
Μάθετε περισσότερα για το έργο 
Scent στην ιστοσελίδα::
 https://scent-project.eu/ 

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
‘Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της σύμβασης χρηματοδότησης αριθ. 688930.

Μάθημα 1 

Εισαγωγή στο έργο 
SCENT και στην 
Παρατήρηση του 
Περιβάλλοντος



Τι είναι η 
παρατήρηση του 
περιβάλλοντος;

Τι είναι η 
επιστήμη των 
πολιτών;

Η παρατήρηση του περιβάλλοντος είναι να 
εξετάζουμε προσεκτικά το χώρο γύρω μας, ώστε 
να κατανοήσουμε καλύτερα πόσο υγιές ή 
ανθυγιεινό είναι το περιβάλλον και να το 
προστατέψουμε από οποιεσδήποτε αρνητικές 
επιπτώσεις ανθρώπινης ή άλλης δραστηριότητας.

Μπορούμε να παρακολουθούμε τις εποχικές 
αλλαγές μελετώντας πώς αλλάζει η διάρκεια της 
ημέρας, ποια ώρα ανατέλλει και δύει ο ήλιος, πότε 
εμφανίζονται τα λουλούδια την άνοιξη και πότε τα 
πουλιά μεταναστεύουν. Με τον ίδιο τρόπο, 
μπορούμε να παρατηρούμε άλλες αλλαγές που 
συμβαίνουν γύρω μας.

Η επιστήμη των πολιτών αναφέρεται σε ανθρώπους σαν εμάς, οι 
οποίοι εμπλέκονται στην έρευνα συλλέγοντας χρήσιμα δεδομένα 
για επιστημονικά έργα.

 Γινόμαστε πολίτες επιστήμονες όταν συμμετέχουμε στην 
παρατήρηση διαφορετικών φαινομένων στο περιβάλλον μας και 
συμβάλλουμε στην επιστήμη και την τεχνολογία. Βοηθάμε τους 
επιστήμονες, δίνοντάς τους πληροφορίες, στις οποίες σε άλλη 
περίπτωση δεν θα είχαν πρόσβαση. Οι επιστήμονες συχνά 
αγωνίζονται να κάνουν παρατήρηση του περιβάλλοντος χωρίς τη 
βοήθειά μας, επειδή δεν έχουν αρκετό χρόνο ή δεν είναι σε θέση 
να είναι στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Η συμμετοχή 
μας είναι συνήθως εύκολη, δεν απαιτείται εμπειρία και υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να συμβάλουμε.

Οι συνεισφορές μας μπορούν να συνδυαστούν με τις συνεισφορές 
άλλων και όλες μαζί δημιουργούν τη μεγάλη εικόνα!



Περί τίνος πρόκειται;

Ξέρατε ότι όλοι μας διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο στη 
Μεγαλύτερη Εικόνα; Όλοι έχουμε τη δύναμη να 
βοηθήσουμε στην κατανόηση και στην προστασία του 
περιβάλλοντός μας μέσω του έργου SCENT.

Το SCENT είναι ένα έργο που προσπαθεί να καταλάβει 
πώς αλλάζει το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, μελετά 
πώς αλλάζει η κάλυψη της γης και η χρήση της γης 
γύρω μας.

Το SCENT έχει δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη – ένα 
σύνολο εργαλείων με έξυπνες εφαρμογές και άλλες 
τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τα 
εργαλεία είναι διασκεδαστικά και απλά και με τη χρήση 
τους βοηθάμε τους επιστήμονες να παρακολουθούν το 
περιβάλλον μας και να μετρούν ενδιαφέρουσες 
περιβαλλοντικές λεπτομέρειες. Τα εργαλεία που 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι :

1
Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι που ονομάζεται Scent Explore στα smartphones και τα  tablet 
μας. Ψάχνουμε μικρούς χαρακτήρες που κρύβονται εδώ και εκεί γύρω μας. Τα τηλέφωνά μας δίνουν 
μια ειδοποίηση ήχου όταν πλησιάζουμε έναν χαρακτήρα. Κερδίζουμε πόντους με την εύρεση των 
χαρακτήρων και τη λήψη φωτογραφιών από τους χώρους που κρύβονται. Όσο περισσότερους 
χαρακτήρες βρίσκουμε, τόσο περισσότερους πόντους κερδίζουμε. Μερικοί χαρακτήρες είναι σπάνιοι 
και επομένως πιο πολύτιμοι από τους συνηθισμένους. Μπορούμε να συναγωνιστούμε μεταξύ μας και 
να δούμε ποιος συγκεντρώνει τους περισσότερους πόντους! Οι τοποθεσίες στις οποίες βρίσκουμε τους 
χαρακτήρες περιέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την κάλυψη της γης και τη χρήση της γης που 
οι επιστήμονες χρειάζονται για να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον.
Παίζοντας το παιχνίδι, παίρνουμε πολύτιμες φωτογραφίες που μεταφορτώνονται στο σύστημα Scent 
και με τον τρόπο αυτό συμμετέχουμε σε έρευνα για την προστασία του περιβάλλοντος!

2
Ένα άλλο μέρος των εργαλείων Scent είναι η διαδικτυακή εφαρμογή Scent Collaborate. Καλούμαστε να 
επισημάνουμε εικόνες με στόχο να «διδάξουμε» το  μηχανικό σύστημα Scent να καταλαβαίνει 
καλύτερα τις εικόνες. Το μηχανικό σύστημα Scent είναι έξυπνο, αλλά για να γίνει ακόμα πιο έξυπνο, 
χρειάζεται τη βοήθειά μας. Αρκετοί τύποι εικόνων είναι δυσκολοι για να τους κατανοήσει το σύστημα, 
οπότε μπορεί να «μάθει» με το να έχει εμάς να βάζουμε επισημάνσεις σε σχέση με το τι βλέπουμε σε 
αυτές. Μπορούμε να «εκπαιδεύσουμε» το σύστημα να αναγνωρίζει τα εμπόδια στα ποτάμια, τα δάση, 
τις πλακόστρωτες περιοχές, κλπ, ώστε να τα θυμάται και να τα αναγνωρίζει στο μέλλον. Οι 
συνεισφορές μας σε συνδυασμό με αυτές άλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί, για να 
χαρτογραφήσουν το περιβάλλον πιο ξεκάθαρα από πριν. Οι χάρτες θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να 
προβλέψουν - και να αποτρέψουν - τις πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές. Το Scent Collaborate 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε σε έναν υπολογιστή, tablet ή smartphone.

3
Το Scent Measure είναι μια εφαρμογή για κινητά που συλλέγει και συνδυάζει σημαντικές λεπτομέρειες 
σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα και του εδάφους. Για να μετρήσουμε τη 
θερμοκρασία και την υγρασία, χρησιμοποιούμε φορητούς αισθητήρες που τοποθετούμε στα μέρη που 
μας ενδιαφέρουν και οι αισθητήρες καταγράφουν και εμφανίζουν τα αποτελέσματα στην εφαρμογή. 
Οι πληροφορίες από το Scent Measure χρησιμοποιούνται για να ανακαλύψουμε πόση υγρασία υπάρχει 
στο έδαφος, πόσο ζεστό είναι και ούτω καθεξής. Αυτές οι λεπτομέρειες βοηθούν τους επιστήμονες να 
κατανοήσουν πώς συμπεριφέρεται το περιβάλλον.
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Το Δέλτα του Δούναβη, 
Ρουμανία

Μέγεθος: 3124,4 km2 
Πληθυσμός: 20.000

Βιοποικιλότητα : Η μεγαλύτερη περιοχή 
τεράστιας βιοποικιλότητας στην 
Ευρώπη, με περισσότερα από 300 είδη 
πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των 
κορμοράνων, των θαλασσαετών, της 
χαλκόκοτας και άλλων ζώων όπως οι 
αγριόγατες, οι αλεπούδες, οι λύκοι, οι 
αγριόχοιροι και τα ελάφια, καθώς 
επίσης και 45 είδη ψαριών του γλυκού 
νερού.

"Το μοναδικό μας οικοσύστημα, με τη 
ζωντανή άγρια φύση και την 
αξιοσημείωτη φυτική ζωή, διατηρείται 
από τα νερά των πλημμυρών. Βοηθούν 
να διατηρηθεί ο κύκλος ζωής στην 
περιοχή. 

Πρέπει να κατανοήσουμε πώς 
λειτουργούν αυτά τα νερά των 
πλημμυρών και να συγκεντρωθούν όλα 
τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του 
τμήματος του πλανήτη - το μέρος του 
πλανήτη. Παίζουμε ρόλο ζωτικής 
σημασίας στη Μεγαλύτερη Εικόνα."

Λεκάνη του ποταμού 
Κηφισού, Ελλάδα

Μέγεθος: 381 km2
Πληθυσμός: 4.000.000

Βιοποικιλότητα: Παρά το γεγονός 
ότι υπέστη τρομερές καταστροφές 
από ανθρώπινες παρεμβάσεις, η 
βιοποικιλότητα εξακολουθεί να 
διατηρείται εν μέρει στην περιοχή 
με πλατάνια, φτέρες, πικροδάφνες, 
ευκάλυπτους, θάμνους 
βατόμουρου, καλάμια και ζώα όπως 
βάτραχοι, χελώνες και μικρά ψάρια.

"Το αστικό τοπίο αλλάζει δραματικά. 
Τα ρέματα είναι καλυμμένα από 
σκυρόδεμα. Τα δάση είναι 
κατεστραμμένα. Η φυσική πορεία 
του ποταμού έχει τροποποιηθεί. 
Πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα 
τον ποταμό μας. Χρειαζόμαστε μια 
σαφέστερη εικόνα της πορείας της 
και των αλλαγών στη χρήση της γης. 
Πρέπει να προστατέψουμε τη ζωή 
μας και τις κοινότητες μας από τις 
καταστροφικές δυνατότητες του 
ποταμού. Παίζουμε ρόλο ζωτικής 
σημασίας στη Μεγαλύτερη 
Εικόνα.”

Το Scent φέρνει μαζί  ανθρώπους από 
6 διαφορετικές χώρες και 10 
διαφορετικούς οργανισμούς για να 
εργαστούν στο έργο για τρία χρόνια.

Αρχίζουμε τη δοκιμή των εργαλείων 
Scent σε δύο ενδιαφέροντα μέρη: το 
Δέλτα του Δούναβη στη Ρουμανία και 
την περιοχή του  Κηφισού ποταμού 
στην Ελλάδα. Το Δέλτα του Δούναβη 
είναι σε αγροτική περιοχή ενώ του 
Κηφισού είναι σε αστική.

Αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί και μόλις 
ολοκληρωθεί η δοκιμή, το  «κίνημα»  
του Scent θα είναι έτοιμο να επεκταθεί 
και σε άλλες περιοχές.

Ενδιαφέροντα 
στοιχεία



Οι λεπτομέρειες που συλλέγουμε μεταφορτώνονται στην 
εργαλειοθήκη του Scent που τις συνδυάζει και τις αξιοποιεί 
όλες. Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι πολύτιμα και 
βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς και γιατί 
τα τοπία μας αλλάζουν. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα με την πάροδο του 
χρόνου, αλλά πιστεύουμε ότι τα προβλήματα μπορούν να 
αποφευχθούν εάν συλλέξουμε αρκετές πληροφορίες, ώστε 
να τα εντοπίσουμε και να τα σταματήσουμε πριν 
προκαλέσουν καταστροφή. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν 
τα δεδομένα που συλλέγουμε για να βοηθήσουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, 
φτιάχνοντας καλύτερους χάρτες πλημμυρικού κινδύνου και 
διαθέτοντας τα δεδομένα σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, 
έτσι ώστε ο καθένας στον κόσμο να μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει!
Το SCENT να εμπλέξει  όλους εκείνους  που  με την 
συμμετοχή τους θα συμβάλλουν στην   διαμόρφωση της 
Μεγαλύτερης Εικόνας!
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Delta in Romania and the Ki�sos area 
in Greece. The Danube Delta is rural 
and the Ki�sos area is urban. 

This is just the start, and once the 
testing is done, the Scent movement 
will be ready to expand to other 
regions. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για μας να 
προστατεύουμε το περιβάλλον στο 
οποίο ζούμε!

Εδώ είναι μερικά παραδείγματα για 
να σκεφτούμε ...

Διατηρείστε το περιβάλλον σε καλή 
κατάσταση κρατώντας το καθαρό!
Είναι διασκεδαστικό να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους 
ασχολούμενοι με σπορ, να πηγαίνουμε στην παραλία, να 
περπατάμε με τον σκύλο και να παίζουμε με τους φίλους μας. 
Αλλά δεν θέλουμε τα αγαπημένα μας μέρη να είναι μολυσμένα 
και γεμάτα σκουπίδια. Η εισπνοή μολυσμένου αέρα και η 
κολύμβηση σε βρώμικο νερό μπορεί να είναι επικίνδυνη τόσο 
για τον εαυτό μας όσο και για τα ζώα και τα φυτά. Γι 'αυτό είναι 
σημαντικό να κρατήσουμε τις γειτονιές μας καθαρές.

Καταπολεμήστε την υπερθέρμανση του 
πλανήτη και την κλιματική αλλαγή 
μειώνοντας το ανθρακικό σας  αποτύπωμα!
Ακόμη και μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία της Γης μπορεί 
να οδηγήσουν σε μεγάλα προβλήματα για τα φυτά, τα ζώα, 
τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Οι ακραίες καιρικές 
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων 
καταιγίδων, των ξηρασιών και των πλημμυρών, έχουν γίνει 
περισσότερο συνηθισμένες. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε 
υπεύθυνοι, επειδή οι δραστηριότητές μας έχουν προκαλέσει 
την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα 
θερμαίνοντας το κλίμα.

Σώστε τους φυσικούς πόρους της Γης 
με μείωση, επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση!
Υπάρχουν περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι στον 
πλανήτη μας και πρέπει να τους 
διατηρήσουμε και να είμαστε 
προσεκτικοί ώστε να μην εξαντληθούν.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ;
Βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε τα σκουπίδια 
εκτεθειμένα έξω, μαζέψτε απορρίμματα αν 
βρείτε κάποια, ανακυκλώστε τα ή βάλτε τα 
στον κάδο. Αποφύγετε τις πλαστικές 
σακούλες, καθώς είναι επιβλαβείς για τα 
ψάρια.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ;
Προσπαθήστε να κρατήσετε το ανθρακικό σας  
αποτύπωμα όσο το δυνατόν μικρότερο. Φυτέψτε 
ένα δέντρο - θα απορροφήσει μερικά από τα 
αέρια του θερμοκηπίου της ατμόσφαιρας. 
Ζητήστε από τους γονείς σας να χρησιμοποιούν 
ποδήλατο και περισσότερο τις δημόσιες 
συγκοινωνίες, αφήνοντας το αυτοκίνητο στο σπίτι 
και αποφεύγετε τις περιττές  αεροπορικές 
πτήσεις.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ;
Μειώστε, επαναχρησιμοποιήστε και ανακυκλώστε. 
Εξοικονομήστε νερό κλείνοντας τη βρύση ενώ 
βουρτσίζετε τα δόντια σας. Φέρτε το δικό σας 
μπουκάλι νερό και ξαναγεμίστε το αντί να αγοράζετε 
συνεχώς νέα μπουκάλια. Ανακυκλώστε τα πλαστικά, 
το μέταλλο, το γυαλί και το χαρτόνι στο σπίτι και στο 
σχολείο. Κλείστε το φως όταν βγείτε από το δωμάτιο 
για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Γιατί πρέπει να 
νοιαζόμαστε για 
το περιβάλλον 
μας;



the

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ SCENT 
CHALLENGE ΚΑΙ ΓΙΝΕ ΕΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ! 

Next time we will ask you to draw a 
map of your environment! 

We would like to get a clear picture 
of your local environment and we 

need your help. 

Την επόμενη φορά, θα μπορείτε 
να πάτε έξω σε αυτή τη 
τοποθεσία και να σχεδιάσετε 
όλα όσα βλέπετε εκεί. Σχεδιάστε 
έναν όσο το δυνατόν 
λεπτομερέστερο χάρτη του 
μικροπεριβάλλοντος που έχετε 
επιλέξει. Περιλάβετε όλα τα 
ζώα, τα φυτά, τα κτίρια, τους 
λόφους, τα απορρίμματα, τα 
μονοπάτια κλπ. που βλέπετε.

Η ομάδα σας και οι άλλες 
ομάδες θα συγκεντρώσουν 
κομμάτια τα οποία μαζί θα 
δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη 
εικόνα.

Τι νομίζεις ότι θα βρεις στη 
συγκεκριμένη περιοχή;

Ποια ζώα, φυτά, κτίρια, 
λόφους, εμπόδια, 
πλακόστρωτα, απορρίματα 
κ.λπ .;

Πως πιστεύεις ότι θα μοιάζει 
η περιοχή σε 50 χρόνια, 
δηλαδή τι θα αλλάξει;

Ο δάσκαλός σας θα χωρίσει 
εσένα και τους συμμαθητές σου 
σε ομάδες των 4-5.

Όταν γνωρίζεις ποιοι είναι στην 
ομάδα σου, κάθησε μαζί τους και 
επιλέξτε μια τοποθεσία που θα 
θέλατε να σχεδιάσετε από το 
εξωτερικό περιβάλλον του 
σχολείου σας, για παράδειγμα 
ένα τμήμα της σχολικής αυλής 
σας, ένα κοντινό πάρκο, δάσος ή 
κήπο.

Ρωτήστε τον δάσκαλο σας εάν η 
τοποθεσία που επιλέξατε είναι 
κατάλληλη.



Βιοποικιλότητα: ο αριθμός και τα είδη 
των φυτών και των ζώων που υπάρχουν 
σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή γενικά 
στον κόσμο.

Αποτύπωμα Άνθρακα: η συνολική 
ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που 
εκλύουμε μέσω των δραστηριοτήτων 
μας.

Επιστήμη των πολιτών: η επιστήμη 
γίνεται από απλούς ανθρώπους, συχνά 
για ή με τη βοήθεια επιστημόνων.

Κλιματική αλλαγή: αλλαγές στον καιρό 
σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως το γεγονός 
ότι θεωρείται πως το κλίμα γίνεται πιο 
θερμό, λόγω της ανθρώπινης 
δραστηριότητας που αυξάνει το επίπεδο 
του διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα.

Δέλτα: μια περιοχή χαμηλής, σε 
επίπεδο, γης, μερικές φορές 
διαμορφωμένης σε σχήμα τριγώνου, 
όπου ένας ποταμός διαιρείται σε αρκετά 
μικρότερα ποτάμια πριν φτάσει στη 
θάλασσα.

Φαινόμενο του θερμοκηπίου: η 
αύξηση της ποσότητας αερίων στην 
ατμόσφαιρα, που προκαλεί σταδιακή 
θέρμανση της Γης.

Αέριο θερμοκηπίου: ένα αέριο που 
προκαλεί το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, ιδίως το διοξείδιο του 
άνθρακα.

Κάλυψη εδάφους: αναφέρεται στη 
φυσική κάλυψη της γης, π.χ. νερό, 
βλάστηση, αστική υποδομή, γυμνό 
έδαφος ή άλλο.

Χρήση γης: δείχνει με ποιο τρόπο οι 
άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γη, για 
παράδειγμα για αναψυχή, ως χώρους 
άγριας πανίδας, αγροτικής 
δραστηριότητας ή μικτών χρήσεων.

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO: ένα μέρος 
που έχει αναφερθεί από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, 
Επιστήμη και Πολιτισμό (UNESCO), ότι 
έχει ιδιαίτερη πολιτιστική ή φυσική 
σημασία.

Πηγή: Λεξικό Cambridge

Γλωσσάριο




