επάνω της µε λυπηµένη έκφραση.
Χαρακτηριστικό αυτής της αφίσας είναι η έντονη παρουσία χρώµατος και η ποικιλία των
χρησιµοποιούµενων µέσων.
Στη δεύτερη αφίσα είναι ιδιαίτερα έντονη η παρουσία συµβολικών απεικονίσεων
του νερού (σταγόνες, γαλάζιο κυµατιστό πλαίσιο, υδρόγειοι σφαίρες). Η αφίσα έχει ως
τίτλο τη λέξη-κλειδί «νερό» µε µπλε-γαλάζιο χρώµα. Το ίδιο χρώµα χρησιµοποιείται και
στο χειρόγραφο κείµενο των παιδιών το οποίο λειτουργεί επεξηγηµατικά σε εικόνες που
αναφέρονται σε δύο τρόπους εξοικονόµησης νερού.
Τέλος, στην τρίτη αφίσα κυριαρχεί το µπλε χρώµα που χρησιµοποιείται ως φόντο,
ενώ στον τίτλο εισάγεται στην ίδια µορφή η λέξη-κλειδί, πλαισιωµένη από εικόνες της
υδρογείου και κυµατιστό γαλάζιο περίγραµµα. Το κύριο τµήµα της αφίσας χωρίζεται κατακόρυφα σε δύο µέρη που αναπαριστούν 4 ακατάλληλες και ισάριθµες συνετές οικιακές
χρήσεις του νερού. Κεντρικό στοιχείο της αφίσας αποτελεί η λέξη «ζωή» που περισσότερο δείχνει να συνδέεται µε τον τίτλο και το γαλάζιο φόντο παρά µε το συγκείµενό της.
Τα παιδιά συνειδητά υπέγραψαν χρησιµοποιώντας µπλε µαρκαδόρο για να δώσουν την
αίσθηση του υγρού στοιχείου µέσα από τη διάχυση του χρώµατος στο γαλάζιο φόντο.
4. Συµπεράσµατα
Η διαθεµατική προσέγγιση της εξοικονόµησης του νερού και οι δραστηριότητες που
σχεδιάσθηκαν για την προσέγγιση του θέµατος βοήθησαν τα παιδιά να κατανοήσουν, σε
ένα πρώτο επίπεδο, το ζήτηµα της εξοικονόµησης του νερού µέσα από τη διαχείριση
σχετικών πολυτροπικών κειµένων.
Οι δραστηριότητες παρατήρησης φωτογραφιών, αποκωδικοποίησης συµβόλων στην
Υδρόγειο σφαίρα και κατανόησης πολυτροπικών κειµένων δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα
προβλήµατα στα παιδιά που συµµετείχαν εφόσον όλα ήταν σε θέση να συµµετέχουν
ενεργητικά σε αυτές. Η τέταρτη, πειραµατική δραστηριότητα φάνηκε να προβληµατίζει τα
παιδιά, γιατί τα µεγέθη των συγκρίσεων τους φάνηκαν µη αναµενόµενα. Αυτό ίσως

αποτελεί και περιορισµό της έρευνας καθώς τα παιδιά δεν οδηγήθηκαν µέσα από
λογικούς συλλογισµούς σε κάποιο συµπέρασµα, αλλά περιορίστηκαν στην παρατήρηση
και σύγκριση δεδοµένων ποσοτήτων.
Το τελικό προϊόν αυτής της διαθεµατικής προσέγγισης (οι αφίσες) µπορεί να
αξιολογηθεί µε βάση δύο άξονες: σηµειωτικά και εννοιολογικά. Ως προς τον πρώτο άξονα
φαίνεται ότι τα παιδιά, στο σύνολό τους, είναι σε θέση να χρησιµοποιούν ποικίλους
πόρους για να κατασκευάζουν πρωτότυπα κείµενα, όπως: ιδιόχειρα σχέδια, συµβολικά
σκίτσα, φωτογραφίες, χειρόγραφο και έντυπο λόγο. Η συµβολική χρήση του µπλε χρώµατος είναι ιδιαίτερα έντονη όπως και η παρουσία των λέξεων «νερό» και «ζωή».
Ως προς το εννοιολογικό τους περιεχόµενο οι αφίσες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις.
Η πρώτη αφίσα επικεντρώνεται στην αντίστιξη ανάµεσα στην απουσία και την παρουσία
νερού χωρίς αιτιολόγηση και προτάσεις για την εξοικονόµηση του νερού. Η δεύτερη
παρουσιάζει δύο τρόπους εξοικονόµησης νερού εισάγοντας έναν επιτακτικό λόγο µε τη
χρήση τύπων προστακτικής. Η τρίτη αφίσα εµφανίζει το πιο πλούσιο εννοιολογικό
περιεχόµενο και επιπλέον ο τόνος είναι πληροφοριακός και αφήνει στον αναγνώστη το
περιθώριο αξιολόγησης της πληροφορίας και επιλογής συµπεριφορών.
Εκτιµάται ότι τα πρώτα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας είναι ενθαρρυντικά και
θα µπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο διαθεµατικής προσέγγισης και άλλων
περιβαλλοντικών θεµάτων.
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