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4ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο ΐηνεπηζηεκφλσλ (Π.Β.ΐ.)
«Δ ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε»
Πεηξαηάο, 11/12/2017
Σν 1ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε, νξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά ην
2012 ζηελ Ώζήλα απφ ηελ Παλειιήληα Έλσζε ΐηνεπηζηεκφλσλ, αθνινχζεζε ην 2ν Παλειιήλην
πλέδξην ην 2013 επίζεο ζηελ Ώζήλα θαη ην 3ν Παλειιήλην πλέδξην ην 2015 ζηελ Καηεξίλε. Σα
ηξία πξψηα ζπλέδξηα απνηέιεζαλ ζεκαληηθή επθαηξία γηα λα ζπδεηεζνχλ ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε Αηδαθηηθή θαη ηε Αηδαζθαιία ηεο ΐηνινγίαο ζηελ Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Δ
επηηπρία ησλ ζπλεδξίσλ ηφζν σο πξνο ηε δηνξγάλσζε φζν θαη σο πξνο ηε ζπκκεηνρή, απέδεημαλ ηελ
αλάγθε γηα εγθαζίδξπζε θαη επέθηαζε ελφο δηαιφγνπ ζρεηηθνχ κε ηε ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε.
Ώπνηέιεζε ινηπφλ κνλφδξνκν ε δηνξγάλσζε ηνπ 4νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ, ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ΠΒΐ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ράιιεην Γεληθφ Λχθεην Θειέσλ Πεηξαηά,
ηελ Αηεχζπλζε
Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο
(ΑΕ.Α.Β.)
Πεηξαηά
θαη
ηελ
Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Ώ/Θκηαο& ΐ/Θκηαο Βθπαίδεπζεο Ώηηηθήο θαη νη εξγαζίεο ηνπ
δηεμήρζεζαλ ζην ακθηζέαηξν ηνπ Ραιιείνπ Λπθείνπ Πεηξαηά, ζηηο 1-3 Αεθεκβξίνπ 2017.
Ώπφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε ν δηάινγνο
γηα ηε ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε λα ζπλερηζηεί. Δ κεηάβαζε απφ ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνο ηηο
αλαθαιππηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο πξαθηηθέο, είρε σο απνηέιεζκα λα αιιάμεη θαη ε κνξθή ηεο
δηδαζθαιίαο: καζεηνθεληξηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη
κάζεζεο επηζηεκνληθψλ κνληέισλ, κχεζε ζηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, ζχλδεζε κε ηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε κέζα ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ γεκάην
εξεζίζκαηα γηα ηε βηνινγηθή δηδαζθαιία, ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο, είλαη κφλν νξηζκέλα απφ
ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν νξγαλψλεηαη θαη πινπνηείηαη ε δηδαζθαιία. Ώπηέο
νη πξνζεγγίζεηο, ζην πιαίζην ηεο Αηδαθηηθήο Έξεπλαο θαη ηεο Αηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, αλαδείρηεθαλ
θαη απνηέιεζαλ αληηθείκελν επξχηεξνπ δηαιφγνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ Παλειιήλην πλεδξίνπ κε
ηίηιν «Δ ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε». Με ην 4ν πλέδξην ε Οξγαλσηηθή Βπηηξνπή ζεσξεί φηη
επαλαιήθζεθε ε επηηπρία ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλεδξίσλ θαη επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είρε ζέζεη,
αθνχ ην πλέδξην:
Έθεξε θνληά εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, θνηηεηέο θαη
θνηηήηξηεο, θαζψο θαη αλζξψπνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, γηα λα
ζπδεηήζνπλ ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηε ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε.


Έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηαζζνχλ, λα ζπδεηεζνχλ θαη λα θνηλνπνηεζνχλ εξγαζίεο
εξεπλεηψλ, ψζηε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα λα είλαη ρξήζηκα θαη αμηνπνηήζηκα ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο
ΐηνινγίαο. Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 4ν πλέδξην απνδεηθλχνπλ ηελ εδξαίσζε ηνπ
πλεδξίνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ
ζρεηηθά κε ηε ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε.


ΐνήζεζε λα αλαδεηρζεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ζχγρξνλε ζρνιηθή ηάμε
θαη λα πξνηαζνχλ ηδέεο θαη ιχζεηο βειηίσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
ΐηνινγίαο.


Έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηαζζνχλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, απνηέιεζκα δηδαθηηθήο
εκπεηξίαο θαη εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα
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απνηειέζνπλ θαιά παξαδείγκαηα γηα εθαξκνγέο απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ή αθεηεξίεο γηα λέεο
πξνζεγγίζεηο. Σα βησκαηηθά εξγαζηήξηα πνπ πινπνηήζεθαλ ζπγθέληξσζαλ ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη βνήζεζαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ.
Κνηλνπνίεζε ζην επξχηεξν θνηλφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε, πξσηνπφξεο
θαη θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ ζα βειηηψλνπλ ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα θαη ζα εληζρχνπλ ηελ παξνπζία
ηεο ΐηνινγίαο ζηελ Βθπαίδεπζε.


ζεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη ζπλεξγαζηψλ θαη έθεξε ζε
επαθή θαη επηθνηλσλία εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα εληζρπζεί ν δηάινγνο κεηαμχ
Αηδαθηηθήο θαη Αηδαζθαιίαο ηεο ΐηνινγίαο ζηελ Βθπαίδεπζε.


ην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθαλ 26 πξνθνξηθέο εξγαζίεο θαη 6 εξγαζίεο κε ηελ κνξθή πφζηεξ,
πινπνηήζεθαλ 4 βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 θεληξηθέο νκηιίεο, 6ζηξνγγπιέο
ηξάπεδεο, 5 ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο θαη κία ηηκεηηθή εθδήισζε. ην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη Παλειιήληνο καζεηηθφο δηαγσληζκφο αθίζαο αθηεξσκέλνο ζηελ κλήκε ηνπ
αγαπεηνχ ζπλαδέιθνπ Γηάλλε Παληή, Καζεγεηή Οηθνινγίαο ζην Σκήκα ΐηνινγίαο ηνπ ΏΠΘ θαη
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΠΒΘ.
Σα ηξία πξψηα πλέδξηα έζεζαλ ηηο βάζεηο ηνπ δηαιφγνπ γηα ηε ΐηνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε, ην 4ν
Παλειιήλην πλέδξην εδξαίσζε ηνλ δηάινγν απηφ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηαπηφρξνλα
αλέβαζε πςειά ηνλ πήρε ησλ απαηηήζεψλ καο γηα ην 5ν Παλειιήλην πλέδξην πνπ ζα δηεμαρζεί ην
2019.
Με εθηίκεζε
Ο Πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Βπηηξνπήο
Καησπφδεο Γεψξγηνο
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ΠΡΟΔΓΡΟ
Μαπξηθάθε Δπαγγειία, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο
Βθπαίδεπζεο, Β.Κ.Π.Ώ.
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Αζαλαζίνπ Κπξηάθνο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Βθπαίδεπζεο θαη Ώγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή
Διηθία, Β.Κ.Π.Ώ.
Γεσξγάηνπ Μάληα, ρνιηθή ζχκβνπινο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
Γηάγθνπ Μελάο, Καζεγεηήο Ώλνζνβηνινγίαο-Μνξηαθήο ΐηνινγίαο, Πξφεδξνο Σκήκαηνο
ΐηνινγίαο, Ώ.Π.Θ.
Γθόλνπ-Εάγθνπ Εαραξνύια, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα πζηεκαηηθήο & Οηθνινγίαο Μπθήησλ,
Σκήκα ΐηνινγίαο, Β.Κ.Π.Ώ.
Κόιιηα Παλαγνύια, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Μνξηαθήο Γελεηηθήο Ώλζξψπνπ, Σκήκα
ΐηνινγίαο, Β.Κ.Π.Ώ.
Μαρηάο Αζαλάζηνο, Αηεπζπληήο Βξεπλψλ, ΒΛΚΒΘΒ
Μειεηηάδεο Ησζήθ, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Μηθξνβηνινγίαο, Βξγαζηήξην Κιηληθήο
Μηθξνβηνινγίαο, ΠΓΝ Ώηηηθφλ, Εαηξηθή ρνιή, Β.Κ.Π.Ώ.
Παπαδνπνύινπ Πόπε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ,
Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο
Παπαδήζε Υξηζηίλα, ρνιηθή ζχκβνπινο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
Παπαζηδέξε Ηζηδώξα, Καζεγήηξηα Κπηηαξηθήο & Ώλαπηπμηαθήο ΐηνινγίαο, Σκήκα ΐηνινγίαο,
Β.Κ.Π.Ώ.
Παξαζθεπόπνπινο ηέθαλνο, Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Βηδηθήο Ώγσγήο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο
Πνπιάο Κσλζηαληίλνο, Ώλαπι. Καζεγεηήο ΐηνρεκείαο, Βξγαζηήξην Μνξηαθήο ΐηνινγίαο &
Ώλνζνινγίαο, Σκ. Φαξκαθεπηηθήο, Παλ/κην Παηξψλ
θνύξαο Εαραξίαο, Καζεγεηήο Γελεηηθήο, Σκήκα ΐηνινγίαο, Ώ.Π.Θ.
ηάηθνπ Αιεμάλδξα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Γσνινγίαο, ηκήκα ΐηνινγίαο, Ώ.Π.Θ.
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ΐηνινγηθψλ Πφξσλ & Βζσηεξηθψλ Τδάησλ ΒΛΚΒΘΒ
ύξξνπ Μαξίθα, Καζεγήηξηα Γεληθήο ΐηνινγίαο-Εαηξηθήο Γελεηηθήο, Σκήκα Εαηξηθήο,
Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ
Σζηηζηιώλε Ράληα, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Ώλνζνινγίαο, Σκήκα ΐηνινγίαο, Β.Κ.Π.Ώ.
Υαξαιακπίδεο Κνζκάο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Μνξηαθήο ΐηνινγίαο Ώλάπηπμεο Φπηψλ, Σκήκα
ΐηνινγίαο, Β.Κ.Π.Ώ
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ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ http://4synedrio.pev.gr/
Τπεχζπλνη Εζηνζειίδαο:
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Πειραιάσ, Δεκζμβριοσ 2017
Η Οργανωτικι Επιτροπι του 4ου Πανελλινιου Συνεδρίου " Η Βιολογία ςτθν Εκπαίδευςθ" επζλεξε
να κινθτοποιιςει τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ των ςχολείων τθσ χϊρασ προκθρφςςοντασ ζναν
διαγωνιςμό αφίςασ με κζμα τισ Ελλθνικζσ Θάλαςςεσ, το παρόν και το μζλλον τουσ. Η μεγάλθ
ςυμμετοχι, αλλά και θ ποιότθτα και θ αιςκθτικι αρτιότθτα των προτάςεων που υποβλικθκαν μασ
ζδωςε μεγάλθ χαρά και επιβεβαίωςε τθ μεγάλθ εκφραςτικι αξία τθσ Τζχνθσ και τθν ιδιαίτερθ
ςθμαςία τθσ για τθν ενίςχυςθ και τθ διεφρυνςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
Η Π.Ε.Β. αφιερϊνει τον ψθφιακό τόμο με τα ζργα των μακθτϊν και μακθτριϊν που ςυμμετείχαν
ςτο διαγωνιςμό ςτον αγαπθμζνο μασ ςυνάδελφο Γιάννθ Παντι, που ζφυγε πολφ νωρίσ από κοντά
μασ, αφινοντασ όμωσ παρακατακικθ το πάκοσ του για τθν Εκπαίδευςθ και τθν Οικολογία.
Ο Γιάννης Παντής διετζλεσε Κακθγθτισ του τομζα Οικολογίασ, του Τμιματοσ Βιολογίασ, ςτο
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. Παράλλθλα, βρζκθκε ςε πολλζσ διοικθτικζσ κζςεισ,
που τισ υπθρζτθςε όλεσ με ουςιαςτικό και ανκρϊπινο τρόπο και γνϊμονα το δθμόςιο καλό. Με
τθν πολυςχιδι δραςτθριότθτά του ζβαλε τθν ςφραγίδα του ςτθν επιςτιμθ τθσ Οικολογίασ, ςτθν
εκπαίδευςθ, ςε όλθ τθν κοινωνία.
Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα ποτζ δεν περιορίςτθκαν ςτα ςτενά ακαδθμαϊκά όρια. Ο Γιάννθσ
Παντισ είχε το χάριςμα, το πάκοσ και τθν τόλμθ να τα μετουςιϊνει ςε προτάγματα κοινωνικά και
πολιτικά από κάκε κζςθ ευκφνθσ: προϊκθςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, μιασ καινοτόμασ
εκπαίδευςθσ αξιϊν με μεταςχθματιςτικό όραμα, προτάςεισ και δράςεισ για τθ Διαχείριςθ των
Οικοςυςτθμάτων, δράςεισ για το Περιβάλλον και τον Πολιτιςμό.
Η οικολογικι του εγριγορςθ, θ διαρκισ ευαιςκθςία του για το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, το
ανιςυχο, κριτικό του πνεφμα τον ανζδειξαν ςε βαςικό εμψυχωτι τθσ εκπαίδευςθσ των
προςφυγόπουλων, που τθν υπεραςπίςτθκε ςκεναρά μζχρι τζλουσ, ακόμθ και με τθ φυςικι του
παρουςία, όπου χρειάςτθκε.
Αυτό όμωσ που δεν ζλειψε ποτζ από τθ ςκζψθ του, αυτό που ζκανε τισ ιδζεσ του ξεχωριςτζσ και
τολμθρζσ ιταν θ αγάπθ του για τισ Τζχνεσ και θ βακειά του πεποίκθςθ για τον καταλυτικό ρόλο
τουσ ςτθν Εκπαίδευςθ. Οι Τζχνεσ ζχουν τθ δφναμθ να ενκαρρφνουν τθν ζρευνα, τον
πειραματιςμό, τθ φανταςιακι πρόςλθψθ και το ςτοχαςμό χωρίσ να απαιτοφν μία ςωςτι
απάντθςθ. Ζχουν το παιδαγωγικό πλεονζκτθμα να μετριάηουν το διδακτικό φορμαλιςμό και να
ςυμβάλλουν ςτθ πολφπλευρθ ανάπτυξθ των παιδιϊν. Τθ λειτουργία των τάξεων υποδοχισ για τα
προςφυγόπουλα, το Υπουργείο τθ γιόρταςε με μια εξαιρετικι εκδιλωςθ με τιμϊμενα παιδιά από
τα κζντρα υποδοχισ και πρόγραμμα που παρουςίαςαν τζςςερα Καλλιτεχνικά ςχολεία τθσ χϊρασ.
Η πίςτθ του για τθν αξία τθσ Τζχνθσ άφθςε ζνα βακφ, ανεκτίμθτο αποτφπωμα ςτο Υπουργείο
Παιδείασ: ωσ Γενικόσ Γραμματζασ ςυνζλαβε και υλοποίθςε τθν ιδζα να μετατραπεί το κτίριο ςε
ηωντανι γκαλερί. Πρόκειται για ζνα εικαςτικό πανόραμα περίπου 700 ζργων Ελλινων
καλλιτεχνϊν, αποφοίτων τθσ Ανωτάτθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν (ΑΣΚΤ), που μεταφζρκθκαν από τα
υπόγεια τθσ ΑΣΚΤ ςτουσ χϊρουσ του υπουργείου προκειμζνου να αποτελζςουν μια διαρκι και
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ανοιχτι ζκκεςθ για οργανωμζνεσ επιςκζψεισ, ξεναγιςεισ και εκπαιδευτικζσ δράςεισ μακθτϊν,
εκπαιδευτικϊν, πολιτϊν και εργαηομζνων του υπουργείου.
Στθ μνιμθ του αφιερϊνουμε τα ζργα των μακθτϊν και μακθτριϊν, ...γνωρίηοντασ τθν αγάπθ του
για τθ κάλαςςα και τθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, κακϊσ και το πακιαςμζνο όραμά του για μια
διαφορετικι αειφόρα προςζγγιςθ του κόςμου μασ. Ευχόμαςτε το παράδειγμά του να οδθγεί τουσ
νζουσ ανκρϊπουσ ςτα όμορφα και δφςκολα μονοπάτια που εκείνοσ περπάτθςε.
Με εκτίμθςθ
Η Οργανωτικι Επιτροπι
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Υξεζηκνπνηώληαο βάζεηο δεδνκέλσλ από ην Δπξσπατθό Ηλζηηηνύην
Βηνπιεξνθνξηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο θαη ησλ εμειηθηηθώλ
ζρέζεσλ κεηαμύ νξγαληζκώλ
Ο

Εσάλλα ΣΓΕΟΤΦΏ

6 Γεληθό Λύθεην Καιακαξηάο tzioufa.j@gmail.com
Πεξίιεςε
Δ εξγαζία απηή έρεη ζαλ ζηφρν λα πξνηείλεη κία πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο Βμέιημεο, κέζσ ηεο
ζχγθξηζεο αιιεινπρηψλ ακηλνμέσλ ζε πξσηεΎλεο θνηλέο γηα ηνπο νξγαληζκνχο. Βπηιέγνληαη
δηαθνξεηηθνί αεξφβηνη νξγαληζκνί θαη γίλεηαη ε ζχγθξηζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ ακηλνμέσλ ηεο θνηλήο
πξσηεΎλεο, θπηνρξψκαηνο c, κέζσ ηνπ Βπξσπατθνχ Ελζηηηνχηνπ ΐηνπιεξνθνξηθήο (European
Bioinformatics Institute - EBI). Δ βάζε δεδνκέλσλ παξέρεηαη κέζσ ηεο NCBI genbank, (National
Center for Biotechnology Information) ε νπνία ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ κεγάια εξγαζηήξηα.
Λέμεηο –θιεηδηά: θπηφρξσκα c, αιιεινπρία ακηλνμέσλ, FASTA, European Bioinformatics Institute
(EBI).

Δηζαγσγή
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα απαληήζνπκε ζε βηνινγηθά θαηλφκελα θαη ιεηηνπξγίεο
θαηαθεχγνπκε ζπρλά ζε κεραληζκνχο ηεο Βμέιημεο. Βίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη φιεο νη
βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο δηέπνληαη απφ κία εμειηθηηθή αξρή. πσο δηαηππψλεη ν Theodosius
Dobzhansky (1973), «ηίπνηε δελ έρεη λφεκα ζηε ΐηνινγία, παξά κφλν ππφ ην θσο
ηεο Βμέιημεο».
Γηα λα κειεηήζνπκε ηηο εμειηθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα
επηιέμνπκε ην θαηάιιειν γνλίδην πνπ ειέγρεη ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο ηε ζχλζεζε ηεο
ίδηαο πξσηεΎλεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο αιιεινπρίεο ακηλνμέσλ ζε απηέο ηηο
νκφινγεο πξσηεΎλεο. Δ αιιεινχρηζε λνπθιενηηδίσλ αιιά θαη ακηλνμέσλ, είλαη ζήκεξα
εθηθηή κε ηε ηξάπεδα βάζεσλ δεδνκέλσλ NCBI genbank θαη κε ην Βπξσπατθφ Ελζηηηνχην
ΐηνπιεξνθνξηθήο. Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ
γνληδησκάησλ πνιιψλ νξγαληζκψλ είλαη ηεξάζηηνο θαη ε επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζή ηνπο
ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ χπαξμε εμειηγκέλσλ ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο απψηεξνο
ζθνπφο ηεο ζχγθξηζεο γνληδησκάησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ε εμαθξίβσζε ηνπ
βαζκνχ ηεο εμειηθηηθήο ζπγγέλεηαο ηνπο.
Υξήζε ησλ ΣΠΔ
Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ είλαη απαξαίηεηε θαη επηβεβιεκέλε ζηελ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε
δηφηη δηεπθνιχλεη ζηε δηεξεχλεζε θαη δηεγείξεη ηε θηινκάζεηα. Δ κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ
αλαθάιπςε ή ζηε δηεξεχλεζε πεγψλ, πιηθψλ, δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί γηα δχζθνια
πξνζεγγίζηκα πεξηβάιινληα κέζσ ππνινγηζηή, ν νπνίνο δηαζέηεη ηελ εμαηξεηηθή γηα ηηο Φ.Β.
ηθαλφηεηα πξνζνκνίσζεο θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ (νινκσλίδνπ 2006)
ην ρψξν ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ε δπλαηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα
κνληεινπνίεζε, νπηηθνπνίεζε θαη θπξίσο πξνζνκνίσζε ηνλ θαζηζηά πνιχηηκν εξγαιείν
εθκάζεζεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζεγγίδνληαη απφ ηνπο καζεηέο δχζθνια πεξηβάιινληα,
θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο ( νινκσλίδνπ & Κνινθνηξψλεο 2009). Δ εχθνιε πξφζβαζε ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ επηπιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο. ήκεξα
είλαη εθηθηέο νη επαθέο κε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο the European Bioinformatics Institute,
Swiss Institute of Bioinformatics, the Bioinformatics Organization, the National Center for
Biotechnology Information (NCBI), θ. ά.
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Γεληθφηεξα ε ρξήζε ππνινγηζηή επλνεί αιιαγέο ζην ςπρνθνηλσληθφ θιίκα κηαο ζρνιηθήο
ηάμεο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη πην δεκνθξαηηθφο, αλαζηέιιεηαη ε καζεηηθή
απνμέλσζε θαη επλνείηαη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα (Laurilard 1992, Crook 1994, Osborne
&Hennessy 2003)
ηόρνη ηνπ ζελαξίνπ
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην νη καζεηέο θηλεηνπνηνχληαη λα εξγαζηνχλ κε απηνλνκία ζε
νκάδεο ησλ 3-4 αηφκσλ, θαζνδεγνχκελνη απφ ηνλ θαζεγεηή ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ. Καηάιιεινο ρψξνο γηα ηελ πεξίπησζε ε αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο.
Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη :
 λα δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο πσο νη δσληαλνί νξγαληζκνί φζν δηαθνξεηηθνί θη αλ
θαίλνληαη εμσηεξηθά, παξνπζηάδνπλ εθπιεθηηθέο νκνηφηεηεο ζε κνξηαθφ επίπεδν.
 λα κειεηήζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ πξσηεΎλεο κε παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο ζε
δηαθνξεηηθά είδε νξγαληζκψλ θαη λα εμάγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο
θπινγελεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ.
 λα απνδερζνχλ ηελ θνηλή πξνέιεπζε ησλ νξγαληζκψλ.
Βθηφο απφ ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο φκσο επηδηψθεηαη θαη ε αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο ησλ
καζεηψλ πξνο ηνλ θφζκν ηεο ΐηνπιεξνθνξηθήο, ε νπνία πηζαλφλ λα ηνπs δεκηνπξγήζεη ηελ
επηζπκία λα αζρνιεζoχλ κε ηνλ ηνκέα απηφ κειινληηθά ζπλδπάδνληαο Βπηζηήκε θαη
Σερλνινγία.
Ζ δηδαθηηθή πξόηαζε
Βκπιεθφκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο :
Γλσζηηθφ αληηθείκελν : ΐηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ΄ Γεληθνχ Λπθείνπ
Εδηαίηεξε πεξηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ: 3νθεθάιαην: ΒΞΒΛΕΞΔ
Βθηηκψκελε δηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο
Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζχλζεηε έλλνηα ηεο εμέιημεο ησλ νξγαληζκψλ θαη
ην γεγνλφο φηη ηα ζεκεξηλά είδε πξνέθπςαλ απφ θνηλά πξνγνληθά είδε κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ
ηνπ γελεηηθνχ ηνπο πιηθνχ.
Ώπηφ θαηνξζψλεηαη κε ηελ πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ε νπνία είλαη ρξήζηκε
γηα ηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ γηα ηηο νπνίεο ν καζεηήο δελ έρεη άκεζε
εκπεηξία ( Jonassen, 1996). ηε δηδαθηηθή απηή πξφηαζε νη καζεηέο εξγάδνληαη
νκαδνζπλεξγαηηθά, αλαθαιχπηνπλ θαη δηεξεπλνχλ πεγέο θαη δηαδηθαζίεο (Inquiry Based
Sciense Education-IBSE),ελψ ηαπηφρξνλα βειηηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο(
Lazarowitz,1994).
Ώλαζχξνπλ θαη κειεηνχλ αιιεινπρίεο ακηλνμέσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ εηδηθνχο
επηζηήκνλεο θαη ππάξρνπλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Σν θπηφρξσκα c είλαη κία κηθξή πξσηεΎλε
πνπ θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε, ην
νμπγφλν. ΐξίζθεηαη ζε φινπο ηνπο αεξφβηνπο νξγαληζκνχο, ζηα κηηνρφλδξηα επθαξπσηηθψλ
θπηηάξσλ πνιπθχηηαξσλ νξγαληζκψλ, κνλνθχηηαξσλ επθαξπσηηθψλ νξγαληζκψλ, ή ζην
θπηηαξφπιαζκα πξνθαξπσηηθψλ κνλνθχηηαξσλ αεξφβησλ νξγαληζκψλ. Σν θπηφρξσκα c καδί
κε ηελ αηκνζθαηξίλε άξρηζαλ λα κειεηψληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 απφ ηνλ Linus Pauling θαη
ηνλ Emil Zuckerkandl γηα λα απνδεηρζεί ε θπινγελεηηθή ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ
ησλ ζειαζηηθψλ. Έσο ηφηε νη βηνιφγνη κπνξνχζαλ λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα κφλν κε
ηε κειέηε θαηλνηππηθψλ ραξαθηήξσλ, φπσο δφληηα, ή ζπνλδπιηθή ζηήιε.
1ν θύιν εξγαζίαο
Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή ηε δηεχζπλζε ηνπ «National Center for
Biotechnology Information»:https://www.ncbi.nlm.nih.gov.
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ηελ πεξηνρή αλαδήηεζεο κε ηνλ ηίηιν: «all databases» αλαδεηνχλ ηηο «πξσηεΎλεο» θαη ζην
δηπιαλφ πεδίν γξάθνπλ ην φλνκα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, «Homo sapiens, and
cytochrome c» (άλζξσπνο) ή «Gorilla gorilla, and cytochrome c».Βπηιέγνπλ ηε ζσζηή
πξσηεΎλε θαη θάλνπλ θιηθ ζηελ επηινγή ―FASTA‖. Ώληηγξάθνπλ ηελ αιιεινπρία ησλ
ακηλνμέσλ πνπ εκθαλίδεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζε έλα αξρείν word, ζεκεηψλνληαο κεηά
ην ζχκβνιν «<» ην ειιεληθφ φλνκα ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη γηα λα αλαγλσξίζνπλ
εχθνια ηελ ζέζε ηνπ ζην θπινγελεηηθφ δέληξν. Σελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία
επαλαιακβάλνπλ γηα άιινπο 9 νξγαληζκνχο: γνξίιια, γίββσλα, γάηα, ηίγξε, αιηγάηνξα, κχγα,
βάηξαρν, θαιακπφθη, ζπηξνπιίλα (θπαλνβαθηήξηα). Οη έμη πξψηνη νξγαληζκνί είλαη ήδε
ηαμηλνκεκέλνη θαη εληαγκέλνη ζην πιαίζην ηεο εμεηαζηέαο χιεο ηεο ΐηνινγίαο Γεληθήο
Παηδείαο Γ΄ Λπθείνπ. Οη ιαηηληθέο νλνκαζίεο κε ηηο νπνίεο ηαμηλνκνχληαη νη ππφινηπνη
νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ην ηππνινγηθφ θξηηήξην πξέπεη λα βξεζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο απφ ην δηαδίθηπν, εμάιινπ ε ηαμηλφκεζε κε ην ηππνινγηθφ θξηηήξην ηνπ Ληλαίνπ
απνηειεί κέξνο ηεο εμεηαζηέαο χιεο ηεο ΐηνινγίαο Γ΄Λπθείνπ.

Δηθόλα 1: Παξάζπξν ηνπ https://www.ncbi.nlm.nih.gov»
2ν θύιν εξγαζίαο
Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή ηε δηεχζπλζε ηνπ European Bioinformatics Institute
(EBI) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ «services». Βπηιέγνπλ «πξσηεΎλεο» θαη ζηε ζπλέρεηα
«Clustal omega».Ώληηγξάθνπλ ην θείκελν κε ηηο αιιεινπρίεο ακηλνμέσλ απφ ην αξρείν word
πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζην πξνεγνχκελν θχιν εξγαζίαο θαη ην επηθνιινχλ ζηνλ θελφ ρψξν
( box1).
ην δεχηεξν πεδίν ( box2) επηιέγνπλ ην «Clustal w/numbers»to ην νπνίν δείρλεη ην κήθνο
θάζε αιιεινπρίαο.Σέινο ππνβάιινπλ ηα δεδνκέλα θαη νινθιεξψλνπλ ηα βήκαηα ηεο
δηαδηθαζίαο.Οη αιιεινπρίεο εκθαλίδνληαη θαη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ «show colours» γηα λα
εκθαληζηεί ην ίδην ρξψκα ζε θάζε ακηλνμχ ηεο αιιεινπρίαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
κειεηεζνχλ επθνιφηεξα. ρεηηθά κε ηα ζχκβνια «*», « :», «.» ην ζχκβνιν «*» ζεκαίλεη ίδηα
αιιεινπρία, ην ζχκβνιν « :» ζεκαίλεη φηη έρνπλ ζεκεησζεί κεηαιιάμεηο ζηηο νπνίεο
αληηθαηαζηάζεθε έλα ακηλνμχ κε άιιν πνπ έρεη ίδηεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο θαη «.»
ζεκαίλεη φηη έρνπλ ζεκεησζεί κεηαιιάμεηο αληηθαηάζηαζεο ακηλνμέσλ κε άιια πνπ έρνπλ
παξφκνηεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο.
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Δηθόλα 2. Παξάζπξν ηνπ «http://www.ebi.ac.uk/»

Δηθόλα 3. Σν θπινγελεηηθφ δέληξν
Βπηπιένλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ θπινγελεηηθφ δέληξν κε ηελ εληνιή
«phylogenetic tree» θαη αθφκε κπνξνχλ λα εμαθξηβψζνπλ ην πνζνζηφ νκνηφηεηαο ησλ
αιιεινπρηψλ ακηλνμέσλ ζην « result summary».Γεληθά κεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθφ ηνπο θπινγελεηηθφ δέληξν επηιέγνληαο έλα ζχλνιν ηεο
πξνηίκεζήο ηνπο απφ νξγαληζκνχο κνλνθχηηαξνπο, ή πνιπθχηηαξνπο, θπηηθνχο θαη δσηθνχο.
Με ην ηέινο ησλ δχν δηδαθηηθψλ σξψλ νη καζεηέο:
 Καινχληαη λα ζθεθζνχλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ ρξεζηκνπνηνχκε αιιεινπρίεο
λνπθιενηηδίσλ αιιά αιιεινπρίεο ακηλνμέσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζε ζχγθξηζε.
 Καινχληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ εμειηθηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ πνπ
έρνπλ επηιέμεη.
 Να απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ην πνηνη νξγαληζκνί έρνπλ ππνζηεί δηαθνξνπνίεζε
ζρεηηθά πξφζθαηα.
 Να παξαηεξήζνπλ ηα δηαθνξεηηθά ακηλνμέα πνπ βξίζθνληαη ζηηο νκφινγεο πξσηεΎλεο.
.
πκπεξάζκαηα-Αλαηξνθνδόηεζε
Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε νη δχν ψξεο απνδεηθλχνληαη νξηαθέο. Κάπνηνη νξγαληζκνί πνπ
αλαδεηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, π.ρ πεχθν, δελ εληνπίζηεθαλ θαζφινπ, πηζαλφλ γηαηί δελ
έγηλε αθφκε ε αιιεινχρηζή ηνπο.
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Παξφια απηά αθφκε θαη νη πιένλ αδηάθνξνη καζεηέο εληππσζηάδνληαη θαη απηελεξγνχλ.
Ώπνδεηθλχεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ησλ
ζρνιηθψλ Βξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο είλαη ελδεδεηγκέλε θαη επαξθήο.
Οη καζεηέο κε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη θαζνδεγνχκελνη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, απαηηείηαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θχιισλ
εξγαζίαο γηα λα κε «ραζνχλ» κέζα ζηελ έθηαζε θαη ηνλ φγθν ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο.
Πξνζδηνξίδνληαη νη έλλνηεο, ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ ελδηαθέξνλ. Μαζεηέο κε
θιίζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θάλνπλ εχζηνρα ζρφιηα θαη θάπνηνη απφ απηνχο
γνεηεχνληαη απφ ην ρψξν, ην χθνο θαη ηεο ηερληθέο ηεο ΐηνπιεξνθνξηθήο.
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Απνδνκώληαο ζηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο
Ώλδξεαλή ΜΠΏΕΣΒΛΜΏΝ, PhD
Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ, baytel@ucy.ac.cy
Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία, ζπδεηείηαη ν ηξφπνο απνδφκεζεο ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ
ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνχ (Informal
Reasoning), ζηε βάζε ηεο ζεσξίαο ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο (dual process
theory). ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ άηππνπ ζπιινγηζκνχ θαη
επεμεγείηαη, ζε ζπληνκία, ν γλσζηηθφο κεραληζκφο πνπ ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ηξφπνπ ζθέςεο, κε βάζε ηε ζεσξία ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο
δηεξγαζίαο. Βπίζεο, ηεθκεξηψλεηαη ζεσξεηηθά ην πψο ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ άηππνπ
ζπιινγηζκνχ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ησλ
καλζαλφλησλ. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, κε βάζε ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν, παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα δηδαθηηθήο πξφηαζεο γηα ην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο
Λπθείνπ, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ θαηαγσγή, ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ αλζξψπσλ.
Λέμεηο-θιεηδηά : βηνινγία, δεμηφηεηεο άηππνπ ζπιινγηζκνχ, εθπαίδεπζε, πξνθαηαιήςεηο,
ζηεξεφηππα
Δηζαγσγή
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δηάθνξνη εξεπλεηέο, ζε κηα πξνζπάζεηα θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο, έρνπλ επηδείμεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ
γλσζηηθφ κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεκεξηλνχ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ, ν νπνίνο
έρεη ραξαθηεξηζζεί σο άηππνο ζπιινγηζκφο (informal reasoning) (Mercier 2011). ηελ
παξνχζα εξγαζία, ζα πξνηαζεί έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε
ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα
δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνχ. Βηδηθφηεξα, ζα ππνζηεξηρζεί φηη ε θαηαλφεζε θαη
αμηνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνχ κεραληζκνχ πνπ ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
άηππνπ ζπιινγηζκνχ, εθ κέξνπο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε
θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ/καζεζηαθνχ πιηθνχ πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε δεμηνηήησλ
άηππνπ ζπιινγηζκνχ, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη
ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Βπηπιένλ ζα παξνπζηαζηεί, ζε ζπληνκία, κηα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ην
κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο Λπθείνπ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνδφκεζε ζηεξεφηππσλ θαη
πξνθαηαιήςεσλ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνχ. Δ ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή πξφηαζε αθνξά ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ θαη ηε ζρέζε
ηνπο κε ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά επηηεχγκαηα. Δ ζπγθεθξηκέλε
δηδαθηηθή πξφηαζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο ελφηεηαο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο
ζηνλ άλζξσπν ή/θαη ηεο εμέιημεο ησλ νξγαληζκψλ ζην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο Λπθείνπ.
Θεσξεηηθό πιαίζην
Άηππνο ζπιινγηζκόο
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνιινί γλσζηηθνί επηζηήκνλεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ, δηαπίζησζαλ
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φηη ν θαζεκεξηλφο ηξφπνο ζθέςεο δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ζπιινγηζκφ ν νπνίνο
ζηεξίδεηαη ζε απζηεξνχο θαλφλεο ινγηθήο θαη καζεκαηηθψλ, αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο
φπσο ηηο πξνζσπηθέο αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θάζε ζθεπηφκελνπ. Γηα
απηφ, ν θαζεκεξηλφο ηξφπνο ζθέςεο έρεη ραξαθηεξηζζεί θαη σο άηππνο ζπιινγηζκφο (Mercier
2011). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζθέςεο έρεη απνθηήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, δηφηη αθνξά ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν ζθέςεο ησλ
αλζξψπσλ, θαζψο θαη ζηνλ ζπιινγηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε αλνηθηνχ ηχπνπ
πξνβιεκάησλ, ζχγρξνλσλ επίκαρσλ θνηλσληθν-επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ θαη εζηθψλ
δηιεκκάησλ, ηελ αληηκεηψπηζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε
θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρνιηάδνληαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαη
ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Kahneman & Frederick 2002, Mercier 2011).
Άηππνο ζπιινγηζκόο θαη ζεσξίεο ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο
Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, κε βάζε ηελ ηδέα ηνπ δπηζκνχ (duality) ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ,
έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηελ εμήγεζε ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ άηππνπ
ζπιινγηζκνχ (Frankish & Evans 2009, Kahneman & Frederick 2002). Οη ζεσξίεο απηέο πνπ
είλαη γλσζηέο σο ζεσξίεο ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο (dual process theories) (Evans
2008, Kahneman& Frederick 2002), πξφζθαηα, έρνπλ ελνπνηεζεί ζε κηα νινθιεξσκέλε
ζεσξία ζθέςεο (Evans 2008, Frankish & Evans 2009, Houde 2007), πνπ έρεη νλνκαζζεί
ζεσξία ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο (dual process theory).
Δ ζεσξία ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί
γλσζηηθνί κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο (distinct processing mechanisms),
νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά γλσζηηθά ζπζηήκαηα: ην γλσζηηθφ ζχζηεκα Ε θαη ην
γλσζηηθφ ζχζηεκα ΕΕ (cognitive systems: system I and system II) (Evans 2008, Kahneman &
Frederick, 2002). Με βάζε ηε ζεσξία απηή, ην γλσζηηθφ ζχζηεκα Ε ιακβάλεη ρψξα
απζφξκεηα θαη αζπλείδεηα, θαη είλαη δηαηζζεηηθνχ ηχπνπ, ελψ ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ΕΕ
ιακβάλεη ρψξα ζπλεηδεηά θαη εκπεξηέρεη ινγηθή θαη αθεξεκέλε ζθέςε. Βπηπιένλ, νη
δηαδηθαζίεο ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο Ε, φζνλ αθνξά ζηε θχζε ηνπο, είλαη γξήγνξεο θαη
απηφκαηεο, ελψ νη δηαδηθαζίεο ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ΕΕ είλαη αξγέο θαη ρξεηάδνληαη
πξνζεθηηθή ζθέςε (Evans 2008, Houde 2007, Kahneman & Frederick, 2002).
Βπηζηεκνληθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ γλσζηηθνχ
ζπζηήκαηνο Ε εμαξηψληαη απφ ην πιαίζην αλαθνξάο θαη απφ ηα ζηεξενηππηθά πηζηεχσ (De
Neys & Franssens 2009), απφ ηηο δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο, ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, ηηο
επηζηεκνινγηθέο πεπνηζήζεηο, ηηο πξνζσπηθέο αμίεο, ηηο επηζπκίεο, ηηο πξνζδνθίεο (Houde
2007), ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα θίλεηξα ηνπ θάζε ζθεπηφκελνπ (Evans 2008). Ώπφ ηελ άιιε,
ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ΕΕ παξέρεη ηνλ νξζνινγηθφ θαη αλαιπηηθφ ηξφπν ζθέςεο, θαη, δπλεηηθά,
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα ειέγρεη ηε δξάζε ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο Ε (Evans
2008). Βηδηθφηεξα, ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ΕΕ, δπλεηηθά, ειέγρεη ή/θαη παξεκπνδίδεη
(inhibition), αλ ζεσξεζεί αλαγθαίν, γλψζεηο/απνθάζεηο/απαληήζεηο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο
ζην γλσζηηθφ ζχζηεκα Ε, θαη νη νπνίεο ζηεξίδνληαη, θπξίσο, ζηε δηαίζζεζε θαη ζηηο
πξνθαηαιήςεηο (De Neys & Franssens 2009, Evans 2008), πξηλ ηελ ηειηθή ιχζε.
Ο έιεγρνο ή/θαη ε παξεκπφδηζε κηαο γλψζεο ή απφθαζεο ή απάληεζεο ηνπ γλσζηηθνχ
ζπζηήκαηνο Ε ζεσξείηαη σο έλα βαζηθφ κέξνο ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ άηππνπ
ζπιινγηζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ηα ζθεπηφκελα άηνκα, ελεξγά, πξνζπαζνχλ λα
αλαζηείινπλ κηα ζησπειή, αιιά αθαηάιιειε ππάξρνπζα γλψζε/απφθαζε (De Neys &
Franssens 2009). Δ δηαδηθαζία απηή ηνπ ειέγρνπ ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο Ε ελεξγνπνηείηαη
φηαλ ππάξμεη ζπλεηδεηά θξηηηθφο ζηνραζκφο γηα ηηο παξαδνρέο ηνπ θάζε αηφκνπ, θαζψο θαη
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ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηηο παξαδνρέο απηέο
(Houde 2007). Βπνκέλσο, ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα πξνψζεζε δεμηνηήησλ άηππνπ
ζπιινγηζκνχ θαη απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ επηβάιιεηαη λα δνζεί έκθαζε
ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ειέγρνπ απνθάζεσλ ηνπ γλσζηηθνχ
ζπζηήκαηνο Ε ησλ καλζαλφλησλ (Houde 2007), πξηλ απηνί νδεγεζνχλ ζε ηειηθέο απνθάζεηο.
ζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ΕΕ, ν Barrouillet (2011)
ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα
δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο ζθέςεο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη νη ζαθείο νδεγίεο
γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ παξαδνρψλ, εθ κέξνπο ηνπ θάζε αηφκνπ, ν ζπλεηδεηφο έιεγρνο ή
/θαη ε παξεκπφδηζε ηεο απζφξκεηεο ζθέςεο ηνπ ζπζηήκαηνο Ε, ε εθαξκνγή ηεο ηππηθήο
ινγηθήο ζθέςεο, ν ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ε απαξαίηεηε
πξνζνρή γηα αμηνιφγεζε ηεο απζφξκεηεο απάληεζεο πξνεξρφκελεο απφ ην ζχζηεκα Ε.
ηεξεόηππα–Πξνθαηαιήςεηο θαη Άηππνο πιινγηζκόο
Ο φξνο «ζηεξεφηππα» έρεη εηζαρζεί απφ ηνλ Walter Lippmann, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1920, ζην θιαζζηθφ ηνπ βηβιίν «Κνηλή γλψκε», θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη
νξηζκνί. Ώλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο έλλνηαο «ζηεξεφηππα», είλαη γεληθά
παξαδεθηφ φηη απηά είλαη γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη
αλαπαξάγνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, αληιψληαο ηε κνξθή θαη ην
πεξηερφκελφ ηνπο απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ησλ αλζξψπσλ. Ώιιάδνπλ πνιχ αξγά θαη
δχζθνια, θαη ε αιιαγή απηή επέξρεηαη σο απνηέιεζκα επξχηεξσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ
θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ. Ώλαδχνληαη θαη εθθξάδνληαη απζφξκεηα θαη αζπλείδεηα. Βπηπιένλ,
φπσο φια ηα γλσζηηθά ζρήκαηα, έηζη θαη ηα ζηεξεφηππα επεξεάδνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ηηο
νπνίεο νη άλζξσπνη δέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, θαη ηηο νπνίεο νξγαλψλνπλ κε
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Καζνδεγνχλ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε πξνο νξηζκέλεο εθδνρέο ή ηελ
απνκαθξχλνπλ απφ άιιεο, θαη επηπιένλ επεξεάδνπλ ην αλ θαη ην πφηε κηα πιεξνθνξία, πνπ
είλαη ήδε εγγεγξακκέλε ζηε κλήκε, ζα αλαζπξζεί γηα λα αμηνπνηεζεί ή φρη (Αξαγψλα 2007).
Σα ζηεξεφηππα ραξαθηεξίδνληαη απφ γεληθεχζεηο θαη ππεξαπινπζηεχζεηο, θαη νη άλζξσπνη ηα
απνδέρνληαη θαη ηα πηνζεηνχλ σο θνηλά παξαδεθηά ρσξίο λα ηα θηιηξάξνπλ κε βάζε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Σα αξλεηηθά θαη ππνηηκεηηθά ζηεξεφηππα ραξαθηεξίδνληαη σο
πξνθαηαιήςεηο. Σα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο θαίλεηαη φηη καζαίλνληαη ζε πάξα
πνιχ κηθξή ειηθία, θαη επνκέλσο φηαλ ηα παηδηά εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
θέξνπλ ζσξεία ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηεξεφηππσλ θαη ησλ
πξνθαηαιήςεσλ (Αξαγψλα, 2007). Βηδηθφηεξα, ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ηα ζηεξεφηππα
θαη νη πξνθαηαιήςεηο κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ θαη λα απνδνκεζνχλ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο
δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνχ, κε βάζε ηε ζεσξία ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο.
Βηδηθφηεξα, ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κέζσ ηεο
ιεθηηθνπνίεζεο ηνπο, ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ηνπ ειέγρνπ ησλ απζφξκεησλ απαληήζεσλ,
ζθέςεσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πεπνηζήζεσλ, ηεο δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ,
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη νξζφηεηαο επηρεηξεκάησλ, ηεο έγθπξεο ηεθκεξίσζεο
ζέζεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη (De Neys & Franssens 2009, Evans 2008).
Γηδαθηηθή πξόηαζε
Βαζηθέο αξρέο δηδαθηηθήο πξόηαζεο γηα ηελ απνδόκεζε ζηεξενηύπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ
κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνύ
Οη βαζηθέο αξρέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο πνπ ζηνρεχεη
ζηελ απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ είλαη νη αθφινπζεο:
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1. Ώμηνπνίεζε ηεο δηεξψηεζεο σο βαζηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Βηδηθφηεξα, ζην
πιαίζην ηεο δηεξψηεζεο πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ελφο αλνηθηνχ ηχπνπ πξνβιήκαηνο ή ελφο
θαζνδεγεηηθνχ ζελαξίνπ ή εξσηήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε ιχζε ή ε απάληεζε ζα παξαπέκπεη
ζηελ αλάγθε απνδφκεζεο ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ. Βπίζεο, ε ιεθηηθνπνίεζε ησλ
ζηεξενηχπσλ, ε πξνψζεζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ηνπ ειέγρνπ απνθάζεσλ ηνπ γλσζηηθνχ
ζπζηήκαηνο Ε ηνπ άηππνπ ζπιινγηζκνχ ησλ καλζαλφλησλ, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
αλαιπηηθήο ζθέςεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθέο ζηνρεχζεηο ηεο φιεο
δηδαθηηθήο/καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Houde 2007). Σν εθάζηνηε επηιεγφκελν πξφβιεκα,
ζελάξην ή εξψηεκα ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ησλ Ώλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Οη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ, ζην
πιαίζην ηεο δηεξψηεζεο, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππφ έκθαζε ζηφρσλ, ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ
ζηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε αλαζηνραζηηθέο, δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλίρλεπζε, αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ζηεξενηχπσλ, πξνθαηαιήςεσλ,
επηθαλεηαθψλ ζπλαηζζεκαηηζκψλ θαη άιισλ παξαδνρψλ πνπ αθνξνχλ ζην γλσζηηθφ
ζχζηεκα Ε ηνπ άηππνπ ζπιινγηζκνχ. Βπίζεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη γηα λα
αλαζηνράδνληαη φζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ
νηθνδνκνχλ γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηε ιήςε απφθαζεο (Mercier 2011).
2. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο. Βπηβάιιεηαη λα
εκπιαθνχλ ελεξγά ζε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα ζηνραζζνχλ
θξηηηθά γχξσ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο
θνζκνζεσξίεο ηνπο, κε ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνπο ίδηνπο, ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη
ηελ θνηλσλία. ΐαζηθή αξρή ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απνηειεί ε εμαηνκηθεπκέλε θαη
νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ε απηφ-αμηνιφγεζε θαη εηεξν-αμηνιφγεζε, πνπ
ζηνρεχεη ζηνλ βαζχηεξν αλαζηνραζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ θαη απφςεψλ ηνπο.
3. Δ απνζηνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζην πιαίζην ηεο
δηεξψηεζεο γηα απνδφκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ζα πξέπεη λα
εζηηάδεη, θπξίσο, ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ηελ πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ θαηαλφεζεο θαη
ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ άηππνπ ζπιινγηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε
ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ/ηζρπξηζκψλ
ηνπο κε δεδνκέλα θαη έγθπξα επηρεηξήκαηα, ππνβάιινληαο ππνζηεξηθηηθέο/αλαζηνραζηηθέο
εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «γηαηί ην ζθέθηεθεο απηφ;», «πψο ην γλσξίδνπκε απηφ;», «πφζν
αμηφπηζηε είλαη ε πεγή πξνέιεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζνπ;», «κε πνηα θξηηήξηα ππνζηεξίδεηο
απηφ;», κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο
ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο ΕΕ ηνπ άηππνπ ζπιινγηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ
γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο Ε. Βπίζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ζπιινγηζκνχ ησλ
καλζαλφλησλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζσ δηακνξθσηηθήο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο,, κε ηε
ρξήζε πνηθίισλ κέζσλ θαη εγθπξνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ, είλαη απαξαίηεηε.
4. Δ αλάπηπμε θαηάιιεια δνκεκέλνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, κε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο,
πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ φιε πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ άηππνπ
ζπιινγηζκνχ γηα απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο.
Παξάδεηγκα δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα πξνώζεζε δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνύ γηα
αληηκεηώπηζε ζηεξενηύπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο
Σν πην θάησ δηδαθηηθφ πιηθφ κε ηίηιν «Ώλζξψπηλα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
επηηεχγκαηα», ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ άηππνπ ζπιινγηζκνχ γηα ηελ απνδφκεζε
ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θπιεηηθά θαη κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ, θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αξρψλ θαη αμηψλ ηνπ
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αιιεινζεβαζκνχ, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο αιιεινθαηαλφεζεο, ηεο απνδνρήο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα νηθνδφκεζε
δίθαησλ θαη δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ.
«Ώλζξψπηλα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηηεχγκαηα»
Αξαζηεξηφηεηα 1:
Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηελ πεξηγξαθή ελφο πεηξάκαηνο πνπ έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 1980,
θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. Σν πείξακα πεξηγξάθεηαη
ζε έλα έγθπξν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. Ώθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ πεηξάκαηνο:
Έλαο εξεπλεηήο παξνπζίαζε ζε κηα νκάδα θνηηεηψλ έλα βίληεν πνπ έδεηρλε δχν άληξεο λα
κηινχλ θαη ηνλ έλα λα ζπξψρλεη ηνλ άιιν, ζε δχν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο. ηε κία εθδνρή, έλαο
ιεπθφο άλδξαο ζπξψρλεη έλα καχξν, ελψ ζηελ άιιε εθδνρή, έλαο καχξνο άλδξαο ζπξψρλεη
έλα ιεπθφ. Οη άλδξεο έζπξσρλαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ήηαλ ληπκέλνη κε ίδηα ξνχρα. Μεηά
ηελ πξνβνιή ηνπ βίληεν, νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηηο
ζθελέο πνπ είδαλ. Οη πιείζηνη θνηηεηέο αληηιήθζεθαλ ηνλ καχξν άλδξα ζαλ πξφζσπν
επηζεηηθφ, ελψ ηνλ ιεπθφ άλδξα ζαλ άλζξσπν πνπ έθαλε, απιά, έλα αζηείν.
ηε ζπλέρεηα, ν εξεπλεηήο παξνπζίαζε ζηνπο θνηηεηέο δηάθνξα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη δήηεζε απφ απηνχο λα πξνβιέςνπλ ζε πνηνλ απφ ηνπο δχν άληξεο
αλήθνπλ. Οη πιείζηνη θνηηεηέο απάληεζαλ φηη αλήθαλ ζηνλ ιεπθφ άλδξα.
α. Να ζρνιηάζεηε ηηο εξκελείεο πνπ έδσζαλ νη πιείζηνη θνηηεηέο γηα ηνπο δχν άλδξεο.
β. Να εμεγήζεηε πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη νη πιείζηνη θνηηεηέο ηνπ πην πάλσ
πεηξάκαηνο έδσζαλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζηελ ίδηα «πξαγκαηηθφηεηα».
γ. Να εμεγήζεηε πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη νη πιείζηνη θνηηεηέο ηνπ πην πάλσ
πεηξάκαηνο πξφβιεςαλ φηη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα αλήθαλ ζηνλ ιεπθφ άλδξα.
δ. Σν ρξψκα ηνπ αλζξψπηλνπ δέξκαηνο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ πνιχ ζθνχξν θαθέ έσο
ζρεδφλ θηηξηλσπφ. Να γξάςεηε πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη απηφ θαη γηαηί.
ε. Σνπο δχν πξνεγνχκελνπο αηψλεο, δηάθνξνη επηζηήκνλεο ππνζηήξηδαλ φηη νη δηαθνξέο ησλ
αλζξψπσλ ζηα επηηεχγκαηά ηνπο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ρξψκα ηνπ δέξκαηφο ηνπο θαη ηε
θπιή ηνπο. Με βάζε ηηο κέρξη ηψξα γλψζεηο ζαο ζην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο, λα γξάςεηε αλ
ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηνλ πην πάλσ ηζρπξηζκφ θαη λα γξάςεηε ηξία επηρεηξήκαηα γηα
λα ηεθκεξηψζεηε ηε ζέζε ζαο.
ζη. Να ζπδεηήζεηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο ζηελ νκάδα ζαο θαη λα γξάςεηε πφζν ζίγνπξνη/εο
είζαζηε γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ ζαο. Να ππνγξακκίζεηε
αλάινγα θαη λα ηεθκεξηψζεηε ηελ επηινγή ζαο: ΠΟΛΤ
ΛΕΓΟ
ΚΏΘΟΛΟΤ
δ. Ση ρξεηάδεζηε λα γλσξίδεηε πεξηζζφηεξν γηα λα είζαζηε πην ζίγνπξνη/εο γηα ηελ απάληεζή
ζαο θαη ηελ εγθπξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ ζαο;
Αξαζηεξηφηεηα 2:
Να δηαβάζεηε ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο πνπ ζαο δίλνληαη, λα αμηνπνηήζεηε ηηο γλψζεηο ζαο
γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα (ή/θαη ηελ εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ) θαη λα απαληήζεηε ζηα ηξία
επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ:
Ε. Σν ρξψκα ηεο επηδεξκίδαο καο θαη νη δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο θαζνξίδνληαη γελεηηθά
απφ ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα θπξίσο κέζσ κηαο ρξσζηηθήο νπζίαο πνπ νλνκάδεηαη κειαλίλε.
ΕΕ. Μειαλίλε έρνπλ ηφζν ηα αλνηθηφρξσκα φζνλ θαη ηα ζθνπξφρξσκα άηνκα. Δ δηάθνξα πνπ
ππάξρεη κεηαμχ ησλ αηφκσλ βξίζθεηαη ζηνλ αξηζκφ, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ ζσκαηηδίσλ
κειαλίλεο. Δ κειαλίλε είλαη κηα κεγάιε αδξαλήο πξσηεΎλε πνπ δξα ζαλ έλα βηνινγηθφ
πξνζηαηεπηηθφ θίιηξν θαηά ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UV αθηηλνβνιία) θαη καο
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πξνζηαηεχεη απφ ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηέο ηεο. πγθεθξηκέλα, απνξξνθά ηηο αθηίλεο UV θαη
εμνπδεηεξψλεη ηηο ηδηαίηεξα βιαβεξέο ειεχζεξεο ξίδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην δέξκα καο κεηά
ηελ θαηαζηξνθή ηνπο απφ ηελ UV αθηηλνβνιία.
ΕΕΕ. ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο γεο φπνπ ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία θηάλεη ζηε κεγαιχηεξε
έληαζή ηεο, νη άλζξσπνη έρνπλ πην πςειέο ζπγθεληξψζεηο κειαλίλεο. Δ κειαλίλε
πξνζηαηεχεη επίζεο ηε βηηακίλε ΐ9 (θπιιηθφ νμχ) πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχλζεζε ηνπ
DNA ζηα θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.
IV. Δ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία είλαη απαξαίηεηε ζηνλ άλζξσπν γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο
βηηακίλεο D3. Σα άηνκα πνπ δνπλ καθξηά απφ ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο θαη δηαζέηνπλ αλνηθηφ
ρξψκα δέξκαηνο, πιενλεθηνχλ φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή βηηακίλεο D3, ε νπνία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ απφ ην έληεξν, γηα ηε
δηακφξθσζε θαη ηε δηαηήξεζε πγηψλ νζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο λεπξν-κπτθήο
ιεηηνπξγίαο.
α. πκθσλείηε ή φρη κε ηνλ ηζρπξηζκφ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ έρεηε θαηαγξάςεη ζην
εξψηεκα ε ηεο Αξαζηεξηφηεηαο 1 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
β. Να πξνζπαζήζεηε λα βειηηψζεηε ή λα δηνξζψζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο πνπ αθνξνχλ ζηα
εξσηήκαηα β, γ, δ θαη ε ηεο Αξαζηεξηφηεηαο 1, γξάθνληαο ηηο αιιαγέο ζε μερσξηζηφ ραξηί.
γ. Να αλαζηνραζηείηε θαη λα γξάςεηε ηηο απφςεηο ζαο γηα ην παξαθάησ ζχληνκν θείκελν,
δίλνληαο ζε ζπληνκία δχν παξαδείγκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαθάησ ηνπνζέηεζε «Ζ
ηδέα καο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θόζκν, νη αμίεο καο θαη ηα ηδαληθά καο είλαη όλησο «δηθά
καο» ή κήπσο ηα «θιεξνλνκήζακε» δίρσο λα ηα θηιηξάξνπκε κε ην δηθό καο θξηηήξην; Μήπσο
πηζηεύνπκε πξάγκαηα από ζπλήζεηα, επεηδή δελ θάλακε ηνλ θόπν λα ζθεθηνύκε ηε δηθή καο
γλώκε γηα ηα πξάγκαηα; Πόζν γλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο ηειηθά;»
Δπίινγνο
ηελ παξνχζα εξγαζία, ζπδεηήζεθε ε ζεκαληηθφηεηα θαη ν ηξφπνο πξνψζεζεο δεμηνηήησλ
άηππνπ ζπιινγηζκνχ γηα ηελ απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, κε βάζε ηε
ζεσξία ηεο δηηηήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο, ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Βπίζεο, κε βάζε ην
πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην, παξνπζηάζηεθε κηα ζρεηηθή δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ην
κάζεκα ΐηνινγίαο, κε ηίηιν «Ώλζξψπηλα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηηεχγκαηα».
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“Microscope detectives”: ε Βηνινγία ζην Γπκλάζην κέζα από έλα etwinning πξόγξακκα κε ζρνιείν ζηε Γαιιία
Εσάλλα ΝΒΕΛΏ
Πξόηππν Γπκλάζην Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ, neila@otenet.gr
Πεξίιεςε
ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ΐηνινγίαο Γ΄ γπκλαζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πξφηππν
Γπκλάζην Γσζηκαίαο ρνιήο Εσαλλίλσλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 έλα πξφγξακκα etwinning κε ην ζρνιείν Jean Moulin ηεο Ννηίνπ Γαιιίαο. Οη καζεηέο, κεηά απφ θάπνηεο
δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, αληάιιαμαλ θσηνγξαθίεο
κηθξνζθνπηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, πνπ αθνξνχζαλ δηαθφξσλ ηχπσλ θχηηαξα. Σα παηδηά ηνπ
άιινπ ζρνιείνπ έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ πνηα βηνινγηθή δνκή έδεηρλε ε θάζε θσηνγξαθία
θαη λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα-γξίθνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο γηλφηαλ κέζα απφ ηελ
πιαηθφξκα e-twinning ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε κε ηελ θνηλή
παξαγσγή e-book θαη κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο καζεηέο θαη
ησλ δπν ζρνιείσλ, πνπ ππήξμε πνιχ ζεηηθή. ηε ζπλέρεηα ην πξφγξακκα δηαθξίζεθε κε
Βζληθή θαη Βπξσπατθή Βηηθέηα πνηφηεηαο. Δ βηνινγηθή γλψζε κπνξεί ινηπφλ λα
πξνζεγγηζηεί επηηπρψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ μέλσλ
γισζζψλ, εληζρχνληαο ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ζην ζρνιείν.
Λέμεηο-θιεηδηά :
ΐηνινγία γπκλαζίνπ, e-twinning, κηθξνζθφπην, λέεο ηερλνινγίεο
Δηζαγσγή
Βίλαη πιένλ γλσζηά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο αδειθνπνίεζεο
e-twinning κεηαμχ δπν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζρνιείσλ δηαθνξεηηθψλ (ζπλήζσο) επξσπατθψλ
ρσξψλ. Πξαγκαηνπνηνχληαη, ήδε απφ ην 2005, κέζα απφ ηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα etwinning (www.etwinning.net), πνπ παξέρεη ρξήζηκεο νδεγίεο, απφ ηελ εχξεζε ―εηαίξσλ‖ γηα
ηελ έλαξμή ηνπο κέρξη θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο. Δ έκθαζε δίδεηαη ζηε ζπλερή
αιιειεπίδξαζε ησλ εκπιεθφκελσλ καζεηψλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ρψξεο, κε
ζπλεπαγφκελε ηε βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ αιιά θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηα ζρνιεία (Kampylis
et al. 2012, Παπαδάθεο 2015). Σα πξνγξάκκαηα e-twinning ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ Βζληθή
Τπεξεζία Τπνζηήξημεο θάζε ρψξαο (www.etwinning.gr γηα ηελ Βιιάδα, www.etwinning.fr
γηα ηε Γαιιία), ε νπνία, κεηά ην πέξαο ηνπο ηα αμηνινγεί θαη απνλέκεη ηε δηάθξηζε ―Βζληθή
Βηηθέηα πνηφηεηαο‖ ζε φζα πιεξνχλ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη, ελψ ε
Βπξσπατθή Τπεξεζία e-twinning απνλέκεη κηα θνξά ην ρξφλν ηελ ―Βπξσπατθή Βηηθέηα
πνηφηεηαο‖ (www.etwinning.net/en/pub/projects/awards.htm). Οη ππεξεζίεο απηέο
νξγαλψλνπλ επίζεο ελδηαθέξνληα ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηα e-twinning
πξνγξάκκαηα (www.etwinning.net/en/pub/professionaldevelopment.htm).
Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ελφο παξφκνηνπ ζεκηλαξίνπ γηα θαζεγεηέο Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ
ην επηέκβξην ηνπ 2015 ζην Montpellier ζηε Γαιιία, ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε κε ηε
ζπλάδειθν Catherine Lapierre, βηνιφγν ηνπ ζρνιείνπ ―Lycee Jean Moulin‖ ζηε Νφηην
Γαιιία, έλα πξφγξακκα e-twinning ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ΐηνινγίαο.
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Σν πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο e-twinning “Microscope detectives”
Έηζη, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, έλα ηκήκα ηεο Γ' ηάμεο ηνπ Πξφηππνπ Γπκλαζίνπ
Γσζηκαίαο ρνιήο Εσαλλίλσλ (22 καζεηέο) θαη έλα ηκήκα ηεο Ώ' ηάμεο ηνπ Λπθείνπ Lycee
Jean Moulin ηνπ Pezenas (27 καζεηέο) απφ ηε Νφηην Γαιιία πξαγκαηνπνίεζαλ ην πξφγξακκα
e-twinning ―Microscope detectives‖ (―Οη ληεηέθηηβ ηνπ κηθξνζθνπίνπ‖): κηα δηαδηθηπαθή
ζπλεξγαζία, πνπ δηήξθεζε 7 κήλεο (Αεθέκβξηνο 2015-Ενχληνο 2016) θαη έγηλε εμ' νινθιήξνπ
ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
Πεξηειάκβαλε σο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ θπηηάξσλ παξαηεξεκέλσλ
ζηα κηθξνζθφπηα απφ καζεηέο ηνπ ελφο ζρνιείνπ θαη ηελ εχξεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ θάζε
θπηηάξνπ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ άιινπ ζρνιείνπ, παξνπζίαζε γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε ρξήζε
ησλ κηθξνζθνπίσλ απφ ηνπο κελ θαη ζρεηηθέο εξσηήζεηο (quizz) πξνο ηνπο ππφινηπνπο, θαζψο
θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαηαζθεπή ελφο ηειηθνχ e-book απφ φινπο ηνπο
καζεηέο. Οη καζεηέο ελεπιάθεζαλ επίζεο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο αιιεινγλσξηκίαο, φπσο
αληαιιαγή θσηνγξαθηψλ ηνπο θαη ςεθηαθή παξνπζίαζε ησλ ζρνιείσλ ηνπο, θαζψο θαη ζε
εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο (δσγξάθηζαλ ινγφηππν γηα ην πξφγξακκα θαη θσηνγξάθηζαλ ην
ζρνιείν ηνπο).
Γηα ην πξφγξακκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεθηξνληθή επξσπατθή πιαηθφξκα e-twinning,
φπνπ έγηλε εγγξαθή φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ κε πξνζσπηθφ θσδηθφ γηα ηνλ
θαζέλα. Οη καζεηέο είραλ δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πξφγξακκα ηφζν
ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ή θαη ηεο ζρνιηθήο
βηβιηνζήθεο, φζν θαη απφ ην ζπίηη ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή, ην laptop, ην tablet
ή αθφκε θαη ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν. Δ επηπιένλ εξγαζία απφ ην ζπίηη ήηαλ απαξαίηεηε,
ηδίσο γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο, επεηδή ην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο γηα εκάο ζην Γπκλάζην
είλαη κφλν κηα ψξα ηελ εβδνκάδα, ελψ νη Γάιινη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηέζζεξηο
ψξεο ΐηνινγίαο ηελ εβδνκάδα (δπν ψξεο ζηα γαιιηθά θαη επηπιένλ δπν ψξεο ΐηνινγίαο ζηα
αγγιηθά). Βπίζεο ελεκεξψζεθαλ εγγξάθσο θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα
ζπκθσλήζνπλ γηα ηπρφλ αλαξηήζεηο θσηνγξαθηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ πιαηθφξκα θαη λα
κπνξνχλ, αλ ζέινπλ, λα παξαθνινπζνχλ δηαδηθηπαθά ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο σο
―παξαηεξεηέο‖.
ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
Οη δεμηφηεηεο, πνπ επηδηψμακε λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο καο, ήηαλ:
-γλσζηηθέο, κέζσ ηεο εκπέδσζεο ηεο κειέηεο βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ
-ζπλεξγαηηθέο, ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηνπο Γάιινπο ―εηαίξνπο‖ ηνπο
-γισζζηθέο θαη ςεθηαθέο (βειηίσζε ζηελ μέλε γιψζζα θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αληίζηνηρα)
-θαιιηέξγεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο (έξεπλα, νξγάλσζε
δεδνκέλσλ, δηαρείξηζε ρξφλνπ, επίιπζε πξνβιεκάησλ, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζηα
δηαδηθηπαθά ―θφξνπκ‖ ηεο πιαηθφξκαο)
-ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, κε ηελ ελεξγή ηνπο
ζπκκεηνρή ζην έξγν.
Μεζνδνινγία
ΐαζηζηήθακε ζην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο (ΐιάρνο, 2004) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αλαθαιππηηθή κέζνδν, ζε κηα ινγηθή επξχηεξνπ θαη ζηνρεπκέλνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο project
(Frey, 1986). Αψζακε ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
εθαξκφδνληαο θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, κε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Ώμηνπνηήζακε ηε
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ζεσξία ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, ψζηε νη καζεηέο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα λα
θαηαθηνχλ ηε γλψζε κέζα απφ ηελ παξάιιειε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ
έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπο. Βπίζεο εθαξκφζηεθαλ πξαθηηθέο κάζεζεο κε ζηνηρεία
αλάδξαζεο, φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
πλεξγαηηθέο δξάζεηο ησλ καζεηώλ
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο καο εξγάζηεθαλ ζε κηθξέο νκάδεο (2-5 αηφκσλ): γηα ηε ιήςε
θσηνγξαθηψλ ηεο πφιεο ησλ Εσαλλίλσλ θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ παξνπζίαζε ηεο πφιεο
καο, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ινγφηππνπ ηνπ έξγνπ (θηινηέρλεζαλ εηθφλα κε θαθφ ληεηέθηηβ
ζπλδπαζκέλν κε DNA), γηα ηε δηαδηθηπαθή έξεπλα πξνο εχξεζε εηθφλσλ θαη πιεξνθνξηψλ
γηα ηα κηθξνζθφπηα απφ ηελ εθεχξεζε ηνπο ην 16ν αηψλα κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ θαηαζθεπή
ζρεηηθήο παξνπζίαζεο θαη ηνπ 1νπ forum, γηα ηελ έξεπλα πξνο εχξεζε θσηνγξαθηψλ
δηαθφξσλ ηχπσλ θπηηάξσλ (θπηηθψλ, δσηθψλ, κηθξνβηαθψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ
θαηαζθεπή ελφο παλνξάκαηνο/παξνπζίαζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ quiz/3νπ forum, γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ηειηθνχ e-book, κε αληαιιαγέο πιηθνχ κε ηνπο Γάιινπο καζεηέο. Ώθφκε,
εξγάζηεθαλ θπξίσο αηνκηθά γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 2νπ forum (πξφθεηηαη γηα
ην forum πνπ θαηαζθεχαζε ην Γαιιηθφ ζρνιείν), θαζψο θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δπν
εθαξκνγψλ padlets (1ν: γλσξηκίαο κε ηνπο εηαίξνπο θαη 2ν: αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο).
Δλζσκάησζε ζηε δηδαθηέα ύιε
ηε δηδαθηέα χιε ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ ε πξψηε κεγάιε ελφηεηα έρεη ζαλ θχξηα ζεκαηηθή ηε
κειέηε ησλ θπηηάξσλ (Μαπξηθάθε, Γθνχβξα & Κακπνχξε, 2007, θεθάιαην 1). ηελ
παξάγξαθν 1.2 ηνλίδεηαη ε αλαθάιπςή ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ πξψησλ κηθξνζθνπίσλ. ηε
ζπλέρεηα εμεγνχληαη αλαιπηηθά νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θπηηάξσλ: θπηηθά, δσηθά θαη
κηθξνβηαθά.
Σν παξφλ e-twinning έξγν, έρνληαο ηελ ίδηα απηή ζεκαηηθή, απνηέιεζε έλα άξηζην εξγαιείν
κηαο πην ειθπζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Έηζη, δφζεθε ε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο καο λα εκβαζχλνπλ ζηε κειέηε σο εμήο: α) κε ηελ εθπφλεζε ηεο
παξνπζίαζεο ―History and types of microscopes‖ ηαμίδεςαλ ζην ρξφλν απφ ην πξψην
κηθξνζθφπην θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ θπηηάξσλ έσο ηα πην ζχγρξνλα ειεθηξνληθά
κηθξνζθφπηα. ηε ζπλέρεηα, ζην 1ν ―forum‖ νη Έιιελεο καζεηέο έζεζαλ ζρεηηθά εξσηήκαηα
πξνο απάληεζε ζηνπο Γάιινπο καζεηέο θαη β) κε ηελ εηνηκαζία ηνπ ―Cell diaporama‖,
παλφξακα κε εληππσζηαθέο εηθφλεο απφ ηε δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε καζεηψλ καο γηα
θσηνγξαθίεο θπηηάξσλ απφ κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο, θαζψο θαη κε ην ζρεηηθφ 3ν
―forum‖, φπνπ έγηλε ζηε ζπλέρεηα αληαιιαγή ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ (απφ εκάο) θαη
απαληήζεσλ (απφ ηνπο εηαίξνπο). Κάπνηεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηα αληηβηνηηθά θαη ζηελ
ηλζνπιίλε, βηνινγηθέο έλλνηεο ηνπ 6νπ θεθαιαίνπ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (Μαπξηθάθε,
Γθνχβξα & Κακπνχξε, 2007).
Δπηθνηλσλία θαη αληαιιαγή κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ
Δ πξψηε επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ έγηλε κε ηε Γαιιίδα ζπλεξγάηηδα θαη ζπληδξπηή
ηνπ έξγνπ ζην ―εκηλάξην εμεχξεζεο εηαίξσλ‖ ζην Montpellier ηεο Γαιιίαο (επηέκβξηνο
2015). Δ επηθνηλσλία ζπλερίζηεθε κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (e- mail), θαζψο θαη κέζσ
ηνπ Teachers' Bulletin ηεο πιαηθφξκαο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ελψ κε αλάινγν
ηξφπν γηλφηαλ θαη κεηαμχ ησλ άιισλ δπν ζπλεξγαηψλ-θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ (έλαο γηα
θάζε ζρνιείν).
Γηα ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ-καζεηψλ ζρεδηάζηεθαλ νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο (ζην
twinspace.etwinning.net/10591):
-παξνπζίαζε ―Our city Ioannina‖ κε θσηνγξαθίεο, πνπ έβγαιαλ νη ίδηνη νη καζεηέο θαη
αληίζηνηρε παξνπζίαζε απφ ηνπο Γάιινπο
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-παξνπζίαζε ―History and types of microscopes:‖ γηα ηελ εμέιημε ησλ κηθξνζθνπίσλ, κε
πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη καζεηέο καο κεηά απφ έξεπλα ζην δηαδίθηπν
-θαηαζθεπή ηνπ 1νπ (ρξνλνινγηθά) forum ―Guessing about microscopes‖, κε ζρεηηθέο κε ηελ
πξνεγνχκελε παξνπζίαζε εξσηήζεηο πξνο ηνπο εηαίξνπο θαη δηφξζσζε ιαλζαζκέλσλ
απαληήζεσλ απφ κέξνπο καο
-παξνπζίαζε ―Cell diaporama‖, φπνπ παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο δηάθνξσλ ηχπσλ
θπηηάξσλ απφ κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο (φπσο θπηηθά θχηηαξα, εξπζξνθχηηαξα,
ζπεξκαηνδσάξην, σάξην, έκβξπν 4 θπηηάξσλ, λεπξψλαο, θχηηαξα παγθξέαηνο, γπξεφθνθθνη,
βαθηήξηα), πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο καο κεηά απφ δηαδηθηπαθή έξεπλα
-δεκηνπξγία ηνπ 3νπ forum ―Check your knowledge: quiz on cells‖, ζαλ παηρλίδη γλψζεσλ
βαζηζκέλν ζηηο πξνεγνχκελεο εηθφλεο θπηηάξσλ, πνπ νξγαλψζεθαλ θαη επελδχζεθαλ κε
θαηάιιεια εξσηήκαηα απεπζπλφκελα ζηνπο Γάιινπο καζεηέο, θαιχπηνληαο πνιιά βηνινγηθά
ζέκαηα (εξσηήζεηο φπσο αλ ηα εξπζξνθχηηαξα έρνπλ ππξήλα, πνην είλαη ην κεγαιχηεξν ζε
φγθν αλζξψπηλν θχηηαξν, πνην είλαη ην θχηηαξν κε ηελ ―νπξά‖, πνην κνηάδεη κε αζηέξη, πνηα
ε ιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο, ηη εθθξίλνπλ ηα θχηηαξα ησλ λεζίδσλ Langerhans, ηη πξνθαιεί
ε γχξε ζε αξθεηνχο αλζξψπνπο, πψο θαηαπνιεκνχληαη ηα βαθηήξηα)
-αληίζηνηρν ην 2ν forum ―Guessing about cells' picture‖ απφ ην Γαιιηθφ ζρνιείν, κε
εξσηήζεηο πξνο εκάο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε δηαθφξσλ θπηηάξσλ ζε θσηνγξαθίεο απφ
κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο (φπσο αλ πξφθεηηαη γηα επθαξπσηηθφ ή πξνθαξπσηηθφ θχηηαξν,
γηα θπηηθφ ή δστθφ, γηα κνλνθχηηαξν νξγαληζκφ ή θάπνηνλ ηζηφ)
-αλαξηήζεηο ζηα padlets: ην 1ν ―Our High school...‖ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ γλσξηκία κε ην
Γαιιηθφ ζρνιείν θαη ην 2ν ―Comments' book‖ γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ απφ
φινπο ηνπο καζεηέο, Έιιελεο θαη Γάιινπο
-αληαιιαγή εηθφλσλ γηα ηνλ ινγφηππν (logo) ηνπ έξγνπ: πξσηφηππε εηθαζηηθή δεκηνπξγία
απφ ηνπο καζεηέο καο ζηελ 1ε ζειίδα ηνπ twinspace, ―ζχλλεθν‖ απφ ιέμεηο απφ ηνπο
Γάιινπο ζην ηειηθφ e-book.
πλεξγαζία κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ θαη παξαγσγή θνηλνύ πιηθνύ
Δ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ-εηαίξσλ ήηαλ ζπλερήο απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ έσο
θαη ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ ―εηηθέηα πνηφηεηαο‖. Ώθνξνχζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ
έξγνπ, δειαδή ην ζρεδηαζκφ θαη ην ζπγρξνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο εηζαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αιιεινγλσξηκίαο, κειέηε ησλ θπηηάξσλ, δεκηνπξγία θαη ζπκπιήξσζε απφ
ηνπο καζεηέο ησλ παξνπζηάζεσλ, quiz θαη ησλ 3 θφξνπκ, θαζψο θαη ησλ 2 padlets
αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ηειηθνχ e-book.
Οη δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπλεξγάζηεθαλ νη εηαίξνη καζεηέο ήηαλ:
-ηα δπν padlets, φπνπ αλαξηνχλ ηηο απαληήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπο. Αεκηνπξγήζεθαλ αθελφο
γηα ηελ γλσξηκία κε ην Γαιιηθφ ζρνιείν (―Our High school...‖) θαη αθεηέξνπ γηα ηελ ηειηθή
αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ απφ φινπο ηνπο καζεηέο, Έιιελεο θαη Γάιινπο (ην ―Comments'
book‖)
-ηα ηξία θφξνπκ, φπνπ νη καζεηέο ηνπ ελφο ζρνιείνπ ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηνπο εηαίξνπο ηνπο
γηα ηα βηνινγηθά ζέκαηα, πνπ κειεηνχλ (forum ―Guessing about microscopes‖ γηα ηελ ηζηνξία
ησλ κηθξνζθνπίσλ θαη forum ―Check your knowledge: quiz on cells‖ γηα ηχπνπο θπηηάξσλ
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο θαη απαληήζεθαλ απφ ηνπο Γάιινπο καζεηέο, ελψ ην
forum ―Guessing about cells' picture‖ γηα αλαγλψξηζε θσηνγξαθηψλ θπηηάξσλ
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Γάιινπο καζεηέο θαη απαληήζεθε απφ ηνπο Έιιελεο)
-ην ηειηθφ e-book, φπνπ γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ ηχπσλ ησλ θπηηάξσλ θαη ηεο κειέηεο ηνπο.
Σν Γαιιηθφ ζρνιείν ζπλέηαμε ηηο ζειίδεο ηνπ θαη ην Βιιεληθφ ζπκπιήξσζε ην πεξηερφκελν
θαη βειηηζηνπνίεζε ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
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Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ήηαλ απαξαίηεηε ζην ζρνιείν ε χπαξμε ππνινγηζηψλ κε
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη ε πξνζπκία ησλ παηδηψλ λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ απφ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο ζπζθεπέο ζην δηθφ
ηνπο ρψξν. Οη λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ έηζη δεκηνπξγηθά ζαλ αμηφπηζηα εξγαιεία
γηα ηε δφκεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, σο εμήο: γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εηαίξσλ
θαζεγεηψλ κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (e-mail), απφ ηνπο καζεηέο γηα ηε ιήςε ςεθηαθψλ
θσηνγξαθηψλ ησλ πφιεσλ θαη ησλ ζρνιείσλ, γηα ηε δηαδηθηπαθή έξεπλα πξνο αλαδήηεζε
εηθφλσλ θπηηάξσλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
παξνπζηάζεσλ (πφιεσλ, ηζηνξίαο κηθξνζθνπίαο, ηχπσλ θπηηάξσλ) κε ρξήζε ηνπ google
drive. Σέινο, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δπν padlets (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη ην commentbook γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο καζεηέο), ησλ ηξηψλ θφξνπκ (κε ην twinspace),
ηνπ ηειηθνχ e-book (εξγαιείν calameo). Ώθφκε, γηα βειηίσζε ηεο έθθξαζεο θαη αλαδήηεζε
εηδηθψλ βηνινγηθψλ φξσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κηα πνπ ην φιν πξφγξακκα δηεμήρζε ζε
απηήλ, έγηλε πεξηζηαζηαθά ρξήζε ηνπ google translator.
Απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπδήηεζε
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Ώλαιπηηθφηεξα:
Αληίθηππνο ζηνπο καζεηέο θαη βειηίσζε ηεο βηνινγηθήο γλώζεο:
Δ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο καζεηέο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπ comment book αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ: φινη βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα ηε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Γάιινπο καζεηέο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην
κάζεκα, ελψ θάπνηνη αλαγλσξίδνπλ κε ηθαλνπνίεζε φηη βειηίσζαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ
αγγιηθή γιψζζα. Ώξθεηνί καζεηέο καο παξαηεξνχλ φηη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ζε έλα κνλφσξν
κάζεκα, φπσο είλαη ηψξα ε ΐηνινγία ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ, είλαη δπζηπρψο ειάρηζηνο θαη
επηηξέπεη νξηαθά ηέηνηεο πξσηφηππεο δξαζηεξηφηεηεο.
Βκείο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχκε φηη νη αλακελφκελεο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ βειηηψζεθαλ
ζεκαληηθά (αλαιχνληαη ζην ―ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο‖). ην γλσζηηθφ επίπεδν,
δηαπηζηψζακε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ θπηηθψλ, δσηθψλ θαη κηθξνβηαθψλ
θπηηάξσλ, αλαγλψξηζή ηνπο απφ εηθφλεο παξαηήξεζεο ηνπο κε κηθξνζθφπην, εκβάζπλζε ζηηο
ηδηαηηεξφηεηεο πνιιψλ θπηηάξσλ (εξπζξνθπηηάξσλ, σαξίσλ, ζπεξκαηνδσαξίσλ, λεπξψλσλ,
γπξεφθνθθσλ, θπηηάξσλ λεζίδσλ Langerhans παγθξέαηνο, εκβξπτθψλ θπηηάξσλ) θαη
θάπνησλ νπζηψλ πνπ παξάγνληαη (φπσο ηλζνπιίλε ή αληηβηνηηθά), θαζψο θαη εκπινπηηζκφο
ηεο βηνινγηθήο γλψζεο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ απαξρή θαη ηελ εμέιημε ησλ
κηθξνζθνπίσλ κέρξη ζήκεξα.
Αληίθηππνο ζηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ:
Σν πξφγξακκα επεξέαζε ζαθψο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή: ε κάζεζε έγηλε κηα πην
ελεξγή θαη ειθπζηηθή δηαδηθαζία, ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ (καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) αλαπηχρζεθε θαη εδξαηψζεθε, ε δηδαζθαιία
απφθηεζε κηα πην ζχγρξνλε, ―θξέζθηα‖ κνξθή κε επξσπατθή δηάζηαζε.
Χθέιεηα γηα ην ζρνιείν καο από ην πξόγξακκα:
Βληζρχζεθε ν θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπ Πξφηππνπ Γπκλαζίνπ Γσζηκαίαο ρνιήο
Εσαλλίλσλ κε ηελ παξνχζα ζπλεξγαζία κε έλα ζρνιείν ηεο Γαιιίαο θαη κάιηζηα ζηνλ
επηζηεκνληθφ ηνκέα ηεο ΐηνινγίαο, κε άιιε κηα εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ζπλζεηηθήο
εξγαζίαο ηχπνπ project κε έκθαζε ζηελ ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ. Πξαγκαηψζεθε
ε επξσπατθή θαη δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ δηαλνίρηεθαλ νξίδνληεο γηα
πηζαλέο πξνζερείο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίεο ζε άιια επξσπατθά πξνγξάκκαηα, φπσο
αδειθνπνίεζε ή θνηλή πξφηαζε γηα Erasmus+.
Σν πην επηηπρεκέλν απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ζεσξνχκε φηη είλαη ε επηηπρήο εθαξκνγή ελφο etwinning πξνγξάκκαηνο ζηε ΐηνινγία, κε επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν απφ ηηο Φπζηθέο
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Βπηζηήκεο, ελψ ζπλήζσο ηα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν εζηηαζκέλν
ζηελ εμάζθεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ.
Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο ήηαλ ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζην ζρνιείν απφ ηνπο Έιιελεο καζεηέο (ιφγσ ηνπ κφιηο σξηαίνπ καζήκαηνο ηεο βηνινγίαο
αλά εβδνκάδα), θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξίνδνη ησλ δηαθνπψλ ζηηο ρψξεο
εηαίξνπο, νπφηε απαηηείηαη θαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ.
Σν έξγν έιαβε ηελ Βζληθή Βηηθέηα πνηφηεηαο απφ ηελ Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ηεο Βιιάδαο
(Οθηψβξηνο 2016), θαζψο θαη ηεο Γαιιίαο (Ενχιηνο 2016), φπσο θαη ηελ Βπξσπατθή Βηηθέηα
πνηφηεηαο (Εαλνπάξηνο 2017).
Βηβιηνγξαθία-Γηθηπνγξαθία
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Frey, K. (1986). Ζ κέζνδνο project. Θεζζαινλίθε: Βθδφζεηο Οίθνο Ώδεξθψλ Κπξηαθίδε
Kampylis, P, Bocconi, S., &Punie, Y. (2012). Fostering innovative pedagogical practices
through online networks: the case of eTwinning. Proceedings of the SQM / INSPIRE 2012
Conference. Tampere, Finland
www.etwinning.net
https://www.etwinning.net/en/pub/projects/awards.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/professionaldevelopment.htm
http://twinspace.etwinning.net/10591 κε username: visiteur.visiteur.6 password: label2016

35

Ωρξά πεηξνραίηε: δηαζεκαηηθό ζελάξην Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Βηνινγίαο γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ
Βηξήλε Ώ. ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟΤ1 – Παλαγηψηεο Κ. ΣΏΕΝΏΚΔ2
4ν Γεληθό Λύθεην Εσγξάθνπmailto:

Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Φηιόινγνο, 4ν Λύθεην Εσγξάθνπ, panirster@gmail.com
2
Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Βηνιόγνο, MEd, PhD, 4ν Λύθεην Εσγξάθνπ,
stasinakis@biologia.gr

1

Πεξίιεςε
Δ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο δχν γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ,
ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο ΐηνινγίαο. ΐαζίδεηαη ζε έλα δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθε
ζην 4ν Γεληθφ Λχθεην Γσγξάθνπ, ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. Δ δηδαζθαιία αθνξνχζε ην πνίεκα
Χρξά πεηξνραίηε ηνπ Κψζηα Καξπσηάθε (Λνγνηερλία) θαη ηα εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα
Ννζήκαηα (ΐηνινγία). πκκεηείραλ δχν ηκήκαηα ηεο Ώ΄ Λπθείνπ, ζηα νπνία ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
δηδάρζεθαλ κε αληίζηξνθε ζεηξά, κε ηε ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο. Δ αλάιπζή καο δηαπηζηψλεη πσο νη
καζεηέο θαίλεηαη λα βνεζηνχληαη απφ ηε ΐηνινγία, φηαλ απηή πξνεγείηαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
Λνγνηερλίαο, αθφκα θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ηεο ςπρνζχλζεζεο θαη ηεο ζθέςεο ηνπ
πνηεηή. Ώθφκα θαη νη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη Λνγνηερλία θαη κεηά ΐηνινγία, ππνςηάδνληαη ην
πηζαλφ φθεινο πνπ ζα είραλ αλ είραλ δηδαρζεί ηε ζρεηηθή ελφηεηα. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο,
παξαζέηνπκε ηα θχιια εξγαζίαο πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο.
Λέμεηο: ινγνηερλία, βηνινγία, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε

Δηζαγσγή
Δ αλάγθε ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα είλαη κηα αληίιεςε πνπ
έρεη δηαηππσζεί ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα κε ηελ πεξίθεκε ξήζε «non scholae, sed vitae
discimus» ηνπ ελέθα. Βηδηθά ζηελ επνρή καο ην ζρνιείν θαιείηαη λα ελεκεξψζεη, λα
εθπαηδεχζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο γηα έλα πιήζνο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δεηεκάησλ, φπσο ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο.
Σν δηαζεκαηηθν́ ζελάξην δεκηνπξγέζεθε , πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηεο Ώ ́
Λπθείνπ ηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα απφ ηελ νπηηθή ηεο Λνγνηερλίαο
(Γξεγνξηάδεο θαη ζπλ ., 2016) θαη ηεο ΐηνινγήαο (Καζηνξίλεο θαη ζπλ ., 2016). Ώπφ ηε κηα ε
Λνγνηερλία, κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξη
θνξάο,
ηνπο δήλεη ηε δπλαην́ηεηα λα πξνβιεκαηηζηνπ́λ θαη λα δηεπξπ́λνπλ ηελ πξνζσπηθέ ηνπο
εκπεηξία. Ώπφ ηελ άιιε ε ΐηνινγία πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηε κεηάδνζε , ηα
ζπκπηψκαηα, ηελ πξν́ιεςε θαη ηελ αληηκεησ́πηζέ ηνπο . ΐαζηθφο ζθ νπφο, ινηπφλ, ήηαλ ε
πξνζέγγηζε ησλ λνζεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο κε ηξφπν ελεξγεηηθφ θαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ
ελδηαθέξνληφο ηνπο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ επηιέμακε λα εζηηάζνπκε ζηε λφζν ηεο
ζχθηιεο θαη ζηε κειέηε ηνπ πνηήκαηνο Χρξά πεηξνραίηε ηνπ Κσ́ζηα Καξπσηάθε, ζην νπνήν
ν πνηεηέο παξνπζηάδεη ηνπο θν́βνπο θαη ην πξνζσπηθν́ ηνπ αδηέμνδν εμαηηήαο ηεο λν́ζνπ.
ηόρνη
Βηδηθφηεξα, κε ηελ πξνζέγγηζή καο επηδηψμακε ηελ πινπνίεζε ησλ εμήο ζηφρσλ.
 Να ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο/καζήηξηεο γηα ηε λφζν ηεο ζχθηιεο, ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο,
ηα ζπκπηψκαηα, ηα ζηάδηα θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
 Να πηνζεηήζνπλ κηα πην ππεχζπλε θαη πγηή ζηάζε δσήο απέλαληη ζε ζέκαηα πγείαο.
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Να αληηιεθζνχλ φηη ε ΐηνινγία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ θαη φηη ε Λνγνηερλία πξνθαιεί γφληκν θαη γηα άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα
πξνβιεκαηηζκφ.
Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηελ εξκελεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κέζα απφ
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο θαληαζίαο ηνπο.
Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε
νκάδεο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δηεξεπλεηηθή-βησκαηηθή κάζεζε, λα απηελεξγήζνπλ θαη
ελ ηέιεη λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε.
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ
ησλ αζζελψλ κε αθξνδίζηα λνζήκαηα.

πκβαηόηεηα κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (ΑΠ) θαη ηηο ζύγρξνλεο αξρέο δηδαζθαιίαο
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη ζχκθσλν κε ην ΏΠ ησλ δχν καζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζην
12ν θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο ΐηνινγίαο Ώ΄ Λπθείνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα
αθξνδίζηα λνζήκαηα θαη ην ΏΠ (2015) νξίδεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ηε
γλψζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ καζεηψλ απφ απηά.
Πξνηείλεη δε θαη ηελ εθπφλεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ. Βπίζεο, ζχκθσλα κε ην λέν ΏΠ (2011) γηα ηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία ηεο Ώ΄
Λπθείνπ, έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο είλαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, λα
εληνπίδνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο πνπ ελππάξρνπλ ζηα ινγνηερληθά θείκελα θαη λα
ηνπνζεηνχληαη θξηηηθά απέλαληη ζε απηέο. ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν
«Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε» πξνηείλεηαη ε παξνπζίαζε πνηεκάησλ
ηνπ Κ. Καξπσηάθε σο βαζηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ λενζπκβνιηζκνχ θαη πξναγγέινπ ηνπ
κνληεξληζκνχ.
Δ Χρξά πεηξνραίηε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ πνηεηή. Ο
Καξπσηάθεο δεκνζίεπζε ην πνίεκα γηα πξψηε θνξά ην 1923 κε ηίηιν Σξαγνύδη ηεο
παξαθξνζύλεο θαη κε δηαθνξεηηθή αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηξνπνπνίεζε θαη ην
ζπκπεξηέιαβε ζηελ ηειεπηαία πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Διεγεία θαη άηηξεο πνπ εθδφζεθε ην
1927 (Καξπσηάθεο, 1965). Ο λένο ηίηινο πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα ηνπ βαθηεξίνπ πνπ
πξνθαιεί ηε ζχθηιε, ελψ ζην θχξην ζψκα ηνπ πνηήκαηνο κε ιπξηθφ ηξφπν θαη ππαηληθηηθέο
εθθξάζεηο ππνδειψλνληαη ν ηξφπνο θαη νη επηπηψζεηο ηεο κφιπλζήο ηνπ. Δ κειέηε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν ηνπ ζεκείσκα, ην νπνίν πιένλ
δηαζέηνπκε ρσξίο πεξηθνπέο, έρεη νδεγήζεη νξηζκέλνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε φηη ε απηνθηνλία ηνπ πνηεηή δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θαηάζιηςε
αιιά ζηε ζχθηιε θαη ζην θφβν ηνπ γηα θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ θαη λνζειεία ζε ςπρηαηξηθή
θιηληθή (Κνπζνχιεο & Κνληνθψζηαο, 2008, Κνπζνχιεο, 2009).
Βπηπιένλ, ην ζελάξην αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο-δηαζεκαηηθφηεηαο
θαη ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ δηέπνπλ ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ηάζεηο. Δ
κειέηε ηεο ζχθηιεο κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηεο ΐηνινγίαο ζπκβάιιεη
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο γλψζεο πνπ πξνζθέξεη ην σξνιφγην πξφγξακκα
(Μαηζαγγνχξαο, 2003). Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλζέζνπλ ζε νιφηεηεο ηηο
γλψζεηο πνπ πξνζθέξνπλ δηαθξηηά καζήκαηα, λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη
θνηλσληθά δεηήκαηα. Σαπηφρξνλα ε εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη αλαπηχζζεη θνηλσληθέο θαη
γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, θαζψο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηα καζήκαηα,
λα επηθνηλσλήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη ζθέςεηο, λα θξίλνπλ, λα αλαζεσξήζνπλ
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εζθαικέλεο εθηηκήζεηο θαη, ηέινο, λα κάζνπλ λα επηιχνπλ νκαιά ζπγθξνχζεηο απφςεσλ θαη
πξνηηκήζεσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2000). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπληειείηαη ε νιφπιεπξε
αλάπηπμε ηνπο θαη θαιιηεξγείηαη ε ππεπζπλφηεηα, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην δεκνθξαηηθφ
ήζνο ηνπο. Οη θαζεγεηέο ιεηηνπξγνχλ σο εκςπρσηέο πνπ δε κεηαδίδνπλ ηηο γλψζεηο, αιιά
παξαθνινπζνχλ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, πξνζθέξνπλ βνήζεηα, φηαλ ηνπο δεηεζεί, εληζρχνπλ
θαη θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία θαη ηελ επηλνεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2000).
Γηαδηθαζία πινπνίεζεο
Δ δξάζε δηήξθεζε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο, αλά ηκήκα (2 Λνγνηερλία + 2 ΐηνινγία) θαη
ρξεηάζηεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ πινπνίεζή ηεο ζπκκεηείραλ νη
καζεηέο δχν ηκεκάησλ ηεο Ώ΄ Λπθείνπ (A2: 21 καζεηέο, Ώ3: 24 καζεηέο) ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο 2015-2016. ην Ώ2 πξνεγήζεθε ην δίσξν ηεο Λνγνηερλίαο θαη αθνινχζεζε ην δίσξν
ηεο ΐηνινγίαο (Λνγνηερλίαΐηνινγία), ελψ ζην Ώ3 εθαξκφζηεθε ε αληίζηξνθε πνξεία
(ΐηνινγίαΛνγνηερλία).
Ώξρηθά, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ειεχζεξα ζε νκάδεο ησλ δχν ή ηξηψλ αηφκσλ. Σελ πξψηε
ψξα ηεο Λνγνηερλίαο, έγηλε αλάγλσζε θαη ιεμηινγηθή εμνκάιπλζε ηνπ πνηήκαηνο ηνπ
Καξπσηάθε θαη δφζεθε ην θχιιν εξγαζίαο (Παξάξηεκα Ε) ζηνπο καζεηέο, ην νπνίν
επεμεξγάζηεθαλ νκαδνζπλεξγαηηθά. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο θαινχληαλ λα
απαληήζνπλ ήηαλ θνηλέο γηα φινπο θαη αθνξνχζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
πνηεηή, ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηε λφζν, ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο παξνπζηάδεη ηα εθθπιηζηηθά ζπκπηψκαηά ηεο θαη ηελ πεγή ηεο κφιπλζήο ηνπ. Σελ
επφκελε ψξα παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη ε ζπδήηεζε ζηξάθεθε
ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζην ηξαγηθφ ηέινο ηνπ Καξπσηάθε. ρνιηάζηεθαλ νη θνηλσληθέο
θαη εζηθέο επηπηψζεηο ηεο ζχθηιεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη έγηλε ζπζρεηηζκφο κε ηνλ
αληίθηππν ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ ζηε ζχγρξνλε επνρή.
Σελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ηεο ΐηνινγίαο, δηαλεκήζεθε ην θχιιν εξγαζίαο (Παξάξηεκα ΕΕ) ζε
θάζε νκάδα. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ησλ ζπλνδεπηηθψλ εηθφλσλ θαη
θεηκέλσλ νη καζεηέο εθπφλεζαλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηα ζπκπηψκαηα ησλ
ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, ηελ εμέιημή ηνπο θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο γηα ην
άηνκν θαη ηελ θνηλσλία, ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ηνπο. Σν θχιιν εξγαζίαο αθνξνχζε
γεληθά ηα ΜΝ, αιιά ήηαλ εζηηαζκέλν θπξίσο ζε δχν ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ππνζηεξίμνπλ ην πνίεκα: ηε ζχθηιε θαη ην λεπξνεθθπιηζκφ πνπ πξνθαιεί ζε πξνρσξεκέλα
ζηάδηα θαζψο θαη ζηε ζεξαπεία κε ηε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ. Μάιηζηα δίλνληαλ θαη
ρξνλνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηεο αλαθάιπςεο θαη παξαγσγήο ησλ αληηβηνηηθψλ, ψζηε νη
καζεηέο λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηηο ρξνλνινγίεο ζπγγξαθήο ηνπ πνηήκαηνο θαη ζαλάηνπ ηνπ
πνηεηή (δίλνληαο κία δηάζηαζε ηνπ ηη πηζαλφλ ζα κπνξνχζε λα είρε ζπκβεί αλ είρε
ελεκεξσζεί εγθαίξσο γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ αληηβηνηηθψλ). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ
αλαθνηλψζεθαλ ζηελ νινκέιεηα ηε δεχηεξε ψξα, αλαδείρηεθε ε ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο κηαο
πγηνχο θαη ππεχζπλεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επνρή καο θαη έγηλε ζπλνιηθή
απνηίκεζε ηεο δξάζεο.
Απνηειέζκαηα
πσο πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ θαη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά θαη νη επηδησθφκελνη ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ.
πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ νη καζεηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο,
ζπκκεηείραλ κε ελεξγεηηθφ ηξφπν θαη πξνζπκία, ζπλεξγάζηεθαλ αξκνληθά κεηαμχ ηνπο θαη νη
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απνξίεο πνπ δηαηχπσζαλ θαη ζηα δχν καζήκαηα θαλέξσζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηνλ
ελδηαθέξνλ ηνπο.
Σν Ώ3 (ΐηνινγίαΛνγνηερλία) θαηάθεξε λα απνθσδηθνπνηήζεη ηελ ππαηληθηηθή γιψζζα ηνπ
πνηήκαηνο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ην ηξίην εξψηεκα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο
ηεο Λνγνηερλίαο, δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ ηελ αγσλία ηνπ πνηεηή γηα ηα
ζπκπηψκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο λφζνπ θαζψο θαη ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ηελ απνηππψλεη (2ε ζηξνθή). ε απηφ ε πιεηνλφηεηα απάληεζε φηη ν πνηεηήο θνβάηαη
ηελ ηξέια πνπ πξνθαιεί ε ζχθηιε. Ώξθεηνί καζεηέο επεζήκαλαλ φηη ν Καξπσηάθεο αλεζπρεί
γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα ππνζηεί ε δσή ηνπ. Ληγφηεξνη ήηαλ απηνί πνπ απάληεζαλ γεληθά φηη
βαζαλίδεηαη εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο ή ηεο απειπηζίαο ηνπ, φηη θνβάηαη γηα ην ζάλαηφ ηνπ ή
αηζζάλεηαη ηχςεηο. Βπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη εληφπηζαλ κε επηηπρία ηα ζρήκαηα ιφγνπ
(παξνκνίσζε, πξνζσπνπνίεζε, κεηαθνξά θαη εηθφλα).
ην έθην εξψηεκα, νη καζεηέο θαινχληαλ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ πνηνλ
ζεσξεί ππεχζπλν ν Καξπσηάθεο γηα ηε κφιπλζή ηνπ. Δ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απάληεζε
φηη ν πνηεηήο απνδίδεη ηελ επζχλε θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηε γπλαίθα ειεπζέξσλ εζψλ, ηελ
νπνία αλαθέξεη ζηελ πξψηε θαη ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή. Σεθκεξίσζαλ ηελ άπνςή ηνπο
ζπλδπάδνληαο ηηο γλψζεηο ηεο ΐηνινγίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κφιπλζεο κε ζηίρνπο ηνπ
πνηήκαηνο. Παξαζέηνπκε θάπνηεο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ηνπο:
 Ζ γπλαίθα γλώξηδε όηη ήηαλ κνιπζκέλε θαη δελ ηνλ ελεκέξσζε, αιιά θαη ν ίδηνο ζύρλαδε ζε
νίθνπο αλνρήο θαη είρε ζρέζεηο κε ηεξόδνπιεο.
 Ζ γπλαίθα γλώξηδε ηελ θαηάζηαζή ηεο (πέκπηε ζηξνθή), αιιά θαη ν ίδηνο δνύζε ηε δσή ηνπ
αλέκεια θαη ζπκπεξηθεξόηαλ επηπόιαηα (ηέηαξηε ζηξνθή).
 Ήξζαλ ζε επαθή ρσξίο πξνθπιάμεηο.
Ώληίζεηα, νη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Ώ2 (Λνγνηερλίαΐηνινγία)
παξνπζίαδαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ην ηξίην εξψηεκα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη εληφπηζαλ ηελ
αλαθνξά ζηελ ηξέια, έδσζαλ δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ φξνπ. Τπήξμαλ αξθεηνί πνπ
θαηάθεξαλ λα ηε ζπλδέζνπλ επηηπρψο κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζχθηιεο. Χζηφζν νξηζκέλνη
ζεψξεζαλ φηη ν πνηεηήο έρεη ήδε ράζεη ηα ινγηθά ηνπ ή φηη θνβάηαη γεληθά ηελ ηξέια.
Κάπνηνη έγξαςαλ φηη ηνλ απαζρνιεί ε αζζέλεηά ηνπ θαη φηη ε ιέμε ηξέια ρξεζηκνπνηείηαη
κεηαθνξηθά, γηα λα δειψζεη ηε ζνβαξφηεηά ηεο αξξψζηηαο ή ηελ αγσλία ηνπ γηα απηήλ.
Βιάρηζηνη εληφπηζαλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο, ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ ή ζρνιίαζαλ ηνπο
ζηίρνπο, γξάθνληαο φηη ε ηξέια ή ν παιηφο ηξφπνο δσήο ηνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηε ζχθηιε. Γηα
απηφ, ζηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζηηο ζπλέπεηεο ηεο λφζνπ. Βπίζεο,
νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαηέγξαςαλ ηα ζρήκαηα ιφγνπ, σζηφζν ππήξμαλ αξθεηνί πνπ
απέθπγαλ λα ηα εληνπίζνπλ ή λα ηα αλαγλσξίζνπλ.
Έπεηηα, ζην έθην εξψηεκα, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη ν Καξπσηάθεο απνδίδεη ηελ
επζχλε γηα ηε κφιπλζή ηνπ θαη ζηνπο δχν. Βίλαη αμηνζεκείσην φκσο φηη ππήξμαλ αξθεηνί
πνπ ζεψξεζαλ φηη ν πνηεηήο θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηνπ, απνηπγράλνληαο λα εξκελεχζνπλ ηελ
ππαηληθηηθή αλαθνξά ηνπ ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα
ζρφιηά ηνπο:
 Γηαηί δελ πξόζερε, δηαζθέδαδε ηε δσή ηνπ, ρσξίο λα ζθεθηεί ηηο ζπλέπεηεο.
 Θεσξεί ππεύζπλν ηνλ εαπηό ηνπ πνπ πίζηεπε όηη ζα έρεη ηελ πξνζηαζία ηνπ Θενύ θαη δε ζα
πάζεη ηίπνηα.
 Φαίλεηαη όηη κεηαληώλεη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη μέξεη όηη κόλνο ηνπ θαηέιεμε έηζη.
ην ηειεπηαίν εξψηεκα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο Λνγνηερλίαο νη καζεηέο/καζήηξηεο
θαινχληαλ λα απαληήζνπλ πφζν νη ίδηνη λνκίδνπλ φηη ηνπο βνήζεζε ε ΐηνινγία ζηε
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ινγνηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο θαη λα βαζκνινγήζνπλ απηήλ ηε βνήζεηα (ή ηελ
πηζαλή βνήζεηα γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα δηδάζθνληαλ ΐηνινγία κεηά ηε Λνγνηερλία) ζε κία
πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert (1=θαζφινπ  5=πάξα πνιχ).
Παξαζέηνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο:
Μαζεηέο ηνπ Ώ3, ζηνπο νπνίνπο ε ζεηξά ήηαλ ΐηνινγία  Λνγνηερλία:
 Γηόηη μέξνπκε ηηο επηπηώζεηο ηεο λόζνπ από ηε Βηνινγία θαη καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε
ηηο επηπηώζεηο πνπ ελλνεί ν πνηεηήο.
 Δπεηδή κάζακε όηη ε πεληθηιίλε βξέζεθε ην 1928, ην πνίεκα γξάθηεθε ην 1923, πίζηεπε όηη
δελ ππήξρε πεξίπησζε λα δήζεη.
 Δθόζνλ μέξσ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο κπνξώ λα θαηαιάβσ πώο ζα έλνησζε ν
πνηεηήο ν νπνίνο έπαζρε από εθείλε θαη ήμεξε επίζεο θη εθείλνο ηα απνηειέζκαηά ηεο.
 Με ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο θαηαιάβακε όηη ν ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο (Χρξά ζπεηξνραίηε)
ζρεηίδεηαη κε ηε ζύθηιε.
 Αλαγλώξηζα άκεζα ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο από ηνλ ηίηιν αιιά θαη από ηηο πεξηγξαθέο ηνπ
πεξηερνκέλνπ.
 Γηαηί ρσξίο ηα ζπκπηώκαηα θαη πνην ΜΝ είλαη απηή ε αξξώζηηα δε ζα κπνξνύζα λα
θαηαιάβσ ην πνίεκα.
 Έρνληαο γλώζεηο γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο αξξώζηηαο θαηαλνείο θαιύηεξα ην πνίεκα.
 Γηαηί γλσξίδσ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αξξώζηηαο θαη πνύ νδεγεί, νπόηε κπόξεζα λα θαηαιάβσ
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη όηη βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν.
 Καηάιαβα ακέζσο όηη κηιάεη γηα ηε ζύθηιε, αθνύ αλαθέξεη ηελ ηξέια θαη ηελ ηεξόδνπιε.
 Με βνήζεζε λα θαηαιάβσ ζεκεία πνπ ζα κπνξνύζεο λα θαηαλνήζεηο κόλν αλ ήμεξεο ηα
ζπκπηώκαηα ηεο ζύθηιεο.
Οη καζεηέο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο κε κέζν φξν (Μ.Ο.) βαζκνιφγεζεο 4 ζεσξνχλ φηη ε
ΐηνινγία ηνπο βνήζεζε πνιύ ζηε ινγνηερληθή κειέηε ηνπ πνηήκαηνο.
Μαζεηέο ηνπ Ώ2, ζηνπο νπνίνπο ε ζεηξά ήηαλ Λνγνηερλία  ΐηνινγία:
 Γελ ρξεηάδεηαη λα μέξεηο Βηνινγία γηα λα θαηαλνήζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλζξώπνπ.
 ρη, γηαηί δελ έρνπκε κηιήζεη γηα ηελ αξξώζηηα.
 Θα καο βνεζνύζε ίζσο ιίγν, γηαηί ζα θαηαιαβαίλακε αλ απηή ε ζηξνθή πνπ ιέεη γηα ηελ
απιαία πνπ ζα θαηέβαηλε ζηα κάηηα ηνπ, ελλνεί όηη ζα ηπθισλόηαλ ζηα αιήζεηα.
 Γηαηί ζα καο αλέιπε ηελ αξξώζηηα, γηα λα δνύκε ηα ζηάδηά ηε. Έηζη ζα θαηαιαβαίλακε πην
πνιύ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.
 Θα μέξακε ηηο επηπηώζεηο θαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο αξξώζηηαο θαη ζα θαηαιαβαίλακε
αθξηβώο ηη ππαηλίζζεηαη.
 Αθόκα θαη αλ έλαο άλζξσπνο είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα ηελ αζζέλεηα δελ κπνξεί λα
κπεη ζηε ζέζε θαη λα ληώζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ελόο αλζξώπνπ πνπ έρεη ηελ αζζέλεηα.
 Μόλν ζηελ 4ε ζηξνθή ζα θαηαιαβαίλακε θαιύηεξα ηνπο δύν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο.
 Θα θαηαιαβαίλακε ηελ αξξώζηηα θαη ηελ αηηία, όκσο πηζηεύσ όηη δε ζα καο βνεζνύζε ζε
θάηη άιιν.
 Ζ Βηνινγία ζα καο βνεζνύζε λα θαηαιάβνπκε ηα ζπκπηώκαηα θαη λα ζθεθηνύκε ηελ
ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα έρεη.
Οη καζεηέο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο κε κέζν φξν (Μ.Ο.) βαζκνιφγεζεο 2,2 ζεσξνχλ φηη ε
ΐηνινγία ζα ηνπο βνεζνχζε ιίγν ζηε ινγνηερληθή κειέηε ηνπ πνηήκαηνο.
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πδήηεζε - Πξνηάζεηο
πκπεξαζκαηηθά, ε εκπεηξήα καο απν́ ην ζρεδηαζκν́ θαη ηελ πινπνήεζε ηνπ δηαζεκαηηθνπ́
ζελαξίνπ καο απέδεημε φηη παξφκνηεο δξάζεηο θαζηζηνχλ πην ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή
ηε δηδαθηηθέ πξάμε , θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο , δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο θαη ζπκβάιινπλ
ζηελ νιν́πιεπξε θαιιηέξγεηά ηνπο . πγθεθξηκέλα, ε δηδαζθαιήα ηεο ΐηνινγήαο πξηλ ηε
δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο βνήζεζε αξθεηά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο θαη
ζηελ επήηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο
. Σφζν ηα ζηνηρεία πνπ
θαηαγξάθνληαη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο φζν θαη νη απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ ζην εξψηεκα γηα ηε ζπκβνιή ηεο ΐηνινγίαο, επηβεβαηψλνπλ ηελ αίζζεζε πνπ είρακε
ζηελ αξρέ ηνπ ζρεδηαζκνπ́ ηεο παξέκβαζεο . Οη Μ.Ο. 4 έλαληη 2,2 δείρλνπλ πσο αθφκα θαη νη
καζεηέο πνπ δελ είραλ δηδαρζεί έρνπλ κία ζρεηηθά ζεηηθή αληίιεςε γηα ην φηη ζα κπνξνχζαλ
λα βνεζεζνπ́λ . ΐέβαηα νη καζεηέο πνπ είραλ δηδαρζεί ΐηνινγία πξηλ απφ
ηε Λνγνηερλήα
θαηαγξάθνπλ πςειφ δείθηε απνδνρήο (Μ.Ο. 4), ελψ θαη νη απαληήζεηο ηνπο αλαδεηθλχνπλ ην
φθεινο πνπ είραλ αθφκα θαη ζην λα αλαπηχμνπλ ελζπλαίζζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
πνηεηή. Βπίζεο, απφ ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θάλεθε
φηη ε ζχλδεζε ησλ δχν
αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πξνβιεκαηηζκφ θαη λα ζπκβάιεη ζηε
δηακφξθσζε κηαο πγηνχο θαη ππεχζπλεο ζηάζεο απέλαληη ζε δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο πγείαο.
Βπηπιένλ, ε πξαγκαηνπνήεζε δηαζεκαηηθσ́λ δξ άζεσλ αλαλεψλεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ .
Καηαξράο, επλνεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εκπινθή εθπαηδεπηηθψλ απφ δηαθνξεηηθέο
εηδηθφηεηεο. Σνπο πξνζθέξεη ηε δπλαην́ηεηα λα μεθπ́γνπλ απν́ ηελ παξαδνζηαθέ δηδαζθαιήα
θαη λα εκπινπηήζνπλ ην πεξηερν́ κελν ηεο δηδαζθαιήαο, ζπλδένληάο ην κε ηελ θαζεκεξηλή δσή.
Δ δηαζπ́λδεζε ησλ δπ́ν καζεκάησλ κπνξεή λα επεθηαζεή θαη ζε άιιεο ηάμεηο θαη λα
αμηνπνηεζεί γηα ηελ εθπφλεζε δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, είλαη δπλαηφ λα
αμηνπνηεζνχλ απνζπάζκαηα απν́ ην έξγν άιισλ ινγνηερλσ́λ , φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Ν .
Καββαδία, ηνπ Γ. ΐηδπελνχ, ηνπ Μ. Καξαγάηζε ή ηνπ Ε. Παλαγησηφπνπινπ γηα ηε κειέηε φρη
κφλν ηεο ζχθηιεο αιιά θαη αζζελεηψλ φπσο ε θπκαηίσζε ή ε πλεπκνλία
(Ώιέθαληνο,
ΐακβαθνχιαο & ηςή, 2015).
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ΠΏΡΏΡΣΔΜΏΣΏ
Παξάξηεκα Ε: Σν θχιιν εξγαζίαο ηεο Λνγνηερλίαο
ΣΜΔΜΏ: _________ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ: _________
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ
Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε
Κώζηαο Καξπσηάθεο (1896-1928)
Χρξά ζπεηξνραίηε
Ήηαλ σξαία σο ζύλνιν ηα επηζηεκνληθά
βηβιία, νη αηκαηόρξσκεο εηθόλεο ηνπο, ε θίιε
πνπ ακθίβνια θνηηάδνληαο εγέια κπζηηθά,
σξαίν θη ό,ηη καο έδηλαλ ηα θεπγαιέα ηεο ρείιε...
Tν κέησπό καο έθξνπζε ηόζν απαιά, κε ηόζε
επηκνλή, πνπ αλνίμακε γηα λά 'κπεη ζαλ θπξία
ε Tξέια ζην θεθάιη καο, έπεηηα λα θιεηδώζεη.
Tώξα ε δσή καο γίλεηαη μέλε, παιηά ηζηνξία.
Tν ινγηθό, ηα αηζζήκαηα καο είλαη πνιπηέιεηα,
βάξνο, θαη ηα ραξίδνπκε ηνπ θάζε ζπλεηνύ.
Kξαηνύκε ηελ παξόξκεζε, ηα παηδηθά καο γέιηα,
ην έλζηηθην λ' αθελόκεζα ζην ρέξη ηνπ Θενύ.
Mηα θσκσδία ε πιάζε Tνπ ζαλ είλαη θξηθαιέα,
Eθείλνο, πνπ έρεη πάληνηε ηελ πξόζεζε θαιή,
επδόθεζε ζηα κάηηα καο λα θαηεβάζεη απιαία
―σ, θσκσδία!― ην ζάκπσκα, η' όλεηξν, ηελ αριύ.
...Kη ήηαλ σξαία σο ζύλνιν ε αγνξαζκέλε θίιε,
ζην δείιη απηό ηνπ καθξηλνύ πέξα ρεηκώλνο, όηαλ,
γειώληαο αηληγκαηηθά, καο έδηλε ηα ρείιε
θη έβιεπε ην ελδερόκελν, ηελ άβπζζν πνπ εξρόηαλ.
(1923)
έθξνπζε = ρηύπεζε
επδόθεζε = είρε ηελ θαινζύλε
αριύ= θαηαρληά, νκίριε
1) Ση λνκίδεηο φηη ληψζεη ν πνηεηήο (θχθισζε φπνηεο απαληήζεηο ζεσξείο ζσζηέο);
 ραξά,
 ειπίδα,
 θφβνο,
 απειπηζία.
2) Ση είδνπο βηβιία είλαη απηά πνπ αλαθέξεη ν πνηεηήο ζηνπο ζη. 1-2 (θχθισζε φπνηα απάληεζε ζεσξείο
ζσζηή);
 κπζηζηνξήκαηα,
 ηαηξηθά,
 ηζηνξηθά,
 πνηεηηθά.
3) Ση είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηνλ βαζαλίδεη ζηε 2ε ζηξνθή; Με πνηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ηνλίδεη ηελ
θαηάζηαζή ηνπ;
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___________________________________________________________________
4) α) ηελ 4ε ζηξνθή ν πνηεηήο αλαθέξεηαη ζην Θεφ. Πψο ζα ραξαθηήξηδεο ην χθνο ηνπ (θχθισζε φπνηα
απάληεζε ζεσξείο ζσζηή);
 εηξσληθφ,
 πκλεηηθφ.
β) «επδόθεζε ζηα κάηηα καο λα θαηεβάζεη απιαία… ην ζάκπσκα, η’ όλεηξν, ηελ αριύ»: ηη πηζηεχεηο φηη
ππαηλίζζεηαη ν πνηεηήο κε απηήλ ηε θξάζε;
___________________________________________________________________
5) ηελ πξψηε θαη ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα γπλαίθα. Ση είδνπο ζρέζε
λνκίδεηο φηη είρε καδί ηεο θαη γηαηί ηε ραξαθηεξίδεη «αγνξαζκέλε θίιε»;
___________________________________________________________________
6) α) Πνηνλ πηζηεχεηο φηη ζεσξεί ππεχζπλν γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ ν Καξπσηάθεο (θχθισζε φπνηα απάληεζε
ζεσξείο ζσζηή);
 ηνλ εαπηφ ηνπ,
 ηε γπλαίθα,
 ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε γπλαίθα.
β) Να δηθαηνινγήζεηο ηελ επηινγή ζνπ.
___________________________________________________________________
7) α) Πφζν πηζηεχεηο φηη ζε βνήζεζαλ/ζα ζε βνεζνχζαλ νη γλψζεηο ζνπ απφ ην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο λα
θαηαιάβεηο θαιχηεξα ην πνίεκα; (ΐάιε Υ ζην θαηάιιειν θνπηάθη).
1 (θαζφινπ)
2 (ιίγν) 3 (αξθεηά)
4 (πνιχ)
5 (πάξα πνιχ)

β) Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.
___________________________________________________________________
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Παξάξηεκα ΕΕ: Σν θχιιν εξγαζίαο ηεο ΐηνινγίαο
Φύιιν Δξγαζίαο
Κεθάιαην 12, εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα – Αθξνδίζηα Ννζήκαηα
1.

θέςνπ νξηζκέλα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη γξάςηα ζηε ζηήιε «Νόζεκα». ηε ζηήιε
«Μηθξννξγαληζκόο» γξάςε ην είδνο (ηφο, βαθηήξην, κχθεηαο, πξσηφδσν) πνπ πξνθαιεί ην λφζεκα. Βπέιεμε
γηα θαζέλα απφ απηά αλ είλαη ζεξαπεχζηκν ζήκεξα ή φρη.
Νφζεκα
Μηθξφβην
Θεξαπεχεηαη;

2. Πψο κεηαδίδνληαη;
___________________________________________________________________________
3.

Ώλνίμηε ην βηβιίν ζαο ζηηο ζειίδεο 228-229, ζηνλ πίλαθα 12.1. Γηα θαζέλα απφ ηα ΜΝ, γξάςηε έλα
ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα θαη ηνλ κηθξννξγαληζκφ πνπ ην πξνθαιεί.
Πάζεζε
Υαξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα
Γνλόξξνηα
ύθηιε
Υιακύδηα
Κνλδπιώκαηα
Γελλεηηθόο έξπεο
AIDS
Πνηα απφ απηά έρνπλ ζπλερή/ζηαδηαθή εμέιημε πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα πνιιά ρξφληα;
_________________________________________________________________________

4. Δ ζχθηιε
Παιαηόηεξα (πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηεο πεληθηιίλεο ην 1928) νη
ζπθηιηδηθνί λνζειεύνληαλ ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, ζην
ηειηθό ζηάδην ηεο λόζνπ. ηε βαξηά ηεο κνξθή (ηξηηνγελήο
ζύθηιε) εθδειώλεηαη ε λεπξνζύθηιε πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, βιάβεο ζην
ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ ή ζηα θξαληαθά λεύξα, ελώ ζην 33%
ησλ αζζελώλ κε ηειηθνύ ζηαδίνπ λεπξνζύθηιε παξαηεξείηαη
αιιαγή πξνζσπηθόηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γλσζηαθώλ
ή / θαη ζπκπεξηθνξηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ) θαη αηαμία. Από ην
1520 ζηελ Ηηαιία έρνπλ αξρίζεη λα θαηαγξάθνληαη
πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε λεπξνζύθηιε πνπ θαηέιεμαλ ζε
απηνθηνλία, είηε ιόγσ ησλ ζπκπησκάησλ ηεο πάζεζεο, είηε
ιόγσ ηνπ θνηλσληθνύ ζηίγκαηνο. Πξηλ ην 1930, ε ζηαδηαθή
εμέιημε ηεο λόζνπ (έθηαλε θαη ηα 15 ρξόληα) επηβάξπλε ηελ
ςπρνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνύο. ήκεξα
ζεξαπεύεηαη κε πεληθηιίλε.

5.

Αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ αηόκνπ κε
λεπξνζύθηιε
(δεμηά)
θαη
θπζηνινγηθνύ
(αξηζηεξά). Ση παξαηεξείο;
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Πξφιεςε. 8 νδεγίεο πξφιεςεο απφ κνιχλζεηο θαηά ην ζεμ.

1. Μάζε πψο λα ρξεζηκνπνηείο ηα πξνθπιαθηηθά ζσζηά.
2. Βάλ ρξεζηκνπνηείο έλα ιηπαληηθφ, βεβαηψζνπ φηη είλαη κε βάζε ην λεξφ.
3. Ώπφθπγε ηελ αληαιιαγή πεηζέηαο ή εζσξνχρσλ.
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Οχξεζε κεηά ηε ζεμνπαιηθή πξάμε.
Πιχζνπ κε λεξφ πξηλ θαη κεηά ηε ζπλνπζία.
Ρψηεζε ην γηαηξφ ζνπ γηα ην εκβφιην θαηά ηεο επαηίηηδα ΐ (ηξεηο δφζεηο).
Ώπφθπγε ην ππεξβνιηθφ αιθνφι πξηλ απφ ην ζεμ ή ην ζεμ κε άηνκα ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Σα άηνκα απηά ζπρλά δελ έρνπλ αζθαιείο ζεμνπαιηθέο επαθέο.
Βμεηάζνπ γηα ηνλ HIV, εάλ πηζηεχεηο φηη έρεηο εθηεζεί. Καη κελ μερλάο φηη κία αξλεηηθή εξγαζηεξηαθή
εμέηαζε γηα νξηζκέλα λνζήκαηα (π.ρ. ηνλ ηφ ηνπ AIDS) κπνξεί λα δείμεη ζεηηθφ απνηέιεζκα πνιχ
αξγφηεξα. Ρψηεζε εηδηθφ γηαηξφ ακέζσο, αλ λνκίδεηο φηη έρεηο εθηεζεί.

4.
5.
6.
7.
8.

6.

Θεξαπεία. Σα αληηβηνηηθά. Πην γλσζηφ, ε πεληθηιίλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα πεξηζζφηεξα κε ηηθήο
πξνέιεπζεο ΜΝ, φπσο ζχθηιε, γνλφξξνηα, θηι. ΣΏ ΏΝΣΕΐΕΟΣΕΚΏ ΑΒ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΟΤΝΣΏΕ ΓΕΏ
ΣΔΝ ΚΏΣΏΠΟΛΒΜΔΔ ΕΕΚΧΝ ΜΟΛΤΝΒΧΝ.

Αξηζηεξά: Μηθξνθσηνγξαθία βαθηεξίνπ ρξπζίδνληνο ζηαθπιόθνθθνπ (S. aureus). Μέζνλ: Καιιηέξγεηα S.
aureus ζε ηξηβιίν Petri, ζε έλα ζεκείν ηεο νπνίαο έρεη αλαπηπρζεί κνύρια, πεξηκεηξηθά ηεο νπνίαο θαίλεηαη
πσο αλεζηάιε ε αλάπηπμε ηνπ βαθηεξίνπ. Γεμηά: Ζ θιαζηθή θσηνγξαθία ηνπ Fleming ζην εξγαζηήξηό ηνπ ην
1943, αλάκεζα ζε ζσξνύο ηξηβιίσλ.









Δ πεληθηιίλε αλαθαιχθζεθε ην 1928, απφ ηνλ Sir
Alexander Fleming, ζην Λνλδίλν (εξγαζηήξηα ζεκεξηλνχ
Imperial College).
Παξαηήξεζε πψο θαιιηέξγεηα βαθηεξίσλ, πνπ είρε
κνιπλζεί απφ κχθεηα ηνπ γέλνπο Peniccillium (κνχρια),
δελ κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί. Τπέζεζε πσο θάπνηα νπζία
εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ.
Σν 1940 νη Chain θαη Florey, απφ ην παλεπηζηήκην ηεο
Ομθφξδεο, απνκνλψλνπλ ηελ ελ ιφγσ ρεκηθή νπζία. Βίλαη
ε πεληθηιίλε.
Γηαθήκηζε πεληθηιίλεο, 1944
ηηο 14 Μαξηίνπ ηνπ 1942 ζεξαπεχεηαη ν πξψηνο αζζελήο, κε ηε ρξήζε πεληθηιίλεο. Δ δηαζέζηκε
πνζφηεηα ηφηε ήηαλ ηθαλή λα ζεξαπεχζεη 10 αζζελείο.
Βλ κέζσ ΐ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην 1944 ππήξραλ δηαζέζηκεο 2,3 εθαηνκκχξηα δφζεηο πεληθηιίλεο.
Σνλ Ενχλην ηνπ 1945 646 δηζεθαηνκκχξηα δφζεηο είλαη πηα δηαζέζηκεο.
Δ παξαγσγή ηεο πεληθηιίλεο αιιάδεη ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Ώπφ ηφηε, πνιινί άλζξσπνη
ζεξαπεχνληαη απφ βαθηεξηαθέο παζήζεηο εληφο κίαο εβδνκάδαο. Πξηλ, πνιινί άλζξσπνη πέζαηλαλ είηε
ιφγσ απειπηζίαο είηε ιφγσ ησλ λνζεκάησλ ηνπο.

7. Έρνπλ θάπνην θνηλσληθφ / εζηθφ αληίθηππν ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα;
___________________________________________________________________________
εκεηώζεηο γηα θαζεγεηή
Καηαζηξνθή θξνηαθηθνχ ινβνχ – ηχθισζε (ζηνηρεία γηα ηελ εξψηεζε 4).
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«Δλδηάκεζνη Μεηαλαζηεπηηθνί ηαζκνί ησλ Πνπιηώλ:
Μία Γηδαθηηθή Πξόηαζε»
Θεφδσξνο Ώ. ΜΏΡΑΕΡΔ, Μαγδαιελή ΓΡΔΓΟΡΕΟΤ, Ώλαζηαζία ΏΣΓΒΜΔ, Ώλδξνκάρε
ΠΕΕΧΣΔ, Ώλαζηάζηνο ΐΏΕΛΒΕΟΤ, Κσλζηαληίλα ΛΕΟΛΕΟΤ
Δθπαηδεπηηθνί ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο
kpekast1@otenet.gr
Πεξίιεςε
«Βλδηάκεζνη Μεηαλαζηεπηηθνί ηαζκνί ησλ Πνπιηψλ» είλαη ν ηίηινο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο (Κ.Π.Β.)
Καζηνξηάο θαη πινπνηείηαη κε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην
ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Π.Β.) «Μαο Πεξηβάιινπλ: Ο Κφζκνο ησλ
Πνπιηψλ». Οη ελδηάκεζνη ζηαζκνί κεηαλάζηεπζεο, σο ηφπνη πξνζσξηλήο παξακνλήο πηελψλ πνπ
δηαρεηκάδνπλ θαη αλαπαξάγνληαη ζε γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο πεξηνρέο θαη σο
ελδηαηηήκαηα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο, ζπληζηνχλ ηνλ ζεκαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ε παξφρζηα πεξηνρή ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο, ελφο
πγξνηφπνπ πνπ απνηειεί ελδηάκεζν ζηαζκφ κεηαλάζηεπζεο πνπιηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηε
δξαζηεξηφηεηα θαηαλννχλ ηελ αμία αληίζηνηρσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ αλάγθε δξάζεσλ γηα ηε
δηαηήξεζή ηνπο, πιεξνθνξνχληαη γηα ηνπο θπζηθνχο θαη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηα
κεγέζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ πνπιηψλ θαη αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία χπαξμεο δηθηχσλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Δ δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ελήιηθεο ζε ζεκηλάξηα
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε δξάζεηο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Λέμεηο-θιεηδηά: δίθηπα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελδηάκεζνη
κεηαλαζηεπηηθνί ζηαζκνί, κεηαλάζηεπζε πηελψλ, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε

Δηζαγσγή
Ο ξφινο ησλ πνπιηψλ ζηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο, ε αηζζεηηθή, ε επηζηεκνληθή θαη ε νηθνλνκηθή
αμία ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν, νη παξεκβάζεηο ζηνπο βηνηφπνπο ηνπο, ε αηνκηθή θαη ε ζπιινγηθή
επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, θαζψο θαη νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ, είλαη ζέκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ νη καζεηέο ζην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ηνπ Κ.Π.Β. Καζηνξηάο «Μαο Πεξηβάιινπλ: Ο Κφζκνο ησλ Πνπιηψλ». Δ
παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζε έλα απφ ηα αλαθεξφκελα ζέκαηα, ηε κεηαλάζηεπζε ησλ
πνπιηψλ, θαη παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ επηλφεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Κ.Π.Β. γηα λα
επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζηαζία ησλ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ
ησλ πνπιηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηίηιν: «Βλδηάκεζνη Μεηαλαζηεπηηθνί
ηαζκνί ησλ Πνπιηψλ», ε νπνία πιένλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε καζεηέο αιιά θαη κε
ελήιηθεο ζε ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε δξάζεηο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Δ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν εζνινγηθφ γλψξηζκα ησλ πηελψλ, κία
επνρηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλνπλ πνιπάξηζκνη πιεζπζκνί ηνπο θαη επηθέξεη ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (Somveille et al. 2013).
ε παγθφζκηα θιίκαθα θαη αλεμάξηεηα απφ ην εχξνο ηεο κεηαθίλεζεο, εθηηκάηαη φηη ηα
ζχγρξνλα είδε πηελψλ (~10.000) ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 50% είλαη πιήξσο ή κεξηθψο
κεηαλαζηεπηηθά (Berthold 1998). ηελ Βιιάδα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 67%, κε
πεξίπνπ 295 είδε πηελψλ λα παξακέλνπλ ζηε ρψξα ζηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ κφλν
πεξηφδσλ ηνπ έηνπο (Υαλδξηλφο 2009).
Οη επνρηθέο κεηαθηλήζεηο, σο κία εμειηθηηθή πξνζαξκνγή, επλννχλ ηελ επηβίσζε θαη
αλαπαξαγσγή ησλ απνδεκεηηθψλ πηελψλ ζπκβάιινληαο ζηε δηαηψληζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο.
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Ώλ θαη δαπαλεξή ζε ρξφλν θαη ελέξγεηα θαη ηαπηφρξνλα επηθίλδπλε, ιφγσ έθζεζεο ησλ
νξγαληζκψλ ζε άγλσζηα πεξηβάιινληα, αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζεξεπηέο θ.ά., ε
κεηαλαζηεπηηθή ζηξαηεγηθή απνδίδεη ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ ηελ πηνζεηνχλ νθέιε πνπ
ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ηεο. Με ηελ πεξηνδηθή ελαιιαγή πεξηβάιινληνο, νη κεηαλαζηεπηηθνί
πιεζπζκνί αμηνπνηνχλ βηνηφπνπο δηαθνξεηηθψλ θιηκαηηθψλ δσλψλ, εμαζθαιίδνληαο
επλντθφηεξεο ζπλζήθεο δηαρείκαζεο θαη αλαπαξαγσγήο. χκθσλα κε έλα ηππηθφ
κεηαλαζηεπηηθφ πξφηππν, ηα πνπιηά κεηαθηλνχληαη απφ ηηο ηξνπηθέο, ζεξκέο πεξηνρέο
δηαρείκαζήο ηνπο ζε εχθξαηεο πεξηνρέο, πνπ επλννχλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο ιφγσ απμεκέλεο
δηαζεζηκφηεηαο ηξνθήο θαη κεησκέλεο έληαζεο δηαεηδηθνχ αληαγσληζκνχ (Greenberg 1980).
Παξφιν πνπ πνιιά είδε πηελψλ δηαζέηνπλ δπλαηφηεηεο ζπλερνχο πηήζεο θαηά ηε δηάλπζε
εληππσζηαθά κεγάισλ απνζηάζεσλ, έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηαηεπηηθψλ
πιεζπζκψλ ηνπο νινθιεξψλνπλ ην ηαμίδη ηνπο ρσξίο ζηάζεηο. πλήζσο, ζηηο
κεηαλαζηεπηηθέο δηαδξνκέο ηνπο δηαθξίλνληαη ελαιιαζζφκελεο θάζεηο πηήζεο θαη ζηάζεο, κε
θάζε ελδηάκεζε ζηάζε λα δηαξθεί κεξηθέο ψξεο έσο κεξηθέο εκέξεο (Moore et al. 2005). Οη
ηφπνη ελδηάκεζσλ ζηάζεσλ, φπνπ ηα απνδεκεηηθά πνπιηά μεθνπξάδνληαη θαη αλαπιεξψλνπλ
ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηά ηνπο, αλαθέξνληαη σο ελδηάκεζνη κεηαλαζηεπηηθνί ζηαζκνί θαη
θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε βησζηκφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ηνπο (Newton 2008).
Ώλ θαη νπζηψδεηο γηα ηνλ «αλεθνδηαζκφ» ηνπο, νη ελδηάκεζεο ζηάζεηο ησλ πνπιηψλ επηθέξνπλ
ζπρλά ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπο. Δ κεηάβαζε ζηνπο καθξηλνχο
πξννξηζκνχο ηνπο ζε δεδνκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα, ε ζσκαηηθή εμάληιεζε σο απνηέιεζκα
πνιχσξσλ πηήζεσλ θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα αλαπιήξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ
ηνπο, νη «άγλσζηνη» θάπνηεο θνξέο ηφπνη δηέιεπζήο ηνπο (Moore, Kerlinger, Simons 1990 &
Petit 2000) θαη νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
δηαζέηνπλ ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά γηα ηελ «αμηνιφγεζε» θαη επηινγή ησλ βέιηηζησλ
νηθνηφπσλ-ζηαζκψλ. Δ παξνπζία αξπαθηηθψλ, ε αλεπαξθήο δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο θαη ν
αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ γηα ηελ
εμαζθάιηζή ηεο, είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο πνπ εθδειψλνληαη ζηνπο
ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ θαη πξνθαινχλ ζπρλά ηελ απψιεηα
αηφκσλ (Moore & Yong 1991).
ε ζπλδπαζκφ κε ηηο θπζηθέο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πνπιηά ζηνπο ελδηάκεζνπο
κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο, αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο
δπζρεξαίλνπλ πεξαηηέξσ ηελ επηβίσζή ηνπο. Δ απψιεηα νηθνηφπσλ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ή ε
ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο ιφγσ εμάπισζεο ησλ αζηηθψλ ρξήζεσλ γεο θαη αλάπηπμεο
ηερληθψλ ππνδνκψλ, εληαηηθνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο θαη επξείαο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ, ε
παξάλνκε ζήξεπζε θαη παγίδεπζε πηελψλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο αηηίεο εκθάληζεο
απμεκέλσλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο ζηνπο ζχγρξνλνπο πιεζπζκνχο ηνπο.
Μειέηε ηνπ BirdLife International (2015), ηεο κεγαιχηεξεο παγθφζκηαο νξγάλσζεο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πνπιηψλ θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο, θαη ησλ εηαίξσλ ηεο, πνπ αθνξνχζε ζε 26
Μεζνγεηαθέο ρψξεο θαη δηεμήρζε ηε ρξνληθή πεξίνδν 2014-15, θαηαδεηθλχεη φηη 25
εθαηνκκχξηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά ζαλαηψλνληαη παξάλνκα θάζε ρξφλν. χκθσλα κε ηα
πνξίζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο έξεπλαο, ε Βιιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 6ε ζέζε αλάκεζα ζηηο
ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζαλάησζεο κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ, κε ην κέζν
εθηηκψκελν αξηζκφ λα ππεξβαίλεη ηα 704.000 πνπιηά εηεζίσο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
δήισζε ηεο Patricia Zurita, δηεπζχλνπζαο ζπκβνχινπ ηνπ BirdLife International, πνπ
αθνινχζεζε ηε δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο: «… Οη πιεζπζκνί θάπνησλ εηδώλ πνπ θάπνηε ήηαλ
άθζνλνη ζηελ Δπξώπε κεηώλνληαη ζπλερώο, θαη θάπνηα από απηά έρνπλ ππνζηεί ηόζν
δξακαηηθή κείσζε ώζηε λα βξίζθνληαη ζην ρείινο ηεο εμαθάληζεο. Σα πνπιηά ηεο Δπξώπεο
αμίδνπλ αζθαιή κεηαλαζηεπηηθά πεξάζκαηα θαη θαινύκε γηα αύμεζε ησλ πξνζπαζεηώλ
δηαηήξεζεο ηώξα, πξνηνύ λα είλαη πνιύ αξγά» (Βιιεληθή Οξληζνινγηθή Βηαηξεία 2015).
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ηε ζχγρξνλε πξφθιεζε γηα «αζθαιή κεηαλαζηεπηηθά πεξάζκαηα», γηα ηελ πξνζηαζία θαη
ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ βηνηφπσλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ θαη κε δεδνκέλα φηη:
(i) ε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο ραξαθηεξίδεηαη σο εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά (.Π.Π.) ηεο
Βιιάδαο θαη σο Γψλε Βηδηθήο Πξνζηαζίαο (Γ.Β.Π.) γηα ηελ Οξληζνπαλίδα ηνπ Αηθηχνπ
NATURA 2000, (ii) ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θάζε Κ.Π.Β., θπζηθφ θαη θνηλσληθφ, απνηειεί
ζεκείν εθθίλεζεο θαη αλαθνξάο γηα έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηηο
αξρέο ηεο αεηθνξίαο, ε δξαζηεξηφηεηα «Βλδηάκεζνη Μεηαλαζηεπηηθνί ηαζκνί ησλ Πνπιηψλ»
ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηείηαη κε ζηφρνπο:
ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ
πεξηνρψλ ελδηάκεζεο ζηάζκεπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ σο βηνηφπσλ θαίξηαο
ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο,
- ηελ αληίιεςε ησλ παξαγφλησλ, θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ, πνπ ζπξξηθλψλνπλ ηα
κεγέζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ πηελψλ θαη εθδειψλνληαη ζηνπο ρψξνπο θαη ζηνπο
ρξφλνπο ζηάζκεπζήο ηνπο,
- ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο δηαηήξεζεο δηθηχσλ αλάινγσλ ζηαζκψλ ζε
φιν ην κήθνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ δηαδξνκψλ, κέζσ εθαξκνγήο θαηάιιεισλ
πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηδφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη
ζχλαςεο δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ.
Πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Δ δξαζηεξηφηεηα «Βλδηάκεζνη Μεηαλαζηεπηηθνί ηαζκνί ησλ Πνπιηψλ» έρεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο παηρληδηνχ. Με δπλαηφηεηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο, βησκαηηθήο
κάζεζεο θαη ςπραγσγίαο πνπ πξνζθέξεη ην παηρλίδη σο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, επηρεηξείηαη ε
αλαπαξάζηαζε ησλ επνρηθψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο
αλαγλσξίδνπλ ηηο πςειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ πνπιηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ
ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία χπαξμεο βηνηφπσλ – ζηαζκψλ ηξνθνιεςίαο θαη
μεθνχξαζεο θαηά κήθνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ δηαδξνκψλ ηνπο.
Δ δξαζηεξηφηεηα, δηάξθεηαο δχν δηδαθηηθψλ σξψλ, πξαγκαηνπνηείηαη: α) κε καζεηέο ησλ
ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, β) κε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
γ) κε ελήιηθεο. Δ ελδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 20–40 αηφκσλ, ελψ ηα
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη:
- ηξία ζρνηληά κήθνπο 15 κέηξσλ ην θαζέλα,
- έλαο θνξεηφο πίλαθαο,
- 360 ραξηνλάθηα (δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 7εθ. x 7εθ.) ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ (π.ρ. 120
θφθθηλα, 120 πξάζηλα, 120 θίηξηλα). ε 36 ραξηνλάθηα θάζε ρξψκαηνο απεηθνλίδεηαη ην
ζχκβνιν ηνμηθφηεηαο (λεθξνθεθαιή κε δηαζηαπξνχκελα νζηά). Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 360
κηθξψλ ραξηνληψλ ηεκαρίδνληαη αλάινγα 21 θφιιεο ζθιεξνχ ραξηηνχ κεγέζνπο Ώ4, ελψ 9
επηπιένλ θφιιεο ραξηηνχ ηεκαρίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν αθνχ πξψηα ηππσζεί ζηελ επηθάλεηά
ηνπο ην εηθνλφγξακκα ηνμηθφηεηαο.
Σα ζρνηληά νξηνζεηνχλ ζην έδαθνο ηξεηο θπθιηθέο επηθάλεηεο (δηακέηξνπ 5κ. πεξίπνπ) ζε
απφζηαζε 20κ. κεηαμχ ηνπο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ρψξνπο αλεθνδηαζκνχ ησλ πηελψλ
θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή δηαδξνκή ηνπο Σα ραξηνλάθηα αληηπξνζσπεχνπλ γεληθά, ρσξίο
εηδηθή αλαθνξά, ηηο ηξνθηθέο επηινγέο ησλ πνπιηψλ. Σα ραξηνλάθηα πνπ θέξνπλ ην ζχκβνιν
ηνμηθφηεηαο αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην είδνο ηξνθήο ησλ πνπιηψλ πνπ πεξηέρεη δειεηεξηψδεηο
νπζίεο ιφγσ εληαηηθήο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ ζε θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο.
Ώξρηθά, ζην εζσηεξηθφ θάζε ζηαζκνχ δηαζθνξπίδνληαη φκνηνπ ρξψκαηνο ραξηνλάθηα-ηξνθή
πνπ δελ πεξηέρνπλ ην ζχκβνιν ηνμηθφηεηαο θαη αθνχ έρνπλ δηπισζεί δχν θνξέο (ζρ. 1).
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1νο
ΣΑΘΜΟ

2νο
ΣΑΘΜΟ

20κ.

3νο
ΣΑΘΜΟ

20κ.

ρήκα 1. Σνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ζηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
Ώπφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ απνζπψληαη έμη άηνκα. Έηζη δεκηνπξγνχληαη δχν νκάδεο.
ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα απνδίδεηαη ν ξφινο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ, ελψ ηα
άηνκα ηεο 2εο νκάδαο (έμη) αληηπξνζσπεχνπλ θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο απεηιέο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα πνπιηά ζηνπο ηφπνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο ηνπο. Βηδηθφηεξα, ηξία απφ
ηα έμη άηνκα αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ησλ θπζηθψλ ζεξεπηψλ (αξπαθηηθψλ πηελψλ). Σα
ππφινηπα ηξία άηνκα παξηζηάλνπλ ηνπο θπλεγνχο, «εηζάγνληαο» ζην ηαμίδη ησλ πνπιηψλ ηηο
δπζκελείο επηπηψζεηο κίαο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.
Δ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο, ελψ ε «κεηαλαζηεπηηθή δηαδξνκή ησλ
πνπιηψλ» επαλαιακβάλεηαη ηξεηο θνξέο.
1ε θάζε
Ώξρηθά, ηα κέιε ηεο 1εο νκάδαο, ηα «κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά», βξίζθνληαη έμσ θαη ιίγν
καθξηά απφ ηνλ 1ν ζηαζκφ, κεηαθνξηθά ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο. Σα ηξία «αξπαθηηθά πνπιηά»
ηεο 2εο νκάδαο κνηξάδνληαη ζε θάζε ζηαζκφ.
Σα «κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά» πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαδξνκή 1νο–2νο–3νο ζηαζκφο θαη
γηα λα θαιχςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπο νθείινπλ λα πάξνπλ έλα κφλν ραξηνλάθηηξνθή απφ ην εζσηεξηθφ θάζε ζηαζκνχ. Χζηφζν, θαηά ηε ζπιινγή ηεο «ηξνθήο» ππάξρεη ε
πηζαλφηεηα λα ηνπο αθνπκπήζεη ην «αξπαθηηθφ πνπιί». Σν άγγηγκα ζεκαηνδνηεί γηα ηα
πνπιηά «ηελ απψιεηα ηεο δσήο ηνπο», άξα ηε δηαθνπή ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζηελ
θαζνξηζκέλε δηαδξνκή. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο, ηξία δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ραξηνλάθηα
ζηα ρέξηα ησλ «πνπιηψλ» απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρή πεξάησζε ηνπ «ηαμηδηνχ» ηνπο.
ε θνξεηφ πίλαθα ππάξρεη ζρεδηάγξακκα φπνπ ζεκεηψλνληαη: α) ν αξηζκφο ησλ «πνπιηψλ»
θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδξνκήο, β) νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα «πνπιηά» ζε θάζε
ζηαζκφ, γ) ν αξηζκφο ησλ «πνπιηψλ» πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηε δηαδξνκή, δ) ν αξηζκφο ησλ
«πνπιηψλ» πνπ πέξαζαλ θαη απφ ηνπο ηξεηο ζηαζκνχο, αλέθηεζαλ δπλάκεηο θαη έθζαζαλ ζηνλ
πξννξηζκφ ηνπο.
2ε θάζε
Δ «ηξνθή» πνπ ζπιιέρζεθε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην επαλαηνπνζεηείηαη ζηνπο θπθιηθνχο
ζηαζκνχο θαη ην ζχλνιν ησλ «πνπιηψλ», αλεμάξηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 1εο θάζεο,
επαλαιακβάλνπλ ηε δηαδξνκή. Μφλν πνπ ζ‘ απηφ ην ζηάδην πξνζηίζεηαη ζε θάζε ζηαζκφ κία
αθφκε απεηιή: ν άλζξσπνο-θπλεγφο. πσο είλαη αλακελφκελν, ν δηπιαζηαζκφο ησλ απεηιψλ
κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ «πνπιηψλ» πνπ επηβηψλνπλ, γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα.
3ε θάζε
Σξίηε θαη ηειεπηαία θνξά, ηα «κεηαλαζηεπηηθά πηελά» θαη νη «απεηιέο» επαλαιακβάλνπλ
ηνπο ξφινπο ηνπο ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε. Χζηφζν, παξάκεηξνο πνπ δελ είλαη εκθαλήο
ζηα «πνπιηά» θαη δηακνξθψλεη έλα απξφζκελν απνηέιεζκα, είλαη ε κε αληηιεπηή πξνζζήθε
κίαο αθφκε απεηιήο. ε θάζε ζηαζκφ επαλαηνπνζεηνχληαη ηα ραξηνλάθηα-ηξνθή πνπ
ζπιιέρζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε ηνπ παηρληδηνχ θαη αλάκεζά ηνπο πξνζηίζεληαη
δηαθξηηηθά ραξηνλάθηα ίδηνπ ρξψκαηνο πνπ θέξνπλ ην εηθνλφγξακκα ηνμηθφηεηαο.
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εκεηψλεηαη φηη ην εηθνλφγξακκα δελ είλαη νξαηφ θαζψο ηα ραξηνλάθηα είλαη δηπισκέλα,
αθξηβψο φπσο ηα πξνυπάξρνληα.
Σα «πνπιηά» δελ γλσξίδνπλ φηη κεηαμχ ηεο ζπιιεγφκελεο «ηξνθήο» ππάξρεη «ηξνθή»
επηβαξεκέλε κε ηνμηθέο νπζίεο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο «πνπιηψλ» πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ
νινθιεξψζεη επηηπρψο ην «ηαμίδη» ηνπο, δηαπηζηψλνπλ ηνλ ζάλαηφ ηνπο φηαλ μεδηπιψλνπλ ηα
«ραξηνλάθηα–ηξνθή» θαη αληηθξίδνπλ ην ηππσκέλν ζχκβνιν. Οη απψιεηεο πνπ ζεκεηψλνληαη
ζηνλ πίλαθα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο θάζεηο (πηλ. 1).
Πίλαθαο 1: Βλδεηθηηθφο ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ
Γηέιεπζε ησλ
«πνπιηώλ»
από ηνπο
ζηαζκνύο

Αξηζκόο
«πνπιηώλ»
θαηά ηελ
έλαξμε

1ε θνξά

30

2ε θνξά

30

3ε θνξά

30

Απεηιέο ζε θάζε
ζηαζκό
αξπαθηηθά πνπιηά
αξπαθηηθά πνπιηά +
θπλεγνί
αξπαθηηθά πνπιηά +
θπλεγνί + ηνμηθή
νπζία

Αξηζκόο
Αξηζκόο
«πνπιηώλ»
«πνπιηώλ» πνπ
πνπ
δελ νινθιήξσζαλ
νινθιήξσζαλ
ηε δηαδξνκή
ηε δηαδξνκή
9
21
15

15

22

8

4ε θάζε
Σελ αγσληζηηθή έληαζε ησλ πξνεγνχκελσλ θάζεσλ αθνινπζεί ε ςχρξαηκε απνηίκεζε θαη
εξκελεία ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα, ε απνζαθήληζε ησλ
ζπκβνιηζκψλ ηνπ παηρληδηνχ, ε αλαγσγή ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ησλ πνπιηψλ θαη
ζπδήηεζε. Βλδεηθηηθά εξσηήκαηα πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπδήηεζε:
- Πψο ζα δηακνξθσλφηαλ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα αλ ζηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο
κεηαλάζηεπζεο πεξηνξηδφηαλ ζεκαληηθά ε πνζφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ηξνθήο, αλ ε
πνηφηεηά ηεο ππνβαζκηδφηαλ πεξαηηέξσ ιφγσ ξχπαλζεο, αλ πιήζαηλαλ ηα αξπαθηηθά
πνπιηά θαη νη θπλεγνί, αλ ε απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο ζηαζκνχο απμαλφηαλ θαηά πνιχ;
- ε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, πνηεο επηπηψζεηο ζα είρε ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ή θαη ε απψιεηα ελδηάκεζσλ
ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ θαη μεθνχξαζεο; Πνηεο επηπιένλ θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο
απεηιέο αληηκεησπίδνπλ ηα πνπιηά ζηε δηάξθεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ δηαδξνκψλ ηνπο;
- Ώλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο σο ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ
αλεθνδηαζκνχ θπξίσο πδξφβησλ θαη παξπδάηησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ, πνηεο
ελέξγεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζα δηαζθάιηδαλ ηελ πξνζηαζία ηεο; ην πιαίζην ηεο
αηνκηθήο επζχλεο, πνηεο ζπκπεξηθνξέο ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ βηνηφπσλ ησλ
πνπιηψλ;
- Γηα πνηνπο ιφγνπο είλαη απαξαίηεηεο νη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
κεηαλαζηαηεπηηθψλ πιεζπζκψλ ησλ πνπιηψλ θαη ε χπαξμε δηθηχσλ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ, φπσο ην Βπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Αίθηπν NATURA 2000;
- Πνηα λέα πιεξνθνξία/εληχπσζε πξνζηίζεηαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ζαο γηα ηε
κεηαλάζηεπζε ησλ πνπιηψλ; Θα επηζπκνχζαηε λα κεηαδψζεηε ηελ εκπεηξία πνπ
απνθηήζαηε ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο ζαο θνηλφηεηαο; Ώλ λαη, πνηνλ ηξφπν ζα επηιέγαηε;
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πκπεξάζκαηα – Δθηηκήζεηο – Πξνηάζεηο
Οη απφςεηο, νη ζέζεηο θαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ ηειηθή θάζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο αμηνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα σο πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο.
«Σα ελδηαηηήκαηα ελδηάκεζεο ζηάζκεπζεο παξέρνπλ ζηα κεηαλαζηαηεπηηθά πνπιηά δπλαηόηεηεο
αλαπιήξσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ ηνπο θαη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο όρη κόλν
γηα ηελ επηβίσζε αιιά θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο ζηνπο ηόπνπο πξννξηζκνύ». πκπέξαζκα
πνπ δηαηππψλεηαη ζρεδφλ πάληα. Δ αλαγλψξηζε ηεο επίδξαζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ
ελδηάκεζεο ζηάζκεπζεο ζηελ αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ησλ πνπιηψλ ελδπλακψλεη ηελ
επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε
δηαρξνληθή δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο.
«Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα ακθηζβήηεζεο. Οη ζπλέπεηεο από ηηο
αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο ιεηηνπξγνύλ αζξνηζηηθά ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ηηο θπζηθέο
απεηιέο. Ζ θπζηθή ζήξεπζε θαη νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ
αλαπόθεπθηεο γηα ηα πνπιηά, ελώ ε αλζξώπηλε παξέκβαζε κπνξεί λα κεηξηαζηεί ή θαη λα
εμαιεηθζεί». Άπνςε πνπ αληαλαθιά ηελ επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
επεξεάδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή
εκπινθή ζην παηρλίδη. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ραξαθηεξίδνπλ σο ηδηαίηεξα δπλαηή
ζηηγκή ηνπ παηρληδηνχ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ηξίηε «απεηιή» θαη ην απνηέιεζκά ηεο. Ο
αηθληδηαζκφο πνπ πξνθαιεί ε κε αλακελφκελε απεηιή επαηζζεηνπνηεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηνπο παξάγνληεο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηνηφπσλ ησλ πνπιηψλ
θαη ζρεηίδνληαη κε κε δηαθξηηέο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ζχγρξνλεο
πξαθηηθέο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο.
«Πνιιά είδε πηελώλ αμηνπνηνύλ, έζησ θαη γηα κηθξό δηάζηεκα, βηνηόπνπο ζε πνιπάξηζκεο θαη
γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο κεηαμύ ηνπο πεξηνρέο», «Αιινηώζεηο ζε νηθνζπζηήκαηα κηαο
ρώξαο δελ επεξεάδνπλ κόλν ηα κόληκα, επηδεκεηηθά είδε πνπιηώλ αιιά θαη ηνπο πξνζσξηλνύο,
κεηαλαζηεπηηθνύο πιεζπζκνύο», «Αο ελώζνπκε ηνπο θύθινπο ηνπ παηρληδηνύ κε ζρνηληά κεηαμύ
ηνπο, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζπκβνιηθή δηάηαμε λα καο ζπκίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα
ζπλέρεηαο, ζύλδεζεο, νξγάλσζεο, ζπκκεηνρήο καο…». Πξφθεηηαη γηα παξαδνρέο πνπ
δηεπξχλνπλ ηε ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηνλ
ηξίην ζηφρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμε
δηαθξαηηθψλ ή δηεπεηξσηηθψλ δηθηχσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ
αμία ηνπο.
ε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξνληαη θαη ζπγθιίλνπλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
νη πεξηζζφηεξεο καζεηηθέο νκάδεο δειψλνπλ φηη ν πξνζθνξφηεξνο ηξφπνο γηα λα κεηαθέξνπλ
φζα θαηαλφεζαλ ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη ε ίδηα ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
παηρληδηνχ. Αήισζε πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ επηθαινχκελνη ηνλ αλαδσνγνλεηηθφ,
δηαζθεδαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη
λνεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο.
Σειεπηαία εθηίκεζε, αιιά φρη ήζζνλνο ζεκαζίαο, θαζψο ην έξγν ησλ Κ.Π.Β. αλαδεηθλχεη
πξσηίζησο ην ηνπηθφ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αθνξά ζηελ λέα αληίιεςε πνπ
απνθηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή. Μέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην
ηνπηθφ ιηκλαίν πεξηβάιινλ απνθηά επηπιένλ αμία σο πξνζσξηλφο βηφηνπνο πιεζπζκψλ
πνπιηψλ πνπ δελ αλαπαξάγνληαη θαη δελ δηαρεηκάδνπλ ζηα φξηά ηνπ.
Βθηφο απφ ηελ απηνχζηα πινπνίεζή ηεο ζε έλα πξφγξακκα Π.Β. γηα ηα πνπιηά, ε
δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί:
α) ζε πξνγξάκκαηα Π.Β. γηα πγξνηφπνπο πνπ απνηεινχλ ελδηάκεζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο
ζηαζκνχο ησλ πνπιηψλ,
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β) ζην κάζεκα ηεο βηνινγίαο, ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ζηηο εζνινγηθέο
πξνζαξκνγέο ησλ πηελψλ, ζηε δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ θαη ζε ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε θαη ηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο,
γ) σο αθνξκή γηα ηνλ εληνπηζκφ αλαινγηψλ, νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ, αλάκεζα ζηε
κεηαλάζηεπζε ησλ πνπιηψλ θαη ζηηο καδηθέο κεηαθηλήζεηο αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ θαη
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζηα νθέιε πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο
πιεζπζκνχο ησλ πνπιηψλ θαη ζηηο αλζξψπηλεο νκάδεο αληίζηνηρα, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
κεηαλαζηαηεπηηθψλ δηαδξνκψλ (ρξφλνη εθδήισζεο θαη δηάξθεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ
θηλήζεσλ, πεξηνδηθφηεηα θαη δπλαηφηεηεο πξφβιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θξηηήξηα επηινγήο ησλ
ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ θαη ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ θ.ά.), ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ
δηακνξθψλνπλ νη κεηαλάζηεο, πνπιηά ή άλζξσπνη, ζην θπζηθφ ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
αληίζηνηρα ησλ ηφπσλ πξνζσξηλήο παξακνλήο θαη ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, ζηνπο θηλδχλνπο
ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Μηα απιή θαηαζθεπή κε θηελά κέζα θαη πνιχ εχθνιε ρξήζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζχγρξνλσλ θηλεηψλ θαη tablets, εμεξεπλνχκε ην κηθξφθνζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαηαζθεπάζακε ζην
Πεηξακαηηθφ ΓΒΛ Μπηηιήλεο. Δ θαηαζθεπή έγηλε πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε επκεγέζεηο
κηθξννξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ θαη φρη κφλν. Φηηάμακε έλα ζηεξενζθφπην πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρνιείν, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί
απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην ιχθεην. Ώπιά πιηθά απφ πιέμηγθιαο θαη κε αλαδήηεζε απιψλ θηελψλ
θαθψλ θαηάιιεια επηιεγκέλσλ θαη ηνπνζεηεκέλσλ, πξνζέρνληαο ηε γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο
θηηάμακε ην ζηεξενζθφπην πνπ ζα παξνπζηάζνπκε. Δ αξρηθή ηδέα είλαη γλσζηή ζην δηαδίθηπν, αιιά
ζε απιή κνξθή, κε άιια πιηθά θαη ακθίβνιε ρξήζε. Δ ρξήζε ηνπ ζηεξενζθνπίνπ πνπ θηηάμακε καο
εμέπιεμε θαη μεπέξαζε ηα αλακελφκελα, δίλνληαο εμαηξεηηθέο θσηνγξαθίεο, βίληεν αιιά θαη ηελ
ηθαλφηεηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ λα κεηαθέξνπκε φια απηά πνπ είδακε ζε άιινπο καζεηέο θαη
ρξήζηεο, φπσο ε ζπλεξγαζία κε ην ρνιείν ηεο Ίκβξνπ ζηε Σνπξθία κέζσ ηεο ηειεδηάζθεςεο.
Ώμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο, πεηξακαηηδφκαζηε δεκηνπξγνχκε
ην δηθφ καο πνιπκεζηθφ πιηθφ θαη ην παξνπζηάδνπκε, ελψ απηναμηνινγνχκαζηε απφ εηδηθά
δηακνξθσκέλεο εθαξκνγέο κέζα απφ έλα εχρξεζην θαη πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ: smartsphone, tablets, δηαδίθηπν, ζηεξενζθφπην, Οκαδνζπλεξγαηηθέο
αιιεινδηδαζθαιίεο, ηειεδηδαζθαιία.
ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαζεγεηψλ ησλ δχν ρνιείσλ, μεθίλεζε απφ θέηνο κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ καζεκάησλ ζε καζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα ΐηνινγίαο πξνο ην
παξφλ, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηνπο θαη ζε πεηξάκαηα Υεκείαο, αθνχ ην ζρνιείν ηεο Ίκβξνπ πνπ πέξπζη
επαλαιεηηνχξγεζε ζηεξείηε ηηο δπν απηέο εηδηθφηεηεο θαζεγεηψλ.

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ηειεδηδαζθαιίεο, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα
θαηαζθεπή ζηεξενζθφπηνπ κε ηε ρξήζε ησλ smartphones θαη tablets, πνπ ηελ ηδέα ηελ βξήθαλ ζην δηαδίθηπν ηα
παηδηά ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Μπηηιήλεο θαη αθνχ ηελ ηξνπνπνίεζαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο,
δψξηζαλ έλα απφ απηά ζην ρνιείν ηεο Ίκβξνπ γηα ηελ ηειεπηθνηλσλία. Δ ζπζθεπή απηή, πνπ είλαη απιή ζηε
θαηαζθεπή ηεο, αιιά θαη θηελή, ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ελφο tablet ή ελφο smartphone ρξεζηκνπνηψληαο ην θαθφ
ηεο ζπζθεπήο γηα ηε παξαηήξεζε θαη ηε κεγέζπλζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα
κεγέζπλζεο πνπ έρνπλ. (Βηθφλα 1).
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Βηθφλα 1
Δ θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα. Σν θάησ επίπεδν απνηειείηαη απφ κηα βάζε απφ ακκνβνιεκέλν
πιέμηγθιαο, εθεί ζηεξίδνληαη νη ηέζζεξηο βξαρίνλεο θαη αθνινπζεί ην επφκελν επίπεδν πνπ είλαη έλα κηθξφ
ηκήκα πάιη απφ πιέμηγθιαο εθεί φπνπ ηνπνζεηείηαη ην πξνο παξαηήξεζε παξαζθεχαζκα θαη ηέινο ην πάλσ
επίπεδν απφ ην ίδην πιηθφ φπνπ ηνπνζεηείηαη ε ζπζθεπή, δειαδή ην θηλεηφ ή ην tablet. Βθεί ζε ζέζεηο
θαηάιιειεο γίλνληαη αλνίγκαηα θαη κπαίλνπλ απινί θαθνί πιαζηηθνί απφ ηνπο θηελνχο θαθνχο λπθηφο. Πξέπεη
λα γίλνπλ ηα αλνίγκαηα ζσζηά, ψζηε λα κε πξνεμέρνπλ θαη λα ηνπνζεηείηαη ε ζπζθεπή ζε επίπεδε ζέζε.
(Βηθφλα 2).

Βηθφλα 2.
Σν κεζαίν επίπεδν, πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην παξαζθεχαζκα κπνξεί λα θηλείηαη πάλσ-θάησ γηα ηελ
θαιχηεξε θαη επθξηλή εηθφλα, ελψ ηα άιια επίπεδα είλαη ζηαζεξά. Κάησ απφ ην παξαζθεχαζκα κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί έλαο κηθξφο θαθφο θαη λα απνηειεί πεγή θσηφο εθφζνλ ρξεηάδεηαη.
Βίλαη γλσζηά, απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ, ηα εξσηήκαηα πνπ εδψ θαη θαηξφ αθνχγνληαη ηφζν ζηα
ζρνιεία φζν θαη ζηελ θνηλσλία. Βίλαη ζσζηή ε ρξήζε ησλ tablets θαη ησλ smart-phone ζηα ζρνιεία? Πνηα
επίδξαζε έρεη ε ρξήζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ; χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο, νη καζεηέο έρνπλ
ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εηθφλεο θαη βίληεν, ψζηε λα θαηαγξάςνπλ ηε δηήγεζή ηνπο ςεθηαθά θαη λα ηε
κνηξαζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. (Αεβεηδήο, Λ. 2014).Δ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπζθεπψλ
κεηαηξέπεη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη καζεηέο αζρνινχληαη κε θάηη, ην
νπνίν ζηελ παξαδνζηαθή αλαινγηθή κνξθή ηνπο θαίλεηαη εμαηξεηηθά βαξεηφ. (Γηαζηξάλεο  2016),
Οη λέεο ηερλνινγίεο θαηέρνπλ ήδε ζεκαληηθή ζέζε ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο φζν θαη ζε θάζε άιιε
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ (νπβαιηψηε, 2008), ελψ ζπγρξφλσο θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδνληαη
φιν θαη πεξηζζφηεξν σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν κάζεζεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο θνηλσληθήο, γισζζηθήο θαη ηεο
γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ λέσλ θαη φρη κφλν (Gimbert & Cristol, 2004; National Association for the Education
of Young Children [NAEYC], 1996)
Ώλ επηρεηξήζνπκε λα πξνζδψζνπκε ζηελ ηερλνινγία ηε ζέζε πνπ ηεο αλαινγεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
δειαδή σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο θαη κάζεζεο θαη φρη σο παλάθεηα ή επθαηξία γηα αλνχζηα θαη επηδεξκηθή
δηαζθέδαζε ή κέζν γηα άζθνπεο πινεγήζεηο, ηφηε ίζσο έρνπκε κπξνζηά καο κία άιιε νπηηθή γσλία. Ώλαγθαία
πξνυπφζεζε γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηεο θάζε ηερλνινγίαο
ζηελ εθπαίδεπζε, απνηειεί ε θαηάιιειε δηδαθηηθή ηεο αμηνπνίεζε (νθφο, 2011). εκαζία δελ έρεη ε ίδηα ε
ηερλνινγία, αιιά ν ηξφπνο πνπ αμηνπνηείηαη ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε (Bronack, 2011).
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Βπίζεο φπσο αλαθέξνπλ νη χςαο Ώ. θαη Σζνπκάλεο . (8ν Παλειιήλην πλέδξην Πιεξνθνξηθήο 2016), ε
κάζεζε κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζπρλά δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ καζεηή κε
ζπλέπεηα ηε δπζθνιία ζηε κάζεζε, αιιά θαη ζπλζήθεο ειιηπνχο αιιειεπίδξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ. Έηζη, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θνξεηή κάζεζε
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ «εξγαιείν» ηφζν γηα εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα καζεηέο,
κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή ηεο ρξήζε, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. (Ανζνχια, Ώ. 2015).
Έρνληαο ζηε ζθέςε φια ηα πξνεγνχκελα θαη ηε δηάζεζε γηα ην θαηλνηφκν πξνρσξήζακε ινηπφλ ζε κηα απιή
θαηαζθεπή κε θηελά κέζα θαηαζθεπήο θαη πνιχ εχθνιε ρξήζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ
θηλεηψλ θαη tablets θαη κε ηα νπνία εμεξεπλνχκε εχθνια θαη δεκηνπξγηθά ην κηθξφθνζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Δ
θαηαζθεπή απηή έγηλε πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε επκεγέζεηο κηθξννξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζην ζαιαζζηλφ
λεξφ θαη φρη κφλν. Φηηάμακε έλα ζηεξενζθφπην πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην ιχθεην. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, πξνρσξήζακε ζηελ ρξήζε ηνπ ζηηο ηειεδηδαζθαιίεο πνπ
μεθηλήζακε θαη ζπγθξηκέλα ζε πεηξάκαηα βηνινγίαο πνπ ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν.(Βηθφλα 3).

Βηθφλα 3. Υξήζε ζηεξενζθνπίνπ.
Δ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Skype αιιά δελ ήηαλ εχθνιε απφ ηελ αξρή ε ζχλδεζε
ηαπηφρξνλα ηνπ θηλεηνχ ή ηνπ tablet κε ην θνκπηνχηεξ. Θέιακε γηα ηε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε λα έρνπκε δχν
θάκεξεο αλνηρηέο, κηα ηνπ tablet θαη κηα ηνπ θνκπηνχηεξ, ψζηε νη καζεηέο ηνπ άιινπ ζρνιείνπ λα κπνξνχλ λα
παξαθνινπζνχλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαζθεπαζκάησλ θαη φιεο ηεο ηερληθήο αιιά κεηά θαη ην αληηθείκελν
παξαηήξεζεο απφ ην tablet.
Γη‘ απηφ ρξεζηκνπνηήζακε έλα πξφγξακκα πνπ βνεζάεη ζηε ζχδεπμε ην lonelyscreen θαη έηζη πξνρσξήζακε θαη
εμειίμακε ηελ επηθνηλσλία. (Βηθφλα 4)

Βηθφλα 4. Σειεδηάζθεςε

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεηξάκαηα :
1.
Αξάζε ελδπκηθψλ θπηηάξσλ.
2.
Παξαηήξεζε επηζειηαθψλ θπηηάξσλ.
3.
Παξαηήξεζε Γπκνκπθήησλ.
4.
Παξαηήξεζε Φπηηθψλ θπηηάξσλ.
5.
Παξαηήξεζε ζηνκάησλ θχιισλ.
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6.

Παξαηήξεζε ρξσκνπιαζηψλ.

Γηα ην θάζε πείξακα αθνινπζήζεθε ην ζρνιηθφο εξγαζηεξηαθφο νδεγφο κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο.
Καηαγξάθεθε φιε ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δεηγκάησλ παξαηήξεζεο θαη δφζεθαλ νη αλαγθαίεο
επηζεκάλζεηο γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ παξαζθεπαζκάησλ. (Βηθφλα 5).
ην ηέινο θάζε πεηξάκαηνο ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Ίκβξνπ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε
αλαξηεζεί ζηελ θνηλή νκάδα ησλ δχν ζρνιείσλ ζην facebook.

Βηθφλα 5. ηφκαηα θχιισλ.
ηα εξσηεκαηνιφγηα απηά ππήξραλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πείξακα, αιιά θαη εξσηήζεηο πνπ είραλ λα
θάλνπκε κε ηε θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πεηξάκαηνο ψζηε λα θαλεί ε επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο
απηήο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη φπσο θαίλεηαη ε πξνζπάζεηα πέηπρε. (Βηθφλα 6)

Βηθφλα 6. Ώπνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ.
ην εξψηεκα αλ κεηά ηελ επίδεημε είλαη δπλαηή θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο ζην ζρνιείν ζηελ Ίκβξν,
νη απαληήζεηο ήηαλ αξθεηά ελζαξξπληηθέο γηα λα ζπλερίζνπκε ηε πξνζπάζεηα απηή. (Βηθφλα 7)

Βηθφλα 7. Ώπνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ.
Δ ρξήζε ηεο ηδηνθαηαζθεπήο απηήο ηνπ ζηεξενζθνπίνπ ζηα πεηξάκαηα βηνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, καο
δεκηνχξγεζε πνιχ θαιέο εληππψζεηο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ηδαληθή, θηελή, απιή θαη εχθνιε ζηε ρξήζε
ιχζε γηα ηα ζρνιεία πνπ δελ δηαζέηνπλ θαλνληθφ κηθξνζθφπην, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί κηα πνιχ θαιή ιχζε
γηα ρξήζε ζηεξενζθνπίνπ ζε εξγαζίεο εθηφο εξγαζηεξηνχ θαη ζρνιείνπ, γηα καζήκαηα ΐηνινγίαο,
Πεξηβαιινληηθψλ Βπηζηεκψλ, Γεσινγίαο θαη ίζσο Υεκείαο.
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Δ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ θαζψο εμειίζζεηαη δίλεη πνιιέο θαη εχθνιεο ιχζεηο δσξεάλ φπσο ην Skype, ην
Hangouts ηεο Google θ.α. γηα ηειεδηδαζθαιίεο θαη γηα ελ γέλε επνηθνδνκεηηθέο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ
παηδηψλ. (Βηθφλα 8)

Βηθφλα 8. Υξήζε ζηεξενζθνπίνπ
Σειηθά ε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα, φπσο ησλ smart phones θαη ησλ tablets, αιιά θαη ζηα
πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, είλαη ζίγνπξν φηη δίλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη θάλεη ηνπο καζεηέο φρη
παζεηηθνχο ρξήζηεο ησλ ζπγρξφλσλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο, αιιά δεκηνπξγηθνχο εξεπλεηέο θαη ζσζηνχο
ρξήζηεο ηεο λέαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ :
Σν tablet θαη ην smartphone απνηειεί έλα ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εχξεκα, ην νπνίν έρεη εηζβάιεη νινθιεξσηηθά
ζηε δσή ησλ παηδηψλ αθφκε θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο, ηεο ςπραγσγίαο αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. ηαλ ιέκε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο δελ
ελλννχκε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο απηφ είλαη θάηη ην νπνίν
δελ είλαη αθφκα δπλαηφλ ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζε κεγάιν βαζκφ, αιιά ζηα πιαίζηα ηνπ
εμσζρνιηθνχ θπξίσο πεξηβάιινληνο. Οη θαζεγεηέο, νη γνλείο αιιά θαη γεληθά ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη
επηθπιαθηηθή ζηε ρξήζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε.(Κακαξίλα Ώ. 2016). κσο ε
πξνζεθηηθή θαη ζηνρεπκέλε ρξήζε ηνπο πηζαλφλ λα αιιάμεη ηελ κέρξη ηψξα εληχπσζε θαη λα παληξέςεη ηε
δηαζθέδαζε κε ηε κάζεζε ζην ζρνιείν.
Βπίζεο κέζσ ηεο εξγαζίαο νη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ κε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Ίκβξν, πνπ δελ ήηαλ ε
κνλαδηθή, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, αθνχ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε καζεηέο απφ
απνκαθξπζκέλν ζρνιείν, έλα ζρνιείν πνπ είλαη ηφζν θνληά γεσγξαθηθά, αιιά θαη «καθξηά» ζπλάκα, αθνχ
αλήθεη ζε άιιε ρψξα. Δ επηθνηλσλία απηή ζα ζέιακε λα ζπλερηζηεί θαη λα νινθιεξσζεί ε θεηηλή πξνζπάζεηα,
αιιά θαη ζηα επφκελα ρξφληα. Δ ζπλεξγαζία μεθίλεζε, ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη γεγνλφο, παξά
ηα πξνβιήκαηα, φπσο ε δηαθνξά ψξαο θαη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα, αιιά ην θέξδνο είλαη κεγάιν. Καηαξρήλ γηα
ηελ Ίκβξν ε επηθνηλσλία κε καζεηέο απφ ηελ Βιιάδα είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη θπξίσο ε αλάγθε αληαιιαγήο
εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ. Δ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ, δειαδή ε βησκαηηθή δηδαζθαιία αξέζεη πνιχ, θαζψο
θαη νινθιεξψλεηαη θέηνο ην εξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ζην θαηλνχξγην ζρνιείν ηεο Ίκβξνπ .
Βίλαη ζπλνιηθή επηζπκία ε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε δηεχξπλζε ηεο φρη κφλν γηα πεηξάκαηα Φπζηθψλ
Βπηζηεκψλ αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο. Δ αληαιιαγή επηζθέςεσλ είλαη κέζα ζηα επφκελα
ζρέδηα εθφζνλ νη ζπλζήθεο ζα ην επηηξέςνπλ. Οη ζπλεξγαζίεο πάληα δίλνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
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Πεξίιεςε
Δ εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο ξεηνξηθήο εθπαίδεπζεο, σο ηέρλεο θαη
ηερληθήο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, ζηε δηδαζθαιία ηεο ΐηνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ
γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. Δ δηδαθηηθή απηή πξνζέγγηζε ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο
αλζξσπηζηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηε δηακφξθσζε θξηηηθήο
ζηάζεο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Δ ζπλάζθεζε ιόγνπ-ήζνποπάζνπο κέζα απφ ηε ξεηνξηθή ηέρλε θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ γλσζηαθψλ θαη εθθξαζηηθψλ
δεμηνηήησλ αλαπηχζζεη, παξάιιεια κε ηελ θξηηηθή, ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε νπνία
ζεσξείηαη αθελφο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ελεξγψλ πνιηηψλ,
ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ θαη ρεηξαθεηεκέλσλ, θαη αθεηέξνπ αλαγθαία ηθαλφηεηα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνθιήζεσλ ζηνλ 21ν αηψλα. Χο δηδαθηηθή πξφηαζε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ
Οκίισλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Πεηξακαηηθφ Λχθεην Ρεζχκλνπ - Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη
δηαπλέεηαη απφ ηελ επηζηεκνινγηθή αληίιεςε γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ
επνηθνδνκεηηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Λέμεηο-θιεηδηά
ξεηνξηθή εθπαίδεπζε, επηζηεκνληθφο γξακκαηηζκφο, δεκηνπξγηθή ζθέςε, ελεξγφο πνιίηεο
Δηζαγσγή
Οη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα-πνιπάξηζκα
επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, λέεο κνξθέο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο, νηθνλνκηθνθνηλσληθέο αιιαγέο, πινπξαιηζκφο, πνιππνιηηηζκηθφηεηα - ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή
δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο πνπ επηβάιιεηαη λα δηαρεηξηζηεί ην άηνκν. Οη αλάγθεο γηα επίιπζε
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε νηθνπκεληθή δηάζηαζε,
ε δηάρπζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε δηεπξπκέλε θνηλσληθή δνκή θαη νξγάλσζε θαη
ε έληαμε ζε πνιιαπιά ζπζηήκαηα αμηψλ απαηηνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ (―key competencies and skills‖) αλαγθαίσλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ελεξγψλ,
ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ θαη ρεηξαθεηεκέλσλ πνιηηψλ ηνπ 21νπ αηψλα: ηεο αμηνιφγεζεο θαη
παξνπζίαζεο επηρεηξεκάησλ ζην δεκφζην ιφγν, ηεο δηεξεχλεζεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, ηεο
αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη αλάιεςεο επζχλεο ησλ πξάμεψλ
ηνπ.
Δ θαιιηέξγεηα ηέηνησλ δεμηνηήησλ νθείιεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα γηα ηελ
εθπαίδεπζε, ηεο νπνίαο ν ξφινο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηειεί «conditio sine qua non». Δ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ πξέπεη λα αλαπηχζζεη κηα θξηηηθή
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δηάζηαζε πνπ δε ζα πξνζδίδεη ζηε γλψζε εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα, αιιά ζα ηε ζέηεη ζπλερψο
ζε δηαπξαγκάηεπζε κέζα ζην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν. Οη καζεηέο
σο θνηλσληθά ππνθείκελα δε ζα πξνζαξκόδνληαη απιά ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα αιιά
ζα ηελ θαηαλννύλ, ζα ηελ εξκελεύνπλ θαη ζα παξεκβαίλνπλ γηα λα ηελ αλαδνκήζνπλ (Ράζεο,
2008).
πλπθαζκέλνο κε ηε ρεηξαθεηεηηθή απηή δηάζηαζε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ν
επηζηεκνληθφο γξακκαηηζκφο, εληαγκέλνο ζην πιαίζην ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο κέζα ζην
νπνίν ε επηζηήκε, φπσο θαη θάζε θνηλσληθφ γεγνλφο δελ παξάγεηαη ζε ηζηνξηθφ θαη
πνιηηηζκηθφ θελφ, αιιά απερεί ηελ επνρή ζηελ νπνία παξάγεηαη. Δ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη
επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο είλαη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο κε αλάινγεο επηπηψζεηο
αλαδεηθλχεη ηελ αλζξσπηζηηθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο επηζηήκεο, κεηαηνπίδεη ην
ελδηαθέξνλ απφ ην άηνκν ζηνλ πνιίηε, εζηηάδεη φρη κφλν ζην «πώο» θαη ην «ηη» αιιά θαη ζην
«γηαηί» θαη «γηα πνηνπο» ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηε ζέηεη ζε κηα θξηηηθή θαη
αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία. (αθθά, 2012)
Θεσξεηηθό θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην
Με βάζε ηηο παξαδνρέο απηέο δνθηκάδνπκε σο δηδαθηηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο ζηε ΐηνινγία
ηελ αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο ξεηνξηθήο εθπαίδεπζεο. Δ ξεηνξηθή κε ηελ παηδαγσγηθή ηεο
δηάζηαζε απνηειεί κηα κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο επηζηεκνινγηθέο αληηιήςεηο
γηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Τηνζεηεί παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή, ζπκκεηνρηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε, αζθνχλ, παξάιιεια
κε ηελ θξηηηθή, ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη αλαπηχζζνπλ πνιιαπιά είδε λνεκνζχλεο.
Με αθεηεξία ηε Ρεηνξηθή ηνπ Ώξηζηνηέιε γηα ηνλ έληερλν πξνθνξηθφ ιφγν, ε ξεηνξηθή κε
εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ εληζρχεη κε δηάθνξεο ηερληθέο, αληιεκέλεο απφ δηαθνξεηηθά
επηζηεκνληθά πεδία, ηνλ ιόγν, ην ήζνο θαη ην πάζνο. ηελ πεξίπησζε καο ν επηζηεκνληθόο
ιόγνο ζπλαληάηαη κε ξεηνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχλ ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ζηελ
αθαηξεηηθή θαη ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα (αζθήζεηο πεξίιεςεο/αθαίξεζεο: ηζηνξία κε
ξήκαηα/νπζηαζηηθά/επηξξήκαηα θ.ά.), ζηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο θαη ηεο ελεκέξσζεο (Γηαηί;),
ζηελ θαηαλφεζε θαη αληίθξνπζε επηρεηξεκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε κε νξζφ θαη έγθπξν ηξφπν
(Ναη κελ…, αιιά…/αλαθξηηηθή θαξέθια), ζηελ ηεξάξρεζε πιηθνχ θαη επηρεηξεκάησλ
(αιθαβήηα κε επηρεηξήκαηα). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζέηνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο,
έλλνηεο θαη θαηλφκελα ζε κηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηνλ πξψην ιφγν έρεη ε
δηαθσλία, ε ακθηζβήηεζε θαη ε θξηηηθή ηνπνζέηεζε ζηα αληηηηζέκελα δεδνκέλα. Οη καζεηέο
εμνηθεηψλνληαη κε ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ δνκηθψλ αξρψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπιινγηζκνχ
θαη ηελ αλάπηπμε ηζρπξήο θαη ηεθκεξησκέλεο επηρεηξεκαηνινγίαο, απαιιαγκέλεο απφ ηηο
ηππνπνηεκέλεο θαηαζθεπέο εξκελείαο ηνπ θφζκνπ/ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απφ ηε
ζχκπιεπζε κε ην θνηλά ζπκβαηφ θαη παξαδεθηφ ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθφ-επηζηεκνληθά
δεηήκαηα θαη ηελ εζηθή πνπ ηα πιαηζηψλεη.
Ο ιφγνο απηφο είλαη απνηειεζκαηηθφο, φηαλ εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία (ήζνο) απηνχ πνπ ηνλ
εθθέξεη. Δ ζσζηή εθθνξά ηνπ ιφγνπ ηνλ θάλεη πην πεηζηηθφ θαη απηφ θαιιηεξγείηαη κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο (drama in education). Ώζθήζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ εθθξαζηηθή αλάγλσζε (αζθήζεηο χθνπο ηνπ Ρ. Κελψ/παξαζηαηηθή αθήγεζεstorytelling/αζθήζεηο νξζνθσλίαο) θαη ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, θσλή-πξφζσπν-ζψκα
(απηνζρέδηεο ζθελέο/αζθήζεηο παληνκίκαο/παηρλίδη ξφισλ κε επηρεηξήκαηα/εζσηεξηθνί
κνλφινγνη πνπ ιέγνληαη δπλαηά) (Λνπηξηαλάθε, 2008) ζπκβάιινπλ αθελφο ζηελ ςπρνινγηθή
απειεπζέξσζε ηνπ νκηιεηή (ν θφβνο ηνπ αθξναηεξίνπ απαιείθεηαη ζηαδηαθά) θαη αθεηέξνπ
αλαπηχζζνπλ ηελ αλάγθε ηεο ηέξςεο ηνπ θνηλνχ, επνκέλσο θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ
(Φξπδάθε, 2003). Έηζη, δηεπθνιχλεηαη θαη ηθαλνπνηείηαη θαη ε ηξίηε παξάκεηξνο, ην πάζνο,
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πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε ν
ιφγνο λα είλαη αγψγηκνο. Σν πάζνο, επίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο
ηνπ θνηλνχ κε ηελ πνηθηιία θαη ηε δσληάληα, πνπ θαιιηεξγείηαη κε αζθήζεηο απζφξκεηνπ
ιφγνπ (ηδενζχειια/δεκηνπξγηθή γξαθή/απξνζδφθεηεο θαηαζηάζεηο) (Λνπηξηαλάθε, 2008) θαη
ηελ αίζζεζε, κέζσ ηεο ζσζηήο εθθνξάο, φηη αμίδεη θάζε ιέμε καο ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ.
ιεο απηέο νη ηερληθέο αξζξψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζε
αιιειεπίδξαζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ
νπνίνπ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε, έρεη σο θπξίαξρα εξγαιεία ηνλ δηάινγν, ηνλ
αλαζηνραζκφ, ηε ζπκκεηνρή, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ αλαπιαηζίσζε ζηφρσλ θαη ηερληθψλ, ηελ
πξσηνηππία, ηε θαληαζία, ηε δηνξαηηθφηεηα, ηελ εθεπξεηηθφηεηα, ηελ έκπλεπζε θαη ηνλ
πινπξαιηζκφ ησλ ηδεψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ην γλσζηαθφ απνηέιεζκα.
‘ απηφ ην παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ελεξγνχλ απηφλνκα θαη
ππεχζπλα, λα πξνβαίλνπλ ζε επηινγέο έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ θξίζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο, λα αλαζεσξνχλ, λα δξνπλ. ε ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε δελ αξθνχληαη κφλν
ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο επηζηήκεο, αιιά δηαηππψλνπλ
πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ( έμη ζθεπηφκελα θαπέια ηνπ Βd. de
Bono) γηα ηε δηαρείξηζή ηεο ζην πιαίζην κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Βπνκέλσο, δηαζέηνπλ
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ελεξγώλ πνιηηώλ, πνπ
εθθέξνπλ ιφγν θαη αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή θαη
ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Αμηνπνίεζε ηεο ξεηνξηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Βηνινγία
Δ δξαζηεξηφηεηα απνηειεί εκηηππηθή ζρνιηθή πξαθηηθή θαη πινπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά κε
δίσξεο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ζην πιαίζην ησλ Οκίισλ Αεκηνπξγηθφηεηαο θαη Ώξηζηείαο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Πεηξακαηηθφ Λχθεην Ρεζχκλνπ-Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ Οκίινπ Ρεηνξηθήο. Σφζν ν ραξαθηήξαο φζν θαη ην επέιηθην
παηδαγσγηθφ πιαίζην ησλ Οκίισλ δηεπθνιχλεη ηνλ ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ κε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, ε νπνία αμηνπνηεί θαη αλαδεηθλχεη
ηε ζθαηξηθφηεηα ηεο γλψζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο παξαδείγκαηνο ζηνπο
γξακκαηηζκνχο πνπ απαηηείηαη λα θαιιηεξγνχληαη ζην ζρνιείν. Δ ζπλάληεζε θαη ζχλδεζε –
κε ηξφπν ζπγθξνηεκέλν θαη ζηε βάζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο–
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία
ζπκβάιιεη, επίζεο, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζηφρνη απηνί
επηηεχρζεθαλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην Βξγαζηεξηαθφ Κέληξν Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ
(ΒΚΦΒ) Ρεζχκλνπ. Δ ζεηηθή απνηίκεζε καο νδήγεζε ζηνλ εθ λένπ ζρεδηαζκφ θαη
πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο.
Δθπαηδεπηηθά εξγαιεία - Γηδαθηηθέο ηερληθέο
Δθπαηδεπηηθό δξάκα (Drama in Education)
Με ηηο ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο θαη ηηο ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζην Βθπαηδεπηηθφ δξάκα ελεξγνπνηνχληαη νη καζεηέο θαη δηνρεηεχνληαη κε απνδνηηθφηεηα νη
ηδηαίηεξεο, πνιιαπιέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ην θάζε άηνκν πξνθεηκέλνπ λα
μεδηπιψζεη δεκηνπξγηθά ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ελζαξξχλεηαη ε έθθξαζε απφςεσλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ ρσξίο ινγνθξηζία, αμηνπνηείηαη ην ιάζνο σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο
πξνψζεζεο ηεο κάζεζεο. Ώπηφ ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο απηνγλσζίαο θαη απηνεθηίκεζεο,
ζηελ θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ, δηαπξνζσπηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ
νιφπιεπξε επνκέλσο αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.
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Σερληθέο δξακαηηθήο ηέρλεο: Θεαηξηθό παηρλίδη
Οη αηζζεζηνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο γηα
ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο απφβαιαλ ηηο
επηθπιάμεηο θαη ηηο αλαζηνιέο ηνπο θαη αζθήζεθαλ ζε δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο,
παξαηεξεηηθφηεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο.
Ρεηνξηθά αγσλίζκαηα
Σα ξεηνξηθά αγσλίζκαηα επηθνπξνχκελα απφ ηερληθέο δξάκαηνο ζπληείλνπλ ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο επηθνηλσληαθήο δεμηφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο-αθαηξεηηθήο ζθέςεο. Δ
επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα εμππεξεηείηαη κε αζθήζεηο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη πξνθνξηθνχ
ιφγνπ (εθθξαζηηθή αλάγλσζε, αζθήζεηο χθνπο, storytelling, κε ιεθηηθή επηθνηλσλία,
αζθήζεηο νξζνθσλίαο). Δ δεκηνπξγηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε εληζρχεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο
απζφξκεηνπ ιφγνπ (brainstorming, αληίζηξνθν brainstorming, ηα έμη ζθεπηφκελα θαπέια,
απηνζρεδηαζκνχο, δεκηνπξγηθή γξαθή). Παξάιιεια, ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο φπσο ε αλαθξηηηθή
θαξέθια, ν δηάδξνκνο ζπλείδεζεο, ην παηρλίδη ξφισλ, ν ξφινο ζηνλ ηνίρν, ην ζέαηξν ηεο
αγνξάο ηζρπξνπνηνχλ, εθηφο απφ ηελ αθαηξεηηθή θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, πνπ εμαζθείηαη κέζα
απφ ην επηρείξεκα ζηα ξεηνξηθά αγσλίζκαηα ηνπ πξνηξεπηηθνχ ιφγνπ θαη ησλ δηηηψλ ιφγσλ.
Δθαξκνγή
Δ θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ, δηαπξνζσπηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ απνηηκήζεθαλ
κέζα απφ δχν ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο: ηε ζπγγξαθή θαη δξακαηνπνίεζε ζεαηξηθνχ ζελαξίνπ
θαη ηε δηεμαγσγή αγψλσλ αληηινγίαο. Με ηε ζπγγξαθή ζεαηξηθνχ ζελαξίνπ αμηνινγήζεθαλ
πεξηζζφηεξν νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαη ν βαζκφο επηζηεκνληθνχ
γξακκαηηζκνχ. Με ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ
αληηινγίαο αμηνινγήζεθαλ νη δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
 Θεαηξηθό ζελάξην
ην ζεαηξηθφ ζελάξην, πνπ ζπλέγξαςαλ θαη δξακαηνπνίεζαλ, νη καζεηέο πξαγκαηεχζεθαλ ην
ζέκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ΐηνηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε πηζαλέο εθαξκνγέο ηεο Γελεηηθήο Μεραληθήο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε/ζεξαπεία γελεηηθψλ αζζελεηψλ ή/θαη ηελ
απφθηεζε ―επηζπκεηψλ‖ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δ ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ έγηλε απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο καζεηέο ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Ρεζχκλνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Τπεχζπλεο ηνπ
Οκίινπ Ρεηνξηθήο, ηνπ Καζεγεηή ΐηνινγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ ΒΚΦΒ
Ρεζχκλνπ θαη ηεο Τπεχζπλεο ηνπ Οκίινπ Θεαηξηθήο & Μνπζηθήο Παηδείαο. Σε
δξακαηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ αλέιαβε ν κηινο Θεαηξηθήο & Μνπζηθήο
Παηδείαο. Σν ζελάξην παξνπζηάζηεθε ζην 10ν Παλειιήλην πλέδξην Αηδαθηηθήο ησλ
Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Βθπαίδεπζε, πνπ δηνξγάλσζε ε ΒΝΒΦΒΣ
ζηηο 7-9 Ώπξηιίνπ 2017, ζην Ρέζπκλν, (εηθφλα 1).

Δηθόλα 1. Παξνπζίαζε ζελαξίνπ (Παλ/κην Κξήηεο, Ρέζπκλν)
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Σν πξφβιεκα πνπ έδσζε ηελ αθνξκή γηα ζπδήηεζε θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο
ήηαλ ε ελδερφκελε κειινληηθή ρξήζε ηεο Γελεηηθήο Μεραληθήο γηα ηελ επηινγή επηζπκεηψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζην άλζξσπν, πεξάλ απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη ηα εζηθά θαη
πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμνηθείσζε κε ηελ επηδησθφκελε ηειεηφηεηα.
Βπηιέρζεθε λα ζπγγξαθεί θαη λα δξακαηνπνηεζεί κηα θαηάζηαζε, κε έληνλνπο εζηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ ραξαθηήξσλ.
Ώπαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε δηακνξθσηηθή
αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ νπνία δηακνξθσλφηαλ ζηαδηαθά θαη ην ζελάξην.
 Γηαζρνιηθνί αγώλεο αληηινγίαο
Αηνξγαλψζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ Αηαζρνιηθνί αγψλεο αληηινγίαο θαηά ην ζρνιηθφ
έηνο 2014-15, ζην 3ν Γεληθφ Λχθεην Ρεζχκλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παλειιήληα Έλσζε γηα
ηε Ρεηνξηθή ζηελ Βθπαίδεπζε (εηθφλεο 2,3). ηνπο αγψλεο ζπκκεηείραλ έμη (6) ηξηκειείο
νκάδεο καζεηψλ. Ώλά δχν νη νκάδεο αληηπαξαηέζεθαλ δεκφζηα κε επηρεηξήκαηα θαη
αληεπηρεηξήκαηα, κέζα ζε έλα απζηεξά θαζνξηζκέλν πιαίζην θαλφλσλ, ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχζαλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη εζηθά δηιιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εθαξκνγέο ηεο
ΐηνηερλνινγίαο (Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί, Γνληδηαθή ζεξαπεία, Κισλνπνίεζε
θιπ.). Οη αγψλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επίβιεςε ηεο ππεχζπλεο
ηνπ Οκίινπ Ρεηνξηθήο ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ ππεχζπλν ηνπ ΒΚΦΒ
Ρεζχκλνπ.

Δηθόλα 2/3: Αηαζρνιηθνί αγψλεο αληηινγίαο (3ν Γεληθφ Λχθεην, Ρέζπκλν)
Αμηνιόγεζε - πκπεξάζκαηα
Δ ηφλσζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο, ε θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ,
δηαπξνζσπηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ απνηηκήζεθαλ κέζα απφ δχν ζπγθεθξηκέλεο
δξάζεηο: ηε ζπγγξαθή θαη δξακαηνπνίεζε ζεαηξηθνχ ζελαξίνπ θαη ηε δηεμαγσγή αγψλσλ
αληηινγίαο. Με ηε ζπγγξαθή ζεαηξηθνχ ζελαξίνπ αμηνινγήζεθαλ πεξηζζφηεξν νη γλσζηηθέο
δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο θαη ν βαζκφο επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ. Με ηε
δξακαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ αληηινγίαο αμηνινγήζεθαλ νη
δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δ ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εληάρζεθε θαη
ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ ιφγνπ, δειαδή, πνπ
απνδέρνληαη αιιά θαη παξάγνπλ νη καζεηέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ θαη ν νπνίνο «παξέρεη έλα ζύλνιν πηζαλώλ δειώζεσλ γηα έλα δεδνκέλν ηνκέα θαη
νξγαλώλεη θαη πξνζθέξεη δνκή ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα ζπδεηεζεί έλα
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αληηθείκελν, δηαδηθαζία» (Kress, 2003 ζην Υαηδεζαββίδεο, , 2007).
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Πεξίιεςε
Δ άκεζε ζχλδεζε ησλ Παλειιαδηθψλ Βμεηάζεσλ κε ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη θπξίσο
κε απηά ηεο ηξίηεο Λπθείνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζηελ Βθπαίδεπζε έρνπλ κεηψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ηεο
ΐηνινγίαο. ηελ εξγαζία καο παξνπζηάδνπκε ηξφπνπο λα δηαηεξήζνπκε ηελ εθηίκεζε ησλ
καζεηψλ ζην κάζεκα θαη λα ζπκβάιινπκε ζην ζηακάηεκα πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ηνπ,
δίλνληαο παξαδείγκαηα πνπ έρνπκε εθαξκφζεη ζηελ ηάμε. Ώλαθεξφκαζηε ζε ζέκαηα θαη
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε εθαξκνγή Θεαηξνπαηδαγσγηθψλ ηερληθψλ ζε καζήκαηα ΐηνινγίαο
θαη ζε Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο (Projectο), ε εθπφλεζε Πξνγξακκάησλ Ώγσγήο Τγείαο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, φπσο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη επηζθέςεηο εθηφο ηάμεο ζε
Παλεπηζηεκηαθά θαη Βξεπλεηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη ε ζπκκεηνρή καο ζε Φεζηηβάι θαη
εθδειψζεηο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηάρπζε ηεο Βπηζηήκεο ζην επξχηεξν θνηλφ. Βθηηκάηαη ε
επηηπρία ηνπο θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπλεξγαζίεο
ζπλαδέιθσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Θεαηξνπαηδαγσγηθέο, Πξνγξάκκαηα, Πεξηβαιινληηθήο, Τγείαο, Project
Δηζαγσγή
πγθξίλνληαο ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ δχν εθ ησλ ζπγγξαθέσλ (1ν
Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Βληαίν Λχθεην Ώζελψλ «Γελλάδεην») πνπ έδσζαλ ην κάζεκα ηεο
ΐηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ
Σξηηνβάζκηα Βθπαίδεπζε (≈1%, γηα ηα ζρνιηθά έηε 2015-16 θαη 2016-17), ζε ζρέζε κε ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα πξηλ ηηο αιιαγέο (≈60%, γηα ηα ζρνιηθά έηε
2013-14 θαη 2014-15) βιέπνπκε ηε ζπληξηπηηθή κείσζε πνπ έρεη ζπκβεί. Σν γεγνλφο απηφ,
φηη δειαδή φιν θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζε Παλεπηζηεκηαθέο
ζρνιέο «ρξεηάδνληαη» φιν θαη ιηγφηεξν ην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
επηθξαηνχζα αληίιεςε ησλ καζεηψλ φηη ηα πην «ζεκαληηθά» καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη
απηά πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηηο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο, απνηεινχλ ελδείμεηο θαη ηαπηφρξνλα
εγείξνπλ αλεζπρίεο γηα νινέλα θαη κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα
ην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο. ηελ εξγαζία καο ζα πξνηείλνπκε ηξφπνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε
ηηο νπνίεο πξνζπαζήζακε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο, λα θάλνπκε πεξηζζφηεξν
επράξηζηε ηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο θαη λα ηνπο δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ΐηνινγίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ηελ πγεία, ην
πεξηβάιινλ, ηελ επηζηήκε, ηελ θνηλσλία αιιά θαη ηε δσή γεληθφηεξα. Θα αλαθεξζνχκε ζε
εθαξκνγή Θεαηξνπαηδαγσγηθψλ ηερληθψλ ζηα καζήκαηα ΐηνινγίαο θαη ζηηο Βξεπλεηηθέο
Βξγαζίεο (Projectο), ζε πξνγξάκκαηα Ώγσγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, ζε
Οκίινπο ΐηνινγίαο, ζηε Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ, ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε
επξχηεξν θνηλφ θαη ηελ θνηλσλία θαη ηέινο ζηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο άιισλ
εηδηθνηήησλ. ια απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε καζεηέο ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ Γεληθνχ
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Λπθείνπ Ώζελψλ Γελλαδείνπ, ελψ ε δξάζε ζην Γπκλάζην έγηλε κε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ
Ώξραίαο Οιπκπίαο.
Θεαηξνπαηδαγσγηθέο ηερληθέο
Δ ρξήζε ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ ηερληθψλ εθηφο απφ ην φηη δεκηνπξγεί έλα επράξηζην
πεξηβάιινλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ, λα ζπλεξγαζηνχλ
θαη λα αλαπηχμνπλ γισζζηθέο, επηθνηλσληαθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη καζεζηαθέο δεμηφηεηεο,
ηέηνηεο πνπ πηζαλφλ δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ κεησπηθφ
ηξφπν δηδαζθαιίαο.
Σν κάζεκα ηεο Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο (project) (Μαηζαγγνχξαο, 2011): Παξά ηηο
αληηξξήζεηο θαη ελζηάζεηο αξθεηψλ ζπλαδέιθσλ γη΄απηφ (πνπ δπζηπρψο κεηά απφ αξθεηά
ρξφληα έρνπλ ζρεδφλ δηθαησζεί) καο δφζεθε ε επθαηξία λα αζρνιεζνχκε κε αξθεηά ζέκαηα
απφ ηα νπνία επηιέγνπκε λα αλαθεξζνχκε ζην ζέκα πνπ αθνξνχζε ηε βία ζην ζρνιείν
(bulling). Μαο δφζεθε ε επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζεαηξνπαηδαγσγηθέο ηερληθέο ζηελ
ηάμε θαη λα δηαπηζηψζνπκε ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο αιιά θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ
ηνπο καζεηέο. Βθαξκφζηεθαλ νη ηερληθέο «Ο γιχπηεο θαη ην γιππηφ», «Ώθίλεηεο θαη
δπλακηθέο εηθφλεο» γηα ζθελέο ζχγθξνπζεο, θαζψο θαη ε «Κίλεζε κέζα ζην ρξφλν» γηα
πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο ζχγθξνπζεο. (Υνιέβα 2010, Κνληνγηάλλε
2012). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο βγήθαλ ζπκπεξάζκαηα θαη επηβεβαηψζεθαλ ζέζεηο
πνπ ήηαλ γλσζηέο απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Κσζηαξίδεο 2012).
Δ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ ηερληθψλ ζηηο Βξεπλεηηθέο Βξγαζίεο,
καο ελίζρπζε ηε δηάζεζε λα πξνζπαζήζνπκε θάηη αλάινγν θαη κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «ΠξσηεΎλεο» ζηε ΐηνινγία ηεο ΐ΄ Λπθείνπ. Οη καζεηέο
εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπο κνξηαθά κνληέια θαη αληίζηνηρα θχιια
εξγαζίαο ζρεκαηίδνπλ κε ηα ζψκαηά ηνπο ακηλνμέα θαη ζηε ζπλέρεηα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο
γηα ηε δεκηνπξγία δηπεπηηδίσλ, ηξηπεπηηδίσλ θιπ. Έλαο απφ θάζε νκάδα ζπκπιεξψλεη ηηο
εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, άιινο κεηαθηλείηαη γηα λα ζπιιέγεη ζηνηρεία θαη λα
αιιειεπηδξά κε ηνλ θαζεγεηή, ελψ νη ππφινηπνη ζπλαξκνινγνχλ ηα κνξηαθά κνληέια ηα
νπνία, φπσο θαη ηα ζψκαηά ηνπο, ζα ελσζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ καθξνκνξίσλ. ην ηέινο
δίλεηαη ζε φινπο έλα θχιιν αμηνιφγεζεο. Ώμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζε φιεο ηηο παξεκβάζεηο νη
εξγαζίεο γίλνληαλ ζε νκάδεο, γεγνλφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ
εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο θαη πξνηείλεηαη πιένλ απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ παηδαγσγηθψλ
ζεσξηψλ. (Μαηζαγγνχξαο 2000, Κσζηαξίδεο θαη Θενραξφπνπινο 2013)
Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
Σα Πξνγξάκκαηα Βθπαίδεπζεο (Ώγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο,
Πνιηηηζηηθά) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ΐηνινγία λα
αζρνιεζνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα πέξαλ ηνπ Ώλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, επηζθεπηφκελνη ρψξνπο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φπσο ην Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ, ην Ίδξπκα Εαηξνβηνινγηθψλ Βξεπλψλ ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ, Ννζνθνκεία, ην
Βζληθφ Εδξπκα Βξεπλψλ, ην Ελζηηηνχην Παζηέξ θ.α. Σέινο ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο
κνλνήκεξσλ θαη πνιπήκεξσλ εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο
Βθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζε ρψξνπο εληφο θαη εθηφο Βιιάδνο, απνηειεί πφιν έιμεο θαη ηζρπξφ
θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη θάζε θνξά.
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Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ εκπεηξία καο απφ ηηο θαηά θαηξνχο επηζθέςεηο ησλ καζεηψλ καο
ζηελ ΐ΄ Καξδηνινγηθή Κιηληθή ηνπ «Ώηηηθνχ» Ννζνθνκείνπ. Οη επηζθέςεηο έγηλαλ ζε εκέξεο
εθεκεξίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Κιηληθήο. Έηζη, νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα
παξαθνινπζήζνπλ εμεηάζεηο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, ππέξερνπο, ζηεθαληνγξαθίεο,
εγρείξεζε εηζαγσγήο βεκαηνδφηε θαη λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο γηαηξνχο γηα ηηο ζπλζήθεο
θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηήκεο ηεο Καξδηνινγίαο. Κάζε θνξά νη καζεηέο δειψλνπλ φηη
πξφθεηηαη γηα κία κνλαδηθή εκπεηξία πνπ ζα κείλεη ραξαγκέλε γηα πάληα ζηε κλήκε ηνπο. Σν
εβδνκαδηαίν πεξηνδηθφ ΒΠΕΚΏΕΡΏ αλαθέξζεθε ζηηο επηζθέςεηο καο απηέο, ζε άξζξν πνπ
αζρνιείηαη κε ηελ Βπηζηήκε θαη ηελ Βθπαίδεπζε (ΒΠΕΚΏΕΡΏ, 2013).
Οκηινη Βηνινγίαο
ηα Πξφηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία ζχκθσλα κε ην λφκν 3966/2011, ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο καζεηηθψλ νκίισλ.
ην 1ν Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Βληαίν Λχθεην Ώζελψλ Γελλάδεην, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
αξθεηνί φκηινη ΐηνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ ηνπο νπνίνπο επηιέγνπκε λα αλαθεξζνχκε
ζηνλ φκηιν κε ζέκα «Μειεηψληαο ηελ αλάπηπμε ζην άλνπξν Ώκθίβην Bufo bufo». Σν ζέκα
επειέγε κεηά απφ δηεξεχλεζε αλάκεζα ζε 71 καζεηέο. Οη 59 επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
θαη κάιηζηα αλάκεζα ζε ζέκαηα φπσο ε θισλνπνίεζε, ε ηερλεηή αλαπαξαγσγή θιπ. Ώξρηθά,
ε επηινγή ησλ καζεηψλ καο πξνμέλεζε έθπιεμε, αθνχ πεξηκέλακε λα επηιέμνπλ άιινπ
είδνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, φπσο ε ΐηνηερλνινγία θαη ε Μνξηαθή ΐηνινγία. Οη εκπεηξίεο φκσο
θαη νη παξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ ζε αζηηθά θέληξα θαζψο θαη ε έιιεηςε
βησκάησλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Ώλάπηπμε, ζηε Φπζηνινγία θαη γεληθά ζηε κειέηε
απιψλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ φπσο είλαη ν βάηξαρνο, εμεγεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηέηνηνπ
είδνπο ελαζρφιεζε θαη κειέηε. Ώληίζεηα, νη ιίγνη καζεηέο πνπ είραλ βηψκαηα απφ ηε
ιεηηνπξγία θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, είραλ παξαηεξήζεη γεγνλφηα θαη παξαζηάζεηο
αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ ζα κειεηνχζακε, δελ επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζψο δελ
ηνπο πξνμελνχζε εληχπσζε νχηε είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Βδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη
εθηφο απφ ηελ επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οκίινπ (Κσζηαξίδεο Παλαγηψηεο, 2014) ππήξμαλ
θαη θάπνηεο αληηδξάζεηο νη νπνίεο εζηίαδαλ ζην εξψηεκα αλ έλαο θαζεγεηήο Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπιιέγεη θαη λα παξαηεξεί γπξίλνπο, λα ηνπο αλαηξέθεη θαη
λα ηνπο αλαπηχζζεη ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα έρεη θάπνηα «επίζεκε άδεηα» γηα
απηφ. Θεσξνχκε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη σο κάρηκνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αληαιιαγνχλ ηδέεο θαη απφςεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ.
Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηώλ
Δ ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΝΣ) ζηα καζήκαηα είλαη πιένλ γεγνλφο θαη ζπλερψο
αλαπηχζζνληαη νη ζπλζήθεο φπσο επηκνξθψζεηο θαη εμνπιηζκνί κε ηερλνινγηθφ πιηθφ ζηηο
ηάμεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ ζηελ ηάμε.
ηα ζρνιεία καο έρνπλ αμηνπνηεζεί αξθεηέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΝΣ (ινγηζκηθά,
ςεθηαθά ζελάξηα ΐηνινγίαο θαη Υεκείαο ζηελ πιαηθφξκα ―Ώίζσπνο‖, wiki, e-class, mail, ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο). Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξναηξεηηθή βάζε θαη θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα. Ώλαθέξνπκε απφ ηελ
εκπεηξία καο σο πεξηζζφηεξν απνδεθηά θαη επηηπρεκέλα ηα ςεθηαθά ζελάξηα
(http://aesop.iep.edu.gr/), ηα wikis θαη e-class, θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα Ώγσγήο Τγείαο,
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Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Οκίινπο. (Κσζηαξίδεο 2015, ΐιάζζε, Κσζηαξίδεο &
Νηειιήο 2015).
πκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε δηάρπζε ηεο Δπηζηήκεο ζε επξύηεξν θνηλό
Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα αθηεξψκαηα πνπ θαηά πεξηφδνπο πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξα
εξεπλεηηθά θέληξα θαη επηζηεκνληθνί θνξείο πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν ηνπ
επξχηεξνπ θνηλνχ, αιιά απνηεινχλ ζαπκάζηεο επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Ώλαθέξνπκε δχν παξαδείγκαηα:
α) ηε «ΐξαδηά ηνπ Βξεπλεηή» εξεπλεηέο απφ ηα κεγαιχηεξα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο,
πνπ ζπκκεηέρνπλ σο δηνξγαλσηέο, φπσο ην Ίδξπκα Μείδνλνο Βιιεληζκνχ, Βζληθφ ην
Ώζηεξνζθνπείν Ώζελψλ, ην ΒΚΒΦΒ Αεκφθξηηνο, ην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, ην Βιιεληθφ
Κέληξν Θαιαζζίσλ Βξεπλψλ θαη Βξεπλεηηθφ Κέληξν «ΏΘΔΝΏ» αιιά θαη πνιινί
αθαδεκατθνί/επηζηεκνληθνί/εθπαηδεπηηθνί θνξείο κέζα απφ πνηθίιεο πεηξακαηηθέο επηδείμεηο,
δηαδξαζηηθά εξγαζηήξηα, παηρλίδηα θαη πξνβνιέο αλνίγνπλ ηε γλψζε θαη ηελ επηζηήκε ζε
κηθξνχο θαη κεγάινπο. ην ίδην ρψξν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ζε ζρνιεία ηα
νπνία παξνπζηάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη πξσηφηππα πεηξάκαηα.
Βίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε παξνπζίαζε γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζε
άιινπο καζεηέο ή ζε κηθξφηεξα παηδηά ή θαη γνλείο αθφκα.
β) Σν θεζηηβάι Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζην ρψξν ηεο Σερλφπνιεο (Γθάδη) ησλ Ώζελψλ. Γηα έμη εκέξεο, κηθξνί θαη κεγάινη έρνπλ ηελ
επθαηξία λα «θαηαθηήζνπλ» ηε γλψζε κέζα απφ έλα πξσηφηππν, δηαζθεδαζηηθφ θαη
ζπλαξπαζηηθφ ηξφπν. Βξεπλεηέο, επηζηήκνλεο, εθπαηδεπηηθνί θαη θαιιηηέρλεο απφ ηνλ
ειιεληθφ θαη δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν ελψλνπλ ηηο γλψζεηο, ηε θαληαζία θαη ηελ εκπεηξία
ηνπο γηα λα παξνπζηάζνπλ, ηνλ θφζκν ηεο επηζηήκεο.
πλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο άιισλ εηδηθνηήησλ
Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ΐηνιφγνη δελ είλαη δηαθνξεηηθά απφ
απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ. Δ εηιηθξηλήο ζπλεξγαζία, ε
θαιή δηάζεζε γηα δηάινγν θαη ε αιιεινβνήζεηα πξνζθέξεη πνιιά θαη είλαη ηπρεξνί νη
ζπλάδειθνη πνπ κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ απηφ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Παξαθάησ ζα
αλαθεξζνχκε ζε δχν παξαδείγκαηα πνπ έγηλαλ κε ηε ζπλεξγαζία ζπλαδέιθνπ ηνπ ίδηνπ
ζρνιείνπ φπσο θαη κε ζπλάδειθν άιινπ ζρνιείνπ κε πνιχ επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα (ηα
παξαδείγκαηα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα, απιψο έρνπλ επηιεγεί δχν ελδεηθηηθά):
α) πκκεηνρή ζηε δξάζε «Μαζαίλνληαο Βπηζηήκε κέζα απφ ην Θέαηξν» πνπ είλαη κηα
πξσηνβνπιία ηεο ScienceView (Βιιεληθή Έλσζε Αεκνζηνγξάθσλ, πγγξαθέσλ θαη
Βπηθνηλσληνιφγσλ ηεο Βπηζηήκεο) ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο
θαη Φπρνινγίαο ηνπ Βζληθνχ & Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ πνπ ηειεί ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ώπεπζχλεηαη ζε καζεηέο 1216 εηψλ (Ώ' Γπκλαζίνπ - B' Λπθείνπ), νη νπνίνη θαινχληαη λα δξακαηνπνηήζνπλ
επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ
καζεκάησλ ηνπο. ην πιαίζην ηεο δξάζεο απηήο, 20 καζεηέο Ώ΄ Λπθείνπ ηνπ 1νπ
Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ Ώζελψλ «Γελλάδεην» πινπνίεζαλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηίηιν
«Κπθινθνξηθφ ζχζηεκα θαη εζεινληηζκφο». Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ
καζεηψλ ηνπ Οκίινπ ΐηνινγίαο κε ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε project Υεκείαο δειαδή
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έγηλε ζπλεξγαζία ηνπ ΐηνιφγνπ κε ηε Υεκηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Μεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο
παξάζηαζεο απφ ηνπο εηδηθνχο ηεο δξάζεο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο άιισλ
ζρνιείσλ, απνλεκήζεθε ζηνπο καζεηέο ην βξαβείν πξνψζεζεο θαη δηάδνζεο ηεο παξάζηαζεο
θαζψο θαη εηδηθή δηάθξηζε γηα ηε δσληαλή εθηέιεζε θαη ηε δηαδξαζηηθφηεηα. (ΐιάζζε &
Κσζηαξίδεο 2017)
β) Δ πξφηαζε δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο «Μεηαγξαθή, κεηάθξαζε – Έθθξαζε ηεο γελεηηθήο
πιεξνθνξίαο» ηνπ καζήκαηνο ηεο ΐηνινγίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ, θαηά ηελ νπνία εθαξκφζακε
ζεαηξνπαηδαγσγηθέο ηερληθέο γηα δχν ζπλερφκελα ζρνιηθά έηε (2013-14 θαη 2014-15) ζηνπο
καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ώξραίαο Οιπκπίαο. Γηα λα έρνπκε κεηξήζηκα
απνηειέζκαηα, δφζεθε ζηνπο καζεηέο έλα ηεζη. Σν ίδην ηεζη είρε δνζεί ζε παιαηφηεξνπο
καζεηέο ζηελ ίδηα δηδαθηηθή ελφηεηα. Δ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ εληππσζηαθή θαη
ηα επξήκαηα πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ ζε αληίζηνηρν ζπλέδξην.
ύλνςε
Σν κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο γλψζεηο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο.
Πξέπεη φκσο λα ππάξρεη θαη ην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ. Μφλν ηφηε ζα αμηνπνηεζεί θαη ζα
βνεζήζεη. Οη ηειεπηαίεο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ρψξν ηεο Βθπαίδεπζεο έρνπλ
ππνβαζκίζεη ην κάζεκα θαη έρνπλ κεηψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γη΄απηφ.
Γηα λα απνθεπρζεί απηφ πξνηείλακε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ ηάμε,
έρνπλ θξηζεί θαη έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά. ίγνπξα ππάξρνπλ πάξα πνιινί άιινη ηξφπνη θαη
δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε θνξά ησλ
καζεηψλ αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο. Υξεηάδεηαη σζηφζν, εθ
κέξνπο ησλ ζπλαδέιθσλ κεγάιε πξνζπάζεηα θφπνο θαη ρξφλνο, πνπ ελδερνκέλσο λα κελ
απνηηκεζνχλ απφ θαλέλαλ θαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζήο ηνπο ζα είλαη έθθξαζε ησλ
καηηψλ θαη ην ρακφγειν ησλ καζεηψλ.
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Απεηθόληζε πξσηετληθώλ κνξίσλ θαη αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπο κε ηε
Υξήζε ινγηζκηθνύ κνξηαθήο απεηθόληζεο (PyMOL) ζηε κειέηε ηεο
ηλζνπιίλεο θαη ηεο HIV-1 πξσηεάζεο.
Παξαζθεπή Βκκ. ΜΠΒΓΏ1, Μαξία ΏΓΓΒΛΏΚΔ2
1
ΣΔΗ Ζπείξνπ, ρνιή Tερλνιόγσλ Γεσπόλσλ
2 ν
7 Δζπεξηλό ΔΠΑΛ Πεηξαηά
Email: bmpeza@teiep.gr
Πεξίιεςε :
θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή ινγηζκηθνχ απεηθφληζεο κνξηαθψλ δνκψλ ζηελ
ζρνιηθή ηάμε σο έλα κέζν ελεξγνχο εθκάζεζεο ησλ ζχλζεησλ πξσηετληθψλ δνκψλ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ PyMOl γηα ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ
θηλνχκελσλ εηθφλσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη επίπεδα ηεο νξγάλσζεο ηνπ κνξίνπ. Δ ρξήζε
ινγηζκηθψλ ηέηνηνπ ηχπνπ ζηνρεχεη ζηελ ζπζρέηηζε ηεο δνκήο κε ηελ βηνινγηθή ιεηηνπξγία.
Λέμεηο θιεηδηά: ινγηζκηθφ PyMOL, πξσηεΎλεο, βηνινγηθφο ξφινο

EΗΑΓΧΓΖ:
Οη πξσηεΎλεο απνηεινχλ έλα ζπνπδαίν θξίθν πνπ ελψλεη έλλνηεο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο
ρεκείαο κε ηε δσή. Ώιιαγέο ζηηο ρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο ή αιιαγέο ζηελ δφκεζε ηνπ κνξίνπ
ζπλδένληαη κε ζνβαξέο παζνινγηθέο δηαηαξαρέο. Βθηεινχλ κηα πιεζψξα ξφισλ θαη
αλεπξίζθνληαη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο.
Γηα κηα λέα γεληά ησλ επηζηεκόλσλ
Δ θιαζζηθή δηδαζθαιία ησλ βηνινγηθψλ καθξνκνξίσλ ζπλαληά δπζθνιίεο θαζψο πξφθεηηαη
γηα πνιχπινθα κφξηα κε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, πνιινχο δεζκνχο κε πεξίεξγα ζρήκαηα θαη
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηα αιπζίδεο ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο
(νκνκεξή –εηεξνκεξή) νη νπνίεο φκσο ζπγθξνηνχλ έλα κφξην. Καη εθηφο απφ ηελ θαηαλφεζε
ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ δφκεζε ηνπο ε κεγάιε πξφθιεζε είλαη ε αληίιεςε ηεο δπλακηθήο
κνξθήο ηνπ κνξίνπ θαη ε εμαθξίβσζε ηεο βηνινγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο.
ήκεξα κε ηελ βνήζεηα παλίζρπξσλ αιγνξίζκσλ θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή κπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε ζηελ νζφλε ηξηζδηάζηαηεο θηλνχκελεο εηθφλεο
απεηθφληζεο ησλ πξσηετληθψλ κνξίσλ. Δ δπλαηφηεηα ρξήζεο κνξηαθψλ κνληέισλ ζηελ
δηδαζθαιία έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθεηαη ε βηνινγία.
Γηα ηελ επφκελε γεληά επηζηεκφλσλ ε παξερφκελε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηελ ελεξγφο
ζχλδεζε ελλνηψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε ηελ επηζηεκνληθή ζεψξεζε.
ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη

Να κάζνπλ γηα ινγηζκηθά απεηθφληζεο κνξηαθψλ δνκψλ θαη ηηο βαζηθέο ηνπο
δπλαηφηεηεο

72


Να κάζνπλ γηα ηηο ηερληθέο πξνζδηνξηζκνχ ηεο δνκήο ησλ ελψζεσλ φπσο ε
θξπζηαιινγξαθία αθηίλσλ X.

Να κάζνπλ γηα αζζέλεηεο- κάζηηγεο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν πνπ απνηεινχλ
αηηία ζαλάηνπ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξσηετλψλ.

Να αλαπαξηζηάλνπλ ηελ πξσηεΎλε κε δνκέο ηχπνπ ζχξκαηνο, θνξδέιαο,
ξάβδνη θαη ζθαίξεο, ρσξνπιεξσηηθνχ κνληέινπ.

Να πξνζδηνξίδνπλ ηo ελεξγφ θέληξν ηνπ ελδχκνπ

Να βξίζθνπλ ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ ή πδξφθνβεο αιιειεπηδξάζεηο θαη
δεζκνχο Van der Waals πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ κνξίνπ.

Να ζπζρεηίζνπλ ηελ δνκή ηεο πξσηεΎλεο κε ην βηνινγηθφ ηεο ξφιν

Να εθηηκήζνπλ ηελ ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
δσήο.

Να θαηαλννχλ φηη ε παξαγφκελε γλψζε είλαη θαηάθηεζε κηαο ζπλερνχο
επηζηεκνληθήο πξνζπάζεηαο θαη έξεπλαο .
Πεξηερόκελν δηδαθηηθήο ελόηεηαο

Ώλαδεηψληαο ηελ πιεξνθνξία ζην Αηαδίθηπν : εηζήγεζε θαη εηζαγσγηθφ
βίληεν επίδεημε

Δμεξεπλώληαο ηε δνκή ησλ πξσηετλώλ από ηελ Σξάπεδα Πξσηετληθώλ
Γεδνκέλσλ. Ζ πεξίπησζε ηεο ηλζνπιίλεο
Ο ξφινο ηεο νξκφλεο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ζρέζε κε ζαθραξψδε δηαβήηε: εηζήγεζε
ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟ ΤΛΕΚΟ: εηθφλεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην PyMoL θαη πιεξνθνξίεο απφ ην
δηαδίθηπν.
Φχιιν εξγαζίαο 1: Καζνδεγνχκελε δηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο
ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αλά νκάδεο

Δμεξεπλώληαο ηε δνκή ησλ πξσηετλώλ από ηελ Σξάπεδα Πξσηετληθώλ
Γεδνκέλσλ. Ζ πεξίπησζε ηεο πξσηεάζεο HIV-1
Ρφινο θαη δνκή ηεο πξσηεάζεο HIV-1: εηζήγεζε θαη Παξαθνινχζεζε βίληεν
πξνζνκνηψζεσλ ηεο δξάζεο ηνπ ηνχ ΔIV.
ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟ ΤΛΕΚΟ: εηθφλεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην PyMoL θαη πιεξνθνξίεο απφ ην
δηαδίθηπν.
Φχιιν εξγαζίαο 2: Καζνδεγνχκελε δηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο
ηεο πξσηεάζεο HIV-1 ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αλά νκάδεο

πκπεξάζκαηα-πδήηεζε
Απαηηνύκελα Τιηθά θαη Μέζα
Μέζα: ιεπθφο πίλαθαο, καξθαδφξνη, projector, θνξεηφο ππνινγηζηήο, ζχλδεζε Internet.
Τιηθά:Φχιια
εξγαζίαο,
δηαθάλεηεο,
ινγηζκηθφ
PyMOL
ιήςε
απφ
htpp://pymol.org/educational v.1.7.4 γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο εγθαηεζηεκέλν ζηνλ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. ΐίληεν εηζαγσγηθφ ηεο ρξήζεο ηνπ PyMOL.
Ώπφ https://www.youtube.com/watch?v=RAftPWs1sWQ.
Γξαζηεξηόηεηεο
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο ζπλεξγάδνληαη θαη αλαιακβάλνπλ λα
δηεξεπλήζνπλ ηελ δνκή αιιειεπηδξψληαο κε ην ινγηζκηθφ. θαηεπζπλφκελνη απφ ηα
εξσηήκαηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο.
Ώμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο. Ώλαδεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο θαη δεκηνπξγνχλ θηλνχκελεο εηθφλεο. ην
ηέινο παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία θαη ηηο απαληήζεηο ζην θχιιν εξγαζίαο.
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Φύιιν εξγαζίαο 1
Ώλνίμηε ην αξρείν κε PDB code:1hiu γξάθνληαο ζηελ γξακκή εληνιψλ fetch 1hiu. Βκθαλίζηε
ηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ Display sequence. Ώπφ πφζεο αιπζίδεο απνηειείηαη ε
νξκφλε. Υξσκαηίζηε ηελ θάζε αιπζίδα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα (Select chain θαη ζηε ζπλέρεηα
Color menu ) θαη επηιέμηε ην Ν-αξρηθφ άθξν θαηην C-ηειηθφ άθξν θάζε αιπζίδαο ;
1.
Αεκηνπξγήζηε εηθφλεο ηεο πξσηεΎλεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απεηθφληζεο γξακκέο,
ζθαίξεο θαη ξάβδνη, αιπζίδεο, cartoon θαη ζθαίξεο κε ηε κνληειν πξνζνκνίσζεο ησλ
κνξηαθψλ δνκψλ
2.
Παξά ην κηθξφ κέγεζνο ηεο ηλζνπιίλεο δηαθξίλνληεηε ζηνηρεία δεπηεξνηαγνχο δνκήο
ηεο πξσηετλεο ; πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηελ δεπηεξνηαγή δνκή θάζε αιπζίδαο. Πσο
ηνπνζεηνχληαη ε κία απέλαληη απφ ηελ άιιε;
3.
Να βξείηε ηνπο δηζνπιθηδηθνχο δεζκνχο κεηαμχ δεπγαξηψλ ησλ θπζηετλψλ (Show
disulfide bridges as sticks). Πνηά είλαη ηα δεπγάξηα θπζηετλψλ πνπ ελψλνπλ ηηο δπν
δηαθνξεηηθέο αιπζίδεο (βξείηε ηελ ζέζε ηνπο ζηελ πξσηνηαγή δνκή);. Πεξηγξάςηε ην ξφιν
ηνπο ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ κνξίνπ.
4.
Βκθαλίζηε ζην κφξην ηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ πνπ αλαπηχζζνληαη Action find polar
contacts excluding solvent . Πφζα είδε δεζκψλ παξαηεξνχληαη;
5.
Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ην κφξην πνην θνκκάηη ηεο αιπζίδαο ηνπ κνξίνπ έρεη
κεγαιχηεξε ραιαξφηεηα;

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Φύιιν εξγαζίαο 2
Καηεβάζηε ην αξρείν κε pdb θσδηθφ : 1hpv Αεκηνπξγήζηε ηηο δηθέο ζαο εηθφλεο ηεο
δνκήο κε φινπο ηνπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο πνπ ζαο δίλεη ην ινγηζκηθφ;
ΐξείηε γηα ηε θάζε αιπζίδα ην N-αξρηθφ άθξν θαη ην C-ηειηθφ άθξν θαη ρξσκαηίζηε
ην ζε απνρξψζεηο ηνπ κπιε; Ση παξαηεξείηαη σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
αιπζίδσλ
ΐξείηε ην «θξπκκέλν» θάξκαθν απφ ην κελνχ εληνιψλ Action
Preset
ligand site. Ώλαδεηήζηε ζηελ Σξάπεδα Αεδνκέλσλ ησλ δνκψλ ην φλνκα ηνπ
αλαζηνιέα-θαξκάθνπ
Καηαγξάςηε 5 ηνπιάρηζηνλ ακηλνμέα θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα
πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνηιφηεηα πξφζδεζεο θαη ζπλδένληαη κε ηνλ ππνθαηαζηάηε κε
δεζκνχο πδξνγφλνπ;
Αείηε ην αθφινπζν βίληεν ζην you tube πνπ αλαπαξηζηά ηελ δξάζε ηεο πξσηεάζεο
ηνπ
ηνχ
https://www.youtube.com/watch?v=dDo_s6a3wcM#action=share.
Πεξηγξάςηε ην ξφιν ηεο HIV-1 πξσηεάζεο ηνπ ηνχ;
Ώλαδεηήζηε ζηελ Σξάπεδα Αεδνκέλσλ δνκέο ηνπ ελδχκνπ πνπ έρνπλ ππνζηεί
κεηάιιαμε κε ηηο ιέμεηο hiv-1 protease mutant.

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ελ θαηαλφεζε ησλ δνκψ εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο
πξσηεΎλεο θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπο γηα ηελ δξάζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηνλ βηνινγηθφ ξφιν
ησλ βηνινγηθψλ καθξνκνξίσλ. πλδένπλ εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε πιεξνθνξίεο θαη
γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.
1. Γίλεηαη ηεξάζηηα εξεπλα παγθνζκίσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνπ ηνπ HIV θαη ηελ
εχξεζε λέσλ θαξκάθσλ. Πσο βνεζά ε δηεξεχλεζε ησλ δνκψλ ησλ πξσηετλψλ ηνπ ηνχ ζε
απηφ ην ζθνπφ;
2. Μέρξη ην 2025 ππνινγίδεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε ζα
έρεη θηάζεη πεξίπνπ ηα 300.000 εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο. Ώπηφ δεκηνπξγεί
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ηξνκαθηηθέο αλάγθεο γηα ηηο πνζφηεηεο ηεο ρνξεγνχκελεο νξκφλεο ζε πεξηζζφηεξν
απφ 16000 Kg/ρξφλν. Γλσξίδεηε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπο ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε; Πεξηγξάςηε δπζθνιίεο θαη
θηλδχλνπο (Αείηε ην βίληεν ζην you tube κε ηελ ηζηνξία ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
αζζέλεηαο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε θαη ηελ εχξεζε ηεο ηλζνπιίλεο. (From bacteria to
you, https://www.youtube.com/watch?v=y4FEKGOHWLM).
3. ήκεξα φζν πνηέ άιινηε ε γλψζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο
δηαρένληαη παληνχ θαη ππάξρεη πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Πνηεο είλαη νη
ζθέςεηο ζαο γηα απηή ηε ζέζε. Πσο ην είδαηε απηφ ζηελ ζεκεξηλή παξνπζίαζε.
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Παξάξηεκα Α. ¨
Γεκηνπξγία δσληαλώλ εηθόλσλ ησλ πξσηετληθώλ δνκώλ

ΒΕΚΟΝΏ 1.1 :Μνληέια απεηθφληζεο ηεο πξσηετλεο α) κε κνξθή θνξδέιαο φππ θαίλεηαη κφλν
ν πνιππεηηδηθφο θνξκφο ηνπ κνξίνπ β) κε κνξθή cartoon ααλδεηθλχνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δεπηεξνηαγνχο δνκήο
γ) ζχξκα φπνπ θαίλνληαθαη νη πιεπξηθέο αιπζίδεο ησλ ακηλνμέσλ δ) ρσξνπιεξσηηθφ κνληέιν
PDB code: 2hiu (νη δηζνπιθηδηθνί δεζκνί απεηθνλίδνληαη κε πνξηνθαιί ρξψκα ε)κε ξάβδνπο

Υξσκαηίζηε ην κόξην ηεο πξσηεάζεο (PDB code:1hiv)
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Βπηζεκάλεηε ηα ακηλνμέα ζε θάζε δνκηθή πεξηνρή
Παξάξηεκα Β.
Πνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ πξσηεάζεο HIV-1 θαη αλαζηνιέα ζην ελεξγό θέληξν ηνπ
ελδύκνπ.

Βηθφλα 1.2 : Δ θνηιφηεηα πξφζδεζεο ηνπ ππνθαηαζηάηε Vx478 (N,N–δητππνθαηεζηεκέλν
πδξνμπαηζπιν) ακηλν ζνπιθνλακίδε.κε φια ηα θαηάινηπα ακηλνμέσλ ζε απφζηαζε 4 A0. Σν
ελεξγφ θέληξν ηνπ ελδχκνπ Asp-25 θεηαη κέζα ζηελ θνηηιφηεηα πξφζδεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ
νη δχν αιπζίδεο (νκνδηκεξέο). Με θίηξηλεο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ζπκβνιίδνληαη νη δεζκνί
πδξνγφλνπ κεηαμχ ηνπ ππνθαηαζηάηε θαη ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ ηνπ Asp-25 ηνπ
νκνδηκεξνχο (PDB code 1hpv).
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Βηθφλα1.3 :Πνιηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο ακηλνμέσλ ηεο πνιππεπηηδηθήο
αιπζίδαο θαη ησλ αηφκσλ ηνπ ζθειεηνχ ηνπ αλαζηνιέα.
Δξώηεζε: Ώλαγλσξίζηε θαη θαηαγξάςηε ηα ακηλνμέα ηνπ ελεξγνχ θέληξνπ. Πσο
ραξαθηεξίδεηε ηα ακηλνμέα αλάινγα κε ηελ πνιηθφηεηά ηνπο;
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Ζ θσηνζύλζεζε … αιιηώο;
Βιέλε Παινχκπα, Νηθφιανο Εσάλλνπ
Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Λαθσλίαο, elpaloumpa1@gmail.com
Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Πηεξίαο, ekfekate@gmail.com

Πεξίιεςε
Δ θσηνζχλζεζε, εθηφο απφ κεηαβνιηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζρεκαηίδεηαη ε ηξνθή ησλ
θπηψλ, απνηειεί ηε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο ξνήο ηεο ελέξγεηαο πξνο ηνπο γήηλνπο νξγαληζκνχο,
αιιά θαη έλα θαηλφκελν ηδηαίηεξεο δηδαθηηθήο αμίαο θαη παηδαγσγηθήο σθειηκφηεηαο. ηελ
εξγαζία απηή, δηεξεπλψληαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ αξρηθά λα
εθκαηεχζνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπληειέζνπλ
ζηελ επνηθνδνκεηηθή αλαζχλζεζή ηνπο γηα ηελ παξαγσγή/αλαθάιπςε βαζηθψλ ζηνηρείσλ θαη
αξρψλ επηζηεκνληθήο γλψζεο. ηνρεχνληαο ζηελ πξνζέιθπζε θαη πξνζαχμεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ν δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη παηρλίδη ξφισλ θαη
εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ παξάιιεια αμηνπνηνχληαη νη
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν.
Λέμεηο-θιεηδηά: Φσηνζχλζεζε, ηζηνξία ηεο Φσηνζχλζεζεο, πεηξάκαηα κε θσηνζχλζεζε,
πείξακα Priestley
Δηζαγσγή
Ώπφ ηε κειέηε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απφςεσλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη φηη ε θσηνζχλζεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή, βαζηθή θαη νπζηψδεο
δηδαθηηθή ελφηεηα, ε δηδαζθαιία ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαηηεηηθή θαη ζρεηηθά πςεινχ βαζκνχ
δπζθνιίαο. Οη παξαλνήζεηο πνπ απαληψληαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ
θπηψλ, κε ην είδνο ησλ ελεξγεηαθψλ κεηαβνιψλ θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θχζεο ησλ
θπηψλ σο νξγαληζκψλ. Δ δπζθνιία, ζχκθσλα κε ηελ Γφγθδα (2006), πξνθχπηεη θαη απφ ηελ
ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηεο θσηνζχλζεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο ζπκπεξαίλεηαη φηη απνηειεί
ζχλζεηε δηαδηθαζία α. κε ηέζζεξηο πιεπξέο: Οηθνινγηθή, Βλεξγεηαθή, Υεκηθή θαη
Φπζηνινγηθή θαη β. κε δχν επίπεδα: ην θπηηαξηθφ θαη ην νξγαληζκηθφ. Πεξηζζφηεξν απφ
άιιεο ελφηεηεο ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, δηδάζθνληαο ηε θσηνζχλζεζε, «ν εθπαηδεπηηθφο
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα
κεηαζρεκαηίζεη αληίζηνηρα ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. Δ επηινγή ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ
δηδαζθαιίαο ζα εμαξηεζεί ηφζν απφ ηελ παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, φζν θαη απφ
ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία» (Γφγθδα, ΐ., 2006).
Παξάιιεια, θαζψο πξφθεηηαη γηα θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη ελδειερψο δηαρξνληθά θαη
δηεπηζηεκνληθά, κε πινχζην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο αλαγθαζηηθά
ππνρξεψλεηαη λα δηεπξχλεη δηαξθψο ην αληίζηνηρν γλσζηηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπ πεδίν.
Αηαπηζηψζεηο φπσο φηη: «ηα θπηά» είλαη απηά πνπ «κεζνιαβνχλ ζηελ απνδνηηθή
εθκεηάιιεπζε κηαο εμσγήηλεο, πξαθηηθά αλεμάληιεηεο, ελεξγεηαθήο πεγήο πξνο φθεινο φιεο
ηεο βηφζθαηξαο», φηη «πέξαλ απφ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, ε θσηνζχλζεζε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ ηζνδπλακεί, ππφ ηελ επξεία έλλνηα, κε ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ
παξαγσγή ηξνθήο» θαη «έλα άιιν ελδηαθέξνλ εξψηεκα είλαη ην θαηά πφζνλ ζα κπνξνχζε λα
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βειηησζεί ε θσηνζπλζεηηθή απφδνζε κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ γνληδίσλ, κε
ηε ρξήζε ηερληθψλ γελεηηθήο κεραληθήο» (Ridge, I., 2005), αιιά θαη δεκνζηεχκαηα πεξί
«βηνληθνχ θχιινπ» κε αλαθπθινχκελε θσηνζχλζεζε θαη «θσην-απνζχλζεζε», κέζσ
ειεθηξνβηνινγηθψλ θπθισκάησλ, ζπληείλνπλ ζηελ άπνςε φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε
ηεο θσηνζχλζεζεο είλαη δηαξθέο θαη ηεκλφκελν έσο ηαπηηδφκελν κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δσή
θαη ηελ εμέιημή ηεο. ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηνπο καζεηέο, έλλνηεο φπσο «ελέξγεηα
– ρεκηθέο αληηδξάζεηο – αθηηλνβνιία – αληαιιαγή αεξίσλ», ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πεξηγξάςνπλ ηε βηνινγηθή ππφζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαιχνληαη θαη
επεμεγνχληαη ζηα παξάιιεια δηδαζθφκελα αληηθείκελα ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο.
Βπηπιένλ, φξνη φπσο «ρισξνπιάζηεο – ρισξνθχιιε – εθπκελίδα – κεζφθπιιν - grana» θ.ά.,
απνηεινχλ γηα ηνπο καζεηέο έλαλ ιεθηηθφ «θψδηθα», ε θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηνπ
νπνίνπ εθηφο ηνπ φηη δελ είλαη δεδνκέλε, ιεηηνπξγεί έσο θαη απνζαξξπληηθά, αθνχ απαηηεί
πξνζπάζεηα, βαζκνχ δπζθνιίαο θπκαηλφκελνπ θαηά πεξίπησζε.
Δ πεξηγξαθή ηνπ θχιινπ θαη ν ξφινο ηνπ σο νξγάλνπ ζηε θσηνζπλζεηηθή δηαδηθαζία,
απνηειεί έλα επηπιένλ «ζθνηεηλφ» πεδίν θαζψο ζπλδέεηαη κε παξαλνήζεηο θαη πξφρεηξεο
επεμεγήζεηο ησλ παηδηψλ. Δ κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε θσηνζχλζεζε θαη
ηνπ βαζκνχ επίδξαζήο ηνπο, αλαγθαζηηθά νδεγνχλ ζε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα
επηζηεκνληθά πεδία, δεκηνπξγψληαο επηπξφζζεην βάξνο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πξνηείλεηαη ζηελ εξγαζία απηή, επηρεηξείηαη ν
ζπλδπαζκφο βησκαηηθψλ, καζεηνθεληξηθψλ θαη ηερλνινγηθά ελεκεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
ηερληθψλ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ε ζρνιηθή γλψζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη πεξηζζφηεξν
ειθπζηηθή, εχιεπηε, ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή, ελψ παξάιιεια ε αλαπιαηζίσζή ηεο
θαη ζχλδεζή ηεο κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζα δηεπθνιπλφηαλ.
Θεσξεηηθό Πιαίζην
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «θσηνζχλζεζε», ζην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην ηεο ΐ΄ Λπθείνπ, πεξηιακβάλεη αλά πξφηαζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ελλνηψλ, νξηζκψλ
θαη ηππηθψλ ιέμεσλ. Βλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ρσξία:
- Φσηνζχλζεζε: «Δ θσηεηλή ελέξγεηα πνπ παγηδεχεηαη (απφ ηνπο θσηνζπλζεηηθνχο
νξγαληζκνχο) κεηαηξέπεηαη ζε ρεκηθή θαη απνζεθεχεηαη ζε νξγαληθά κφξηα, ηα νπνία
παξάγνπλ νη νξγαληζκνί απηνί κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πνπ ηελ νλνκάδνπκε θσηνζχλζεζε.»
θαη «Δ θσηνζχλζεζε είλαη ζεκαληηθή κεηαβνιηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ε θσηεηλή
ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ρεκηθή.»
- Ώπηφηξνθνη νξγαληζκνί ή παξαγσγνί: «Οη θσηνζπλζεηηθνί νξγαληζκνί αλήθνπλ ζηνπο
απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο, επεηδή παξάγνπλ κφλνη ηνπο φιεο ηηο νξγαληθέο νπζίεο πνπ ηνπο
είλαη απαξαίηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο σο πξψηε χιε ην πξντφλ ηεο θσηνζχλζεζεο.
Υαξαθηεξίδνληαη γη‘ απηφ θαη σο παξαγσγνί.»
- Ανκή ηνπ θχιινπ: «Δ δνκή ηνπ θχιινπ είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε, γηα λα
εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. ε εγθάξζηα ηνκή ηνπ παξαηεξνχκε ηηο δχν
επηδεξκίδεο, ηελ πάλσ θαη ηελ θάησ, πνπ θαιχπηνληαη ζπλήζσο απφ εθπκελίδα. Ώλάκεζα
ζηηο δχν επηδεξκίδεο βξίζθεηαη ην κεζφθπιιν, πνπ δηαζρίδεηαη απφ αγγεία.»
- ηφκαηα: «Δ θάησ επηδεξκίδα έρεη κηθξά αλνίγκαηα, πνπ ιέγνληαη ζηφκαηα. Σν θαζέλα
απ‘ απηά πεξηβάιιεηαη απφ έλα δεπγάξη θπηηάξσλ, ηα θαηαθξαθηηθά θχηηαξα».
- Υισξνπιάζηεο: «Σα θχηηαξα ηνπ κεζφθπιινπ, πνπ είλαη θαη ν ζεκειηψδεο ηζηφο ηνπ
θχιινπ, δηαζέηνπλ πνιινχο ρισξνπιάζηεο.»
- Αηνμείδην ηνπ άλζξαθα: «Δ είζνδνο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γίλεηαη κε
δηάρπζε απφ ηα ζηφκαηα πξνο ηνπο κεζνθπηηάξηνπο ρψξνπο ησλ θπηηάξσλ ηνπ κεζφθπιινπ
θαη ηειηθά θηάλεη ζηνπο ρισξνπιάζηεο».

81

- Κπθινθνξία ηνπ λεξνχ – Αηαπλνή: «Σν λεξφ εηζέξρεηαη ζηηο ξίδεο απφ ην έδαθνο θαη κέζσ
ησλ αγγείσλ θηάλεη ζηα θχιια. Μαδί κε ην λεξφ κεηαθέξνληαη ηφληα, φπσο ληηξηθά,
θσζθνξηθά, ζεηηθά, καγλεζίνπ θ.ά., πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηε ζχλζεζε πξσηετλψλ θαη άιισλ
νπζηψλ. Δ άληιεζε ηνπ λεξνχ απφ ην έδαθνο θαη ε ξνή ηνπ ζηα αγγεία δηεπθνιχλεηαη κε ηελ
εμάηκηζε λεξνχ απφ ηα ζηφκαηα (δηαπλνή). Σν άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ ζηνκάησλ επηηξέπεη
ζην θπηφ λα ειέγρεη ην ξπζκφ εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζην
έδαθνο.»
- Παξαγσγή νμπγφλνπ: Καηά ηε θσηνζχλζεζε, παξάγεηαη νμπγφλν, ην νπνίν εμέξρεηαη απφ
ηα ζηφκαηα ησλ θχιισλ ζηελ αηκφζθαηξα.» (Καςάιεο, Ώ., Μπνπξκπνπράθεο, Ε., 2011)

Δηθόλα 1. Πεξηγξαθή ηεο Φσηνζχλζεζεο ζην ρνιηθφ Βγρεηξίδην ηεο ΐ΄ Λπθείνπ
χκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ΤΠΠΒΘ 166080/Α2, 05-10-2017)
γηα ηνπο ρισξνπιάζηεο θαη ηα κηηνρφλδξηα, ζα πξέπεη λα γίλεη «απιή αλαθνξά ζηε δνκή θαη
ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν νξγαληδίσλ. Θα ζπζρεηηζζνχλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θπηηαξηθήο
αλαπλνήο θαη ηεο θσηνζχλζεζεο.» Βπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε ησλ νξγαληζκψλ ζε
απηφηξνθνπο θαη εηεξφηξνθνπο θαη πεξηγξαθή ηνπο, λα δνζεί έκθαζε ζηε βηνινγηθή ζεκαζία
ηεο θσηνζχλζεζεο θαη λα παξνπζηαζηεί ην θχιιν σο φξγαλν θσηνζχλζεζεο ησλ θπηψλ, ελψ
πξνηείλεηαη λα παξνπζηαζηεί βηληενζθνπεκέλε ηε ρεκηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ακχινπ.
Αεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ην θαηλφκελν ηεο ζχγρπζεο ησλ καζεηψλ εμ
αηηίαο ηνπ ελλνηνινγηθά ππθλνγξακκέλνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ηεο επηζπκίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ λα εκπινπηίζνπλ κε επνπηηθά κέζα θαη πεηξάκαηα ηε δηδαζθαιία ηνπο,
επεθηείλνληαο θαη ηξνπνπνηψληαο ηηο νδεγίεο, δελ είλαη ζπάλην.
ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο
Ώξρηθά, ζηνπο καζεηέο δηαλέκνληαη άξζξα ή/θαη απνζπάζκαηα δεκνζηεπκάησλ ηα
νπνία κειεηνχλ θαηά νκάδεο θαη ηα παξνπζηάδνπλ ζχληνκα ζηελ νινκέιεηα.
Βλδεηθηηθά άξζξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν απηφ, είλαη:
- Καιιηεξγψληαο ππφ ην θσο ησλ LED (http://bit.ly/2gGesMH)
- Ώλαθαιχθζεθε δψν πνπ θσηνζπλζέηεη (http://bit.ly/2wXjTwO)
- Φσηνζχλζεζε θαη θσην-απνζχλζεζε (http://bit.ly/2gd1V2B)
- Σα πξψηα βηνληθά θπηά κε «ηνχξκπν» θσηνζχλζεζε (http://bit.ly/2yMP2rG)
- Ρεχκα κε ηερλεηή θσηνζχλζεζε (http://bit.ly/2yn7vrt)
Πξνθαιείηαη ζχληνκε ζπδήηεζε γηα ηε θσηνζχλζεζε θαη ηίζεληαη ζηνρεπκέλα
εξσηήκαηα. Δ δηδαθηηθή απηή ελέξγεηα ιεηηνπξγεί σο αθφξκεζε, επηδηψθνληαο ηελ
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πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη, παξάιιεια, ζπληειεί ζηε δηαπίζησζε ηεο
ζρέζεο ηεο Βπηζηήκεο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή.
ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα παηρλίδη ξφισλ: Οξγαλψλνληαη ζε
νκάδεο θαη ππνδχνληαη ξφινπο είηε δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ κε ζπλεηζθνξά ζηελ
επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο θσηνζχλζεζεο δηεζλψο θαη δηαρξνληθά, είηε αληηπάισλ ησλ
παξαπάλσ επηζηεκφλσλ. Με ηνπο ξφινπο απηνχο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδήηεζε (debate),
επηρεηξεκαηνινγψληαο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα ηεο θσηνζχλζεζεο, είηε
πηνζεηψληαο ηηο επηζηεκνληθέο απφςεηο κειεηεηψλ θαη πεηξακαηηζηψλ, είηε επηρεηξψληαο λα
ηηο αληηθξνχζνπλ κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ θαζελφο. Ο ζηφρνο ηεο
πξνζέγγηζεο απηήο είλαη δηηηφο: Ώθ‘ ελφο ζπληειεί ζηελ απνθάιπςε ηεο εμέιημεο ησλ
επηζηεκνληθψλ ηδεψλ απφ ηηο πην αδχλακεο ζηηο πιένλ ηζρπξέο θαη απνδεδεηγκέλεο. Ώθ‘
εηέξνπ πξνβάιιεη ηελ αδπλακία ησλ αξρηθψλ ζεσξηψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη –
απνδεδεηγκέλα πιένλ- ελ φισ ή ελ κέξεη θαηαγξακκέλεο ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο
ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ. Μέζσ ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο θαη ηεο απφξξηςεο ησλ
αζηήξηθησλ θη αλππφζηαησλ απφςεσλ, νη καζεηέο νδεγνχληαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο απφςεηο
πνπ ηεθκεξηψλνληαη άξηηα θαη αληηζηνηρνχλ ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε. Μεηαμχ ησλ ζπλήζσλ
ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ, νη πιένλ δηαδεδνκέλεο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο:
• ηα θπηά είλαη δηαθνξεηηθνί δσληαλνί νξγαληζκνί απφ ηα δψα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο
δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ δψσλ.
• νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηνχ ιακβάλνπλ ρψξα ζε φια ηα κέξε ηνπ.
• ηα θπηά απνξξνθνχλ άκεζα απφ ην έδαθνο ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ ηξνθή ηνπο.
• ε ηξνθή ησλ θπηψλ είλαη ην νμπγφλν θαη ην λεξφ.
• ηα θπηά απνξξνθνχλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη παξάγνπλ νμπγφλν. Σα θπηά δελ
αλαπλένπλ. (Ώπνζηνιάθεο, Β., Παλαγνπνχινπ, Β., θ.ά., 2011)
Εδέεο φπσο νη παξαπάλσ, απνηέιεζαλ γηα αξθεηά έηε ηηο θξαηνχζεο ζεσξίεο γηα ην
θαηλφκελν ηεο θσηνζχλζεζεο. ηνλ Πίλαθα 1, θαηαγξάθνληαη νη ηζηνξηθνί θαη επηζηεκνληθνί
ζηαζκνί θαη νη αληίζηνηρεο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ δηαρξνληθά γηα ηε θσηνζχλζεζε.
ΐάζεη απηψλ θαηαζθεπάδνληαη θαη νη θάξηεο ξφισλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο.
ηελ «ηζηνξηνγξακκή» ηεο θσηνζχλζεζεο, απνηππψλεηαη κέξνο ηεο Εζηνξίαο ηεο
Βπηζηήκεο θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο, θαζψο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε
επεμήγεζε θαη λνεκαηνδφηεζε ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ, θάηη πνπ ζπκβαδίδεη κε ηα πξναηψληα
εξσηεκαηηθά ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο.
Έηνο
300
π.Υ.

1450

1648
1671

Πίλαθαο 1: Εζηνξηθνί & Βπηζηεκνληθνί ηαζκνί γηα ηε Φσηνζχλζεζε
Δπηζηήκνλαο
Ηδέα / Θεσξία / Άπνςε
Ώξηζηνηέιεο
Σα θπηά, φπσο θαη ηα δψα, απαηηνχλ ηξνθή.
Θεφθξαζηνο
Σα θπηά απνθηνχλ ηελ ηξνθή ηνπο κέζσ ησλ ξηδψλ.
Πξνηείλεη (αιιά δελ εθηειεί πνηέ) έλα πείξακα ζην νπνίν έλα
θπηφ δπγίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θπηεχεηαη ζε δνρείν πνπ
πεξηέρεη δπγηζκέλε πνζφηεηα ρψκαηνο. Μεηά απφ κεξηθνχο
Nicholas of Cusa
κήλεο, ηα ηειηθά βάξε ηνπ θπηνχ θαη ηνπ ρψκαηνο, θαη ην
ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζπγθξίλνληαη
κε ηηο αξρηθέο ηηκέο. Βπηρεηξεί λα δείμεη φηη ε κάδα ηνπ θπηνχ
πξνέξρεηαη κφλν απφ ην λεξφ.
Eθηειεί ην πείξακα πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Nicholas of Cusa,
Jean Baptiste
ζρεδφλ 200 ρξφληα λσξίηεξα. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη
van Helmont
νιφθιεξε ε κάδα ηνπ θπηνχ πξνήιζε απφ ην λεξφ.
Marcello
ηα πξάζηλα θχιια παξάγεηαη ε ηξνθή ησλ θπηψλ.
Malpighi
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Σα θπηά απνθηνχλ κέξνο ηεο ηξνθήο ηνπο απφ ηελ αηκφζθαηξα.
Πξνζπαζεί λα επηβεβαηψζεη ηελ ππφζεζε ηνπ Van Helmont φηη
ζην λεξφ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα θπηά νθείιεηαη ε αχμεζε ηεο
κάδαο.
Βίλαη "πνιχ πηζαλφ" λα παίξλεη ην θπηφ ηξνθή απφ ηνλ αέξα θαη
φηη ην θσο κπνξεί επίζεο λα εκπιέθεηαη.
Παξαηεξεί εθπνκπή θπζαιίδσλ απφ θχιιν βπζηζκέλν ζην λεξφ.
Tνπνζέηεζε έλα αλακκέλν θεξί ζε έλα θιεηζηφ γπάιηλν δνρείν
θαη παξαηήξεζε φηη έζβεζε. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζέηεζε ζην
δνρείν έλα κηθξφ θπηφ, ην άθεζε κεξηθέο κέξεο θαη, αλάβνληαο
ην θεξί κέζα ζην ίδην δνρείν, παξαηήξεζε φηη έθαηγε. πκπέξαλε
φηη ηα θπηά απειεπζεξψλνπλ «αέξην πνπ ζπληεξεί ηελ θαχζε».
Αηαπίζησζε φηη έλα θπηφ θαη έλα δψν κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ γηα
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην ίδην θιεηζηφ γπάιηλν δνρείν.
Ώλαθαιχπηεη ην ζηνηρείν πνπ νλνκάδεη «νμπγφλν». Ώλαγλσξίδεη
φηη απηφ θαηαλαιψλεηαη ηφζν ζηελ αλαπλνή ησλ δψσλ φζν θαη
ζηελ θαχζε. Καηαξξίπηεη ηε ζεσξία ηνπ «phlogiston»,
ππνζεηηθήο νπζίαο πνπ έσο ηφηε πίζηεπαλ φηη εθπέκπεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλαπλνήο ή ηεο θαχζεο. Θεκειηψλεη ηε ζχγρξνλε
Υεκεία
Μφλν ηα πξάζηλα κέξε θπηψλ απειεπζεξψλνπλ Ο2 . Ώπηφ
ζπκβαίλεη κφλν φηαλ θσηίδνληαη απφ ην ειηαθφ θσο.
Σν Ο2 πνπ παξάγνπλ ηα θπηά πξνέξρεηαη απφ ην CO2 πνπ
απνξξνθνχλ. Έσο ηα κηζά ηνπ 20νχ αη., πνπ εθαξκφζηεθε ε
ζήκαλζε ησλ αηφκσλ, ε ινγηθνθαλήο πξφηαζή ηνπ ήηαλ
απνδεθηή.
Παξαηεξεί πξάζηλα θνθθία ζε θπηηθνχο ηζηνχο, ηα νπνία
αξγφηεξα αλαγλσξίζηεθαλ σο ρισξνπιάζηεο.
Ώπνδεηθλχεη φηη ν άλζξαθαο πνπ απνξξνθάηαη θαη πξνέξρεηαη
απφ ην αηκνζθαηξηθφ CO2 δελ κπνξεί λα απνδψζεη πιήξσο ηελ
αχμεζε ηνπ βάξνπο ελφο θπηνχ. Τπνζέηεη φηη ην πξφζζεην βάξνο
πξνέξρεηαη απφ λεξφ.
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Ολνκάδνπλ "ρισξνθχιιε" ηελ πξάζηλε ρξσζηηθή ησλ θπηψλ.
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Rene Dutrochet

πλδέεη ηε ρισξνθχιιε θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θπηψλ λα
αθνκνηψλνπλ ην CO2. Aλαγλσξίδεη ηα ζηφκαηα ησλ θχιισλ.
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Matthias
Σν κφξην ηνπ λεξνχ δηαζπάηαη ζηε δηάξθεηα ηεο θσηνζχλζεζεο.
Schleiden
Hugo von Mohl
Κάλεη ιεπηνκεξείο παξαηεξήζεηο ζηε δνκή ησλ ρισξνπιαζηψλ.
Julius Robert von Ο ήιηνο είλαη ε πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο .
Mayer
Δ θσηνζχλζεζε είλαη κεηαηξνπή θσηεηλήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή.
Βληνπίδεη ζε ρισξνπιάζηεο ζρεκαηηζκφ ακχινπ εμαξηψκελν απφ
Julius von Sachs
ην θσο. Καηαιήγεη ζηελ: 6CO2 + 6H2O + θσηεηλή ελέξγεηα ----> C6H12O6 + 6O2
Κάλεη αθξηβείο πνζνηηθέο κεηξήζεηο ηεο πξφζιεςεο CO2 θαη ηεο
Jean Baptiste
παξαγσγήο O2 θαη εμάγεη ζε κηα ηζνζηαζκηζκέλε εμίζσζε γηα ηε
Boussingault
θσηνζχλζεζε: 6CO2 + 12H2O + θσηεηλή ελέξγεηα ----> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Ο C πξνέξρεηαη απφ ην αηκνζθαηξηθφ CO2. Ο ζρεκαηηζκφο
Emil Godlewski
ακχινπ ζε θσηηζκέλα θχιια εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία CO2.
Φσηίδεη ηκήκαηα ελφο θχθνπο κε κνλνρξσκαηηθέο αθηηλνβνιίεο.
Theodor Wilhelm
Αηαπηζηψλεη φηη ηα αεξφβηα βαθηήξηα πνπ είραλ δπλαηφηεηα
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θίλεζεο ζπγθεληξψλνληαλ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή ηνπ λεκαηίνπ
πνπ θσηηδφηαλ απφ ηελ εξπζξή αθηηλνβνιία. Αηαπίζησζε ζηε
ζπλέρεηα φηη ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ ζ' απηή ηελ πεξηνρή
ήηαλ κεγαιχηεξε. πκπέξαλε φηη ε εξπζξή αθηηλνβνιία ήηαλ πην
απνηειεζκαηηθή γηα ηε θσηνζχλζεζε απφ ηελ κπιε αθηηλνβνιία
1883
Arthur Meyer
Πεξηγξάθεη ηνπο θφθθνπο ησλ ρισξνπιαζηψλ.
Δ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα θσηηζκέλα πξάζηλα θπηά
παξάγνπλ αλζξαθνχρεο ελψζεηο θαιείηαη είηε "θσηνζχληαμε"
1893
Charles Barnes
είηε "θσηνζχλζεζε". Πξνηηκά ην πξψην, αιιά ε "θσηνζχλζεζε"
πηνζεηείηαη.
Δ θσηνζχλζεζε απνηειείηαη απφ δχν ηχπνπο αληηδξάζεσλ: κία
1905 F. F. Blackman
ηαρεία θσηνρεκηθή δηεξγαζία εμαξηψκελε απφ ην θσο θαη κηα
πην αξγή βηνρεκηθή δηαδηθαζία.
Richard
Αεκνζηεχνπλ κειέηεο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηε ρεκεία ηεο
1913 Willstatter,Arthur
ρισξνθχιιεο. ηνλ Willstatter απνλέκεηαη βξαβείν Νφκπει ην
Stoll
1915.
Δ απειεπζέξσζε O2 θαηά ηε θσηνζχλζεζε ζπκβαίλεη κφλν
παξνπζία θσηφο. Μπνξεί λα παξαρζεί O2αθφκα θαη αλ δελ
Robert (Robin)
1937
ππάξρεη δηαζέζηκν CO2. Οη αληηδξάζεηο ηεο θσηνζχλζεζεο πνπ
Hill
ζπκβαίλνπλ ζην θσο νλνκάζηεθαλ "θσηεηλέο " ή "αληηδξάζεηο
Hill" .
Αείρλεη φηη ηα θσηνζπλζεηηθά βαθηεξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
H2S σο δφηε ειεθηξνλίσλ παξάγνπλ ζηνηρεηαθφ S αληί γηα O2.
1941 Cornelis van Niel
Πξνηείλεη θαη΄αλαινγία φηη ην O2 πνπ απειεπζεξψλεηαη ζηε
θπηηθή θσηνζχλζεζε πξνέξρεηαη απφ ην Δ2Ο θαη φρη απφ ην CO2.
Samuel Ruben
Υξεζηκνπνηνχλ λεξφ επηζεκαζκέλν κε ην βαξχ ηζφηνπν 18O γηα
1941
θαη Martin
λα επηβεβαηψζνπλ φηη ην νμπγφλν πνπ παξάγεηαη ζηε
Kaman
θσηνζχλζεζε πξνέξρεηαη απφ ην H2O.
Τπάξρεη θσην-εμαξηψκελνο ζρεκαηηζκφο ΏΣΡ ζε
1954
ρισξνπιάζηεο.
Daniel Arnon
1955
Υισξνπιάζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ πιήξε θσηνζχλζεζε.
Με ξαδηελεξγά επηζεκαζκέλν 14CO2 ζα δηαιεπθαλζεί ε νδφο
αθνκνίσζεο C ζηε θσηνζχλζεζε. Αηεξεχλεζε ηεο «ζθνηεηλήο
Melvin Calvin
1956
θάζεο» ηεο θσηνζχλζεζεο: Οη ζθνηεηλέο αληηδξάζεηο είλαη
θαη νη
θπθιηθή δηαδηθαζία πνπ νλνκάζηεθε "θχθινο ηνπ Calvin" θαη
ζπλάδειθνί ηνπ
νδεγεί ζηε δέζκεπζε θαη αλαγσγή ηνπ CO2. ΐξαβείν Νφκπει ην
1961.
Ώλαθαιχπηεη φηη νη θσηεηλέο αληηδξάζεηο ηεο θσηνζχλζεζεο
1957 Robert Emerson
απνηεινχληαη απφ δχν θσηνρεκηθά ζπζηήκαηα
Robert
1960
πλζέηεη ρισξνθχιιε. ΐξαβείν Νφκπει, 1965.
Woodward
Robin Hill & Fay
1960
Μνληέιν "Z-scheme" γηα ηηο θσηνζπλζεηηθέο αληηδξάζεηο θσηφο.
Bendall
1961
Louis Duysens
Παξέρεη ζηνηρεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ "Z-scheme".
1968 Roderick Clayton
Ώπνκνλψλεη ηα θεληξηθά ζχκπινθα ησλ αληηδξάζεσλ.
Πξνηείλεη ην κνληέιν "S-States" γηα λα εμεγήζεη ηελ ζηαδηαθή
1970
Bessel Kok
νμείδσζε ηνπ Δ2Ο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 02.
Hans
Κξπζηαιιψλνπλ ην θέληξν ηεο θσηνζπλζεηηθήο αληίδξαζεο απφ
1984
Deisenhofer,
έλα πνξθπξφ βαθηήξην θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο πεξίζιαζεο
Hartmut Michel,
αθηίλσλ Υ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ιεπηνκεξνχο δνκήο ηνπ.
Engelmann
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2000
2006

Robert Huber
Koichi
Kobayashi
Junko Yano,
Vittal Yachandra
et.al

2012

-

David Tiede

ΐξαβείν Νφκπει, 1988.
Πξνζδηφξηζε κε αθξίβεηα ηνλ ξφιν ηεο ρισξνθχιιεο ζηε
θσηνζχλζεζε.
Καζνξίδνπλ ηε δνκή ηνπ ζπκπιέγκαηνο δηαρσξηζκνχ καγγαλίνπαζβεζηίνπ.
Μειεηά ηελ επίδξαζε ησλ θσηνλίσλ ζηε θσηνζχλζεζε.

Δξγαζηεξηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Πείξακα 1 Μηθξνζθόπην – Παξαηήξεζε δνκώλ ζην θύιιν – Μεησπηθό πείξακα
θνπφο
- Δ παξαηήξεζε θαη ζχγθξηζε ζηνκάησλ ζηελ επηδεξκίδα θχιισλ δηαθφξσλ θπηψλ.
- Δ παξαηήξεζε θαηαθξαθηηθψλ θππάξσλ θαη ησλ ρισξνπιαζηψλ.
ξγαλα θαη πιηθά απαξαίηεηα γηα ην πείξακα
ξγαλα θαη πιηθά κηθξνζθνπίαο.
Αηάθνξα θξεζθνθνκκέλα θχιια: γεξαληνχ, αγγειηθήο, θαιακηνχ, κπνχδη (παρχθπην),
θχιια απφ δηάθνξα αγξνζηψδεπνπ θπηξψλνπλ ζηα πεδνδξφκηα, θηζζφο θηι.
Lugol.
Σξηβιία petri ή χαινη σξνινγίνπ. (Καςάιεο, Ώ., Μπνπξκπνπράθεο, Ε. θ.ά., 2012)
Σν πείξακα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ νδεγνχ ηεο ΐηνινγίαο
Γεληθήο παηδείαο ηεο ΐ΄ Λπθείνπ. (Παξάξηεκα)

Πείξακα 2 Σν πείξακα ηνπ Priestley – Πείξακα επίδεημεο
θνπφο
- Δ παξαηήξεζε ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο θσηνζχλζεζεο.
- Δ ηαπηνπνίεζε ησλ αεξίσλ ηεο θσηνζχλζεζεο.
- Δ δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο ηεο θσηνζχλζεζεο κε ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή.
ξγαλα θαη πιηθά απαξαίηεηα γηα ην πείξακα
- Γπάιηλν βάδν π.ρ. απφ καξκειάδα πνπ θιείλεη αεξνζηεγψο
- Πξάζηλν θπηφ (ηζνπθλίδα)
- 1 θεξάθη ξεζψ
- Σέζζεξα κηθξά ζχξκαηα.
- Πηεδνειεθηξηθφο θηλεηήξαο.
- Πιέγκα ακηάληνπ.
- Ώλαπηήξαο κε καθξχ ξχγρν

Δηθόλα 2. Σν πείξακα ηνπ Priestley ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ
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Σν video ηνπ πεηξάκαηνο (https://www.youtube.com/watch?v=2v0n1S8J5FM), κπνξεί
λα αμηνπνηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο επνπηηθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ κέζσ ηνπ ηζηνξηθνχ πεηξάκαηνο ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ θαηά ηε θσηνζχλζεζε θαη
ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο. Βλαιιαθηηθά, κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βηληενζθνπεκέλνπ
πεηξάκαηνο, νη καζεηέο π.ρ. ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο ή ηεο
Σερλνινγίαο κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηε δηθή ηνπο αληίζηνηρε δηάηαμε θαη λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πείξακα. Ώλάινγα ζα κπνξνχζε ην video λα αμηνπνηεζεί γηα
θαηαζθεπή ηεο δηάηαμεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο Φπζηθέο Βπηζηήκεο. Βπηπιένλ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ γηα ην πείξακα ηνπ Priestley, κπνξνχλ νη καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ζ ην
«Φσηφδεληξν» (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el) .

Πείξακα 3 Μειέηε ηεο θσηνζύλζεζεο - Μεησπηθό πείξακα
θνπφο
- Δ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζχλζεζεο αθφκα θαη ζε ηκήκαηα θχιισλ.
- Δ θηλεηηθή κειέηε ηεο θσηνζχλζεζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.
ξγαλα θαη πιηθά απαξαίηεηα γηα ην πείξακα
- Διεθηξηθή ιάκπα
- Οξζνζηάηεο
- Λαβίδα θαη αλαηνκηθή βειφλα
- Υξνλφκεηξν
- Καιακάθη
- Ώπνξξνθεηηθφ ραξηί
- Πνηήξη δέζεσο ησλ 250 mL
- παλάθη
- Τδξνβνιέαο κε λεξφ
- Αηαιχκαηα
φδαο
Μαγεηξηθήο
- χξηγγα ρσξίο βειφλα
(NaHCO3), 1% w/w, 2% w/w, 4% w/w
- Υξσκαηηζηέο δειαηίλεο
- Ώπνξξππαληηθφ Πηάησλ

Πείξακα 4 – ρεκαηηζκόο ακύινπ θαηά ηε θσηνζύλζεζε – Πείξακα επίδεημεο
θνπφο
- Δ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ θσηφο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ακχινπ κε ηε θσηνζχλζεζε.
- Δ αλίρλεπζε ακχινπ ζε θχιια, σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηνπ θσηφο.
ξγαλα θαη πιηθά απαξαίηεηα γηα ην πείξακα
- Φχιια γεξαληνχ,
- Οηλφπλεπκα,
- Γθαδάθη,
- Πνηήξηα δέζεσο
- Σξηβιίν Petri,
- ΐάκκα ησδίνπ,
- Αηεζεηηθφ ραξηί.
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χκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο, ην πείξακα απηφ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηελ
ηάμε βηληενζθνπεκέλν (http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3137), είηε αληί ηνπ
πεηξάκαηνο επίδεημεο, είηε ππνζηεξηθηηθά, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο απφ ηνπο
καζεηέο.

Αμηνιόγεζε ηεο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο
Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ θχιια αμηνιφγεζεο δηακνξθσκέλα βάζεη ηεο αξρηθήο
ζηνρνζεζίαο. Βλαιιαθηηθά, αμηνινγνχληαη κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κέζσ ηεο
εθαξκνγήο «Quizlet» (https://quizlet.com/234048633/match), ή ζπκπιεξψλνπλ ζηαπξφιεμν
ηνπ ινγηζκηθνχ Hot Potatoes, ζε έληππε (ζηελ ηάμε) ή ειεθηξνληθή κνξθή (ζην ζρνιηθφ
εξγαζηήξην).

Δηθόλα 3. ηαπξφιεμν – Φσηνζχλζεζε (Hot Potatoes)
πκπεξάζκαηα
Δ εγγελήο πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θσηνζχλζεζεο θαη νη ελλνηνινγηθέο
απαηηήζεηο ηνπ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε
ελαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο. Σν παηρλίδη ξφισλ, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ε ηερληθή
ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη ην πείξακα,
κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ κε επηηπρία ζηε ζρνιηθή ηάμε, απνδίδνληαο αμηνζεκείσηα
απνηειέζκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε
ρξφλνπ, ηε δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα
θαη ηελ απνπζία δηαθξηηήο ψξαο εξγαζηεξίνπ κπνξνχλ –πξνζσξηλά- λα παξαθακθζνχλ κε
πξνζεθηηθή νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε αληίζηνηρα Φχιια εξγαζίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε
ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ.
Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο:
Ώπνζηνιάθεο, Β., Παλαγνπνχινπ, Β., άββαο, ., Σζαγιηψηεο, Ν., Παληαδήο, Γ., σηεξίνπ,
., Σφιηαο, ΐ., Σζαγθνγέσξγα, Ώ., Καιθάλεο, Γ. (2011). «Φπζηθά» Σ΄ Γεκνηηθνύ
Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ Ώζήλα: ΕΣΤΒ – ΑΕΟΦΏΝΣΟ
Γφγθδα, ΐ. (2006). Θέκαηα Γηδαθηηθήο ηεο Βηνινγίαο. Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Γφγθδα, ΐ. (2007). H βηνινγηθή γλώζε ζηελ παηδηθή ειηθία. Ώζήλα: Μεηαίρκην.
Καςάιεο, Ώ., Μπνπξκπνπράθεο, Ε. Β., Πεξάθε, ΐ. & αιακαζηξάθεο, . (2012). Βηνινγία
Γεληθήο Παηδείαο Β' Γεληθνύ Λπθείνπ. Ώζήλα: ΕΣΤΒ - ΑΕΟΦΏΝΣΟ.
Καςάιεο, Ώ., Μπνπξκπνπράθεο, Ε. Β., Πεξάθε, ΐ. & αιακαζηξάθεο, . (2012).
Δξγαζηεξηαθόο Οδεγόο Γεληθήο Παηδείαο Β' Γεληθνύ Λπθείνπ. Ώζήλα: ΕΣΤΒ - ΑΕΟΦΏΝΣΟ.
Ridge, I., ειιεληθή απφδνζε Γξακκαηηθφπνπινο, Γ., Κππαξίζζεο, Ά., Λεβίδνπ, Έ., Μαλέηαο,
Γ., Πεηξνπνχινπ, Γ., Φαξάο, Γ. (2005). Φπζηνινγία ησλ θπηώλ. Ώζήλα: Ίσλ.
Γηαδηθηπαθέο Αλαθνξέο:
http://photobiology.info/History_Timelines/Hist-Photosyn.html Brennan, T., Photosynthesis
timelines
https://historicalcasestudyphotosynth.weebly.com/350-bce---1860.html Photosynthesis
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https://prezi.com/etx58ddwesz3/photosynthesis-timeline/
«Εζηνξηνγξακκή»
ηεο
Φσηνζχλζεζεο
http://bit.ly/2yp4N57 Δ ηζηνξία ηεο Φσηνζχλζεζεο.
http://bit.ly/2zbCIx2 Biology Vol II
http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_bio_b_gp_lyk.pdf
Βξγαζηεξηαθφο
Οδεγφο
ΐηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ΐ΄ Λπθείνπ.
http://ekfe.kar.sch.gr/keimena/2017-18/didili_gel_2017-18.pdf
Οδεγίεο
δηδαζθαιίαο
καζεκάησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ 2017-2018.
https://www.youtube.com/watch?v=2v0n1S8J5FM. Σν πείξακα ηνπ Priestley (Β.Κ.Φ.Β.
Πηεξίαο)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el Σν πείξακα ηνπ Priestley (Φσηφδεληξν)
http://bit.ly/2gGesMH Καιιηεξγψληαο ππφ ην θσο ησλ LED
http://bit.ly/2wXjTwO Ώλαθαιχθζεθε δψν πνπ θσηνζπλζέηεη
http://bit.ly/2gd1V2B Φσηνζχλζεζε θαη θσην-απνζχλζεζε
http://bit.ly/2yMP2rG Σα πξψηα βηνληθά θπηά κε «ηνχξκπν» θσηνζχλζεζε
http://bit.ly/2yn7vrt Ρεχκα κε ηερλεηή θσηνζχλζεζε
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΧΝ
Πείξακα 1 Μηθξνζθόπην – Παξαηήξεζε δνκώλ ζην θύιιν
Δ παξαηήξεζε γίλεηαη ζηελ επηδεξκίδα δηάθνξσλ θχιισλ.
Πξνηηκψληαη ηα θχιια ζηα νπνία ε επηδεξκίδα μεθνιιάεη,
φηαλ ηα ζθίδνπκε (π.ρ θχιια γεξαληνχ ή αγγειηθήο θ.ά).
θίδνπκε ην θχιιν, νπφηε ε επηδεξκίδα μεθνιιάεη.
Κφβνπκε έλα θνκκάηη επηδεξκίδαο, απφ ηελ επάλσ επηθάλεηα
ηνπ θχιινπ θαη έλα απφ ηελ θάησ, θαη ην ηνπνζεηνχκε ζε
αληηθεηκελνθφξν πιάθα.
ηάδνπκε κηα ζηαγφλα λεξφ ζην παξαζθεχαζκα, θαιχπηνπκε κε θαιππηξίδα θαη
παξαηεξνχκε ζε κηθξή κεγέζπλζε. ΐάδνπκε ζην θέληξν ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ έλα ζηφκα θαη ην
παξαηεξνχκε.Πξνρσξνχκε ζηελ επφκελε κεγέζπλζε (Υ40) θαη παξαηεξνχκε ην ζηφκα κε
δπλαηφηεξν θσο. Μέζα ζηα θαηαθξαθηηθά θχπαξα δηαθξίλνληαη νη ρισξνπιάζηεο.
Πείξακα 3 Μειέηε ηεο θσηνζύλζεζεο
Με ην πείξακα απηφ κπνξεί λα κειεηεζεί ν ξπζκφο ηεο θσηνζχλζεζεο θαη παξάγνληεο πνπ
ηνλ επεξεάδνπλ. Χο πξνζνκνίσκα ηνπ ήιηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθή ιάκπα.
ηνλ κεζνθπηηάξην ρψξν ηνπ κεζφθπιινπ πεξηέρεηαη κεζνθπηηάξην πγξφ, αιιά θαη αέξαο.
Με ηε βνήζεηα κηαο ζχξηγγαο, δεκηνπξγνχκε ππνπίεζε θαη έηζη απνκαθξχλνπκε ηνλ αέξα απφ
ην κεζφθπιιν, νπφηε εηζέξρεηαη εθεί δηάιπκα θαη ηφηε νη δίζθνη βπζίδνληαη.
Υξεζηκνπνηνχκε πδαηηθφ δηάιπκα NaHCO3, ψζηε λα παξαρζεί ην CO2 πνπ ρξεηάδνληαη ηα
ηκήκαηα ησλ θχιισλ ηνπ πεηξάκαηνο γηα ηε θσηνζχλζεζε. ην δηάιπκα ΝαΔCO3 πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε, ην CO2 πνπ ζρεκαηίδεηαη σο εμήο:
NaHCO3(aq)  Na+(aq) + HCO3 -(aq)
ηε ζπλέρεηα, απφ ην HCO3- πξνθχπηεη H2CO3: ΔCO3 + H2O  H2CO3
Σν H2CO3 δηαζπάηαη θαη δίλεη CO2: H2CO3  CO2 + H2O
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηνζχλζεζεο ζηνπο δίζθνπο ησλ θχιισλ, ην CO2 εηζέξρεηαη ζην
εζσηεξηθφ ησλ ρισξνπιαζηψλ θαη ην O2 εμέξρεηαη κέζσ ησλ ζηνκάησλ ηνπο. Σν CO2
δηαιχεηαη ζρεηηθά εχθνια ζην λεξφ θαη δελ κπνξνχκε λα ην παξαηεξήζνπκε ζην δηάιπκα.
Ώληίζεηα, ην Ο2 είλαη ειάρηζηα δηαιπηφ ζε πδαηηθφ δηάιπκα γη απηφ βιέπνπκε θπζαιίδεο
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θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ ηεο θσηνζχλζεζεο, θαιή έλδεημε
είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα αλέβνπλ νη δίζθνη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δηαιχκαηνο.
ηα δηαιχκαηα NaHCO3 κε πεξηεθηηθφηεηεο 1% w/w, 2% w/w, 4% w/w θαη ζην απηνληζκέλν
λεξφ (0% w/w) πξνζηίζεληαη 1-2 ζηαγφλεο απνξξππαληηθφ πηάησλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο
δεκηνπξγίαο θπζαιίδσλ αέξα ζηα θχιια θαη ζηνλ θχιηλδξν.
Πξνεηνηκαζία ησλ ηκεκάησλ ησλ θχιισλ
Υξεζηκνπνηψληαο ην θαιακάθη, θφβνπκε 10 θπθιηθνχο δίζθνπο απφ ηα
θχιια, απνθεχγνληαο ηα λεχξα. ΐγάδνπκε ην έκβνιν ηεο ζχξηγγαο θαη
ηνπνζεηνχκε ηνπο δίζθνπο ζ‘ απηήλ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχκε ην
έκβνιν ζηε ζέζε ηνπ θαη ην σζνχκε δηψρλνληαο ηνλ αέξα θαη
πξνζέρνληαο λα κελ ηξαπκαηίζνπκε ηνπο δίζθνπο. Μεηξάκε κε ηνλ
νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν 100 mL δηαιχκαηνο NaHCO3 4% w/w.
Παίξλνπκε κε ηε ζχξηγγα 4 mL απφ ην δηάιπκα απηφ. Παξαηεξνχκε αλ νη δίζθνη
ησλ θχιισλ επηπιένπλ ή βπζίδνληαη ζην δηάιπκα. Ώδεηάδνπκε πξνζεθηηθά ην ππφινηπν
δηάιπκα ζην γπάιηλν πνηήξη. Κιείλνπκε ην αθξνθχζην ηεο ζχξηγγαο κε ην δάρηπιν θαη
ηξαβάκε ην έκβνιν κε πξνζνρή γηα 15 – 20 s, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ππνπίεζε. Σν βήκα απηφ
πξέπεη λα επαλαιεθζεί φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη, κέρξη λα βπζίδνληαη φινη νη δίζθνη.
Με ην αθξνθχζην ηεο ζχξηγγαο αλνηρηφ πξνο ηα επάλσ, ηξαβάκε ην έκβνιν ψζηε λα κπεη
αέξαο ζ‘ απηήλ. Κιείλνπκε ην αθξνθχζην, θαη ην ζηξέθνπκε πξνο ηα θάησ, βγάδνπκε ην
έκβνιν θαη αδεηάδνπκε ην δηάιπκα θαη ηνπο δίζθνπο ζην πνηήξη
ΐεβαησλφκαζηε πσο νη δίζθνη βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα.
Μειέηε ηνπ ξπζκνχ Φσηνζχλζεζεο – Βπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο
Ώλάβνπκε ηε ιάκπα θαη κεδελίδνπκε ην ρξνλφκεηξν. Μεηξάκε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα
λα αλέβνπλ 6 δίζθνη ζηελ επηθάλεηα θαη ηνλ θαηαγξάθνπκε.Βπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 1
έσο 10 γηα ηα δηαιχκαηα κε πεξηεθηηθφηεηεο 2 % w/w θαη 1 % w/w θαη γηα ην λεξφ.
Μειέηε ηνπ ξπζκνχ Φσηνζχλζεζεο – Βπίδξαζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο
Βπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 1 έσο 7, ρξεζηκνπνηψληαο 100 mL δηαιχκαηνο ΝαΔCO3 4 %
w/w. Πξηλ αλάςνπκε ηε ιάκπα, θαιχπηνπκε κε ηελ θφθθηλε δειαηίλα ην πνηήξη.
Βπαλαιακβάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία (βήκαηα 1 έσο 7), θαιχπηνληαο κε ηελ πξάζηλε
δειαηίλα ην πνηήξη θαη ζεκεηψλνπκε ηε κέηξεζή ζαο.
Πείξακα 4 ρεκαηηζκόο ακύινπ θαηά ηε θσηνζύλζεζε
πγθξίλεηαη ε παξνπζία ακχινπ ζε θχιιν πνπ αλαπηχρζεθε ζην
θσο θαη θχιιν πνπ παξέκεηλε ζην ζθνηάδη.
Παίξλνπκε έλα θχιιν απφ κνιφρα ή γεξάλη θαη ην βξάδνπκε ιίγν
γηα λα δηαζπαζηνχλ ηα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα. ηε ζπλέρεηα
βπζίδνπκε ην θχιιν ζε νηλφπλεπκα γηα λα δηαιπζεί ε
ρισξνθχιιε ηνπ ζην νηλφπλεπκα θαη ην θχιιν λα
απνρξσκαηηζηεί. Ώθνχ απνρξσκαηηζηεί, ην ζηεγλψλνπκε κε
ραξηί θνπδίλαο ή/θαη ηνπνζεηψληαο ην π.ρ. θνληά ζε πεγή
ζεξκφηεηαο γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο. Πξνζζέηνληαο
κεξηθέο ζηαγφλεο βάκκαηνο ησδίνπ παξαηεξνχκε εκθάληζε κπιε
ζθνχξνπ ρξψκαηνο, ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο αληίδξαζεο ακχινπησδίνπ. πκπεξαίλνπκε φηη ην θχιιν πεξηέρεη άκπιν, πνπ
παξάρζεθε ζην θχιιν απφ ηε θσηνζχλζεζε. Βθηειψληαο ηα ίδηα
Gareth, G., 1996
βήκαηα κε έλα θχιιν πνπ έρεη παξακείλεη ζην ζθνηάδη ή πνπ ην έρνπκε θαιχςεη πιήξσο ή
κεξηθψο κε αινπκηλφραξην, παξαηεξνχκε φηη απνπζηάδεη ην άκπιν.
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Αιιάδνληαο θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ηε ιαζξνζεξία ζηα Ηόληα Νεζηά:
Αμηνιόγεζε εθζηξαηείαο γηα ηα θαηαθύγηα κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ
Γεψξγηνο ΚΏΡΡΔ, Ώξηζηνηέιεο ΜΏΡΣΕΝΔ, Καηεξίλα ΚΏΜΠΏΔ, Μαιακψ
ΚΟΡΜΠΒΣΔ, Ώγγειηθή ΑΏΛΏΚΕΏΡΔ
ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, Σκήκα Σερλνιόγσλ Πεξηβάιινληνο Σ.Δ., gkarris@teiion.gr
ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, Σκήκα Σερλνιόγσλ Πεξηβάιινληνο Σ.Δ., amartinis@teiion.gr
ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, Σκήκα Σερλνιόγσλ Πεξηβάιινληνο Σ.Δ., kkabassi@gmail.com
Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Malamo.Korbetis@neemo.eu
ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, Σκήκα Σερλνιόγσλ Πεξηβάιινληνο Σ.Δ., dalakiari.aggeliki@gmail.com
Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία αμηνινγείηαη ε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο πνπ δηεμήρζε ζρεηηθά κε ηελ
αλνημηάηηθε ιαζξνζεξία ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ ζηα Εφληα Νεζηά, ζην πιαίζην ηνπ
επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο LIFE11INF/IT/253 «Ώζθαιή θαηαθχγηα γηα ηα άγξηα πνπιηά».
ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ α) ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή πηζαλψλ αιιαγψλ ζηε ζηάζε θαη
ζπκπεξηθνξά νκάδσλ ζηφρσλ κεηά ηελ ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία, θαη β) ε αμηνιφγεζε ηνπ
ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ιαζξνζεξίαο. Δ
έξεπλα εζηηάζζεθε ζε 3 λεζηά, φπνπ ην θαηλφκελν ηεο ιαζξνζεξίαο παξνπζηάδεηαη έληνλν.
Tα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαηά ηελ έλαξμε (2013) θαη ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο (2015), ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζχγθξηζε απαληήζεσλ. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο θαη νη ηνπηθή θνηλσλία ελίζρπζαλ ηε γλψζε ηνπο
ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ πηελψλ, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο
ιαζξνζεξίαο ζε απηφ, ελψ ηέηνηα αιιαγή δελ θαηαγξάθεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ
θπλεγεηηθή θνηλφηεηα, ε νπνία εμαθνινπζεί λα αληηιακβάλεηαη ηελ αλνημηάηηθε ιαζξνζεξία
σο λφκηκε ιφγσ ηνπ παξειζφληνο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, νξληζνπαλίδα, θπλήγη, Μεζφγεηνο,
βηνπνηθηιφηεηα
Δηζαγσγή
ηελ Βπξψπε θαη ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, ην πξφβιεκα ηνπ θπλεγηνχ θαηά ηε κεηαλάζηεπζε,
θαίλεηαη λα έρεη βαζηέο ξίδεο, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηελ αξραηφηεηα (Barca, Lindon & RootBernstein 2016). ε θάζε πεξηνρή εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, αλάινγα κε ηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ζεξεπφκελα είδε. Σα λεζηά ηεο
Μεζνγείνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο δηαδξφκνπο, απνηεινχλ δσηηθνχο
ζηαζκνχο μεθνχξαζεο θαη ηξνθνιεςίαο. Δ κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε νπνία
απαηηείηαη γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ε έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ δηαδξφκσλ,
θαζηζηνχλ ηα πνπιηά ηδηαίηεξα επάισηα θαη εχθνιν ζηφρν γηα ηνπο παξάλνκνπο θπλεγνχο.
Εδηαίηεξα ζε λεζηά φπσο ε Μάιηα, ε Κχπξνο θαη ε αξδελία θαζψο θαη ζηα λεζηά ηνπ Ενλίνπ,
ην πξφβιεκα ηεο ιαζξνζεξίαο είλαη έληνλν (Smart et al. 2010) θαη απνηειεί, φρη κφλν κεγάιε
απεηιή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Brochet et al. 2016, Gavin, Solomon & Blank
2010, St. John et al. 2010), αιιά θαη ζέκα κε ζεζκηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο (Murgui 2014).
Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν κε απξφβιεπηεο επηπηψζεηο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ην νπνίν
απαζρνιεί φρη κφλν ηα θξάηε φπνπ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, αιιά θαη ηε δηεζλή
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (BirdLife International 2015a).
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ηελ πεξηνρή ηνπ Ενλίνπ, νη ιαζξνζήξεο επηθαινχληαη ηελ «παξάδνζε» ησλ πξνγφλσλ ηνπο
πξνθεηκέλνπλ λα επηηχρνπλ ηελ αζπιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο πεξηφδνπ φηαλ θαη
ζαλαηψλνπλ κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά παξάλνκα. Δ ζπλήζεο κέζνδνο είλαη ηα «πφζηα» θαη ηα
«θαξηέξηα». πγθεθξηκέλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην Εφλην θαη ηηο πεξηζζφηεξεο
κεζνγεηαθέο ρψξεο, παξνπζηάδεη ε εαξηλή κεηαλάζηεπζε ηνπ Σξπγνληνχ (Streptopelia turtur),
είδνο πνπ μεθηλά απφ ηηο ππν-αράξηεο ρψξεο γηα λα εγθαηαζηαζεί ζηε βφξεηα Βπξψπε. Καηά
ηελ πεξίνδν απηή θαηαγξάθεηαη έληνλε ιαζξνζεξία, κε εθαηνκκχξηα λεθξά πνπιηά δηαθφξσλ
εηδψλ ζην Εφλην θαη ζε φιεο ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ δηαδξφκσλ. χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ
ζαλαηψλνληαη θάζε ρξφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ππνινγίδεηαη ζηα 11 έσο 36
εθαηνκκχξηα (Brochet et al. 2016). Παξφηη νη επξσπατθέο νδεγίεο απαγνξεχνπλ ηε ζήξεπζε
θαηά ηε κεηαλάζηεπζε, απηή ζπλερίδεηαη κε ακείσηε έληαζε ζην Εφλην, αιιά θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (Arizaga & Laso 2015, Barca, Lindon & Root-Bernstein 2016,
Murgui 2014, Raine, Gauci & Barbara 2016).
θνπόο
ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία έγηλε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθζηξαηείαο
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνπ δηεμήγαγε ε Βιιεληθή Οξληζνινγηθή Βηαηξεία,
ζρεηηθά κε ηελ αλνημηάηηθε ιαζξνζεξία ζηα Εφληα Νεζηά, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
LIFE+ Information and Communication «Ώζθαιή θαηαθχγηα γηα ηα άγξηα πνπιηά»
(LIFE11INF/IT/253). ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ α) ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή
πηζαλψλ αιιαγψλ ζηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά επηιεγκέλσλ νκάδσλ ζηφρσλ, κεηά ηελ
ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία θαη β) ε αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο ιαζξνζεξίαο.
Μεζνδνινγία
Πεξηνρή έξεπλαο
Σα Εφληα Νήζηα δηαζέηνπλ νηθνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή αμία, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο
ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο Natura 2000 πνπ θηινμελνχλ θαη πεξηιακβάλνπλ έλα Βζληθφ
Θαιάζζην Πάξθν (Γαθχλζνπ θαη ηξνθάδσλ), έλαλ Βζληθφ Αξπκφ (Ώίλνπ Κεθαινληάο), 19
Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο θαη Γψλεο Βηδηθήο Πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο
92/43/EK θαη 2009/147/EK αληίζηνηρα, θαζψο θαη 11 Καηαθχγηα Άγξηαο Γσήο. ηα λεζηά
έρνπλ θαηαγξαθεί επίζεο 98 πγξφηνπνη ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.250 ha (WWF Βιιάο 2012), νη
νπνίνη θηινμελνχλ πνιιά είδε κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ. ΐαζηθφ ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο
ελδηαθέξνληνο είλαη ε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα Εφληα Νήζηα σο ελδηάκεζνη ζηαζκνί
μεθνχξαζεο θαη αλεθνδηαζκνχ πνπιηψλ θαηά ηελ εαξηλή κεηαλάζηεπζε (Karris et al. 2015).
πιινγή δεδνκέλσλ
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέγεζαλ ε Γάθπλζνο, ε Κέξθπξα θαη νη Παμνί. Κξηηήξηα γηα
ηελ επηινγή απηψλ ησλ λεζηψλ απεηέιεζε: α) ε ζεκαληηθφηεηα ηνπο σο ελδηάκεζνη
κεηαλαζηεπηηθνί ζηαζκνί ησλ πηελψλ, θαη β) ην κέγεζνο ηεο ιαζξνζεξίαο πνπ θαηαγξάθεηαη
δηαρξνληθά. Δ ιαζξνζεξία ζηηο πεξηνρέο απηέο απνηειεί πξνζθηιή δξαζηεξηφηεηα θαη
θνηλσληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν ιαζξνζήξεο ζπλδένπλ κε «παξαδφζεηο» ηνπ Ενλίνπ.
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζηφρσλ: α) ηνπο
καζεηέο, β) ηνπο ληφπηνπο θπλεγνχο, θαη γ) ηελ ηνπηθή θνηλσλία (κε θπλεγνί). Γηα θάζε κία
απφ απηέο ηηο νκάδεο ζρεδηάζηεθε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνηειείην απφ
εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ γεληθέο πιεξνθνξίεο
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ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ φπσο θχιν, ειηθία, επίπεδν κφξθσζεο, ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο
αληηιήςεηο θαη ηε γλψζε πνπ κπνξεί λα είραλ νη ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηε αμία ησλ Εφλησλ
Νεζηψλ γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο απηψλ ησλ αμηψλ, αιιά θαη
ηελ αλνημηάηηθε ιαζξνζεξία σο θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη απεηιή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ. Δ δεηγκαηνιεςία ήηαλ ηπραία θαη ε αλσλπκία δεδνκέλε ψζηε λα
απμεζεί ε πξνζπκία ησλ εξσηεζέλησλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη λα κελ είλαη δπλαηή
ε ζχλδεζε πηζαλψλ ελνρνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο.
Δ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε ζε δχν δηαθνξεηηθέο θάζεηο. Δ πξψηε θάζε έιαβε ρψξα απφ
01/12/2012 έσο 10/04/2013 θαη απεπζχλζεθε ζηηο νκάδεο ζηφρνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα δεδνκέλα απφ απηή ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε αλαθνξάο γηα ηε ζχγθξηζε απαληήζεσλ θαη απφςεσλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέγνληαλ ζηε δεχηεξε θάζε ηεο
δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δ δεχηεξε θάζε πινπνηήζεθε απφ 10/07/2015 έσο
10/09/2015 θαη αθνχ νινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα LIFE+. Δ δεχηεξε θάζε απνζθνπνχζε
ζην λα αληρλεχζεη ζηηο νκάδεο ζηφρνπο πηζαλή ελδπλάκσζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηα
κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά ή/θαη πηζαλή αιιαγή ζηάζεο σο πξνο ηελ αλνημηάηηθε ιαζξνζεξία.
Αλάιπζε δεδνκέλσλ
Δ πιεξνθνξία πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ ηε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο
θαηεγνξηθνχ ηχπνπ δεδνκέλα, ηα νπνία ειέγρζεθαλ γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηνπο (έιεγρνο ησλ
standard residuals values). Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ρξήζε ηνπ Pearson‘s Chi-Square
test σο ηεζη αλεμαξηεζίαο ησλ δεηγκάησλ θαζψο θαη ηεο κεζφδνπ πξνζνκνίσζεο Monte Carlo
φπνπ ήηαλ απαξαίηεην κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ Chi-Square test (Ααθέξκνο
2011). Γηα ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ IBM SPSS statistics 20.
Απνηειέζκαηα
Μαζεηέο
Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο ήηαλ 201 άηνκα, κε ηα
δχν θχια λα αληηπξνζσπεχνληαη ζε παξφκνηα πνζνζηά (54,2% θαη 45,8% γηα αγφξηα θαη
θνξίηζηα αληίζηνηρα). Τπήξρε αληηπξνζψπεπζε ηφζν ηεο Πξσηνβάζκηαο, φζν θαη ηεο
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, αθνχ ζπκκεηείραλ 26 (13,0%) καζεηέο Αεκνηηθνχ, 134
(66,6%) καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη 41 (20,4%) καζεηέο Λπθείνπ. Σν 2015 νπφηε θαη δηεμήρζε ε
δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ είραλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζε
πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 1), ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά
πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ 2013 (X-squared=10.714, df=1, p-value<0.05). Βπίζεο, ην
2015 ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ γλψξηδε γηα ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο ησλ Ενλίσλ Νήζσλ
γηα ηε κεηαλάζηεπζε ηεο νξληζνπαλίδαο (Πίλαθαο 2), βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά
πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ 2013 (X-squared=4.184, df=1, p-value<0.05).
Πίλαθαο 1: πκκεηνρή καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο (ΠΒ)
πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ
ύλνιν
Ναη
Όρη
Έηνο

2013

56 (47,9%)

61 (52,1%)

117 (100%)
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2015
χλνιν

59 (71,1%)

24 (28,9%)

83 (100%)

115

85

200

Πίλαθαο 2: Γλψζε καζεηψλ γηα ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο ησλ Ενλίσλ Νήζσλ, ζρεηηθά κε ηε
κεηαλάζηεπζε ησλ πηελψλ
Γλώζε ζεκαζίαο πεξηνρήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε
ύλνιν
ησλ πνπιηώλ
Nαη
Όρη
Έηνο

2013

60 (51,3%)

57 (48,7%)

117 (100%)

2015

54 (65,9%)

28 (34,1%)

82 (100%)

114

85

199

χλνιν

Σν 2015 ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δήισλε σο έληνλε ηελ πθηζηάκελε θπλεγεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ (Πίλαθαο 3) ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά
πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ 2013 (X-squared=10.401, df=1, p-value<0.05). Βπηπιένλ,
ην 2015 ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δήισλε σο έληνλε ηελ επίδξαζε ηνπ θπλεγηνχ ζηα
κεηαλαζηεπηηθά πηελά πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ (Πίλαθαο 4), ήηαλ
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ 2013 (X-squared=4.572, df=1, pvalue<0.05). Βηδηθφηεξα, ην 67% ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη γηα ηηο δχν δεηγκαηνιεπηηθέο
πεξηφδνπο, δήισζαλ φηη ε θπλεγεηηθή δξαζηεξηφηεηα επηθέξεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο
επηδξάζεηο ζηα κεηαλαζηεπηηθά πηελά. Ώμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην 2015 ην πνζνζηφ
ησλ καζεηψλ πνπ δήισλε πσο γλψξηδε ηελ χπαξμε εζληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ
έιεγρν ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Πίλαθαο 5), ήηαλ πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ
2013 αιιά φρη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ (X-squared=0.876, df=1, p-value=0.349).
Πίλαθαο 3: Βθηίκεζε καζεηψλ γηα ηελ έληαζε ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ
πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ
Κπλεγεηηθή δξαζηεξηόηεηα
ύλνιν
Έληνλε
Με έληνλε
Έηνο

2013

19 (16,2%)

98 (83,8%)

117 (100%)

2015

30 (36,1%)

53 (63,9%)

83 (100%)

49

151

200

χλνιν

Πίλαθαο 4: Βθηίκεζε καζεηψλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα
κεηαλαζηεπηηθά πηελά ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ
Δπίδξαζε θπλεγηνύ ζηα κεηαλαζηεπηηθά πηελά
ύλνιν

Έηνο

Nαη

Όρη

2013

87 (74,4%)

30 (25,6%)

117(100%)

2015

72 (86,7%)

11 (13,3%)

83 (100%)

159

41

200

χλνιν
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Πίλαθαο 5: Γλψζε απφ ηνπο καζεηέο ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ηελ χπαξμε
εζληθήο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Γλώζε ύπαξμεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ
ύλνιν
θπλεγεηηθή δξαζηεξηόηεηα
Nαη
Όρη
Έηνο

2013

45 (39,1%)

70 (60,9%)

115 (100%)

2015

38 (45,8%)

45 (54,2%)

83 (100%)

83

115

198

χλνιν

Κπλεγνί
Σν ζχλνιν ησλ θπλεγψλ (61 άηνκα) πνπ ζπκκεηείρε ζηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο ήηαλ άληξεο
εθηφο απφ κία γπλαίθα. Τπήξρε αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ ειηθηψλ, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο
λα αλήθνπλ ζηηο ειηθηαθέο θιάζεηο ησλ 26-40 θαη 41-55 κε πνζνζηά 42,6% θαη 31,1%
αληίζηνηρα. Δ πιεηνςεθία ησλ θπλεγψλ ζε πνζνζηφ 60,7% ήηαλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηελ απαζρφιεζε δήισλαλ θπξίσο ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο θαη δεκφζηνη ππάιιεινη, ζε πνζνζηά 39,3% θαη 19,7% αληίζηνηρα. Οη
εξσηψκελνη θπλεγνί ππνζηήξηδαλ φηη αζρνινχληαη κε ην θπλήγη γηα πεξηζζφηεξα απφ 10
ρξφληα (73,8% ), ελψ κε ην ίδην πνζνζηφ δήισλαλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο σο ηνλ
θχξην παξαθηλεηή γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηελ θπλεγεηηθή δξαζηεξηφηεηα. H
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θπλεγψλ (89%) δήισζε φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
παξαηεξνχλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ξνήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο. Ώλάινγν ήηαλ θαη ην πνζνζηφ (88,5%) πνπ δήισλε γλψζε ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε θχξηεο ζρεηηθέο
πεγέο πιεξνθφξεζεο ηνπο ηηο Κπλεγεηηθέο Οκνζπνλδίεο (κέζσ ηνπ Κπλεγεηηθνχ πιιφγνπ
ζηνλ νπνίν αλήθαλ) θαη δεπηεξεπφλησο ηα θαηά ηφπνπο Ααζαξρεία, ζε πνζνζηά 77,0% θαη
13,1% αληίζηνηρα.
Σν 2015 ην πνζνζηφ ησλ θπλεγψλ πνπ δήισλε πσο είρε πνιχ θαιή γλψζε ηνπ θαζεζηψηνο
πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ άγξηαο νξληζνπαλίδαο ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην
αληίζηνηρν ηνπ 2013, ελψ θαη ε ειιηπήο γλψζε είρε κεγαιχηεξν πνζνζηφ εκθάληζεο ην 2015
(Πίλαθαο 6), ζπγθξηηηθά κε απηφ ηνπ 2013. Παξφι‘ απηά, νη δηαθνξέο ζηα αληίζηνηρα
πνζνζηά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο (X-squared=2.825, df=2, p-value=0.244). Βπίζεο,
παξά ην γεγνλφο φηη κφλν έλα κηθξφ ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 21,3% δήισλε άγλνηα
γηα ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ, ην 32,5% παξαδερφηαλ φηη
θπλεγά θαη ηνπο κήλεο Ώπξίιην θαη Μάην, φηαλ δειαδή ππάξρεη ζαθήο απαγφξεπζε ηεο
ζήξαο ησλ πηελψλ ιφγσ κεηαλάζηεπζεο. Οη θπλεγνί δήισζαλ φηη νη θνξείο πνπ
εκπηζηεχνληαη γηα ηε ιήςε επηθαηξνπνηεκέλεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε
ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ είλαη θπξίσο νη
Κπλεγεηηθέο Οκνζπνλδίεο (35-36%) θαη ηα Ααζαξρεία (26-27%) θαη δεπηεξεπφλησο ηα
Εδξχκαηα Ώλψηαηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, νη πεξηβαιινληηθέο Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο θαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο (Πίλαθαο 7). Ώπηή ε
πξνηίκεζε θάλεθε λα παξακέλεη αλαιινίσηε κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ πινπνίεζεο ηεο
έξεπλαο (X-squared=0.954, df=4, p-value=0.917).
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Πίλαθαο 6: Σν επίπεδν γλψζεο ησλ θπλεγψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ην
θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ
Γλώζε θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο κεηαλαζηεπηηθώλ
ύλνιν
πηελώλ

Έηνο

2013

2015
χλνιν

Πνιύ θαιή
γλώζε
19 (50,0%)

Μέηξηα
γλώζε
13 (34,2%)

Διιηπήο
γλώζε
6 (15,8%)

38 (100%)

7 (30,4%)
26

9 (39,1%)
22

7 (30,4%)
13

23 (100%)
61

Πίλαθαο 7: Φνξείο ελεκέξσζεο ησλ θπλεγψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ζέκαηα
θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ
Φνξέαο ελεκέξσζεο
ύλνιν
Κπλεγεηηθή Γαζαξρεία πΜΚΟ
ΑΔΗ/ΣΔΗ ΤΠΔΚΑ
Οκνζπνλδία
2013 12 (36,4%)
9 (27,3%) 3 (9,1%) 5 (15,1%) 4 (12,1%) 33 (100%)
Έηνο
2015
8 (34,8%)
6 (26,1%) 4 (17,4%) 3 (13,0%) 2 (8,7%) 23 (100%)
χλνιν
20
15
7
8
6
56
χκθσλα κε ηνπο θπλεγνχο, νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηα κεηαλαζηεπηηθά πηελά,
θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο είλαη ε ρξήζε εληνκνθηφλσλ-παξαζηηνθηφλσλ, αθνινπζνχκελε
απφ ηηο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο, ηε ιαζξνζεξία θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ελψ έπεηαη ε
ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ κε ηηο παξάπιεπξεο απψιεηεο πνπ πξνθαιεί (Πίλαθαο
8). Δ άπνςε ζρεηηθά κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κεηαλαζηεπηηθά πηελά δελ
άιιαμε ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, αθνχ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνησηηθήο
κεζφδνπ Monte Carlo δελ θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν
πεξηφδσλ δεηγκαηνιεςίαο (X-squared=0.991, df=5, p-value=0.966). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξψηεο θάζεο ηεο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ θπλεγψλ (62,2%) δήισλε επίζεο πσο ε
θπλεγεηηθή δξαζηεξηφηεηα εληζρχεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία (Πίλαθαο 9). Δ εηθφλα απηή
άιιαμε ζεκαληηθά ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο, φπνπ κφιηο ην 13% είρε ηελ
ίδηα άπνςε (X-squared=13.935, df=1, p-value<0.05). Βπηπιένλ, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θπλεγψλ ζε εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο γηα ηελ αλνημηάηηθε ιαζξνζεξία
κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ ηεο έξεπλαο (Πίλαθαο 10), αιιά απηή δελ ήηαλ ζεκαληηθή ζχκθσλα
κε ηα επξήκαηα ηεο κεζφδνπ Monte Carlo (X-squared=3.515, df=1, p-value=0.061).
Πίλαθαο 8: Δ άπνςε ησλ θπλεγψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ αλαθνξηθά κε ην πνηα
είλαη ε θχξηα απεηιή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ
Απεηιή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ
Αιιαγή
Δληνκνθηόλα
Λαζξνζεξία Κιηκαηηθέο
Σνμηθά
ρξήζεο γεο Παξαζηηνθηόλα
Αιιαγέο
δνιώκαηα
2013 6 (15,8%)
8 (21,1%)
7 (18,4%)
7 (18,4%)
6 (15,8%)
Έηνο
2015 5 (21,7%)
5 (21,7%)
4 (17,4%)
4 (17,4%)
4 (17,4%)
χλνιν
11
13
11
11
10

ύλνιν
Άιιν
4 (10,5%) 38 (100%)
1 (4,4%) 23 (100%)
5
61

96

Πίλαθαο 9: Δ άπνςε ησλ θπλεγψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο
θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία
Δλίζρπζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο
ύλνιν
Καζόινπ έσο ειάρηζηα
Έηνο

Αξθεηά έσο πνιύ

2013

14 (37,8%)

23 (62,2%)

37 (100%)

2015

20 (87,0%)

3 (13,0%)

23 (100%)

34

26

60

χλνιν

Πίλαθαο 10: πκκεηνρή θπλεγψλ ζε εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο γηα ηελ αλνημηάηηθε
ιαζξνζεξία
πκκεηνρή ζε εθζηξαηείεο
ύλνιν
ελεκέξσζεο

Έηνο
χλνιν

Ναη

Όρη

2013

2 (5,6%)

34 (94,4%)

36 (100%)

2015

5 (21,7%)

18 (78,3%)

23 (100%)

7

52

59

Σνπηθή θνηλσλία (κε θπλεγνί)
Σν ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ πνπ ζπκκεηείρε ζηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο ήηαλ 119 άηνκα, κε ηα
δχν θχια λα αληηπξνζσπεχνληαη ζε παξφκνηα πνζνζηά (44,5% θαη 55,5% γηα άληξεο θαη
γπλαίθεο αληίζηνηρα).Τπήξρε αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ ειηθηψλ, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα
αλήθνπλ ζηηο ειηθηαθέο θιάζεηο ησλ 26-40, 41-55 θαη 18-25 κε πνζνζηά 50,4%, 22,7% θαη
21,0% αληίζηνηρα. Δ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (60,5%) ήηαλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
θαη αθνινπζνχζαλ νη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε πνζνζηά
34,5% θαη 5,0% αληίζηνηρα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηελ απαζρφιεζε δήισλαλ θπξίσο
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ηδησηηθνί ππάιιεινη ζε πνζνζηά 28,6% θαη 26,1% αληίζηνηρα.
Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ (86,6%) δήισζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο
έξεπλαο πσο έρεη γλψζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πεξηνρήο ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε
ηεο νξληζνπαλίδαο, κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο
έξεπλαο ην 2015 λα παξνπζηάδεηαη πςειφηεξν ζπγθξηηηθά κε απηφ ηνπ 2013 (Πίλαθαο 11)
αιιά φρη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (X-squared=1.354, df=1, p-value=0.245). ε αληίζεζε κε
ηνπο θπλεγνχο, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ζε πνζνζηφ 62,2% δήισζε ειιηπή γλψζε ηνπ
θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ άγξηαο νξληζνπαλίδαο, ζην ζχλνιν θαη
ησλ δχν θάζεσλ ηεο έξεπλαο (Πίλαθαο 12). Δ ηνπνζέηεζε απηή ησλ θαηνίθσλ δελ θάλεθε λα
αιιάδεη ζεκαληηθά κεηαμχ 2013 θαη 2015 (X-squared=0.095, df=2, p-value=0.953). Οη
θάηνηθνη δήισζαλ φηη νη θνξείο πνπ εκπηζηεχνληαη γηα ηε ιήςε επηθαηξνπνηεκέλεο θαη
έγθπξεο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ, είλαη θπξίσο νη πεξηβαιινληηθέο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο
(32-37%), ηα Ααζαξρεία (17-21%) θαη ηα Εδξχκαηα Ώλψηαηεο Σξηηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο
(15-23%) θαη δεπηεξεπφλησο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο (1215%) θαη νη Κπλεγεηηθέο Οκνζπνλδίεο (10-15%) (Πίλαθαο 13). Ώπηή ε πξνηίκεζε θάλεθε λα
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παξακέλεη αλαιινίσηε κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο (X-squared=1.835,
df=4, p-value=0.766).
Πίλαθαο 11: Γλψζε θαηνίθσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο ησλ Ενλίσλ Νήζσλ ζρεηηθά κε ηε
κεηαλάζηεπζε ησλ πηελψλ
Γλώζε ζεκαζίαο πεξηνρήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε
ύλνιν
ησλ πνπιηώλ
Nαη
Όρη
Έηνο

2013

42 (82,4%)

9 (17,6%)

51 (100%)

2015

61 (89,7%)

7 (10,3%)

68 (100%)

103

16

119

χλνιν

Πίλαθαο 12: Σν επίπεδν γλψζεο ησλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ην
θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ
Γλώζε θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο κεηαλαζηεπηηθώλ
ύλνιν
πηελώλ

Έηνο

2013

2015
χλνιν

Πνιύ θαιή
γλώζε
6 (11,8%)

Μέηξηα
γλώζε
14 (27,5%)

Διιηπήο
γλώζε
31 (60,7%)

51 (100%)

8 (11,8%)
14

17 (25,0%)
31

43 (63,2%)
74

68 (100%)
119

Πίλαθαο 13: Φνξείο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ζέκαηα
θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ
Φνξέαο ελεκέξσζεο
ύλνιν
Κπλεγεηηθή Γαζαξρεία
πΜΚΟ
ΑΔΗ/ΣΔΗ ΤΠΔΚΑ
Οκνζπνλδία
2013
7 (15,2%)
8 (17,4%) 17 (37,0%) 7 (15,2%) 7 (15,2%) 46 (100%)
Έηνο
2015
7 (10,8%)
14 (21,5%) 21 (32,3%) 15 (23,1%) 8 (12,3%) 65 (100%)
14
22
38
22
15
111
χλνιν
H πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ (68%) δήισζε φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξεί
ζεκαληηθή κείσζε ηεο ξνήο κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο άλνημεο. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηα κεηαλαζηεπηηθά
πηελά είλαη θαηά ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ε ιαζξνζεξία, αθνινπζνχκελε απφ ηηο αιιαγέο ζηηο
ρξήζεηο γεο, ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ εληνκνθηφλσλ θαη παξαζηηνθηφλσλ, ηε ρξήζε ησλ
δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ, ελψ έπνληαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο (Πίλαθαο 14). Δ άπνςε
ζρεηηθά κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κεηαλαζηεπηηθά πηελά, θάλεθε πσο δελ
δηαθνξνπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, αθνχ δελ θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πεξηφδσλ δεηγκαηνιεςίαο (X-squared=0.874, df=5, p-value=0.972).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο έξεπλαο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ
(86,9%) δήισλε επίζεο πσο ε θπλεγεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο (Πίλαθαο 15). Δ άπνςε απηή, ε νπνία έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα
φζα ηζρπξίδνληαλ νη θπλεγνί ηελ ίδηα πεξίνδν, εληζρχζεθε αιιά φρη ζεκαληηθά, ζχκθσλα κε
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ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο έξεπλαο, φπνπ ην 90,9% ησλ θαηνίθσλ ππνζηήξημε
φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία
(X-squared=0.443, df=1, p-value=0.506).
Πίλαθαο 14: Δ άπνςε ησλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ αλαθνξηθά κε ην πνηα
είλαη ε θχξηα απεηιή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ
Απεηιή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ
Αιιαγή
Δληνκνθηόλα
Λαζξνζεξία Κιηκαηηθέο
Σνμηθά
ρξήζεο γεο Παξαζηηνθηόλα
Αιιαγέο
δνιώκαηα
2013 9 (17,6%)
9 (17,6%)
11 (21,6%)
9 (17,6%)
8 (15,8%)
Έηνο
2015 12 (17,6%)
12 (17,6%)
16 (23,6%)
11 (16,2%)
13 (19,1%)
χλνιν
21
21
27
20
21

ύλνιν
Άιιν
5 (9,8%)
4 (5,9%)
9

51 (100%)
68 (100%)
119

Πίλαθαο 15: Δ άπνςε ησλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο
θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία
Δλίζρπζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο
ύλνιν
Καζόινπ έσο ειάρηζηα
Έηνο
χλνιν

Αξθεηά έσο πνιύ

2013

40 (87,0%)

6 (13,0%)

46 (100%)

2015

60 (90,9%)

6 (9,1%)

66 (100%)

100

12

112

πδήηεζε
χκθσλα κε ηνπο Muth & Bowe (1998), ζε πνιιέο θνηλσλίεο ε ιαζξνζεξία απνηειεί κέξνο
ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ παξάδνζε, ηελ εζληθή θιεξνλνκηά θαη άιινπο
θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο, θάηη πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη ζηα λεζηά ηνπ Ενλίνπ θαη
ηδηαίηεξα ζηε Γάθπλζν θαη ηνπο Παμνχο. Οη ιαζξνζήξεο επηκέλνπλ ζην δηθαίσκα ζηελ
παξαλνκία παξά ηα ζαθή επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηε κεησηηθή ηάζε ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ Σξπγνληνχ (BirdLife International 2015b), θάλνληαο ρξήζε ηεο αμίαο ηεο
παξάδνζεο. Οη θπλεγνί ηνπ Ενλίνπ παξφηη δέρνληαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ
κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ φπσο ην Σξπγφλη, επηκέλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε ιαζξνζεξία είλαη
δεπηεξεχσλ παξάγνληαο απεηιήο ζηελ πεξηνρή ηνπο. Δ άπνςε απηή ράλεη απφ ηελ ηζρχ ηεο
εθφζνλ ε ίδηα θνηλφηεηα δειψλεη, αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζηξαηείαο φηη έρεη
κέηξηα έσο ειιεηκκαηηθή γλψζε αλαθνξηθά κε ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ, ελψ παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηελ ξαγδαία κείσζε ησλ
αλνημηάηηθσλ ξνψλ πάλσ απφ ηα λεζηά ζε ζρέζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Παξφια απηά
θαηαγξάθεθε αιιαγή ζηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο
αλνημηάηηθεο ιαζξνζεξίαο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, κέζσ ελνηθίαζεο «πφζησλ» θαη εκπνξίνπ
θπλεγεηηθψλ εηδψλ εμνπιηζκνχ, θαη ε νπνία δείρλεη ακθηζβήηεζε ηεο πξφηεξεο ζεηηθήο
άπνςεο. Δ έλζεξκε ζπκκεηνρή ησλ θπλεγψλ ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνινγνχληαη επίζεο σο ζεηηθή αιιαγή ζηάζεο.
ζνλ αθνξά ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, νη νπνίνη δελ κεηέρνπλ ζε θπλεγεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, απηνί δήισζαλ ζε πςειφ πνζνζηφ γλψζε γηα ηε ζεκαζία ησλ Ενλίσλ ζηελ
εαξηλή κεηαλάζηεπζε ησλ πηελψλ θαη κάιηζηα κε απμεηηθή ηάζε ην 2015. Πηζαλφηαηα απηφ
λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, αθνχ πξνεγνχκελε έξεπλα ζηελ πεξηνρή ησλ Παμψλ έδεημε πσο ην πςειφ
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κνξθσηηθφ επίπεδν επεξεάδεη ζεηηθά ην βαζκφ γλψζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Καξξήο θ.ά. 2010). Ώληηζέησο, δελ θαηαγξάθεθε
ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ κεηά ην πέξαο ηεο εθζηξαηείαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ν
αληίθηππνο ηεο ζε απηφ ην επίπεδν δελ ήηαλ θαηαιπηηθφο, θαη παξά ην γεγνλφο φηη θαηά
δήισζε ησλ θαηνίθσλ εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ηηο πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ. πσο θαη νη θπλεγνί, έηζη θαη νη θάηνηθνη ηεο
πεξηνρήο παξέκεηλαλ ζηαζεξνί ζηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα πνπ απνηειεί ηε
ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πηελά θαη απηή είλαη ε ιαζξνζεξία. Φαίλεηαη,
επνκέλσο, φηη νη αληηιήςεηο ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ απέλαληη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο
δχζθνια αιιάδνπλ ζεκαληηθά.
Δ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο έδεημε φηη θαηάθεξε λα
επηδξάζεη πεξηζζφηεξν ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ιηγφηεξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη
ηνπο θπλεγνχο. Ο ηζρπξφο ζεηηθφο αληίθηππνο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ηππηθή ή κε ηππηθή
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ θαη ζηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηνπο σο
πνιίηεο, αλαθνξηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, έρεη θαλεί θαη ζε πξφζθαηε έξεπλα ησλ
Martinis et al. (2017) ζηε Γάθπλζν. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE+ νη καζεηέο
ελίζρπζαλ ζεκαληηθά α) ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ΠΒ, β) ηε γλψζε ηνπο
αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο ησλ Ενλίσλ Νήζσλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε ησλ πηελψλ
θαη γ) ηελ άπνςε ηνπο φηη ε ιαζξνζεξία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά.
ια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ γηα ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ έιεγρν ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνηεινχλ έλα
ζεηηθφ νησλφ γηα ηελ θαζηέξσζε ππεχζπλεο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ κειινληηθψλ
γεληψλ απέλαληη ζην πξφβιεκα ηεο αλνημηάηηθεο ιαζξνζεξίαο, εληζρχνληαο παξάιιεια ην
αίζζεκα επζχλεο θαη δηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή κεηά ιφγνπ γλψζεο ζηελ πξνζηαζία θαη
θάξπσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο θνηλνχ αγαζνχ.
Δπραξηζηίεο
Σν έξγν LIFE+ 11 INF/IT/000253 ρξεκαηνδνηήζεθε ζε πνζνζηφ 50% απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ
εξγαιείν LIFE ―Πεξηβαιινληηθή Αηαθπβέξλεζε & Πιεξνθφξεζε‖ ηεο Βπξσπατθήο
Βπηηξνπήο. εκαληηθή ήηαλ ε πξνζθνξά ησλ Μπξηψ Ώθηχπε-ΐιαρνγηάλλε θαη Γσή
Φνπλδνπιάθνπ ζηε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Βπραξηζηνχκε επίζεο
ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο Ληζαθηάο θαη ηνλ Φνξέα Αηαρείξηζεο ηνπ Βζληθνχ
Θαιαζζίνπ Πάξθνπ Γαθχλζνπ γηα ηε ζπκβνιή ζηε δηάλνκε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
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Ζ λνεηηθή ραξηνγξάθεζε θαη ε δεκηνπξγία θόκηθο ζηε δηδαζθαιία ηεο
Βηνινγίαο ηεο Β Λπθείνπ
ηαχξνο ΚΟΤΣΏΝΣΧΝΔ
2ν ΓΔΛ εξξώλ stauros2974@gmail.com

Πεξίιεςε
Οη θπζηθέο επηζηήκεο ζην Λχθεην ρξεζηκνπνηνχλ δπζθνιφηεξν ιεμηιφγην απφ φηη ζην Γπκλάζην.
Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο έρνπλ παξαπάλσ απφ 2 άγλσζηεο ιέμεηο ζηελ ίδηα πξφηαζε.
Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη δχζθνιν λα αληηθαηαζηαζεί, νχηε κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ νξνινγία
ηεο ΐηνινγίαο. Μπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε πην ελδηαθέξνπζεο ηηο δηδαζθαιίεο καο ψζηε ν καζεηήο
απφ κφλνο ηνπ λα ζέιεη λα θαηαλνήζεη ην θείκελν.
Ο Ώξηζηνηέιεο είπε πσο «δελ ππάξρεη ηίπνηα πην άληζν απφ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ άληζσλ». ινη νη
καζεηέο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο νχηε φινη καζαίλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πεξηγξάθεη κε ηελ
πνιιαπιή λνεκνζχλε ν Gardner. ηηο δηδαζθαιίεο καο θαιφ ζα ήηαλ νη καζεηέο λα εξγάδνληαη
νκαδηθά κε αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο θαη πνιιά εξεζίζκαηα γηα φινπο ηνπο ηχπνπο κάζεζεο.
Οη ράξηεο ελλνηψλ βνεζνχλ πνιχ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψλνπλ ηελ γλψζε. Έηζη νη ρακειήο θαη
κέηξηαο επίδνζεο καζεηέο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη νη πςειήο επίδνζεο καζεηέο
λα νξγαλψζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο γλψζεηο ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά
Ννεηηθή ραξηνγξάθεζε, ΐηνινγία, θφκηθο, βησκαηηθή κάζεζε

Δηζαγσγή
Δ ΐηνινγία ζηε ΐ Λπθείνπ πξαγκαηεχεηαη έλα δχζθνιν θνκκάηη ηεο χιεο. Σαπηφρξνλα φκσο
πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ χιε ηεο ΐηνινγίαο θαηεχζπλζεο. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ
πφζν ζεκαληηθή είλαη ε γλψζε θαη ε εκπέδσζε απηήο ηεο χιεο. Δ ελλνηνινγηθή
ραξηνγξάθεζε βνεζά ηελ κάζεζε λα είλαη ελεξγεηηθή θαη άξα πην απνηειεζκαηηθή. Ο
καζεηήο θαηαιαβαίλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη νξγαλψλεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο γλψζεηο
ηνπ θαιχηεξα κέζσ ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο βνεζνχλ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο κε ην λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, λα απνθηνχλ δειαδή επίγλσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. Οη καζεηέο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε θαινχληαη φρη κφλν λα
βάινπλ έλλνηεο θαη φξνπο ζηε ζεηξά κε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη λα δσγξαθίζνπλ
ιεηηνπξγίεο ή λα δεκηνπξγήζνπλ θφκηθο «δίλνληαο δσή» ζηηο δηάθνξεο δνκέο.
Οη καζεηέο αγαπνχλ πνιχ ηα θφκηθο. Σνπο βνεζνχλ πνιχ ζην λα θαηαλνήζνπλ δχζθνια
θαηλφκελα ή δηαδηθαζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα βνεζνχλ πνιχ ηνπο νπηηθνχο αιιά θαη ηνπο
ινγηθνχο ηχπνπο. Βθηφο φκσο απφ απηφ ε δεκηνπξγία ηνπο είλαη κία εμαηξεηηθά
δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία κε ηνπο καζεηέο λα γίλνληαη ηδηαίηεξα επξεκαηηθνί γξάθνληαο
δηαιφγνπο θαη δσγξαθίδνληαο. Παξαθάησ ζα δνχκε πσο πινπνηείηαη απηή ε πξφηαζε.
Θεσξεηηθό ππόβαζξν
Οη ράξηεο δηαθξίλνληαη ζε λνεηηθνχο (mind maps) θαη ζε ελλνηνινγηθνχο (concept maps). Οη
λνεηηθνί ράξηεο αζρνινχληαη κε κία θχξηα ηδέα ελψ νη ελλνηνινγηθνί κε πνιιέο. Οη πξψηνη
ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξγαλψζνπλ ηδέεο ή πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα θξαηεζνχλ
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ζεκεηψζεηο. Οη δεχηεξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αξρηθή θαηαλφεζε θαη ηε ζχλδεζε ηεο
χιεο κε πξνεγνχκελε γλψζε θαζψο θαη ζηελ επαλάιεςε. Καη νη λνεηηθνί αιιά θαη νη
ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη άξηζηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Μπνξείο θαηαξρήλ λα αμηνινγήζεηο ηνλ ίδην ησλ ράξηε, αιιά θαη ζηηο εμεηάζεηο λα
δεκηνπξγήζεηο θαηάιιεια θαη ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη λα πξέπεη λα ηηο ζπκπιεξψζεη ν
καζεηήο. (Οηθνλφκνπ ΐ.)
Οη δεκηνπξγίεο απηψλ ησλ ραξηψλ θαιφ είλαη λα γίλνληαη ζπλεξγαηηθά. Ώπηφ βνεζά ηνπο
καζεηέο λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα ηηο
ππεξαζπίδνληαη, λα θαηαλννχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα.
Με ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαζθαιίδνπκε ηελ
ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Δ κέζνδνο απηή είλαη
ρξήζηκε θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ δηαβαζκηδφκελε
δηδαζθαιία. Ο θάζε καζεηήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί κέζα ζηελ νκάδα ηνλ δηθφ ηνπ ράξηε ή
θφκηθ ζην βαζκφ πνπ απηφο κπνξεί λα ην ππνζηεξίμεη. (Μαηζαγγνχξαο Δ. 2008)
Σα θφκηθο βνεζνχλ πνιχ ηνπο νπηηθνχο θαηά ην Gardner ηχπνπο. Ώπηνί νη καζεηέο καζαίλνπλ
θαιχηεξα κέζα απφ εηθφλεο ζρεδηαγξάκκαηα ή πξφζσπα (Οηθνλφκνπ ΐ.) (Μαηζαγγνχξαο Δ.
2008). ηα θφκηθο ινηπφλ νη δηάθνξεο βηνινγηθέο δνκέο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα
ρξσκνζψκαηα ή ε άηξαθηνο παίξλνπλ κνξθή θαη έρνπλ ιφγν. Ώπηφ θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο
λα δηαβάζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο θφκηθ. ε
πξνρσξεκέλεο νκάδεο θαη γηα έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο απηφ κπνξεί λα γίλεη ζηνπο
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (ή ζε θηλεηά) ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο θφκηθ.
ηόρνη
1. Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ δνκή ηεο ππφ κειέηε ελφηεηαο.
2. Να ζπζρεηίζνπλ θαη λα ζπλδένπλ έλλνηεο κεηαμχ ηνπο
3. Να είλαη ηθαλνί λα ζπλζέηνπλ έλλνηεο απφ επηκέξνπο ελφηεηεο αιιά θαη λα αλαιχνπλ
έλλνηεο ζε επηκέξνπο ελφηεηεο.
4. Να είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγάδνληαη
5. Να επηρεηξεκαηνινγνχλ ππνζηεξίδνληαο κία άπνςε.
Μεζνδνινγία
Οη καζεηέο ζε νκάδεο δηδάζθνληαη ην αληηθείκελν κειέηεο κε θχιιν εξγαζίαο. Σν θχιιν
εξγαζίαο ηνπο θαζνδεγεί λα δηαβάζνπλ ην θείκελν απφ ην βηβιίν ηνπο παξαηεξψληαο ηηο
εηθφλεο. ζνλ αθνξά ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ζα πξέπεη λα εξγαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα
παξαθάησ βήκαηα:
Ώ) Να αλαιχζνπλ ηελ ππφ κειέηε έλλνηα ζε ζηάδηα ή ελφηεηεο
ΐ) Να θαηαγξάςνπλ απηά ηα ζηάδηα θαζψο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην θαζέλα
Γ) Να βξνπλ ηη είλαη απηφ πνπ ζπλδέεη ηα δηάθνξα ζηάδηα αιιά θαη ηη είλαη απηφ πνπ ηα
δηαθξίλεη
Α) ην ραξηί ηψξα λα νξίζνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο
Β) Να ηνπνζεηήζνπλ αλάκεζα ηα ζηάδηα πνπ έρνπλ δηαθξίλεη
Σ) Αεκηνπξγνχλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ απηψλ
Ώθνχ δεκηνπξγήζνπλ απηφ ην ράξηε ηνπο δεηάηε λα ηνλ εκπινπηίζνπλ κε δεκηνπξγίεο ηνπο.
Αειαδή λα δσγξαθίζνπλ θάπνηα απφ απηά ηα ζηάδηα, λα δεκηνπξγήζνπλ ζθίηζα θαη ζε
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πξνρσξεκέλεο νκάδεο λα γξάςνπλ κηθξά πνηήκαηα ή λα αθεγεζνχλ απηή ηε δηαδηθαζία ζαλ
κηα ηζηνξία ή έλα παξακχζη.
ζνλ αθνξά ηα θφκηθο ηα ζηάδηα εξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ:
Οη καζεηέο θαη πάιη εξγάδνληαη νκαδηθά κε θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο θαζνδεγεί λα
δηαβάζνπλ ην κάζεκα κε έκθαζε. Ώθνχ θαηαλνήζνπλ ηελ πνξεία ηεο ππφ κειέηεο
δηαδηθαζίαο ζα εξγαζηνχλ σο εμήο:
Ώ) Θα μερσξίζνπλ δηαθξηηά ζηάδηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
ΐ) Θα μερσξίζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηά ηα ζηάδηα θαη ηηο βηνινγηθέο
δνκέο ή κφξηα πνπ πξσηαγσληζηνχλ
Γ) Να δεκηνπξγήζνπλ εηθφλεο κε απηά ηα ζηάδηα πνπ λα θαίλνληαη νη «πξσηαγσληζηέο»
Α) Να γξάςνπλ ηνπο δηαιφγνπο ησλ δνκψλ ή ησλ κνξίσλ απηψλ
Β) Να ελψζνπλ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο ζε έλα εληαίν θφκηθ
ζνλ αθνξά ηελ δνκή ηνπ θχινπ εξγαζίαο αθνινπζεί ην παξαθάησ πξφηππν:
Ώθνχ νη καζεηέο δηδαρζνχλ ηελ ελφηεηα ηεο κίησζεο παίξλνπλ έλα νκαδηθφ θαη έλα αηνκηθφ
θχιιν εξγαζίαο. Οη καζεηέο αθνχ δνπιέςνπλ γηα ιίγν κφλνη ζπδεηνχλ θαη αξρίδνπλ λα
δεκηνπξγνχλ ην θφκηθ.
Ώηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο:
Έρνληαο δηδαρζεί ηελ ελφηεηα ηεο κίησζεο θαη πξνζέρνληαο ηνλ ράξηε ελλνηψλ κε ηα
ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζε θάζε θάζε ηεο, παξαηεξείζηε ηηο εηθφλεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ.
Πξνζέμηε ηελ ζέζε πνπ έρνπλ ηα ρξσκνζψκαηα θαη ηη αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζην θχηηαξν ζε
θάζε θάζε.
Καηαγξάςηε ηηο ηδέεο ζαο γηα ην πψο ε νκάδα ζα ζρεδηάζεη ηελ πξφθαζε.
Γξάςηε δχν δηαιφγνπο αλάκεζα ζηηο ρξσκαηίδεο…….
Οκαδηθφ θχιιν εξγαζίαο:
ην παξαθάησ θελφ δσγξαθίζηε έλα θχηηαξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξφθαζε δίλνληαο ηελ δηθή
ζαο πηλειηά…..
Σψξα πξνζπαζήζηε λα θαληαζηείηε ηε ζα έιεγε ε κία ρξσκαηίδα ζηελ άιιε θαη βάιηε
δηαιφγνπο ζηελ εηθφλα ζαο …..
ηελ εξγαζία δελ δίλεηαη ην αθξηβέο θχιιν εξγαζίαο γηαηί ηα θχιια εξγαζίαο αθνινπζνχλ
κία δνκή πνιιψλ ελνηήησλ θαη επίζεο ην νκαδηθφ γηα φιε ηελ κίησζε είλαη 3 ζειίδεο θαη ην
αηνκηθφ 2. Θα παξνπζηαζηνχλ θπζηθά ζην ζπλέδξην.
πσο φιεο νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο έηζη θαη απηή ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη. Έηζη
δεκηνπξγνχκε έλα θχιιν αμηνιφγεζεο πνπ δεηάκε απφ ηνλ καζεηή λα απαληήζεη ζε
εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελφηεηα αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη ίζσο έλαλ κηθξφηεξν ράξηε
ελλνηψλ ή λα δσγξαθίζεη ή λα ζρεδηάζεη ή θαη ηα δχν.
Σν θχιιν αμηνιφγεζεο έρεη ηελ παξαθάησ δνκή:
Γξάςηε ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεζφθαζεο
ζρνιηάδνληαο ηελ ζέζε θαη ηελ κνξθή ησλ ρξσκνζσκάησλ.
ρεδηάζηε έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε ηηο θάζεηο ηηο κίησζεο. Με δεπηεξεχνληα βέιε ζε
θάζε θάζε γξάςηε ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα.
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Γσγξαθίζηε έλα θχηηαξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλάθαζε. Ση λα ιέλε άξαγε νη ρξσκαηίδεο;……
Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθά. Οη καζεηέο εξγάδνληαη κε φξεμε θαη
ζπκκεηέρνπλ φινη ζε θάζε ηάμε. Δ ζπκκεηνρή απηή έρεη θαηαγξαθεί κε ηελ ζπκπιήξσζε
εθηφο απφ ησλ νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ θχιισλ εξγαζίαο. Έρνπκε ιάβεη δειαδή απφ θάζε
καζεηή θαη έλα αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο. Οη ελφηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν
έρνπλ πςειφηεξν κέζν φξν επίδνζεο. Αελ έρεη γίλεη ζηαηηζηηθή κειέηε αθφκα αιιά θαίλεηαη
ε άλνδνο ηνπ κέζνπ φξνπ απηνχ λα αθνξά ηελ άλνδν ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε
ρακειφηεξε επίδνζε. Ώπηφ έρεη θαηαγξαθή κε ηα αηνκηθά θχιια αμηνιφγεζεο. Καη νη
καζεηέο κε πςειή επίδνζε βνεζνχληαη ζην λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηελ ζθέςε ηνπο θαη λα
απμήζνπλ ηελ κεηαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.
ηα απνηειέζκαηα απηά έρσ πάξεη απφ ηνπο καζεηέο έλα εμαηξεηηθφ θφκηθ πνπ αθνξά ηελ
κίησζε, ηα ζηάδηά ηεο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζε θάζε ζηάδην. Βπίζεο έλα θφκηθ πνπ
πεξηγξάθεη ηελ κείσζε, ηα ζηάδηα ηεο θάζε κεησηηθήο δηαίξεζεο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα
γεγνλφηα ζε θάζε έλα απφ απηά. Πήξα πνιινχο λνεηηθνχο ράξηεο κε θαιιηηερληθέο πηλειηέο
πνπ αθνξνχλ ην θεληξηθφ δφγκα ηεο βηνινγίαο ή ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο. Βπίζεο
πνιινί καζεηέο δσγξάθηζαλ βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε αληηγξαθή ηνπ DNA ή ε
κεηαγξαθή. Παξαδείγκαηα δίλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο.
πκπεξάζκαηα
Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ βξίζθσ δεκνζηεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απαμίσζε ηνπ ζρνιείνπ απφ
ηνπο καζεηέο θαη ζην φηη απηφ δχζθνια αλαηξέπεηαη. Γηαηί άξαγε ε θνηλσλία θαη θαηά
ζπλέπεηα νη καζεηέο απαμηψλνπλ ην δεκφζην ζρνιείν;
Δ θνηλσλία εμειίζζεηαη ην ίδην θαη νη καζεηέο. Ώπνθηνχλ δειαδή άιιεο ζπλήζεηεο άιια
πξνζφληα θαη άιιεο αμίεο. Αελ κπνξνχκε ινηπφλ ζε απηνχο ηνπο καζεηέο πνπ ν έμσ απφ ην
ζρνιείν θφζκνο ηνπο αιιάδεη ξαγδαία κε πνιιέο θσηνγξαθίεο, βίληεν παηρλίδηα (θαη φια
απηά κε ππέξνρα ρξψκαηα θαη γξήγνξεο θηλήζεηο), εκείο λα πξνζπαζνχκε λα ηνπο
πξνζεγγίζνπκε θαη λα ηνπο δηδάμνπκε ρσξίο λέεο ηερλνινγίεο ή ρσξίο ελδηαθέξνπζεο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. ηελ επνρή ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζηφρνο καο είλαη λα
δηδάμνπκε ηνπο καζεηέο πψο λα καζαίλνπλ, πψο λα νξγαλψλνπλ ηελ ζθέςε ηνπο ψζηε φπνηε
ρξεηάδεηαη λα κπνξνχλ λα ζπλζέηνπλ ή λα αλαιχνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο.
Καηαγξάθνληαο ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα έρσ λα πσ πσο νη
καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά αλ θηλεηνπνηεζνχλ ζσζηά. Δ θαηαγξαθή απηή έγηλε
αμηνινγψληαο ηα νκαδηθά αιιά ηα αηνκηθέο δεκηνπξγίεο. Ώπφ φινπο ηνπο καζεηέο έρσ πάξεη
θαη νκαδηθέο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο. Οη καζεηέο είλαη πξφζπκνη θαη θηιφηηκνη. Βπίζεο έρνπλ
απίζηεπηεο δπλαηφηεηεο πνπ δπζηπρψο δελ αληρλεχνληαη.
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Βηνεζηθά δεηήκαηα ηεο Ηαηξηθώο Τπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο: Ζ
Δπγνληθή θαη ε παξέλζεηε κεηξόηεηα.
Ώηθαηεξίλε ΠΏΠΣΕΚΔ
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ν

Πεξίιεςε

θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα παξνπζηάζεη κηα εξεπλεηηθή εξγαζία (project) πνπ
πινπνηήζεθε ζε δχν ηκήκαηα ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο ΐηνινγίαο
Γεληθήο Παηδείαο, κε αληηθείκελν κειέηεο ηελ δηαζεκαηηθή/δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
βηνεζηθψλ δεηεκάησλ ηεο Εαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο. Ώθνξκή γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ηφζν ην γεγνλφο φηη ζην Ώλαιπηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ ζίγνληαη ειάρηζηα δεηήκαηα ΐηνεζηθήο φζν θαη ζην απμαλφκελν
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζην ελ ιφγσ ζέκα. Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
κέζνδν δηδαζθαιίαο δηεξεχλεζαλ δεηήκαηα θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ άπηνληαη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ε παξέλζεηε κεηξφηεηα θαη ε Βπγνληθή. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηνπ project έγηλε ελεκέξσζε κέζσ skype κε ηελ Βζληθή Βπηηξνπή ΐηνεζηθήο θαη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θχιια εξγαζίαο. Μέζα απφ ηε «κειέηε πεξηπηψζεσλ», βειηηψζεθε ε
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηελ άπνςε ηνπο κε ινγηθά
επηρεηξήκαηα. Παξάιιεια, αλαπηχρζεθαλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ
αλαθνξηθά κε ζχγρξνλα εζηθά δηιήκκαηα θαη ηέινο θαιιηεξγήζεθε ν ζεβαζκφο ζηελ
δηαθνξεηηθή άπνςε.
Λέμεηο- θιεηδηά: ΐηνεζηθή, Εαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε Ώλαπαξαγσγή, Βπγνληθή, Παξέλζεηε
κεηξφηεηα
Δηζαγσγή
Δ ξαγδαία εμέιημε ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ηα απνηειέζκαηα
εθαξκνγήο ηνπο δελ έρνπλ κφλν ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αιιά θαη πξαθηηθέο δηαζηάζεηο,
θαζψο απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη εγείξνπλ δεηήκαηα θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ.
Ο ηνκέαο ηεο ΐηνεζηθήο, σο δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο πνπ
αλαπηχρζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κειεηά θαη αλαιχεη ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ είλαη
πάληνηε δηαρξνληθά - φπσο ε άκβισζε θαη ην δηθαίσκα ζηελ επζαλαζία - ή αλαθχπηνπλ ιφγσ
ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο - φπσο ε παξέλζεηε κεηξφηεηα θαη νη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη
νξγαληζκνί (Παπαδνπνχινπ 2015). Δ ΐηνεζηθή αμηνινγεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ελέξγεηεο
ηνπ αηφκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνχληαη νη ζεηηθέο εθαξκνγέο ηεο Γελεηηθήο θαη ησλ Νέσλ
Σερλνινγηψλ θαη λα πεξηνξίδνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπο (Ώιαρηψηεο 2004). Πξνζπαζεί
λα δηακνξθψζεη έλα πξαθηηθφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε δχζθνισλ εζηθψλ δηιιεκάησλ
(ΐηδάιεο, Μνιιάθε 2016), γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά κέζν γεληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη
ελεκεξσηηθήο δηδαζθαιίαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη έλα ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ (ΐηδάιεο, Μνιιάθε 2016,
Mildred, et al. 2009).
Δ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο «κειέηεο πεξίπησζεο», πνπ εθαξκφζακε, εηζάγεη ηνπο καζεηέο
ζε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη ηνπο εκπιέθεη κε ελεξγφ ηξφπν ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο, θαζψο δηεξεπλνχλ ην ζέκα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Πεξηιακβάλεη
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δξαζηεξηφηεηεο ξφισλ κέζα απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα ζηεξίμνπλ κε
επηρεηξήκαηα κηα ζέζε θαη λα δερηνχλ θξηηηθή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Heuer 2008,
Mildred, et al. 2009). Δ κέζνδνο απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε κειέηε πνιχπινθσλ θαη
ακθηιεγφκελσλ δεηεκάησλ, φπσο είλαη ηα δεηήκαηα ηεο ΐηνεζηθήο.
Δ παξνχζα δηδαθηηθή πξαθηηθή αθνξά ηελ πινπνίεζε ελφο project ζην νπνίν ζπκκεηείραλ
καζεηέο/-ηξηεο δχν ηκεκάησλ ηεο Γ‘ Λπθείνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο ηεο ΐηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο ηνπ σξνιφγηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17. Δ κέζνδνο project απνηειεί κηα
νκαδνζπλεξγαηηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε βαζηθή αξρή ηελ δηεξεπλεηηθή θαη
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
μεπεξάζνπλ ηνπο δηαρσξηζκνχο ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ
ηελ πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα (Μαηζαγγνχξαο, θ.ά. 2012).
Κξηηήξηα επηινγήο ζέκαηνο θαη ζθνπόο ηεο δξάζεο.
Ώθνξκή γηα ηελ επηινγή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ project «ΐηνεζηθά δεηήκαηα ηεο
Εαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο: Δ Βπγνληθή θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα.»
απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ζηνλ Οδεγφ γηα ηνλ Βθπαηδεπηηθφ ηνπ Ε.Β.Π. γηα ην κάζεκα ηεο
ΐηνινγίαο ζηελ ηάμε ηεο Γ΄ Λπθείνπ, ζίγνληαη δεηήκαηα ΐηνεζηθήο αλαθνξηθά κε ηηο
εθαξκνγέο ηεο ΐηνηερλνινγίαο, ζε πεξηνξηζκέλε φκσο έθηαζε θαη ζε πξνβιεπφκελν ρξφλν
κηαο (1) δηδαθηηθήο ψξαο (Καιαζάθε, θ.ά. 2015). Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο ήηαλ ην
απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ πάλσ ζε δεηήκαηα ΐηνεζηθήο, φπσο πξνέθπςε απφ
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εμέθξαζαλ ζην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο. Παξάιιεια, νη ίδηνη
καζεηέο δηαηχπσζαλ εζηθνχο θαη θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο
ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο, ζηεξηδφκελνη ζε πιεξνθνξίεο
απφ έληππε θαη ειεθηξνληθή ελεκέξσζε θαη επηπξφζζεηα δηαπίζησζαλ ην ειιηπέο γλσζηηθφ
ηνπο ππφβαζξν ζε ζρέζε κε απηέο. Πξάγκαηη, ε ζχληνκε αλαθνξά ζηε κέζνδν ηεο
εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, σο δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ δεπγαξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
πξνβιήκαηα ζηεηξφηεηαο, ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην ηεο ΐηνινγίαο Ώ΄ Λπθείνπ
(Ώλαπαξαγσγηθφ χζηεκα, ππνελφηεηα «Ώλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ- Σνθεηφο», ηεηξφηεηα) θαη
ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο θαη ηνπ
πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ζην παξάξηεκα ηνπ εγρεηξηδίνπ, δελ επαξθνχλ γηα ηελ εξκελεία θαη
θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ
(Καζηνξίλεο θ.ά. 2011).
Με ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο επηδηψρζεθε νη καζεηέο/-ηξηεο λα
είλαη ζε ζέζε:
 Να ζπδεηνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ επηζηεκνληθέο απφςεηο ζηα ζέκαηα ηεο ΐηνεζηθήο,
αμηνπνηψληαο θαη ζπλδπάδνληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο κε ηηο λέεο.
 Να αλαιχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή
δσή.
 Να εθθξάδνπλ ειεχζεξα θαη δεκηνπξγηθά ηελ ζθέςε ηνπο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε
θνηλσληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία.
 Να αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε
ζχγρξνλα εζηθά δηιήκκαηα.
 Σέινο, κε αθεηεξία ηε ΐηνεζηθή θαη ηα δεηήκαηα/πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέηεη πξνο
δηεξεχλεζε επηρεηξείηαη ε ελ γέλεη θαιιηέξγεηα αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο.
ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο επηδηψρζεθε νη καζεηέο:
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Να απνθηήζνπλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο
Εαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο θαη ηεο Γελεηηθήο κεραληθήο.
Να είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ηεο
Γελεηηθήο κεραληθήο ζηελ Εαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε Ώλαπαξαγσγή.
Να νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο Βπγνληθήο, ηηο κνξθέο ηεο θαη λα δηαηππψλνπλ ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο εθαξκνγήο ηεο κέζσ ηνπ «ζρεδηαζκνχ
παηδηψλ».
Να αληρλεχνπλ ηνπο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία ησλ
«πεξηζζεπνχκελσλ» εκβξχσλ ησλ κεζφδσλ ηεο Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο θαη ηα
δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.
Να γλσξίδνπλ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην (Βπξψπε θαη Δ.Π.Ώ) πνπ δηέπεη ηελ
εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο Εαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο.
Να δηεξεπλνχλ ηνπο βηνεζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο.
Να θαηαλννχλ ηνλ ξφιν ηεο ΐηνεζηθήο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο
ΐηνεζηθήο γηα ηελ Πνιηηεία.
Να εμεγνχλ γηαηί είλαη ζεκαληηθφ νη κέζνδνη ηεο Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη κε γλψκνλα ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Να παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ
κεζφδσλ ηεο Εαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο ζε ζεζκνχο, φπσο ε νηθνγέλεηα,
ν γάκνο.
Να ζπλδπάδνπλ γλψζεηο δηεπηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ, επηρεηξεκαηνινγψληαο ζε
βηνεζηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ρξήζεο ησλ κεζφδσλ ηεο Εαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο
Ώλαπαξαγσγήο.
Να αμηνινγνχλ δεδνκέλα θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ νξγαλσκέλα επηζηεκνληθά
ζηνηρεία απνθηψληαο εμνηθείσζε κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο.
Να πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ακεξφιεπηε θαη θξηηηθή αληηκεηψπηζε
ησλ επηζηεκνληθψλ απνηειεζκάησλ.
Φάζεηο Τινπνίεζεο:

Δ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ project ήηαλ 3 κήλεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο πνπ δηέζεηε βηληενπξνβνιέα φζν θαη ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο.
Βπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζχλδεζε κέζσ Skype κε
επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο ΐηνεζηθήο. Ώθφκε, ππήξμε ζπλεξγαζία κε
ηνπο καζεηέο θαη εθηφο ζρνιείνπ κε επηθνηλσλία κέζσ e-mail.
Πξώηε θάζε: Γηεξεύλεζε πξνεγνύκελσλ εκπεηξηώλ θαη γλώζεσλ - Γηακόξθσζε ηνπ ππό
εμέηαζε ζέκαηνο.
ηε πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ project έγηλε πξνζπάζεηα, κε ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ κεξψλ, λα επηιεγεί θαη λα δηαηππσζεί ην ζέκα κε ζαθήλεηα έηζη ψζηε λα
πεξηνξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο ην πιαίζην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έξεπλαο.
Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ πξνβνιή video, ψζηε νη
καζεηέο/-ηξηεο λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γελεηηθήο
κεραληθήο αιιά θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο. Παξάιιεια, δφζεθε ζε
έληππε κνξθή άξζξν πνπ ζρνιίαδε ην πεξηερφκελν ηνπ video. Οη καζεηέο/-ηξηεο αλέπηπμαλ
κε ηε δηαδηθαζία ηνπ brainstorming ηηο ζθέςεηο ηνπο πάλσ ζην ζέκα ηηο νπνίεο θαη
θαηέγξαςαλ ζπκπιεξψλνληαο ηνπο παξαθάησ ηχπνπο εξσηήζεσλ: Γηαηί…; Γηα πνηνπο
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ιφγνπο…; Ση ζα γηλφηαλ αλ…; Γηα πνην ζθνπφ…; Πνηα ζα ήηαλ ε δηαθνξά αλ…; Ώλ
ππνζέζνπκε φηη…; Δ δηαδηθαζία απηή νδήγεζε αλαπφθεπθηα ζε εξσηήκαηα πνπ απνηεινχλ
ην πεδίν έξεπλαο ηεο επηζηήκεο ηεο ΐηνεζηθήο. Ώθνινχζεζε κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζηελ
έλλνηα ηεο ΐηνεζηθήο, ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, κε ηε κνξθή δηάιεμεο θαη κε
ηε ρξήζε βηληενπξνβνιέα παξνπζηάζηεθε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
Γεύηεξε θάζε: Υσξηζκόο ζε νκάδεο-αλάζεζε ξόισλ. Αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε πιηθνύ από
πεγέο.
Υσξηζκφο ζε νκάδεο έξεπλαο: Οη καζεηέο/-ηξηεο ρσξίζηεθαλ ζε έμη νκάδεο εξγαζίαο
(ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη δχν νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ) κε βαζηθφ
θξηηήξην ηελ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ αθνινπζνχζαλ ζηελ Γ΄
Λπθείνπ αιιά θαη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο. Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ νκνηνγελείο νκάδεο κε απμεκέλε ζπλνρή θαη θνηλά
ελδηαθέξνληα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ ησλ νκάδσλ ελεξγνπνίεζε ζεηηθά ηνπο
καζεηέο/-ηξηεο ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα ππνζέκαηα ηεο έξεπλαο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηελ
πηζαλφηεηα κε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο (Μαηζαγγνχξαο, θ.ά. 2012). ην
ζηάδην απηφ ην εξεπλεηηθφ ζέκα θαηακεξίζηεθε ζε έμη ππνζέκαηα κειέηεο θαη αλαηέζεθε
ζηηο νκάδεο εξγαζίαο αθνινπζψληαο ην Αεχηεξν Βξεπλεηηθφ ρήκα θαηά ηελ θαηαλνκή
Μαηζαγγνχξα (Μαηζαγγνχξαο, θ.ά. 2012). πγθεθξηκέλα ηα ππνζέκαηα κειέηεο πξνο
δηεξεχλεζε ήηαλ ηα αθφινπζα:
 Σξέρνπζεο κέζνδνη Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο: Πνηεο είλαη; ε πνηεο πεξηπηψζεηο
κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο; Πνηα είλαη ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ
εγείξνπλ νη κέζνδνη Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο;
 Δ παξέλζεηε κεηξφηεηα σο κέζνδνο Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο: Πσο νξίδεηαη;
Πνην είλαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ σο πξνο ηε
δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα ηελ απφθηεζε ηέθλσλ; Πνηα είλαη ε ζρέζε παξέλζεηεο
κεηέξαο θαη θπνθνξνχκελνπ ηέθλνπ;
 Βπηινγή εκβξχσλ ή επηινγέο Βπγνληθήο: Ση είλαη ε Βπγνληθή (αξλεηηθή - ζεηηθή
Βπγνληθή); Βπηηξέπεηαη ε επηινγή εκβξχσλ; ε πνηεο πεξηπηψζεηο; Πνηα είλαη ηα εζηθά
δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή κε βάζε ην θχιν ή άιιν επηζπκεηφ
θαηλφηππν; ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ; ηελ αλάγθε άκεζεο θξνληίδαο ηεο πγείαο
άιινπ πξνζψπνπ (savior sibling);
 Γεηήκαηα κεζφδσλ Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο απφ ηελ άπνςε ηνπ Αηθαίνπ:
Ννκνζεηηθφ πιαίζην ζηελ Βιιάδα θαη ζηελ Κχπξν. χληνκε αλαθνξά-επηζθφπεζε ηνπ
ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε άιιεο ρψξεο (Δ.Π.Ώ θαη Βπξσπατθέο ρψξεο).
 Γεηήκαηα ππφ ην πξίζκα ηεο Οξζφδνμεο Θενινγίαο: φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο, ηελ επηινγή εκβξχσλ (ζεηηθή
ή αξλεηηθή Βπγνληθή), ηελ εηεξφινγε ρξήζε αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ (ρξήζε γακεηψλ
απφ ηξίηνπο δφηεο) θαη ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα.
 Γεηήκαηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ: Ννκηθφ πιαίζην ρξήζεο
ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ηεο δηαθίλεζεο γακεηψλ. Πνηα εζηθά δεηήκαηα
πξνθχπηνπλ απφ ηε πξνζθνξά γακεηψλ απφ ηνλ ίδην δφηε; ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ
αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ (ελ φςεη ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ); ηεο πξνζηαζίαο ησλ
επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ δφηε, ππφ ην πξίζκα ηδίσο ηνπ ζχγρξνλνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ «αλαπαξαγσγηθνχ ηνπξηζκνχ»;
Ώλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε πιηθνχ: Ώθνινχζσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθέληξσζε πιηθνχ
θπξίσο απφ δεπηεξνγελείο πεγέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (βηβιία, επηζηεκνληθά θαη
δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, δηθηπαθέο βάζεηο βηβιηνγξαθίαο, δεκνζηνγξαθηθέο εθπνκπέο, video
δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν) αιιά θαη απφ πξσηνγελείο (ζπλεληεχμεηο θαη αξρεηαθφ πιηθφ
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ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ). Πξνηάζεθε ζηνπο καζεηέο/-ηξηεο ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία θαη
επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία αμηνιφγεζεο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πεγψλ γηα ηελ πνξεία ηεο
έξεπλάο ηνπο. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο, ν εθπαηδεπηηθφο
επέβιεπε ηηο νκάδεο θαη ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο. Ο ξφινο ηνπ ήηαλ
θαζνδεγεηηθφο ζέηνληαο θαηάιιειεο εξσηήζεηο πνπ βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα ζπζρεηίζνπλ
δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο.
Σξίηε θάζε: Τινπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ- Φύιια Δξγαζίαο. Δλεκέξσζε
από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο.
ηελ ηξίηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ project θάζε νκάδα, αθνχ κειέηεζε ελδειερψο ην ζέκα πνπ
ηεο είρε αλαηεζεί, παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο ππφινηπεο νκάδεο, κε ηε
ρξήζε powerpoint, αλαιακβάλνληαο ην ξφιν ηνπ «εηδηθνχ». Πξνυπφζεζε γηα ηε ζεηηθή
έθβαζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θάζε νκάδαο, θαζψο
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ ησλ παξνπζηάζεσλ, νη καζεηέο είραλ απνθηήζεη λέεο,
δηεπηζηεκνληθέο γλψζεηο, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Οη γλψζεηο απηέο ηνπο
βνήζεζαλ λα ζρεκαηίζνπλ ζθαηξηθή εηθφλα ησλ ππφ κειέηε βηνεζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ.
πκπιεξσκαηηθά κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, δίλνληαλ ζηνπο καζεηέο θαηάιιεια θχιια
εξγαζίαο αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ απνηεινχζε ην επηκέξνπο αληηθείκελν κειέηεο
(https://www.slideshare.net/secret/vEpoQeXxGp1F2A). Κάζε θχιιν εξγαζίαο παξείρε
ρξήζηκν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη νινθιεξσλφηαλ κε «κειέηε πεξίπησζεο», γηα λα
αλαδεηρηεί ηφζν ην ππφ κειέηε ζέκα φζν θαη ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ εγείξεη. Με αθνξκή ηε
«κειέηε πεξίπησζεο» νη καζεηέο εμέθξαδαλ θαη ηεθκεξίσλαλ ηηο απφςεηο ηνπο κε
επηρεηξήκαηα, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ησλ επηκέξνπο
δεηεκάησλ. Βπηπξφζζεηα, ζηε θάζε απηή θξίζεθε αλαγθαία ε επηθνηλσλία κε ηελ Βζληθή
Βπηηξνπή ΐηνεζηθήο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε πξνβιεκαηηζκνί ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ project. Έηζη, ζηηο
3/2/2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε, κέζσ δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο Skype, απφ ηελ Αξ.
ΐαζηιηθή Μνιιάθε, επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο ΐηνεζηθήο, κε
αληηθείκελν δεηήκαηα ΐηνεζηθήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηξέρνπζεο εθαξκνγέο ηεο
Τπνβνεζνχκελεο Ώλαπαξαγσγήο. ην πξψην κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο έγηλε κηα κηθξή
εηζαγσγή ηνπ ξφινπ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο ΐηνεζηθήο
θαη ζηε ζπλέρεηα ηέζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο εξσηήζεηο βηνεζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ
πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο Βπγνληθήο. Παξάιιεια,
ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα ηνπ εζηθνχ status ησλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ θαη ηεο πεηξακαηηθήο
ηνπο ρξήζεο.
Αμηνιόγεζε- πκπεξάζκαηα
Δ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ project κε ηε
ζπκπιήξσζε
εξσηεκαηνινγίνπ
(https://docs.google.com/forms/d/1rfecN0fcqBWxIFjNGReB5m4kcgG5Qn7cbdsHzteEl8/prefill).
ηε
ζπκπιήξσζή
ηνπ
ζπκκεηείραλ 49 καζεηέο, ελψ 4 αξλήζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία. Οη καζεηέο
απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ζε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηεο
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. Δ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζην γλσζηηθφ κέξνο νδήγεζε ζε
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ θαηάθηεζεο ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ
γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ
φξνπ ηεο ζεηηθήο Βπγνληθήο. Οη καζεηέο θαίλεηαη λα ζπγρένπλ ην «ζεηηθφ» γεγνλφο ηεο
απφθηεζεο παηδηψλ ρσξίο γελεηηθέο αζζέλεηεο ή πξνδηάζεζε γηα απηέο κε ηελ έλλνηα ηεο
ζεηηθήο Βπγνληθήο, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη. Ώπηή ε παξαλφεζε είρε δηαθαλεί θαη θαηά ηελ
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δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ project, ηφζν ζηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεηψλ φζν θαη ζηελ
ζπδήηεζε πνπ δηελεξγήζεθε κε ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο
ΐηνεζηθήο. Ώλαθνξηθά κε ηα εξσηήκαηα ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο παξαηεξήζεθε φηη έλα
πνζνζηφ καζεηψλ, πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 40%, έρεη ιαλζαζκέλε άπνςε γηα ηε
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο κεζφδνπ αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ project. Ώπηφ, φπσο πξνέθπςε
κεηά απφ δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο, πηζαλψο νθείιεηαη ζηελ ιαλζαζκέλε
αληίιεςε πνπ είραλ δηακνξθψζεη θπξίσο απφ ηα ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα ελεκέξσζεο
αιιά θαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ (θηιηθφ, νηθνγελεηαθφ). Ώμηφινγα ζπκπεξάζκαηα
πξνέθπςαλ θαη γηα ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
καζεηψλ ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε, θαζψο κειεηήζεθαλ δεηήκαηα ΐηνεζηθήο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ώμηνινγήζεθε ζεηηθά ε
δπλαηφηεηα πνπ παξείρε ζηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηε κειέηε δηαθνξεηηθψλ
γλσζηηθψλ αληηθείκελσλ. Δ πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε θαη κειέηε ησλ ζεκάησλ, πνπ άπηνληαη
πνιιψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηνπο βνήζεζε ζεκαληηθά λα απνθηήζνπλ κηα δηεπξπκέλε
θαη ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ βηνεζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ (Ώιαρηψηεο 2004). Ώθφκε,
θαιιηεξγήζεθαλ νη δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο, αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Σέινο, ζην
ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ν δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο
ηεο ΐηνεζηθήο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη παξά ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο
ηνπο ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ, επέδεημαλ ηδηαίηεξν δήιν θαη ελδηαθέξνλ, ζηνηρεία
απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο.
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Πεξίιεςε
Δ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ βηνεπηζηεκψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηαρεία ζπζζψξεπζε
πιεξνθνξίαο ζε απνζεηήξηα. Δ έγθαηξε θαη έγθπξε αλάθηεζή ηεο γηα εξεπλεηηθνχο θαη
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζπρλά ππεξβαίλεη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ
ζηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπο. Οη ηερλνινγίεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Εζηνχ κεηαζρεκαηίδνπλ ηα
δεδνκέλα, πξνζζέηνληαο ζε απηά επηπιένλ επίπεδα θσδηθνπνίεζεο, επηβεβαηψλνληαο ηελ
απζεληηθφηεηά ηνπο θαη επηηξέπνληαο ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη επεμεξγαζία ηνπο απφ ηνλ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ιεμηινγίσλ,
νληνινγηψλ, γηα ην θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Σα κεηαδεδνκέλα ππφθεηληαη ζε αλαδήηεζε,
ζπλδπαζκφ, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηεο νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίαο κε απηφκαην ηξφπν
απφ ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ κειεηεηή. Δ δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο επηηξέπεη ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ άιια ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο, ρσξίο λα έρνπλ εμαξρήο ζρεδηαζηεί γη‘ απηφ, επηηπγράλνληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ηελ εμφξπμε θαη αλαθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη
νη λέεο απηέο βηβιηνζεθνλνκηθέο ηερλνινγίεο ζην πιαίζην ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηε
δηδαζθαιία ησλ βηνεπηζηεκψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: εκαζηνινγηθφο Εζηφο, Οληνινγία, Ώλνηρηά Αηαζπλδεδεκέλα Αεδνκέλα,
LOD-cloud
Δηζαγσγή
Δ ξαγδαία πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γίλεηαη θαλεξή απφ ην γεγνλφο
φηη ην επηζηεκνληθφ παξαγφκελν έξγν δηπιαζηάδεηαη θάζε ελλέα ρξφληα, κε έλαλ εηήζην
ξπζκφ πνπ πξνζεγγίδεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% (Bornmann & Mutz, 2015). Ώπφ ηα κέζα
ηνπ 18νπ αηψλα θαη κέρξη ην κεζνπφιεκν ν ξπζκφο απηφο ήηαλ αλάκεζα ζην 2-3%, ελψ
πξσηχηεξα ιηγφηεξν απφ 1%. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ην παξάδνμν είλαη πσο ν ηξφπνο
επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο, ε επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε, δελ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηα
ηειεπηαία 400 ζρεδφλ ρξφληα. Δ αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξίαο απνηειεί κηα
πξφθιεζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξίαο.
ηηο βηνεπηζηήκεο ηα παγθφζκηα δεηήκαηα πξνο επίιπζε είλαη επηηαθηηθά, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε
εκθάληζε λέσλ λνζεκάησλ, ε αληηκεηψπηζε παιηψλ, ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη
πφζηκνπ λεξνχ, θαξθίλνο, γήξαλζε, αλαπεξίεο, θαξδηαγγεηαθέο θαη λεπξνεθθπιηζηηθέο λφζνη.
Σα εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο είλαη πνηθίια ζπλδπάδνληαο
πνιιαπιά θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία. Αεδνκέλα απφ ηε βηνινγία,
πεξηβαιινληνινγία, θαξκαθεπηηθή, ρεκεία θαη θπζηθή πξέπεη λα δηαζπλδεζνχλ κε ηα
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απνηειέζκαηα επηδεκηνινγηθψλ θαη θιηληθψλ εξεπλψλ θαη ηειηθά λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ
ηξφπν άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο ζηελ πξφγλσζε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, αιιά θαη ηνλ ηξφπν
πνπ άλζξσπνο δηαρεηξίδεηαη ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηνπο πφξνπο ηνπ. Παξά ηηο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηνλ πνηνηηθφ φζν θαη γηα ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν ηεο
πιεξνθνξίαο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεδνκέλα πνπ δηαρένληαη ζηνλ Παγθφζκην Εζηφ δελ
είλαη νχηε νινθιεξσκέλα νχηε δηαιεηηνπξγηθά, γεγνλφο πνπ ζέηεη εκπφδηα ζηελ απάληεζε
πεξίπινθσλ εξσηεκάησλ βηνινγηθψλ αλαδεηήζεσλ. Μνινλφηη νη βηνεπηζηήκεο είλαη
πξνηθηζκέλεο κε κηα πνιιή ηζρπξή ζεκαηηθή επξεηεξίαζε, φπσο είλαη νη Εαηξηθέο Θεκαηηθέο
Βπηθεθαιίδεο (MESH) πνπ επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο απφ δηαθνξεηηθά ζχλνια
δεδνκέλσλ, ην ζχζηεκα απηφ αδπλαηεί λα νινθιεξψζεη ηα εμεηδηθεπκέλα δεδνκέλα απφ
δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλα εξεπλεηηθά πεδία (Theodosiou, Vizirianakis,
Angelis, Tsaftaris, & Darzentas, 2011).
Παξάιιεια, ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε εηζαγσγή ηεο εκπινπηηζκέλεο ηερλνινγηθά
κάζεζεο εζηηάδεη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πφξσλ θαη δεδνκέλσλ.
Πξαθηηθά φκσο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αληαγσληζηηθφ νηθνζχζηεκα δηαθνξεηηθψλ
πξσηνθφιισλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ άιινηε θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν γεληθνχο ζθνπνχο
αξρεηνζέηεζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Dublin Core (Boulos, Roudsari, & Carson, 2002),
θαη άιινηε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνπο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ζθνπνχο, φπσο ηα πξφηππα
IEEE Learning Object Metadata (https://standards.ieee.org/findstds/standard/1484.12.12002.html) θαη Advanced Distributed Learning (www.adlnet.org). Βπηπιένλ, κεηαδεδνκέλα
θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαηαγξάθνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ καζεηψλ θαη ην βαζκφ
επηηπρίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (de Santiago & Raabe, 2010). Δ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα αλαπηχζζεη λένπο ηξφπνπο δηάζεζεο κεηαδεδνκέλσλ απφ ηα ςεθηαθά εξεπλεηηθά
πεξηβάιινληα θαη απνζεηήξηα πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο αίζνπζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
ηαρχηεξε δηαρείξηζε, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηεο πιεξνθνξίαο.
εκαζηνινγηθόο Ηζηόο θαη Οληνινγίεο
Με ηελ δεκηνπξγία δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ είλαη δπλαηή ε απηφκαηε επεμεξγαζία ηεο
πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη απηφ ην εμαζθαιίδεη ε επφκελε γεληά ηνπ Παγθφζκηνπ
Εζηνχ- ν εκαζηνινγηθφο Εζηφο (Antoniou & Van Harmelen, 2008). Έηζη, πξνζηίζεηαη έλα
λέν επίπεδν πιεξνθνξίαο ζηα ππάξρνληα δεδνκέλα, ε νπνία δελ πξννξίδεηαη κφλν γηα
αλάγλσζε απφ αλζξψπνπο, αιιά θαη κεραλήκαηα, κέζσ έμππλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο
(intelligent information services), εμαηνκηθεπκέλσλ ηζηνζειίδσλ (personalized web sites) θαη
ζεκαζηνινγηθά ελδπλακσκέλσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (semantically empowered search
engines) (Πνχινο, 2015).
Ο φξνο Οληνινγία, δαλεηζκέλνο απφ ηε Φηινζνθία, φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο
ζπζηεκαηηθφ κέηξν ηεο Όπαξμεο, αλαθέξεηαη ζηνλ ξεηφ θαη ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκφ, ζηελ
ινγηθνπνίεζε κηαο έλλνηαο. Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ ζην εκαζηνινγηθφ
είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί γηα θάζε γλσζηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν έλα εηδηθφ ιεμηιφγην
ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη νη νληφηεηεο, νη ηδηφηεηεο, νη ζπζρεηηζκνί θαη νη
αιιειεπηδξάζεηο πνπ επηζπκβαίλνπλ. Δ πεξηγξαθή ππεξβαίλεη ηελ νξνινγία θαζψο ζεκαζία
έρεη ε έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε φξν. Οη νληνινγίεο ζηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθφξεζεο
είλαη πξφηππα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θαηαγεγξακκέλε γλψζε κε ηέηνηα αθξίβεηα ψζηε φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη αλαδεηήζεηο γηα νπνηεζδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο λα
ιακβάλνληαη απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ινγηθέο αλαθηήζεηο πιεξνθνξίαο. Δ
θαηαζθεπή νληνινγηψλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην εκαζηνινγηθφ Εζηφ, αιιά θαη
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επξχηεξα γηα ηε ΐηβιηνζεθνλνκία θαη Ώξρεηνλνκία, θαζψο απνηεινχλ ην αξρηηεθηνληθφ
πιέγκα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ θφζκν καο ή ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηνπ (Man, 2013).
Χζηφζν, απηή ε ηδεαηή νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ε κνληεινπνίεζε ελφο
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνυπνζέηεη ηελ ζε βάζνο γλψζε θαη θαηαλφεζή ηνπ. ηελ
πεξίπησζε ησλ βηνεπηζηεκψλ, ν πςειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη ε ηαρχηαηε αλάπηπμή ηνπο
κε ηε ζπλερή εηζαγσγή λέσλ φξσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ
δηαδηθαζία απηή αθφκε θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ πεδίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Καξδηνινγίαο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα γλσζηηθά πεδία ηεο
Εαηξηθήο, φπνπ νη εηδηθεπκέλνη θαξδηνιφγνη θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηαηξνχο άιισλ
εηδηθνηήησλ φπσο επηδεκηνιφγνπο, βηνιφγνπο, κεραληθνχο, θαξκαθνπνηνχο θαη
βηνπιεξνθνξηθνχο, ζηνλ θνηλφ αγψλα ελαληίνλ ηεο πξψηεο αηηίαο ζαλάηνπ παγθνζκίσο ηεο
θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ (Johnson, et al., 2017). Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή επηθνηλσλία θαη
θαηαλφεζε κεηαμχ απηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ απαηηνχληαη εηδηθά θαη απζηεξά νξγαλσκέλα
ιεμηιφγηα ηα νπνία ζα ζπλδεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη επηζηεκνληθέο
αλαδεηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ φισλ ησλ δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο
εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ (Khodiyar, et al., 2011; Rodrigues, et al., 2014;
Steinert-Threlkeld, et al., 2012; Winslow, et al., 2011).
Σα δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα (linked data) αλαιχνληαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ
Πεξηγξαθηθψλ Λνγηθψλ (Desciption Logics-DLs), νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ απφ νληνινγίεο, κέζα απφ ην ζχλνιν θαλφλσλ θαη αμησκάησλ ηεο
πιινγηζηηθήο θαη ηεο Λνγηθήο. ηηο Πεξηγξαθηθέο Λνγηθέο ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο
ζπληαθηηθψλ ζπκβφισλ, νλφκαηα: ελλνηψλ (concept), ξφισλ (role) θαη αηφκσλ (individual)
(Alesso & Smith, 2009). ζνλ αθνξά ζην ηερληθφ θνκκάηη, νληνινγίεο θαη δηαζπλδεδεκέλα
δεδνκέλα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ είηε εθ βάζξσλ, είηε κε ηελ ρξήζε νληνινγηψλ ήδε
αλεπηπγκέλσλ, ηε ζπγρψλεπζε (merging) θαη έπεηηα ηελ επζπγξάκκηζή ηνπο (alignment) (de
Coronado, Tuttle, & Solbrig, 2007; Fernandez, Marsa-Maestre, Velasco, & Alarcos, 2013;
Vizenor, Bodenreider, Peters, & McCray, 2006).
Ώξρηθά ηα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχλζεζε νληνινγηψλ βαζίδνληαλ ζηα
πξφηππα ηνπ Αηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (International Organization for
Standardization, ISO) γηα ηε δηαζχλδεζε γλσζηαθψλ δνκψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ
(ISO/IEC 13250:2003) θαη αλαθέξνληαλ σο Υάξηεο Θεκάησλ (Topic Maps) (Johnsen, 2010;
Schweiger, Hoelzer, Rudolf, Rieger, & Dudeck, 2003; Schweiger, Holzer, & Dudeck, 2003).
Σα πξσηφθνιια απηά έρνπλ ζηελή ζπλάθεηα κε ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο (mind maps), πνπ
βξίζθνπλ ηφζν πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε (Buzan, Griffiths, & Harrison, 2010; J. D.
Novak, 2003; Joseph Donald Novak, 2010) θαη έρνπλ επίζεο ηε κνξθή ζεκαζηνινγηθψλ
γξάθσλ φπνπ ηα ζέκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζεηο θαη ζηηγκηφηππα, εζσηεξηθφ ή
εμσηεξηθφ πεξηερφκελν ηεο νληνινγίαο (Paterson, Grant, & Soroka, 2008). Δ επρέξεηα φκσο
πνπ αθήλνπλ ζηνλ εθδφηε κηαο νληνινγίαο λα δηαηππψζεη ειεχζεξα φπνηνπο νξηζκνχο ζέιεη
γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ πνπ εμεηάδεη πξνθαιεί αζπκβαηφηεηεο θαη
πεξηνξηζκέλε επαλαρξεζηκνπνίεζε ζηνλ θφζκν ησλ Μεγαδεδνκέλσλ (Big Data), γεγνλφο
πνπ εκπνδίδεη ηελ αλαθάιπςε λέαο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ κεηαδεδνκέλσλ.
Έηζη, ζηαδηαθά ηα πξσηφθνιια ησλ Υαξηψλ Θεκάησλ κε ISO ππνρσξνχλ έλαληη ησλ απιψλ
πξνηάζεσλ ηεο κνξθήο ππνθείκελν-αληηθείκελν πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ θαηεμνρήλ
ππεχζπλν θνξέα αλάπηπμεο ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ World Wide Web Concortium (W3C,
https://www.w3.org/).

117

Με βάζε απηή ηελ πξφηαζε, ζην εκαζηνινγηθφ Εζηφ ηα δεδνκέλα θαη κεηαδεδνκέλα
εθθξάδνληαη κέζνπ ζπλφισλ δειψζεσλ (statements). Γηα λα ιεηηνπξγήζεη φκσο βάζε ηνπ
είλαη ην πξνυπάξρoλ πξφηππν ησλ εληαίσλ αλαγλσξηζηηθψλ νλνκάησλ πφξσλ URI (Uniform
Resource Identifiers). Σν θιεηδί ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ είλαη ε κνλνζήκαληε αλαγλψξηζε
απηψλ ησλ νλνκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νπνηαδήπνηε νληφηεηα (ηεθαληδάθεο, Παπαδάθεο, &
Ώλδξφληθνο, 2015). Σα δεδνκέλα ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ νξγαλψλνληαη ζην εκαζηνινγηθφ
αθνινπζψληαο ην πξφηππν Resource Description Framework (RDF) ηνπ νξγαληζκνχ W3C ζε
απιέο πξνηάζεηο ηξηάδεο (triples) θαη γξάθνπο (graphs) (Katz & Chamberlin, 2004). Δ
πιεξνθνξία θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα
αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο απφ άλζξσπν θαη ππνινγηζηή, θαζψο απνηειείηαη απφ κηα ιίζηα
φξσλ ελφο ειεγρφκελνπ ιεμηινγίνπ RDF (ηαμηλφκεζε, ζεζαπξφ, νληνινγία). Δ νηθνγέλεηα
γισζζψλ OWL (Web Ontology Language) επηηξέπεη ζπγθεθξηκέλεο θιάζεηο (classes),
αμηψκαηα θιάζεσλ (class axioms), ζρέζεηο κεηαμχ θιάζεσλ, ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ
(individuals) θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηδηνηήησλ (properties) (Ramzan, Wang, &
Buckingham, 2014). Δ γιψζζα πνπ θάλεη δπλαηή ηελ αλάθηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε απνζεηήξηα ηξηάδσλ RDF είλαη ε SPARQL (Protocol
and RDF Query Language) (McCarthy, Vandervalk, & Wilkinson, 2012). Δ SPARQL
απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ πνπ παξέρεη γιψζζεο θαη πξσηφθνιια
εξσηήζεσλ θαη ρεηξηζκνχ γξάθσλ RDF ηφζν ζηνλ Παγθφζκην Εζηφ φζν θαη ζε απνζεηήξηα
ηξηάδσλ RDF, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ λέθνπο ησλ Ώλνηρηψλ Αηαζπλδεδεκέλσλ Αεδνκέλσλ
(LOD-cloud).
Αλνηρηά Γηαζπλδεδεκέλα Γεδνκέλα (Linking Open Data)
Σα Ώλνηρηά Αηαζπλδεδεκέλα Αεδνκέλα απνηεινχλ κηα εμέιημε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Εζηνχ
πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ εθεπξέηε ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ Sir Tim Berners-Lee
(Berners-Lee, 2010) θαη πεξηιακβάλνπλ: (Ώ) Σελ δεκνζίεπζε αλνηρηψλ δεδνκέλσλ ζηνλ
Παγθφζκην Εζηφ, (ΐ) ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε δνκεκέλα δεδνκέλα κε ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ
θχιισλ, (Γ) ή ζε κνξθή ηηκψλ ρσξηζκέλσλ απφ θφκκα, πνπ απνζεθεχνπλ δεδνκέλα πίλαθα
ζε κνξθή θεηκέλνπ (text), (Α) ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκεκέλσλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ κε ηε
βνήζεηα πξνηάζεσλ ηεο κνξθήο ππνθείκελν-θαηεγνξνχκελν, ζε ζεκαζηνινγηθνχο γξάθνπο
(RDF triplstore), φπνπ έλα εληαίν αλαγλσξηζηηθφ (URI) νξίδεηαη γηα φια ηα δηαζπλδεδεκέλα
αληηθείκελα, ηα νπνία λα αλαθιεζνχλ κε εξσηήκαηα SPARQL, θαη (Β) ζην ζρεκαηηζκφ κηα
δνκεκέλεο γλσζηαθήο βάζεο, νληνινγία, δηαζπλδεδεκέλεο κε ηηο ππφινηπεο δηαζέζηκεο ζηνλ
εκαζηνινγηθφ Εζηφ (Βηθφλα 1). Με ηελ δηαζχλδεζε ησλ νληνινγηψλ επηηπγράλεηαη ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), επαλαρξεζηκφηεηα (reuse) θαη ε δπλαηφηεηα
αλαθάιπςεο άιισλ δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ απηφκαηα απφ ηνλ ππνινγηζηή ρσξίο λα
έρεη νξηζηεί απφ ηελ αξρή (data mining).
Σν λέθνο ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ (Linking Open Data cloud diagram
2017, by Andrejs Abele, John P. McCrae, Paul Buitelaar, Anja Jentzsch and Richard
Cyganiak. http://lod-cloud.net/) απνηειεί ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ
ππαξρνπζψλ νληνινγηψλ (Βηθφλα 2). ην δηάγξακκα απηφ παξνπζηάδνληαη, πξψηνλ, νη
νληνινγίεο κε βάζε ην βαζκφ δηαζχλδεζήο ηνπο, φζν πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο ηφζν
κεγαιχηεξν ην κέγεζφο ηνπο, δεχηεξνλ, νη ζπγγέλεηέο ηνπο, πνηεο νληνινγίεο ζπλδένληαη κε
πνηεο θαη κε πνηα θνξά, θαη ηξίηνλ, είλαη πξνζβάζηκεο νη νληνινγίεο κέζσ ζπλδέζκσλ πξνο
ην datahub ην απνζεηήξην ησλ νληνινγηψλ (https://old.datahub.io/dataset/). Βίλαη θαλεξφ πσο
νη νληνινγίεο ησλ βηνεπηζηεκψλ θαηαιακβάλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ηνπ LOD-cloud
επεηδή παξνπζηάδνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ δηαζπλδεζηκφηεηαο. Δ ππθλφηεηα ησλ
ζπλδέζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ βηνεπηζηεκψλ δείρλεη αθφκε ηελ ηζρπξή ηνπο ζπγγέλεηα. Ώπηφ
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ζεκαίλεη πσο γηα ηνλ βηνεπηζηήκνλα νπνηνπδήπνηε εηδηθνχ πεδίνπ ηνπ ρψξνπ είλαη εχθνιε ε
πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε άιιν εηδηθφ πεδίν ηνπ επηζηεηνχ φζν θνληά ή φζν καθξηά
βξίζθεηαη απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα έλαο λεπξνεπηζηήκνλαο,
πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε γηα έλα λεπξνληθφ ππνδνρέα θαη ιακβάλεη απνηειέζκαηα απφ
θνληηλά εξεπλεηηθά πεδία θαξκαθνινγία, δστθά πξφηππα, ςπρνινγία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
πιεξνθνξία πνπ αληιείηαη απφ πην καθξηλά πεδία φπσο ε βνηαληθή θαη ε κπθεηνινγία. Δ
δηαζπλδεζηκφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ παξάγεη λέα γλψζε
αληρλεχνληαο απηφκαηα ζπζρεηηζκνχο, ζην παξάδεηγκά καο κηα ρεκηθή νπζία πνπ παξάγεηαη
απφ έλα κχθεηα, παζνγφλν γηα θάπνην θπηφ, πνπ φκσο έρεη δξάζε ζε έλα λεπξνληθφ
ππνδνρέα, γλψζε πνπ απνθηάηαη κε ηξφπν πνπ δελ είρε αξρηθά νξηζηεί απφ ηελ λεπξνινγηθή
νληνινγία. ην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ φκσο νη βηνεπηζηήκεο είλαη επίζεο
δηαζπλδεδεκέλεο κε άιινπο πιεξνθνξηαθνχο πφξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαδεδνκέλα
πνιηηεηαθήο πξνέιεπζεο (λφκνπο, πνιηηεηαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, νηθνλνκηθά δεδνκέλα),
κεηαδεδνκέλα εθδφζεσλ θαη δεκνζηεπκάησλ, θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ή γεσγξαθηθψλ
ζηνηρείσλ.

Δηθόλα 1. Αηακφξθσζε θαη νξγάλσζε ησλ Ώλνηρηψλ Αηαζπλδεδεκέλσλ Αεδνκέλσλ ζηνλ
Παγθφζκην Εζηφ θαη νηθνδφκεζε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Εζηνχ.
Οη βαζηζκέλεο ζηα Ώλνηρηά Αηαζπλδεδεκέλα Αεδνκέλα ππεξεζίεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία
ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα φζν θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο βηνεπηζηήκεο.
πγθεθξηκέλα ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά πξφζβαζε ζηελ πιένλ πξφζθαηε θαη έγθπξε
δηαζπλδεδεκέλε επηζηεκνληθή πιεξνθνξία, ζηελ ίδηα πνπ είλαη δηαζέζηκε θαη ζηνλ
εμεηδηθεπκέλν εξεπλεηή, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ε αλάγθε λα είλαη ν ίδηνο θάηνρνο ηεο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο. Παξάιιεια φκσο έρεη πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα,
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πνπ πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, επηιεγκέλα ζπγγξάκκαηα,
ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, δνκή δηδαθηέαο εμεηαζηέαο χιεο, εμεηαζηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
αθφκε θαη ζηνηρεία γηα ηελ πγεία ησλ καζεηψλ άιισλ ρσξψλ (π.ρ. education.data.gov.uk).
ήκεξα ζηε δηάζεζε ησλ Βιιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππάξρεη ην «Φσηφδεληξν»
(http://photodentro.edu.gr/aggregator/), έλαο ζπζζσξεπηήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη
ζπλεξγαηηθά κε ην απνζεηήξην ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ ειεχζεξε
δηάζεζε
θαη
δηαλνκή
ζρνιηθψλ
βηβιίσλ,
«Αηαδξαζηηθά
ρνιηθά
ΐηβιία»
(http://ebooks.edu.gr/new/allmaterial.php). Σν «Φσηφδεληξν» απνηειεί ηνλ θεληξηθφ
θαηάινγν πνπ ζπλδέεη επηκέξνπο ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά απνζεηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ
θείκελα, πνιπκέζα, ήρνπ θαη εηθφλαο, ράξηεο, κνληέια, ηζηνζειίδεο θαη web 2.0 ηζηνιφγηα
ρξεζηψλ, γισζζάξηα θαη ιεμηθά, παξηηηνχξεο, παξνπζηάζεηο, ζρέδηα καζεκάησλ, ινγηζκηθφ,
θαζψο θαη πεηξάκαηα θαη πξνζνκνηψζεηο, κε ηδηαίηεξε αμία ζηηο επηζηήκεο, φπσο ζηε
ΐηνινγία. ην πεξηερφκελφ ηνπ πεξηιακβάλεηαη πιηθφ εμσηεξηθψλ ζπιινγψλ φπσο ηεο
Βπξσπατθήο Φεθηαθήο ΐηβιηνζήθεο «Europeana» (https://www.europeana.eu/). Πεξηζζφηεξν
εμεηδηθεπκέλν πιηθφ, θαηάιιειν θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα αληιεζεί απφ ηελ
πχιε δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζεο θαη πινήγεζεο ζε έγθξηην ειιεληθφ ςεθηαθφ πεξηερφκελν
επηζηήκεο θαη πνιηηηζκνχ, «open archives.gr» (http://www.openarchives.gr), ηνπ Βζληθνχ
Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο, θαζψο θαη απφ ην ειεθηξνληθφ απνζεηήξην «Κάιιηπνο»,
(https://repository.kallipos.gr) ζηηο ελφηεηεο ησλ ειιεληθψλ ζπγγξακκάησλ ηνπ νπνίνπ
πεξηιακβάλνληαη νη Φπζηθέο Βπηζηήκεο θαη νη Εαηξηθέο Βπηζηήκεο θαη Βπηζηήκεο ηεο Γσήο.

Δηθόλα 2. Σξνπνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ νληνινγηψλ ηνπ LOD cloud
κε βάζε ην επξχηεξν ζέκα ηνπο. Οη βηνεπηζηήκεο απνηεινχλ ην πιένλ θαιά δνκεκέλν ηνκέα
πιεξνθνξίαο.
πκπεξάζκαηα
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Δ επέθηαζε ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ ζε εκαζηνινγηθφ κε ηελ εθαξκνγή επηπιέσλ επηπέδσλ
θσδηθνπνίεζεο ζηα δεδνκέλα πξνζδίδεη λφεκα ζηα κεηαδεδνκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα
γίλνπλ αληηιεπηά θαη λα αλαιπζνχλ απηφκαηα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Οη
αλαδεηήζεηο πιένλ δελ πεξηνξίδνληαη ζε φξνπο, αιιά ζε έλλνηεο επηηξέπνληαο ηελ ινγηθή
επεμεξγαζία, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ην ζπζρεηηζκφ ηνπο. Γηα ηελ αλάπηπμε φκσο φισλ ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Εζηνχ ρξεηάδεηαη ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ,
ιεμηινγίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ θάζε εηδηθφ πεδίν επηζηεκνληθήο γλψζεο, ησλ νληνινγηψλ. Δ
αλάπηπμε κηαο νληνινγίαο σζηφζν, πνπ λα πεξηγξάθεη έλα επηζηεκνληθφ αληηθείκελν εθ
βάζξσλ απνηειεί κηα πξφθιεζε ηφζν γηα ηνλ βηβιηνζεθνλφκν φζν θαη γηα ηνλ εμεηδηθεπκέλν
εξεπλεηή. Πξψηνλ, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο αλάιπζεο ελφο εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ κε
ζχλζεηνπο φξνπο θαη έλλνηεο κε πεξίπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Αεχηεξνλ, εμαηηίαο ησλ
επηθνηλσληαθψλ πεξηνξηζκψλ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, πνπ
φκσο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο
πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο. Σξίηνλ, εμαηηίαο ηεο αλάγθεο εθκάζεζεο θαη ρξήζεο εμεηδηθεπκέλσλ
ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ, πξνγξακκάησλ θαη γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Δ ελαιιαθηηθή
είλαη ε αλάπηπμε νληνινγηψλ απφ πξνυπάξρνπζεο νκάδεο κεηαδεδνκέλσλ, ε ζχλδεζε θαη ν
αλαζπλδπαζκφο ηνπο. Κνξπθαία έθθξαζε απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ απνηειεί ην θίλεκα ησλ
Ώλνηρηψλ Αηαζπλδεδεκέλσλ Αεδνκέλσλ. ηα απνζεηήξηα ηνπ LOD-cloud νη απνζεθεπκέλεο
νληνινγίεο αιιεινεπηδξνχλ κε επξχηεξεο νκάδεο κεηαδεδνκέλσλ κέζσ ηεο
δηαζπλδεζηκφηεηαο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο θαη απνθηνχλ ηδηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ
είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί. Έηζη αλαδεηήζεηο κέζσ ηεο SPARQL επηζηξέθνπλ ζχλζεηα
απνηειέζκαηα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Οη εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζηελ θιηληθή
πξάμε, ζηνλ εξεπλεηηθφ πάγθν, αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή αίζνπζα αλακέλεηαη λα αιιάμεη
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαδίδεηαη θαη δηακνηξάδεηαη ε πιεξνθνξία, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν παξάγεηαη λέα γλψζε.
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Πεξίιεςε
Πνιχ ζεκαληηθφ θαη επίθαηξν ζέκα είλαη ε δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αληρλεχζεη θαηά πφζν ε
θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Αηδαθηηθή ηξνπνπνηεί ην δηδαθηηθφ ηνπο ζηπι θαη
ζρεηίδεηαη κε απηφ. ε δείγκα 157 εθπαηδεπηηθψλ ΠΒ04 εθαξκφζζεθε εξσηεκαηνιφγην γηα ηε
δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο δηδαθηηθψλ
εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ. Δ αλάιπζε έδεημε πσο ηα ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο πνπ παξαθνινπζνχλ
νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο θαη ε αλάγλσζε βηβιίσλ Αηδαθηηθήο ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ζρεδίνπ καζήκαηνο, δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, δηεξεπλεηηθήο
θαη δηαζεκαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, κέζσλ/ πιηθψλ θαη ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο. Δ
κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο κφλν ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ
δηδαζθαιίαο θαη ησλ κέζσλ/ πιηθψλ. Σα πξνπηπρηαθά καζήκαηα Αηδαθηηθήο, φηαλ είραλ
δηδαρζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δελ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε θάπνηνπ εξγαιείνπ ή θάπνηαο
κεζφδνπ δηδαζθαιίαο.
Λέμεηο-θιεηδηά: δηδαθηηθή θαηάξηηζε, ζρεδηαζκφο δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθνί ζηφρνη,
δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία, ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε
Δηζαγσγή
Έλα απφ ηα πνιχθξνηα ζέκαηα ζηνπο ρψξνπο ηεο Βθπαίδεπζεο είλαη ε παηδαγσγηθή θαη
δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη
ηδίσο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ βαζηθφ πηπρίν Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Φαίλεηαη αξθεηά
ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, λα εξεπλεζεί θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θαηαξηηζκέλνη ζηε
Αηδαθηηθή ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ, εθφζνλ απηή δελ είλαη ππνρξεσηηθή
γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ζηα ζρνιεία θαη αλ ε θαηάξηηζή ηνπο επεξεάδεη
ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο βαζηθψλ εξγαιείσλ ηεο
δηδαζθαιίαο.
Ζ «γλώζε» ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
Δ γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ επηκφξθσζε είλαη αληηθείκελν πνιιψλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη θηινζνθηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηε Αηδαθηηθή θαη ηελ αλαγθαηφηεηά
ηεο. Βηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο Peterson θαη Treagust (2001), έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο
θαζεγεηψλ ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ηε γλψζε πνπ ιεηηνπξγεί σο
βάζε γηα δηδαζθαιία (knowledge base for teaching) θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ζπιινγηζκφ. ηνλ
παηδαγσγηθφ ζπιινγηζκφ αλαθέξεηαη ε παηδαγσγηθν-δηδαθηηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ
πεξηιακβάλεη ηξφπνπο γηα ηε δηδαθηηθή αληηκεηψπηζε ελφο δχζθνινπ ζέκαηνο (Γφγθδα 2009),
ή γεληθά ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, δειαδή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. Ώλ θαη νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαίλνληαη πην ειθπζηηθέο
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απφ άιιεο, ππάξρεη έλα νπινζηάζην ζηξαηεγηθψλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο
πνηθίιεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Σα δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα ρξεηάδνληαη
δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (Borko & Putnam 1996 φ.α. Elliot et al 2008).
Δ δηδαθηηθή θαηάξηηζε ηνπ δαζθάινπ αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ
κάζεζεο θαη κεηαμχ άιισλ ζηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, δηεμαγσγήο θαη
αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα επηιέγεη ηνπο ζηφρνπο, ηα
πεξηερφκελα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηα κέζα θαη
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, αμηνπνηψληαο ην δηδαθηηθφ ρξφλν, ψζηε λα κεηαηξέςεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε δηδάμηκε γλψζε (Μαπξφπνπινο 2013). Δ δηδαθηηθή θαηάξηηζε
απνηειεί θξηηήξην πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε πνιινχο
ζπγγξαθείο (Marzano 2016, Καζζσηάθεο & Φινπξήο 2013, Μαπξφπνπινο Ώ. 2013, Γφγθδα
2009, Elliot et al 2008).
Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Δ πξαθηηθή άζθεζε ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ απνηειεί γηα ηνπο Έιιελεο ππνςήθηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κηα νπζηαζηηθά άγλσζηε εκπεηξία. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία ησλ
παλεπηζηεκίσλ πξνζέθεξαλ παξαδνζηαθά ηέηνηεο επθαηξίεο. κσο ε πξαθηηθή άζθεζε δελ
ππήξμε πνηέ γεληθεπκέλε θαη ζπζηεκαηηθή, αθνχ «επηζηήκνλεο» θαη φρη εθπαηδεπηηθνχο
παξήγαγαλ θαηά βάζε νη θαζεγεηηθέο ζρνιέο. Μηα αληίιεςε πνπ δελ κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε
ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ (Μαηζαίνπ 2011). Οη γλψζεηο πνπ
απέθηεζαλ θαηά ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζεσξνχληαη αλεπαξθείο (Υαηδεδήκνπ 2012 φ.α.
ΐεληνπνχινπ 2015). Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαξηίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζην γλσζηηθφ ηνπο
αληηθείκελν, κε απνηέιεζκα λα κελ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη λα πθίζηαληαη ην
ιεγφκελν «ζνθ ηεο πξάμεο» κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα (Ξσρέιιεο
1991 φ.α. ΐεληνπνχινπ 2015).
Βπηπιένλ, παξαηεξείηαη απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ απνθνίηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ
ηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο θαη ηνπ ρξφλνπ εηζφδνπ ζην επάγγεικα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη
βαζηθέο γλψζεηο ελδέρεηαη λα μεραζηνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αληηκεησπίδνπλ ηηο
δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε κε βάζε ηε δηθή ηνπο ζρνιηθή εκπεηξία (Κσζηίθα
2004· Υαηδεδήκνπ 2008 φ.α. ΐεληνπνχινπ 2015). Σν πεξηερφκελν ησλ παηδαγσγηθψλ
ζπνπδψλ ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Βιιάδα θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα
Εδξχκαηα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο έρνπλ ηελ επζχλε
λα θαηαξηίδνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δελ ππάξρεη δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο (Ληαθνπνχινπ 2009). Δ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Αηδαθηηθήο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηε ζπκκεηνρή ζε
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο – Παηδαγσγηθψλ ή αλαδήηεζε
βηβιίσλ θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ γηα ηε Αηδαθηηθή θαη ηε δηδαζθαιία.
Βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία
Ο απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ δηεπθνιχλεη
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν ζπγθεθξηκέλε κέζνδν,
δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη κέζα θαη πιηθά, φζν θαη κηα κνξθή αμηνιφγεζήο ηεο (Μαπξφπνπινο
2013). Σα ζρέδηα δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ ππφ εθκάζεζε πιηθνχ
θαη ζε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο θαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηαδνρή βεκάησλ ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηνλ Skinner (Elliot et al. 2008). Οη
δηδαθηηθνί ζηφρνη έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ πνιινχο ζπγγξαθείο θαη ηα κέζα/ πιηθά είλαη ζηηο
κέξεο καο πνηθίια, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ πνπ ζα ηαηξηάδεη ζην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ
καζεηή. Σν αληηθείκελν κάζεζεο γίλεηαη ειθπζηηθφηεξν, ελψ παξάιιεια αλαπηχζζνληαη νη
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απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. Δ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ
δηδαθηηθφ εξγαιείν, δηφηη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο
δηαδηθαζίαο. Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο (απηναμηνιφγεζε, αιιειναμηνιφγεζε,
αμηνιφγεζε βάζεη θαθέινπ θ.ά.) απέρνπλ απφ ηα θιαζζηθά γξαπηά δηαγσλίζκαηα ή ηηο
πξνθνξηθέο εξσηήζεηο θαη δηακνξθψλνπλ πην θηιηθφ θαη ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε.
θνπόο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζνπκε αλ ζπζρεηίδεηαη ε θαηάξηηζε θαη ε επηκφξθσζε
ζηε Αηδαθηηθή επηζηήκε κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, φπσο ε
δηεπξελεηηθή, ε άκεζε, ε δηαζεκαηηθή θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή, αιιά θαη κε ηε ζπρλφηεηα
ρξήζεο ζηφρσλ, κέζσλ θαη πιηθψλ, ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο
δηδαζθαιίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΠΒ04 ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε. Σα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη σο εμήο:
1. πζρεηίδεηαη ε δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζπρλφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπο;
2. Βίλαη απμεκέλε ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο άκεζεο/ δηαζεκαηηθήο/ δηεξεπλεηηθήο/
νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί ζηε
Αηδαθηηθή;
3. Βπεξεάδεη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Αηδαθηηθή ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ
θαηά ηε δηδαζθαιία;
4. Τπάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο κέζσλ/ πιηθψλ αιιά θαη ελαιιαθηηθήο
αμηνιφγεζεο;
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ κεηά ηελ αλάιπζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ κε ηέζζεξηο
ελφηεηεο, ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή. ηελ παξνχζα εξγαζία
παξνπζηάδεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ
δηδαζθαιίαο. Δ δεηγκαηνιεςία είλαη βνιηθή θαη ε έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη βαζηθή θαη
πεξηγξαθηθή κε γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Δ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έγηλε ζην πξφγξακκα ΕΐΜ
SPSS23. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 157 εθπαηδεπηηθνί ΠΒ04 πνπ δηδάζθνπλ ζε δεκφζηα ζρνιεία
ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, κε δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
αλάινγα ηνπ δηεξεπλεζέληνο πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Αηεχζπλζεο Αηνίθεζεο
Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Φεβξνπάξηνο 2016), γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα
νδεγεζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα, πνπ αλ θαη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ, σζηφζν ζπκβάιινπλ
ζηε δηακφξθσζε κηαο εηθφλαο γηα ηα ππφ δηεξεχλεζε εξσηήκαηα.
Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο σο πξνο ηε δηδαθηηθή θαηάξηηζε
Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, ην 90,4% δελ έρεη δηδαρζεί
καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε Αηδαθηηθή ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ή έρεη δηδαρζεί κφλν 1-2
(Πίλαθαο 1). ζνλ αθνξά ηε κεηαπηπρηαθή επηκφξθσζε, δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Αηδαθηηθή
δηαζέηεη ην 12,7% (Γξάθεκα 1) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά είλαη κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ πνπ
επηκνξθψλεηαη κέζσ ζεκηλαξίσλ, φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 2 (44,6% έρεη
παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα απφ 5 ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο). Οη 49 ζηνπο 100 εθπαηδεπηηθνχο
δελ έρνπλ δηαβάζεη θαλέλα βηβιίν Αηδαθηηθήο, ελψ πεξηζζφηεξα απφ 2 βηβιία έρεη δηαβάζεη
ην 28% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 2).
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Πίλαθαο 1: Σα καζήκαηα Αηδαθηηθήο πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη εθπαηδεπηηθνί σο θνηηεηέο.
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Γξάθεκα 1. Σα πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο κεηαπηπρηαθήο
εηδίθεπζεο, εάλ απηή ππάξρεη.

Γξάθεκα 2. Δ ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ.
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Πίλαθαο 2: Σν πιήζνο βηβιίσλ Αηδαθηηθήο πνπ έρνπλ δηαβάζεη νη εθπαηδεπηηθνί ΠΒ04.

Απνηειέζκαηα
Δ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζρεδηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ επφκελε δηδαθηηθή ψξα,
επεξεάδεηαη απφ ηελ επηκφξθσζε κέζσ βηβιίσλ Αηδαθηηθήο (ρ2=24.209, df=8, p=0,02<0,05)
αιιά θαη απφ ηνλ αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ηε Αηδαθηηθή πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη
(ρ2=31.211, df=12, p=0,002<0,05). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
ζρεδηάδνπλ πάληα ή ζπρλά ηελ επφκελε δηδαθηηθή ηνπο ψξα έρνπλ δηαβάζεη πάλσ απφ δχν
βηβιία Αηδαθηηθήο, ελψ εθείλνη πνπ δε ζπληάζνπλ πνηέ ζρέδην καζήκαηνο είλαη θαηά 76,9%
εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ δηαβάζεη βηβιία Αηδαθηηθήο (Γξάθεκα 3).

Γξάθεκα 3. Δ ζπρλφηεηα ζχληαμεο ζρεδίνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα βηβιία Αηδαθηηθήο
πνπ έρνπλ δηαβάζεη νη εθπαηδεπηηθνί ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ρξεζηκνπνηνχλ
ζρέδην καζήκαηνο ζπάληα ή κεξηθέο θνξέο, ελψ απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πάληα ζρέδην
καζήκαηνο, ην 64,7% έρεη παξαθνινπζήζεη πάλσ απφ πέληε ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο (Γξάθεκα
4). Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα δηαηππψλνπλ ζηφρνπο πην ζπάληα ή πην ζπρλά αλάινγα,
επίζεο, κε ηνλ αξηζκφ βηβιίσλ Αηδαθηηθήο πνπ έρνπλ δηαβάζεη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα
(ρ2=16.300, df=8, p=0,038<0,05) αιιά θαη αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκηλάξηα
(ρ2=28.818, df=12, p=0,004<0,05). To πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαηππψλεη ζηφρνπο
ζπρλά ή θαη πάληα είλαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηαβάζεη βηβιία
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Αηδαθηηθήο (Γξάθεκα 5). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ερνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα
δηαηππψλνπλ ζπάληα ή κεξηθέο θνξέο ζηφρνπο. Πην ζπρλά ή θαη πάληα, ζε πνζνζηά 61,3% ή
57,6% αληίζηνηρα, δηαηππψλνπλ ζηφρνπο εθείλνη πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πάλσ απφ 5
ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο (Γξάθεκα 6).

Γξάθεκα 4. Δ ζπρλφηεηα ζχληαμεο ζρεδίνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ζεκηλαξίσλ
Αηδαθηηθήο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη εθπαηδεπηηθνί.

Γξάθεκα 5. Δ ζπρλφηεηα δηαηχπσζεο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζπζρεηίδεηαη κε ηα βηβιία
Αηδαθηηθήο πνπ έρνπλ δηαβάζεη νη εθπαηδεπηηθνί ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα.
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Γξάθεκα 6. πζρέηηζε ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε
ζπρλφηεηα δηαηχπσζεο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ.
ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηε κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε ζηε Αηδαθηηθή
θαη ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ (ρ2=26.432, df=16, p=0,048<0,05).
ινη φζνη δήισζαλ φηη δε γλσξίδνπλ ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν, δε δηαζέηνπλ θαλέλα Μ.Α.Β.
Ώπφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πάληα ηε κέζνδν, ην 23,8% (ην πςειφηεξν
αλάκεζα ζηα πνζνζηά) δηαζέηεη Μ.Α.Β. ζηε Αηδαθηηθή. Δ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ επεξεάδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηελ αλάγλσζε
βηβιίσλ (ρ2=18.176, df=8, p=0,02<0,05) θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα (ρ2=39.968, df=12,
p=0<0,0005). Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (66,7%) πνπ δε γλσξίδνπλ ηε κέζνδν δελ έρνπλ
δηαβάζεη βηβιία Αηδαθηηθήο, ελψ φινη φζνη έρνπλ δηαβάζεη πάλσ απφ δχν βηβιία γλσξίδνπλ
θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν. To 81% απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πάληα ηε δηεξεπλεηηθή
κέζνδν έρνπλ παξαθνινπζήζεη πάλσ απφ πέληε ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο.
Δ αλάγλσζε βηβιίσλ (ρ2=21.174, df=8, p=0,007<0,05) θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα
Αηδαθηηθήο (ρ2=23.809, df=12, p=0,022<0,05) επεξεάδεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ηε ρξήζε
θαη ηεο δηαζεκαηηθήο κεζφδνπ. πρλφηεξα θαίλεηαη αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δηαβάζεη πεξηζζφηεξα απφ δχν βηβιία (40,5%). Σν 66,7% απηψλ πνπ
ηε ρξεζηκνπνηνχλ πάληα είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πάλσ απφ πέληε
ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο.
Δ κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε ζηε Αηδαθηηθή (ρ2=30.492, df=16, p=0,016<0,05), ε αλάγλσζε
βηβιίσλ Αηδαθηηθήο (ρ2=20.058, df=8, p=0,01<0,05) θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα
(ρ2=45.339, df=12, p<0,0005) επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ηε ρξήζε επνπηηθψλ ή
άιισλ κέζσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί
πνπ δηαζέηνπλ Μ.Α.Β. ζηε Αηδαθηηθή δειψλνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πσο ρξεζηκνπνηνχλ
πάληα κέζα/ πιηθά. To 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πάληα κέζα/ πιηθά έρνπλ
δηαβάζεη έζησ έλα βηβιίν Αηδαθηηθήο, ελψ ην 66,7% απηψλ πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ κέζα,
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δελ έρνπλ δηαβάζεη βηβιία Αηδαθηηθήο. ινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δειψλνπλ φηη
ρξεζηκνπνηνχλ πάληα κέζα θαη πιηθά έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκηλάξην. Πην
ζπρλά θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πάλσ
απφ πέληε ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο (49,3%).
Σε ρξήζε ή φρη ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο επεξεάδνπλ ηα βηβιία Αηδαθηηθήο πνπ έρνπλ
δηαβάζεη νη εθπαηδεπηηθνί (ρ2=8.348, df=2, p=0,015<0,05) αιιά θαη ηα ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο
πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη (ρ2=16.122, df=3, p=0,001). ρεδφλ ην 68% πνπ ρξεζηκνπνηεί
ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε έρεη δηαβάζεη παξαπάλσ απφ έλα βηβιίν Αηδαθηηθήο, ελψ νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ δηαβάζεη βηβιίν Αηδαθηηθήο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα θαηά
80,5% δε ρξεζηκνπνηνχλ άιιν είδνο αμηνιφγεζεο εθηφο ηεο παξαδνζηαθήο (Γξάθεκα 7).
Φαίλεηαη, ηέινο, πσο κε ηε ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο κεηψλεηαη
ζηαδηαθά ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ άιιν είδνο αμηνιφγεζεο
πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο. Παξάιιεια, ην 66% πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε
έρεη παξαθνινπζήζεη πάλσ απφ πέληε ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο (Γξάθεκα 8).

Γξάθεκα 7. Δ ζπζρέηηζε ρξήζεο
ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο κε ηα βηβιία ηεο
Αηδαθηηθήο πνπ έρνπλ δηαβάζεη νη
εθπαηδεπηηθνί.

Γξάθεκα 8. Δ ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο
ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε
ηα ζεκηλάξηα Αηδαθηηθήο πνπ έρνπλ
παξαθνινπζήζεη νη εθπαηδεπηηθνί.

Οη ζπλνιηθέο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο θαίλνληαη ζηελ Βηθφλα 1.
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Δηθόλα 1 . Οη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ ηνκέσλ θαηάξηηζεο ζηε Αηδαθηηθή
θαη ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΠΒ04.
πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλνπκε πσο είλαη πηζαλφ ε επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ
Αηδαθηηθήο ή βηβιίσλ λα αιιάμεη ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απνηέιεζκα λα
ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ην ζρέδην καζήκαηνο, ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, πεξηζζφηεξα
κέζα/ πιηθά, ηελ ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε ή θαη αθφκα ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο, φπσο ε δηεξεπλεηηθή ή ε δηαζεκαηηθή. Δ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο άκεζεο
κεζφδνπ ή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δε ζρεηίδεηαη κε ην πφζν θαηαξηηζκέλνη είλαη νη
εθπαηδεπηηθνί ζηε Αηδαθηηθή. Δ κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ηε δηεξεπλεηηθή
κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη πεξηζζφηεξα κέζα/πιηθά, αιιά ηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζηε
Αηδαθηηθή θαίλεηαη πσο δελ παίδνπλ θάπνην ξφιν. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δελ ήηαλ
παηδαγσγηθά θαηαξηηζκέλνη φηαλ απνθνίηεζαλ απφ ην παλεπηζηήκην (Ληαθνπνχινπ, 2009).
Σα ζπκπεξάζκαηα πξνζθέξνπλ έλαπζκα γηα ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηελ ειηθία ηεο εηζφδνπ
ησλ απνθνίησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη λεφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ
επηινγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο, ελψ ην 82% ησλ εθπαηδεπηηθψλ άλσ ησλ 56 εηψλ
ληψζνπλ φηη είλαη πνιχ θαιά θαηαξηηζκέλνη ζήκεξα (Ληαθνπνχινπ, 2009). Δ βαζηθή πεγή
ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθία, είλαη ηα επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα, ελψ κηα άιιε βαζηθή πεγή ελεκέξσζεο ην δηαδίθηπν, ε βηβιηνγξαθία θαη ηα
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (Ληαθνπνχινπ, 2009). Παξάιιεια, ππάξρεη δπζθνιία ζηελ εχξεζε
πεγψλ επηκφξθσζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ πεξηνρή δηδαζθαιίαο. ζνη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ
ζε κεγάια αζηηθά θέληξα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζηε
Αηδαθηηθή. ε έξεπλα ηνπ ηαζηλάθε (2012) ζε ζρέζε κε ηελ Παηδαγσγηθή Γλψζε
Πεξηερνκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο Βμέιημεο, εξσηήζεθαλ εθπαηδεπηηθνί Αεπηεξνβάζκηαο
Βθπαίδεπζεο θαη ην 28% δήισζε πσο έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ζηε
Αηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ, ελψ ζηε Αηδαθηηθή ηεο ΐηνινγίαο ην πνζνζηφ θηάλεη ην
26%. Ώλ θαη ε παηδαγσγηθή θαη ε δηδαθηηθή εηνηκφηεηα ηνπο ζεσξείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πεξηνξηζκέλε, είλαη αξθεηά κηθξφ ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε πνπ ζεσξεί πσο ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε
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ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο (Ληαθνπνχινπ, 2009). Οη
εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ θαηνρή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηά θχξην ιφγν θαη θαηά
δεχηεξνλ, ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε, ελψ ζε ηειεπηαία κνίξα ηε ζπλερή
επηκφξθσζε (Ληαθνπνχινπ, 2009). Ώλαδεηθλχεηαη, ηειηθά, ε αλαγθαηφηεηα λα εληαρζεί ε
δηδαθηηθή επάξθεηα σο απαξαίηεην πξνζφλ γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν θάζε
εθπαηδεπηηθφο λα πεηζηεί πσο ε ζπλερήο θαηάξηηζή ηνπ ζα νδεγήζεη ζε έλα πνηνηηθφηεξν θαη
απνηειεζκαηηθφηεξν πεξηβάιινλ κάζεζεο.
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Πεξίιεςε
Ο ζεκαληηθφο ξφινο ησλ Αηδαθηηθψλ Βγρεηξηδίσλ ζηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ νδεγεί ζηε
κειέηε ηνπ ηξφπνπ απεηθφληζεο ηνπ γνληδίνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
βηνινγίαο. Δ ηζηνξηθή αλάπηπμε επεμεγεκαηηθψλ κνληέισλ ηεο γνληδηαθήο ιεηηνπξγίαο
θαίλεηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εμήο 5 ηζηνξηθψλ κνληέισλ: Μεληειηθφ, Κιαζηθφ,
ΐηνρεκηθφ-Κιαζηθφ, Νενθιαζηθφ θαη χγρξνλν. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε
απεηθφληζε ησλ γνληδηαθψλ κνληέισλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ ειιεληθνχ
ζρνιείνπ. Ώπφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ νιφθιεξσλ ησλ Αηδαθηηθψλ Βγρεηξηδίσλ πξνθχπηεη
φηη ηα κνληέια γηα ηε γνληδηαθή ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θπξίσο πβξηδηθά. ην
Αηδαθηηθφ Βγρεηξίδην ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θπξηαξρνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Μεληειηθνχ κνληέινπ,
ελψ ζην αληίζηνηρν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ πεξηζζφηεξν ζπρλά είλαη ην ΐηνρεκηθφ θαη ην Κιαζηθφ
κνληέιν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο σζηφζν απνπζηάδνπλ ζχγρξνλα ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηνπ
γνληδίνπ.
Λέμεηο-θιεηδηά: δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, βηνινγία, γπκλάζην, γνληδηαθά κνληέια,
επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Δηζαγσγή
Σα Αηδαθηηθά Βγρεηξίδηα (Α.Β.) είλαη ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ
θαζψο απνηεινχλ πεγή γλψζεο γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο
εθπαηδεπηέο, ελψ ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 40% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ζε θάζε κάζεκα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα δηδάμνπλ κε βάζε ηα εγρεηξίδηα (Liu 2015).
Βπηπιένλ, ηα Α.Β. δηεπθνιχλνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ,
ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο βαζηθφ εξγαιείν
απεηθφληζεο. Δ πνηφηεηα θαη ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Α.Β. θαζνξίδεη ηελ
παηδαγσγηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ώληηζέησο, ε αλεπάξθεηα θαη ε έιιεηςε ζπλνρήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο επεξεάδεη ηελ
νξζή θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. πλεπψο, ηα Α.Β.
ζπληζηνχλ πηζαλή πεγή πξνβιεκάησλ ζηελ θαηαλφεζε πνιιψλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη
πξνθαλψο θαη ηεο γελεηηθήο (Gericke & Hagberg 2010, Liu 2015, Santos, Joaquim & El-Hani
2012).
Οη έλλνηεο ηνπ γνληδίνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα έρνπλ νκαδνπνηεζεί κε πνηθίιεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε θαηεγνξίεο
αληίζηνηρεο κε ηα 5 ηζηνξηθά κνληέια: Μεληειηθφ, Κιαζηθφ, ΐηνρεκηθφ-Κιαζηθφ,
Νενθιαζηθφ θαη χγρξνλν, (αλαιπηηθφηεξα γηα ηα ηζηνξηθά κνληέια ζηελ ελφηεηα ηεο
κεζνδνινγίαο) έηζη φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ επηζηεκνινγηθέο αλαιχζεηο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν γηλφηαλ αληηιεπηή απφ ηνπο επηζηήκνλεο ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ ζε
δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο. (Albuquerque et
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al. 2008, Foldin 2009, Foldin 2017). Ώπηφ ην εξγαιείν αλάιπζεο εθαξκφζηεθε απφ δηάθνξεο
εξεπλεηηθέο νκάδεο ζε Α.Β. Αεπηεξνβάζκηαο θαη Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, δηαθφξσλ
ρσξψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ κνληέισλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε γνληδηαθή
ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ηζηνξηθά κνληέια. ΐξέζεθε φηη, ηφζν ζηα Α.Β. ηεο
ΐξαδηιίαο φζν θαη ηεο νπεδίαο, ην ηζηνξηθφ κνληέιν πνπ ππεξέρεη είλαη ην Νενθιαζηθφ, ελψ
ζηα Α.Β. ησλ αγγιφθσλσλ ρσξψλ εληνπίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ θαη ην ΐηνρεκηθφ-Κιαζηθφ
κνληέιν. ηα θηιαλδηθά Α.Β. πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλν είλαη ην Μεληειηθφ κνληέιν θαη
ιηγφηεξν ζπρλφ ην χγρξνλν. Παξάιιεια, ηνλίδεηαη ε ηαπηφρξνλε παξνπζία
πνιιαπιψλ/πβξηδηθψλ κνληέισλ. Παξαηεξείηαη δειαδή κεγάιε ελλνηνινγηθή πνηθηιφηεηα
ζηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπ γνληδίνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, θαη κάιηζηα ηα επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά δελ ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ηα ηζηνξηθά κνληέια. Χζηφζν, ηα κνληέια πνπ
ηαπηνπνηήζεθαλ σο Νενθιαζηθά ή Μεληειηθά έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ηα αληίζηνηρα
ηζηνξηθά θαη παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξν πβξηδηζκφ κε ηα ππφινηπα. Βίλαη πηζαλφ, νη καζεηέο πνπ
εθηίζεληαη ζε απηφ ην πεξηερφκελν ησλ Α.Β. λα ζρεκαηίζνπλ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, φπσο
γηα παξάδεηγκα φηη ν γελφηππνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ θαηλφηππν ή φηη νη πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο δελ επηδξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
ελζσκάησζε ηνπ ζχγρξνλνπ γνληδηαθνχ κνληέινπ ζην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ζηε
δηδαζθαιία. Γηα ηελ έιιεηςε ζπλνρήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία πνιιαπιψλ κνληέισλ
θαη ηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ λα ηα ηαπηνπνηήζνπλ κέζα ζην θείκελν, πξνηείλεηαη ε
μεθάζαξε εμήγεζε φηη νη έλλνηεο ησλ γνληδίσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην κνληέιν
κέζα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη, πνπ ελδερνκέλσο είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε ελφηεηα.
Άιισζηε ε ελλνηνινγηθή πνηθηιφηεηα απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί πξφβιεκα εθφζνλ είλαη
ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο επηζηήκνλεο (Aivelo & Uitto 2015, Gericke & Hagberg 2007,
Gericke & Hagberg 2010, Santos, Joaquim & El-Hani 2012).
ην ειιεληθφ πιαίζην, ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα πνπ αθνξά ζέκαηα βηνινγίαο ζηα Α.Β.
πεξηνξίδεηαη ζηηο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ (Korfiatis et al. 2004, Lemoni et
al. 2011, Lemoni et al. 2013). Βλψ, δελ ππάξρεη πξνεγνχκελν αληίζηνηρεο πξνζέγγηζεο ζε
ζέκαηα γελεηηθήο. Δ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, δειαδή
ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, βαζκίδα πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε
φισλ ησλ πνιηηψλ. Θα εμεηαζηεί δειαδή ην πψο ζρεκαηίδνληαη νη πξψηεο αλαπαξαζηάζεηο
ηνπ γνληδίνπ κέζα ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο βηνινγίαο πνπ απνηεινχλ βάζε γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ πην ζχλζεησλ γελεηηθψλ ελλνηψλ, απφ ηνπο καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ
ηάμεσλ. Έηζη, ζα είλαη εθηθηή ε θαηαλφεζε θαη πξφβιεςε ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ
αληηιήςεσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηε κάζεζε. Σα απνηειέζκαηα αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ θαηεπζχλζεηο γηα
ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ Α.Β. ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηηο ελφηεηεο ηεο
γελεηηθήο θαη βηνηερλνινγίαο.
Μεζνδνινγία /Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
Ώ) Πνηα απφ ηα επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνξηθψλ κνληέισλ γηα ην γνλίδην
εκθαλίδνληαη ζηα Α.Β. ΐηνινγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ;
ΐ) Με πνηα ζπρλφηεηα εκθαλίδνληαη ηα επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνξηθψλ
κνληέισλ γηα ην γνλίδην ζηα Α.Β. ΐηνινγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ;
Γ) Κπξηαξρεί θάπνην απφ ηα ηζηνξηθά κνληέια ηνπ γνληδίνπ ζηα Α.Β. ΐηνινγίαο ηνπ
Γπκλαζίνπ;
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Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο κειέηεο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ
παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο Γελεηηθήο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζπγθεθξηκέλα ζηα
εγρεηξίδηα ΐηνινγίαο Γπκλαζίνπ, Γεληθνχ θαη Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. ηελ εξγαζία απηή,
παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δχν Α.Β. ΐηνινγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ, ηα νπνία δηδάζθνληαη θαη
ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ, αιιά απφ εδψ θαη θάησ ζα αλαθέξνληαη σο Α.Β. ηεο Ώ΄ θαη ηεο Γ΄
Γπκλαζίνπ, έηζη φπσο αξρηθά έγηλε ε ζπγγξαθή ηνπο απφ ηελ ίδηα ζπγγξαθηθή νκάδα. Ώξρηθά
έγηλε ε αλάιπζε ηνπ εγρεηξίδηνπ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ (Υξεζηίδνπ & Παπαδνπνχινπ 2017) θαη
ζηε ζπλέρεηα ε ίδηα κεζνδνινγία αλάιπζεο εθαξκφζηεθε θαη ζην εγρεηξίδην ηεο Ώ΄
Γπκλαζίνπ. Χο κνλάδεο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ελφηεηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην θάζε
θεθάιαην θαη δχλαηαη λα απνηειέζνπλ εκεξήζην κάζεκα θαζψο απνηεινχλ κία
νινθιεξσκέλε λνεκαηηθή νληφηεηα, κε έθηαζε 2-4 ζειίδεο θαηά κέζν φξν. Δ χιε ηνπ Α.Β.
ΐηνινγίαο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ, ελψ ε
χιε ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα πεδία ηεο ΐηνινγίαο φπσο πεξηβάιινλ,
κεηαβνιηζκφο θαη αζζέλεηεο, θιεξνλνκηθφηεηα, βηνηερλνινγία θαη εμέιημε. Βμεηάζηεθαλ φια
ηα θεθάιαηα ησλ Α.Β. ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελφηεηαο ηνπ Υξνλνινγίνπ ηεο ΐηνινγίαο
θαη ηνπ Λεμηινγίνπ ξσλ. Άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ γνληδίνπ ζην Α.Β. ηεο
Ώ΄ Γπκλαζίνπ εληνπίζηεθε ζηα 5 απφ ηα 9 θεθάιαηα ζπλνιηθά, ελψ απφ ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ησλ δχν απφ απηά ηα 5 (1ν Κεθάιαην: «Δ
νξγάλσζε ηεο δσήο» θαη 3ν Κεθάιαην: «Μεηαθνξά θαη απνβνιή νπζηψλ»). Ώθνινχζεζε ε
απνζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε 5 κνλάδεο αλάιπζεο. ζν αθνξά ην Α.Β. ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ,
άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ γνληδίνπ εληνπίζηεθε ζε 6 απφ 9 θεθάιαηα
ζπλνιηθά θαη ζηελ απνζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξνηήζεθαλ 13
κνλάδεο αλάιπζεο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πξνβιέπεη ηε δηδαζθαιία ζηνπο
καζεηέο ηεο ΐ΄ ή Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ 6νπ Κεθαιαίνπ: «Γελεηηθή κεραληθή θαη βηνηερλνινγία»,
πνπ ζπγθεληξψλεη 4 απφ ηηο κνλάδεο αλάιπζεο καο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε θεηκέλνπ, ελψ δελ αλαιχζεθαλ νη εηθφλεο.
Δ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ βαζίδεηαη ζηα 5 ηζηνξηθά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηε γνληδηαθή
ιεηηνπξγία (Gericke & Hagberg 2007). 1) Μεληειηθφ κνληέιν, ην γνλίδην αλαθέξεηαη θπξίσο
σο ραξαθηεξηζηηθφ ή αιιειφκνξθν, πνπ εληνπίδεηαη ζε νξηζκέλν γελεηηθφ ηφπν θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Μεληειηθή γελεηηθή. 2) Κιαζηθφ κνληέιν, ην γνλίδην απνηειεί
πιεξνθνξία, είλαη ζπλψλπκν ηεο λνπθιενηηδηθήο αθνινπζίαο, παξέρεη νδεγίεο, εθθξάδεηαη
θαη ξπζκίδεηαη, θαη απαληάηαη ζηε κνξηαθή βηνινγία. 3) ΐηνρεκηθφ-θιαζηθφ κνληέιν, ην
γνλίδην παξνπζηάδεηαη σο παξάγνληαο ή DNA πνπ αιιειεπηδξά, δηπιαζηάδεηαη θαη
κεηαηνπίδεηαη, ζην πεδίν ηεο γελσκηθήο (ρήκα 1). 4) ην Νενθιαζηθφ κνληέιν, σο
ξπζκηζηήο, ην DNA ειέγρεη θαη θαηεπζχλεη ηελ έθθξαζε ζηελ αλαπηπμηαθή βηνινγία. 5) ην
χγρξνλν κνληέιν, ην γνλίδην ή αιιειφκνξθν ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο πνπ εκθαλίδεηαη
ζε νξηζκέλεο ζπρλφηεηεο, κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφ ή λα πξνζηίζεηαη, ζπλαληάηαη ζηε
γελεηηθή πιεζπζκψλ. Δ ηαπηνπνίεζε ησλ κνληέισλ θαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπο κε ηε βνήζεηα
ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ (Β.Υ.) έγηλε απφ ηνπο Gericke θαη Hagberg (2010).
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ρήκα 1. Παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο ηνπ ΐηνρεκηθνχ-Κιαζηθνχ Μνληέινπ ηεο γνληδηαθήο
ιεηηνπξγίαο κε ελλνηνινγηθφ ράξηε (Gericke & Hagberg 2010).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε φπσο πξναλαθέξζεθε γχξσ
απφ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ νξίδνπλ ηα ηζηνξηθά κνληέια ηνπ γνληδίνπ θαη βαζίζηεθε
ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηζηεκνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο θαζνξίζηεθαλ
απφ ηνλ Gericke θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, κε πξνζζήθεο ηνπ Santos θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ,
ελψ νξηζκέλεο πξνέθπςαλ απφ ηε δηθή καο αλάιπζε (Πίλαθαο 1). Σν θάζε ραξαθηεξηζηηθφ
αληηζηνηρεί ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηζηνξηθά κνληέια, ελψ επηπιένλ, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη
κε ηζηνξηθά επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή εθείλα πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην
απφ ηα ηζηνξηθά κνληέια, θαη ραξαθηεξίδνληαη σο αηαμηλφκεηα (Πίλαθαο 2). πλεπψο
πξνθχπηνπλ κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ
ηζηνξηθψλ κνληέισλ, θαζψο είηε ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ ηα επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξα κνληέια, αθαηξψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν κνλάδεο
αλάιπζεο θεηκέλνπ, είηε λα εληαρζεί ην θάζε έλα επηζηεκνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν βάζεη ελφο απζαίξεηνπ θξηηεξίνπ, ή λα απνδνζεί εμίζνπ ζε φια ηα
κνληέια πνπ αληηζηνηρεί ζρεκαηίδνληαο έηζη κε ακνηβαία απνθιεηφκελεο θαηεγνξίεο
δεκηνπξγψληαο εηθνληθά πνιιαπιάζηεο κνλάδεο αλάιπζεο. Βπηιέρζεθε ε ηξίηε πεξίπησζε.
Βπηζεκαίλνπκε φηη απφ ηελ αλάιπζε καο εμαηξέζεθε ε θαηεγνξία 5 πνπ αθνξά ηελ αλάιπζε
εηθφλσλ. Γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε αλεμάξηεηα απφ 2 εξεπλήηξηεο, νη νπνίεο ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο
ζπδεηνχζαλ κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία.
Πίλαθαο 1: Σα επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
θαηεγνξίεο αλάιπζεο ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ (Gericke & Hagberg 2010).
Δπηζηεκν-ινγηθό
ραξαθηεξηζηηθό
1
1a
1b
1c
1cx
1d
1e
2I
2Ia
2Ib
2Εbx
2Ic
2Icx
2Icy
2II
2IIa

Βμήγεζε
Ζ ζρέζε δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γνληδίνπ.
Σν γνλίδην είλαη κηα αθεξεκέλε νληφηεηα θαη δελ έρεη δνκή.
Σν γνλίδην είλαη έλα ζσκαηίδην πάλσ ζην ρξσκφζσκα.
Σν γνλίδην είλαη έλα ηκήκα DNA.
Σν γνλίδην θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρεηίδνληαη κε ην DNA (Υξεζηίδνπ & Παπαδνπνύινπ 2017).
Σν γνλίδην απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα DNA ηκήκαηα κε δηάθνξνπο ζθνπνχο.
Σν γνλίδην είλαη θνξέαο θαη/ή κνλάδα πιεξνθνξίαο (Santos, Joaquim & El-Hani 2012).
Ζ ζρέζε κεηαμύ νξγαλσηηθνύ επηπέδνπ θαη θαζνξηζκνύ ηεο γνληδηαθήο ιεηηνπξγίαο.
Σν κνληέιν έρεη νληφηεηεο ζην κάθξν- θαη ζπκβνιηθφ επίπεδν.
Σν κνληέιν έρεη νληφηεηεο ζην κάθξν- θαη θπηηαξηθφ επίπεδν.
Σν κνληέιν έρεη νληφηεηεο ζην κάξθν-, θπηηαξηθφ- θαη κνξηαθφ επίπεδν.
Σν κνληέιν έρεη νληφηεηεο ζην κνξηαθφ επίπεδν.
Σν κνληέιν έρεη νληφηεηεο ζην θπηηαξηθφ- θαη κνξηαθφ επίπεδν.
Σν κνληέιν έρεη νληόηεηεο ζην θαηλνηππηθό θαη ζην κνξηαθό επίπεδν (Santos, Joaquim & El-Hani 2012).
Ζ ζρέζε κεηαμύ νξγαλσηηθνύ επηπέδνπ θαη θαζνξηζκνύ ηεο γνληδηαθήο ιεηηνπξγίαο.
Δ αληηζηνηρία κεηαμχ ελφο γνληδίνπ θαη κηαο γνληδηαθήο ιεηηνπξγίαο είλαη έλα-πξνο-έλα.

136

Δ αληηζηνηρία κεηαμχ ελφο γνληδίνπ θαη κηαο γνληδηαθήο ιεηηνπξγίαο είλαη πνιιά-πξνο-πνιιά.
Ζ «πξαγκαηηθή» πξνζέγγηζε ζηνλ θαζνξηζκό ηεο γνληδηαθήο ιεηηνπξγίαο.
Δ ιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ νξίδεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. (top-down)
Δ ιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ νξίδεηαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. (bottom-up)
Δ ιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ νξίδεηαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο.
Ζ ζρέζε κεηαμύ γελνηύπνπ θαη θαηλνηύπνπ.
Αελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ γελνηχπνπ θαη θαηλνηχπνπ.
Τπάξρεη δηαρσξηζκφο, ρσξίο επεμήγεζε, κεηαμχ γελνηχπνπ θαη θαηλνηχπνπ.
Τπάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ γελνηχπνπ θαη θαηλνηχπνπ κε έλα έλδπκν σο δηακεζνιαβεηή.
Τπάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ γνλνηχπνπ θαη θαηλνηχπνπ, πνπ εμεγείηαη κε βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο.
Τπάξρεη δηαρσξηζκόο κεηαμύ γελνηύπνπ θαη θαηλνηύπνπ, κε ρξσκνζσκηθή εμήγεζε (Υξεζηίδνπ &
Παπαδνπνύινπ 2017).
Οη ηδεαιηζηηθέο έλαληη ησλ λαηνπξαιηζηηθώλ ζρέζεηο ζηα κνληέια.
Σν πξόβιεκα ηεο επαγσγηθήο εξκελείαο.
Τπάξρεη επαγσγηθή εξκελεία απφ ην καθξν- επίπεδν ζην ζπκβνιηθφ επίπεδν.
Τπάξρεη επαγσγηθή εξκελεία απφ ην καθξν- επίπεδν ζην θπηηαξηθφ επίπεδν.
Τπάξρεη επαγσγηθή εξκελεία απφ ην καθξν- επίπεδν ζην κνξηαθφ επίπεδν.
Αελ ππάξρεη επαγσγηθή εξκελεία.
Ζ ζρέζε κεηαμύ πεξηβαιινληηθώλ θαη γελεηηθώλ παξαγόλησλ.
Αε ζπκπεξηιακβάλνληαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία.
Πεξηβαιινληηθά θαη γελεηηθά ζηνηρεία νδεγνχλ ζε έλα γλψξηζκα / πξντφλ / ιεηηνπξγία.
Πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ππνλννχληαη απφ ην αλαπηπμηαθφ ζχζηεκα.
Πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη σο κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο.

2IIb
3
3a
3b
3c
4
4a
4b
4c
4d
4e
5
6
6a
6b
6bx
6c
7
7a
7ax
7b
7c

Πίλαθαο 2: Σα κνληέια γνληδηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηα επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
ζχκθσλα κε ηνπο Gericke (2008) θαη Gericke & Hagberg (2007) (Santos, Joaquim & El-Hani
2012).
Μνληέια γνληδηαθήο ιεηηνπξγίαο

Δπηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά-κεηαβιεηέο

Μεληειηθφ Μνληέιν

1
1a

2I
2Ia

2II
2IIa

3
3a

4
4a

5I
5Ia

5II
5IIa

6a

7a

Κιαζηθφ Μνληέιν

1b

2Ib

2IIb

3a

4b
θαη
4e

5Ia

5IIa

6b

7a

ΐηνρεκηθφ-θιαζηθφ Μνληέιν

1b

2Ib

2IIa
θαη
2IIb

3a
θαη
3b

4c

5Ia

5IIa

6b

7a

Νενθιαζηθφ Μνληέιν

1c,
1cx
θαη
1e
1d

2Ic

2IIa

3b

4d

5Ib

5IIa

6c

7b

2Ic

2IIa

3c

4d

5Ib

5IIb

6c

7c

6bx

7ax

χγρξνλν Μνληέιν
Αηαμηλόκεηα ραξαθηεξηζηηθά

2Ibx,
2Icx
θαη
2Icy

6

7

Απνηειέζκαηα
Ώπφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ πξνθχπηνπλ ηα ρήκαηα 2 θαη 3 φπνπ παξνπζηάδεηαη ε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ κνλάδσλ πιεξνθνξίαο πξηλ απφ ηελ έληαμε ησλ επηκέξνπο
επηζηεκνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ηζηνξηθψλ κνληέισλ θαη ηνλ
εηθνληθφ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλνιηθά ζε νιφθιεξν ην βηβιίν ηεο Ώ΄
Γπκλαζίνπ, ζην νπνίν ην πιηθφ πνπ αθνξά ηε γελεηηθή θαη ηε βηνηερλνινγία είλαη εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλν, βξέζεθε άκεζε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ γνληδίνπ ζε κφλν 1 απφ ηηο 5
κνλάδεο αλάιπζεο καο. πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2, αλαγλσξίζηεθαλ 25 (είλαη ν απφιπηνο
αξηζκφο επηζηεκνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηηο κνλάδεο πιεξνθνξίεο πνπ βξέζεθαλ ζηηο
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κνλάδεο αλάιπζεο καο) επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ή αιιηψο κνλάδεο πιεξνθνξίαο νη
νπνίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην 1ν Κεθάιαην: «Οξγάλσζε ηεο δσήο» θαη ην «Υξνλνιφγην
ηεο ΐηνινγίαο». ην βηβιίν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ βξέζεθαλ άκεζεο αλαθνξέο ζηηο 11 απφ ηηο 13
κνλάδεο αλάιπζεο. Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πιεξνθνξίαο θαη θαη‘ επέθηαζε ηα
πεξηζζφηεξα απφ ηα 147 επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνέξρνληαη
θπξίσο απφ ην 5ν Κεθάιαην: «Αηαηήξεζε θαη ζπλέρεηα ηεο δσήο» θαη ην 6ν Κεθάιαην:
«Γελεηηθή κεραληθή θαη βηνηερλνινγία», φπσο δείρλεη ην ρήκα 3.

ρήκα 2. Βπηζηεκνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά αλά Κεθάιαην ηνπ Α.Β. ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ.

ρήκα 3. Βπηζηεκνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά αλά Κεθάιαην ηνπ Α.Β. ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.
ηε ζπλέρεηα, έγηλε ε αληηζηνίρηζε ησλ επηκέξνπο επηζηεκνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα 5
ηζηνξηθά γνληδηαθά κνληέια, ην θάζε επηζηεκνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα αληηζηνηρεί
ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κνληέια, θαη ππνινγίζηεθε ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ ηζηνξηθψλ
κνληέισλ γηα ην ζχλνιν ηνπ βηβιίνπ ηεο Ώ΄ θαη ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην
ρήκα 4. Ώλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη ζην Α.Β. ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ (πξάζηλν ρξψκα) ην
Μεληειηθφ κνληέιν εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα, κε πνζνζηφ 26,2%, αθνινπζνχλ ηα κνληέια
Κιαζηθφ θαη ΐηνρεκηθφ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ίδην πνζνζηφ 21,4%, ελψ ειάρηζηε είλαη ε
παξνπζία ηνπ χγρξνλνπ κνληέινπ κε πνζνζηφ κφιηο 4,8%. ζν αθνξά ην βηβιίν ηεο Γ΄
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Γπκλαζίνπ (γαιάδην ρξψκα), θαίλεηαη φηη πεξηζζφηεξν ζπρλά είλαη ην ΐηνρεκηθφ θαη ην
Κιαζηθφ κνληέιν, κε πνζνζηά 24,7% θαη 22,7% αληίζηνηρα, αθνινπζνχλ ην Μεληειηθφ θαη
ην Νενθιαζηθφ κε ζρεδφλ ίδην πνζνζηφ, ~17%, θαη ιηγφηεξν ζπρλφ είλαη ην χγρξνλν
κνληέιν, 8,6%. Καη ζηα δχν εγρεηξίδηα ην πνζνζηφ ησλ αηαμηλφκεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ
ζην ρήκα 4 αλαθέξεηαη σο ¨Άιιν¨, μεπεξλάεη απηφ ηεο παξνπζίαο ηνπ χγρξνλνπ κνληέινπ.

ρήκα 4. Πνζνζηφ εκθάληζεο Εζηνξηθψλ Μνληέισλ ζηα Α.Β. ηεο Ώ΄ θαη ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.
Δ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ηζηνξηθψλ κνληέισλ ζην θείκελν πξνθχπηεη απφ ηε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο ησλ επηζηεκνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηνλ απφιπην αξηζκφ
εκθάληζεο ηνπο) έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ρήκαηα 5 θαη 6. Γηα παξάδεηγκα, ε θπξηαξρία
ηνπ Μεληειηθνχ κνληέινπ ζην Α.Β. ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ φπσο παξαηεξείηαη παξαπάλσ ζην
ρήκα 4, ζπκβαδίδεη κε ηελ έληνλε παξνπζία ηνπ Μεληειηθνχ κνληέινπ πνπ
αληηπξνζσπεχεηαη κε ην πξάζηλν ρξψκα ζηηο πίηεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ επηζηεκνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ρήκαηνο 5. Παξνκνίσο, παξαηεξείηαη ε έληνλε παξνπζία ηνπ
ΐηνρεκηθνχ κνληέινπ (θίηξηλν ρξψκα) ζην ρήκα 6, θαη ηνπ Κιαζηθνχ κνληέινπ πνπ
ζπκβνιίδεη ην γαιάδην ρξψκα, ζηηο πίηεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ επηζηεκνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξά ην Α.Β. ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηα πςειά
πνζνζηά εκθάληζεο απηψλ ησλ κνληέισλ ζην ρήκα 4.

ρήκα 5. Πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ επηζηεκνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αληηζηνίρηζε ηνπο
κε ηα Εζηνξηθά Μνληέια ζην ζχλνιν ηνπ Α.Β. ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ.
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ρήκα 6. Πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ επηζηεκνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αληηζηνίρηζε ηνπο
κε ηα Εζηνξηθά Μνληέια ζην ζχλνιν ηνπ Α.Β. ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.
Βπηπιένλ, ππνινγίζηεθε ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ ηζηνξηθψλ κνληέισλ μερσξηζηά γηα θάζε
θεθάιαην ησλ 2 ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ψζηε λα γίλεη νξηζκέλε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
χιεο κε ηελ εκθάληζε ησλ ηζηνξηθψλ κνληέισλ. Πην αλαιπηηθά, γηα ην Α.Β. ηεο Ώ΄
Γπκλαζίνπ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7, ζην 3ν Κεθάιαην: «Μεηαθνξά θαη απνβνιή νπζηψλ»
εληνπίζηεθαλ επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ κφλν ζην Μεληειηθφ
κνληέιν, είηε είλαη αηαμηλφκεηα. Βπίζεο, ζην 6ν Κεθάιαην: «Ώλαπαξαγσγή» θαη ζην
«Λεμηιφγην» δε βξέζεθαλ επηζηεκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νενθιαζηθνχ θαη ηνπ
χγρξνλνπ κνληέινπ. Ώθφκε, ζην ρήκα 8 θαίλεηαη φηη απφ ην 1ν Κεθάιαην: «Οξγάλσζε ηεο
δσήο» ηνπ Α.Β. ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, ην χγρξνλν κνληέιν απνπζηάδεη (0%), ελψ ζηα ππφινηπα
θεθάιαηα πνπ εληνπίζηεθαλ γνληδηαθέο έλλνηεο, ππάξρεη ε παξνπζία φισλ ησλ κνληέισλ ζε
παξφκνηα πνζνζηά αλάκεζα ζηα θεθάιαηα, κε εμαίξεζε ην «Λεμηιφγην ξσλ» πνπ ηα
πνζνζηά θάπσο δηαθνξνπνηνχληαη εηο βάξνο ηνπ χγρξνλνπ.

ρήκα 7. Εζηνξηθά Μνληέια αλά θεθάιαην ηνπ Α.Β. ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ.
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ρήκα 8. Εζηνξηθά Μνληέια αλά θεθάιαην ηνπ Α.Β. ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.
πδήηεζε
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηα Α.Β. βηνινγίαο
ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν κειέηεο απηήο ηεο εξγαζίαο, ηα κνληέια γηα
ηε γνληδηαθή ιεηηνπξγία είλαη θπξίσο πβξηδηθά, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη ηα αληίζηνηρα πνπ
θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Aivelo & Uitto 2015, Gericke & Hagberg 2010,
Santos, Joaquim & El-Hani 2012). Ώληηζηνίρσο, θαη ζηα δχν βηβιία πνπ αλαιχζεθαλ, ε
παξνπζία ηνπ χγρξνλνπ κνληέινπ είλαη πεξηνξηζκέλε. Χζηφζν, φζν αθνξά ην Α.Β. ηεο Ώ΄
Γπκλαζίνπ, θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ζηνηρεία ηνπ Μεληειηθνχ κνληέινπ, πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα ραξαθηεξηζηνχλ παιαησκέλα, ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ Gericke & Hagberg (2010)
θαη Santos, Joaquim & El-Hani (2012). Ώπηφ ζπκβαίλεη φρη νκνηνγελψο ζε φια ηα θεθάιαηα
ηνπ Α.Β. θαζψο θαίλεηαη ην πεξηερφκελν λα επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ησλ επηζηεκνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ Α.Β. ηεο Γ΄
Γπκλαζίνπ δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ φζα θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο πξνο ην
Μεληειηθφ κνληέιν (Aivelo & Uitto 2015, Gericke & Hagberg 2010, Santos, Joaquim & ElHani 2012). Αηαπηζηψλεηαη κεγάιε ελλνηνινγηθή πνηθηιφηεηα ζηελ πεξηγξαθή ηεο γνληδηαθήο
ιεηηνπξγίαο. Σα κνληέια ζπλήζσο δελ ηαπηίδνληαη απνιχησο κε ηα ηζηνξηθά αιιά
πεξηπιέθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ κνληέια-πβξίδηα κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ελλνηνινγηθήο
ζπλνρήο (π.ρ. θιαζηθφ κε βηνρεκηθφ). Βπηπιένλ, δελ παξνπζηάδεηαη κε ζαθήλεηα φηη ην Α.Β.
πεξηιακβάλεη πνιιαπιά κνληέια κε ζπλέπεηα λα απνηειεί πηζαλή πεγή ελαιιαθηηθψλ
αληηιήςεσλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηε θχζε /ξφιν ησλ γνληδίσλ (π.ρ. ηα πεξηζζφηεξα
αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη κεληειηθά) θαη λα εληζρχνληαη έκκεζα νη ληεηεξκηληζηηθέο
αληηιήςεηο. Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ κνληέινπ ζηελ χιε ησλ Α.Β. θαζψο θαη
ε μεθάζαξε επεμήγεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ γνληδίνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ κνληέιν (ή κνληέιν/πβξίδην) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο παξνπζίαζεο ηεο εθάζηνηε ζεκαηηθήο ελφηεηαο ησλ Α.Β. βηνινγίαο.
Δπραξηζηίεο
Δ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία απνηειεί κέξνο εθπνλνχκελνπ
δηδαθηνξηθνχ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο
(ΓΓΒΣ) θαη ην Βιιεληθφ Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΒΛΕΑΒΚ).
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Πεξίιεςε
Δ άξηηα θαηάξηηζε ζε ζέκαηα εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ βηνινγία είλαη
απνιχησο απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ ηνπ ελνπνηεηηθνχ ξφινπ ηεο εμέιημεο ζηελ επηζηήκε ηεο βηνινγίαο
θαη ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηελ παξνχζα εξγαζία
δηεξεπλήζεθε ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ
εμέιημε, ηφζν ζηε δαξβηληθή εθδνρή ηεο, φζν θαη ζηηο ζχγρξνλεο δηαζηάζεηο ηεο εμέιημεο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ ελνπνίεζε ηεο θπζηθήο επηινγήο θαη ηεο κελδειηθήο θιεξνλνκηθφηεηαο, ηελ
αλάδπζε ηεο νπδέηεξεο εμέιημεο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο εμειηθηηθήο βηνινγίαο. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ηε δαξβηληθή εμέιημε. Παξ‘
φια απηά, νη ηειενινγηθέο εξκελείεο απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθέο, θαζψο εμαθνινπζνχλ λα
πηνζεηνχληαη απφ έλα κεγάιν (αλ θαη κεηνςεθηθφ) πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ώληίζεηα,
απνθαιχθζεθαλ ζεκαληηθά θελά ζηηο γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο εμέιημεο.
Παξαηεξήζεθε επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην επίπεδν εμειηθηηθψλ γλψζεσλ αλάκεζα
ζηνπο βηνιφγνπο θαη ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθψλ επηζηεκψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά
Βθπαηδεπηηθνί ζεηηθψλ επηζηεκψλ, εμέιημε κέζσ θπζηθήο επηινγήο, ηπραία γελεηηθή παξέθθιηζε,
εμειηθηηθή-αλαπηπμηαθή βηνινγία

Δηζαγσγή
Δ εμέιημε είλαη ε θεληξηθή νξγαλσηηθή αξρή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη βηνιφγνη γηα λα
θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν, ζπλδέεη ηα επηκέξνπο επηζηεκνληθά πεδία ηεο βηνινγίαο θαη έηζη,
έρεη ελνπνηεηηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο βηνινγηθήο γλψζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην λα
δηδάμεη θαλείο βηνινγία ρσξίο λα εμεγήζεη ηελ εμέιημε, ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο κία ηζρπξή
ηδέα πνπ θέξλεη κεγάιε ηάμε θαη ζπλνρή ζηελ θαηαλφεζε ηεο δσήο (National Academy of
Sciences, 1998).
Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο ηεο εμέιημεο,
κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Εδηαίηεξε ζέζε ζηε δηακφξθσζε
ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο είλαη νη γλψζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ απηφ ην αληηθείκελν. Βηδηθά γηα ηελ εμέιημε, ε
απνδνρή ηεο ή φρη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε πνπ ζα έρεη
απηή ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Έηζη, δεδνκέλνπ φηη νη γλσζηηθέο δνκέο ησλ
καζεηεπνκέλσλ έρνπλ βξεζεί λα ηαηξηάδνπλ κε εθείλεο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο, νη απφςεηο θαη νη
γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εμέιημε κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ησλ
καζεηψλ ηνπο (Rutledge, 2002).
πσο είλαη θπζηθφ, ν έιεγρνο ησλ εμειηθηηθψλ γλψζεσλ μεθηλάεη απφ ην παξάδεηγκα ηνπ
Ααξβίλνπ. Ο Κ. Ααξβίλνο πξφηεηλε ηε θπζηθή επηινγή σο ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο εμέιημεο
ησλ νξγαληζκψλ θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηε ζπζζψξεπζε κηθξψλ, αιιά ρξήζηκσλ αιιαγψλ, νη
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νπνίεο, ζηαδηαθά, απφ γεληά ζε γεληά, νδεγνχλ έλαλ πιεζπζκφ ζηελ πξνζαξκνγή. Παξά ηηο
αδπλακίεο ζηε ζεσξία ηνπ (ηελ επνρή εθείλε δελ είρε αλαπηπρζεί ν θιάδνο ηεο γελεηηθήο), ν
Ααξβίλνο κε ην έξγν ηνπ πέηπρε φρη κφλν λα ζέζεη ηηο βάζεηο ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο, αιιά
θαη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηε θχζε. Με ην Ααξβηληζκφ,
απνξξίθζεθαλ ηα πιαησληθά ηδεψδε πνπ νδεγνχζαλ ζε κία ηππνινγηθή ζεψξεζε ηεο θχζεο
θαη εηζήρζε ν ―πιεζπζκηαθφο‖ ηξφπνο ζθέςεο, ε ηδέα φηη ηα είδε είλαη ζχλνια απφ άηνκα
πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία θαη πσο απηή ε πνηθηινκνξθία είλαη ην πιηθφ ηεο
θπζηθήο επηινγήο. Βπίζεο, θαηάθεξε λα πξνζθέξεη κεραληζηηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο δσήο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφξξηςε ηειενινγηθψλ εξκελεηψλ.
ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην Ααξβίλν, ππήξμε πξφνδνο ζηε κειέηε ηεο
θιεξνλνκηθφηεηαο, νθεηιφκελε ζηελ αλάπηπμε πεηξακαηηθψλ θιάδσλ ηεο βηνινγίαο φπσο ε
γελεηηθή θαη ε εκβξπνινγία. Δ αλάπηπμε ηεο γελεηηθήο πιεζπζκψλ νδήγεζε ηειηθά ζηελ
ελνπνίεζε ηνπ δαξβηληζκνχ θαη ηεο γελεηηθήο, κε ηε δηαηχπσζε ηεο ζχγρξνλεο ―ζπλζεηηθήο
ζεσξίαο‖ (ή αιιηψο, ηνπ λενδαξβηληζκνχ). Εδηαίηεξα ζεκαληηθή ηνκή φκσο, ζηελ εμειηθηηθή,
ήηαλ ε πξφηαζε ηεο νπδέηεξεο εμέιημεο απφ ηνλ Μ. Kimura. χκθσλα κε απηήλ, νη
πεξηζζφηεξεο κεηαιιαγέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ηφζα πνιιά αιιειφκνξθα, είλαη επηιεθηηθά
νπδέηεξεο θαη ε παξνπζία ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ ηχρε (Ρνδάθεο, 2001). Δ δηαηχπσζε ηεο
νπδέηεξεο ζεσξίαο νδήγεζε ζε δηακάρε αλάκεζα ζηνπο νπαδνχο ηεο θπζηθήο επηινγήο θαη
εθείλνπο ηεο νπδεηεξφηεηαο, γηα ην ξφιν ηνπ θάζε κεραληζκνχ. ήκεξα, ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη ε δηακάρε επηινγήο – νπδεηεξφηεηαο έρεη ακβιπλζεί. Αελ είλαη ηνπ ηχπνπ άζπξνκαχξν, θαζψο φινη δέρνληαη ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο επηινγήο θαη πσο πξάγκαηη ππάξρνπλ
πνιιέο νπδέηεξεο κεηαιιαγέο, αιιά παξακέλεη ε δηάζηαζε απφςεσλ ζε πνζνηηθφ επίπεδν
(πνην πνζνζηφ ηεο πνηθηιίαο νθείιεηαη ζε θάζε κεραληζκφ). ε θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε
δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εμειηθηηθψλ κεραληζκψλ δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο, αλ δελ
δηεξεπλά θαη ηνπο ζηνραζηηθνχο κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία.
ηελ Βιιάδα νη έξεπλεο ζε εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε έρνπλ εζηηαζηεί θαηά
θχξην ιφγν ζηελ απνδνρή ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο θαη ηε ζηάζε πνπ δηακνξθψλνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζε απηήλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο. Βπίζεο, ελψ
ππάξρεη επξεία βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο απφ
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, εληνχηνηο, έρεη πεξηνξηζηεί ζηελ εμέιημε κέζσ θπζηθήο
επηινγήο. Κξίλεηαη έηζη αλαγθαία ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, φρη κφλν ηεο θπζηθήο επηινγήο, αιιά θαη ησλ ζηνραζηηθψλ κεραληζκψλ ηεο
εμέιημεο. Ο ιφγνο δελ είλαη κφλν ε δηεξεχλεζε ηεο άπνςήο ηνπο γηα ηε θχζε ηεο επηζηήκεο
θαη γηα ην ξφιν ηεο ηπραηφηεηαο ζηε θχζε, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ζα δψζεη κία πην
μεθάζαξε εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ηδηφηεηεο
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ.
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Με βάζε ηα πην πάλσ, ζηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ:
 Ώλ ππάξρεη πςειφο βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ εμειηθηηθψλ κεραληζκψλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (ΠΒ04).
 Ώλ ππάξρεη δηαθνξά ζην επίπεδν γλψζεσλ-θαηαλφεζεο αλάκεζα ζηε δαξβηληθή
εθδνρή (εμέιημε κέζσ θπζηθήο επηινγήο) θαη ηε ζχγρξνλε εηθφλα ηεο εμέιημεο.
 ε πνην βαζκφ επηκέλνπλ νη ηειενινγηθέο εξκελείεο γηα ηε θχζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο
ησλ ΠΒ04.
 Ώλ ππάξρεη δηαθνξά ζην γλσζηηθφ ππφβαζξν, αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ηνπ
θιάδνπ ΠΒ04 (θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιφγνη, γεσιφγνη, θπζηνγλψζηεο).
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Μεζνδνινγία
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνζεγγίζηεθαλ κε κε παξεκβαηηθή πνζνηηθή έξεπλα θαη
ζπγθεθξηκέλα, δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο βαζίζηεθε ζε εξσηεκαηνιφγηα πνπ έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα ηε δηεξεχλεζε πηπρψλ ηεο εμέιημεο, έρνπλ ειεγρζεί γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρεηηθέο έξεπλεο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ εξγαιείνπ είλαη φηη πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ απφ ζελάξηα, θαζέλα απφ ηα νπνία
πεξηγξάθεη κία θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε βάζε εμειηθηηθνχο κεραληζκνχο.
Ώθνινπζεί έλαο αξηζκφο εξσηήζεσλ γηα θάζε ζελάξην, πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ηθαλφηεηα
θάπνηνπ λα δίλεη εμεγήζεηο κε βάζε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο.
Σν εξγαιείν κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε δχν ηκήκαηα. Σν πξψην (ζελάξηα 1-4) εμεηάδεη θαηλφκελα
πνπ εξκελεχνληαη κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο εμέιημεο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη νη ζηνραζηηθνί κεραληζκνί πνπ παξεκβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία. Σν δεχηεξν (ζελάξηα 5-7)
εμεηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ δαξβηληζκνχ, δειαδή ηελ εμέιημε κέζσ θπζηθήο επηινγήο. Πην
αλαιπηηθά, ηα ηκήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ηα αθφινπζα:
Α. ύγρξνλε εθδνρή ηεο εμέιημεο
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηκήκαηα εξσηεκαηνινγίσλ απφ εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ εμεηάδνπλ ηηο
αθφινπζεο πηπρέο ηεο εμέιημεο:
Α1. Με πξνζαξκνζηηθή εμέιημε – ηπραία γελεηηθή παξέθθιηζε
Ώπνηειείηαη απφ 7 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 1-7, ηνπ ηχπνπ ζπκθσλψ/δηαθσλψ, ζελάξηα 1-2), νη
νπνίεο αληιήζεθαλ απφ ην εξγαιείν GeDI, ησλ Price et al., 2014. Οη εξσηήζεηο απηέο
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηπραία γελεηηθή παξέθθιηζε θαη δηεξεπλνχλ βαζηθέο παξαλνήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηή. πγθεθξηκέλα δηεξεπλάηαη
 ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη ε θπζηθή επηινγή είλαη πάληα ν πην ηζρπξφο κεραληζκφο
ηεο εμέιημεο.
 ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη ε ηπραία παξέθθιηζε είλαη γνληδηαθή ξνή ή
κεηαλάζηεπζε.
 ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη ε γελεηηθή παξέθθιηζε είλαη δεκηνπξγία λέαο, ηπραίαο
κεηαιιαγήο.
 ε θεληξηθή έλλνηα ηεο ―αξρήο ηνπ ηδξπηή‖ (ε γξήγνξε ζηαζεξνπνίεζε αιιειφκνξθσλ
ζε κηθξνχο πιεζπζκνχο).
A2. Γελεηηθή
Σν ηκήκα απηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέρεη ηξεηο εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 8-10, ηνπ ηχπνπ
ζπκθσλψ/δηαθσλψ, ζελάξην 3), νη νπνίεο αληιήζεθαλ απφ ην εξγαιείν DCI, ησλ Abraham et
al., 2014. Δ θεληξηθή έλλνηα πνπ εμεηάδεηαη ζε απηφ ην εξγαιείν είλαη ε επηθξάηεηα
(dominance) ελφο αιιειφκνξθνπ. Οη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ εμεηάδνπλ ηηο εμήο
παξαλνήζεηο:
 ηελ αληίιεςε φηη ε πςειή ζπρλφηεηα ελφο αιιειφκνξθνπ ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε
θάπνην επηιεθηηθφ πιενλέθηεκα.
 ηελ αληίιεςε φηη ε ππάξρνπζα ζπρλφηεηα ησλ αιιειφκνξθσλ θαζνξίδεη ηε κεηέπεηηα
πνξεία ηνπο.
 ηελ αληίιεςε φηη ε ζπρλφηεηα ελφο αιιειφκνξθνπ ζε έλαλ πιεζπζκφ ζρεηίδεηαη κε
ην αλ είλαη επηθξαηέο.
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A3. Αλαπηπμηαθή εμειηθηηθή βηνινγία – Evo-Devo
Οη εξσηήζεηο 11-13 (πνιιαπιήο επηινγήο, ζελάξην 4) ηνπ παξφληνο εξγαιείνπ αληιήζεθαλ
απφ ην εξγαιείν EvoDevoCI, ησλ Perez et al., 2013, ην νπνίν ειέγρεη ηελ θαηαλφεζε
βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο εμειηθηηθήο αλαπηπμηαθήο βηνινγίαο (πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηε
ζπληφκεπζε evo-devo). Οη εξσηήζεηο απηέο εμεηάδνπλ ηηο εμήο θχξηεο έλλνηεο ηεο evo-devo:
 Έλαο κηθξφο αξηζκφο κεηαιιαγψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεγάιε εμειηθηηθή
δηαθνξά: Βίλαη πηζαλφ έλαο λένο θαηλφηππνο λα εμειηρζεί σο απνηέιεζκα ηεο
ζηαζεξνπνίεζεο κηθξνχ αξηζκνχ γνληδίσλ, ηα νπνία επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζηε ξχζκηζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.
 Βμέιημε κπνξεί λα ζπκβεί κε αιιαγέο ζηε ξχζκηζε. Αεδνκέλνπ φηη νη αλαπηπμηαθέο
δηαδηθαζίεο είλαη ζπλήζσο θνηλέο, λένη θαηλφηππνη ζπρλά πξνθχπηνπλ κέζσ αιιαγψλ
ζηε ξχζκηζε.
 Μεηαιιαγέο πνπ είλαη ιηγφηεξν πιεηνηξνπηθέο είλαη πην πηζαλφ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
εμέιημε.
Β. Φπζηθή επηινγή
Οη εξσηήζεηο 24-33 (πνιιαπιήο επηινγήο, ζελάξηα 5-7) ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ
αληηζηνηρνχλ ζην εξγαιείν CINS, ησλ Anderson et al., 2002. Υξεζηκνπνηήζεθε νιφθιεξν ην
εξσηεκαηνιφγην ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηακφξθσζε κίαο πιήξνπο
εηθφλαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ δαξβηληζκνχ.
Με ην CINS εμεηάδνληαη νη εμήο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ δαξβηληζκνχ (δχν εξσηήζεηο αλά
έλλνηα):
 ΐηνηηθφ δπλακηθφ θαη θέξνπζα ηθαλφηεηα.
 ηαζεξφηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
 Ώληαγσληζκφο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο ηξνθήο
 Αελ επηβηψλνπλ φινη νη νξγαληζκνί.
 Δ πνηθηινκνξθία ζηνπο νξγαληζκνχο.
 Μέξνο απηήο ηεο πνηθηινκνξθίαο είλαη θιεξνλνκήζηκε.
 Δ δεκηνπξγία πνηθηινκνξθίαο κέζσ κεηαιιαγψλ θαη γελεηηθνχ αλαζπλδπαζκνχ.
 Δ αξκνζηηθφηεηα θαη ε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία, κέζσ ηεο θαηνρήο ή κε, επλντθψλ
θιεξνλνκνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην εθάζηνηε πεξηβάιινλ.
 Δ αιιαγή ηεο δεμακελήο ησλ γνληδίσλ εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο ζρεηηθήο
αλαπαξαγσγηθήο επηηπρίαο.
 Δ δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ θαη ε θαηαγσγή ησλ εηδψλ.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
Ο πιεζπζκφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεηηθψλ επηζηεκψλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θαζεγεηέο ΠΒ04).
Λφγσ ηεο έδξαο ηνπ γξάθνληνο (λνκφο Ρεζχκλνπ), ν ππξήλαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ νη
εθπαηδεπηηθνί ΠΒ04 ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ, απφ φπνπ ζπιιέρζεθαλ 53 εξσηεκαηνιφγηα (22
θπζηθνί, 15 ρεκηθνί, 12 βηνιφγνη, 4 γεσιφγνη). Γλσξίδνληαο φκσο φηη ν πιεζπζκφο ησλ ΠΒ04
ηνπ Ρεζχκλνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο αλαδεηήζεθαλ
πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο θαη απφ άιια κέξε ηεο Βιιάδαο (νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην ειεθηξνληθά). πλνιηθά, ζπκπιεξψζεθαλ 156 εξσηεκαηνιφγηα, απφ φιε
ηελ Βιιάδα (44 θπζηθνί, 25 ρεκηθνί, 80 βηνιφγνη θαη 7 γεσιφγνη). Έηζη, ε δεηγκαηνιεςία
ραξαθηεξίδεηαη σο βνιηθή/ζπκπησκαηηθή (convenience sampling), ε νπνία είλαη βέβαηα
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δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα, αιιά κπνξεί λα καο δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Ώπφ ηνπο 156 ζπκκεηέρνληεο, νη 22 (14,1%) δε δηδάζθνπλ θαη δελ έρνπλ δηδάμεη ζε δεκφζην
ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξφια απηά, ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην δείγκα γηα ηνλ
εμήο ιφγν: νη ζρνιέο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζεσξνχληαη ―θαζεγεηηθέο‖ ζρνιέο, δειαδή νη
απφθνηηνη ζεσξνχληαη ηθαλνί (δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα) λα δηδάμνπλ ζε ζρνιείν. Έηζη θαη
απηά ηα άηνκα κπνξνχλ ζην κέιινλ θαη κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ ήδε δηαζέηνπλ λα δηδάμνπλ
βηνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα, εμέιημε. Ώπφ ηνπο εξσηεζέληεο, ην 52,6% δηαζέηεη
κεηαπηπρηαθφ δίπισκα θαη ην 12,8%, δηδαθηνξηθφ. ε φηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο,
ην 59% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη έρνπλ δηδάμεη εμέιημε.
Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο
Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε ζε δχν κνξθέο: κία έληππε θαη κία ειεθηξνληθή (ζηε κνξθή
google form – θπξίσο γηα εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εθηφο Ρεζχκλνπ). Δ
ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ – Μαξηίνπ 2017.
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην
ζηαηηζηηθφ παθέην IBM SPSS Statistics v.23.
Απνηειέζκαηα-πκπεξάζκαηα
Οη γλώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ04 αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε
Σπραία γελεηηθή παξέθθιηζε
Οη επηά πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ ζπκθσλψδηαθσλψ, εμέηαδαλ πηπρέο ηεο εμέιημεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηπραία παξέθθιηζε. ε κία
απφ απηέο πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ αξρή ηνπ ηδξπηή κφλν ην 47,4% ησλ εξσηεζέλησλ
αλαγλψξηζε φηη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ πεξηγξαθφηαλ ζην ζρεηηθφ
ζελάξην ζπλέβαιε ζηε γξήγνξε αιιαγή ησλ γνληδηαθψλ ζπρλνηήησλ. ε άιιε εξψηεζε ην
53,8% αλαγλψξηζε ηελ απνκφλσζε ησλ πιεζπζκψλ σο παξάγνληα πνπ κπνξεί λα επλνήζεη
ηελ ηπραία αιιαγή ζπρλνηήησλ. ε κία εξψηεζε φπνπ δεηήζεθε ε απεπζείαο αλαγλψξηζε ηεο
ηπραίαο γελεηηθήο παξέθθιηζεο σο εξκελεπηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ ζελαξίνπ, ην
57,1% αλαγλψξηζε φηη ην ππφ κειέηε θαηλφκελν έγηλε ζπρλφηεξν κέζσ ηπραίαο αιιαγήο ησλ
ζπρλνηήησλ ησλ γνληδίσλ.
ε έιεγρν κε one-sample t-test, ηα πνζνζηά απηά έδεημαλ λα κε δηαθέξνπλ απφ ηα
αλακελφκελα κε βάζε ηελ ηχρε. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ
άγλνηα ηνπ θαηλνκέλνπ. πσο αλαιχεηαη θαη πην θάησ, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ αλαγλσξίζεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο θπζηθήο επηινγήο ζηελ εμέιημε,
αιιά θαίλεηαη λα ηελ αλαγλσξίδνπλ σο ην κνλαδηθφ κεραληζκφ. Δ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα
ζρεηίδεηαη κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο, φπνπ πηζαλφλ λα ππήξμε κία ππεξβνιηθή
έκθαζε ηνπ ξφινπ ηεο θπζηθήο επηινγήο ζηελ εμέιημε, εηο βάξνο άιισλ εμειηθηηθψλ
κεραληζκψλ, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία πξνζαξκνζηηθή
(adaptationist) πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο βηνινγίαο. Βλψ δειαδή, ζε εξεπλεηηθφ
επίπεδν, ν ξφινο ηεο ηπραηφηεηαο, ηεο κε πξνζαξκνζηηθήο εμέιημεο θαη ησλ ηζηνξηθψλ
εξκελεηψλ έρεη γίλεη θνηλφο ηφπνο, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκφλσλ απηή ε πιεπξά
ηεο εμέιημεο έρεη παξαγθσληζηεί.
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ππεξέθζεζε ηνπ ξφινπ ηεο θπζηθήο επηινγήο
θαη ε αληίζηνηρε ππνέθζεζε ηεο κε πξνζαξκνζηηθήο εμέιημεο ππάξρεη θαη ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αλεμάξηεην
θεθάιαην ―Βμέιημε‖ ζην κάζεκα ηεο βηνινγίαο, ε αλαθνξά εμαληιείηαη ζηνλ θιαζηθφ
δαξβηληζκφ, κε ηε θπζηθή επηινγή σο ην κνλαδηθφ κεραληζκφ.
Σν απνηέιεζκα δελ είλαη κφλν ε κνλφπιεπξε δηδαζθαιία, αιιά θαη ε κεηάδνζε κίαο
ζηξεβιήο εηθφλαο γηα ηελ εμέιημε πξνο ηνπο καζεηέο. Δ πξνζθφιιεζε ζηελ πξνζαξκνζηηθή
εμέιημε δελ ελέρεη κφλν ηνλ θίλδπλν λα βιέπεη θάπνηνο παληνχ πξνζαξκνγέο, ζε φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ. Δ άξλεζε απηή ηεο ηπραηφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθε ζε
κεγάιν πνζνζηφ ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα θξχβεη κία ηάζε γηα απφδνζε
ζηε θπζηθή επηινγή ελφο ξφινπ ―πξφλνηαο‖. Αειαδή, λα εθθξάδεη ε θπζηθή επηινγή ηε ζνθή
―Μεηέξα Φχζε‖, πνπ πξνλνεί θαη ―εμειίζζεη‖ ηνπο νξγαληζκνχο. Οη ηειενινγηθέο εξκελείεο
δειαδή, είλαη πηζαλφ λα επηβηψλνπλ, αθφκα θαη κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο!
Γελεηηθή
ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ε ε κηθξή ζπρλφηεηα ελφο αιιειφκνξθνπ ζεκαίλεη φηη βξίζθεηαη
ζε κία δηαδηθαζία ειάηησζεο ηεο ζπρλφηεηάο ηνπ, κέρξη ηελ εμαθάληζή ηνπ, ε πιεηνςεθία
απάληεζε ζσζηά, αιιά κε ρακειφ πνζνζηφ (60,9%). ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, κφλν ην
31,4% αλαγλψξηζε φηη ε κεγάιε ζπρλφηεηα ελφο αιιειφκνξθνπ δε ζεκαίλεη θαη εμειηθηηθφ
πιενλέθηεκα θαη κφλν ην 35,3% αλαγλψξηζε φηη ε κηθξή ζπρλφηεηα ελφο αιιειφκνξθνπ δε
ζεκαίλεη φηη είλαη ππνιεηπφκελν.
Σν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο εξσηήζεηο είλαη κηθξφηεξν απφ ην
αλακελφκελν απφ ηελ ηχρε. Φαίλεηαη δειαδή φηη νη εξσηψκελνη έρνπλ αθνχζεη, έρνπλ
δηδαρζεί ηηο έλλνηεο ηεο γελεηηθήο, έρνπλ άπνςε γηα ην ζέκα, ε άπνςή ηνπο φκσο ζηεξίδεηαη
ζε ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο. Οη απαληήζεηο απηέο απνθαιχπηνπλ έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηελ
θαηαλφεζε ησλ λφκσλ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, θαίλεηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί
αγλννχλ πσο ε παξαηεξνχκελε ζπρλφηεηα ελφο αιιειφκνξθνπ, ειιείςεη άιισλ
πιεξνθνξηψλ, δελ κπνξεί λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ
αιιειφκνξθνπ ζηνλ πιεζπζκφ. Βπηπιένλ, νη απαληήζεηο δείρλνπλ κία ζηαηηθή ζεψξεζε ηεο
γελεηηθήο πιεζπζκψλ. Με ην λα ζεσξεί θάπνηνο φηη ππνρξεσηηθά ην αιιειφκνξθν κε ηελ
πςειή ζπρλφηεηα έρεη εμειηθηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε εθείλν πνπ εκθαλίδεη ρακειή
ζπρλφηεηα, παξαγλσξίδεη ηελ πεξίπησζε ην ηειεπηαίν λα είλαη εθείλν πνπ δίλεη θάπνην
εμειηθηηθφ πιενλέθηεκα, αιιά έρεη ρακειή ζπρλφηεηα γηαηί πξφθεηηαη γηα κία ζρεηηθά
πξφζθαηε κεηαιιαγή.
Evo-Devo
ην ζελάξην κε ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλαπηπμηαθή εμειηθηηθή βηνινγία,
θάλεθαλ κεγάιεο αδπλακίεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ, άγλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε κία εξψηεζε,
κφλν ην 32,7% έδεημαλ λα γλσξίδνπλ φηη κπνξεί λα ζπκβεί εμέιημε κε αιιαγέο ζηε γνληδηαθή
ξχζκηζε θαηά ηελ αλάπηπμε. ε κία άιιε, ην 45,5% επέιεμε εξκελεία κε βάζε ηε δπλαηφηεηα
εμέιημεο κέζσ αιιαγψλ ζηε ξχζκηζε, ελψ έλα ηζνδχλακν 44,2% πξνηίκεζε ηελ εμήγεζε
κέζσ θιαζηθψλ δαξβηληθψλ κεραληζκψλ. Βπίζεο, ην 44,2% αλαγλψξηζε ζε ζρεηηθή εξψηεζε
φηη νη κεηαιιαγέο πνπ είλαη ιηγφηεξν πιεηνηξνπηθέο είλαη πην πηζαλφ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
εμέιημε.
ην ζεκείν απηφ βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηκήκα απηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ήηαλ ην πην δχζθνιν, κε κεγάιν εηζαγσγηθφ θείκελν θαη εμίζνπ εθηεηακέλεο εξσηήζεηο. Έηζη,
ζηελ θαθή απηή επίδνζε ίζσο λα ζπλεηέιεζε θαη ην γεγνλφο φηη ηα θείκελα ήηαλ κεγάια θαη
θνπξαζηηθά, νπφηε λα κε δφζεθε ε δένπζα πξνζνρή ζηηο απαληήζεηο. Αε ζα πξέπεη λα
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μερλάκε επίζεο, φηη νη κεραληζκνί ηεο evo-devo πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία
ειάρηζηα έρνπλ ππάξμεη αληηθείκελν ζπνπδψλ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
θιάδνπ ΠΒ04.
Φπζηθή επηινγή
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη εξσηήζεηο 14-33 αληηζηνηρνχλ ζην εξγαιείν CINS. Ο κέζνο
φξνο ηεο επίδνζεο ζην ηκήκα απηφ ήηαλ 71,67% (ν κέζνο φξνο εηδηθά γηα ηνπο βηνιφγνπο ηνπ
δείγκαηνο ήηαλ 83%). Δ ζπλνιηθή εηθφλα πνπ παίξλνπκε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί
ζεηηθή. Απζηπρψο, ελψ ην CINS έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ
θνηηεηψλ, δελ ππάξρεη αληίζηνηρε έξεπλα ζε ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ρσξψλ, ψζηε
λα κπνξέζεη λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ. Δ εξγαζία ησλ Großschedl, et al. (2014) ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο βάζε ζχγθξηζεο, θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο βηνινγίαο ζηε Γεξκαλία (pre-service biology teachers). Δ
επίδνζε ζην CINS ζε εθείλε ηελ εξγαζία ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 70%, αληίζηνηρε, δειαδή, κε
ηελ επίδνζε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Μία εηθφλα γηα ην αλ απηφ ην πνζνζηφ απαληήζεσλ
θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε απφ ηελ εξγαζία ησλ Frasier & Roderick
(2011). Βθεί, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, κε
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο εμέιημεο, ε νπνία κεηξήζεθε κε ην CINS. Δ αχμεζε
ζηελ επίδνζε πνπ παξαηεξήζεθε, απφ 60% ζε 73%, νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο λα
ραξαθηεξίζνπλ ηηο παξεκβάζεηο πνιχ απνηειεζκαηηθέο (very effective).
Παξά ηε γεληθά ζεηηθή εηθφλα, εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. ην
δεπγάξη ησλ εξσηήζεσλ πνπ εμέηαδε ην βηνηηθφ δπλακηθφ ησλ νξγαληζκψλ ζπγθέληξσζε πνιχ
κηθξφ πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ (54,85%). Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη πσο ε ίδηα
εμεηαδφκελε έλλνηα ήηαλ απηή πνπ δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ηνπο θνηηεηέο ζηελ εξγαζία ησλ
Athanasiou & Mavrikaki (2013), νη νπνίνη επίζεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν CINS.
ε κία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ αξκνζηηθφηεηα, κία επηινγή πνπ ηε ζπζρέηηδε κε ηε
κεγαιχηεξε εδαθηθή θαηνρή ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 35,9% (κεηνςεθία, αιιά ηζρπξή). ε κία
άιιε εξψηεζε, κία επίζεο ηζρπξή κεηνςεθία (29,5%) επέιεμε ηελ απάληεζε φηη ―θάζε
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επεξεαδφηαλ ζεηηθά απφ ην πεξηβάιινλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο
ζπίλνπ κπνξεί λα πεξάζεη ζηνπο απνγφλνπο‖.
ηηο έλλνηεο πνπ δπζθφιεςαλ πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ε
δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ. Ο ιφγνο δελ είλαη ηφζν ην πνζνζηφ επηηπρίαο (ν κέζνο φξνο ησλ
ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην ζρεηηθφ δεπγάξη εξσηήζεσλ ήηαλ 67%), φζν ην γεγνλφο φηη νη
ηειενινγηθέο απαληήζεηο ζπγθέληξσζαλ πςειφ πνζνζηφ (κέζνο φξνο θαη ζηηο δχν εξσηήζεηο
30,5%). Φαίλεηαη δειαδή, φηη νη ηειενινγηθέο εξκελείεο έρνπλ πνιχ ηζρπξέο ξίδεο θαη κε ηνλ
έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν, βξίζθνπλ ηνλ ηξφπν λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα.
Καηά ηελ άπνςή καο, ηζρπξφηεξν ηεθκήξην απηήο ηεο επηκνλήο ηεο ηειενινγηθήο εξκελείαο
ηεο θχζεο είλαη άξλεζε ηεο ηπραηφηεηαο, πνπ αλαιχζεθε πην πάλσ. Ώθφκα θαη ηα άηνκα πνπ
έρνπλ δερζεί ηεο εμέιημε θαη ρξεζηκνπνηνχλ εμειηθηηθά εξγαιεία γηα ηελ εξκελεία
βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, δελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ζηφρνπ.
Ώλαγάγνπλ ηε θπζηθή επηινγή ζε κεραληζκφ πινπνίεζεο ελφο ζνθνχ ζρεδίνπ, ζε εθθξαζηή
ηεο ζνθίαο ηεο Φχζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ δε γίλεηαη λα έρνπλ πξνθχςεη
ηπραία. Θα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ (άξα λα είλαη απνηέιεζκα πξνζαξκνγήο) ζε έλα γεληθφηεξν
ζρέδην ―ζνθίαο‖ θαη ―αξκνλίαο‖ ηεο Φχζεο. Φαίλεηαη φηη νη ζηνραζηηθνί κεραληζκνί πνπ
πξνηείλνληαη απφ ηε ζχγρξνλε εμειηθηηθή, δελ είλαη ζπκβαηνί κε ηελ εμειηθηηθή θαισδίσζε
ηνπ εγθεθάινπ καο, πνπ αλαδεηεί παληνχ ζρέδην θαη ζθνπφ.

149

ρέζε επίδνζεο-εηδηθόηεηαο ησλ ΠΔ04
One way ANOVA γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο έδσζε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο (F(3,152)=20,536, p=0,000). Post hoc
ζπγθξίζεηο κε Tukey HSD test έδεημαλ φηη ε επίδνζε ησλ βηνιφγσλ (73,26 ± 12,31) είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αλψηεξε απφ ησλ θπζηθψλ (56,47 ± 17,79, p=0,000), ησλ ρεκηθψλ
(53,45 ± 15,07, p=0,000) θαη ησλ γεσιφγσλ (49,78 ± 19,78, p=0,001). Αελ ππήξρε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επίδνζε αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο ηνπ θιάδνπ ΠΒ04.
ε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζθνξ ζηηο εξσηήζεηο
ηεο ζχγρξνλεο εμέιημεο ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ αθνξνχζαλ ηε θπζηθή επηινγή (κε εμαίξεζε
ηνπο γεσιφγνπο, φπνπ πηζαλφλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο, ηα απνηειέζκαηα δελ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά). Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη φηαλ θνηηάκε ζπλνιηθά ηελ θαηεγνξία
ΠΒ04, είηε ηνπ Ρεζχκλνπ, είηε ην ζπλνιηθφ δείγκα. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ
πίλαθα 1.
Δηδηθόηεηα

Δπίδνζε ζύγρξνλε Δπίδνζε Φπζηθή
εμέιημε (%)
Δπηινγή (%)

Paired Samples t-test

ΠΒ04.01

49,30 ± 17,89

61,14 ± 22,87

t(43)=-3,409, p=0,001

ΠΒ04.02

45,23 ± 13,92

58,80 ± 22,61

t(24)=-2,630, p=0,015

ΠΒ04.04

58,27 ± 14,93

83,00 ± 14,33

t(79)=-13,863, p=0,000

ΠΒ04.05

42,86 ± 18,23

54, 29 ± 24,05

t(6)=-1,555, p=0,171

ΠΒ04 (Ρέζπκλν)

51,38 ± 17,19

68,87 ± 20,51

t(52)=-6,688, p=0,000

ΠΒ04 (ζπλνιηθά)

52,96 ± 16,67

71,67 ± 22,12

t(155)=-11,225, p=0,000

Πίλαθαο 1. Βπίδνζε αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ θαη εηδηθφηεηα.
πκπεξάζκαηα γηα ην εξεπλεηηθό εξγαιείν
Δ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ εξγαιείνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ 0,82, ηηκή πνπ θξίλεηαη
πςειή. Βηδηθά γηα ην ζθέινο πνπ αληηζηνηρεί ζην CINS, ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα ήηαλ 0,851,
ηηκή πνπ επηβεβαηψλεη ηελ εηθφλα ησλ Athanasiou & Mavrikaki (2013), νη νπνίνη ζε αλάινγε
εθαξκνγή ηνπ CINS ζε θνηηεηέο, έδσζαλ ζπλνιηθή ηηκή α=0,877. Βληνπίζηεθαλ φκσο θαη
νξηζκέλεο αδπλακίεο. ε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ, ηα δεπγάξηα ησλ εξσηήζεσλ δελ
νκαδνπνηήζεθαλ ζηελ ίδηα ζπληζηψζα ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο (εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ
ζηελ θιεξνλφκεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο, ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνλ
αληαγσληζκφ γηα ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο). Ο εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ απηψλ κπνξεί λα
γίλεη νδεγφο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ.
Σν πξψην ζθέινο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πνπ εμέηαδε ηε
ζχγρξνλε εμέιημε) ήηαλ πξνβιεκαηηθφ, θαζψο εμέηαδε πνιιά δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κε
ιίγεο εξσηήζεηο αλά αληηθείκελν. Παξφια απηά, έδσζε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη αλέδεημε
ηηο αδπλακίεο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ εξσηεζέλησλ. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίζηεθε
ζην ζθέινο ηεο evo-devo. Σν ζπγθεθξηκέλν ζθέινο, αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα αλακνξθσζεί
ξηδηθά, κάιινλ ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί, θαζψο, φπσο απνδείρζεθε απφ ηε ρξήζε ηνπ, πην
πνιχ θνπξάδεη θαη απνζαξξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπλερίζνπλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, παξά δίλεη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθά βηνινγηθά θαηλφκελα.
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Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ εμέιημε θαίλεηαη φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ζε
κεγάιν βαζκφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ δαξβηληζκνχ. Τπάξρνπλ ζεκεία πνπ δείρλνπλ
αδπλακίεο, αιιά απηέο θαίλνληαη λα ζρεηίδνληαη κε βαζχηεξα λνεηηθά εκπφδηα, πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηε θχζε ηεο επηζηήκεο, παξά κε ηελ ίδηα ηε θπζηθή επηινγή. Πιένλ,
θαίλεηαη φηη ε πξφθιεζε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμέιημεο
βξίζθεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ζχλζεζεο ηεο εμειηθηηθήο επηζηήκεο. Οη ηδηαίηεξεο
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ΠΒ04 ζηνλ ηνκέα απηφ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε κία πην
ελδειερή έξεπλα ησλ γλψζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ πηπρψλ ηεο εμέιημεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα
κπνξνχζε λα επεθηαζεί ην θνκκάηη πνπ δηεξεπλά ηελ ηπραία γελεηηθή παξέθθιηζε θαη απηφ
ηεο γελεηηθήο, ή αθφκα θαιχηεξα, νη δχν απηέο ελφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα απνζπαζηνχλ απφ
ηηο εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηε θπζηθή επηινγή θαη λα απνηειέζνπλ αλεμάξηεην εξεπλεηηθφ
εξγαιείν.
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Αθήγεζε: έλα εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο –
ηξόπνη θαη ηερληθέο – έλα βησκαηηθό ζεκηλάξην.
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2
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Πεξίιεςε
Δ αθήγεζε ηζηνξηψλ απνηειεί κία παλάξραηα, δηαρξνληθή εθπαηδεπηηθή κέζνδν πνπ αθφκε
θαη ζηηο κέξεο καο παξακέλεη ζχγρξνλε θαζψο νη ηζηνξίεο ζπληζηνχλ απνηειεζκαηηθή
κλεκνηερληθή θαη ε αθήγεζή ηνπο θαιιηεξγεί αηκφζθαηξα γηα νπζηαζηηθέο ζπδεηήζεηο
κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Δ αθήγεζε πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν εηζαγσγήο ηεο
ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο ζηε δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο, επεθηείλνληάο ηε ζε επηζηεκνληθφθνηλσληθφ-πνιηηηζκηθά δεηήκαηα. Μπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε
δηδαζθαιία ηφζν επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη ελλνηψλ ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο,
ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν νμχλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ. Σν
ζεκηλάξην είλαη βησκαηηθφ θαη έρεη ζηφρν λα εθνδηάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηζηνξίεο απφ
ηελ ηζηνξία ηεο βηνινγίαο θαη κε ηερληθέο αθήγεζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηελ
αθεγεκαηηθή κέζνδν ζην κάζεκά ηνπο. Σν ζεκηλάξην έρεη ήδε πινπνηεζεί ζην ζπλέδξην ηεο
ΠΒΐ ζηελ Καηεξίλε, θαη ζηελ Ώζήλα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επαλαιεθζεί επεηδή είρε κεγάιε
δήηεζε. εκεηψλεηαη φηη δελ απεπζχλεηαη ζε φζνπο ην έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη.
Λέμεηο-θιεηδηά:
αθήγεζε, ηζηνξία ηεο επηζηήκεο, θχζε ηεο επηζηήκεο, δηδαθηηθή βηνινγίαο, θνηλσληθφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην επηζηήκεο
Δηζαγσγή
Θεσξεηηθό Μέξνο
Δ αθήγεζε απνηειεί κία παλάξραηα, δηαρξνληθή εθπαηδεπηηθή κέζνδν πνπ αθφκε θαη ζηηο
κέξεο καο παξακέλεη ζχγρξνλε. ηηο θνηλσλίεο πξηλ ηε γξαθή κέζσ ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ
κεηαβηβάδνληαλ ε γλψζε θαη νη εκπεηξίεο απφ ηε κία γεληά ζηελ άιιε (Egan 1989). Οη
ηζηνξίεο σο λνεηηθά θαηαζθεπάζκαηα θαη ε αθήγεζή ηνπο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αλζξψπηλνπ είδνπο πνπ έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημή ηνπ (Boyd 2009, Cron,
2012). Αελ είλαη ππεξβνιή λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν άλζξσπνο είλαη νλ αθεγεκαηηθφ.
Βπηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο, αληαιιάζζεη εηθφλεο θαη εκπεηξίεο, αληηιακβάλεηαη θαη
νηθνδνκεί ηελ άπνςή ηνπ γηα ηνλ θφζκν κέζα απφ ηζηνξίεο (Bruner 2003).
Οη ηζηνξίεο νξγαλψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο ζε κία απζηεξά
θαζνξηζκέλε δνκή (αξρή – κέζε – ηέινο) πνπ νξίδεηαη απφ ζρέζεηο αηηίαο – απνηειέζκαηνο
θαη αληαλαθιά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε αλζξψπηλε ζθέςε (Klassen 2006,
Bruner 2003). ε ζπλδπαζκφ κε ην φηη νη ηζηνξίεο πξνθαινχλ ηζρπξά ζπλαηζζήκαηα (θαη
δεδνκέλνπ ηνπ φηη ν,ηηδήπνηε ζπλδεζεί κε ζπλαηζζήκαηα απνζεθεχεηαη πην εχθνια ζηε
καθξφρξνλε κλήκε) ζπκπεξαίλνπκε κε αζθάιεηα φηη νη ηζηνξίεο απνηεινχλ κία
απνηειεζκαηηθή κλεκνηερληθή (Egan 1989). ΐνεζνχλ δειαδή ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ
απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζηελ αλζξψπηλε κλήκε.
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Πέξα απφ κλεκνηερληθή κέζνδνο, ε αθήγεζε ηζηνξηψλ έρεη νπζηαζηηθή ζέζε ζην ζχγρξνλν
ζρνιείν. Μέζσ ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ, ην θιίκα ζηελ ηάμε βειηηψλεηαη, δεκηνπξγείηαη κία
αηκφζθαηξα ζπλνρήο (Wills 1992) θαη θαηαλφεζεο, ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θαζεγεηή
θαη καζεηψλ εληζρχεηαη (Abrahamson 1998) θαη έηζη θαιιηεξγείηαη έδαθνο πξφζθνξν γηα
νπζηαζηηθέο ζπδεηήζεηο θαη επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κεηαμχ θαζεγεηή θαη καζεηψλ γηα
ζεκαληηθά δεηήκαηα, θνηλσληθφ-επηζηεκνληθά θαη άιια (Kapsala et al. 2017). ια απηά
ζπληεινχλ ζην λα αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ επηζηήκε θαη
ζηα επηζηεκνληθά καζήκαηα (Kokkotas et al. 2010).
Βπηπιένλ ε αθήγεζε πξνζθέξεη έλαλ ελδηαθέξνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηεο ηζηνξίαο ηεο
επηζηήκεο ζηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκνληθψλ καζεκάησλ (Klassen & Klassen 2014). Κάηη
ηέηνην απνηειεί δεηνχκελν ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο θαζψο ζεκαίλεη επέθηαζε ηεο κάζεζεο
θνηλσληθά – ρσξηθά, ρξνληθά – ηζηνξηθά, εζηθά – πνιηηηθά (Engestrom 1999). Μέζα απφ
απηή ηελ επέθηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα αθππληζζνχλ θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ, νδεγνχκελνη ζε δξάζε πξνο φθεινο ηεο επξχηεξεο
θνηλσλίαο (Engestrom 1999, Lankshear & Mclaren 1993). Δ θξηηηθή ζθέςε ηνπο νμχλεηαη θαη
παίξλνπλ ηα εθφδηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ σο απξηαλνί πνιίηεο.
Μέζσ ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν
κάζεζε επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ηα λνεηηθά βήκαηα
ησλ επηζηεκφλσλ ζεκειηψλνληαο θαη απνξξίπηνληαο ηδέεο, νη ελαιιαθηηθέο ηνπο ηδέεο κπνξεί
λα αληηκεησπηζηνχλ (Klopfer 1969) φζν κάζεζε γηα ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε (Galili 2015) θαη
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο (McComas & Kampourakis 2015). Μέζα απφ
ηελ αθήγεζε νη επηζηήκνλεο παξνπζηάδνληαη ζηελ αλζξψπηλε δηάζηαζή ηνπο, κε αδπλακίεο,
θαη θξίζε ελίνηε ππνθεηκεληθή. Δ επηζηήκε παξνπζηάδεηαη σο κία αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα
πνπ επεξεάδεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θάζε
πεξηφδνπ. Δ επηζηεκνληθή κέζνδνο αθνινπζείηαη βήκα-βήκα δηεπθξηλίδνληαο ην πψο
παξάγεηαη ε λέα γλψζε. Μέζσ ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο,
πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο (McComas et al. 1998) κπνξνχλ λα
πξνζεγγηζζνχλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε λα αλαιπζνχλ θαη λα γίλνπλ
θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο.
Πξαθηηθό Μέξνο
Δ αθήγεζε ηζηνξηψλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο, φπσο ηεθκεξηψζεθε ζην ζεσξεηηθφ
κέξνο είλαη έλα πνιχηηκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Γηα λα ην αμηνπνηήζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο,
ζα πξέπεη λα θαηέρεη α) νξηζκέλεο ηζηνξίεο απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο πνπ λα ηαηξηάδνπλ
ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη β) ηελ ηερληθή γηα λα ηηο εηζάγεη ζηελ ηάμε. ηφρνο ηνπ
ζεκηλαξίνπ είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλε ηφζν κε
νξηζκέλεο ηζηνξίεο φζν θαη κε ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηέρλε ηεο αθήγεζεο.
Δ αθήγεζε ηζηνξηψλ είλαη έλα αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ, θάηη πνπ φινη καο αζθνχκε ζηελ
θαζεκεξηλή καο δσή. ηαλ φκσο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί κε ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ
ζηφρν κέζα ζηελ ηάμε, ηφηε πεξλάεη ζηε ζθαίξα ηεο ηέρλεο, θαη νξηζκέλεο ηερληθέο είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα κε ραζεί απηφο ν ζηφρνο. Σν ζεκηλάξην είλαη βησκαηηθφ, κέζα απφ απιέο
αζθήζεηο θαη παηρλίδηα δίλεη ηα εξγαιεία γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα αθεγεζεί πξνθνξηθά κία
ηζηνξία πνπ δηάβαζε. Δ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ζε φιν ην ζεκηλάξην είλαη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή.
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Πεξηγξαθή ζεκηλαξίνπ:
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο πνπ αιιάδνπλ ζπλερψο, κεηαθέξνληαο
δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο, εκπεηξίεο θαη απφςεηο απφ ηε κία νκάδα ζηελ άιιε. Θα εμαζθεζνχλ
ζηα ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο (δξάζε, πεξηγξαθή, ζπλαίζζεκα, ζρφιην) θαη ζα εληνπίζνπλ ηί
ιεηηνπξγία έρεη θάζε έλα απφ απηά ζηελ αθήγεζε. Ο ζηφρνο είλαη ε αθήγεζή ηνπο λα είλαη
ζπλεηδεηή, ψζηε λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ.
ηε ζπλέρεηα ζα επεμεξγαζζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίεο απφ ηελ ηζηνξία ηεο ΐηνινγίαο. Με
παηρλίδηα πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ απνδφκεζε ηεο ηζηνξίαο ζα εληνπίζνπλ ηνλ «ζθειεηφ» ηεο, ηα
θχξηα ζεκεία ηεο, ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ βησκαηηθέο αζθήζεηο ζα «ληχζνπλ» κε
ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία, θάλνληαο ηελ ηζηνξία δηθή ηνπο. ε νκάδεο ζα εληνπίζνπλ ηα ηζηνξηθά
θαη ηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπλ ζε θάζε ηζηνξία θαη ζα αλαδεηήζνπλ
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα ηα ελζσκαηψζνπλ ν θαζέλαο / ε θαζεκία ζηε δηθή ηνπ / ηεο
εθδνρή. Σέινο ν θαζέλαο ζα αθεγεζεί ζε νκάδα ηελ ηζηνξία κε ηελ νπνία αζθήζεθε ζην
ζεκηλάξην, θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθφ-επηζηεκνληθά δεηήκαηα
πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζζνχλ κέζσ θάζε ηζηνξίαο.
Πίλαθαο 1: Οη ηζηνξίεο ηνπ ζεκηλαξίνπ.
Εζηνξία
Πινθή
Βλδεηθη. ζέκαηα Βπηζηεκνληθέο
ζπδήηεζεο
έλλνηεο / Σάμε
Δ Αηπιή Ο Σδέεκο Γνπφηζνλ επηζπκψληαο λα ιχζεη ην  επηζηεκνληθή  δνκή DNA,
Έιηθα
κπζηήξην ηεο δσήο θζάλεη ζην εξγαζηήξην ηνπ κέζνδνο
Μνληέιν
Κάβεληηο ζην Κέεκπξηηδ ηεο Ώγγιίαο φπνπ  ζέζε γπλαίθαο Watson&
ζπλαληά ηνλ Φξάλζηο Κξηθ. Οη δπν ηνπο ζηελ επηζηήκε Crick
αληηκεησπίδνληαο πνιιέο δπζθνιίεο, κε απνηπρίεο  ζπλεξγαζία –  Γ΄Γπκλαζίνπ
θαη κε κία ηδηφξξπζκε ζπλεξγαζία κε ηελ αληαγσληζκφο  ΐ΄Λπθείνπ
εξεπλεηηθή νκάδα ησλ Μφξηο Γνπίιθηλο θαη επηζηεκφλσλ  Γ΄Λπθείνπ
Ρφδακνπλη Φξάλθιηλ, θαηάθεξαλ λα αλαθαιχςνπλ
Πξνζαλαηνην κπζηηθφ ηεο δσήο. (Watson 2012, Crick 2008)
ιηζκνχ
Δ
Μία ηαιαληνχρα καγείξηζζα, Εξιαλδή κεηαλάζηξηα  επηζηεκνληθή  κεηάδνζε
ηπθνεηδήο ζηε Νέα Τφξθε ηνπ 1900. ε φπνην ζπίηη κέζνδνο
αζζελεηψλ
Μαίξε
εξγάδεηαη μεζπά ηπθνεηδήο ππξεηφο. Έλαο  κεηαλάζηεπζε,  ΐ΄Γπκλαζίνπ
πγεηνλνκηθφο επηζεσξεηήο εξεπλά ηα αίηηα ηεο πξνθαηαιήςεηο  Γ΄Λπθείνπ
επηδεκίαο. Ώιιά ε Μαίξε δελ είλαη θαη πνιχ
Γεληθήο
ζπλεξγάζηκε. (Brooks 1996, Soper 1939)
Παηδείαο (ΓΠ)
Οη
ηε ΐφξεην Ώκεξηθή ν εξρνκφο ηεο Άλνημεο  ζεκαζία
 βηνζπζζψθνθθηλν- ζεκαηνδνηείηαη απφ ην θειάεδεκα ησλ επηθνηλσλίαο
ξεπζε
ιαίκεδεο θνθθηλνιαίκεδσλ. Σν 1954 φκσο ζην θάκπνπο ηνπ επηζηεκφλσλ  ΐ΄Γπκλαζίνπ
πνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μίζηγθαλ νη θνθθηλνιαίκεδεο  νηθνλνκηθέο θαη  Γ΄Λπθείνπ
ζηψπεζαλ πέθηαλε λεθξνί ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ. Έλα πνιηηηθέο
ΓΠ
κπζηήξην πνπ ν θαζεγεηήο νξληζνιφγνο Σδσξηδ επηξξνέο ζηελ
Γνπάιιαο ζα ιχζεη, βάδνληαο ζε θίλδπλν ηελ επηζηήκε
αθαδεκατθή ηνπ θαξηέξα. (Morgan 2012, Wallace
& Bernard 1963, Carson 1962, Wallace 1958)
Ααξβίλνο – ηελ Ώγγιία ηνπ 19νπ αηψλα δνπλ ν Κάξνινο  ε παξαγσγή
 ζεσξία ηεο
Γνπάιιαο: Ααξβίλνο, γηνο γηαηξνχ ηεο θαιήο θνηλσλίαο θαη ν λέαο γλψζεο
εμέιημεο /
Απν κπαιά,Άιθξελη Ράζει Γνπάιαο πνπ ζηακάηεζε ην  ε επίδξαζε ηεο θπζηθή
κηα ηδέα ζρνιείν ζηα 14 γηα λα βνεζά ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. θνηλσλίαο ζηελ επηινγή
Καη νη δχν κε δηαθνξεηηθά κέζα, κα κε θνηλά πξναγσγή ηεο  Γ΄Γπκλαζίνπ
φλεηξα, ηαμίδεςαλ, καγεχηεθαλ απφ ηελ επηζηήκεο
 Γ΄Λπθείνπ
πνηθηινκνξθία ηεο δσήο, θαη πξνζπάζεζαλ λα ηελ
ΓΠ
εμεγήζνπλ. (Beccaloni 2008, Leff 2008)
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Πεξίιεςε
Σν βηβιίν «Γηδάληα ειιεληθψλ πφιεσλ: ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ
πεξηβάιινλ» απνηειεί νδεγφ μελάγεζεο ζηελ απηνθπή ρισξίδα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Δ
δνκή ηνπ πεξηιακβάλεη εηζαγσγή ζηελ αζηηθή νηθνινγία, βηνινγηθέο-νηθνινγηθέο
πιεξνθνξίεο θαη εθαηνληάδεο ραξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο γηα >100 δηδάληα
(ζπλαζξσπηζηηθά θπηά) ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ εθηελείο πιεζπζκνχο ζε ειιεληθέο πφιεηο θαη
γεηηνληθέο αγξνηηθέο εθηάζεηο, εηδηθά ζπζηήκαηα ιήςεο απφθαζεο (απινπζηεπκέλεο θιείδεο
ηαμηλνκηθνχ πξνζδηνξηζκνχ) γηα αλαγλψξηζε ησλ θπηψλ, εηθνλνγξαθεκέλν γισζζάξη
εμεηδηθεπκέλσλ βνηαληθψλ φξσλ, αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επηζηεκνληθψλ νλνκάησλ ησλ
θπηψλ θαη παηγλίδη memory γηα θχιια, άλζε-ηαμηαλζίεο θαη θαξπνχο. Σν εγρεηξίδην
ιεηηνπξγεί σο νδεγφο πεδίνπ θαη απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα,
καζήκαηα θαη ζρέδηα δξάζεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο-επαηζζεηνπνίεζεο. Ώπεπζχλεηαη
πξσηίζησο ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα (αλα-)γλσξίζνπλ ηελ απηνθπή ρισξίδα ησλ ειιεληθψλ
πφιεσλ θαη ησλ γχξσ αγξψλ ζην πιαίζην δξάζεο ηνπο ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ
(εηδηθνί επηζηήκνλεο, εθπαηδεπηηθνί, θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο θαη καζεηέο, θνξείο ηνπηθήο
απηνδηνηήθεζεο, θέληξα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, πεξηβαιινληηθνί θνξείο, ζσκαηεία,
ζχιινγνη θαη απινί πνιίηεο).
Λέμεηο-θιεηδηά: Ώπηνθπή, θιείδα, memory, εηπκνινγία, νδεγφο πεδίνπ
πλαλζξσπηζηηθά θπηά ή δηδάληα ειιεληθώλ πόιεσλ
Σα ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά είλαη ηα θπηά εθείλα πνπ θηινχλ λα δνπλ κεηά ησλ αλζξψπσλ,
αγαπνχλ λα ελδηαηηψληαη ή λα θαηνηθνχλ κεηαμχ ή πιεζίνλ ησλ αλζξψπσλ, ηα νπνία
επσθεινχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (Κξίγθαο &
Ααξδηψηεο 2008). Ο φξνο απηφο πξνέξρεηαη απφ ην ην ξήκα ζπλαλζξσπεχνκαη, ην νπνίν έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Ώξηζηνηέιε ηφζν γηα δσηθνχο νξγαληζκνχο (Γψσλ Εζηνξίαη 599α,
21) φζν θαη απφ ην Θεφθξαζην γηα θπηηθνχο νξγαληζκνχο (Φπηψλ Εζηνξίαη 3.2.2). Σα
ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά ζπλήζσο ηα εθιακβάλνπκε σο «δηδάληα» θαιιηεξγεηψλ (Λφιαο 2014),
δειαδή απηνθπή θπηά ηα νπνία είλαη αλεπηζχκεηα γηα νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο ή
νηθνινγηθνχο ιφγνπο επεηδή αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε ζε έλα θπζηθφ ή δηαρεηξηδφκελν
νηθνζχζηεκα (π.ρ. θαιιηέξγεηεο ή ρψξνη αζηηθνχ πξαζίλνπ). ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηα
δηδάληα (ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά) ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο κνξθέο αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη έρνπλ
αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ θπηηθνχ πιηθνχ αιιά θαη ζηε
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γεληθφηεξε ιεηηνπξγία θαη αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ απηψλ. Δ αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ ζην
αζηηθφ πξάζηλν ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
πφιεσλ, ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο καθξνβηφηεηαο ησλ ππνδνκψλ ησλ πφιεσλ
(Ώθεληνχιε & ΐπδαληηλφπνπινο 2012).
Δ θπηηθή πνηθηιφηεηα ησλ πφιεσλ ζπληζηά θεθάιαην ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ δηαηίζεηαη
δσξεάλ πξνο ηηο αξρέο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο γηα δηαρείξηζε θαη πνιχπιεπξε
αμηνπνίεζε (Κξίγθαο 2011). Ώλ θαη απηφ ην θπηηθφ θεθάιαην έρεη θαηαγξαθεί ζε
επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη έρεη απνηηκεζεί κε βηνινγηθνχο θαη ηζηνξηθνχο φξνπο,
ρξεηάδεηαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν γλσζηφ ζηηο αξρέο, ζηνπο θνξείο, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη
ηνπο θαηνίθνπο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ (Ώθεληνχιε θ.ά. 2015). ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε
παξνχζα εξγαζία επηζεκαίλεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ βηβιίνπ-νδεγνχ «Γηδάληα ειιεληθψλ
πφιεσλ: ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ» (Κξίγθαο θ.ά. 2017)
ζε δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ψζηε ζην πιαίζην ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο λα εληαρζεί θαη λα αλαδεηρζεί ε «θχζε ηεο πφιεο» σο
εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη βησκαηηθφ κέζν θαζεκεξηλήο δσήο.
Σν βηβιίν «Γηδάληα ειιεληθψλ πφιεσλ: ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ
πεξηβάιινλ» (Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Θεζζαιίαο 2017, Βηθ. 1) αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε
ησλ απηνθπψλ θπηψλ κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο αζηηθήο νηθνινγίαο
(γεληθφ κέξνο). ε εηδηθφ κέξνο ηνπ βηβιίνπ πεξηιακβάλνληαη >100 θνηλά δηδάληα
(ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά), ηα νπνία ζπλαληψληαη ζπρλφηαηα ζε πνιιέο ειιεληθέο πφιεηο. Σα
θπηά πνπ επηιέρζεθαλ επνηθίδνπλ πνιινχο αλζξσπνγελείο θαη αλζξσπνεπεξεαδφκελνπο
βηνηφπνπο, ζρεκαηίδνπλ ζπλήζσο εθηελείο πιεζπζκνχο ζε πνιιά αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο
φπσο Ώζήλα, Πεηξαηάο, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Δξάθιεην, Λάξηζα, ΐφινο, Εσάλληλα, Καβάια,
ΐέξνηα θ.ά. θαη απνηεινχλ επξέσο δηαδεδνκέλα θαη επηδήκηα δηδάληα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο
θαιιηέξγεηεο ζηελ Βιιάδα. Γηα θάζε δηδάλην (ζπλαλζξσπηζηηθφ θπηφ) παξέρνληαη:
1.Σαμηλνκηθέο πιεξνθνξίεο (θνηλφ θαη επηζηεκνληθφ φλνκα, νηθνγέλεηα), κε επεμήγεζε ησλ
επηζηεκνληθψλ νλνκάησλ ζε εηδηθφ παξάξηεκα, 2. Βπηιεγκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο
θσηνγξαθίεο γηα δηεπθφιπλζε αλαγλψξηζεο θαη ζχληνκε κνξθνινγηθή πεξηγξαθή θάζε
θπηνχ, ελψ νη βαζηθέο έλλνηεο θαη εμεηδηθεπκέλνη βνηαληθνί φξνη επεμεγνχληαη ζε εηδηθφ
εηθνλνγξαθεκέλν παξάξηεκα, 3. ΐηνινγηθά ζηνηρεία (θαηαγσγή, εμάπισζή, πεξίνδνο
αλζνθνξίαο, δηάξθεηα δσήο, κνξθή δηαβίσζεο, βηνινγηθφο θχθινο), 4. Οηθνινγηθέο
πιεξνθνξίεο (ηχπνη αλζξσπνγελψλ βηνηφπσλ φπνπ ζπλαληάηαη), θαη 5. Πξνβιήκαηα
(ηνμηθφηεηα, αιιεξγηνγφλνο δξάζε, θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ θ.ά.) πνπ πξνθαιεί ε παξνπζία
ηνπο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Βπηπξφζζεηα, ζε εηδηθά παξαξηήκαηα ηνπ βηβιίνπ,
πεξηιακβάλνληαη απινπζηεπκέλε θιείδα πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξνπζηαδφκελσλ θπηψλ θαη
εηδηθφ παηρλίδη memory γηα βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά (άλζε-ηαμηαλζίεο, θχιια, θαξπνί).
Καηαλόεζε, εμεξεύλεζε θαη αλαγλώξηζε απηνθπώλ θπηώλ ειιεληθώλ πόιεσλ
πλήζσο νη πνιίηεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ νξηζκέλεο θνηλέο
αληηζηάζεηο σο πξνο ηελ ελαζρφιεζε κε ηα απηνθπή θπηά ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ.
Παξαθάησ δηαηππψλνληαη νη πην ζπλεζηζκέλεο αληηζηάζεηο-ελδνηαζκνί θαη πξνηείλνληαη,
θαηά πεξίπησζε, ηξφπνη δεκηνπξγηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο κε βάζε ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν
πιηθφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ (Βηθ. 1):
1. «Γελ θαηαιαβαίλσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ: Πώο λα ηα μερσξίζσ;»
Γηαζθεδάδνπκε παίδνληαο βνηαληθό MEMORY (Γεο, αλαγλώξηζε, ζπκήζνπ, επίιεμε θαη
θέξδηζε! )
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Σν παηρλίδη memory βνηαληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκβάιεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε
ηε κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξνπζηαδφκελσλ θπηψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ.
Οη παίρηεο κέζα απφ ην παηρλίδη απηφ νμχλνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα
δηαθξίλνπλ κνξθνινγηθέο δηαθνξέο, θάλνπλ ππνκνλή πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπο θαη απηνζπγθεληξψλνληαη, ραξηνγξαθνχλ ηε ζέζε ησλ θαξηψλ ζην κπαιφ ηνπο, επηθεληξψλνπλ ηελ
πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, εμαζθνχλ ηε κλήκε ηνπο κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν,
αλαπηχζζνπλ γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά, θάλνπλ επηινγέο ρσξίο λα απνζαξξχλνληαη απφ ηελ
απνηπρία θαη ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Σν
ζελάξην ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν (www.biologyinschool.gr/wpcontent/uploads/2017/01/herb.book_.pdf).
2. «Η αλαγλώξηζε θπηώλ εκπιέθεη εμεηδηθεπκέλε νξνινγία θαη απαηηεί κηθξνζθόπην ή
ζηεξενζθόπην: Μπνξεί λα γίλεη αιιηώο»; Δμνηθείσζε κε εηθνλνγξαθεκέλν γισζζάξη
βνηαληθώλ όξσλ θαη εζηίαζε ζε επδηάθξηηα καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θπηώλ
ε 13 ζειίδεο (Ώ4) ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ πεξηγξάθνληαη ζπλνιηθά 120 εμεηδηθεπκέλνη
φξνη, νη νπνίνη εηθνλνγξαθνχληαη κε 72 ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηά
ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ (νπηηθνπνίεζε νξνινγίαο). Γηα ηελ απινχζηεπζεδηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο θπηηθψλ δεηγκάησλ (βι. παξαθάησ) επηιέρηεθαλ
κφλν κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ πνπ είλαη δηαθξηηά δηα γπκλνχ νθζαικνχ
(θαηάξγεζε πξναπαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, απινχζηεπζε) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 50%
ησλ παξαπάλσ φξσλ (πεξηνξηζκφο νξνινγίαο). Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη κε εκπέδσζε 60
βνηαληθψλ φξσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δηαθξηηά >100 δηαθνξεηηθά ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά.
3. «Όια ηα θπηά κνπ θαίλνληαη ίδηα: Πώο κπνξώ λα ηα δηαθξίλσ ζηελ πόιε κνπ»; Με
εηδηθά ζρεδηαζκέλν ζύζηεκα ιήςεο απόθαζεο γηα ζηαδηαθή θαη θαζνδεγνύκελε δηάγλσζε
ηαπηόηεηαο ζε άγλσζηα θπηηθά δείγκαηα (θιείδα ηαμηλνκηθνύ πξνζδηνξηζκνύ)
Οη θιείδεο είλαη εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ηελ αλαγλψξηζε άγλσζησλ δεηγκάησλ θαη επηηξέπνπλ
ηε δηάγλσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Οη θιείδεο θπηψλ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηεξαξρηθά
δνκεκέλεο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο ησλ θπηψλ (π.ρ. αζξνίζκαηα, θιάζεηο, νκάδεο, νηθνγέλεηεο,
γέλε, είδε) θαη βαζίδνληαη ζηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ
δηάθνξσλ νκάδσλ θπηψλ. Ώπνηεινχλ έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ιήςεο απφθαζεο ην νπνίν
πεξηιακβάλεη δηαδνρηθά θαη ηεξαξρεκέλα βήκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ζρεηηθά κε
δηαγλσζηηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ. Βπηιέγνληαο ζσζηά ζε θάζε βήκα ηεο
θιείδαο, ν ρξήζηεο πξννδεπηηθά θαζνδεγείηαη ζηε δηάγλσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο
πνπ εμεηάδεη. Οη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο θιείδεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ ζηεξίδνληαη ζηελ
νπηηθή παξαηήξεζε-εμέηαζε επδηάθξηησλ καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θπηψλ,
πεξηιακβάλνπλ πέληε επίπεδα κε επηκέξνπο εξσηήζεηο (επηκέξνπο βήκαηα) θαη αλαπηχρζεθαλ
εηδηθά γηα ηα επεθηαηηθά απηφρζνλα θπηά θαη ηα εηζβνιηθά αιιφρζνλα θπηά πνπ ζρεκαηίδνπλ
εθηελείο πιεζπζκνχο θαη είλαη θνηλφηνπα ζηηο ειιεληθέο πφιεηο. Οη εηδηθνί φξνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιείδα, επεμεγνχληαη ή/θαη εηθνλνγξαθνχληαη ή απνηεινχλ παηρλίδη
memory ζε παξαξηήκαηα ηνπ βηβιίνπ.
4. «Σα επηζηεκνληθά νλόκαηα ησλ θπηώλ είλαη μεληθά θαη αθαηαιαβίζηηθα: εκαίλνπλ
θάηη»; Δμνηθείσζε κε εηπκνινγία-ζεκαζηνινγία επηζηεκνληθώλ νλνκάησλ θαη πξννπηηθέο
ε εηδηθφ παξάξηεκα ηνπ βηβιίνπ, επεμεγείηαη ε δησλπκηθή επηζηεκνληθή νλνκαζία θάζε
παξνπζηαδφκελνπ θπηνχ (γέλνο θαη είδνο), κε ζχληνκε εηπκνινγηθή-ζεκαζηνινγηθή
αλάιπζε. Ώπηή ε δπλαηφηεηα επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ νλφκαηνο ελφο θπηνχ κε
πνιηηηζκηθέο, ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη βηνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην
«άγλσζην» επεμεγείηαη θαη πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ην «γλσζηφ», ην φλνκα ζπλδέεηαη κε
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επηπιένλ πιεξνθνξίεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνκλεκφλεπζε θαη ε πεξαηηέξσ
εθπαηδεπηηθή δηεξεχλεζε (π.ρ. θαληαζία, δεκηνπξγηθή γξαθή θαη δξακαηνπνίεζε).
5. «Πώο λα ζπγθξαηήζσ ηόζα νλόκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά»; Δκπιέθνληαο πνιιέο θνξέο,
πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ελαζρόιεζεο!
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ ψζηε λα ιεηηνπξγεί ηφζν σο εγρεηξίδην φζν θαη σο
νδεγφο πεδίνπ γηα ηα απηνθπή θπηά ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ επηηξέπεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ
ρξήζηε κε ηηο κνξθέο ησλ δηαθνξεηηθψλ θπηψλ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο
απηψλ ζην πεδίν. Δ εμεξεχλεζή ηνπο ζην πεδίν κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί πεξαηηέξσ κε ηε
δεκηνπξγία εηδηθψλ θαξηψλ αλαγλψξηζεο θπηψλ, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ βαζηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε θάζε θπηνχ ζην πεδίν. Δ δπλαηφηεηα
δηάγλσζεο ηαπηφηεηαο ζε έλα άγλσζην θπηηθφ δείγκα κέζσ ηνπ απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο
ιήςεο απφθαζεο (θιείδα ηαμηλνκηθνχ πξνζδηνξηζκνχ) παξέρεη ην θιεηδί γηα ηελ πεξαηηέξσ
πξφζβαζε ζε πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν θπηηθφ δείγκα. Δ
ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ νλνκάησλ ησλ θπηψλ επηηξέπεη ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε
νκάδεο (νηθνγέλεηεο θπηψλ) πνπ κνηξάδνληαη θνηλά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε
εηπκνινγηθή-ζεκαζηνινγηθή αλάιπζή ηνπο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο καθξνρξφληαο
απνκλεκφλεπζήο ηνπο. Δ επηηφπηα δηάθξηζε-αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ (θπηά) φηαλ
ζπλδέεηαη κε επηηφπηα ή κεηαγελέζηεξε απφδνζε κνλαδηαίσλ νλνκάησλ (επηζηεκνληθά ή/θαη
θνηλά νλφκαηα) ζε απηέο ηηο κνξθέο, ζπληζηά ηθαλή ζπλζήθε καθξνρξφληαο απνκλεκφλεπζεο,
ε νπνία, σο δηαδηθαζία, αλαηξνθνδνηείηαη θαη αλαδσνγνλείηαη ζπλερψο ζε θάζε εμεξεχλεζε
πεδίνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απνκλεκφλεπζεο νλνκάησλ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ εχθνια
θαη άιια εηδηθά παηρλίδηα φπσο γηα παξάδεηγκα taboo θπηηθψλ νλνκάησλ θαη παηρλίδηα
αλαγξακκαηηζκψλ νλνκάησλ. Δ ζχλδεζε ησλ βνηαληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε εηθφλεο θαη
δηαγξάκκαηα επηηξέπεη ηελ νπηηθνπνίεζε θαη δηεπθνιχλεη ηε καθξνρφληα απνκλεκφλεπζή
ηνπο. Δ δπλαηφηεηα παηρληδηνχ θαη εμάζθεζεο κε ην εηδηθφ memory ηνπ πξνηεηλφκελνπ
βηβιίνπ επηηξέπεη ηε δηαζθεδαζηηθή απνκλεκφλεπζε-ραξηνγξάθεζε θαη εκπέδσζε ησλ
κνξθνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θπηψλ.
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Δηθόλα 1. Βπηζθφπεζε δνκήο, πεξηερνκέλνπ θαη εηδηθψλ παξαξηεκάησλ ηνπ βηβιίνπ
«Γηδάληα ειιεληθψλ πφιεσλ: ζπλαλζξσπηζηηθά θπηά ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ»
(Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Θεζζαιίαο 2017), ην νπνίν πξνηείλεηαη σο πνιπιεηηνπξγηθφ
εγρεηξίδην γηα δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο-επαηζζεηνπνίεζεο
Γπλαηόηεηεο εθαξκνγήο
Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ην παξφλ βηβιίν σο εγρεηξίδην κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ζηα νπνία πξνζεγγίδνληαη νη
έλλνηεο «ρισξίδα», «βηνπνηθηιφηεηα», «πφιε», «νηθνζχζηεκα» θαη «αζηηθφ πξάζηλν»
(Ώθεληνχιε θ.ά. 2015). Σέηνηα πξνγξάκκαηα αλαπηχζζνληαη ζπλήζσο γχξσ απφ δηάθνξνπο
ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο φπσο «Aζηηθφ πεξηβάιινλ» (π.ρ. ρψξνη
πξαζίλνπ, ειεχζεξνη ρψξνη θαη πξάζηλν ζηελ πφιε), «Δ γεηηνληά καο» (π.ρ. ην πάξθν ηεο
γεηηνληάο κνπ, ην άιζνο ηεο γεηηνληάο κνπ), «Δ Βιιεληθή ρισξίδα» (π.ρ. γλσξηκία κε ηα θπηά
ηνπ ηφπνπ κνπ), «Ο ξφινο ησλ θπηψλ ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν», «ρνιηθή απιήρνιηθφο θήπνο» (π.ρ. πξαζηλίδνληαο ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ν καγηθφο θφζκνο ησλ θπηψλ,
γλσξηκία κε ηα θπηά, ην νηθνζχζηεκα ηνπ θήπνπ, θ.ά.). Με ηε βνήζεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ
πιηθνχ θαη ηεο απινπζηεπκέλεο θιείδαο ηαμηλνκηθνχ πξνζδηνξηζκνχ γηα ηα παξνπζηαδφκελα
θπηά, νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ εχθνια ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο
ηα δηδάληα. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
ζρεδηαζκφ ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο: 1.
Γλψζεο-θαηαλφεζεο (π.ρ. λα γλσξίζνπλ ζηνηρεία ηεο αζηηθήο ρισξίδαο-βηνπνηθηιφηεηαο θ.ά.)
κε ζρεδίν εξγαζίαο ή παηγλίδη memory, 2. ηάζεσλ θαη αμηψλ (λα πξνιακβάλνπλ πξνβιήκαηα
πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλλα θαηαλνήζνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ θ.ά.) κε ηε κεζνδνινγία π.ρ. ηεο
επίιπζεο πξνβιήκαηνο ή/θαη ηεο αλάιπζεο θαη κειέηεο κηαο ραξαθηεξηζηηθήο πεξίπησζεο, 3.
Εθαλνηήησλ-δπλαηνηήησλ (π.ρ. λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κεηά απφ εμέηαζε δεηγκάησλ κε ηε
βνήζεηα ηεο θιείδαο ή λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο ηεο πφιεο θαη
λα αλαιχζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ θαηέγξαςαλ γηα ηα είδε θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ
δηδαλίσλ κε ηε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο πεδίνπ ή/θαη ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ), 4.
πκκεηνρηθήο δξάζεο (λα πξνσζήζνπλ έλα ζρέδην αιιαγήο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζην
αζηηθφ πξάζηλν, λα αλαπηχμνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίδνπλ, λα εξεπλνχλ, λα
νξγαλψλνπλ θαη λα πινπνηνχλ δξάζεηο ζην αζηηθφ πξάζηλν ζε ηνπηθφ επίπεδν θ.ά. κε ηε
κεζνδνινγία π.ρ. ηεο αλίρλεπζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ ή/θαη
ηεο έξεπλαο κε ππνβνιή εξσηήζεσλ (Μηραήι θαη Παπαδεκεηξίνπ 2008).
Δ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζρεηηθψλ κε: (α) ην αζηηθφ
πεξηβάιινλ (π.ρ. Πάξθα ηεο πεξηνρήο καο, Πξάζηλν ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, Μειέηε ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ δήκνπ καο, ΐησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην θπζηθφ ηνπίν ηεο
πεξηνρήο καο, Μειέηε ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο καο), (β) ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. Δ απιή
ηνπ ζρνιείνπ, ρνιηθφο ρψξνο θαη πεξηβάιινλ, Αηακφξθσζε αχιεηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ,
ρεδίαζε ηνπ ζρνιηθνχ ππαίζξηνπ ρψξνπ γηα έλα αεηθνξηθφ κέιινλ), θαη (γ) ε ελαζρφιεζε κε
βησκαηηθά πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα ζε ρψξνπο αζηηθνχ πξαζίλνπ (Ώθχιαο & Ληαξάθνπ
1999, Σακνπηζέιε 2003, Παπαδεκεηξίνπ θ. ά. 2012) κπνξεί λα ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην
εηδηθά ζρεδηαζκέλν πιηθφ θαη πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ-εγρηεξηδίνπ, ψζηε λα
γίλεη θαηαλνεηφο ν ξφινο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη λα ελσκαησζεί απηφο κε πνιχπιεπξν
ηξφπν ζηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Λακβάλνληαο ππφςε φηη έλα απηνθπέο
θπηφ κπνξεί λα βξεζεί θπξηνιεθηηθά παληνχ ζην αζηηθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ (ην γεγνλφο
απηφ είλαη εμνξηζκνχ εληππσζηαθφ: π.ρ. θπηά κέζα ζε θξεάηηα, πάλσ ζε ηνίρνπο θαη
κπαιθφληα, ζε ξσγκέο ηζηκέληνπ, ζηελ άζθαιην, ζε κπάδα, ζε ζθνππηδφηνπνπο θαη ζε πνιιά
απξφζκελα ζεκεία, Κξίγθαο 2011), ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο κεγάινπ
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αξηζκνχ δηδαλίσλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ζηελ πφιε είλαη πνιχ κεγάιε. Έηζη, ην βηβιίν ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη ρξήζηκν ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ηεο
κειέηεο πεδίνπ ζην πιαίζην ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κέληξσλ
Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο, φπσο
γηα παξάδεηγκα: (α) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Ώλαδεηψληαο ην ρακέλν ρψξν…, έλα
πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο αγσγήο γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη ην πξάζηλν ζηε πφιε»
ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ζηε γεηηνληά κε θαηαγξαθή
ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θπηψλ πνπ ζπλαληψληαη» (Μηραήι θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2008) θαη (β)
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Θεζζαινλίθε-ΐηψζηκε πφιε» ηνπ Κέληξνπ
Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο Βιεπζεξίνπ–Κνξδειηνχ γηα ζρεδηαζκφ επί κέξνπο
δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Ώζηηθφ κνλνπάηη», κε θαηαγξαθή θαη
πεξηγξαθή ησλ θπηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο-ρψξνπο πξαζίλνπ
(Ώγγειίδεο θ.ά. 2011).
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Από ην Μαθξόθνζκν ζην Μηθξόθνζκν
Γηψξγνο ΜΏΤΡΟΜΏΣΏΚΔ
ΔΚΦΔ Υαλίσλ, gmavromat@gmail.com, gmavromat’s blog
Πεξίιεςε
Σν ΒΚΦΒ Υαλίσλ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα νξγαλψλεη ην Γηνξηάδνληαο ηηο Φπζηθέο Βπηζηήκεο
ζηα Υαληά φπνπ καζεηέο δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ πξαγκαηνπνηνχλ πεηξάκαηα .Σν 2015
καζεηέο ηεο Ώ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ώιηθηαλνχ ζην πιαίζην ηνπ κάζεκαηνο ηεο ΐηνινγίαο
παξνπζίαζαλ ζην Γηνξηάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα .
Λέμεηο-θιεηδηά
ρέζεηο νξγαληζκψλ, ηαμηλφκεζε νξγαληζκψλ, θπηηαξηθή ζεσξία, γελεηηθφ πιηθφ ( DNA )

Δηζαγσγή
Σν ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθφ εξγαζηήξην ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ νη καζεηέο λα βιέπνπλ ηνλ
θφζκν γχξσ ηνπο κε ην βιέκκα ηεο ΐηνινγίαο . Ξεθηλήζακε απφ ην καθξφθνζκν
παξαηεξψληαο κηα πεηαινχδα λα θάζεηε ζε έλα ινπινχδη θαη νη καζεηέο αλαθάιπςαλ ηελ
ζρέζε ζπκβίσζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δπν νξγαληζκψλ. ηε ζπλέρεηα ηαμηλφκεζαλ
ηνπο δπν νξγαληζκνχο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιείδα πνπ ππάξρεη ζην βηβιίν ηεο βηνινγίαο α΄
γπκλαζίνπ . Δ θπηηαξηθή ζεσξία έβαιε ηνπο καζεηέο ζην κηθξφθνζκν θαη παξαηεξψληαο έλα
θπηηθφ θαη έλα δσηθφ θχηηαξν αλαθάιππηαλ ηηο δηαθνξέο ηνπο . Σα θχηηαξα γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ ρξεηάδνληαη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζην DNA,
παξαηεξψληαο ην κνληέιν αλαθάιππηαλ ηε κνξθή ηεο δηπιήο έιηθαο . Σέινο κε ηε βνήζεηα
κηθξνζθνπίνπ παξαηεξνχζαλ ρξσκνζψκαηα γηα λα δνπλ πσο παθεηάξεηαη ζην DNA ζηνλ
ππξήλα ησλ θπηηάξσλ .
Υξεζηκνπνηήζακε πξνπιάζκαηα πνπ ππήξραλ ζην εξγαζηήξην θαη ε δηάηαμή ηνπο θαίλεηαη
ζηε θσηνγξαθία πνπ αθνινπζεί .

Δηθόλα 1. Γηάηαμε πξνπιαζκάησλ
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Kαηαζηξώλνληαο έλα επηηπρεκέλν πξόγξακκα Erasmus+
Κχξηιινο ΣΒΡΜΠΏΚ1 θαη Αεκήηξηνο ΕΑΔΡΟΠΟΤΛΟ2
2ν ΔΠΑ.Λ. Καηεξίλεο, tserbak@sch.gr
ν
2 ΔΠΑ.Λ. Καηεξίλεο, dsidir@gmail.com
Πεξίιεςε
Σν Πξφγξακκα Erasmus+ απνηειεί ην ηξέρνλ πξφγξακκα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (ΒΒ) γηα
ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020.
ηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ, ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαζψο θαη ζηνλ
εθζπγρξνληζκφ φισλ ησλ ηνκέσλ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν ελ ιφγσ
πξφγξακκα δνκείηαη ζε ηξεηο βαζηθέο Αξάζεηο (Key Actions, ΚΏ) γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
θαηάξηηζε θαη ηε λενιαία, νη νπνίεο είλαη: Αξάζε 1 (KA1): Κηλεηηθφηεηα αηφκσλ, Αξάζε 2
(ΚΏ2): πλεξγαζία γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη Αξάζε 3
(KA3): Βλίζρπζε ζε ζέκαηα κεηαξξπζκίζεσλ πνιηηηθήο. Μεηαμχ ησλ παξαπάλσ νη δχν
πξψηεο δξάζεηο απνηεινχλ εμαηξεηηθέο θαη πνιιέο θνξέο κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα λα
ππνζηεξηρζεί ε θηλεηηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε,
απνθέξνληαο καθξνπξφζεζκα νθέιε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο
νξγαληζκνχο. Δ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζην λα εληάμεη ζηνλ θφζκν ηνπ Erasmus+ ηνπο
λένπο ππνςήθηνπο δηεθδηθεηέο ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη λα βνεζήζεη φζνπο έρνπλ
κηα ζρεηηθή εκπεηξία λα θαηαζηξψλνπλ επηηπρεκέλα ζρέδηα ΚΏ1 θαη ΚΏ2.
Λέμεηο-θιεηδηά: Erasmus+, ζρέδηα KA1, ζρέδηα KA2, ζρνιηθή εθπαίδεπζε
Δηζαγσγή
Σν πξφγξακκα Erasmus ηεο ΒΒ ζεζπίζηεθε ην 1987 σο πξφγξακκα αληαιιαγψλ γηα θνηηεηέο
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα απηφ, καδί κε κηα ζεηξά άιισλ αλεμάξηεησλ
πξνγξακκάησλ, ελζσκαηψζεθε ζην πξφγξακκα Socrates (σθξάηεο) πνπ ζεζπίζηεθε απφ
ηελ ΒΒ ην 1994. Σν πξφγξακκα Socrates έιεμε ην Αεθέκβξε ηνπ 1999 θαη αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην πξφγξακκα Socrates ΕΕ (σθξάηεο ΕΕ) ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2000, ην νπνίν κε ηε ζεηξά
ηνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην πξφγξακκα Lifelong Learning Programme (Πξφγξακκα Αηα
ΐίνπ Μάζεζεο), 2007-2013, ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2007.
Σν Erasmus+ (2014-2020) απνηειεί ην ηξέρνλ πξφγξακκα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη
παξέρεη έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, ηεο λενιαίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ (European Commission 2017a, Erasmus+:
Programme Guide). Με πξνυπνινγηζκφ 14,7 δηζ. επξψ, ζηνρεχεη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα,
κέρξη ηε ιήμε ηνπ, ζε πάλσ απφ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα Βπξσπαίνπο λα ζπνπδάζνπλ, λα
επηκνξθσζνχλ, λα απνθηήζνπλ εκπεηξία (καζεζηαθή ή εξγαζηαθή) θαη λα πξνζθέξνπλ
εζεινληηθή εξγαζία ζην εμσηεξηθφ. Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα έηπραλ κεγάιεο θαη
ελζνπζηψδνπο απνδνρήο απφ ην επξσπατθφ θνηλφ (θαζεγεηέο, θνηηεηέο, καζεηέο,
επηζηήκνλεο, θιπ) θαη ε ηξηαθνληαεηήο πνξεία θαη εμέιημή ηνπο ηα θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ
πην επηηπρεκέλσλ επξσπατθψλ δξάζεσλ. Σν πξφγξακκα Erasmus+, φπσο πξναλαθέξακε,
πεξηιακβάλεη ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ (KΏ) γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε
θαη ηε λενιαία (ΚΏ1,ΚΏ2 θαη ΚΏ3). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πεξηνξηζηνχκε ζηηο δχν
πξψηεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα ζρνιεία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν, λα
θαιπηεξεχζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηηο πξνζθεξφκελεο
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δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα εκπινπηίζνπλ ηε ζρνιηθή
ηνπο δσή θαη ελ γέλεη λα βειηηψζνπλ ην πξνθίι ηνπο.
Οη δξάζεηο ΚΑ1 θαη ΚΑ2 ηνπ Erasmus+ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (γεληθή θαη επαγγεικαηηθή), ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηηο παξαθάησ δξάζεηο ΚΏ1 θαη
ΚΏ2:
1) Κηλεηηθφηεηα Πξνζσπηθνχ (ΚΏ1): Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ παξαθνινχζεζε
εξγαζίαο (job shadowing) ή λα δηδάμνπλ ζε θάπνην ζρνιείν ζην εμσηεξηθφ.
2) Κηλεηηθφηεηα Πξνζσπηθνχ θαη Μαζεηψλ ζηελ Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε θαη
Καηάξηηζε (ΚΏ1-VET): H δξάζε απηή πξνζθέξεη επθαηξίεο θαη δίλεη δπλαηφηεηεο
βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ή καζεηεχνπλ ζηνλ
ρψξν ηεο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ηερληθή εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε,
καζεηεία, πξαθηηθή άζθεζε, job shadowing).
3) ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο (ΚΏ2): Οη ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο απνζθνπνχλ ζηελ
πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ κε ζηφρν ηελ θαηλνηνκία ζηελ
εθπαίδεπζε. ην πιαίζην απηφ ηα ζρνιεία (θαη άιινη ζπλαθείο νξγαληζκνί)
ζπλεξγάδνληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο κάζεζεο αιιά θαη ηεο
πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Γηαηί λα εκπιαθεί έλα ζρνιείν ζην Erasmus+;
Σν πξφγξακκα Erasmus+ απνηειεί γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηε κνλαδηθή πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Γηα ην
ιφγν απηφ απνηειεί εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηα ζρνιεία πνπ ζέινπλ λα δηεπξχλνπλ ηνπο
νξίδνληέο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο παξερφκελεο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνπλ. Βπηγξακκαηηθά, κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα
ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη έλα ζρνιείν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην
πξφγξακκα Erasmus+ ζηα παξαθάησ:







ΐειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο κάζεζεο
Αηεχξπλζε ηνπ νξίδνληα εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ
Απλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ
ΐειηίσζε ηνπ πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ/ελδπλάκσζε ηεο εηθφλαο ηνπ
ΐειηίσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ
Ώλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν

Ο αληίθηππνο ελφο επηηπρεκέλνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο), αιιά θαη ζην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ θαη
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα παξαπάλσ νθέιε αιιά είλαη
πνιπδηάζηαηνο θαη επεξεάδεη καθξνπξφζεζκα ηε ιεηηνπξγία ηεο.
Από ηελ ηδέα ζηε ζύληαμε κηαο πνηνηηθήο πξόηαζεο ζρεδίνπ ΚΑ1/ΚΑ2
Έλα ζρέδην Erasmus+ θαζίζηαηαη πξαγκαηηθά επσθειέο γηα ην ζρνιείν κφλνλ αλ
πξνζδηνξηζζνχλ ηα βαζηθά ηνπ δνκηθά ζηνηρεία απφ ηελ έλαξμή ηνπ. Ώπηφ πξνυπνζέηεη πσο
πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί απφ ηε αξρή, φηη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ελεκεξσζεί
ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη είλαη δεδνκέλε ε ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ε δηάζεζε
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ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζή ηνπ. Έλα αμηφπηζην ζρέδην ΚΏ1/ΚΏ2 ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ηέζζεξα παξαθάησ δνκηθά ζηνηρεία (European Commission 2015,
Erasmus+: A practical guide for school leaders):
θεπηηθό
ην ζθεπηηθφ ζα πξέπεη λα εληνπίδεηαη μεθάζαξε ε βαζηθή ηδέα ηνπ ζρεδίνπ θαη λα
ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζήο ηνπ. Δ αλαγθαηφηεηα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε
αλαθνξά ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ θαη κε ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξίιεςε ηνπ ζρεδίνπ (πνπ απνηππψλεη
ζπλνπηηθά ην ζθεπηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο) πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα, πεξηγξάθνληαο κε
ζαθήλεηα θαη αμηνπηζηία ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζρέδην ζα θαιχςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηθή
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο, γεληθφηεξα.
ηόρνη
Ώπαξαίηεηε θαη ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ζχληαμε νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο
απνηειεί ε χπαξμε μεθάζαξσλ ζηφρσλ. Βίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα νξηζζνχλ κε ζαθή θαη
αμηφπηζην ηξφπν νη ελέξγεηεο/δξάζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζηφρνη απηνί ζα επηηεπρζνχλ. Οη ζηφρνη
κπνξεί λα είλαη γεληθνί (π.ρ. εκπέδσζε ζηνπο καζεηέο ηεο ηδέαο ηνπ «Βπξσπαίνπ πνιίηε»)
αιιά θαη εηδηθφηεξνη (π.ρ. έληαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζηε δηδαζθαιία ζρεηηθψλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ).
Γξαζηεξηόηεηεο
Δ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε θαιψο νξηζκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ηα
άηνκα πνπ εκπιέθνληαη, νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, νη πφξνη πνπ ζα
απαηηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη.
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα
Δ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ επηηπρία ελφο ζρεδίνπ.
Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζηα απηά θαη β) ζηα «άπια»
απνηειέζκαηα. Σα απηά απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζηα «πξντφληα» ή «παξαδνηέα» ηνπ
ζρεδίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ςεθηαθέο πιαηθφξκεο/ηζηφηνπνη, πιηθφ δηάδνζεο (αθίζεο,
θπιιάδηα, θιπ) ή ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σα άπια απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ,
ελδεηθηηθά, λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ, ή αιιαγέο
ζηελ λννηξνπία.
Δπηινγή εηαίξσλ (θνξέσλ ππνδνρήο/ζπλεξγαζίαο)
Καηά ην ζηάδην ζχληαμεο ηεο αίηεζεο/πξφηαζεο Κηλεηηθφηεηαο Πξνζσπηθνχ (ΚΏ1) δελ είλαη
απαξαίηεην λα πξνθαζνξηζζνχλ νη εηαίξνη (θνξείο ππνδνρήο). Χζηφζν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα
έρεη πξνεγεζεί ν εληνπηζκφο ηνπο θαη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξφηαζε. ηηο ηξαηεγηθέο
πκπξάμεηο (ΚΏ2) είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ επηιεγεί νη εηαίξνη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο. Σα θξηηήξηα εμεχξεζεο ησλ εηαίξσλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ
έρεη ζέζεη ην ζρνιείν. Ώλ, γηα παξάδεηγκα, επηδηψθεηαη βειηίσζε ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ζε
θάπνηνλ ηνκέα, ηφηε ζα πξέπεη ε αλαδήηεζε λα εζηηαζζεί ζηελ εμεχξεζε εηαίξσλ πνπ
πξνζθέξνπλ ζπλαθείο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Ώπηφ αθνξά δνκεκέλνπο
θχθινπο καζεκάησλ ή πεξηφδνπο θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ εμέιημε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Ώλ έλα ζρνιείν επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ζχκπξαμεο, ηφηε είλαη
ζεκαληηθφ λα εμεηαζζεί (θαη λα θαηαδεηρζεί) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δπλεηηθψλ ηνπ εηαίξσλ θαη φρη κφλν ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν απηνί ζα ζηεξίμνπλ ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Οη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη αλεχξεζεο
εηαίξσλ είλαη:
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1) Πιαηθφξκα e-twinning (εξγαιείν εμεχξεζεο εηαίξσλ)
2) School Education Gateway (πχιε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλ ζρνιείσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζρεδίσλ Erasmus +, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο βνήζεηαο γηα ηελ εμεχξεζε εηαίξσλ)
3) Αηεζληθέο πλαληήζεηο πλεξγαζίαο (TCAs)
4) Αίθηπν LinkedIn
5) Ώλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν
6) Βκπεηξίεο ζπλαδέιθσλ θαη ζρνιείσλ
πγγξαθή ηεο πξόηαζεο
Με μεθάζαξε ηελ ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε εχξεζε ησλ
θαηάιιεισλ εηαίξσλ, κπνξεί θαλείο λα πξνρσξήζεη ζηε ζπγγξαθή ηεο πξφηαζεο. Οη βαζηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε επηηπρέο απνηέιεζκα ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
 Εθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο (ηνπιάρηζηνλ 3-4 κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία).
 Βπηινγή εχζηνρνπ θαη ειθπζηηθνχ ηίηινπ γηα ην πξφγξακκα (αθξσλχκην).
 αθέο, πεξηεθηηθφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ θείκελν. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο άιιεο
γιψζζαο απφ ηελ ειιεληθή (π.ρ. αγγιηθή), ην θείκελν πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ άηνκν πνπ
γλσξίδεη άξηζηα ηε γιψζζα απηή.
 Πιεξφηεηα ηεο πξφηαζεο: Σα δηάθνξα πεδία ηεο πξφηαζεο ζπκπιεξψλνληαη κε
ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα. Οη πεξηγξαθέο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ
αμηνπηζηία θαη ξεαιηζηηθφηεηα (European Commission 2017b, ERASMUS+:Technical
guidelines for completing application e-Forms).
 Εδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ Πεξηγξαθή θαη ζηελ Πεξίιεςε ηνπ ρεδίνπ. Δ
ζαθήλεηα θαη ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία δηαηππψλνληαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
επηηπρία ηεο πξφηαζεο.
 Δ πξφηαζε ζα αμηνινγεζεί απφ εκπεηξνγλψκνλεο βάζεη θξηηεξίσλ πνηφηεηαο. Δ
αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα θξηηήξηα απηά (European
Commission 2017c, ERASMUS+: Guide for Experts on Quality Assessment)!
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Σν βηβιίν-εγρεηξίδην επαηζζεηνπνίεζεο «Με...Ννπ, Αξσκαηόθεπνο θαη
Δπεμία» καο πξν(ζ)θαιεί λα εκπινπηίζνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο κε
ειιεληθέο ππεξηξνθέο
Νίθνο ΚΡΕΓΚΏ
Ηλζηηηνύην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθώλ Πόξσλ, Διιεληθόο Γεσξγηθόο Οξγαληζκόο
Γήκεηξα, nikoskrigas@gmail.com, nkrigas@bio.auth.gr
Πεξίιεςε
Σν βηβιίν «Με...Ννπ, Ώξσκαηφθεπνο θαη Βπεμία» (Βθδφζεηο Παηάθε) παξνπζηάδεηαη σο
εγρεηξίδην ππφβαζξνπ γηα ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ηδηφηεηεο Βιιεληθψλ
Ώξσκαηηθψλ-Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ (ΒΏΦΦ) κε επεξγεηηθέο επηδξάζεηο («ππεξηξνθέο»),
πνιιά απφ ηα νπνία απνηεινχλ παξαδνζηαθά θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ
Βπξσπατθή Βπηηξνπή Φαξκάθσλ (European Medicines Agency). Παξνπζηάδνληαη
ζπλνπηηηθά ηξία ζρέδηα εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζρεηηθά κε: (α) ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ΒΏΦΦ ζε ηζηνεμεξεπλήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηνλ
νηθνγελεηαθφ-ζπγγεληθφ θχθιν θαη ζε πεγέο πψιεζεο ΒΏΦΦ, (β) ηε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ (ή
θαη νηθηαθνχ) αξσκαηφθεπνπ κε ΒΏΦΦ-ππεξηξνθέο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επνρηθή
πνηθηιφηεηα νζκψλ-γεχζεσλ θαη (γ) εκπινπηηζκφ ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο κε ΒΏΦΦππεξηξνθέο κέζα απφ δεκηνπξγηθή καγεηξηθή ζην ζπίηη θαη γεπζηγλσζία-ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε. Σν ηειεπηαίν ζρέδην εξγαζίαο επεθηείλεηαη απφ ην ζρνιηθφ ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ θαη
κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε αλνηρηά γαζηξνλνκηθά θεζηηβάι κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο. Σα ζελάξηα απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κεκνλσκέλα ζρέδηα εξγαζίαο ή
λα ζπληεζνχλ ζε έλα εληαίν ζρνιηθφ project.
Λέμεηο-θιεηδηά: Ώξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά, δηαηξνθή, θαιιηέξγεηα, πνιιαπιαζηαζκφο,
θήπνο
Δηζαγσγή ζην πξνηεηλόκελν βηβιίν-εγρεηξίδην
Σν βηβιίν «Με... Ννπ, Ώξσκαηφθεπνο θαη Βπεμία: αλαθαιχπηνληαο κπζηηθά ησλ βνηάλσλ»
(Βθδφζεηο Παηάθε 2016) παξνπζηάδεη ηελ επηζθφπεζε ηεο παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο
ζρεηηθά κε ηαπηφηεηα, ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο, ηηο δηαηξνθηθέο ρξήζεηο, ην άξσκα-γεχζε 15
επηιεγκέλσλ Βιιεληθψλ Ώξσκαηηθψλ-Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ (ΒΏΦΦ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο κε εγθεθξηκέλε ρξήζε απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή
Φαξκάθσλ), παξνπζηάδεη 52 κεζνγεηαθά κελνχ, 75 πξσηφηππα δεκηνπξγηθά καγεηξέκαηα
(θαη παξαιιαγέο ηνπο) κε ζπλνδεπηηθά πνηά, 11 ξνθήκαηα θαη 5 πξσηφηππα κείγκαηα θπηψλ
γηα επεξγεηηθά ξνθήκαηα θαη πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, θξνληίδαο,
αλαπαξαγσγήο θαη ρξήζεο ηνπο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ.
Σα ΒΏΦΦ-ππεξηξνθέο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη: αγξην-ηξηαληαθπιιηά, δίθηακνο, θάππαξε,
θξαληά, θξίηακν, θξφθνο, κάξαζνο, καζηίρα, καηδνπξάλα, κειηζζφρνξην, ξνχδη (ή ζνπκάθη),
ζαηνπξέγηα νξέσλ, ηζάη ηνπ βνπλνχ, θαζθνκειηέο θαη ραξνππηά. ην βηβιίν απηφ
παξνπζηάδεηαη έλα πξσηφηππν εγρείξεκα πνπ απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο επεμία καο
(www.patakis.gr/images/files/1164790.pdf): απφ θνκπάξζνη, ηα αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά
θπηά γίλνληαη νη πξσηαγσληζηέο ζηελ θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή θαη ζην νηθηαθφ καο
πεξηβάιινλ. Σν πιηθφ ηνπ βηβιίνπ (www.patakis.gr/images/files/22893/22893/assets/basichtml/index.html#5) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθφ εγρεηξίδην γηα ηα ζρέδηα εξγαζίαο
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πνπ παξνπζηάδνληαη (δηαζέζηκα ζε πην αλαιπηηθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΐαιθαληθνχ
ΐνηαληθνχ Κήπνπ Κξνπζζίσλ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Γελεηηθήο ΐειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ
Πφξσλ ηνπ Βιιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ Αήκεηξα, www.bbgk.gr).
πλνπηηθή πεξηγξαθή ζρεδίσλ εξγαζίαο
1. «Σεθκεξησκέλεο ηδηόηεηεο ειιεληθώλ αξσκαηηθώλ-θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ:
Αμηνιόγεζε ηελ αιήζεηα»
ε απηφ ην ζρέδην εξγαζίαο νη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο (εξεπλεηηθά
δεδνκέλα θαη θιηληθέο κειέηεο) ησλ ΒΏΦΦ ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ αληηπαξαβάιινληαη
θαη ζπγθξίλνληαη κε επξήκαηα απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Ώλά νκάδεο, νη
καζεηέο δηαιέγνπλ θάπνην απφ ηα ΒΏΦΦ ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ θαη θαηαγξάθνπλ ην
θνηλφ θαη επηζηεκνληθφ ηνπ φλνκα θαη ηηο επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλεο ηδηφηεηέο ηνπ.
Υξεζηκνπνηψληαο μερσξηζηά ηηο νλνκαζίεο ηνπ θπηνχ (επηζηεκνληθή ή θνηλή), αλαδεηνχλ ν
θαζέλαο ηηο ηδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζηηο νλνκαζίεο ζην δηαδίθηπν (10 πεγέο κηαο κεραλήο
αλαδήηεζεο). πγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ
απνθιίζεηο απφ ηηο ηεθκεξησκέλεο ηδηφηεηεο θαη ζπδεηνχλ ηα επξήκαηα ζηελ ηάμε (Βηθ. 1).
Σν ζελάξην απηφ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ «Οδεγφ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζρνιηθή, ηελ
πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηνπ Βζληθνχ Θεκαηηθνχ Αηθηχνπ
Σα βόηαλα ζηε δσήο καο» (ΚΠΒ Μαθξηλίηζαο, 2016) θαη είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν
(https://www.biologyinschool.gr/wp-content/uploads/2017/01/herb.book_.pdf).
Γηαθνξεηηθέο πεγέο δηαδηθηύνπ
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Δηθόλα 1. Βλδεηθηηθφο πίλαθαο ζπκπιεξσκέλνο κε ηπραία δεδνκέλα γηα ΒΏΦΦ.
Βλαιιαθηηθά, πέξαλ ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνεθηείλνπλ ηελ έξεπλά
ηνπο γηα λα θάλνπλ ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζε επηιεγκέλα
ΒΏΦΦ απφ θαηαζηήκαηα/πσιεηέο βνηάλσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη πεξηπηψζεηο
απνθιίζεσλ απφ ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ηδηφηεηεο θάζε ΒΏΦΦ θαηαδεηθλχνπλ
αβάζηκεο, ζπγθερπκέλεο ή κε επηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο. Οη απνθιίζεηο απηέο κπνξνχλ λα
αμηνινγεζνχλ θαη λα αλαδείμνπλ δηαθνξέο κεηαμχ θαηαζηεκάησλ, κεηαμχ ππαιιήισλ ησλ
θαηαζηεκάησλ ή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ (βι. Βηθ. 1). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ
ζπλεληεχμεηο επίζεο ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ-ζπγγεληθφ θχθιν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ
πιεξνθνξίεο, ρξήζεηο θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο θεξφκελεο ηδηφηεηεο θάζε ΒΏΦΦ. ηελ
πεξίπησζε απηή, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο θχθιν γηα
ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ηδηφηεηεο θάζε θπηνχ θαη λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο.
2. ρνιηθόο (ή θαη νηθηαθόο) αξσκαηόθεπνο κε ειιεληθέο ππεξηξνθέο: θαιιηεξγνύκε θαη
αλαθαιύπηνπκε ηελ πνηθηιόηεηα επεξγεηηθώλ νζκώλ-γεύζεσλ
Οη καζεηέο αλαβηψλνπλ ηνλ ζρνιηθφ θήπν θαη εμεηδηθεχνληαη ζηε δεκηνπξγία αξσκαηφθεπνπ
κε 15 επεξγεηηθά ΒΏΦΦ ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ («ππεξηξνθέο»). Σα παηδηά επηιέγνπλ
ΒΏΦΦ θαη θαηάιιειν ρψξν, πξαγκαηνπνηνχλ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ θαη εμνηθεηψλνληαη κε
ηελ ειιεληθή ρισξίδα θαη ηελ αμία ηεο, θαζψο θπηεχνπλ θπηά ηεο επηινγήο ηνπο ζην ζρνιηθφ
ή νηθηαθφ πεξηβάιινλ θαη αλαθαιχπηνπλ ηελ επνρηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ πνηθηιφηεηα
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ησλ αξσκάησλ θαη ησλ γεχζεσλ ησλ βξψζηκσλ ηκεκάησλ ησλ ΒΏΦΦ (βι. αλαιπηηθά ζε
www.bbgk.gr). Δ δηαδηθαζία απηή δηεπθνιχλεηαη απφ ην πιηθφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ βηβιίνπ
θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Κάζε ζρνιείν έλαο θήπνο!» ηνπ Κέληξνπ
Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο Κηιθίο (http://www.kpekilkis.gr/index.php/ekpaideftikoyliko.html). Μεηά ηε θχηεπζε ησλ επηιεγκέλσλ θπηψλ ν ζρνιηθφο αξσκαηφθεπνο απαηηεί ηελ
θαηάιιειε ζπληήξεζε-θξνληίδα ψζηε ηα επηιεγκέλα θπηά λα αλαπηπρζνχλ απξφζθνπηα. Σν
πξνηεηλφκελν βηβιίν πεξηγξάθεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θξνληίδεο πνπ απαηηνχληαη γηα θαζέλα
απφ ηα πξνηεηλφκελα θπηά (Βηθ. 2).

Δηθόλα 2. Πεδία πιεξνθνξηψλ αλαπαξαγσγήο-θαιιηέξγεηαο-θξνληίδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην πξνηεηλφκελν βηβιίν «Με... Ννπ, Ώξσκαηφθεπνο θαη Βπεμία» (Βθδφζεηο Παηάθε) θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία αξσκαηφθεπνπ κε ΒΏΦΦ-ππεξηξνθέο ζην έδαθνο
(θέληξν) θαη ζην κπαιθφλη (δεμηά).

Δηθόλα 3. Βπηζθφπεζε-πξνγξακκαηηζκφο πεξίνδσλ ζπνξάο θαη ζπγθνκηδήο γηα 15 ΒΏΦΦ
ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ βηβιίνπ «Με...Ννπ, Ώξσκαηφθεπνο θαη Βπεμία» (Βθδφζεηο
Παηάθεο).
Ώθνχ δεκηνπξγεζεί θαη εθφζνλ ζπληεξείηαη θαηάιιεια ν ζρνιηθφο αξσκαηφθεπνο ΒΏΦΦππεξηξνθψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν ζηε δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαζεκεξηλά ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αλαθαιχπηνπλ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ηελ
πνηθηιφηεηα νζκψλ θαη γεχζεσλ πνπ παξέρνπλ ηα ΒΏΦΦ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο. Ώπηφ
κπνξεί λα γίλεηαη κε νκαδηθέο δξάζεηο ησλ καζεηψλ (κηθξήο δηάξθεηαο) φπνπ γίλεηαη
γεπζηγλσζία-αξσκαηνγλσζία ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ κία θνξά θάζε κήλα θαη θαηαγξάθνληαη ζε
εκεξνιφγην νη πεξηγξαθηθέο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηψλ γηα θάζε θπηφ ζρεηηθά κε ηε γεχζε
θαη ην άξσκά ηνπ (π.ρ. αίζζεζε, ηχπνο, έληαζε, δηάξθεηα, επίγεπζε θ.ά., βι. ζπκβνπιέο ζην
πξνηεηλφκελν βηβιίν). Βλαιιαθηηθά, ε παξνχζα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή
εηήζηνπ project πνπ εζηηάδεη ζηε θχηεπζε ζπφξσλ ή βνιβψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ΒΏΦΦ
(παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα αγνξαζκέλσλ θπηψλ) θαη ζηελ θξνληίδα θαη παξαηήξεζε
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ηεο αλάπηπμεο ησλ ΒΏΦΦ (Βηθ. 3). Δ δηαδηθαζία ηεο θχηεπζεο ζπφξσλ κπνξεί λα
επαλαιεθηεί 3 ή πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά, αλάινγα κε ηελ πεξίνδν
ζπνξάο ηνπ θάζε θπηνχ θαη νξγαλψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζχκθσλα κε ηελ θαηάιιειε
πεξίνδν ζπνξάο γηα ηα επηιεγκέλα θπηά (Βηθ. 3). Ώθφκα, ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα
ζπλδπαζηεί κε αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα ζπγθνκηδήο ησλ ΒΏΦΦ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο
ψζηε νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο θαη ηελ επνρηθή
δηαθνξνπνίεζε γεχζεο θαη αξψκαηνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ΒΏΦΦ (Βηθ. 3).
3. Δκπινπηηζκόο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο κε ειιεληθέο ππεξηξνθέο: Γεκηνπξγηθή
καγεηξηθή ζην ζπίηη θαη γεπζηγλσζία ζηελ ηάμε
Σν πξνηεηλφκελν βηβιίν παξνπζηάδεη 75 ζπληαγέο δεκηνπξγηθήο καγεηξηθήο (θαη παξαιιαγέο
ηνπο) γηα 15 ΒΏΦΦ, εθ ησλ νπνίσλ αξθεηά θπηά πξνηείλνληαη ζηε γαζηξνλνκία γηα πξψηε
θνξά (Krigas et al. 2015) ή ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξσηφηππνπο ηξφπνπο. Βπίζεο ζην
δηαδίθηπν ππάξρνπλ θαη άιιεο πεγέο γηα ζπληαγέο δεκηνπξγηθήο καγεηξηθήο κε ΒΏΦΦ
(https://aromatikesistories.blogspot.gr/). Σέηνηεο πξσηφηππεο ζπληαγέο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα δψζνπλ ηδέεο θαη παξφξκεζε θαη νη καζεηέο κε ηνπο γνλείο ηνπο
κπνξνχλ λα ηηο αθνινπζήζνπλ επαθξηβψο πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ηελ θαζεκεξηλή
ηνπο δηαηξνθή κε ειιεληθέο ππεξηξνθέο (γηα άιια βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο κεζνγεηαθήο
δηαηξνθήο πνπ ζεσξνχληαη ζχγρξνλεο ππεξηξνθέο βι. επίζεο Κνπξέηαο & Μακαιάθεο
2017).
ε πξψηε θάζε ν εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ην ζέκα ηεο «δεκηνπξγηθήο
καγεηξηθήο» (π.ρ. επθάληαζηνη ηξφπνη ζπλδπαζκνχ πιηθψλ, λένη ηξφπνη παξαζθεπήο ηξνθήο,
λένη ηξφπνη παξνπζίαζεο εδεζκάησλ, ηξνπνπνηήζεηο παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ, καγεηξηθή
ρξήζε ΒΏΦΦ πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο θ.ά.). ηε ζπλέρεηα δεηά απφ
ηνπο καζεηέο λα αλαθαιέζνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ δνθίκαζαλ νη ίδηνη «δεκηνπξγηθή καγεηξηθή»
θαη εζηηάδεη ζηα ΒΏΦΦ πνπ κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
δηαηξνθή. Μεηά ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηα επηιεγκέλα ΒΏΦΦ (15 ζην
πξνηεηλφκελν βηβιίν) εζηηάδνληαο ζηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο
ηνπο ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγηθήο καγεηξηθήο. Καιεί ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ άιινπο
πηζαλνχο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή κεζνγεηαθή δηαηξνθή. Βάλ δπζθνιεχνληαη,
παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπο κε βάζε ην πιηθφ ηνπ βηβιίνπ ή απφ πεγέο
ηνπ δηαδηθηχνπ (κεηά απφ πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε). Βλεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη κπνξνχλ
λα βξνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 ζπληαγέο γηα θάζε ΒΏΦΦ ζην πξνηεηλφκελν βηβιίν (ηχπνο
εδέζκαηνο, πνζφηεηεο, πιηθά, ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, ηξφπνο εθηέιεζεο, εηθφλα, ζπκβνπιέο,
παξαιιαγέο). Γεηά απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ΒΏΦΦ πνπ ζα ήζειαλ
λα δνθηκάζνπλ ζην πιαίζην δεκηνπξγηθήο καγεηξηθήο ζην νηθηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ (έλα θπηφ
αλά δχν ή ηξεηο καζεηέο).
ε δεχηεξε θάζε, θάζε νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε καγεηξεχεη ηελ ζπληαγή πνπ επέιεμε γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ΒΏΦΦ κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη. Βδψ απαηηείηαη ε ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ΒΏΦΦ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ
αγνξά ηνπ έσο ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο-εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο. Ο καζεηήο θξαηά ζεκεηψζεηο
ζρεηηθά κε ηελ επθνιία εχξεζεο ηνπ θπηνχ ζηελ αγνξά θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ζηε
ζπληαγή πνπ εθηέιεζε θαη θαηαγξάθεη ηηο δηθέο ηνπ εληππψζεηο αιιά θαη ηηο εληππψζεηο ησλ
γνλέσλ-θεδεκφλσλ ηνπ απφ ηε γεπζηγλσζηηθή δνθηκή πνπ έγηλε ζην νηθεηαθφ πεξηβάιινλ.
Κάζε νκάδα θέξλεη ζηελ ηάμε ην πξσηφηππν έδεζκα πνπ επέιεμε λα θάλεη κε ην
ζπγθεθξηκέλν ΒΏΦΦ (ζε κνξθή αηνκηθψλ θεξαζκάησλ, ζε ζπλελφεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ).
Ώλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη απφ ηνλ ηχπν ησλ ζπληαγψλ
πνπ ζα επηιεγνχλ γίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο ηεο
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πνζφζηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε γεπζηγλσζία ζηελ ηάμε θαη θαζνξίδεηαη ε εκέξα ηεο
γεπζηγλσζίαο ζην ζρνιείν, νπφηε ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη γνλείο-θεδεκφλεο. Κάζε νκάδα
πξψηα παξνπζηάδεη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ηεο ηάμεο ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηε
ρξήζε ηνπ θπηνχ πνπ επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη κεηά πξνηξέπεη ηνπο ππφινηπνπο
καζεηέο λα δνθηκάζνπλ ην έδεζκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ζπίηη θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο
θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηε δνθηκή απηή. ε απηή ηε θάζε
γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ γεχζε θάζε εδέζκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη νη καζεηέο
εθθξάδνπλ εληππψζεηο, αξέζθεηα ή δπζαξέζθεηα θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. Οη καζεηέο
κπνξνχλ επίζεο λα πξνηείλνπλ αιιαγέο ή βειηηψζεηο θάζε ζπληαγήο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ
λα δνθηκάζνπλ μαλά ζην νηθεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.

Δηθόλα 4. Οκαδνπνίεζε επεξγεηηθψλ ηδηνηήησλ 15 ΒΏΦΦ-«ππεξηξνθψλ» (αξηζηεξά) θαη
ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο, φπσο παξνπζηάδνληαη κεηά απφ επηζθφπεζε ηεο παγθφζκηαο
βηβηιηνγξαθίαο ζην βηβιίν «Με... Ννπ, Ώξσκαηφθεπνο θαη Βπεμία» (Βθδφζεηο Παηάθεο).
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή αλαθαιχπηνπλ ηε δεκηνπξγηθή κεζνγεηαθή
καγεηξηθή θαη ρξεζηκνπνηνχλ ΒΏΦΦ (ή παξαδνζηαθά θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο) πνπ
έρνπλ επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο («ππεξηξνθέο»). Δ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα επεθηαζεί ζε
κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θαη λα γίλνπλ πνιιέο ζπληαγέο γηα θάζε ΒΏΦΦ θαη κπνξεί λα
απνηειέζεη ηε βάζε γηα δηνξγάλσζε αλνηρηνχ ζρνιηθνχ θεζηηβάι γεπζηγλσζίαο-δηαηξνθήο.
Βηβιηνγξαθία
Κνπξέηαο Α. θαη Μακαιάθεο Δ. (2017). Σξώκε θαη νκνξθαίλνπκε: πνιύηηκα κπζηηθά ηεο
πγείαο καο θξπκκέλα ζηελ Διιεληθή θνπδίλα. Ώζήλα: Βθδφζεηο Ώξκφο.
ηηθνχδε Μ., Μαινχπα Β., Λάδαξε Α., Κξίγθαο Ν. (2016). Με...Ννπ, Αξσκαηόθεπνο θαη
Δπεμία: αλαθαιύπηνληαο κπζηηθά ησλ βνηάλσλ. Ώζήλα: Βθδφζεηο Παηάθε.

Krigas N., Lazari D., Maloupa E., Stikoudi M. (2015). Introducing Dittany of Crete
(Origanum dictamnus L.) to gastronomy: a new culinary concept for a traditionally used
medicinal plant. International Journal of Food Science and Gastronomy, 2(2), 112-118.
Stikoudi M., Maloupa E., Lazari D., Krigas N. (2016). Aromagarden and Cooking for
Wellness:
discovering
secrets
of
Mediterranean
plants.
Thessaloniki:
www.aromagardenbook.gr.

173

Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα απόδξαζεο (Escape Rooms): κηα ελαιιαθηηθή
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
Γεψξγηνο ΐΕΛΛΕΏ
University of Cambridge, Faculty of Education, gv283@cam.ac.uk
Πεξίιεςε
Δ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή παηρληδηψλ απφδξαζεο, γλσζηψλ θαη σο escape rooms,
εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο θαη αλεξρφκελεο
ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο. ΐαζηζκέλα ζηε ινγηθή
ησλ δσκαηίσλ απφδξαζεο (escape rooms), νη εθπαηδεπηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηέο ζηνρεχνπλ
ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ κέζα απφ ηελ επίιπζε
κηαο ζεηξάο δηαδνρηθψλ γξίθσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε έλαλ επράξηζην
βησκαηηθφ ηξφπν. Με θεληξηθφ ινηπφλ γλψκνλα έλα «κχζν», κηα ελδηαθέξνπζα θαη
ζπλαξπαζηηθή ηζηνξία γχξσ απφ ηελ νπνία έρεη δνκεζεί ην παηρλίδη, νη καζεηέο, νξγαλσκέλνη
ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ, αληηκεησπίδνπλ «δνθηκαζίεο» νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα
δηεγείξνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλζεηηθή-αλαιπηηθή ζθέςε ηνπο, λα πξνάγνπλ ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δξάζε θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ. ιεο νη «δνθηκαζίεο» είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ζπγθεθξηκέλνπο παηδαγσγηθνχο
ζθνπνχο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη πξνζεγγίδνληαη κέζσ ηερληθψλ βησκαηηθήο
κάζεζεο, αλαθαιππηηθήο-δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη κεζνδνινγηψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Escape rooms, εθπαίδεπζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, βησκαηηθή κάζεζε
Δηζαγσγή
Δ βησκαηηθή δηδαζθαιία ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ησλ θπηηάξσλ, θαζψο θαη ηεο δνκήο
αθπηηαξηθψλ κνξθψλ δσήο φπσο είλαη νη ηνη, δπζρεξαίλεηαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θαηάιιεισλ κέζσλ πεηξακαηηζκνχ (φπσο ηα
ειεθηξνληθά κηθξνζθφπηα), αθνχ ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ νπηηθψλ κηθξνζθνπίσλ πνπ
δηαζέηνπλ ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα απνηειεί απαγνξεπηηθφ παξάγνληα γηα απηέο ηηο
παξαηεξήζεηο. Βπηπξφζζεηα, ε ζπλεζηζκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαγθαζηηθά
εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο θαη νη παξαπάλσ, νδεγνχλ ζε απιή
δηδαζθαιία ελλνηψλ ρσξίο νπζηαζηηθά ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.
ην βησκαηηθφ απηφ ζεκηλάξην πξνηείλεηαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζηνλ
νπνίν νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε έλα παηρλίδη απφδξαζεο κε ηίηιν «Εφο Νέκεζηο: ε
παλδεκία», (έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη απφδξαζεο γηα ην θχηηαξν θαη ηνπο ηνχο). Σν παηρλίδη
απηφ βξαβεχζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 9σλ Παλειιελίσλ Ώγψλσλ Καηαζθεπψλ θαη
Πεηξακάησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 11 θαη 12 Ννεκβξίνπ 2016,
ζην Β.Κ.Φ.Β. Ώηγάιεσ θαη ζπκκεηείρε ζηελ ειιεληθή απνζηνιή ηνπ 10νπ Παλεπξσπατθφ
θεζηηβάι «Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Πξνζθήλην» (Science on Stage), πνπ έγηλε ζην
ζπλεδξηαθφ θέληξν Kölcsey ζην Debrecen ηεο Οπγγαξίαο, απφ ηηο 29 Ηνπλίνπ έσο ηηο 2
Ηνπιίνπ 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=8y3Thwlg_ck).

174

Γεληθή δνκή ελόο εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ απόδξαζεο
Δ δνκή ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ απφδξαζεο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε. Οη
καζεηέο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ παηρληδηνχ, ν νπνίνο θαη ζα πξέπεη λα
έρεη δηακνξθσζεί θαηαιιήισο απφ πξηλ, αθνχ ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα λα
μεθηλήζνπλ («κχζνο» παηρληδηνχ, πξψηα ζηνηρεία) έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο δνθηκαζίεο ηνπο. Δ θάζε νκάδα ιεηηνπξγεί
αλεμάξηεηα ζην ρσξφ θαη έρεη ηα δηθά ηεο πιηθά θαη ζηνηρεία. Ο ξφινο ηνπ ζπκκεηέρνληα
θαζεγεηή είλαη θαζνξηζηηθφο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ,
παξέρνληαο ηελ ειάρηζηε δπλαηή βνήζεηα φηαλ ρξεηάδεηαη. Με ηελ εμάληιεζε ηνπ δηαζέζηκνπ
ρξφλνπ ή ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκαζηψλ, ην παηρλίδη ηειεηψλεη.
Οξηζκέλεο ζπκβνπιέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ θαη πξνηείλνληαη λα
αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ είλαη νη αθφινπζεο:
1. Αεκηνπξγία «ζεαηξηθήο» αηκφζθαηξαο ζηελ έλαξμε, αιιά θαη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνχ. Ο ξφινο ηνπ ζπληνληζηή θαζεγεηή είλαη θαηά βάζεη ππνζηεξηθηηθφο θαη
θαζνδεγεηηθφο. Γηα λα κεηαδψζεη ινηπφλ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ παηρληδηνχ ζα πξέπεη θαη ν
ίδηνο λα είλαη κέξνο ηνπ παηρληδηνχ θαηά αληηζηνηρία κε ηε ζπκκεηνρή πξαγκαηηθψλ εζνπνηψλ
ζηα escape rooms. Δ ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ βνεζά ζηελ θαιχηεξε δξακαηνπνίεζε.
2. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηνπ παηρληδηνχ. Δ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ σο δηαθξηηηθφ ηεο θάζε νκάδαο ζπλίζηαηαη
ψζηε ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο λα αλαδεηνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κφλν εθείλα ηα πιηθά πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ νκάδα ηνπο.
3. Δ δπζθνιία ησλ δνθηκαζηψλ (είηε έρνπλ κνξθή γξίθνπ, πξνβιήκαηνο, πεηξάκαηνο θηι.)
θαζψο θαη ε ζεηξά ζχλδεζήο ηνπο (γξακκηθή ή κε) απνηειεί επηινγή ηνπ δεκηνπξγνχ θαη
εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ησλ καζεηψλ (γλσζηηθφ, λνεηηθφ) θαη ηελ εκπεηξία ηνπο (αξράξηνη
ή πεπεηξακέλνη ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο).
4. Δ ρξήζε θιεηδσκέλσλ κε ινπθέηα θνπηηψλ είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ δεκηνπξγία
πξνθιήζεσλ, αιιά φρη απαξαίηεηα ν κνλαδηθφο.
5. Δ πξνβνιή ηνπ ρξφλνπ πνπ απνκέλεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζίαο, θαζψο θαη ε
ππελζχκηζε ηνπ απφ ην ζπληνληζηή ηνπ παηρληδηνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη
ηε δηαηήξεζε ηεο εγξήγνξζεο ησλ καζεηψλ.

Δηθόλα 1. Κιεηδσκέλν θνπηί απφ ην παηρλίδη «Εφο Νέκεζηο: ε παλδεκία».
Γνκή βησκαηηθνύ ζεκηλαξίνπ
ηφρνο ηνπ βησκαηηθνχ ζεκηλαξίνπ είλαη λα γλσξίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε δνκή θαη ηνλ
ηξφπν δηεμαγσγήο ελφο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ απφδξαζεο, φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν,
αιιά κε βησκαηηθή ζπκκεηνρή ζην ίδην ην παηρλίδη ζην ξφιν ησλ καζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ ζα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ έκπξαθηα ηε δπλακηθή απηψλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, λα εληνπίζνπλ ηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο
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γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή ηνπο θαη λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο
παξφκνησλ δξζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια ζα δεκηνπξγεζεί κία νκάδα ζπδήηεζεο θαη
αληαιιαγήο ηδεψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ηέηνησλ παηρληδηψλ ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ηελ ππνζηήξημή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηελ
πξνζθνξά πξφζβαζεο ζε ππάξρνληα θαη κειινληηθά παηρλίδηα απφδξαζεο αιιά θαη ηελ
εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη βειηίσζή ηνπο. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζηνλ ηζηφηνπν https://gvillias.wixsite.com/education.
Ηόο Νέκεζηο: ε παλδεκία
Δ δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2016 πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία / επαλάιεςε δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ηε
δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ, θαζψο θαη ηε δνκή θαη πνηθηινκνξθία ησλ
ηψλ. Σν επίπεδν δπζθνιίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνθηκαζηψλ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο ΐ‘
θαη Γ‘ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ (Ώιεπφξνπ-Μαξίλνπ, ΐ θ.α 2006), (Καςάιεο, Ώ., θ.α. 2012). ηα
πιαίζηα ινηπφλ ησλ δνθηκαζηψλ απηψλ, γηλεηαη αλάιπζε / κειέηε θσηνγξαθηψλ
Διεθηξνληθνχ Μηθξνζθνπίνπ, ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ηψλ θαη πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ
επηδεκηνινγίαο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο πιένλ επηθίλδπλνπο θαη ζαλαηεθφξνπο
ηνχο.

Δηθόλα 2. Αξαζηεξηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ «Εφο Νέκεζηο: ε παλδεκία».
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ νη καζεηέο αλακέλεηαη λα κπνξνχλ:
 λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δνκέο ησλ θπηηαξηθψλ νξγαληδίσλ ηνπ επθαξπσηηθνχ θπηηάξνπ.
 λα εμνηθησζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο εηθφλεο ειεθηξνληθψλ κηθξνζθνπίσλ.
 λα ζπζρεηίδνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηαξηθψλ νξγαληδίσλ ηνπ
επθαξπσηηθνχ θπηηάξνπ.
 λα αληηιεθζνχλ ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ησλ θπηηάξσλ, ησλ θπηηαξηθψλ νξγαληδίσλ
θαη ησλ ηψλ.
 λα ππνινγίδνπλ ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο παξαηεξνχκελσλ ππφ θιίκαθα δνκψλ.
 λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ηψλ.
Βηβιηνγξαθία
Ώιεπφξνπ-Μαξίλνπ, ΐ., Ώξγπξνθαζηξίηεο, Ώ., Κνκεηνπνχινπ Ώ., Πηαιφγινπ, Π., γνπξίηζα
ΐ. (2006). Βηνινγία ζεηηθήο θαηεύζπλζεο Γ΄ Λπθείνπ. Ώζήλα: ΟΒΑΐ
Καςάιεο, Ώ., Μπνπξκπνπράθεο, Ε. Β., Πεξάθε, ΐ. & αιακαζηξάθεο, . (2012). Βηνινγία
Γεληθήο Παηδείαο Β' Γεληθνύ Λπθείνπ. Ώζήλα: ΕΣΤΒ - ΑΕΟΦΏΝΣΟ.
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Παίδνληαο κε ηα ρξσκνζώκαηα
Γηψξγνο ΜΏΤΡΟΜΏΣΏΚΔ
ΔΚΦΔ Υαλίσλ, gmavromat@gmail.com,, gmavromat’s blog
Πεξίιεςε
Σν ΒΚΦΒ Υαλίσλ ζην πιαίζην ησλ επηζθέςεσλ καζεηψλ απφ δηάθνξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ λνκνχ
ζρεδίαζε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζηεξηαθή άζθεζε κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ
έλλνηα ηνπ ρξσκνζψκαηνο θαη ηελ πνξεία ηνπ ζην θπηηαξηθφ θχθιν .
Λέμεηο-θιεηδηά
Οκφινγα ρξσκνζψκαηα, δηάηαμε ρξσκνζσκάησλ, αδειθέο ρξσκαηίδεο, αιιειφκνξθα γνλίδηα,
αλεμάξηεηα γνλίδηα, λφκνη Mendel .

Δηζαγσγή
Σν ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθφ εξγαζηήξην έρεη σο ζθνπφ νη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ βιέπνληαο
θαη πηάλνληαο ηα ρξσκνζψκαηα ηελ Μίησζε θαη ηε Μείσζε .
Τπάξρνπλ δπν δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ πξηλ ηελ αληηγξαθή . Μεηά ηελ αληηγξαθή ην
θάζε ρξσκφζσκα απνηειείηαη απφ δπν κφξηα DNA δπν αδειθέο ρξσκαηίδεο ελσκέλεο ζην
θεληξνκεξίδην . Δ δηάηαμε ησλ ρξσκνζσκάησλ ζα θαζνξίζεη εάλ ην θχηηαξν έρεη κπεη ζηε
Μίησζε ή ζηε Μείσζε .
Έρνληαο θαηαλνήζεη ηελ δηαθνξά Μίησζεο, Μείσζεο θάλνπλ ιάζνο είηε ζηε Μείσζε Ε είηε
ζηε Μείσζε ΕΕ θαη αλαθαιχπηνπλ ηελ ρξσκνζσκηθή ζχζηαζε ησλ γακεηψλ πνπ
θαηαζθεπάδνληαη. Σέινο αλαθαιχπηνπλ ηνπο λφκνπο ηνπ Μendel, δηαρσξηζκνχ αιιειφκνξθσλ
γνληδίσλ θαη αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο γνληδίσλ θαη ην πψο ε ηπραία δηάηαμε ησλ δεπγψλ
ρξσκνζσκάησλ θαηά ηε κεηάθαζε ηεο Μείσζεο Ε θαζνξίδεη πνηα γνλίδηα ζα βξεζνχλ ζηνπο
γακέηεο.
Σα ρξσκνζψκαηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ καληαιάθηα, έρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη έρνπλ
βαθηεί κπιε ( παηξηθή πξνέιεπζε ) θαη θφθθηλα ( κεηξηθή πξνέιεπζε ) .

Δηθόλα 1. Παίδνληαο κε ηα ρξσκνζώκαηα
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Νόζνο ηνπ AIDS γλώζε θαη πξόιεςε: Δθπαηδεπηηθό ζελάξην θαη
εθαξκνγή ηνπ ζηελ ηάμε
Μαξία Ώ. ΞΏΠΛΏΝΣΒΡΔ
Βηνιόγνο, PhD, MSc, MSc
5ν ΓΔΛ Καιακάηαο, T.E.I. Πεινπνλλήζνπ, mxaplant@gmail.com
Πεξίιεςε
Δ αζζέλεηα ηνπ AIDS εμαθνινπζεί λα απνηειεί κάζηηγα ηεο επνρήο καο. Με βάζε ηα
Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε ε δηδαζθαιία ηεο δνκήο θαη
ηξφπνπ δξάζεο ηνπ ηνχ HIV πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα πξαγκαηνπνηείηαη νπζηαζηηθά ζηελ
Γ΄ ηάμε Λπθείνπ ζηε ΐηνινγία Γεληθήο Παηδείαο. Με δεδνκέλν φηη ε κέζε ειηθία έλαξμεο ηεο
ζεμνπαιηθήο δσήο ησλ καζεηψλ είλαη ηα 14 έηε, ε γλψζε γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ηελ
πξφιεςε ηνπ ηνχ δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο αξγά. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε γλψζε πνπ
έρνπλ νη καζεηέο λα πξνέξρεηαη απφ άιιεο πεγέο εθηφο ζρνιείνπ πνπ νδεγνχλ ζε
παξαλνήζεηο. Δ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε καζεηέο Λπθείνπ. Σαπηφρξνλα, αληρλεχνληαη νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο
ησλ καζεηψλ θαη αλαδεηθλχνληαη πηζαλέο παξαλνήζεηο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην
ρξεζηκνπνηεί animations θαζψο απνδίδνπλ απνηειεζκαηηθά ζην κνξηαθφ επίπεδν, αιιά θαη
ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ θαη νξγαληζκνχ ηε δξάζε ηνπ ηνχ.
Λέμεηο-θιεηδηά: HIV, AIDS, ΣΠΒ, αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα, δηδαζθαιία ΐηνινγίαο
Δηζαγσγή
Μέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο ΐηνινγίαο νη καζεηέο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γλσξίδνπλ
ηε δξάζε ηνπ ηνχ HIV πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα ηνπ AIDS. ηε ΐηνινγία επνκέλσο πέθηεη
θαη ην βάξνο ηεο ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ γηα απηή ηε κάζηηγα ηεο επνρήο καο κε πνιιά λέα
θξνχζκαηα εηεζίσο (ΚΒΒΛΠΝΟ 2017). Έξεπλα ζηελ Ώηηηθή έδεημε φηη ε κέζε ειηθία
έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ είλαη ηα 14 έηε θαη κφλν ην
32% θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ πξνθπιαθηηθνχ (Γηάλλαξνπ 2014). Ώλ αλαινγηζηνχκε φηη κφλν
ζηε Γ΄ Λπθείνπ ζηε ΐηνινγία Γεληθήο Παηδείαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δξάζε, νη ηξφπνη
πξφιεςεο θαη κεηάδνζεο ηνπ ηνχ (Ώδακαληηάδνπ θ.ά. 2016) είλαη κε βάζε ηελ παξαπάλσ
έξεπλα πνιχ αξγά. Βπνκέλσο, ε γλψζε ησλ εθήβσλ γηα ηνλ ηφ πξνέξρεηαη απφ άιιεο πεγέο
εθηφο ζρνιείνπ πνπ νδεγνχλ ζε παξαλνήζεηο. Δ γλψζε γηα ην AIDS θαη ε επαηζζεηνπνίεζε
ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Έξεπλα έδεημε φηη νη καζεηέο ζηεξίδνληαη ζηηο γλψζεηο απφ ην
κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο δσήο ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηελ αζζέλεηα απηή. (Mnguni & Abrie 2012, Mnguni, Abrie & Ebersohn 2015). Με
βάζε ηα παξαπάλσ, ε δηδαζθαιία γηα ην AIDS ζην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο πξέπεη λα
αλαζεσξεζεί ζηα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη λα γίλεηαη λσξίηεξα απφ ην Γπκλάζην.
ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε
παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δξάζε θαη πξφιεςε έλαληη ηνπ ηνχ HIV, παξνπζίαζε ηνπ
ηξφπνπ δξάζεο ηνπ ηνχ κε ηε βνήζεηα ηξηζδηάζηαησλ πξνζνκνηψζεσλ (amimations) θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ ηάμε ζε καζεηέο Λπθείνπ.
Δ ζεκαζία ησλ animations ζηε δηδαζθαιία ηεο ΐηνινγίαο είλαη κεγάιε. Κάλνπλ πξνζηηέο
ζηνπο καζεηέο δηαδηθαζίεο ζχλζεηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πνιιά επίπεδα απφ ην
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κνξηαθφ κέρξη ην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε δηδαζθαιία ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο, θαη ηαπηφρξνλα παξνηξχλνπλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ
ελεξγά θαη λα ζέζνπλ εξσηήζεηο (Campbell 2008, Schönborn & Anderson 2006). Οη ρξήζε
ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηεο βηνινγίαο είλαη πνιχηηκε, θαζψο ζπκβάιινπλ κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζε θάζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη
ζηάζεσλ.
Μεζνδνινγία
Γηα ηελ αλίρλεπζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ-παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ δίλεηαη ζηελ αξρή
ηεο δηδαθηηθήο ψξαο εξσηεκαηνιφγην ζηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο ην ζπκπιεξψλνπλ αλψλπκα
θαη ην παξαδίδνπλ. Ώθνινπζεί ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαη ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο
κνηξάδεηαη ην ίδην θπιιάδην πνπ ζπκπιεξψλεηαη εθ λένπ απφ ηνπο καζεηέο κε ζθνπφ ηελ
αμηνιφγεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ (Merakou
& Kourea-Kremastinou 2006). ε θάζε εξψηεζε νη καζεηέο απαληνχλ λαη ή φρη. Οη
εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ρσξίδνληαη ζε δχν ελφηεηεο: ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
ηξφπν δξάζεο ηνπ ηνχ, ηελ πξφιεςε θαη ηε κεηάδνζή ηνπ θαη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πνπ πηζαλφλ
επέθεξε ε γλψζε απηή (Merakou & Kourea-Kremastinou 2006).
Δθπαηδεπηηθό ζελάξην
Γηδαθηηθνί ζηόρνη
Ώ. ε επίπεδν γλψζεσλ ν καζεηήο ζα πξέπεη:
1. Να αλαγλσξίδεη φηη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο ζπκβάιινπλ ζηελ άκπλα ηνπ
νξγαληζκνχ.
2. Να θαηνλνκάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν ηφο HIV πξνζβάιιεη ηα θχηηαξα ζηφρνπο.
3. Να πεξηγξάθεη θαη λα εμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ κεηαδίδεηαη ν ηφο HIV.
ΐ. ε επίπεδν δεμηνηήησλ ν καζεηήο ζα είλαη ζε ζέζε:
5. Να αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ επηζηεκνληθέο πεγέο
αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο
Γ. ε επίπεδν ζηάζεσλ ν καζεηήο ζα πξέπεη:
6. Να δηαπηζηψζεη ηε ζπκβνιή ηεο ΐηνινγίαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηεο ΐηνινγίαο ζηελ Εαηξηθή θαη ηελ πξφιεςε κεηαδνηηθψλ
αζζελεηψλ.
7. Να πηνζεηήζεη ζπκπεξηθνξέο θαη λα επαηζζεηνπνηεζεί γηα ηηο κεζφδνπο πξφιεςεο θαηά
ηνπ ηνχ.
Γξαζηεξηόηεηα 1ε
Παξαθνινπζνχκε
ην
πξψην
κέξνο
ηνπ
βίληεν
(δηαζέζηκν
ζην
https://www.youtube.com/watch?v=ng22Ucr33aw), πνπ παξνπζηάδεη ηε θαγνθπηηάξσζε
βαθηεξίσλ απφ ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ελφο πγηνχο νξγαληζκνχ (Βηθφλα 1α θαη 1β). Οη
καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ ηξφπν φπνπ ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
θαγνθχηηαξα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ βαθηεξίσλ θαη ζπλεπψο ζηελ άκπλα ηνπ
νξγαληζκνχ. Γεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα πξνβιέςνπλ ηη ζα είρε ζπκβεί αλ κεησλφηαλ ή
πεξηνξηδφηαλ ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αλζξψπνπ (Βηθφλα 1γ). Ρσηάκε αλ
γλσξίδνπλ θάπνηα αζζέλεηα πνπ λα ην πξνθαιεί. Βηζάγνπκε ηελ αζζέλεηα ηνπ AIDS θαη
εμεγνχκε κε βάζε ηα παξαπάλσ γηαηί νλνκάδεηαη χλδξνκν Βπίθηεηεο Ώλνζνβηνινγηθήο
Ώλεπάξθεηαο.
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Δηθόλα 1. α. Λεπθά αηκνζθαίξηα θαηαζηξέθνπλ βαθηήξηα (πξάζηλν ρξψκα), β.
θαγνθπηηάξσζε, γ. εμάπισζε ησλ βαθηεξίσλ ζε αζζελείο κε AIDS.
Γξαζηεξηόηεηα 2ε
Αίλεηαη ζηα παηδηά ε 4ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ
(Μαπξηθάθε Γθνχβξα & Κακπνχξε, 2010) πνπ αθνξά ζηε κεηάδνζε κίαο άιιεο αζζέλεηαο
ηνλ ηπθνεηδή ππξεηφ. Πεξηγξάθεη πσο έλα άηνκν ε «ηπθνεηδήο Μαίξε» θαηάθεξε λα
κεηαδψζεη ηελ αζζέλεηα ζε πνιινχο αλζξψπνπο. Γεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα
αληηθαηαζηήζνπλ ην έηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπο κε ην ηξέρνλ 2017 θαη λα
αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αζζέλεηα, ψζηε αληί γηα ηπθνεηδήο ππξεηφο λα γξάθεη AIDS. Ώπφ ηηο
αληηδξάζεηο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαηαιαβαίλνπκε φηη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αμία
ηεο πξφιεςεο θαη ηδηαίηεξα γηα κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζεξαπεία.
Γξαζηεξηόηεηα 3ε
Παξνπζηάδεηαη κε ηε ζεηξά ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ πξψηνπ βίληεν, έλα δεχηεξν βίληεν
γηα ηνλ ηξφπν πνπ ν ηφο HIV πξνζβάιιεη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη ηέινο ην ππφινηπν πξψην
βίληεν.
Σν
δεχηεξν
βίληεν
είλαη
δηαζέζηκν
ζην
https://www.youtube.com/watch?v=odRyv7V8LAE. Παξνπζηάδεηαη ζπγθεθξηκέλα ε δξάζε
ηνπ ηνχ HIV θαη πψο πξνζβάιιεη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα. Βζηηάδνπκε ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ
ηνχ απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζην ιεπθφ αηκνζθαίξην σο ηε δεκηνπξγία λέσλ ηψλ (Βηθφλα 2). Οη
καζεηέο πξνβιέπνπλ ηνπο πηζαλνχο ζηφρνπο ησλ θαξκάθσλ θαηά ηνπ ηνχ. Σνπο
ελεκεξψλνπκε γηα ηε ζεξαπεία HAART (Gulick et al. 1997, Hammer et al. 1997) θαη
παξνπζηάδεηαη ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξψηνπ βίληεν πνπ αλαθέξεηαη ζηε HAART αιιά θαη
ζηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο θαη πξφιεςεο ηνπ ηνχ.

Δηθόλα 2. α. Ώληίζηξνθε κεηαγξαθή ηνπ RNA ηνπ ηνχ (αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε κε κπιε
ρξψκα, RNA ηνχ πνξηνθαιί, DNA κσβ) β. ελζσκάησζε ηνπ DNA ηνπ ηνχ (κσβ ρξψκα) ζην
DNA ηνπ ιεπθνχ αηκνζθαηξίνπ (πξάζηλν ρξψκα), γ. ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ ηνχ ζε
ξηβφζσκα (πξάζηλν ρξψκα) ηνπ ιεπθνθπηηάξνπ.
Απνηειέζκαηα
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο πξψηεο νκάδαο πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία
πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ ηνχ, ηελ πξφιεςε θαη ηε κεηάδνζή ηνπ παξνπζηάδνληαη
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ζηνλ Πίλαθα 1, θαη ηεο δεχηεξεο νκάδαο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζηνλ Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 1: Βξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε γλψζε ηεο δξάζεο ηνπ ηνχ πξηλ θαη κεηά ηε
δηδαζθαιία.
ΒΡΧΣΔΔ
1) Σν AIDS νθείιεηαη ζηνλ ηφ HIV.
2) Σα θαγνθχηηαξα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνπδεηέξσζε
ησλ αληηγφλσλ θαη ζπλεπψο ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ.
3) Οη θνξείο ηνπ ηνχ δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα.
4) Ο ηφο ηνπ AIDS κεηαδίδεηαη κε ην ζάιην.
5) Οη θνξείο ηνπ ηνχ δελ κπνξνχλ λα κνιχλνπλ φζν
απηνί πνπ λνζνχλ απφ AIDS.
6) Σν AIDS θιεξνλνκείηαη.
7) Δ είζνδνο ηνπ ηνχ ζην ιεπθνθχηηαξν γίλεηαη κέζσ
ζχλδεζεο ηνπ ηνχ κε ηνπο ππνδνρείο ηεο κεκβξάλεο ηνπ
ιεπθνθπηηάξνπ.
8) ηφρνο ησλ θαξκάθσλ θαηά ηνπ AIDS είλαη ε
παξεκπφδηζε ηεο εηζφδνπ ηνπ ηνχ ζηα ιεπθνθχηηαξα θαη
ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο ηνπ RNA ηνπ ηνχ.
9) Δ γλψζε κνπ γηα ηηο εξσηήζεηο 1-7 πξνέξρεηαη απφ ην
κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο.
10) Δ γλψζε κνπ γηα ηηο εξσηήζεηο 1-7 πξνέξρεηαη απφ
πεγέο πιεξνθφξεζεο εθηφο ηνπ καζήκαηνο ηεο
ΐηνινγίαο (π.ρ. ηειεφξαζε, έληππα, θιπ).

ΠΡΕΝ ΣΔ
ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ
ΝΏΕ (%)
91,58

ΜΒΣΏ ΣΔ
ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ
ΝΏΕ (%)
95,83

55,68
43,75
29,03

69,57
46,39
21,05

29,35
43,21

25,27
19,75

80,43

92,71

63,54

81,25

39,18

87,50

74,75

70,83

Πίλαθαο 2: Βξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηνπ ηνχ.
ΒΡΧΣΔΔ
11) Δ γλψζε κνπ γηα ην AIDS είλαη επαξθήο.
12) Δ γλψζε κνπ γηα ην AIDS άιιαμε ηε ζπκπεξηθνξά
κνπ σο πξνο ηελ αληηζχιιεςε θαη ηελ πξφιεςε θαηά
ηνπ ηνχ.
13) Γλσξίδσ ην θίιν (-ε) κνπ θαηξφ θαη κνπ θαίλεηαη
φκνξθνο (-ε) θαη πγηήο. Αελ είλαη απαξαίηεην ην
πξνθπιαθηηθφ.
14) ηελ πεληαήκεξε εθδξνκή ν θίινο (-ε) κνπ δελ
έθεξε μπξαθάθη. Θα ηνπ δαλείζσ ην δηθφ κνπ.
15) Ο γλσζηφο (-ή) κνπ έκαζε φηη είλαη θνξέαο ηνπ
AIDS. Ώπνθεχγσ λα βξεζψ ζηνλ ίδην ρψξν καδί ηνπ.
16) Δ γλψζε κνπ γηα ηηο εξσηήζεηο 13-15 πξνέξρεηαη
απφ ην κάζεκα ηεο ΐηνινγίαο.
17) Δ γλψζε κνπ γηα ηηο εξσηήζεηο 13-15 πξνέξρεηαη
απφ πεγέο πιεξνθφξεζεο εθηφο ηνπ καζήκαηνο ηεο
ΐηνινγίαο (π.ρ. ηειεφξαζε, έληππα, θιπ).

ΠΡΕΝ ΣΔ
ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ
ΝΏΕ (%)
37,23

ΜΒΣΏ ΣΔ
ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ
ΝΏΕ (%)
63,83

72,83

82,98

16,84

12,50

9,28

13,54

11,34

11,70

38,14

82,29

81,44

75,00

πδήηεζε
Ώπφ ηνλ Πίλαθα 1 είλαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ παξαλνήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ηφ. Μεγάιν
πνζνζηφ καζεηψλ πξηλ ηε δηδαζθαιία πηζηεχεη φηη ην AIDS θιεξνλνκείηαη (43,21 %) θαη φηη
νη θνξείο ηνπ ηνχ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα (56,25%). Πνζνζηά πνπ αληηζηξέθνληαη ζην ηέινο
ηεο δηαδηθαζίαο θαη δείρλνπλ φηη επηηεχρζεθαλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη. Σν εληππσζηαθφ
πνζνζηφ ηνπ 74,75% δειψλεη φηη ε γλψζε γηα ηνλ ηφ πξνέξρεηαη απφ πεγέο πιεξνθφξεζεο
εθηφο ηνπ καζήκαηνο ηεο ΐηνινγίαο. Ώπμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δειψλνπλ φηη
ε γλψζε γηα ην AIDS άιιαμε ηε ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ αληηζχιιεςε θαη ηελ πξφιεςε
θαηά ηνπ ηνχ. Ώπμήζεθε επίζεο ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ
πξνθπιαθηηθφ ζηελ εξψηεζε 13. Καη ζε απηή ηελ νκάδα εξσηήζεσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
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81,44% δειψλεη φηη ε γλψζε πξνέξρεηαη εθηφο ηνπ καζήκαηνο ηεο ΐηνινγίαο.
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη δεηνχκελν είλαη ε γλψζε γηα ηελ αζζέλεηα
ηνπ AIDS πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα λσξίηεξα απφ ηελ Γ΄ Λπθείνπ
φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα. Βπηβεβαηψλνπλ επίζεο ην γεγνλφο φηη ε γλψζε ηεο
δξάζεο ηνπ ηνχ ηαπηφρξνλα επηθέξεη θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ, ηε κείσζε
ζπκπεξηθνξψλ ξίζθνπ θαη αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο γηα ηελ ππφινηπε δσή
ηνπο. Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ απνδεηθλχεηαη πνιχηηκε ψζηε ζην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
κίαο δηδαθηηθήο ψξαο πνπ πινπνηείηαη ην παξαπάλσ ζελάξην λα απνδνζνχλ απνηειεζκαηηθά
νη ζχλζεηεο έλλνηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ
δξάζεο ηνπ ηνχ.
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Έλα παξάδεηγκα STEM project Βηνινγίαο ζηελ Σξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε: Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο από ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο γηα
ηα εξγαζηήξηα Γεληθήο Βηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγηθώλ
Δθαξκνγώλ θαη Σερλνινγηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
Λεπθνζέα-ΐαζηιηθή ΏΝΑΡΒΟΤ1, Βιηζάβεη ΏΛΏΝΕΑΟΤ2, Καηεξίλα ΐΏΡΒΛΔ3
1
Σκήκα Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ & Σερλνινγηώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ,
lefkothea.andreou@gmail.com
2
Σκήκα Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ & Σερλνινγηώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ,
aslanidoueli@gmail.com
3
Σκήκα Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ & Σερλνινγηώλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, kvareli@cc.uoi.gr
Πεξίιεςε
Με αθφξκεζε ηα εξγαζηήξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Γεληθήο
ΐηνινγίαο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 ζην Σκήκα ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ θαη
Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ θαηαζθεπάζηεθε απνθιεηζηηθά απφ πξσηνεηείο
θνηηεηέο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ, ηζηνζειίδα κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
εθαξκνγήο Weebly. Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο πεξηιακβάλεη πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ
ηελ επηκέιεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαθνξψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη απφ
επηζηεκνληθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ παξήγαγαλ νη θνηηεηέο. Δ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη
αλάπηπμεο ηεο ηζηνζειίδαο πξνσζεί ηελ ηερλνινγηθή εγγξακκαηνζχλε ησλ θνηηεηψλ κέζσ
ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηε δεκηνπξγία, ζπιινγή, επηκέιεηα θαη παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ ελψ
γηα ηνλ ίδην ιφγν απνηειεί θαιή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή γηα ηε καζεηνθεληξηθή θαη
νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ΐηνινγίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, κπνξεί λα
απνηειέζεη δηδαθηηθφ βνήζεκα γηα θαζεγεηέο ΐηνινγίαο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
αιιά θαη πεγή πιεξνθνξηψλ γηα καζεηέο θαη θνηηεηέο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Σερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο ζηε ΐηνινγία, εθπαίδεπζε STEM, ΣΠΒ,
εθαξκνγέο Web 2.0, δηδαζθαιία ΐηνινγίαο
Δηζαγσγή
ΐαζηθή πξφθιεζε γηα ηνλ ζχγρξνλν επηζηήκνλα είλαη ε ηθαλφηεηα λα κεηαβηβάζεη ηηο
γλψζεηο ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ, ζε εμεηδηθεπκέλν ή επξχηεξν θνηλφ είηε απηφ γίλεηαη κέζσ
ηεο νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα είηε κέζσ άιισλ δηαιέμεσλ,
παξνπζηάζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, έλαο επηζηήκνλαο ζηε ζχγρξνλε
πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηεί απηφλνκα ή/θαη κε άιινπο έηζη ψζηε
λα δεκηνπξγήζεη, ζπλζέζεη, αμηνινγήζεη θαη επηθνηλσλήζεη επηζηεκνληθή πιεξνθνξία (Hurd
1998). Ο ηερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο ζηνλ θιάδν ηεο ΐηνινγίαο αληηπξνζσπεχεη ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ φπσο
πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, εξγαζηήξηα Δ/Τ, δηαδίθηπν, δηαδηθηπαθά εξγαιεία, εθαξκνγέο Web
2.0 θηι. Οη δεμηφηεηεο απηέο θαζηζηνχλ ηνλ επηζηήκνλα απνηειεζκαηηθφ θαζνδεγεηή ζε έλα
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Σα STEM (Science
Technology Engineering Mathematics) projects απνηηκνχληαη σο δπλακηθέο βησκαηηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ πξνάγνπλ ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηνλ επηζηεκνληθφ γξακκαηηζκφ
(Brown 2012). Παξά ηαχηα δηαπηζηψλεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έλα θελφ αλάκεζα ζηηο
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ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ επηζηεκνληθή παηδεία θαη ηηο πξαγκαηηθέο δξάζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε (Lupión-Cobos, López-Castilla & Blanco-López 2017).
ηελ παξνχζα εξγαζία, ε θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο βηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ
(https://biolabuoi.weebly.com) απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ θαη
Σερλνινγηψλ (http://bat.uoi.gr/) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ γηα ην κάζεκα ηεο Γεληθήο
ΐηνινγίαο (Alberts et al. 2012, ΐαξέιε, αΎλεο & Σξάγθα 2015) ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ηφζν
ζηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε φζν θαη ζηελ ηερλνινγηθή εγγξακαηνζχλε ηνπο. Σν
ζπγθεθξηκέλν έξγν ζεσξείηαη έλα STEM project πνπ αθνξά ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε
ην αληηθείκελν ηεο ΐηνινγίαο αιιά θαη ηε ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Βπηθνηλσλίαο (ΣΠΒ) γηα ηε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε επηζηεκνληθνχ πιηθνχ. Οη θνηηεηέο
θιήζεθαλ λα αλαπαξάμνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ήδε είραλ αιιά θαη λα απνθηήζνπλ θαηλνχξγηεο
έηζη ψζηε λα ειέγμνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, λα ην
επηκειεζνχλ θαη λα ην θαηαζηήζνπλ πξνζβάζηκν ζε φινπο κέζσ ηεο δηακνξθσκέλεο απφ
ηνπο ίδηνπο ηζηνζειίδαο. Βπηπξφζζεηνο ζηφρνο είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ λα δηεπθνιχλεη ηελ
απηελέξγεηα (Schunk 2005), ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία θαζψο επηηξέπεη ηελ
αλάπηπμε αλαιπηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ ςεθηαθψλ
κέζσλ θαη εμ‘άπνζηάζεσο θαη εκπλέεη κηα λέα ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθήο ηεο
ΐηνινγίαο (Hurd 1998).
ηάδηα πινπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο
Γεκηνπξγία ηνπ πιηθνύ
ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεληθήο ΐηνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην αθαδεκατθφ
έηνο 2016-2017 νη θνηηεηέο πέξα απφ ηε ζπλήζε παξάδνζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηνπο
αλαθνξψλ θιήζεθαλ λα αλαπηχμνπλ έλα πξσηφθνιιν γηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε ηεο
επηινγήο ηνπο αθνινπζψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πνπ είραλ αλαπηχμεη νη δηδάζθνπζεο
θαη ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:
Ολνκαηεπψλπκν θαη ΏΜ θνηηεηή/ηξηαο
Σίηινο άζθεζεο
θνπφο άζθεζεο (50-100 ιέμεηο)
Βηζαγσγή/ΐαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο (100-200 ιέμεηο)
Τιηθά (ζε κνξθή αξηζκεκέλεο ιίζηαο)
Μεζνδνινγία (ζε κνξθή αξηζκεκέλεο ιίζηαο)
Πεξηγξαθή αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ (50-100 ιέμεηο)
Precautions: πεηξακαηηθέο πξνθπιάμεηο/κέηξα πξνζηαζίαο (έσο 100 ιέμεηο)
Troubleshooting: αληηκεηψπηζε ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ, απνηξνπή ή/θαη επεμήγεζε
ηπρφλ εζθαικέλσλ απνηειεζκάησλ (έσο 100 ιέμεηο)
10. Tips & Notes: ζπκβνπιέο θαη πεξαηηέξσ ζεκεηψζεηο (έσο 100 ιέμεηο)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ην πξσηφθνιιν ειεθηξνληθά εληφο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο κέζσ απάληεζεο ζην
email πνπ ηνπο ζηάιζεθε . Παξάιιεια ηνπο
δεηήζεθε λα επηιέμνπλ θαη λα παξαδψζνπλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ απηφ πνπ είραλ παξάγεη
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηνπο αζθήζεσλ. Οη νδεγίεο πνπ ηνπο είραλ δνζεί
ζρεηηθά αθνξνχζαλ ηελ απνηχπσζε ηφζν ηδεαηψλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη
―απνηπρεκέλσλ‖ πξνζπαζεηψλ ψζηε λα εξκελεπηνχλ ή λα απνηξαπνχλ ελδερφκελνη
κειινληηθνί ιαλζαζκέλνη πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί.
Δπηκέιεηα πιηθνύ
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Σν πιηθφ ζπγθεληξψζεθε απφ ηα κέιε ηεο επηακεινχο νκάδαο επηκέιεηαο ζε ςεθηαθφ
απνζεηήξην ζηελ ππεξεζία απνζήθεπζεο θαη ζπγρξνληζκνχ αξρείσλ Google Drive. Σν
Google Drive ήηαλ ρξήζηκν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη γηα
ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ρσξίο θαηά αλάγθε ηε θπζηθή παξνπζία φισλ ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο αιιά κέζσ αιιειεπίδξαζεο εμ‘ άπνζηάζεσο. Οη εξγαζίεο νκαδνπνηήζεθαλ θαη
ηαμηλνκήζεθαλ απφ ηελ νκάδα θαη έπεηηα νη θνηηεηέο ηηο δηάβαζαλ, ηηο δηφξζσζαλ θαη
επηκειήζεθαλ ηεο ηειηθήο ηνπο κνξθήο. ζνλ αθνξά ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ (Βηθφλα 1), νη
θνηηεηέο επέιεμαλ ηηο θαιχηεξεο θσηνγξαθίεο κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη απφ αηζζεηηθήο
άπνςεο θαη πξφζζεζαλ ιεδάληεο νη νπνίεο πεξηείραλ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εηθφλαο
θαζψο θαη αλαθνξά ζηνλ θνηηεηή/ηξηα πνπ ηελ παξήγαγε.

Δηθόλα 1. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπλέιιεμαλ νη θνηηεηέο απφ ηα πεηξάκαηα
Καηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο
Δ νκάδα επηκέιεηαο ρσξίζηεθε ζε κηθξφηεξεο ππννκάδεο θαη ε θαζεκία αλέιαβε λα
αζρνιεζεί κε δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ηεο ηερληθήο θαη δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο
θαηαζθεπήο ηεο ηζηνζειίδαο θαη κε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία εξγαζηψλ (πιηθφ, ζρεδηαζκφο,
πινπνίεζε, γξαθηθά, ιεηηνπξγηθφηεηα θηι.). Δ ηζηνζειίδα δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο δσξεάλ
εξγαιεηνζήθεο ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο Weebly (https://www.weebly.com). Δ
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή επηιέρζεθε θαζψο απνηειεί κηα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε πιαηθφξκα
θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ πνπ δελ απαηηεί ηελ ζπγγξαθή θψδηθα (αιιά επηηξέπεη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ HTML/CSS) θαη είλαη ζπκβαηή κε θηλεηά, tablets θηι.
Δ ηζηνζειίδα απνηειείηαη απφ επηά θχξηεο ζειίδεο: Ώξρηθή, Πεξηγξαθή, Οκάδα,
Πεξηερφκελν, Βπηθνηλσλία, Gallery θαη Νέα. ηελ Ώξρηθή (Βηθφλα 2) αλαγξάθεηαη ν ηίηινο
ηεο ηζηνζειίδαο, ην Παλεπηζηήκην θαη ην Σκήκα ελψ ζηελ Πεξηγξαθή ζεκεηψλεηαη ν ζθνπφο
δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο. ηελ Οκάδα, ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο έρεη πξνζζέζεη έλα
πξνζσπηθφ ζεκείσκα θαη κηα θσηνγξαθία ελψ παξαζέηνληαη θαη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα
ησλ δηδαζθνπζψλ. Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ην Πεξηερφκελν (Βηθφλα
3). Βθεί ν επηζθέπηεο κπνξεί λα πινεγεζεί ζηα ζέκαηα ΐηνινγίαο θαη κε θαηάιιεινπο
ππεξζπλδέζκνπο λα νδεγεζεί ζην πεξηερφκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Σν πιηθφ παξνπζηάδεηαη
βάζεη ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνηχπνπ πξσηνθφιινπ θαη πεξηιακβάλεηαη επίζεο νπηηθφ πιηθφ
απφ ηα πεηξάκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη. Εδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ θαηάιιειε κλεία ησλ
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επί κέξνπο θνηηεηψλ πνπ ζπλδξάκαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ επνκέλσο ζε θάζε
πξσηφθνιιν αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ε εξγαζία ή ην
θσηνγξαθηθφ πιηθφ. ηελ Βπηθνηλσλία παξαζέηνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ
δηδαζθνπζψλ θαη ζεκεηψλεηαη ε δηεχζπλζε ηνπ Βξγαζηεξίνπ ΐηνινγίαο ζηε δηαδηθηπαθή
εθαξκνγή ραξηψλ Google Maps. ηελ Gallery πξνζηέζεθαλ θσηνγξαθίεο ηεο νκάδαο, ηνπ
Σκήκαηνο θαη ηνπ Βξγαζηεξίνπ ΐηνινγίαο. Σέινο, ζηα Νέα (Βηθφλα 4) αλαξηψληαη νη δξάζεηο
θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο. ηελ παξνχζα θάζε ην βαζηθφ θνκκάηη ηνπ project έρεη
νινθιεξσζεί σζηφζν ζα παξακείλεη ππφ δηακφξθσζε θαη ελεκέξσζε.

Δηθόλα 2. Ώξρηθή ζειίδα

Δηθόλα 3. ειίδα πινήγεζεο πεξηερνκέλνπ

Δηθόλα 4. Νέα θαη αλαξηήζεηο ηεο νκάδαο
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Παξνπζίαζε ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα, ζε καζεηέο θαη ζην επξύ θνηλό
Δ ηζηνζειίδα αξρηθά παξνπζηάζηεθε ζηελ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ
Κνζκήηνξα Βπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. εκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη
πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ησλ εγθαηλίσλ ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ
Σκήκαηνο, φπνπ ε ηζηνζειίδα πξνβιήζεθε ζην δηδαθηηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ζηνπο
θνηηεηέο κεγαιχηεξσλ εηψλ κε ηνπο πξψηνπο λα δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην project
θαη λα εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα κειινληηθή ζπλεξγαζία. Βπηπξφζζεηα, ε ηζηνζειίδα
πξνβιήζεθε κέζσ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ ελψ πξαγκαηνπνηήζεθε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο απφ
ηειενπηηθά θαλάιηα (https://youtu.be/-nDJu7kysrs) (Βηθφλα 5). Δ ηζηνζειίδα δελ
απεπζχλεηαη κφλν ζε κέιε ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά ζηφρνο καο είλαη λα
απνηειέζεη δηδαθηηθφ βνήζεκα θαη γηα ηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ νη θνηηεηέο αλέιαβαλ λα παξνπζηάζνπλ ην project ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηεο ηξίηεο
ηάμεο Γπκλαζίσλ ηεο πφιεο ησλ Εσαλλίλσλ (Βηθφλα 6) παξάιιεια κε ζχληνκεο
εξγαζηεξηαθέο επηδείμεηο. Σέινο, ζπδήηεζε/απνινγηζκφο έγηλε ζηελ νινκέιεηα ησλ θνηηεηψλ
ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη αθνινχζεζε θαηαγξαθή απφςεσλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ πνλήκαηνο κε
γεληθφηεξε δηαπίζησζε ησλ πνιιαπιψλ σθειεηψλ ζηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ
θνηηεηψλ ζε ζέκαηα γεληθήο ΐηνινγίαο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην ξφιν κειινληηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιεία.

Δηθόλα 5. Πξνβνιή ηζηνζειίδαο κέζσ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ

Δηθόλα 6. Παξνπζίαζε ηζηνζειίδαο ζε καζεηέο Γπκλαζίσλ ηεο πφιεο ησλ Εσαλλίλσλ
πδήηεζε
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Δ νινθιήξσζε, θαηά θχξην ιφγν, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νδήγεζε ζε κηα ηζηνζειίδα θηιηθή
πξνο ην ρξήζηε κε επηζηεκνληθά έγθπξν πιηθφ. Οη θνηηεηέο αλέπηπμαλ λέεο ηθαλφηεηεο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαη ζπλεξγάζηεθαλ έηζη ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα. Μέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ, ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο
ζπλεξγαηηθφηεηαο (Μαηζαγγνχξαο 1987, 1995) θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηα
ζέκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ ηεο θνίηεζήο ηνπο
ζην Σκήκα θαη βειηηψζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή εξγαζηεξηαθψλ πξσηνθφιισλ. Σν απνηέιεζκα
ηεο (ζπλ)εξγαζίαο ηνπο ήηαλ κηα ηζηνζειίδα ηελ νπνία κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ θαζεγεηέο,
θνηηεηέο, καζεηέο θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη απφ ην επξχ θνηλφ κε εμνηθεησκέλνη κε ηνλ
θιάδν ηεο ΐηνινγίαο. Δ ηζηνζειίδα ιεηηνπξγεί σο κηα πιαηθφξκα ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο
λα αλαδεηήζεη θαη ελδερνκέλσο λα αμηνπνηήζεη ηα εξγαζηεξηαθά πξσηφθνιια, λα
ελεκεξσζεί γηα κεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο θαη λα πιεξνθνξεζεί γηα ην
αληηθείκελν ηεο ΐηνινγίαο. Αηαπίζησζή καο είλαη ηέινο φηη αληίζηνηρν project κπνξεί λα
κεηαθεξζεί θαη ζηε Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε σο θαιή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο ΐηνινγίαο κε ηα αλάινγα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο.
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Αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ηεο ληνκάηαο. Μειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ
κεηαζπιιεθηηθώλ ρεηξηζκώλ ζηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα ηεο
παξαδνζηαθά θαιιηεξγνύκελεο ζηε Μεζζελία πνηθηιίαο ληνκάηαο
«Υνλδξνθαηζαξή»
Μαξία Ώ. ΞΏΠΛΏΝΣΒΡΔ, Εσαθείκ ΠΔΛΕΟΠΟΤΛΟ
T.E.I. Πεινπνλλήζνπ, mxaplant@gmail.com
T.E.I. Πεινπνλλήζνπ, ispilio@teikal.gr
Πεξίιεςε
Οη ληνκάηεο είλαη ην πην ζεκαληηθφ ιαραληθφ ηεο Μεζνγεηαθήο Αηαηξνθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε
κεησκέλν θίλδπλν ρξφλησλ εθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ. Οη ληνκάηεο θαη ηα πξντφληα ηνπο είλαη ε θχξηα
πεγή αληηνμεηδσηηθψλ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαζεκεξηλά. Δ πξνζηαηεπηηθή
δξάζε νθείιεηαη θαη ζηηο αληηνμεηδσηηθέο ελψζεηο πνπ πεξηέρεη (ιπθνπέλην, θαξνηελνεηδή,
πνιπθαηλφιεο). θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ
πνιπθαηλνιψλ, ηνπ ιπθνπελίνπ θαη ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ πνηθηιία «Υνλδξνθαηζαξή»
(Solanum lycopersicum var. Chondrokatsari) πνπ παξαδνζηαθά θαιιηεξγείηαη ζηε Μεζζελία. Σα
ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνπο κεηαζπιιεθηηθνχο ρεηξηζκνχο φπσο ε ζεξκνθξαζία
ζπληήξεζεο ηεο ληνκάηαο.
Λέμεηο-θιεηδηά: αληηνμεηδσηηθή δξάζε, ληνκάηα, πνιπθαηλφιεο, ιπθνπέλην

Δηζαγσγή
Βλψ ην νμπγφλν είλαη πνιχηηκν γηα ηνπο αεξφβηνπο νξγαληζκνχο, παξάγεη δξαζηηθά είδε
νμπγφλνπ (reactive oxygen species, ROS) πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νμεηδσηηθφ stress. Σα
δξαζηηθά είδε ROS πεξηιακβάλνπλ ειεχζεξεο ξίδεο, φπσο ην αληφλ ζνππεξνμεηδίνπ (∙O2-), ε
ξίδα ππεξνμεηδίνπ (ΔΟ2∙), ε ξίδα πδξνμπιίνπ (∙ΟΔ), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (ΝΟ), ην
ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Δ2Ο2) (Cipak Gasparovic, Lovakovic & Zarkovic 2010). Σν
νμεηδσηηθφ stress κπνξεί λα πξνθιεζεί είηε απφ ππεξπαξαγσγή ησλ ROS είηε ιφγσ κείσζεο
ησλ αληηνμεηδσηηθψλ (Sies 1985).
In vivo ηα αληηνμεηδσηηθά ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξεκπφδηζε ησλ δξαζηηθψλ εηδψλ νμπγφλνπ
(ROS) ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εθθίλεζε θαη πξναγσγή παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο
θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 1 (Lobo et al. 2010). Γεληθά νη αληηνμεηδσηηθνί κεραληζκνί
δηαθξίλνληαη ζηνπο ελδπκηθνχο θαη ζηνπο κε ελδπκηθνχο (Gasparovic, Lovakovic & Zarkovic
2010).
Δ ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θπζηθψλ κε ελδπκηθψλ αληηνμεηδσηηθψλ είλαη ηα θπηνρεκηθά.
Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ πξνο ηα θπζηθά αληηνμεηδσηηθά έγθεηηαη ζηελ επξεία ρξήζε ηνπο ζε
πνιιά πξντφληα φπσο είλαη θάξκαθα, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, δσηθέο ηξνθέο θαη
θαιιπληηθά, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ νμείδσζε ησλ ιηπαξψλ
ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ ιφγσ ηεο πηζαλήο ηνμηθφηεηαο ησλ ζπλζεηηθψλ αληηνμεηδσηηθψλ
(Augustyniak et al. 2010).
Με βάζε ηε ρεκηθή ηνπο δνκή ε πιεηνςεθία ησλ θπηνρεκηθψλ ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ φξν
θαηλφιεο ή πνιπθαηλφιεο. Πξφθεηηαη γηα ρεκηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ αξσκαηηθνχο δαθηπιίνπο
νη νπνίνη έρνπλ ππνθαηαζηάηεο έλα ή πεξηζζφηεξα πδξνμχιηα. Οη πνιπθαηλφιεο είλαη κία απφ
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ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ησλ θπηψλ πνπ βηνζπληίζεληαη απφ
θαηλπιαιαλίλε ή ηπξνζίλε (Shahidi & Naczk 2004).

Δηθόλα 1. ηφρνη ησλ ειεχζεξσλ ξηδψλ.
Οη ληνκάηεο είλαη ην πην ζεκαληηθφ ιαραληθφ ηεο Μεζνγεηαθήο Αηαηξνθήο. Οη ληνκάηεο θαη
ηα πξντφληα ηνπο (θνλζέξβεο, ζάιηζεο, ρπκνί, ketchup) είλαη ε θχξηα πεγή αληηνμεηδσηηθψλ
πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαζεκεξηλά (Lenucci et al. 2006). Έρεη απνδεηρζεί
επηδεκηνινγηθά φηη ε θαηαλάισζε σκψλ ληνκαηψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ηνπο
ζρεηίδεηαη κε κεησκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ θαη θαξδηναγγεηαθψλ παζήζεσλ (Giovannucci et al.
2002). Δ πξνζηαηεπηηθή δξάζε νθείιεηαη ζε βηνελεξγά ζπζηαηηθά ηεο ληνκάηαο ζηα νπνία
εθηφο απφ ηα κηθξνζπζηαηηθά (κεηαιιηθά άιαηα, βηηακίλεο C θαη E) πεξηιακβάλνληαη θαη νη
αληηνμεηδσηηθέο ελψζεηο (Borguini & Torres 2009). Ώλ θαη νη ληνκάηεο πεξηέρνπλ κηθξφηεξν
πνζφ πνιπθαηλνιψλ ζε ζρέζε κε άιια θξνχηα, ε κεγάιε θαηαλάισζε ληνκαηψλ ηηο θάλεη
ζεκαληηθή πεγή πνιπθαηλνιψλ. Βπίζεο νη ληνκάηεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη πεξηέρνπλ
ηαπηφρξνλα πδαηνδηαιπηά αληηνμεηδσηηθά (πνιπθαηλφιεο) θαη ιηπφθηια αληηνμεηδσηηθά
(θαξνηελνεηδή) (Slimestad & Verheul 2009).
θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πνιπθαηλνιψλ, ηνπ
ιπθνπελίνπ θαη ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ πνηθηιία «Υνλδξνθαηζαξή» πνπ
παξαδνζηαθά θαιιηεξγείηαη ζηε Μεζζελία. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνπο
κεηαζπιιεθηηθνχο ρεηξηζκνχο, θπξίσο ην ρξφλν θαη ηε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο ηεο
ληνκάηαο.
Μεζνδνινγία
Γείγκαηα. Οη ληνκάηεο θαιιηεξγεζήθαλ ζηα ζεξκνθήπηα ηνπ ΣΒΕ Πεινπνλλήζνπ κε ηε
κέζνδν ηεο πδξνπνλίαο. Βιήθζεζαλ ληνκάηεο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζηάδην σξίκαλζεο Red
Ripe νη νπνίεο νκνγελνπνηήζεθαλ θαη δηαηεξήζεθαλ ζηνπο 4, 10 θαη 25 νC γηα 5 εκέξεο. Σα
δείγκαηα απηά ζπγθξίζεθαλ κε δείγκαηα ληνκάηαο ζηάδην σξίκαλζεο Red Ripe πνπ κφιηο
ζπιιέρζεθαλ απφ ην θπηφ θαη κε δείγκαηα ληνκάηαο ζην ζηάδην σξίκαλζεο Commercial
mature.
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Πξνζδηνξηζκόο Λπθνπελίνπ
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ιπθνπελίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθρπιίζκαηα εμαλίνπ ησλ
νκνγελνπνηεκέλσλ δεηγκάησλ ληνκάηαο, ηα νπνία κεηξήζεθαλ θαζκαηνζθνπηθά ζηα 502 nm
(E% 3150) (Rao, Waseem & Agarwal 1998). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 1.
Πξνζδηνξηζκόο Οιηθώλ Πνιπθαηλνιώλ
Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπγθέληξσζε νιηθψλ πνιπθαηλνιψλ ε νκνγελνπνηεκέλε ληνκάηα
εθρπιίδεηαη κε κίγκα κεζαλφιεο/λεξνχ θαη αθεηφλεο/λεξνχ. Βθαξκφζηεθε ε κέζνδνο FolinCiocalteu (Stratil, Klejdus & Kuba 2006). Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θσηνκεηξηθά
ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππε επζεία θαη ην γαιιηθφ νμχ (gallic acid) σο πξφηππε έλσζε. Σα
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 2.
Πξνζδηνξηζκόο Οιηθώλ Φιαβνλνεηδώλ
Σα θιαβνλνεηδή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία πνιπθαηλνιψλ ζηηο ληνκάηεο. Ο
πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θιαβνλνεηδψλ γίλεηαη ρξσκαηνκεηξηθά (GarciaAlonso et al. 2009) ρξεζηκνπνηψληαο ην εθρχιηζκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ νιηθψλ πνιπθαηλνιψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θσηνκεηξηθά
ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππε επζεία θαη ηε ξνπηίλε (rutin) σο πξφηππε έλσζε (ρήκα 3).
Πξνζδηνξηζκόο Αληηνμεηδσηηθήο Ηζρύνο
Δ αληηνμεηδσηηθή ηζρχο θάζε πνηθηιίαο ληνκάηαο εθηηκήζεθε ζε πδξφθηια θαη ιηπφθηια
εθρπιίζκαηα νκνγελνπνηεκέλεο ληνκάηαο. Δ πδξφθηιε εθρχιηζε ησλ δεηγκάησλ ληνκάηαο
έγηλε κε λεξφ.
Δ αληηνμεηδσηηθή ηζρχο ηνπ πδξφθηινπ εθρπιίζκαηνο εθηηκήζεθε κε ηελ κέζνδν DPPH (1,1δηθαηλπιν-2-ππθξηιπδξαδίιηνπ), πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ζηαζεξψλ ειεχζεξσλ
ξηδψλ ηνπ DPPH•, απφ ηα αληηνμεηδσηηθά, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη θσηνκεηξηθά απφ ηελ
απψιεηα ηνπ ρξψκαηνο ηνπ δηαιχκαηνο ηεο ξίδαο DPPH•. Δ % θαηαζηξνθή ησλ ειεχζεξσλ
ξηδψλ DPPH• ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε % απψιεηα = [(Ώ control -Ώ δείγκαηνο)/ Ώ
control]100. Σα απνηειέζκαηα εθθξάζηεθαλ ζε ηζνδχλακα Trolox (TEAC) κέζσ πξφηππεο
επζείαο (ρήκα 4). Σν Trolox είλαη ζπλζεηηθφ αληηνμεηδσηηθφ, αλάινγν ηεο βηηακίλεο Β.
Απνηειέζκαηα
10

lycopene (mg/100g FW)

8
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4
*

*
*

2

0

Red Ripe
o

at 25 C

Red Ripe
o

at 10 C

Red Ripe
o

at 4 C

Red Ripe
no treatment

CM
no treatment

ρήκα 1. Πεξηεθηηθφηεηα ιπθνπελίνπ (νη ζηήιεο πνπ ζεκαίλνληαη κε * δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά γηα p<0,05)
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45

gallic acid (mg/100g FW)
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Red Ripe
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at 25 C

Red Ripe
o

at 4 C

Red Ripe
no treatment

CM
no treatment

Red Ripe
o

at 10 C

ρήκα 2. Πεξηεθηηθφηεηα θαηλνιψλ (νη ζηήιεο πνπ ζεκαίλνληαη κε ίδην γξάκκα δελ έρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα p<0,05
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ρήκα 3. Πεξηεθηηθφηεηα θιαβνλνεηδψλ (νη ζηήιεο πνπ ζεκαίλνληαη κε ίδην γξάκκα δελ
έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα p<0,05)

TEAC (mg Trolox/100g FW)
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Red Ripe
o
at 25 C
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o
at 4 C

CM
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no treatment no treatment

ρήκα 4. Ώληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα πδξφθηινπ εθρπιίζκαηνο ζε ηζνδχλακα Trolox (TEAC)
(νη ζηήιεο πνπ ζεκαίλνληαη κε ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα
p<0,05)
ια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη αλά 100g θξέζθηαο ληνκάηαο (FW).
πδήηεζε
ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε επίδξαζε ησλ κεηαζπιιεθηηθψλ ρεηξηζκψλ, δειαδή ηεο
ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο, ζηε ζπγθέληξσζε ιπθνπελίνπ θαη πνιπθαηλνιψλ, θαζψο θαη
ζηελ αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ηεο ληνκάηαο. Βπηιέρζεθε ε κειέηε ηεο πνηθηιίαο
«Υνλδξνθαηζαξή» πνπ θαιιηεξγείηαη παξαδνζηαθά ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο.
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Μειεηήζεθαλ δεηγκαηα ληνκάηαο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζηάδην σξίκαλζεο Red Ripe ηα νπνία
είραλ δηαηεξεζεί ζηνπο 4, 10 θαη 25νC γηα 6 εκέξεο. Οη ζεξκνθξαζίεο επηιέρζεθαλ δηφηη έηλαη
νη ζεξκνθξαζίεο ησλ νηθηαθψλ ςπγείσλ, ησλ ςπγείσλ κεηαθνξάο θαη ε ηππηθή ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ. Καηφπηλ ηα δεηγκαηα νκνγελνπνηεζεθαλ θαη θαηαςχρζεζαλ ζηνπο -80νC κέρξη λα
κεηξεζνχλ. Βπίζεο, κειεηήζεθαλ δείγκαηα ληνκάηαο πνπ βξίζθνηαλ ζην ζηάδην σξίκαζλεο
Red Ripe θαη Commercial Mature ηα νπνία δελ ππεζηεζαλ θακία κεηαρείξηζε θαη ηα νπνία
νκνγελνπνηεζεθαλ θαη θαηαςχρζεζαλ ζηνπο -80νC ακέζσο κεηά ηελ ζπιινγή ηνπο.
Ώπφ ην ρήκα 1 παξαηεξείηαη φηη ηε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιπθνπέλην είρε ε
ληνκάηα πνπ δηαηεξήζεθε ζηνπο ζε 25νC θαη απηή πνπ θφπεθε άκεζα απν ην θπηφ. Σα
ππφινηπα δείγκαηα δείρλνπλ παξφκνηα πεξηεθηηθφηεηα ζε ιπθνπέλην, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη
ε δηαηήξεζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κεηψλεη ηελ πεξηνθηηθφηεηα ζε ιπθνπέλην.
Ώπφ ηα ρήκαηα 2 θαη 3 πξνθχπηεη φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθέο θαηλφιεο θαη ζε
θιαβνλνεηδή είλαη κεγαιχηεξε ζηα δείγκαηα πνπ δηαηεξήζεθαλ ζηνπο 4νC θαη κηθξφηεξε ζην
δείγκα πνπ κφιηο θφπεθε απφ ην θπηφ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηελ
παξαηήξεζε φηη ε έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε βηνζχλζεζε ησλ
θιαβνλνεηδψλ έδεημαλ ηελ ζπζζψξεπζε ησλ κεηαγξαθεκάησλ ζηνπο 4°C. Παξφκνηα
απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ γηα ηε δξαζηηθφηεηα ηνπ ελδχκνπ ηεο PAL (Phenylalanine
ammonia lyase (EC 4.3.1.24)) ην νπνίν απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε βηνζχλζεζε ησλ
θιαβνλνεηδψλ ζηα θπηά (Αειήο, Κ., αδεκνζίεπηα απνηειέζκαηα).
ην ρήκα 4 θαίλεηαη ε αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα πδαηηθνχ εθρπιίζκαηνο νκνγελνπνηεκέλεο
ληνκάηαο. Ώπφ ην ζρήκα θαίλεηαη φηη κε εμαίξεζε ηε ληνκάηα ζην ζηάδην σξίκαζεο
Commercial Mature, πνπ έδεημε ηε κηθξφηεξε αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα, ηα ππφινηπα
δείγκαηα είραλ παξφκνηα αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα, ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
Φαίλεηαη φηη ε αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα δελ είλαη επζέσο αλάινγε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
πνιπθαηλφιεο. Πξνθαλψο, ε αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα νθείιεηαη θαη ζε άιια βηνελεξγά
ζπζηαηηθά ηεο ληνκάηαο, φπσο ην αζθνξβηθφ νμχ.
Βηβιηνγξαθία
Augustyniak, A., Bartosz, G., Cipak, A., Duburs, G., Horakova, L., Luczaj, W., Majekova,
M., Odysseos, A., Rackova, L., Skrzydlewska, E., Stefek, M., Strosova, M.,
Tirzitis, G., Venskutonis, P.R., Viskupicova, J., Vraka, P. S & Zarkovic, N.
(2010). Natural and synthetic antioxidants: An updated overview, Review Article.
Free Radical Research, 44(10), 1216–1262.
Borguini, R. & Torres, E. (2009). Tomatoes and tomato products as dietary sources of
antioxidants, Food Rev. Intern., 25, 313-325.
Garcia-Alonso, F.J., Bravo, S., Casas, J., Perez-Conesa, D., Jacob, K. & Periago M.J. (2009).
Changes in Antioxidant Compounds during the Shelf Life of Commercial Tomato
Juices in Different Packaging Materials. J. Agric. Food Chem., 57, 6815-6822.
Gasparovic, A. C., Lovakovic, T. & Zarkovic, N. (2010). Oxidative stress and
antioxidants: biological response modiﬁers of oxidative homeostasis in cancer.
Periodicum Biologorum, 112(4), 433–439.

194

Giovannucci, E., Rimm, E.B., Liu, Y., Stampfer, M.J. & Willett, W.C. (2002). A prospective
study of tomato products, lycopene, and prostate cancer risk. J. Natl. Cancer Inst.,
94(5), 391-398.
Lenucci, M.S., Cadinu, D., Taurino, M., Piro, G. & Dalessandro, G. (2006). Antioxidant
composition in cherry and high-pigment tomato cultivars. J. Agric. Food Chem. 54(7),
2606-2613.
Lobo, V., Patil, A., Phatak, A. & Chandra, N. (2010). Free radicals and functional foods:
impact on human health. Pharmacognosy Review, 4(8), 118–126.
Rao, A.V., Waseem, Z. & Agarwal S. (1998). Lycopene content of tomatoes and tomato
products and their contribution to dietary lycopene. Food Research International,
31, 737-741.
Shahidi, F. & Naczk, M. (2004). Phenolics in Food and Nutraceuticals. CRC Press, Boca
Raton.
Sies, H. (1985). Oxidative Stress. Academic Press, London, 1–507.
Slimestad, R. & Verheul M. (2009). Review of flavonoids and other phenolics from fruits of
different tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars J Sci Food Agric, 89,
1255-1270.
Stratil, P., Klejdus, B.I. & Kuban V. (2006). Determination of Total Content of Phenolic
Compounds and Their Antioxidant Activity in Vegetabless Evaluation of
Spectrophotometric Methods, J. Agric. Food Chem., 54(3), 607-616.
Δπραξηζηίεο
Δ κειέηε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδπκα Καπεηάλ ΐαζίιεο

195

«Ενύκε ζηνλ «θόζκν» καο;»
Μηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο
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Πεξίιεςε
Δ δηδαθηηθή απηή πξφηαζε βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηεο έλλνηαο «θφζκνο». Βζηηάδεη θπξίσο ζηηο
δηαθνξέο αιιά θαη ζηηο νκνηφηεηεο πνπ απηή παξνπζηάδεη ζε δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία, ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ΐηνινγίαο θαη ησλ Ώξραίσλ Βιιεληθψλ· ζηφρνο καο είλαη λα θαηαλνήζνπλ
νη καζεηέο Λπθείνπ ηελ ελσηηθή δηάζηαζή ηεο. Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί
έλα παγθφζκην θαηλφκελν, ην νπνίν επεξεάδεη αθελφο ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαλάζηεο θαη αθεηέξνπ ηηο
θνηλσλίεο πνπ ηνπο ππνδέρνληαη, πξνηείλεηαη κηα δηαζεκαηηθή εξγαζία. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο
είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξνγέλεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ζεκεξηλά δεκφζηα
ζρνιεία θαζψο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ επηηπρνχο έληαμεο ησλ καζεηψλ, παηδηψλ κεηαλαζηψλ.

Λέμεηο-θιεηδηά: θφζκνο, αηνκηθφηεηα, θψδηθεο αμηψλ.
Δηζαγσγή
Δ εηζξνή πιεζψξαο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ Βιιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,
επέθεξε ζεκαληηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Πνιινί κειεηεηέο
ππνζηεξίδνπλ φηη ν βαζηθφο άμνλαο απηψλ ησλ δεηεκάησλ είλαη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ
ζηα ειιεληθά ζρνιεία εθ‘ φζνλ ε εθπαίδεπζε κεηαβηβάδεη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζσ ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηε κάζεζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο (Paleologou 2012). Παξφιν πνπ
αξηζκεηηθά ε λέα κεηαλαζηεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πεξηγξάθεηαη κε πςειά λνχκεξα (ΕΠΟΑΒ
2004), νη κειέηεο γηα ηηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδαο δείρλνπλ λα επηθεληξψλνληαη
πεξηζζφηεξν ζε πξαθηηθέο αθνκνίσζεο (Παπιφπνπινο 2011), ηαθηηθέο πνπ νδεγνχλ ζε
ππνβάζκηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, κε επαθφινπζν ηελ
ςπρνινγηθή απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ απηψλ ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη απφ ηελ
εζληθή ηνπο νκάδα, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη θαη κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα (Akhtar 1999).
Σν δεηνχκελν είλαη ινηπφλ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε «πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ επαθή πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ή
νκάδσλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ θαη αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο» (Γεσξγνγηάλλεο 2011). Δ
δηαδηθαζία αθνκνίσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ, ζίγνπξα είλαη
πνιππαξαγνληηθή. Παξάγνληεο φπσο ε γεληά, ε εζληθή θαηαγσγή (Motti-Stefanidi et al.
2008), νη θνηλσληθέο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο
θαη ε αλεπαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, έρνπλ κειεηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο.
Μειέηεο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ησλ
κεηαλαζηψλ κε θαηλφκελα απψζεζεο εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Vedder &
Horenczyk 2006), κε αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ
απηψλ, γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο, κε αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληί ηνπο (Dimakos &
Tasiopoulou 2003).
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Μία απφ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη
πινπηίδνπκε ηνπο εαπηνχο καο κε ηε γλψζε άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ επαθή καο κ‘ απηoχο
(Ράπηε 2007), θάηη ζην νπνίν ζπκβάιινπλ άιισζηε θαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαζψο απμάλνπλ
ηε δπλαηφηεηα γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή, παξέρνπλ λέεο κνξθέο πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο ζε
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο (Buckingham 2004) θαη δίλνπλ δπλαηφηεηεο γηα
απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο (νπιηψηε & Παγγέ 2004).
ια φζα πξναλαθέξζεθαλ ραξαθηεξίδνπλ πιένλ ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ζην ειιεληθφ
δεκφζην ζρνιείν, κέζα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κεηαλαζηψλ. Μηα
ηέηνηα δηαδηθαζία απνηειεί θαη ην δηαζεκαηηθφ project. Δ κέζνδνο εξγαζηψλ project, ε νπνία
πξνζεγγίδεη ηελ γλψζε βησκαηηθά, ζπλεξγαηηθά θαη πνιπαηζζεηεξηαθά, παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ άπηνληαη ησλ
ελδηαθεξφλησλ ηνπο, σζψληαο ηνπο ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, θάηη πνπ απνηειεί αλαγθαία
πξνυπφζεζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ζρνιηθήο ηάμεο. Βπηπιένλ, ε δηαζεκαηηθφηεηα απνηειεί
αλαγθαηφηεηα γηα ην ζχγρξνλν ζρνιείν, γηαηί «Πξνηεξαηφηεηα δελ έρνπλ νη δνκέο, νη
νξγαλσκέλεο γλψζεηο θαη νη αιιεινπρίεο πνπ έρνπλ εκπεδψζεη νη εκπιεθφκελνη
επηζηεκνληθνί θιάδνη, αιιά ηα ππφ κειέηε ζέκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη απαηηνχλ, γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά, ηε ζχκπξαμε γλψζεσλ απφ
δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο…» (Μαηζαγγνχξαο 2002).
Ο ξόινο ηεο Βηνινγίαο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε
Δ επηζηήκε ηεο ΐηνινγίαο παξέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα νιηζηηθή κειέηε ηνπ ―βίνπ‖, άξα ηνπ
λνήκαηνο ηεο δσήο. ξνη φπσο ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη νη θψδηθεο αμηψλ,
αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηε ΐηνινγία σο βαζηθέο ζπληζηψζεο θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ, νη
νπνίεο δηαρένληαη ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη αθελφο σο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη αθεηέξνπ
σο επξχηεξεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο (Κπξίδεο & Υξνλνπνχινπ 2008), απαξαίηεηεο γηα ηα
ζχγρξνλα πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία.
Δ έλλνηα ηεο «αλζξψπηλεο θχζεο» κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηφζν ζηε βηνινγηθή πιεπξά ηνπ
αλζξψπνπ φζν θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ θχζε, σο ην ζχλνιν ησλ επίθηεησλ θαη πνιηηηζκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Πξφθεηηαη δειαδή, γηα κηα ζρέζε ησλ βηνινγηθά - γελεηηθά
θαζνξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ησλ ζπληειεζηψλ θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ (Παπιίδεο
2002). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, καζαίλεη ην άηνκν λα αλαγλσξίδεη ηε ζέζε ηνπ αιιά θαη λα
ζέβεηαη θαη λα εθηηκά ηε ζέζε ησλ άιισλ κειψλ κέζα ζηελ θνηλσληθή δνκή. Βμάιινπ,
νξηζκέλνη θνηλσληνβηνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ, ζην βαζκφ πνπ έρεη
θζάζεη ζήκεξα, πξνζδηνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, παξά απφ
θαζαξά βηνινγηθνχο, εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηηο νπζηαζηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. ε
πεξηβάιινληα πςειήο πνιππινθφηεηαο φπσο απηά ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ηα
θνηλσληθά ζπζηήκαηα, νη αηηίεο δηαπιέθνληαη, θαη παξνπζηάδνπλ πζηεξήζεηο ρσξίο λα
ππάξρνπλ επδηάθξηηα απνηειέζκαηα. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε νιηζηηθή
πξνζέγγηζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηελ πνιππινθφηεηα θαη λα επηηξέπεη ζηνλ
παξαηεξεηή λα ινγίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά (Ώζεκαθφπνπινο et. al. 2005).
Ο ξόινο ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε
Καηά θνηλή νκνινγία ην κάζεκα ησλ Ώξραίσλ Βιιεληθψλ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε
νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ. Καη «ε νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα απαξηίδεηαη απφ
αηνκηθφηεηα, θαζνιηθφηεηα θαη ζπλνιηθφηεηα» (ΐεξηζέηεο 1994). Δ αξραηνειιεληθή
γξακκαηεία είλαη δηάζπαξηε απφ αμίεο φπσο ε γλψζε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο θνηλσλίαο, ε
νκνξθηά, ε αξεηή, ε θηιία, ε αγάπε,αμίεο απαξαίηεηεο γηα ηνπο καζεηέο σο άηνκα αιιά θαη
σο κειινληηθνχο ελεξγνχο πνιίηεο. Σν θιαζηθφ κνξθσηηθφ ηδεψδεο ζεσξείηαη σο ν πιένλ
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θαηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε δηακφξθσζε αηφκσλ κε απηνλνκία, απηνεθηίκεζε θαη
θνηλσληθέο επαηζζεζίεο. Ο αλζξσπνθεληξηζκφο ηεο ειιεληθήο παηδείαο νληνπνηείηαη ζην
ζεβαζκφ πξνο ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα θαη αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο
ηδηαηηεξφηεηαο θάζε κέινπο. Οθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ην κάζεκα ησλ
Ώξραίσλ Βιιεληθψλ λα κελ ππνηάζζεηαη ζε κηα ηππνιαηξία ή ζε έλα μεξφ δηδαθηηζκφ αιιά
λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε αλζξψπσλ ελεξγνπνηεκέλσλ θαη φρη ελεξγνχκελσλ,
απαιιαγκέλσλ απφ θάζε κνλνκέξεηα. Ο αλζξσπηζκφο, ν γλήζηνο, ν αιεζηλφο ζεβαζκφο ζηνλ
Άιιν ηίζεηαη σο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ησλ Ώξραίσλ Βιιεληθψλ. ηηο πνιππνιηηηζκηθέο
θνηλσλίεο πνπ δνχκε, φηαλ πινπνηεζνχλ ηέηνηνη ζηφρνη, ηφηε νη άλζξσπνη ζα δείρλνπλ ηνλ
απαηηνχκελν ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ, ρσξίο λα κέλνπλ ζε απηήλ.
Κξηηήξηα επηινγήο ζέκαηνο
Σν ζπγθεθξηκέλν δηαζεκαηηθφ project, πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ
ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά ζηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηελ ΐ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ Γαδίνπ.
Δ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία πνιιψλ κεηαλαζηψλ θαη ζην ζρνιείν θνηηνχλ
παηδηά δεχηεξεο ή ηξίηεο γεληάο κεηαλάζηεο. Ώπηή ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα νδήγεζε ηηο
ππνγξάθνπζεο ζηε ζθέςε γηα ηελ παξνχζα δηαζεκαηηθε πξνζέγγηζε.
Δ επηζηήκε ηεο ΐηνινγίαο απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή κειέηε ησλ κειψλ ηνπ «θφζκνπ», είηε
απηφο είλαη ν γελεηηθφο - DNA, είηε είλαη ν θφζκνο - νηθνζχζηεκα ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ,
είηε είλαη ν θφζκνο - πιαλήηεο ζηνλ νπνίν δνχκε, είηε είλαη ν θφζκνο ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ,
ρσξίο φκσο πνηέ λα παξαιείπνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ φισλ απηψλ. Παξάιιεια,
ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ζχγθξνπζεο δχν θφζκσλ δηαθνξεηηθψλ απνηειεί ε νθφθιεηα
ηξαγσδία ‗‘Ώληηγφλε‘‘. Ο Κξένληαο θαη ε Ώληηγφλε είλαη εθπξφζσπνη δχν θφζκσλ. «Δ
αληηπαξάζεζε ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ, Κξένληα θαη Ώληηγφλεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο
ζχγθξνπζεο ησλ ζετθψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ αληίζηνηρα. Ο άξρνληαο Κξένληαο
εκθαλίδεηαη σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ λφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάμεη ηελ πφιε απφ ηνλ
θίλδπλν. Δ Ώληηγφλε επηθαιείηαη ηνπο άγξαθνπο ζετθνχο λφκνπο νη νπνίνη είλαη ακεηάβιεηνη
θαη έρνπλ αηψληα ηζρχ κε ζθνπφ λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφθαζή ηεο γηα ηελ «παξάλνκε»
ηαθή ηνπ Πνιπλείθε» (Ληφληα 2008). Βπηπιένλ, ν θφζκνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ε Ώληηγφλε
είλαη ν θφζκνο ησλ πξνζθηιψλ πνπ δε γλσξίδεη ζρέζεηο θαηαλαγθαζκνχ θαη θφβνπ. ηνλ ζη.
523 πξνβάιιεηαη ε θνζκνζεσξία ηεο, φπνπ αλαθνηλψλεη κε ζάξξνο φηη δελ γελλήζεθε γηα λα
κηζεί καδί κε άιινπο, αιιά γηα λα αγαπά καδί ηνπο «νὔηνη ζπλέρζεηλ, ἀιιὰ ζπκθηιεῖλ ἔθπλ».
(Ληφληα 2008).
Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη
Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο, είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο δηαπνιηηηζκηθά
πξνζαλαηνιηζκέλνο δηάινγνο, ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο ζε ζέκαηα
αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη αληηξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Βμάιινπ, ε δηαπνιηηηζκηθή
ζπλείδεζε αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα επξχηεξε
θνηλφηεηα, εθείλε ηνπ «παγθφζκηνπ ρσξηνχ», φπνπ θπξηαξρνχλ θαηλφκελα φπσο νη
πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο εμαηηίαο πνιηηηθήο ή νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο, ε
δηεζλνπνίεζε, ε επξσπατθή ελνπνίεζε θ.ά. (Κεζίδνπ 2007).
Γεληθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη βαζηζκέλνη ζηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο ηεο
ζπκπεξηθνξάο, έηζη φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ B. Bloom, αθνξνχλ εθηφο απφ ηηο γλψζεηο
πνπ νη καζεηέο ζα πάξνπλ θαη ζα θαηαρσξίζνπλ ζηε κλήκε ηνπο γηα κειινληηθή ρξήζε θαη
ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ δεμηφηεηεο γηα
ηελ δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ (Cedefop 2002). Βπίζεο, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο πξαγκάηεπζεο κέζα απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα γλσζηηθά αληηθείκελα, ησλ
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ζεκάησλ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ,
εθπιεξψλνληαο έηζη ζηφρνπο νη νπνίνη ζα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ
απέλαληη ζην θνηλσληθφ απηφ θαηλφκελν (Γηαλλαθνπνχινπ 2006).
ε επίπεδν ςπρνθηλεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί
φηη απηνί ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ, ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ
καζεηψλ, γεγελψλ, παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ θαη θπξίσο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
καζεηψλ πνπ ζπλήζσο δελ ζπκκεηέρνπλ θαη είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνη ή θαη αξλεηηθνί
(Κεζίδνπ 2007). Ώλαιπηηθφηεξα, ζηνπο ζηφρνπο πεξηιακβάλεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ
καζεηψλ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο αλαπηχζζνληαο έηζη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, ε
θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο αηηηψλ θαη ζπλεπεηψλ, ε ελίζρπζε ηεο
δεκηνπξγηθήο δηάζεζεο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο
θαη θπξίσο ε ςπρηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ
πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηελ απνθπγή αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, φπσο ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ.
Ώπψηεξνο ζηφρνο άιισζηε είλαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε θηλεηνπνίεζε γηα
αλάιεςε δξάζεο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Μεζνδνινγία
Ώξρηθά ζα ρσξίζνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ, ιακβάλνληαο σο θξηηήξην γηα
ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ηελ εηεξνγέλεηα. Κίλεηξν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζπγθξφηεζεο ησλ
νκάδσλ απνηειεί ε πεπνίζεζή καο, χζηεξα απφ παξαηήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο,
φηη θάπνηνη καζεηέο ζπρλά έρνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε ζην λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ζπκκαζεηέο ηνπο απφ άιιεο ρψξεο. θεθηήθακε ινηπφλ φηη ε εηεξνγέλεηα
πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ηηο νκάδεο ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην πνπ ζα εληζρχεη ηελ
αζθάιεηα θαη ζα απνκαθξχλεη ην θφβν γηα ην δηαθνξεηηθφ θαη ην μέλν. Καηφπηλ ζα πξνβνχκε
ζηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξηαθφ
πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν.
ε πξψηε θάζε νη καζεηέο δηεξεπλνχλ ηελ ιέμε «θφζκνο» θαη ηε ζεκαζηνινγηθή εμέιημε ηεο
ιέμεο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ηηο κέξεο καο θαζψο θαη ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο
πνπ παξέρεη ε ειιεληθή γιψζζα, κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο εθθξάζεηο ζηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε. ηε ζπλέρεηα, πάιη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζα
κπνξέζνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε
ζπγθεθξηκέλε ιέμε θαζψο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ απηψλ ζην πιαίζην
ησλ δηαθφξσλ επηζηεκψλ, φπσο ζηελ Ώζηξνλνκία, ηε Φπζηθή θαη ηε ΐηνινγία. Σέινο, ζα
εζηηάζνπλ ζηελ θνηλσληθή έλλνηα ηεο ιέμεο ζηελ αξραηφηεηα αιιά θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή,
εληνπίδνληαο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Βπίζεο, νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζα κπνξέζνπλ λα
εληνπίζνπλ θαη αλάκεζα ζηνλ «θφζκν» ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ. ε επφκελν ζηάδην, ηα
απνηειέζκαηα ηεο θάζε νκάδαο παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ ηάμε, ελψ ζην ηέινο
δεκηνπξγείηαη κηα παξνπζίαζε απφ ηνπο καζεηέο γηα φιε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, πνπ
πεξηιακβάλεη κηα αθίζα κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο γηα λα ηνηρνθνιιεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν
ζην ζρνιείν θαζψο θαη έλα power point, ην νπνίν ζα παξνπζηάζνπλ νη καζεηέο ζε φιε ηε
ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα
Μέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πηζηεχνπκε φηη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιαπιά
νθέιε. Βθηφο απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ νη καζεηέο ζα δηαπηζηψζνπλ πσο νη επηζηήκεο θαη
νη θνηλσλίεο, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηηο κέξεο καο, δε ζπλάδνπλ κε ηα θαηλφκελα
αληζφηεηαο θαη ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δ δηαπίζησζε απηή ζα απνηειέζεη, πηζηεχνπκε,
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θηλεηήξηα δχλακε γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ζρεηηθέο δξάζεηο,
εθ΄νζνλ ζα έρνπλ θαηαλνήζεη πσο έρνπκε φινη εληαρζεί ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία
θαη ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα αλαθαιχςνπκε ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα
δήζνπκε φινη καδί αξκνληθά, καθξηά απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, κε απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο.
Δπίινγνο
Δ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη κηα δπλακηθή θαη
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ έληαμεο ησλ
κεηαλαζηψλ, φπσο εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο (Kolaitis et al. 2011),
παξνρή βνήζεηαο ζηα γισζζηθά καζήκαηα (θνχξηνπ θ.α.2004) θαη πξνγξάκκαηα
ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο ζε καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ζηνρεχνληαο ζηελ
απνδνρή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, ην ζεβαζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα
(Υαηδερξήζηνπ θ.α. 2001). Ώπνηειεί πιένλ απαίηεζε ηεο επνρήο καο, νη δξάζεηο λα
απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ
ζηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηεο ελαξκφληζεο, θάηη πνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζρνιηθήο επάξθεηαο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο δηαηήξεζεο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο κε ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο
ρψξαο ππνδνρήο είλαη εθηθηφο (Chun & Akutsu 2003) θαη νδεγεί ζε κηα επηηπρή θαη
ηζνξξνπεκέλε ζρνιηθή πξνζαξκνγή.
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Πεξίιεςε
Δ εξγαζία αθνξά ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ καζήκαηνο ΐηνινγίαο γηα ην Γεληθφ Λχθεην απφ
θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Εσαλλίλσλ. ε δεχηεξν ζηάδην, νη θνηηεηέο αζρνιήζεθαλ κε πξνζνκεηψζεηο δηδαζθαιίαο κε
επαθφινπζε αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαζηνραζκφ. Παξάιιεινο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε
εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη ηερληθψλ γηα ηε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμέιημε ηεο δηδαθηηθήο ηεο βηνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε.
Αηαπίζησζή καο είλαη φηη ε ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε δηδαθηηθή απφ ηα πξψηα έηε
ζπνπδψλ ζπλδξάκεη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη ηελ πιεξέζηεξε
πξνεηνηκαζία ηνπο σο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Σν παξαρζέλ πιηθφ βξίζθεηαη ππφ
επεμεξγαζία ψζηε λα εθδνζεί σο εληαίν ζχγγξακκα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Σν
πιηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θνηηεηέο Σκεκάησλ Βπηζηεκψλ Τγείαο αιιά θαη
σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα Καζεγεηέο θαη καζεηέο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: ρέδην καζήκαηνο, πξνζνκείσζε δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθή βηνινγίαο,
βησκαηηθή θαη δηαδξαζηηθή κάζεζε, ΣΠΒ
Δηζαγσγή
Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ επηζηεκψλ
(American Association for the Advancement of Science 2010, Anderson et al. 2011).
Παξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε απφ ην ζηάδην ησλ ζπνπδψλ κε ηε δηδαθηηθή
ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ κέζσ εκπεηξηψλ δηδαζθαιίαο νδεγεί ζε βειηίσζε ελ
ζπλερεία ησλ κεζνδνινγηθψλ εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ επηζηεκφλσλ (Feldon et al. 2011).
Χο εθ ηνχηνπ, ε εξγαζία πάλσ ζε εμεηδηθεπκέλεο δηδαθηηθέο δξάζεηο εληζρχεη ην δπλακηθφ
ηνπ ππνςήθηνπ επηζηήκνλα ηφζν σο απνηειεζκαηηθνχ δαζθάινπ φζν θαη σο εξεπλεηή (Smith
& Tyler 2013). Οη κεηαβηβάζηκεο απηέο δεμηφηεηεο εληζρχνληαη απφ δηδαθηηθέο δξάζεηο
βησκαηηθνχ θαη δηαδξαζηηθνχ ραξαθηήξα φπσο ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη νη
πξνζνκεηψζεηο δηδαζθαιίαο (Bonwell & Eison 1991, Ruiz-Primo et al. 2011). θνπφο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εκπιαθνχλ νη θνηηεηέο ΐηνινγίαο ζηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ
ζρεδίσλ καζήκαηνο (lesson plans) θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ην Γεληθφ Λχθεην θαη λα
απνθηήζνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία κέζσ πξνζνκεηψζεσλ δηδαζθαιίαο (mock teaching
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demonstrations) (Smith & Tyler 2013). Δ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο δηδαθηηθψλ
ζελαξίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο ζπλεηζθέξεη πξσηφηππεο ηδέεο ζηε δηδαθηηθή ηεο ΐηνινγίαο,
πξνάγνληαο παξάιιεια ηελ ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Βπίζεο, νη
θνηηεηέο κέζσ ησλ εξγαζηψλ εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσλίαο (ΣΠΒ) θαη δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα.
Βπηπιένλ, ε πξνζνκνίσζε δηδαζθαιίαο απφ ηνπο θνηηεηέο ηνχο πξνζθέξεη εκπεηξία ζηνλ
θιάδν ηεο δηδαθηηθήο θαζψο νη ίδηνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο, ην επξχηεξν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ
έξγνπ είλαη ε πξνψζεζε θαη εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζηε δηδαθηηθή ηεο βηνινγίαο ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Anderson et al. 2011, Knight & Wood 2005).
ηάδηα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο
Δηζαγσγή ζηηο αξρέο ζρεδηαζκνύ κηαο δηδαζθαιίαο Βηνινγίαο θαη ζην Πξόγξακκα πνπδώλ
Βηνινγίαο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ
Γηα ηελ έλαξμε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ΐηνινγηθψλ
Βθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ (ΣΐΒΣ, http://bat.uoi.gr/) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εσαλλίλσλ κε ηε
δηδαθηηθή ηεο ΐηνινγίαο επηιέμακε λα εληάμνπκε ζρεηηθή ελφηεηα ζηα πιαίζηα ησλ
καζεκάησλ ηεο Γεληθήο ΐηνινγίαο Ε θαη ΕΕ (Alberts et al. 2012, ΐαξέιε, αΎλεο & Σξάγθα
2015) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ην πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν ζπνπδψλ (Βηθφλα 1).
Ώξρηθά, παξνπζηάζηεθαλ ε γεληθή θηινζνθία θαη νη ζθνπνί ηεο δηδαθηηθήο ηεο ΐηνινγίαο
φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ΐηνινγίαο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζηνπο
παξαθάησ ηνκείο: (i) θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ, (ii) κχεζε
ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο, (iii) επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία θαη (iv) ζχλδεζε
κε ηα πεξηβάιινληα ηεο δσήο (Πεξάθε θ.ά. 2015). ηε ζπλέρεηα, δφζεθε έκθαζε ζηηο αξρέο
ζρεδηαζκνχ κηαο δηδαζθαιίαο ΐηνινγίαο φπνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ηα βαζηθά
ζηνηρεία ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, απηά πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξαθάησ
άμνλεο δφκεζεο ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο (Πεξάθε θ.ά. 2015):
1. Σίηινο
2. Σάμε
3. Πξνβιεπφκελνο δηδαθηηθφο ρξφλνο
4. Αηδαθηηθνί ζηφρνη
5. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
6. Άμνλεο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο
7. Παξαλνήζεηο/αληηζηάζεηο-ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ
8. χλδεζε κε άιιεο επηζηήκεο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή
9. Μεζνδνινγία-δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο
10. Ώπαηηνχκελα πιηθά θαη κέζα
11. Βπηκέξνπο θάζεηο ζηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία: εηζαγσγή, θχξην κέξνο,
νινθιήξσζε δηδαζθαιίαο
12. Πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο-εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο
13. Ώμηνιφγεζε/απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ
14. ΐηβιηνγξαθία-ρξήζηκεο δηεπζχλζεηο ζην δηαδίθηπν
Βπηπξφζζεηα, ζπδεηήζεθε ν ζρεδηαζκφο κηαο δηδαζθαιίαο κε βάζε έλα κνληέιν δηαδνρηθψλ
δηδαθηηθψλ θάζεσλ, ην ―Μνληέιν ησλ 5Β‖, ήηνη Βλεξγνπνίεζε (Βngage), Έξεπλα (Explore),
Βξκελεία (Explain), Βπεμεξγαζία (Elaborate), Έιεγρνο-Ώμηνιφγεζε (Evaluate).
Αηεξεπλήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηε ζχγρξνλε δηδαζθαιία κε ηε κνξθή
εξσηαπαληήζεσλ θαη κέζσ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brain storming) κε ηε κνξθή νκαδηθήο
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δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηφρν είρε νη θνηηεηέο λα νηθνδνκήζνπλ λέεο ζηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία
πάλσ ζε πξνυπάξρνπζεο κε ηαπηφρξνλε απνηίκεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ζε θάζε δηδαθηηθή θάζε (Bybee 2006).
Ώθφκε, αλαιχζεθαλ ηα αθφινπζα απφ ηνλ Οδεγφ ΐηνινγίαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Σάμεηο Ώ‘,
ΐ‘, Γ‘, Γεληθφ Λχθεην) (Πεξάθε θ.ά. 2015):
 ρέδην καζήκαηνο: ΐαθηήξηα, Ώ‘ Λπθείνπ ΓΒ.Λ., ζειίδεο 74-86
 Αξαζηεξηφηεηα: Μίησζε, Γ‘ Λπθείνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΓΒ.Λ., ζειίδεο 202-205
Οη θνηηεηέο θαζνδεγήζεθαλ λα αλαδεηήζνπλ ηνλ Οδεγφ γηα ηνλ Βθπαηδεπηηθφ ζηελ Φεθηαθή
ΐηβιηνζήθε (http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1720) πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ―Βθπαίδεπζε θαη Αηά ΐίνπ Μάζεζε‖ γηα πεξαηηέξσ
ελαζρφιεζε θαη κειέηε.
Σέινο, αλαιχζεθε ε ζπλεηζθνξά ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία θαζψο θαη
παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ΐηνινγίαο (Hurd 1998).

Δηθόλα 1. Βηζαγσγή ζηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ κηαο δηδαζθαιίαο ΐηνινγίαο
Αλάπηπμε ζρεδίνπ καζήκαηνο (lesson plan) γηα κηα δηδαζθαιία βηνινγίαο ζην Γεληθό Λύθεην
εκαληηθφ βήκα ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάζεζε δεκηνπξγίαο πξσηφηππσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο
ΐηνινγίαο γηα ην Γεληθφ Λχθεην ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπο
δεηήζεθε λα αλαπηχμνπλ ζρέδηα καζήκαηνο γηα ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
1. ―Κχηηαξν-Ππξήλα-DNA‖
2. ―Κχηηαξν-Μίησζε‖
3. ―Κχηηαξν-Μείσζε‖
4. ―Ώξραία‖
5. ―ΐαθηήξηα‖
6. ―Πξψηηζηα‖
7. ―Μχθεηεο‖
8. ―Φπηά‖
9. ―Γψα‖
10. ―Ώπφ ηα Υνξδσηά κέρξη ηνλ Homo Sapiens‖
Δ επηινγή ησλ ζεκάησλ έγηλε ππφ ην πξίζκα ηεο παξνπζίαζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δσήο πνπ
πξαγκαηεχεηαη ε βηνινγία σο έλα ζπλερέο (continuum). Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ζεηξά ησλ
ζεκάησλ αθνινπζεί αδξά θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο δσήο απφ βηνινγηθή άπνςε.
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Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο αλέιαβαλ, αλά νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κε πέληε
αηφκσλ, ηε δεκηνπξγία ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ πάλσ ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο
ελφηεηεο (Βηθφλα 2). Οη θνηηεηέο βαζίζηεθαλ ζηνλ Οδεγφ Βθπαηδεπηηθνχ ηνπ Λπθείνπ γηα ηε
ΐηνινγία (Πεξάθε θ.ά. 2015) θαη εηδηθφηεξα ζηα ελδεηθηηθά πξνηεηλφκελα ζρέδηα καζήκαηνο
πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο θαη ζε νδεγφ πνπ αλαπηχρζεθε ζε κνξθή θπιιαδίνπ απφ ηηο
δηδάζθνπζεο θαη ζπκπεξηιάκβαλε ηνπο πξναλαθεξζέληεο άμνλεο δφκεζεο ελφο ζρεδίνπ
καζήκαηνο (βι. πξνεγνχκελε ππνελφηεηα). Οη νδεγίεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο πξνυπέζεηαλ
πέξα απφ ηελ θαηαζθεπή ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη ηελ πξνεηνηκαζία πξσηφηππνπ
ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε κνξθή θχιισλ εξγαζίαο, θχιισλ αμηνιφγεζεο, θνπίδ γλψζεσλ,
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θ.α.
Βηδηθά γηα ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ
ελζαξξχλζεθε ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ΣΠΒ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εξγαιείσλ Web 2.0). Σπρφλ εξσηεκαηνιφγηα δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ησλ δηαδηθηπαθψλ
Google Forms (https://google.com/intl/el_gr/forms/about/). Ώθνινχζσο ηεο παξαγσγήο ηνπ
πιηθνχ εθαξκφζηεθε απφ ηνπο θνηηεηέο έλα εληαίν ζηπι κνξθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα κνξθνπνίεζεο εξγαζηψλ πνπ δφζεθε απφ ηηο δηδάζθνπζεο κέζσ αξρείνπ Google
Docs (https://google.gr/intl/el/docs/about/) ην νπνίν θαζνξίδεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε
γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ, ηα πεξηζψξηα θηι. Οη εξγαζίεο θαηαηέζεθαλ
ειεθηξνληθά αλά νκάδα κέζσ WeTransfer (https://wetransfer.com/).

Δηθόλα 2. Βλδεηθηηθά απνζπάζκαηα παξαδείγκαηνο ρεδίνπ Μαζήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε
απφ θνηηεηέο (α) Πεξηγξαθή & Αηδαθηηθνί ζηφρνη/Πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
(β) Φχιιν αμηνιφγεζεο
Πξνζνκείσζε δηδαζθαιίαο βηνινγίαο (mock teaching demostration)
ε έλα επφκελν βήκα, δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα πξνεηνηκάζνπλ, αλά νκάδα, κηα
πξνζνκείσζε ηεο δηδαζθαιίαο ΐηνινγίαο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη. Δ πξνεηνηκαζία ηεο
πξνζνκείσζεο δηδαζθαιίαο ππνβνεζήζεθε απφ ηηο ΣΠΒ, π.ρ. ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν,
πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, πξνγξάκκαηα παξνπζίαζεο φπσο ην ινγηζκηθφ Prezi πνπ
επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ παξνπζηάζεσλ (https://prezi.com/) (Βηθφλα 3). Σνλ ξφιν
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλέιαβε ε θάζε κηα νκάδα (ζε ζχλνιν είθνζη νκάδσλ) εθ πεξηηξνπήο θαη
ηνλ ξφιν ησλ καζεηψλ αλέιαβε ε νινκέιεηα ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο (Βηθφλα 4). Πξέπεη λα
ηνληζηεί φηη φινη αλεμαηξέησο νη θνηηεηέο ζπκκεηείραλ ζηε δηδαζθαιία κεηά απφ
δηακνηξαζκφ ηνπ πιηθνχ πνπ πξνεγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηνπο.
Δ παξνπζία ησλ δηδαζθνπζψλ πεξηνξίζηεθε ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε έαλ παξνπζηαδφηαλ
ρξεία, ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο, ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ην
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θνηλφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε. Δ αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζην θαηά πφζν νη θνηηεηέο
ελζσκάησζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηα θαίξηα ζεκεία πνπ είραλ εληνπηζηεί ζηα εηζαγσγηθά
καζήκαηα θαη ηα νπνία ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: πνηφηεηα πιηθνχ, βαζκφο
ζαθήλεηαο/θαηαλφεζεο απφ ην θνηλφ, νξγάλσζε πιηθνχ, πξνζαξκνγή πιηθνχ αλάινγα κε ην
δηαζέζηκν ρξφλν/ην ειηθηαθφ θαη γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, ρξήζε ησλ ΣΠΒ θαηά
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελαιιαγή
ηερλνινγίαο θαη παξαδνζηαθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο φπσο ρξήζε ηνπ πίλαθα, βαζκφο
πξνεηνηκαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο, χθνο/ηφλνο δηδαζθαιίαο, ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ,
δηαδξαζηηθφηεηα θαη επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο θ.α. (Smith, Wenderoth & Tyler 2013).

Δηθόλα 3. Xξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε δηδαζθαιία ηεο ΐηνινγίαο (π.ρ. ην ινγηζκηθφ Prezi πνπ
αμηνπνηεί θίλεζε, δνπκ θαη ρσξηθέο ζρέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ παξνπζηάζεσλ)

Δηθόλα 4. Πξνζνκείσζε δηδαζθαιίαο ΐηνινγίαο απφ ηνπο θνηηεηέο (mock teaching
demostration)
Μειινληηθέο θαηεπζύλζεηο θαη επέθηαζε ηεο εξγαζίαο
Σα ζρέδηα καζήκαηνο, ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ θαη νη βηληενζθνπεκέλεο πξνζνκεηψζεηο
δηδαζθαιίαο ζα αμηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ. Βπί ηεο παξνχζεο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ
δηδαζθνπζψλ, πξαγκαηνπνηείηαη επηκέιεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ απφ νκάδα θνηηεηψλ κε
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζπγγξάκαηνο ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε
εκπινπηηζκέλε/δηαδξαζηηθή ειεθηξνληθή κνξθή (e-book). Παξάιιεια, ζηφρνο είλαη ην
πφλεκα απηφ λα παξνπζηαζηεί ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ
ζε απηή ηε δηαδηθαζία.

206

πδήηεζε
χγρξνλε απαίηεζε θαη δεηνχκελν ηεο δηδαθηηθήο ηεο ΐηνινγίαο είλαη ε ηθαλνπνηεηηθή
εκπινθή ζηελ νπζηαζηηθή κάζεζε. Δ ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ ΐηνινγίαο κε ηε δεκηνπξγία
δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ζρεδίσλ καζήκαηνο θαζψο θαη νη πξνζνκεηψζεηο δηδαζθαιίαο βνεζνχλ
ηνπο κειινληηθνχο επηζηήκνλεο λα θαηαλνήζνπλ πσο λα αιιειεπηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά
κε ην πιηθφ θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. Δ αμηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ επθαηξηψλ ζα κπνξνχζε λα
είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ ηάμε ηφζν σο ζπνπδαζηέο φζν θαη σο εθπαηδεπηηθνί
ζηε ζπλέρεηα. Βλ θαηαθιείδη, ην παξαρζέλ πιηθφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ θνηηεηέο,
καζεηέο θαη θαζεγεηέο είηε σο έρεη (ζρέδηα καζήκαηνο) είηε απνζπαζκαηηθά σο πεγή
άληιεζεο κηθξν-ζελάξησλ ή κηθξν-δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο,
ηελ άληιεζε επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εκπέδσζε ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ.
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Ο θύβνο εξξίθζε
Λεσλή ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Ώληψληνο ΚΡΕΜΕΣΓΏ
Ηδησηηθό Γπκλάζην-Λύθεην «Δθπαηδεπηηθή Αλαγέλλεζε», antonios.krimitzas@gmail.com
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Πεξίιεςε
Δ δηδαζθαιία ηεο ΐηνινγίαο ζηελ Ώ‘ Λπθείνπ είλαη κηα απαηηεηηθή δηδαζθαιία. Γη‘ απηφ, ζηα
εηζαγσγηθά καζήκαηα, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νθείιεη λα είλαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή πξνζέγγηζε, ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ην
κάζεκα, παξά ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηδαθηηθή ζηνρεχεη ζηε
δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο.
ηελ παξνχζα κηθξνδηδαθηηθή ν καζεηήο δνθηκάδεη, εθαξκφδεη θαη επεθηείλεη ηηο γλψζεηο ηνπ. ην
θεθάιαην ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ θχβν. Κάζε
καζεηήο ζα επέιεγε έλα ζχζηεκα νξγάλσλ. Οη πιεπξέο ηνπ θχβνπ ζα πεξηείραλ ηίηιν, θσηνγξαθία,
φξγαλα, παζήζεηο θ.α. Τπήξρε ειεπζεξία σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ θχβνπ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ηελ
επηινγή θαη ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ πιεπξψλ ηνπ. Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
ηα έξγα ηνπο. Δ παξνχζα εξγαζία ππεξεηεί ηαπηφρξνλα γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη
ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία Bloom.
Λέμεηο θιεηδηά

Ώ‘ Λπθείνπ, πζηήκαηα, δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε, θχβνο
Δηζαγσγή
Σν άγρνο πνιιψλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ, αθνξά εξγαζίεο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα
δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη ρεηξνπνίεηα ή λα δσγξαθίζνπλ θαη λα απνηππψζνπλ θάηη. Με ηε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ν ςπρνθηλεηηθφο ζηφρνο θαιχπηεηαη κε ηελ ίδηα ηε δεκηνπξγία
ηξηζδηάζηαηνπ θχβνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά πνπ ήζειαλ, είραλ ηελ επθαηξία λα
δεκηνπξγήζνπλ ελψ νη καζεηέο πνπ έλησζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ην εηθαζηηθφ
θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, απνδεζκεχηεθαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ εθηππσκέλε εηθφλα.
Μειινληηθέο ζθέςεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ίδηνπ θχβνπ κε
ηα ίδηα δεηνχκελα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Δ
πξννπηηθή απηή ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε
δηαδηθηπαθή ζπλνκηιία κε μελφγισζζα ζρνιεία.
Τιηθά θαη Μεζνδνινγία
ηνπο καζεηέο δφζεθε κηα εηθφλα θαηαζθεπήο θχβνπ, ψζηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο νδεγφ
ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Σφζν ε επηινγή ηνπ πιηθνχ, φζν θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ θχβνπ ήηαλ
ειεχζεξεο γηα ηνπο καζεηέο. Βπίζεο, δφζεθε ειεπζεξία ζηελ επηινγή ηεο απνηχπσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ ζα παξνπζίαδαλ ζηνλ θχβν. ηηο πιεπξέο ηνπ θχβνπ ζα απνηππψλνληαλ ην
φλνκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα φξγαλα, νη παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, κηα εηθφλα, ε
ιεηηνπξγία θαη ε ζπλεξγαζία κε άιια φξγαλα/ζπζηήκαηα. Δ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
ζπίηη θαη ε δηνξία παξνπζίαζεο ήηαλ κία εβδνκάδα.
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Απνηειέζκαηα
Δ εξγαζία νινθιεξψζεθε απφ φινπο ηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ ηεο Ώ‘ Λπθείνπ (Πίλαθαο
1). Οη καζεηέο επέιεμαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θχβνπ δηάθνξεο δηαζηάζεηο (Πίλαθαο 2). Ο
ηξφπνο απνηχπσζεο ζηνλ θχβν παξνπζίαδε πνηθηιία κε θπξίαξρε ηελ εθηχπσζε. Εδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε θαηαζθεπή ελφο θχβνπ κε 3D εθηχπσζε (Πίλαθαο 3). Κπξίαξρν πιηθφ
θαηαζθεπήο ήηαλ ην ραξηφλη, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια πιηθά, φπσο πιαζηηθφ θαη
χθαζκα (Πίλαθαο 4). Ώπφ ηνπο καζεηέο απνηππψζεθαλ φια ηα ζπζηήκαηα, σζηφζν ππήξρε
πξνηίκεζε ζε δχν ζπζηήκαηα: πεπηηθφ θαη θπθινθνξηθφ (Πίλαθαο 5). ηηο αθφινπζεο εηθφλεο
απνηππψλνληαη ν πξφηππνο θχβνο θαη νη θαηαζθεπέο ησλ παηδηψλ.
Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία θχινπ καζεηψλ πνπ νινθιήξσζαλ ηελ εξγαζία.
Οινθιεξσκέλε εξγαζία
θπβνπ

Ώγφξηα
32

Κνξίηζηα
25

Πίλαθαο 2: ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαζηάζεσλ πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο.
Μηθξφο (5-15 cm)
Μεζαίνο (16-25 cm)
Μεγάινο (26-50 cm)

Αηαζηάζεηο θχβνπ
30
16
11

Πίλαθαο 3: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηξφπνπ απνηχπσζεο εηθφλαο ζπζηήκαηνο/νξγάλνπ γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο εξγαζηαο.
ρέδην ζην ρέξη
Βηθφλα εθηππσκέλε
3Dθαηαζθεπή

Βηθφλα ζπζηήκαηνο/Οξγάλνπ
23
33
1

Πίλαθαο 4: ηαηηζηηθά ζηνηρεία πιηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο.*
Υαξηί/Υαξηφλη
Άιιν Τιηθφ

Τιηθφ θαηαζθεπήο θχβνπ
51
6

*Σα άιια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: πιαζηηθό (3D εθηύπσζε) θαη ύθαζκα.
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Πίλαθαο 5: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπζηεκάησλ πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο εξγαζίαο.
Ώηζζεηήξηα
Νεπξηθφ
Μπηθφ
Ώλαπαξαγσγηθφ
Οπξνπνηεηηθφ
Πεπηηθφ
Κπθινθνξηθφ
Βξεηζηηθφ
Βλδνθξηληθφ
Ώλαπλεπζηηθφ

Ώπνηππσκέλν χζηεκα
2
9
2
2
2
11
19
1
1
8

Δηθόλα 1: Φσηνγξαθία πξφηππνπ θχβνπ.

Δηθόλα 2: Φσηνγξαθία εξγαζηψλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ.

Δηθόλα 3: Φσηνγξαθία εξγαζηψλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ.
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Δηθόλα 4: Φσηνγξαθία εξγαζηψλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ.

πδήηεζε
Βίλαη γεγνλφο φηη ε ΐηνινγία ζην Βληαίν Λχθεην θαη ηδηαίηεξα ζηελ Ώ΄Λπθείνπ έρεη ηδηαίηεξα
απαηηεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε έκθαζε ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο χιεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Σν κεησπηθφ κνληέιν κάζεζεο κε παξνπζίαζε ησλ
ηκεκάησλ ηεο χιεο δελ έρεη ηδηαίηεξε απφδνζε θαη δελ αλαπηχζζεη ηα δηάθνξα επίπεδα
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ καζεηή. Δ πξνηξνπή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θχβνπ
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ιεηηνχξγεζε ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ πνιχ παξαγσγηθά. Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ρσξηθέο,
ζρεδηαζηηθέο θαη γξαθηζηηθέο δπλακηθέο, αιιά θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο. Δ πνηθηιία
ησλ έξγσλ θαη ε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηείραλ ιεηηνχξγεζε
πξνζζεηηθά ζηελ γλσζηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δπλακηθή. Αηαπίζησζαλ φηη γηα
φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, αθφκα θαη γηα ηα πην δχζθνια, ππάξρεη έλαο παηδαγσγηθφο
ηξφπνο γηα λα θαηαθηεζνχλ. Δ ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ έξγσλ θαη ε ζπδήηεζε κεηαμχ
ηνπο ηνχο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε επίπεδν θαη
λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε επφκελν project. Δ ζπγθεθξηκέλε
κηθξνδηδαθηηθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πιήζνο ζρνιηθψλ αληηθεηκέλσλ/θαη ζηελ αγγιηθή
γιψζζα, φρη κφλν ηεο ΐηνινγίαο, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε
ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν.
Βηβιηνγξαθία:
Meg Costanzo, «Κχβνο γλσξηκίαο/απηνβηνγξαθίαο», Multiple Intelligences and Adult
Literacy: A Sourcebook for Practitioners, Julie Viens, Silja Kallenbach.
Howard Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences
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Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα
κε ηε βνήζεηα ελόο ξνκπόη, Hydrobot .
ΑηβαιηώηεοΓεκήηξηνο1, Σακβαθέξαο Βιάζζεο2
Msc ΐηνιφγνο1, Υεκηθφο2
Πεηξακαηηθφ ΓΒΛ Μπηηιήλεο1,2,
dimaiv@sch.gr1, tamvakeras@sch.gr2,
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν ζέκα ηεο κειέηεο καο είλαη ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε πνηόηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ
νηθνζπζηήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα ηέζεθε κεηά κηα επίζθεςε καο ζην εξγνζηάζην ηεο ΓΔΖ ζηε
Μπηηιήλε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο απνξξνήο ηνπ ζεξκνύ λεξνύ ηεο ςύμεο ησλ κεραλώλ ζην
παξαθείκελν ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δίλαη γλσζηό από ηε βηνινγία θαη ηε ρεκεία όηη ε άλνδνο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δηαιπηόηεηαο ησλ αεξίσλ ζην λεξό, άξα θαη
ηνπ νμπγόλνπ. Με ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
πξνρσξήζακε ζε επηηόπηα θαηαγξαθή, πξαγκαηνπνηώληαο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ςύμεο ησλ
κεραλώλ από ην ζεκείν απνξξνήο. Γείγκαηα ιήθζεθαλ από επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ ρεηκάξξνπ, ζην
ζεκείν επαθήο κε ην ζαιαζζηλό λεξό, αιιά από θαη ηε δηαζπνξά ηνπ κέζα ζην ζάιαζζα. Γηα ηηο
κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Hydrobot κε ηνπο αηζζεηήξεο Arduino, πνπ θαηαζθεπάζακε κε πιηθά πνπ
καο παξείρε ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ, όπσο θαη ην ζθάθνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηα όξγαλα ηνπ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ. Μεηξήζακε ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα, πνληίδνληαο ην ξνκπόη. Οη
αληίζηνηρεο κεηξήζεηο από ηνπο αηζζεηήξεο δηαβηβάζηεθαλ ζηνλ ειεθηξνληθή ππνινγηζηή γηα
αμηνιόγεζε. Από ηηο κεηξήζεηο βξέζεθε κεγάιε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζε ηξία ζεκεία. ε
πεξαηηέξσ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ επηβεβαηώζεθε γηα πξώηε θνξά εξγαζηεξηαθά ε ύπαξμε
ππνζαιάζζησλ ζεξκώλ πεγώλ κε ζεξκνθξαζία 50 0πεξίπνπ.
ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ: Θαιάζζην πεξηβάιινλ, ζεξκνκεηαιιηθό λεξό, ξνκπνηηθή, δηαιπηόηεηα αέξησλ ζην
λεξό.

ηε ζχγρξνλε ηερλνινγηθά δνκεκέλε θνηλσλία ν επηζηεκνληθφο θαη ηερλνινγηθφο
εγγξακκαηηζκφο είλαη απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή
εμέιημε ησλ κειψλ ηεο (Μαηζαγγνχξαο, 2007). To πξφγξακκα Hydrobots είλαη έλα δηεζλέο
project πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. ηε παξνχζα εξγαζία
παξνπζηάδνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζην ζρνιείν καο ζηα πιαίζηα ηεο
κειέηεο ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζαιαζζηλφ λεξφ.

Βηθφλα 1α.
To Hydroboi (Βηθφλα 1α, αξηζηεξά) είλαη έλα θηλνχκελν ξνκπνηηθφ ζχζηεκα ROV remotely
operated vehicle - ηειεθαηεπζπλφκελνπ νρήκαηνο) πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί ζε
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ.
To Hydrobot είλαη βαζηζκέλν ζην πξσηφηππν πξφγξακκα ζαιάζζηαο Ρνκπνηηθήο SeaPerch ην
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νπνίν αλαπηχρζεθε ζηηο ΔΠΏ απφ ην εξγαζηήξην Sea Grant ηνπ Σερλνινγηθνχ Ελζηηηνχηνπ
Μαζαρνπζέηεο (ΜΕΣ). Δ βαζηθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απινπνηεκέλε εηζαγσγή
ζηελ ξνκπνηηθή ρξεζηκνπνηψληαο απιφ ζρέδην θαη πιηθά πξνζηηά θαη νηθνλνκηθά (Bohm &
Jensen, 1997). Βθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε εθαηνληάδεο ζρνιεία ζηηο ΔΠΏ. ηελ Βιιάδα, ην
πξφγξακκα έρεη εηζαρζεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Εδξχκαηνο Βπγελίδνπ, ην νπνίν θαη ρνξεγεί
φιν ην απαξαίηεην πιηθφ.
Βπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ελφο ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο κεηξήζεσλ
ζην φρεκα, ην Hydrosensor (Βηθφλα 1α, δεμηά). Σν θχθισκα επηηξέπεη ηε ιήςε κεηξήζεσλ
θπζηθψλ κεγεζψλ (πίεζε, ζεξκνθξαζία, θσηεηλφηεηα) ζε ζπλάξηεζε κε ην βάζνο κέζα ζην
λεξφ θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζε εηδηθή θνξεηή θάξηα κλήκεο. Σν θχθισκα κπνξεί λα
επεθηαζεί, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε επηπιένλ αηζζεηήξσλ. To Hydrosensor kit
βαζίδεηαη ζηελ πνιχ γλσζηή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε αλνηρηή πιαηθφξκα αλάπηπμεο
Arduino. Ώπηφ απνηειεί ηνλ "ειεθηξνληθφ εγθέθαιν" ηνπ Hydrobot, θαη ην κεηαηξέπεη, ζε
έλα απηφλνκν ξνκπφη.
Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ πεξηιάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξνκπφη ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηνπ «εγθεθάινπ» ηνπ
ξνκπφη κε ηνπο αηζζεηήξεο ηνπ. ιε ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία είρε έλα ρξνλνδηάγξακκα
πεξί ησλ 3 κελψλ φπνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο έγηλε ε δνθηκαζηηθή ρξήζε
ζηε ζάιαζζα ψζηε λα βεβαησζεί ε ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε ηφζν ηεο θαηαζθεπήο ηφζν θαη
ησλ αηζζεηήξσλ.
Μεηά ηελ επηηπρή δνθηκαζηηθή πεξίνδν άξρηζε ε ρξήζε ηνπ ζηα πιαίζηα ηελ εξγαζίαο. Σν
ζέκα ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζαιαζζηλνχ λεξφ ζηνλ θφιπν ηεο
κνλάδαο ηεο ΑΒΔ φπνπ εθεί θαηαιήγεη ην λεξφ ςχμεο ησλ κεραλψλ παξαγσγήο ξεχκαηνο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ. Δ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Οκίινπ κε ην
φλνκα «Νεξ-νκηινο», πνπ αζρνιείηαη κε ην λεξφ απφ θάζε πξνέιεπζε θαη ρξήζε. ην
ζρεδηαζκφ ηνπ πιάλνπ απηήο ηεο εξγαζίαο ζπκκεηείραλ θαη νη θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ώηγαίνπ θ. Γεξβάθεο ΐαζίιεηνο, νη θεο Καξαληαλέιε Μαξία θαη Κξαζαθνπνχινπ Βπαγγειία.
Ώξρηθά έγηλε ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εξσηήκαηνο απφ νκάδα καζεηψλ θαη
παξνπζηάζηεθε ζηελ νινκέιεηα ηνπ Οκίινπ ψζηε φινη λα γλσξίδνπλ πνηα κπνξεί λα είλαη ε
επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην λεξφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα θαη πνηα
ηα απνηειέζκαηα. ην λεξφ, είλαη γλσζηφ, φηη φηαλ αλέβεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ, ειαηηψλεηαη ε
δηαιπηφηεηα ησλ αεξίσλ ζ‘ απηφ φπσο ην νμπγφλν. Έηζη ην δεζηφ λεξφ ηεο ΑΒΔ θαζψο ζα
πέθηεη ζηε ζάιαζζα, ζα επεξεάδεη ιίγν σο πνιχ ηελ πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ, κε ζπλέπεηα λα
έρνπλ πξφβιεκα νη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζηε ζάιαζζα νη νπνίνη ρξεηάδνληαη γηα λα δήζνπλ.
Έγηλε ινηπφλ θαηαλνεηφ ηη αλακέλεηαη λα ζπλαληήζνπκε εθφζνλ απνδεηρζεί ε επίδξαζε ηνπ
λεξνχ ςχμεο ησλ κεραλψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο
απφξξηςεο ηνπ λεξνχ ηνπ εξγνζηαζίνπ. ηφρνο καο ινηπφλ ήηαλ λα ην επηβεβαηψζνπκε θαη
ζηελ πεξηνρή καο.(Βηθφλα 1β)

Βηθφλα 1β
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Ώθνινχζεζαλ πνιιαπιέο επηηφπηεο επηζθέςεηο φισλ ησλ κειψλ Οκίινπ ζηε επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΑΒΔ ψζηε λα θαζνξηζηεί ε πνξεία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, ηα
ζεκεία κειέηεο θαη λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ
απφξξηςεο ηνπ ζεξκνχ λεξνχ απφ ην ζεκείν πνπ αθήλεη ην εξγνζηάζην κέρξη λα θηάζεη
αξρηθά θαη λα ζπλαληήζεη ην ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα ε πνξεία ηνπ κέζα ζηε
ζάιαζζα.
ε ζπλεξγαζία κε ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο θαζνξίζηεθαλ ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ε έξεπλα θαη μεθίλεζε ε πφληηζε ηνπ hydrobot ζην ρείκαξξν πνπ θαηαιήγεη ην
λεξφ ακέζσο κεηά ην εξγνζηάζην, ε πνξεία ηνπ κέζα ζ‘ απηφλ κέρξη ηε ζάιαζζα θαη ζε
δεχηεξν ρξφλν ε πνξεία ηνπ κέζα ζηε ζάιαζζα. Βιήθζεζαλ θαη θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο
αηζζεηήξεο νη κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο ζπλερψο ζε φιε ην κήθνο ηνπ ρεηκάξξνπ θαη ζε φια
ηα ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο πνπ εκθάληδε ν ρείκαξξνο ψζηε λα δνχκε πηζαλέο
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εκθάληδαλ νη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο φζν ην λεξφ απνκαθξχλεηαη απφ
ην εξγνζηάζην πξνο ηε ζάιαζζα. Καηαγξάθεθαλ επίζεο παξαηεξήζεηο πεδίνπ φπσο ε
ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεηκάξξνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε επηιεθηηθή ζε
πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε εξγαζηεξηαθφ πδξαξγπξηθφ
ζεξκφκεηξν ψζηε λα ηαπηνπνηεζνχλ νη ηηκέο κε απηέο ηνπ ξνκπφη. Οη κεηξήζεηο
κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.

Βηθφλα 2.
Ώπηφ πνπ δηαπηζηψζακε κε ηελ επηηφπηα έξεπλα είλαη (Βηθφλα 2), φηη ην δεζηφ έσο θαπηφ
λεξφ ηεο ΑΒΔ πνπ βγαίλεη απφ ηε ςχμε ησλ κεραλψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, δελ είρε θακηά
επεμεξγαζία θαη έπεθηε ζε έλα ηερλεηφ ρείκαξξν πνπ θαηέιεγε ζηε ζάιαζζα. Ο ρείκαξξνο
έρεη ηζηκεληέληα θνίηε θαη απηφ είλαη ζεηηθφ, γηαηί έηζη δελ ππάξρεη πεξίπησζε ηα λεξά ηνπ
εξγνζηαζίνπ λα θαηαιήμνπλ ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα κε ηηο γλσζηέο αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο.

Βηθφλα 3.
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Παξαηεξήζακε επίζεο θαη θαηλφκελα επηξνθηζκνχ (Βηθφλα 3, αξηζηεξά), πνπ ζχκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία απηφ ζεκαίλεη, φηη ην λεξφ εθηφο ηνπ φηη είλαη δεζηφ, πεξηέρεη κέζα νπζίεο πνπ
βνεζάλε ηελ αλάπηπμε ησλ απηφηξνθσλ νξγαληζκψλ. Ξεθηλήζακε ινηπφλ ηηο
επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζην λεξφ ηεο ςχμεο ησλ κεραλψλ, φζν κπνξνχζακε πην θνληά
ζηα ζεκεία απφξξηςεο, ζπλερίζακε φπσο πξναλαθέξζεθε ζηε δηαδξνκή κέζα ζηνλ ηερλεηφ
ρείκαξξν θαη κεηά αθήζακε ην Hydrobot λα αθνινπζήζεη ηε πνξεία ηνπ λεξνχ κέζα ζηε
ζάιαζζα παίξλνληαο ζπλερψο κεηξήζεηο.(Βηθφλα 3, δεμηά)

Βηθφλα 4.
Σν hydrobot ήηαλ πνιχ αμηφπηζην ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην λεξφ, αιιά θαη ζηηο κεηξήζεηο
ηνπ, θαζψο κε ηε βνήζεηα εξγαζηεξηαθνχ ζεξκφκεηξνπ ζπγθξίλακε ηηο κεηξήζεηο ηνπ θαη
δηαπηζηψζακε φηη ήηαλ ζσζηέο. Δ Αηεχζπλζε ηεο ΑΒΔ, κεηά ηε αξρηθή παξνπζία καο εθεί
(Βηθφλα 4 αξηζηεξά), θαη ηελ δεκνζηφηεηα πνπ πήξε ζηα ΜΜΒ, πήξε κέηξα, ζηε πξνζπάζεηα
ηεο λα θαζπζηεξήζεη ηε απνξξνή ηνπ λεξνχ ζηε ζάιαζζα, θαη έηζη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ην
λεξφ λα ςπρζεί. (Βηθφλα 4 κέζνλ). κσο απφ ηηο κεηξήζεηο δηαπηζηψζακε φηη ηα κέηξα πνπ
πήξε ε ΑΒΔ κε ηνπο θειινχο πνπ επηπιένπλ ζηε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, δελ έρνπλ θαλέλα
ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζηε ςχμε ηνπ, φπσο άιισζηε θάλεθε απφ ηηο ηηκέο, αιιά θαη δελ
παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηε ξνή ηνπ λεξνχ. (Βηθφλα 4 δεμηά)

Βηθφλα 5.
Ώπφ ηηο κεηξήζεηο επίζεο ζην κηθξφ θαηαξξάθηε πνπ θάλεη έλαο αλαβαζκφο ηεο θνίηεο ηνπ
ρεηκάξξνπ, αθξηβψο θάησ απφ ην θεληξηθφ δξφκν πήξακε ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο απφ ηηο κεηξήζεηο, φπσο φηη ν κηθξφο θαηαξξάθηεο βνεζά ην λεξφ λα ειαηηψζεη
ηε ζεξκνθξαζία, αιιά θαη κε ηε ηπξβψδε θίλεζή ηνπ ην εκπινπηίδεη κε νμπγφλν, γεγνλφο πνπ
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε κηθξνχ πιεζπζκνχ ςαξηψλ. (Βηθφλα 5)
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Βηθφλα 6.
ε δεχηεξν ρξφλν πνπ επέηξεπε ηε ρξήζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθάθνπο, ζπλνδεία ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ, έγηλε κειέηε ηνπ ζαιάζζηνπ θφιπνπ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε
δηαζπνξά ηνπ ζεξκνχ λεξνχ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην
νηθνζχζηεκα. Γηα ην θαζνξηζκφ ηεο πνξείαο πνπ ζα αθνινπζνχζε ην hydrobot ζηε ζάιαζζα,
πξνεγήζεθε πφληηζε εηδηθψλ θαηαζθεπψλ, «ρηαπνδηψλ», κε GPS ψζηε λα παξαηεξεζεί ε
πνξεία ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ θαη ε δηαζπνξά ηνπ ζεξκνχ λεξνχ. Βπηιέρζεθε ηειηθά κε
βάζε ηα GPS πνηα πνξεία κεηξήζεσλ ζα αθνινπζνχζε ην ξνκπφη θαη αθνινχζσο πνληίζηεθε.
(Βηθφλα 6.) Με επαλεηιεκκέλεο επηβεβαησηηθέο κεηξήζεηο θπξίσο επηθαλεηαθά αιιά θαη ζε
βάζνο φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν κεηαθέξακε ηηο κεηξήζεηο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα
ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ ειήθζεζαλ θσηνγξαθίεο θαη βίληεν θαη παξάρζεθε
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην ζρνιείν, ηα ΜΜΒ θαη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε ηνπηθή
θνηλσλία.
ηε ηειηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, καο βνήζεζε θαη ν θαζεγεηήο ηεο
Χθεαλνγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, θ Γεξβάθεο, ν νπνίνο θαη έδεημε ελδηαθέξνλ γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνξείαο ηνπ λεξνχ ηεο ΑΒΔ ζηελ ππφ δηεξεχλεζε
ζαιάζζηα πεξηνρή.

Βηθφλα 7.
Ώπφ ηηο πξψηεο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ κέζα ζην ρείκαξξν, ε κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία πνπ
κεηξήζεθε ζην λεξφ ηεο ΑΒΔ ήηαλ ζηνπο 25 βαζκνχο κε ηελ εμσηεξηθή ηνπ αέξα λα
θπκαίλεηαη θνληά ζηνπο 12 βαζκνχο. Αελ ππήξρε δπλαηφηεηα ζπλερψλ κεηξήζεσλ ζε φιν ην
κήθνο ηεο απνξξνήο, ιφγσ δηαθφξσλ εκπνδίσλ (Βηθφλα 7)

Βηθφλα 8.
Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε πξψηε δηαδξνκή απφ ην ρείκαξξν κέρξη κέζα ζηε ζάιαζζα
ζε απφζηαζε 10 κέηξσλ.(Βηθφλα 8)
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Βηθφλα 9.
Μεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο κε ηε δεχηεξε έμνδν ηνπ Hydrobot ζηε ζάιαζζα, πνπ έιαβε ηηκέο
θαη παξαιηαθά. ην ηέινο, πνληίζακε πάιη ην φξγαλν αθξηβψο κπξνζηά ζηνλ θαηαξξάθηε γηα
λα ηεζηάξνπκε ηελ ππάξρνπζα ζεξκνθξαζία. (Βηθφλα 9)

Βηθφλεο 10.
Παξαηεξήζακε επίζεο φηη δελ ππήξραλ ηδήκαηα ζηδήξνπ (ραξαθηεξηζηηθφ θίηξηλν ρξψκα),
πξνεξρφκελα απφ ηηο κεραλέο.(Βηθφλεο 10)

Βηθφλα 11.
Παξαθνινπζήζακε επίζεο δεηγκαηνιεςία ζαιαζζηλνχ λεξνχ γηα ηε κειέηε ηεο πνηφηεηα ηνπ
λεξνχ, κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ δεηγκαηνιήπηε.(Βηθφλα 11)

Βηθφλα 12.
Με εηδηθέο παγίδεο έγηλε δεηγκαηνιεςία ηδήκαηνο, αιιά θαη θπηψλ απφ ηνλ ππζκέλα φπσο νη
πνζεηδσλίεο πνπ βιέπνπκε, γηα λα κειεηεζεί ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ ππζκέλα ηεο
ζάιαζζαο .(Βηθφλα 12)
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Βηθφλα 13.
Παξαηεξψληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ κεηξήζεσλ κέζα ζηε ζάιαζζα, είδακε ην
πεξίεξγν απηφ θαηλφκελν γηα πξψηε θνξά λα έρεη θαηαγξαθεί ζηε πεξηνρή. Βλψ ε
ζεξκνθξαζία ήηαλ ζρεδφλ ζηαζεξή ζε φιν ην ζαιάζζην πεδίν κεηξήζεσλ, ζε 3 ζεκείαπεξηνρέο κηθξήο έθηαζεο, εκθάληζε κηα κεγάιε ηνπηθή άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη κάιηζηα
ζηνπο πεξίπνπ 500 C.

Βηθφλα 14.
ε επαλάιεςε ησλ κεηξήζεσλ, ζπλαληήζακε ηελ ίδηα εηθφλα ηεο κεηαβνιήο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ. (Βηθφλα 14)
Μεηά απφ έξεπλα-ζπδήηεζε πνπ είρακε κε ςαξάδεο ηηο πεξηνρήο γηα ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ
ζρεκαηίζεη, θαζψο εθεί γχξσ ςαξεχνπλ πνιιά ρξφληα, πιεξνθνξεζήθακε ηελ χπαξμε, ζε
βάζνο γχξσ ζηα 40-50 κέηξα καθξηά απφ ηελ αθηή, δπν ζαιάζζησλ πεγψλ ζεξκνκεηαιιηθνχ
λεξνχ, (εκείο εληνπίζακε ηξεηο), πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο απφ ην λεξφ ηεο ΑΒΔ, (θάηη πνπ
είλαη ινγηθφ σο ζπλέρεηα ηνπ ζεξκνχ λεξνχ ησλ ινπηξψλ πνπ ππήξραλ ζηε πεξηνρή απφ
παιηά). Δ επηζηεκνληθή φκσο θαηαγξαθή έγηλε γηα πξψηε θνξά.

Βηθφλα 15.
ηα δεμηά ηεο θσηνγξαθίαο θαίλνληαη ηα εξείπηα ησλ ινπηξψλ ηακαηηθψλ ζεξκνκεηαιιηθψλ
λεξψλ πνπ ππήξραλ εθεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα.(Βηθφλα 15). Βίλαη γλσζηφ φηη ε
νηθνγέλεηα Κνπξηδή πνπ ήηαλ νη ηδηνθηήηεο ησλ πεγψλ είραλ θέξεη ζηε Μπηηιήλε ηελ Μαξί
Κηνπξί γηα ηε κειέηε ησλ ζεξκνκεηαιιηθψλ απηψλ πεγψλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπο.
λησο ζηε πεξηνρή θηίζηεθε πνιπηειέο μελνδνρείν ην «Ήιεθηξνλ» γηα ινπηξνζεξαπείεο, πνπ
φκσο βνκβαξδίζηεθε ην 1945, φπσο θαη ηα ζσδφκελα ινπηξά ηεο θσηνγξαθίαο σο εξείπηα.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ :
Σν λεξφ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΑΒΔ ζηε Μπηηιήλε κε ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη ζηαζεξά φιν
ην ρξφλν, πεξί ηνπο 250 C, δελ θάλεθε λα απνηειεί πξφβιεκα κεγάιεο ζεξκνξχπαλζεο ζηε
πεξηνρή, κε ηελ επηθχιαμε ζε πηζαλή επίπησζε ζηε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ
νηθνζπζηήκαηνο.
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Δ παξνπζία ςαξηψλ κέζα ζηελ θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ, ζρεηηθά θνληά ζηε εθβνιή ηνπ λεξνχ
ηεο ΑΒΔ, είλαη δείγκα ηεο φρη κεγάιεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο.
Δ ζρεηηθά γξήγνξε ςχμε ηνπ λεξνχ ηεο ΑΒΔ κέζα ζηε ζάιαζζα, ιφγσ ησλ πνιιψλ
ξεπκάησλ, αδξαλνπνηεί ζε θάπνην βαζκφ ηελ κηθξή επηβάξπλζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη
ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο.
Δ δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη ε κε απφζεζε ηδεκάησλ ζην ρείκαξξν, έκκεζα, ζα κπνξνχζε λα
απνηειέζεη πιεξνθνξία γηα ηελ έιιεηςεο κεηάιισλ, πνπ ινγηθά ην λεξφ ζα κεηέθεξε απφ ηηο
κεραλέο πνπ ςχρεη .
Με ηελ εχξεζε ησλ ηξηψλ πεγψλ ζεξκνχ λεξνχ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη θνληά ζην ζεκείν
εθβνιήο ηνπ λεξνχ ςχμεο ησλ κεραλψλ ηεο ΑΒΔ θάλεθε φηη απηφ ην νηθνζχζηεκα έρεη, εδψ
θαη πνιιά ρξφληα, εμνηθεησζεί κε ηελ πςειή ζεξκνθξαζία.
Οη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζακε, καζεηέο θαη θαζεγεηέο, ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο θαη
ζεκαληηθέο, ηφζν κε ηε θαηαζθεπή ηνπ Hydrobot, θαη ησλ αηζζεηήξσλ, ηε ρξήζε ηνπο, ηε
ιήςε ησλ κεηξήζεσλ ζην πεδίν, φζν θαη κε ηε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ
εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ.
Οη ζπλεξγαζίεο κε ην Ίδξπκα Βπγελίδνπ, αιιά θαη κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ώηγαίνπ κε ηε κεγάιε ηνπο πείξα, είλαη πνιχηηκεο.
Πξφζεζε καο είλαη λα ζπλαληεζνχκε φιε ε νκάδα κε ηε Αηεχζπλζε ηεο ΑΒΔ, πξνθεηκέλνπ λα
ηελ ελεκεξψζνπκε γηα ηελ εξγαζία καο θαη λα θαηαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο.
ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Βπραξηζηνχκε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ θ. Γεξβάθε ΐαζίιεηνο, νη θεο
Καξαληαλέιε Μαξία Κξαζαθνπνχινπ Βπαγγειία θαη Ώηθαηεξίλε Κισλάξε, φπσο θαη ηα
ζηειέρε ηνπ Εδξχκαηνο Βπγελίδνπ θ.Παπαθσλζηαληίλνπ ΐαζίιεην θαη Πηπέξηδε Αεκήηξην γηα
ηε πνιχηηκε βνήζεηα.
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