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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Η βηνπνηθηιόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πνηθηινκνξθία ηεο δωήο ζηνλ πιαλήηε θαη
ζπγθξνηείηαη πξαθηηθά ζε ηξία επίπεδα, ηε γελεηηθή, ηελ ηαμηλνκηθή θαη ηελ νηθνινγηθή
πνηθηιόηεηα. Η κείωζή ηεο, ωζηόζν, εμαηηίαο θπξίωο αλζξώπηλωλ δξαζηεξηνηήηωλ,
νδήγεζε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ζηνηρεία ηεο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην ρώξν ηεο
εθπαίδεπζεο. Η παξνύζα εξγαζία ζηνρεύεη ζηε δηεξεύλεζε ηωλ δπλαηνηήηωλ πνπ
παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Γεκνηηθνύ, κέζω ηνπ πνιπεπηζηεκνληθνύ
κνληέινπ, λα εληνπίζνπλ ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
βηνπνηθηιόηεηα. Χξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ζπγθξνηήζεθε
παξαγωγηθό ζύζηεκα θαηεγνξηώλ, βαζηζκέλν ζε πξνθαζνξηζκέλεο εξωηήζεηο, ελώ ωο
κνλάδα αλάιπζεο νξίζζεθε ε ζειίδα πνπ πεξηέρεη ζρεηηθά ζηνηρεία ιεθηηθήο ή/θαη
εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλωλίαο. Μνινλόηη δε ζπλαληάηαη πνπζελά ν όξνο
«βηνπνηθηιόηεηα» θαη παξά ην γεγνλόο όηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη γλώζεηο
παξέρνληαη κε κε ζπζηεκαηνπνηεκέλν ηξόπν, νη καζεηέο/ηξηεο απνθηνύλ ηθαλνπνηεηηθή
εηθόλα ηωλ νηθνηόπωλ ηεο ρώξαο ηνπο θαη ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, ελόο κεγάινπ
αξηζκνύ νξγαληζκώλ, θπξίωο ηνπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηωλ ηδηαίηεξωλ γλωξηζκάηωλ
ηνπο, θαζώο θαη ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ απηά αληηκεηωπίδνπλ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Βηνπνηθηιόηεηα, Πνιπεπηζηεκνληθό κνληέιν, Πξωηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, Σρνιηθά εγρεηξίδηα

ΔΗΑΓΩΓΖ
Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηψλα πνπ καο άθεζε θαη ηνπ 21νπ αηψλα ζηνλ
νπνίνλ εηζήιζακε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα είλαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηα
νπνία μεθίλεζαλ λα γίλνληαη γλσζηά ζην επξχ θνηλφ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960∙
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα θιηκαηηθήο αιιαγήο, ελέξγεηαο, πδάηηλσλ
πφξσλ έρνπλ εηζέιζεη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη απνηεινχλ ζπρλά αληηθείκελν
ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη ν πιαλήηεο καο είλαη θαη απηφ πνπ δηεζλψο έρεη θαηαγξαθεί σο ε
«ζησπειή θξίζε» ησλ θαηξψλ καο (Eisner, 1991 ζηνλ Kellert, 1993), αλαθεξφκελν
ζηε θξίζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Ζ «βηνινγηθή πνηθηιφηεηα» ή «βηνπνηθηιφηεηα» είλαη ν φξνο πνπ δφζεθε ζηελ
πνηθηινκνξθία ηεο δσήο επάλσ ζηνλ πιαλήηε, πεξηιακβάλνληαο ηα θπηά, ηα δψα,

ηνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ηα ελδηαηηήκαηα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην
θνκκάηη, ελψ γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο ζπγθξνηείηαη ζε ηξία δνκηθά επίπεδα: ζηε
γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ηελ ηαμηλνκηθή (πνηθηιφηεηα εηδψλ) θαη ηελ νηθνινγηθή
(πνηθηιφηεηα θνηλνηήησλ) (Primack θ.α., 2007∙ Gaston & Spicer, 2008). Απηφο ν
ζπλδπαζκφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ έρεη θαηαζηήζεη ηε γε έλα κνλαδηθά θαηνηθήζηκν
κέξνο, ην νπνίν παξέρεη φια εθείλα ηα πνιχηηκα αγαζά πνπ ζπληεξνχλ ηελ ίδηα ηε
δσή. Παξφια απηά, ε βηνπνηθηιφηεηα κεηψλεηαη κε πξσηνθαλείο ξπζκνχο, εμαηηίαο
θπξίσο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ ηα ελδηαηηήκαηα,
απμάλνπλ ηε ξχπαλζε ζε αηκφζθαηξα θαη χδαηα θαη ζπλεηζθέξνπλ ζην θαηλφκελν
ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο. ’ απηφ αθξηβψο ην πξφβιεκα
απεπζχλεηαη ε χκβαζε γηα ηελ Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα, ε νπνία ππνγξάθεθε ζην
Ρίν ηεο Βξαδηιίαο ην 1992 ζην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο Κνξπθήο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε∙ ην δεζκεπηηθφ απηφ θείκελν, ην νπνίν
έρεη ππνγξαθεί κέρξη ζήκεξα απφ πεξηζζφηεξα απφ 190 κέιε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), επηρεηξεί λα δηαθπιάμεη ηελ πνηθηινκνξθία ηεο δσήο
κέζσ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ.
Αζθαιψο ε εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο (ηππηθή, κε ηππηθή, άηππε) δε ζα
κπνξνχζε λα κείλεη ακέηνρε ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, θαζψο ε ίδηα ε χκβαζε ζε
ζρεηηθφ άξζξν θάλεη ξεηή αλαθνξά ζηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ζεκάησλ ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ θαη δηεζλψλ
νξγαληζκψλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο (άξζξν 13, παξ. α΄, β΄) (United Nations, 1992).
Σν εθπαηδεπηηθφ κήλπκα ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 ήηαλ επηηαθηηθφ∙ ε πνηφηεηα
ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αλ φρη ε ίδηα ηεο ε χπαξμε επάλσ ζηνλ πιαλήηε, εμαξηάηαη απφ
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) (Peyton et al., 1995). Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη κηα ηάζε
«ηεκαρηζκνχ» πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ΠΔ ζε κηθξφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν
εζηηαζκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο π.ρ. ε εθπαίδεπζε γηα ηελ άγξηα θχζε (wild
life education), ν εγγξακκαηηζκφο ζε ζέκαηα ζαιάζζησλ πεξηβαιιφλησλ (ocean
literacy), ή φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ε εθπαίδεπζε γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα (biodiversity education), ε νπνία έρεη θαηαζηεί έλα ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνλ εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν, θπξίσο θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία.
Ζ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο βξίζθεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζέζε ηεο
ζηελ κεηεμειηγκέλε κνξθή ηεο ΠΔ, ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε,
θαζψο ν πνιπζρηδήο ραξαθηήξαο ηεο δεχηεξεο (εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα
πεξηβάιινληνο, θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο) παξέρεη έλα θαηάιιειν πιαίζην
ελζσκάησζεο θαη εμέιημεο ζηελ πξψηε∙ φπσο αλαθέξνπλ νη Randler et al. (2005), ε
βηνπνηθηιφηεηα, απφ δηδαθηηθή άπνςε, απνηειεί κία εμίζνπ πεξίπινθε έλλνηα θαη σο
εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζζεί ζε κηθξφηεξεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
ππνβνεζεζεί ε θαηαλφεζε απφ κεξηάο καζεηψλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ πνιηηψλ.
Δζηηάδνληαο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, νη αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα
δηεζλψο ππήξμαλ ξηδηθέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο∙ ζε επξσπατθέο ρψξεο πξφζθαηα
αλαπηχρζεθαλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ελφο
βαζηθνχ επηπέδνπ θαηαλφεζεο δεηεκάησλ βηνπνηθηιφηεηαο (Lindemann-Matthies,
2002). Όζνλ αθνξά ζηε ρψξα καο, πξνζπάζεηεο γεληθφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο,
εζηηάδνληαο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Μηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζην πιαίζην
ηεο ΠΔ θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εμίζνπ επηηπρεκέλα θαη ζηελ
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο, είλαη ην πνιπεπηζηεκνληθφ κνληέιν (κνληέιν
εκβνιηαζκνχ). Σν κνληέιν απηφ, -ζε αληηδηαζηνιή κε ην πην δηαδεδνκέλν
«Γηεπηζηεκνληθφ», πνπ πξνθξίλεη ηε ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο δεηήκαηνο- πξνηείλεη ηελ ελζσκάησζε
θαη εμέηαζε επηκέξνπο ζεκάησλ, ελλνηψλ, δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηα ήδε
ππάξρνληα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, εζηηάδνληαο φκσο
ζηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο δηάζηαζε (π.ρ. Lahiry et al., 1988∙ Peyton et al, 1995∙
Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 2005). Σν κνληέιν απηφ αληηπαξέξρεηαη ηελ κνλνιηζηθή
πξνζέγγηζε ηεο ΠΔ σο μερσξηζηφ κάζεκα ή σο κηα ελφηεηα κέζα ζε έλα κάζεκα. Ζ
εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, θαζψο απαηηεί κελ
πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, επηβαξχλεη φκσο ειάρηζηα ην ήδε
θνξησκέλν πξφγξακκα, θαζψο δελ πξνζζέηεη θάπνην λέν αληηθείκελν, ελψ ζεσξείηαη
θαη θαηάιιειν γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη θπξίσο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
(Lahiry et al., 1988).
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
δίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηνπ
πνιπεπηζηεκνληθνχ κνληέινπ, λα μεηπιίμνπλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
βηνπνηθηιφηεηα ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ «Μειέηε Πεξηβάιινληνο» θαη «Δξεπλψ
θαη Αλαθαιχπησ».

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζηνπο δαζθάινπο ηνπ
Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα εληνπίζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ πηζαλέο έλλνηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε βηνπνηθηιφηεηα, αλαιχζεθαλ έμη ζρνιηθά εγρεηξίδηα∙ απφ απηά, ηα
ηέζζεξα αθνξνχλ ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζην
κάζεκα «Μειέηε Πεξηβάιινληνο», ελψ ηα δχν αθνξνχλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο
θαη ζην κάζεκα «Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ». Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ∙ σο αλάιπζε πεξηερνκέλνπ νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή θαη
αληηθεηκεληθή εξεπλεηηθή ηερληθή ε νπνία νδεγεί ζε επαλαιακβαλφκελεο θαη έγθπξεο
εμαγσγέο ζπκπεξαζκάησλ απφ πξνθνξηθά, νπηηθά ή γξαπηά δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ
απηά λα πεξηγξαθνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ (Krippendorff, 1980∙ DowneWambaldt, 1992). Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ν Μπνλίδεο
(2004) αλαθέξεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή απνηειεί ηελ θχξηα κέζνδν έξεπλάο
ηνπο. Γχν βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ απνηεινχλ ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε επηινγή ηεο κνλάδαο αλάιπζεο. Αλαθνξηθά
κε ηελ πξψηε, ζπγθξνηήζεθε παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαηεγνξηψλ, θαζψο απηέο δελ
πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηνπ εξεπλψκελνπ πιηθνχ αιιά θαζνξίζηεθαλ a priori
βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ. Οη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο, πνπ
απνηέιεζαλ ηνπο θαηεγνξηθνχο άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο θαζνδεγήζεθε ε
αλάιπζε ηνπ πιηθνχ, είλαη νη εμήο: (1) Ση είλαη ε βηνπνηθηιφηεηα; (2) Έρεη αμία; (3)
Βξίζθεηαη ζε θίλδπλν; (3) Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα ηελ πξνζηαηεχζνπκε;
Όζνλ αθνξά ζηε κνλάδα αλάιπζεο, απνθαζίζζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζειίδα (Elo
& Kyngäs, 2007), ε νπνία κπνξεί λα πεξηέρεη είηε ζηνηρεία ιεθηηθήο (θείκελν), είηε
εηθνλνγξαθηθήο (θσηνγξαθίεο, ζθίηζα) επηθνηλσλίαο.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ και ΤΕΖΣΖΖ
Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο αλάιπζεο, αλαγλψζζεθαλ ηα έμη εγρεηξίδηα θαη νη
ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ιεθηηθήο ή εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλσλίαο θαη νη

νπνίεο απαληνχλ ζηηο παξαπάλσ δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο απνκνλψζεθαλ γηα
πεξεηαίξσ αλάιπζε. Σα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνπνηθηιφηεηα θαιχπηνπλ
160 απφ ην ζχλνιν ησλ 782 ζειίδσλ (20,5%)∙ κηθξφηεξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη ζην
εγρεηξίδην ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ (3,9%) θαη πςειφηεξν ζηα εγρεηξίδηα ηεο Β΄ θαη Γ΄
Γεκνηηθνχ (28,4 θαη 29,1%, αληίζηνηρα), ελψ παξφκνηα κεηαμχ ηνπο πνζνζηά
εκθαλίδνληαη ζηελ Α΄ (17,1%) θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ (18,7%) (Πίλαθαο 1).
Πίνακας 1. Σπρλόηεηα εκθάληζεο αλαθνξώλ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιόηεηαο
ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ςνολικόρ απιθμόρ
ζελίδων
n
%

σολικό εγσειπίδιο
“Μελέηη Πεπιβάλλονηορ”
Α΄ Γεκνηηθνχ
Β΄ Γεκνηηθνχ
Γ΄ Γεκνηηθνχ
Γ΄ Γεκνηηθνχ
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ην ρήκα 1 δηαθξίλνπκε ηελ πνζνζηηαία δηαθνξνπνίεζε ηεο ιεθηηθήο θαη
εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλσλίαο. ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο παξαηεξείηαη έλα ειαθξφ
πξνβάδηζκα ηεο εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο απηφ είλαη αλακελφκελν ιφγσ
ησλ πεξηνξηζκέλσλ αλαγλσζηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηψλ.
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Σχήμα 1. Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο ιεθηηθήο θαη εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλωλίαο
ζηηο έμη ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ

Ζ εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη ειαθξψο ζηηο δχν επφκελεο ηάμεηο κε πξνβάδηζκα ζηα
θείκελα, εκθαλίδνληαο κάιηζηα θαη ζρεηηθή αχμεζε (97,6 θαη 100%, αληίζηνηρα), ελψ
ηελ ίδηα ζηηγκή ε εηθνλνγξάθεζε εκθαλίδεη κείσζε (78 θαη 73,1%, αληίζηνηρα). ηηο
δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ην κάζεκα «Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ», αθνινπζψληαο κηα
δηαθνξεηηθή ζπγγξαθηθή ινγηθή, εκθαλίδεη ηζφξξνπεο αλαθνξέο ιεθηηθήο θαη
εηθνλνγξαθηθήο επηθνηλσλίαο (ρήκα 1).

Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηα εγρεηξίδηα ζηα νπνία παξαηεξνχληαη αλαθνξέο
ζρεηηθέο κε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο. Οη ηέζζεξηο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο
εκθαλίδνληαη σο αληίζηνηρνη άμνλεο κειέηεο κε ηνλ πξψην λα δηαρσξίδεηαη ζηα ηξία
δνκηθά επίπεδα πνηθηιφηεηαο.
Πίνακας 2. Αλαθνξέο ζε ζέκαηα βηνπνηθηιόηεηαο ζε εγρεηξίδηα ηεο
πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο ηέζζεξηο δηεξεπλεηηθνύο άμνλεο
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Παξαηεξνχκε φηη ην κάζεκα «Μειέηε Πεξηβάιινληνο» δελ εκθαλίδεη θακία
πιεξνθνξία γηα ηε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, νχηε ζρεηηθά κε
ηελ πξνζηαζία ηεο ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ, ελψ θαλέλα απφ ηα εγρεηξίδηα δελ αλαθέξεηαη
ζε ζέκαηα γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο (Πίλαθαο 2). ην εγρεηξίδην ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ
«Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ» δίλεηαη απφιπηε ζρεδφλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζέκαηα
Φπζηθήο θαη Χεκείαο∙ κέζα ζηηο ειάρηζηεο ζρεηηθέο ζειίδεο παξαηεξνχληαη
πιεξνθνξίεο κφλν γηα ζέκαηα πνηθηιφηεηαο νηθνζπζηεκάησλ (άμνλαο 1γ) θαη γηα ηε
ζεκαζία πνπ απηά έρνπλ. Σν εγρεηξίδην, σζηφζν, ηεο η΄ Γεκνηηθνχ εκθαλίδεηαη
πιεξέζηεξν απφ ηα πξνεγνχκελα, θαζψο θαιχπηεη φινπο ηνπο δηεξεπλεηηθνχο άμνλεο
θαη φια ηα επίπεδα βηνπνηθηιφηεηαο (Πίλαθαο 2).
Σα εγρεηξίδηα ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα αθξηβψο δνκή ζηα
ππφ κειέηε θεθάιαηα, κε κνλαδηθή δηαθνξά ζηε ζεηξά εκθάληζεο ησλ επηκέξνπο
θνηλψλ ζεκάησλ. Δλψ, δειαδή, ζηελ πξψηε ηάμε εκθαλίδεηαη πξψην ην θεθάιαην πνπ
αθνξά ζηνλ ηφπν θαη αθνινπζνχλ ηα θεθάιαηα γηα ηα θπηά θαη ηα δψα ηνπ ηφπνπ
καο, ζηε δεπηέξα πξνεγνχληαη ηα δχν θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο νξγαληζκνχο (κε
ηα δψα λα πξνεγνχληαη) θαη αθνινπζεί ζρεηηθφ θεθάιαην γηα δηάθνξνπο ηφπνπο ηεο
παηξίδαο καο. Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο/ηξηεο εηζεξρφκελνη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (Α΄
Γημοηικού), αξρίδνπλ λα ζπζηεκαηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηηο αθηέο, ηηο
ζάιαζζεο, ηα πνηάκηα, ηηο ιίκλεο ηνπο θάκπνπο θαη ηα βνπλά κε ηε βνήζεηα θπξίσο
εηθφλσλ, πηλάθσλ, πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηψλ, ελψ εηζέξρνληαη θαη ζηελ ινγηθή ησλ
αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ, θαζψο κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ ζπδεηνχλ ηνπο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ηξνπνπνηνχλ ηνπο ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο δνπλ.
Αθνινπζνχλ νη πξψηεο ζπζηεκαηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θπηά, κε ηε βνήζεηα
επίζεο πνιιψλ εηθφλσλ, ελψ γίλεηαη θαη έλαο πξψηνο ηαμηλνκηθφο δηαρσξηζκφο ζε
εδψδηκα θαη ζε θπηά πνπ «κπξίδνπλ». Αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ, παξαηεξείηαη θαη γηα ηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, κέζσ
επίζεο κηαο πιεζψξαο εηθφλσλ, ελψ εηζάγνληαη νη καζεηέο/ηξηεο θαη ζε κηα πξψηε
δηάθξηζε ησλ δψσλ ζε ζειαζηηθά, πνπιηά, εξπεηά, ςάξηα θαη έληνκα, θαζψο θαη
ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά αληηκεησπίδνπλ.

ηε Β΄ Γημοηικού νη καζεηέο/ηξηεο δηδάζθνληαη γηα ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα
αλάπηπμεο ησλ δψσλ, ηνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζήο ηνπο, ηε δηάθξηζή ηνπο ζε
θπηνθάγα, ζαξθνθάγα θαη πακθάγα, ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηερληθέο ηνπο απέλαληη ζηηο
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ελψ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηα απεηινχκελα είδε. ην
θεθάιαην ησλ θπηψλ, καζαίλνπλ λα ηα δηαθνξνπνηνχλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο ζε πφεο, ζάκλνπο θαη δέληξα, ζε θπιινβφια θαη αεηζαιή, ηε ζεκαζία ηνπο ζηε
δηαηξνθή θαη ηε ζηήξημε ηεο δσήο. Δκβαζχλνπλ ζε επηκέξνπο νηθνζπζηήκαηα,
(βνπλά, πνηάκηα, ιίκλεο, ζάιαζζεο, θάκπνπο) κε ηε ζρεηηθή αλαθνξά ζε αληίζηνηρα
δσηθά θαη θπηηθά είδε. Σέινο, γηα πξψηε θνξά ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θαλφλεο πνπ
πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ επηζθέπηεο ζε έλα ηφπν θαη παξαιιειίδνληαη ηα θπηά ηεο
μεξάο κε εθείλα ηεο ζάιαζζαο ζε ζέκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη νμπγφλνπ.
ηε Γ΄ Γημοηικού εκθαλίδνληαη δχν ζρεηηθά θεθάιαηα, ην πξψην αθηεξσκέλν
ζηνλ ηφπν καο θαη ην δεχηεξν ζηα θπηά θαη ηα δψα ηνπ ηφπνπ καο. Δπαλέξρνληαη
δεηήκαηα νηθνηφπσλ δηαρσξίδνληάο ηα ζε πεδηλά, νξεηλά θαη παξαζαιάζζηα, ελψ
δίλνληαη θαη πάιη πνιιά παξαδείγκαηα δσηθψλ θαη θπηηθψλ εηδψλ. Σν θεθάιαην
θιείλεη κε ζπγθξηηηθά παξαδείγκαηα δεκηνπξγεκάησλ ηεο θχζεο θαη ηνπ αλζξψπνπ
θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη ηειεπηαίνη ζηε θχζε. ην επφκελν θεθάιαην
πνπ μεθηλάεη κε ηα θπηά, αθνχ εηζάγεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ιεπηνκέξεηεο ζε δχν
παξαδνζηαθά θπηά, ηελ ειηά θαη ην ακπέιη, επαλέξρνληαη παιαηφηεξεο γλψζεηο, φπσο
ε αλαηνκία ηνπο θαη νη δηαθνξέο ηνπο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο, εηζάγνληαη λέεο
ηαμηλνκηθέο έλλνηεο φπσο κνλνεηή, δηεηή, πνιπεηή θαη αησλφβηα θπηά,
αγξηνινχινπδα, αξσκαηηθά θαη βφηαλα, ελψ παξάιιεια εμαθνινπζεί ε ίδηα
ζπγγξαθηθή ηαθηηθή ησλ παξαδεηγκάησλ κε ηελ παξνπζίαζε πνιιψλ εηδψλ γηα θάζε
θαηεγνξία. Αθνινπζνχλ ελφηεηεο γηα δψα, ηαμηλνκεκέλα αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ
ζην νπνίν δνπλ (αγξίκηα θαη πνπιηά ηνπ βνπλνχ θαη ηνπ δάζνπο, δψα ηεο ζάιαζζαο
θαη ηνπ γιπθνχ λεξνχ). Σέινο, νη καζεηέο/ηξηεο αληηκεησπίδνπλ γηα πξψηε θνξά ηνλ
φξν «ζειαζηηθά» σο κηα μερσξηζηή θαηεγνξία δψσλ.
ηε Γ΄ Γημοηικού αθηεξψλεηαη κφλν έλα θεθάιαην ην νπνίν πεξηιακβάλεη
πιεξνθνξίεο γηα αβηνηηθά θαη βηνηηθά ζηνηρεία ελφο νηθνζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζε
ζέκαηα πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Οη καζεηέο/ηξηεο
μαλαζπκνχληαη ην δηαρσξηζκφ ησλ νηθνηφπσλ ζε νξεηλά, ζαιάζζηα θαη πεδηλά, ελψ
πξνζηίζεηαη θαη ην αλζξσπνγελέο νηθνζχζηεκα ηεο πφιεο. Γηα πξψηε θνξά
αληηκεησπίδνπλ ηελ εηνηκνινγία ηεο ιέμεο «νηθνζχζηεκα», γίλεηαη επίζεκα ν
δηαρσξηζκφο ησλ έκβησλ απφ ηα άβηα ζπζηαηηθά ηνπ, ελψ καζαίλνπλ θαη γηα ηελ
δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο ζηε θχζε. Δπίζεο, εηζάγνληαη ζηηο έλλνηεο «ζπνλδπισηά»
θαη «αζπφλδπια», ελψ εθηελήο είλαη θαη ε αλαθνξά ζε ζέκαηα ξχπαλζεο ηεο
αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδάησλ, ζηελ αλαθχθισζε, ηε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην
πεξηβάιινλ κέζσλ κεηαθίλεζεο, ηελ ππεξαιίεπζε θαη ηηο βαζηθέο αηηίεο θηλδχλνπ ησλ
δαζψλ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θφθθηλε ιίζηα απεηινχκελσλ εηδψλ ηεο WWF,
ηελ θνηλή θαη επηζηεκνληθή νλνκαζία ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ, ελψ δεκηνπξγνχληαη
πξνυπνζέζεηο γηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο εμαθάληζεο θαη ηνπο ηξφπνπο
πξνζηαζίαο ηνπο, εζηηάδνληαο ζε είδε ηνπηθά πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε.
Οη ειάρηζηεο ζειίδεο πνπ αθνξνχλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα ζην εγρεηξίδην ηεο Δ΄
Γημοηικού «Δξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ», εκθαλίδνληαη ζην θεθάιαην ηνπ αλζξψπηλνπ
πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθνξνχλ ζε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ
πεξηιακβάλνληαη θαη παξαδείγκαηα δσηθψλ θαη θπηηθψλ εηδψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ
αλζξψπηλε πγεία. Σν βηβιίν ηεο η΄ Γημοηικού αθηεξψλεη μερσξηζηά θεθάιαηα ζηα

θπηά, ηα δψα θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ δίλεηαη εκθαλίδεηαη πνιχ
πην νινθιεξσκέλε θαη αλάινγε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. ην
θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηα θπηά γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηνχληαη θξάζεηο φπσο
«δεθάδεο δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ», «ε πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ηεο ειιεληθήο
ριωξίδαο είλαη εληππωζηαθή». Δπεθηείλνληαη νη γλψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε
ησλ θπηψλ θαη γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ «ηαμηλφκεζή» ηνπο θαη ηελ
επηζηεκνληθή ιαηηληθή δησλπκηθή νλνκαζία ηνπο. Πεξλψληαο ζην θεθάιαην πνπ
αθνξά ζηα δψα, ππελζπκίδεη φηη ζπλαληνχκε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο ζε
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, αλαθέξεη γηα πξψηε θνξά ηνλ αξηζκφ ησλ δσηθψλ εηδψλ
πνπ ππάξρνπλ ζηε γε, επαλαθέξεη ην βαζηθφ δηαρσξηζκφ ζε ζπνλδπισηά θαη
αζπφλδπια θαη πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο αζπφλδπισλ θαη
ζπνλδπισηψλ, ελψ εζηηάδεη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζειαζηηθψλ θαη ηηο
ππνθαηεγνξίεο ηνπο. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πνπ αθνξά ζηα νηθνζπζηήκαηα
δηαρσξίδεη γηα πξψηε θνξά επίζεκα ην θπζηθφ απφ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη
αλαθέξεηαη ζηελ επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο. Καηαγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ ηα
επεξεάδνπλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ελψ γίλεηαη
αλαθνξά θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ νξγαληζκψλ (π.ρ. ζπλεξγαζία, αληαγσληζκφο). Δπίζεο,
γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζε δηαηαξαρέο νηθνζπζηεκάησλ θαη κεραληζκνχο
εμηζνξξφπεζήο ηνπο, θαζψο θαη ζε επηβιαβείο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο.
Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ακαδνλίνπ πνπ δίλεηαη σο κνλαδηθφ
παξάδεηγκα πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο, ελψ ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 24 ηνπ
πληάγκαηνο θαη ζηνπο Δζληθνχο Γξπκνχο ηεο ρψξαο καο.
Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηνπιάρηζηνλ ζηηο δπηηθέο επξσπατθέο ρψξεο νη γλψζεηο
ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο (Nates et al., 2010). Οη
Dreyfus et al. (1999) αλαθέξνπλ φηη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε
γλψζεσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε δεμηνηήησλ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ κφλν απφ κηα
ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα. Ζ ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έρεη ππνδεηρζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα απφ δηεζλείο
νξγαληζκνχο, φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ε UNESCO. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ έηνπο
2010 σο έηνο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε ζέζπηζε ηεο δεθαεηίαο 2011-2020 σο
δεθαεηία αθηεξσκέλε εμνινθιήξνπ ζηε βηνπνηθηιφηεηα, θαηαδεηθλχεη κε ηνλ
ερεξφηεξν ηξφπν ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα ηεο πξνζδψζνπκε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζην
Γεκνηηθφ ζρνιείν είλαη ζε ζέζε, αμηνπνηψληαο ην πνιπεπηζηεκνληθφ κνληέιν, λα
αμηνπνηήζεη πάκπνιια απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηα δηδαζθφκελα εγρεηξίδηα
πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο αλαθάιπςεο
ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπ, μεθηλψληαο φκσο, πξψηα ν
ίδηνο, απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, φπσο πνιχ εχζηνρα αλαθέξνπλ νη Saunders et al.
(2006), φηη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζα απαηηεζεί πξσηίζησο θαιχηεξε
θαηαλφεζε ελφο είδνπο, ηνπ δηθνχ καο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ γηα δηάθνξεο πηπρέο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ «Μειέηε Πεξηβάιινληνο» θαη «Δξεπλψ θαη
Αλαθαιχπησ» κάο απνθάιπςε κηα κάιινλ ζεηηθή εηθφλα, θαζψο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο
ηάμεηο ππάξρεη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο πεξηζηξέθνληαη θπξίσο γχξσ απφ ηα
δχν επίπεδα βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, εθείλε ησλ εηδψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ.
Μνινλφηη δε ζπλαληάηαη πνπζελά ν φξνο «βηνπνηθηιφηεηα» θαη παξά ην γεγνλφο φηη
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ δε γίλεηαη κε ηξφπν
ζπζηεκαηηθφ θαη μεθάζαξν, νη καζεηέο/ηξηεο ηειεηψλνληαο ην Γεκνηηθφ απνθηνχλ κηα

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ησλ δηαθνξεηηθψλ νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο ηνπο κε ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο απφ απηά, ελψ ηαπηνρξφλσο έρνπλ γλσξίζεη
θαη έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ θπηηθψλ θαη δσηθψλ νξγαληζκψλ, θπξίσο ηνπηθνχ
ραξαθηήξα θαη ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ηνπο. Ζ κε ζπζηεκαηνπνηεκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηα έμη εγρεηξίδηα ηνπ δεκνηηθνχ θαη ε απνπζία
ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο π.ρ. νη αξηζκνί εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, νη
καδηθέο εμαθαλίζεηο εηδψλ απφ θπζηθέο αηηίεο θαηά ην παξειζφλ, ηα λνκνζεηηθά
πιαίζηα πξνζηαζίαο, θαιχπηνληαη σο έλαλ βαζκφ απφ ηελ χπαξμε ηνπ «Οδεγνχ
Αλάπηπμεο Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο, θαζψο ε κία απφ ηηο
ελλέα ζεκαηηθέο ελφηεηεο αθηεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε βηνπνηθηιφηεηα.
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