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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Δίλαη αλαληίξξεηα απνδεθηό πσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ εληαζεί ηα πξνβιήκαηα
ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα θαλείο λα κπνξεί λα θάλεη ιόγν γηα ηελ ύπαξμε
πεξηβαιινληηθήο ή νηθνινγηθήο θξίζεο. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία
εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 20 ρξόληα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνύ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ
πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Τν κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β΄
Γπκλαζίνπ θαη ηεο Βηνινγίαο ηεο Α΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ πξνζθέξνπλ αξθεηέο γλώζεηο
ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά θαη
εληζρπηηθά ζε ελδερόκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, θαζώο εκθαλίδνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία. Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο
είλαη λα αλαδείμεη ηα θνηλά ζεκεία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Οηθηαθή
Οηθνλνκία θαη ηε Βηνινγία, θαζώο θαη λα ηνλίζεη ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο
ζεσξίαο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεσξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οηθηαθή Οηθνλνκία, Βηνινγία, Θεκέιηνη ιίζνη, Πξνγξάκκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Κνλζηξνπθηηβηζκόο

ΔΗΑΓΧΓΖ
Απνηειεί θνηλή παξαδνρή πσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ νμπλζεί ηδηαίηεξα ηα
πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία ζπληζηνχλ πιένλ ηε ιεγφκελε
πεξηβαιινληηθή ή νηθνινγηθή θξίζε, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε
πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα, αιιά θαη αξθεηέο πιένλ ρψξεο ζε επξσπατθφ θαη
παγθφζκην επίπεδν, κπνξνχλ κειινληηθά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν
θαη εθξεθηηθφ κείγκα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή θάζε αλζξψπνπ. Πξνθχπηεη επνκέλσο
ε αλάγθε γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ηαρεία θαη επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπο. Ωο πξνο
ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ή
ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζεη ε πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε.

Η Unesco ην 1977 ζηελ Σηθιίδα (ΠΔΔΚΠΔ, 1999) φξηζε σο πεξηβαιινληηθή ηελ
εθπαίδεπζε πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ζαθνχο αληίιεςεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιειεμάξηεζε ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο
πεξηνρέο. Παξέρεη ζε θάζε άηνκν ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ, αμηψλ,
ζηάζεσλ, αθνζίσζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζηαηεχζεη θαη
θαιπηεξεχζεη ην πεξηβάιινλ. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ
ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ, νκάδσλ θαη θνηλσληψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Η
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε έρεη εληαρζεί ήδε απφ ην 1992 ζηα πξνγξάκκαηα
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε ηελ Αγσγή ηαδηνδξνκίαο, ηελ Αγσγή Τγείαο θαη
ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα (ΤΠΔΠΘ, 1992) θαη εηδηθφηεξα, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο
αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, πξνθαιψληαο ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ
γηα ζπκκεηνρή ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα.
Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, ε
νξγάλσζε θαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, νη παξάκεηξνη θαη ε
ππνβάζκηζε ηνπ θαη ε πνηφηεηα δσήο (ΤΠΔΠΘ, 2011), θαζψο θαη ζε επηκέξνπο
ππνηνκείο ηνπο (Πίλαθαο 1) θαη θαηαθέξλεη λα θαιχςεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
 Δληαηηθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ
Γιασείπιζη Φςζικών
 Γάζε, Απνδάζσζε, δηάβξσζε εδαθψλ
Πόπων
 Τδάηηλνη Πφξνη
 Δλέξγεηα: Αλαλεψζηκεο πεγέο - Κίλδπλνη απφ ηε ρξήζε
ππξεληθήο ελέξγεηαο
 Γεσξγία, θηελνηξνθία, κέζνδνη, ππεξεθκεηάιιεπζε
 Οηθνζπζηήκαηα: Γνκή θαη ιεηηνπξγία ρεξζαίσλ θαη
Γιαηήπηζη ηος
πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
Φςζικού
 Βηνπνηθηιφηεηα: απεηινχκελα είδε – πξνζηαηεπφκελεο
Πεπιβάλλονηορ
πεξηνρέο
 Αηκφζθαηξα - Ρχπαλζε ηνπ αέξα θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ,
Τποβάθμιζη ηος
ηξχπα φδνληνο
Πεπιβάλλονηορ
 Ρχπαλζε πδάησλ
 Ρχπαλζε εδαθψλ
 Ραδηελεξγφο ξχπαλζε
 Απφβιεηα θαη Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ
 Κιηκαηηθέο Αιιαγέο
Πεπιβαλλονηικοί
 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη αλζξψπηλε παξέκβαζε
Κίνδςνοι
 Πεξηβάιινλ θαη πφιεκνο
 Αζηηθά πεξηβάιινληα: αζηηθή αλάπηπμε, ρξήζεηο, αζηηθφ
Υώπορ, Οπγάνωζη και
θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν, νδηθά δίθηπα, ερεηηθή ξχπαλζε,
Υπήζη
πεξηβάιινλ ζρνιηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ
 Οηθηζηηθή αλάπηπμε, δεκφζηνο ρψξνο θαη πεξηβάιινλ
 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ζρεδηαζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ,
αγξνηηθή αλάπηπμε, ηνπξηζκφο, ελαιιαθηηθφο θαη
νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο, πηνζεζίεο πεξηνρψλ
 Πεξηβάιινλ θαη Μλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη
ηζηνξηθνί ηφπνη
 Σνπίν θαη θαηνίθεζε, ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ
 Γεσινγηθά κλεκεία θαη κλεκεία ηεο θχζεο

 Πεξηβάιινλ

θαη Δπηθνηλσλία: Μνλνπάηηα- θπζηθέο
δηαδξνκέο, κεηαθνξέο, ζπγθνηλσλίεο
 Πεξηβάιινλ θαη Ιζηνξία: ηνπηθή ηζηνξία, ηζηνξία
κεηαθηλήζεσλ, θπζηθή ηζηνξία, ηζηνξία πφιεσλ θαη
αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθά ζηνηρεία: Μπζνινγία,
Λανγξαθία
 Σν Πεξηβάιινλ σο πεγή έκπλεπζεο θαη πεδίν δηαιφγνπ:
Πεξηβάιινλ θαη Σέρλε
 Σν πεξηβάιινλ σο έθζεκα: Μνπζεία θπζηθψλ επηζηεκψλ
θαη ηερλνινγίαο, θπζηθήο ηζηνξίαο, ζπιινγέο εθζέκαηα,
πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ζε ζπιινγέο/ κφληκεο θαη
πεξηνδηθέο εθζέζεηο κνπζεηαθψλ νξγαληζκψλ
 Σν πεξηβάιινλ σο αθήγεζε: ε θχζε θαη ηα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα ζηε ινγνηερλία
 Πεξηβάιινλ, Αληηιήςεηο θαη Ιδέεο
Φχζε θαη Θξεζθεία
Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή
Γεκνθξαηία, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη πεξηβαιινληηθή
ζπλείδεζε
Καηαλαισηηζκφο θαη Πεξηβάιινλ
 Σν Πεξηβάιινλ σο πεδίν ζπλάληεζεο ησλ πνιηηηζκψλ –
Γηαπνιηηηζκηθέο Αλαθνξέο
 Πεξηβάιινλ θαη πγεία: άζθεζε, δηαηξνθή, βφηαλα,
Ποιόηηηα Εωήρ
ζεξαπείεο, θπζηθή δσή, πεξηβαιινληηθή πγηεηλή
Πίνακας 1: Θεκαηνινγία Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΠΔΠΘ, 2011)
Ανθπωπογενέρ
Πεπιβάλλον –
Παπάμεηποι &
Τποβάθμιζη

Σα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξαγκαηεχνληαη πνηθηιία ζεκάησλ
(Φεξκέιε θά, 2010), νπφηε ζα ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκν, εάλ νη καζεηέο είραλ ηελ
επθαηξία πξηλ εληαρζνχλ ζε απηά λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε κέξνο ή θαη κε ζρεδφλ
ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ σο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα
πξφγξακκα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε βνεζά ην δηεπηζηεκνληθφ κνληέιν πνπ
πξνηείλνπλ νη Hungerford & Peyton (1994), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε
αξθεηά καζήκαηα κεηαμχ απηψλ ε ηζηνξία, ηα καζεκαηηθά, ηα ζξεζθεπηηθά, ε
αηζζεηηθή αγσγή, ε πιεξνθνξηθή, ε ηερλνινγία θά.

ΟΗΚΗΑΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΚΑΗ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Μειεηψληαο θαλείο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ γπκλαζίνπ δηαπηζηψλεη πσο θαηά
θχξην ιφγν δχν καζήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκέιηνη ιίζνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ησλ
πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Απηά ηα καζήκαηα είλαη ε Οηθηαθή
Οηθνλνκία ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ε Βηνινγία ηεο Α΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα,
ζην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007β)
θαη εηδηθφηεξα, ζην Κεθάιαην: 6 Οηθνινγία θαη Καηνηθία θαη ζην Κεθάιαην:7
Οηθηαθή Σερλνινγία παξνπζηάδεηαη πιεηάδα ζεκάησλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνκείο κε
ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Μέζα απφ ηελ χιε απηψλ
ησλ θεθαιαίσλ ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ
(αλαλεψζηκσλ ή κε, δπλεηηθά αλαλεψζηκσλ), αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη απνθπγή ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηεο, γλσξίδεη ηα κεγάια
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ φδνληνο, φμηλε
βξνρή, θσηνρεκηθφ λέθνο), θαζψο θαη ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ. Δπηπξνζζέησο,

ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο φπσο ην δηνμείδην
ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην φδνλ θαη ηα
αησξνχκελα ζσκαηίδηα, γηα ηελ αλάγθε ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη
ηελ απνθπγή κφιπλζεο ηνπο, γηα ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο, ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ
ερνξχπαλζε, ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνθάξκαθα, θαζψο θαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ζηφρνπο
ησλ επηκέξνπο ππνελνηήησλ γηα ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β΄
Γπκλαζίνπ (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007α). πγθεθξηκέλα, απνηειεί ζηφρν νη καζεηέο
(Ακπειηψηεο θ.ά., 2007α):
 Να γλσξίζνπλ ηνπο θπζηθνχο πιηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη λα ηνπο
θαηαηάζζνπλ ζε αλαλεψζηκνπο, κε αλαλεψζηκνπο ή δπλεηηθά αλαλεψζηκνπο
 Να ηνπο ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο γηα ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
πνιηηηζκνχ καο, θαζψο θαη πσο ηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο νθείινληαη ζηελ θαηαζπαηάιεζε ηεο
 Να θαηαλνήζνπλ πσο ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη πξσηνγελείο κνξθέο ελέξγεηαο,
πεπεξαζκέλεο, νη νπνίεο ζα εμαληιεζνχλ κέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ αηψλσλ ην
αξγφηεξν, αλ ζπλερηζηνχλ νη ζεκεξηλνί ξπζκνί θαηαλάισζεο ηνπο
 Να δνζεί έκθαζε ζηε γλσξηκία ηνπο κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηηο
εθαξκνγέο ηνπο θαη λα ηνληζηνχλ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ,
ην ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, θαζψο ε πξψηε χιε πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζε κεγάιεο
πνζφηεηεο
 Να ηνπο παξνπζηαζηνχλ ηα δηαξθψο εληεηλφκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα
νπνία ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο πνπ φινη βηψλνπκε ζήκεξα
 Να ελεκεξσζνχλ πσο νη θπξηφηεξνη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη είλαη ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην φδνλ θαη ηα αησξνχκελα
ζσκαηίδηα
 Να κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο, ηεο φμηλεο βξνρήο, ηεο ξχπαλζεο ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη
λα ηνληζηεί ε αλάγθε ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΑ
 Να κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εληαηηθνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ
ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ
 Να γλσξίζνπλ ηε βηνινγηθή γεσξγία
 Να ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία απφ ηελ ερνξχπαλζε
ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ
 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα θαη ηελ νξνινγία ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα ησλ
εζσηεξηθψλ ρψξσλ
 Να ηνληζηνχλ ηα νθέιε απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ιάκπεο θζνξηζκνχ,
ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο) γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη
γηα ην πεξηβάιινλ
 Να γλσξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία
 Να πιεξνθνξεζνχλ ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία
θαη ηελ θνηλσλία
 Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο
 Να αληηιεθζνχλ φηη ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε
ζθαηξηθή ζεψξεζε κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο αξκνληθήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ
άλζξσπν, ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ

 Να ππάξμεη κηα εηζαγσγηθή γλσξηκία ηνπο κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο
αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία πξνζθέξεη πνιιέο ιχζεηο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ
 Να ελεκεξσζνχλ γηα ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο
κεηαθνξέο
Απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ηεο ζηνρνζεζίαο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ
Οηθηαθή Οηθνλνκία ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ, παξάιιεια κε ηε ζεκαηνινγία ησλ
πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 1), δηαπηζηψλεη θαλείο ηελ
χπαξμε αξθεηψλ θνηλψλ ζεκείσλ. Δπνκέλσο, ε Οηθηαθή Οηθνλνκία δχλαηαη λα
ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά θαη εληζρπηηθά ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο.

ΒΗΟΛΟΓΗΑ Α΄ ΚΑΗ Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Αξθεηά ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
πξνζεγγίδεη ν καζεηήο κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο ηφζν ηεο Α΄, φζν θαη ηεο
Γ΄ γπκλαζίνπ. ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ (Μαπξηθάθε θ.ά., 2007γ) θαη κέζα απφ ην
Κεθάιαην1: Η νξγάλσζε ηεο δσήο, ην Κεθάιαην2: Πξφζιεςε νπζηψλ θαη πέςε, ην
Κεθάιαην3: Μεηαθνξά θαη απνβνιή νπζηψλ, ην Κεθάιαην4: Η αλαπλνή ζηα θπηά, ην
Κεθάιαην5: ηήξημε θαη θίλεζε, ην Κεθάιαην6: Αλαπαξαγσγή θαη ην Κεθάιαην7:
Δξεζηζηηθφηεηα έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο κε ην βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ πεξηβάιινλ,
κε ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα είδε ηνπο, κε ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ
λα επηβηψζνπλ, κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πσο απηή επηδξά ζηνπο
νξγαληζκνχο, κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ νξγαληζκψλ ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα, ψζηε
λα επηβηψζνπλ θά. ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη ν
καζεηήο (Μαπξηθάθε θ.ά., 2007α):
 Να δηαθξίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ηνπο νξγαληζκνχο απφ ηα άβηα αληηθείκελα
 Να νξίδεη ηε βηφζθαηξα
 Να αλαγλσξίδεη ηελ πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ,
αιιά θαη κεηαμχ νξγαληζκψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο
 Να αλαθέξεη θαη λα αηηηνινγεί ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ επηβίσζε ηνπο
ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ (ηξνθή, αλαπαξαγσγή, κεηαθίλεζε θ.η.ι.)
 Να αλαγλσξίδεη ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην
νπνίν δνπλ νη δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη φηη νη νξγαληζκνί «ηαηξηάδνπλ» κε ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ (πξνζαξκνγή) θαη λα πεξηγξάθεη ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα
 Να αλαθέξεη παξαδείγκαηα κεηαβνιψλ ζηε κνξθή ή θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ απηφ ηνπο δεκηνπξγεί
 Να αλαγλσξίδεη φηη νη νξγαληζκνί, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ, αληαιιάζζνπλ
νπζίεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο αιιειεπηδξψληαο κε απηφ θαη φηη νη νξγαληζκνί
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ελέξγεηα κε ηελ ηξνθή
 Να δηαθξίλεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδνπλ ζξεπηηθέο
νπζίεο ηα θπηά θαη ηα δψα
 Να αηηηνινγεί ηε ζεκαζία ηεο θσηνζχλζεζεο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο
 Να πεξηγξάθεη ζε αδξέο γξακκέο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο νπζηψλ ζηα θπηά θαη λα
αηηηνινγεί ην ξφιν ησλ ζηνκάησλ θαη ηεο δηαπλνήο ζηε δηαδηθαζία απηή

 Να αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο ησλ νξγαληζκψλ κε
ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ
 Να ζπζρεηίδεη ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγέο
 Να ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ησλ
νξγαληζκψλ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηηο αλάγθεο ηεο επηβίσζεο ηνπο
 Να πεξηγξάθεη θαη λα εμεγεί ην κεραληζκφ ζηήξημεο ησλ θπηψλ
 Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλαπαξαγσγήο γηα ηε δηαηψληζε ησλ εηδψλ θαη ην
ξφιν ηνπ άλζνπο ζηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ελφο θπηνχ
 Να δηαθξίλεη θαη λα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία επηθνλίαζεο θαη γνληκνπνίεζεο ελφο
θπηνχ
 Να πεξηγξάθεη παξαδείγκαηα αληίδξαζεο θπηψλ, κνλνθπηηάξσλ νξγαληζκψλ,
αζπφλδπισλ θαη ζπνλδπισηψλ ζε δηάθνξα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα
ην βηβιίν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ (Μαπξηθάθε θ.ά., 2009), θαη εηδηθφηεξα, ζην
Κεθάιαην1: Οξγάλσζε ηεο δσήο – Βηνινγηθά ζπζηήκαηα, ζην Κεθάιαην2: Οη
νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζην Κεθάιαην6: Γελεηηθή κεραληθή θαη
βηνηερλνινγία, έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο κε ηα ζηνηρεία πνπ δνκνχλ ηελ έκβηα
χιε, γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε θαη ηα επίπεδα
νξγάλσζεο ηεο δσήο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη
κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, δηδάζθεηαη γηα ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, γηα ηα νηθνζπζηήκαηα,
ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπο, γηα ηνπο βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο
παξάγνληεο, γηα ηε θσηνζχλζεζε, γηα ηνπο δηάθνξνπο ξππαληέο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε – θαηαλαισηή γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αιφγηζηε
εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, γηα ην
πεξηβάιινλ, ηελ ππάξρνπζα γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ηελ θνηλσλία. Σα παξαπάλσ
ζέκαηα εθθξάδνληαη ζε ζηφρνπο ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, ηνπο νπνίνπο είλαη
απαξαίηεην λα επηηχρεη ν καζεηήο. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο πξέπεη λα κπνξεί
(Μαπξηθάθε, 2007β):
 Να αλαθέξεη ηα θπξηφηεξα ρεκηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία δνκείηαη ε έκβηα χιε
 Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ ηδηνηήησλ ηνπ λεξνχ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο
 Να νλνκάδεη θαη λα νξίδεη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηα νπνία νξγαλψλεηαη ε δσή
 Να δηαθξίλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηα νπνία
νξγαλψλεηαη ε δσή
 Να ζπζρεηίδεη ηε δνκή κε ηε ιεηηνπξγία ζε φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο
 Να αλαγλσξίδεη θαη λα αλαθέξεη απιά παξαδείγκαηα αιιειεπίδξαζεο νξγαληζκψλ
 Να δηαθξίλεη θαη λα αηηηνινγεί είδε ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ
νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο (ηξνθηθέο, αλαπαξαγσγηθέο θά)
 Να αλαγλσξίδεη ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα ηελ ηθαλφηεηα απηνξχζκηζεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο
 Να αλαθέξεη απιά παξαδείγκαηα δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο νηθνζπζηεκάησλ
 Να δηαθξίλεη ηνπο βηνηηθνχο απφ ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο
 Να δηαπηζηψλεη θαη λα πεξηγξάθεη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ
παξαγφλησλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο
 Να δηαπηζηψλεη φηη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε είζνδνο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελέξγεηαο
 Να πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ελέξγεηα εηζάγεηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα
(θσηνζχλζεζε) θαη λα εμεγεί πσο αμηνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο (αλαπλνή)

 Να δηαθξίλεη ηνπο νξγαληζκνχο ελφο νηθνζπζηήκαηνο (παξαγσγνχο, θαηαλαισηέο,
απνηθνδνκεηέο) θαη λα αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο
νηθνζπζηήκαηνο
 Να εξκελεχεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηνπο θχθινπο ησλ
δηαθφξσλ ζηνηρείσλ
 Να εξκελεχεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο ησλ δηαθφξσλ ξππαληψλ ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη γεληθφηεξα ζηελ πγεία
 Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε – θαηαλαισηή
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
 Να αηηηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αιφγηζηε εθαξκνγή ησλ
κεζφδσλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ
ππάξρνπζα γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ηελ θνηλσλία
Απφ ηε κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα βηβιία ηεο Α΄ θαη Γ΄
Γπκλαζίνπ δηαπηζηψλεη θαλείο πσο θαιχπηεηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ην βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη αξθεηέο επηκέξνπο
παξάκεηξνη ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κε φζα εηπψζεθαλ γηα ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο
Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ γίλεηαη απφιπηα ζαθέο θαη θαηαλνεηφ γηα
πνην ιφγν ηα καζήκαηα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο δχλαηαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκέιηνη ιίζνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.

ΚΟΝΣΡΟΤΚΣΗΒΗΜΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΚΑΗ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πξνθχπηεη σο αδήξηηε αλάγθε
κέζσ ηεο ζεσξίαο κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο απνηειεί
κία απφ ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο ε κάζεζε δε
κεηαδίδεηαη, αιιά απνηειεί κία δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο. Η
δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο βαζίδεηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο
γλψζεηο, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη κε θαηάιιειν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ –
ζπδεπρζνχλ κε ηε λέα γλψζε. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην γηα λα επηηεπρζεί ε
κάζεζε λα αλαδηαηαρζνχλ θαη λα αλαδνκεζνχλ νη λνεηηθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ γηα λα
πξνζαξκνζηνχλ κε ηε λέα γλψζε, αιιά θαη γηα λα «εληάμνπλ» ηε λέα γλψζε ζηηο
πθηζηάκελεο λνεηηθέο δνκέο (Bigge, 1990, Windschitl, 2002, Μαθξίδνπ – Μπνχζηνπ
2003, Gijbels et al, 2006). Δπνκέλσο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αμηνπνηψληαο
ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο γλψζεηο πνπ
έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο κέζσ ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο, έηζη
ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, εληζρχνληαο ηηο γλψζεηο ησλ
καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, νη καζεηέο ζα
αθνκνηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ χιε ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ, θαζψο ηα
πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζα αλαηξνθνδνηνχλ ηελ ππάξρνπζα
γλψζε ζπκβάιινληαο ζηε βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πλνςίδνληαο θαλείο φζα εηπψζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο νδεγείηαη ζην
ζπκπέξαζκα πσο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε έρεη λα πξνζθέξεη αξθεηά ζηελ
θαηεχζπλζε επίιπζεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Έρεη πνιιά
ζεκεία ζχλδεζεο κε ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη ηε Βηνινγία, ηα νπνία είλαη δπλαηφ
λα εληζρχζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ

πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θπξίσο εάλ πξνζεγγηζηνχλ απφ ηε
ζθνπηά ηεο ζεσξίαο κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Γη’ απηφ είλαη απαξαίηεην λα
γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην κεγάιε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ησλ
καζεηψλ, θαζψο ζα πξνθχςνπλ νθέιε φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη γηα ηνπο
θαζεγεηέο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
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