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Ο Κόζκνο ηεο Βηνινγίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. 

Ζ Βηνινγία κειεηά ηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο θαη γεληθά ηα 

θαηλόκελα ηεο δωήο ζηα πην θάηω 10 επίπεδα:  

• Μόξην  

• Κύηηαξν  

• Ηζηόο  

• Όξγαλν  

• ύζηεκα Οξγάλωλ  

• Οξγαληζκόο  

• Πιεζπζκόο  

• Βηνθνηλόηεηα  

• Οηθνζύζηεκα  

• Βηόζθαηξα  

 
3 

Ο Κόζκνο ηεο Βηνινγίαο 

Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

Ζ νηθνινγία είλαη θιάδνο ηεο Βηνινγίαο 



1. Δηζαγωγή 

2. Σα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Βηνινγίαο 

3. Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 θαη Οηθνινγία 

4. Γείθηεο Δπηηπρίαο ηεο Δλόηεηαο 

5. Δξεπλεηηθή εγθπξνπνίεζε  

 καζεζηαθνύ πιηθνύ (Σξνθηθέο ρέζεηο) 

6. Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη πλέδξηα 

7. πκπεξάζκαηα 

  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
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• Σύκθσλα κε ην Νέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Βηνινγίαο ζηηο ηάμεηο Α΄,   

Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη Β΄ Λπθείνπ πεξηιακβάλνληαη Κεθάιαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επξύηεξε Θεκαηηθή Δλόηεηα «Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία». 

 

• Η Θεκαηηθή απηή Δλόηεηα ελόηεηα «Φυσικό Περιβάλλον και 

Οικολογία» είλαη ζε ζπλάθεηα κε ην Νέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. 

 

• Σε αληίζεζε όκσο κε ηε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, όπνπ ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη σο μερσξηζηό κάζεκα 

ζην Ωξνιόγην Πξόγξακκα, ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

πξνσζείηαη κέζα από ηα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζρεηηθώλ 

καζεκάησλ όπσο ε Βηνινγία. 
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Ζ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε ζηελ Κύπξν 



 Γηεξεπλεηηθή κάζεζε 

 Πξνβιεκαηνθεληξηθή κάζεζε 

 Πξνθαζνξηζκέλε πνξεία 

δξαζηεξηνηήηωλ γηα  

   νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο 

 πλεξγαηηθή νηθνδνκηζηηθή κάζεζε 

 Γηεξώηεζε (inquiry) 

 

 

Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε  
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Σπληζηώζεο ηεο κάζεζεο 

ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο   
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6. Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη πλέδξηα 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
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Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα απηή πεξηιακβάλεη 

δεηήκαηα όπωο είλαη: 

• Βηνπνηθηιόηεηα 

• Φσηνζύλζεζε 

• Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

• Τξνθηθέο ζρέζεηο ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ 

• Οηθνινγηθέο ππξακίδεο  

• Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ  

• Δπηξνθηζκόο  

• Κιηκαηηθή αιιαγή θαη άιια παγθόζκηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

 

 

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
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Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 

10 

Αο δνύκε κεξηθά 

παξαδείγκαηα… 

 



Οι μαθηηές έτοσν ως αποζηολή ηοσς: 

1. Να δηεξεπλήζνπλ ηελ πνηθηινκνξθία πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη δσληαλνί νξγαληζκνί ζηελ Κύπξν 

2. Να αλαθαιύςνπλ πώο γίλεηαη ε ηαμηλόκεζε 

(νκαδνπνίεζε) ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ, 

αιιά θαη ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε καο 

3. Να εμεγήζνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ηαμηλόκεζε 

γηα ηε κειέηε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Σάμε:  Α΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 2:  Πνηθηινκνξθία θαη Σαμηλόκεζε ηωλ Εωληαλώλ Οξγαληζκώλ: 

 Σαμηλoκώληαο ηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε 

  καο… 



Οι μαθηηές θα πρέπει να είναι ζε θέζη: 

1. Να αληηιακβάλνληαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζηελ Κύπξν 

2. Να θαηαλννύλ ηελ έλλνηα ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο 

3. Να αληηιακβάλνληαη θαη ηεθκεξηώλνπλ ηε ζεκαζία 

ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Κύπξνπ, αιιά θαη ηνπ 

Πιαλήηε, γεληθόηεξα 

4. Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα Δίδνο σο ηε 

ζεκειηώδε κνλάδα ηεο ηαμηλόκεζεο. 

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Σάμε:  Α΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 2:  Πνηθηινκνξθία θαη Σαμηλόκεζε ηωλ Εωληαλώλ Οξγαληζκώλ: 

 Σαμηλoκώληαο ηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε 

  καο… 

Παραδείγμαηα Γεικηών Δπιηστίας: 



Οι μαθηηές έτοσν ως αποζηολή ηοσς: 

1. Να δηεξεπλήζνπλ από πνύ ηξέθνληαη ηα θπηά 

2. Να πεξηγξάςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 

3. Να θάλνπλ πεηξάκαηα κε ηα νπνία λα 

δηαπηζηώλνπλ πνηνη παξάγνληεο είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο 

4. Να εμεγνύλ ηνπο ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ε 

θσηνζύλζεζε απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο 

5. Να γξάςνπλ έλα ζεαηξηθό παξακύζη, κέζα από ην 

νπνίν ζα εμεγνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ηξέθνληαη θαη αλαπηύζζνληαη ηα θπηά ζε κηα 

κνλάδα πδξνπνλίαο θαη ζε έλα ρσξάθη. 

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Σάμε:  Α΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 4:  Φωηνζύλζεζε: 

 Δξεπλώληαο ηε θωηνζύλζεζε… 



Οι μαθηηές θα πρέπει να είναι ζε θέζη: 

1. Να κπνξνύλ λα επηρεηξεκαηνινγνύλ ζηα αίηηα ηεο 

αύμεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

2. Να εθαξκόδνπλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

γηα ηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο, π.ρ. νη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνλ πιαλήηε καο, 

είλαη απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ή είλαη έλα θπζηθό θαηλόκελν; 

3. Να εμεγνύλ ηε ζεκαζία ηεο θσηνζύλζεζεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο  

4. Να επηδεηθλύνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ λα πξνζδίδεη αμία 

ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία 

5. Καηαλννύλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο. 

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Παραδείγμαηα Γεικηών Δπιηστίας: 

Σάμε:  Α΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 4:  Φωηνζύλζεζε: Δξεπλώληαο ηε θωηνζύλζεζε… 



Οι μαθηηές έτοσν ως αποζηολή ηοσς: 

1. Να αμηνπνηνύλ ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεθαλ από επηζηήκνλεο γηα λα 

κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνηεο 

επηπηώζεηο κπνξεί λα έρεη ε 

απνκάθξπλζε ηνπ αγξηλνύ από ην 

νηθνζύζηεκα ηνπ Γάζνπο Πάθνπ. 

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Σάμε:  Α΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 5:  Σξνθηθέο ρέζεηο: 

 Μειεηώληαο ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ 



Οι μαθηηές θα πρέπει να είναι ζε θέζη: 

1. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ κεξηθά είδε 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ, ηα νπνία ζπλαληνύκε ζην δαζηθό 

νηθνζύζηεκα (Γάζνπο Πάθνπ) 

2. Να ζρεδηάδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα επεμεγνύλ θαη λα 

νξίδνπλ ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ηξνθηθό πιέγκα ζε έλα 

δαζηθό νηθνζύζηεκα (Γάζνπο Πάθνπ) 

3. Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ην πώο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

αλζξώπνπ κπνξνύλ λα επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηνπο 

νξγαληζκνύο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα 

4. Να επηδεηθλύνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ λα πξνζδίδνπλ αμία 

ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αεηθνξία. 

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Παραδείγμαηα Γεικηών Δπιηστίας: 

Σάμε:  Α΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 5:  Σξνθηθέο ρέζεηο: 

 Μειεηώληαο ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ 



Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Σάμε:  Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 5:  Οηθνινγηθέο Ππξακίδεο: 

 Δξεπλώληαο ηηο νηθνινγηθέο Ππξακίδεο 

Οι μαθηηές έτοσν ως αποζηολή ηοσς: 

Να κειεηήζνπλ ην νηθνζύζηεκα ησλ κεζνγεηαθώλ ζακλώλσλ όπσο 

ήηαλ παιηά, ην 1893, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ 

δεκνζηεπκέλα ζην βηβιίν ηνπ Θεόθξαζηνπ Γηνγέλνπο θαη λα ην 

ζπγθξίλνπλ κε ην πώο είλαη ζήκεξα. 

a) Πνηνο είλαη ν άγλσζηνο νξγαληζκόο Φ, γηα ηνλ νπνίν κίιεζε ν 

επηζηήκνλαο; 

b) Γηαηί ν άγλσζηνο νξγαληζκόο Φ κπνξεί λα είλαη κηα απεηιή γηα 

ην νηθνζύζηεκα ησλ κεζνγεηαθώλ ζακλώλσλ ηνπ κέιινληνο; 

c) Μήπσο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζήκεξα είλαη νη 

ζπλζήθεο πνπ πξόβιεςε ν Θεόθξαζηνο Γηνγέλνπο; 

d) Πνην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πξνβιέπεη από ην 1893 ν 

Θεόθξαζηνο  Γηνγέλνπο; 

e) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αλζξώπνπ ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα 

πνπ πεξηγξάθεηαη; 



Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Σάμε:  Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 5:  Οηθνινγηθέο Ππξακίδεο: 

 Δξεπλώληαο ηηο νηθνινγηθέο Ππξακίδεο 

Οι μαθηηές διενεργούν εργαζία πεδίοσ: 

Αθνινπζνύλ επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο γηα εξεπλεηηθή νηθνινγηθή 

εξγαζία ζην πεδίν όπσο νη επηζηήκνλεο: 

a) Καηαγξάθνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο εξσηήκαηα 

b) Καηαιήγνπλ ζηε κεζνδνινγία 

c) Δπηιέγνπλ ηα όξγαλα θαη πιηθά 

d) Καζνξίδνπλ πεξηνρή κειέηεο θαη δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο 

e) Αλαιύνπλ νηθνινγηθά δεδνκέλα 

f)  Υπνινγίδνπλ πιεζπζκνύο εηδώλ κέζσ καζεκαηηθώλ 

ππνινγηζκώλ 

g) Γεκηνπξγνύλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

h) Καηαζθεπάδνπλ κνληέια 

i)  Δμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

j) Δπηθνηλσλνύλ/παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο 



ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΘΖΖ - ΓΗΔΡΧΣΖΖ 

Δξγαζία Πεδίνπ πιινγή Γεδνκέλωλ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλωλ 

ύλζεζε  

Γεδνκέλωλ 
Μνληεινπνίεζε Πείξακα 

ύγθξηζε  

Γεδνκέλωλ 

Δμαγωγή 

πκπεξαζκάηωλ 
ΛΖΦΖ 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 

Δξεπλώληαο ηηο Οηθνινγηθέο Ππξακίδεο   Βηνινγία Γ΄ Γπκλαζίνπ 



Οι μαθηηές θα πρέπει να είναι ζε θέζη: 

1. Να πξνζδηνξίδνπλ βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο 

παξάγνληεο ζε έλα νηθνζύζηεκα θαη λα πξνηείλνπλ 

όξγαλα κέηξεζεο βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ 

παξαγόλησλ 

2. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ εξγαζία 

πεδίνπ γηα λα κειεηήζνπλ έλα νηθνζύζηεκα 

κεζνγεηαθώλ ζακλώλσλ θαηαγξάθνληαο βηνηηθνύο θαη 

αβηνηηθνύο παξάγνληεο 

3. Να θαηαλννύλ θαη λα εξκελεύνπλ κηα νηθνινγηθή 

ππξακίδα θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη: 

νηθνινγηθή ππξακίδα αξηζκνύ (πιεζπζκνύ), 

νηθνινγηθή ππξακίδα βηνκάδαο ή νηθνινγηθή 

ππξακίδα ελέξγεηαο.  

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Παραδείγμαηα Γεικηών Δπιηστίας: 

Σάμε:  Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 5:  Οηθνινγηθέο Ππξακίδεο: 

 Δξεπλώληαο ηηο νηθνινγηθέο Ππξακίδεο 



Οι μαθηηές θα πρέπει να είναι ζε θέζη: 

4. Να εμεγνύλ ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ζε έλα νηθνζύζηεκα 

δελ ππήξραλ θαζόινπ απνηθνδνκεηέο θαη ηη αλ 

ζηακαηνύζε λα εηζέξρεηαη λέα ελέξγεηα από ηνλ ήιην 

5. Να εμεγνύλ ηηο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηα 

νηθνζπζηήκαηα ε απόξξηςε κεγάισλ πνζνηήησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ρσκαηεξώλ. 

6. Να πξνηείλνπλ αηνκηθέο δξάζεηο γηα ηε κείσζε ή/ θαη 

επίιπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ηεο 

ζπζζώξεπζεο θαη απόξξηςεο απνξξηκκάησλ 

7. Να πξνηείλνπλ πηζαλέο ιύζεηο, δξάζεηο θαη αιιαγέο 

ζηε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ηηο νπνίεο 

κπνξνύκε λα  πάξνπκε ζπιινγηθά θαη αηνκηθά. 

Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 
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Παραδείγμαηα Γεικηών Δπιηστίας: 

Σάμε:  Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Δλόηεηα 5:  Οηθνινγηθέο Ππξακίδεο: 

 Δξεπλώληαο ηηο νηθνινγηθέο Ππξακίδεο 



Δπηινγή  σο   Καιή Πξαθηηθή   από 

ην επξσπατθό πξόγξακκα MASS 

Δλεξγνπνίεζε ηωλ Κηλήηξωλ 

θαη Πξνζέιθπζε ηωλ 

Μαζεηώλ ζηελ Δπηζηήκε 

Δπηιέγεθε από ηηο 8 ρώξεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Θα κεηαθξαζηεί θαη ζα 

εθαξκνζηεί ζηηο 8 ρώξεο. 
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Κιηκαηηθνί Πξόζθπγεο νη Κύπξηνη: απνκαθξπζκέλν ζελάξην                   

                                                            ή θνληηλή πξαγκαηηθόηεηα; 
Βηνινγία Β΄ Λπθείνπ 



Από πεξίπνπ 

950 δηδαθηηθά 

παθέηα 

Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ 

από όιε ηελ 

Δπξώπε 

Αθόκα κία Γηάθξηζε ζε Παλεπξωπαϊθό Δπίπεδν 
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ώδνληαο ηνλ πιαλήηε καο 

… 
 Κιηκαηηθνί πξόζθπγεο νη Κύπξηνη: 

έλα απνκαθξπζκέλν  ζελάξην ή 

θνληηλή πξαγκαηηθόηεηα; 

 

πλεξγαζία κε 

ην Ηλζηηηνύην 

Κύπξνπ 

Βηνινγία Β΄ Λπθείνπ 
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Βηνινγία Β΄ Λπθείνπ 

Κύθινο ηνπ 

άλζξαθα 
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Κύθινο ηνπ 

αδώηνπ 

Βηνινγία Β΄ Λπθείνπ 
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1. Δηζαγωγή 

2. Σα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Βηνινγίαο 

3. Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 θαη Οηθνινγία 

4. Γείθηεο Δπηηπρίαο ηεο Δλόηεηαο 

5. Δξεπλεηηθή εγθπξνπνίεζε  

 καζεζηαθνύ πιηθνύ (Σξνθηθέο ρέζεηο) 

6. Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη πλέδξηα 

7. πκπεξάζκαηα 

  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
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 Οη ηξνθηθέο ζρέζεηο, θαζώο θαη νη ζπλαθείο έλλνηεο ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο, είλαη από ηα 

πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνινγίαο θαη 

ζπλεπώο έλα από ηα ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηώλ (Manzanal et al., 1999).  

 Η ηθαλόηεηα γηα θαηαλόεζε ησλ ηξνθηθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

δπλακηθήο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο είλαη έλα νπζηαζηηθό 

ζπζηαηηθό γηα ηνλ πεξηβαιινληηθό εγγξακκαηηζκό (Jordan et 

al., 2009; Magntorn & Helldén, 2007). 
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Δξεπλεηηθή Δγθπξνπνίεζε 

 ηνπ Μαζεζηαθνύ Τιηθνύ Σξνθηθέο ρέζεηο Α΄ Γπκλαζίνπ 



• Παξά ην γεγνλόο όηη νη έλλνηεο ησλ ηξνθηθώλ αιπζίδσλ 
θαη ηξνθηθώλ πιεγκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
πεξηζζόηεξα εζληθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ε 
εκπεηξηθή έξεπλα έρεη δείμεη όηη νη παξαλνήζεηο 
επηκέλνπλ ζζελαξά αθόκε θαη κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπο 
ζην ζρνιείν (Sander et al, 2006; Smith, 2003).  

 

• Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 
πνπ αθνξνύλ ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο θαη ηα ζρνιηθά βηβιία 
έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα ηελ απνηπρία απηή (Grotzer & 
Bell Basca, 2003).  
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Δξεπλεηηθή Δγθπξνπνίεζε 

 ηνπ Μαζεζηαθνύ Τιηθνύ Σξνθηθέο ρέζεηο Α΄ Γπκλαζίνπ 



θνπόο ηεο έξεπλαο 
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Να αμηνινγήζεη θαη λα ηεθκεξηώζεη ηα απνηειέζκαηα από 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζην 
γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Βηνινγίαο ζηα πιαίζηα ηεο 
πξόζθαηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο ζηελ Κύπξν. 

Καηά ηελ παξνύζα εξγαζία (2011-2013) δηεξεπλήζεθε ε 
επίδξαζε ηεο λέαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο όζνλ αθνξά ζηηο 
ηξνθηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ 
νξγαληζκώλ, ζηηο νηθνινγηθέο αληηιήςεηο θαη ζηηο 
πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 
Γπκλαζίνπ.  

Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο εζηίαζαλ ζηελ 
επίδξαζε ηεο λέαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο όζνλ αθνξά: 

• ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ζρεηηθά κε ηηο ηξνθηθέο 
ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ, θαη  

• ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη 
ηελ αμηνπνίεζε ηεο θύζεο.  



• Η εξγαζία ζηόρεπε ζε νιόθιεξν ηνλ πιεζπζκό ησλ 

καζεηώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ (7991 καζεηέο Α΄ 

Γπκλαζίνπ από 72 Γεκόζηα Γπκλάζηα). 

• Γεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από ην 89% (7,098) ησλ 

καζεηώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ αληηπξνζσπεύνληαο ην 

94% (68) ησλ Γεκόζησλ Γπκλαζίσλ.  

• 74% (50) ησλ ζρνιείσλ βξίζθνληαη ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο θαη ην ππόινηπν 26% (18) ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο.  

• Η θαηαλνκή ηνπ θύινπ ήηαλ 55% θνξίηζηα θαη 45% 

αγόξηα. 

πκκεηέρνληεο 
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Δθαξκόζηεθε έλα Γηαγλσζηηθό Γνθίκην 

Οηθνινγίαο ην νπνίν ζρεδηάζηεθε             

εηδηθά γηα απηή ηε δηδαθηηθή            

παξέκβαζε κε ζθνπό ηε ζπιινγή  

δεδνκέλσλ  ζρεηηθά κε ηελ        

Δλλνηνινγηθή Καηαλόεζε                

ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά ζηηο           

ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ       

δσληαλώλ νξγαληζκώλ.  

Πεξηιακβάλεη 9 δξαζηεξηόηεηεο κε       

κέγηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ην 20: 

• 3 εξσηήζεηοθιεηζηνύ ηύπνπ, θαη 

• 6 εξσηήζεηοαλνηθηνύ ηύπνπ. 

πιινγή Γεδνκέλωλ: Γηαγλωζηηθό Γνθίκην Οηθνινγίαο  
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Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο 

- Πξόζεζε γηα Υπνζηήξημε 

- Φξνληίδα γηα ηνπο   

  Πόξνπο 

- Απόιαπζε ηεο Φύζεο 
 

Αμηνπνίεζε ηεο Φύζεο 

- Αιιάδνληαο ηε Φύζε 

- Αλζξώπηλε Κπξηαξρία 

Δθαξκόζηεθε έλα εξσηεκαηνιόγην ζύκθσλα κε ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Κιίκαθα 2-MEV ησλ Bogner & Wiseman (2003) γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο Αμίεο θαη Σηάζεηο όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

από ηνπο Johnson and Manoli (2011). 
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πιινγή Γεδνκέλωλ: Αμίεο θαη ηάζεηο 

Αμηνπνίεζε  Αμηνπνίεζε 
(απάζεηα) (ελδηαθέξνλ) 

 Γηαηήξεζε 

(ελδηαθέξνλ) 

(απάζεηα) 
 Γηαηήξεζε 



Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε 

ησλ καζεηώλ έδεημε κηα κεγάιε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ΜΔΤΑ 

ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ηόζν ζην ζύλνιν ησλ καζεηώλ 

όζν θαη επηκέξνπο ζηνπο καζεηέο ησλ αγξνηηθώλ θαη αζηηθώλ ζρνιείσλ. 

* Σηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p<.001). 

  Μέζη Τιμή % Αποηέλεζμα       

  N Pre Post Pre Post t p Κέπδορ 

Αγποηικά 1710 8.35 14.11 41.73 70.57 -62.40 .000* 68% 

Αζηικά 4668 9.19 14.28 45.94 71.42 -82.7 .000* 55% 

Σύνολο 6378 8.96 14.24 44.80 71.20 -102.26 .000* 59% 

Απνηειέζκαηα: Δλλνηνινγηθή Καηαλόεζε ζρεηηθά κε ηηο ηξνθηθέο   

                                 ζρέζεηο ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ 
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Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο θαη 
ζηάζεηο ησλ καζεηώλ, κε βάζε ηελ Κιίκαθα 2-MEV, έδεημε ζεκαληηθή αύμεζε 
ησλ ζεηηθώλ ζηάζεσλ ΜΔΤΑ ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο   

* Σηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p<.001). 

  Μέζη Τιμή Τςπική Απόκλιζη     Μέγεθορ 

Επίδπαζηρ   N Pre Post Pre Post t p 

Διαηήπηζη 5440 3.89 4.00 .5725 .6043 -16.60 .000* .19 

Πρόθεζη 6027 3.79 3.90 .6818 .7067 -13.30 .000* .16 

Φρονηίδα 6166 3.85 4.03 .9015 .8715 -14.48 .000* .20 

Απόλαυζη 5837 3.98 4.06 .7279 .7369 -8.66 .000* .11 

Αξιοποίηζη 5471 2.72 2.59 .6839 .7590 14.44 .000* .18 

Αλλαγή 5799 3.01 2.92 .8041 .8566 8.36 .000* .11 

Κυριαρχία 5954 2.36 2.16 .9218 .9594 15.48 .000* .21 

Απνηειέζκαηα: Αμίεο θαη ηάζεηο γηα ην Πεξηβάιινλ 
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Τα απνηειέζκαηα ηεο λέαο καζεζηαθήο παξέκβαζεο έδεημαλ: 
 

• Τελ επηηπρία ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 
πξνζέγγηζεο πνπ εθαξκόζηεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ 
ζε εζληθό επίπεδν. 

• Τελ επηηπρία ζηελ αλάπηπμε ζεηηθώλ ζηάζεσλ απέλαληη 
ζην πεξηβάιινλ ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ζε εζληθό 
επίπεδν. 

• Τελ επηηπρία ηνπ όινπ ζρεδηαζκνύ, ηεο αμηνιόγεζεο θαη 
ηεο εθαξκνγήο ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ελόηεηαο. 

Η Δπηζεώξεζε Βηνινγίαο ηνπ ΥΠΠ ηεο Κύπξνπ έρεη 
αμηνπνηήζεη απηό ην κνληέιν, παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο, θαη γηα ηε δόκεζε θαη ησλ ππνινίπσλ 
δηδαθηηθώλ ελνηήησλ ηνπ Βηβιίνπ Γξαζηεξηνηήησλ  γηα ηελ  

Βηνινγία ηνπ Γπκλαζίνπ, θαη όρη κόλνλ ... 

πκπεξάζκαηα 
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1. Δηζαγωγή 

2. Σα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Βηνινγίαο 

3. Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 θαη Οηθνινγία 

4. Γείθηεο Δπηηπρίαο ηεο Δλόηεηαο 

5. Δξεπλεηηθή εγθπξνπνίεζε  

 καζεζηαθνύ πιηθνύ (Σξνθηθέο ρέζεηο) 

6. Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη πλέδξηα 

7. πκπεξάζκαηα 

  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
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Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη πλέδξηα 
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Δξεπλεηηθή Οκάδα 

Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ 

ρνιή Δπηζηεκώλ 

Αγωγήο 

Παλεπηζηεκίνπ 

Frederick 

Σκήκα Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο 

Πεξηβάιινληνο 

ΣΔΠΑΚ 

Βηνινγηθή Δηαηξεία 

Κύπξνπ 
CYMEPA – Φίινη  

ηεο Θάιαζζαο 
πληνληζηηθό  

ζρνιείν 

Υνξεγόο: 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ηεξάο Μεηξόπνιεο Λεκεζνύ 

Τπό ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Γξα Κώζηα Καδή 



1. Δηζαγωγή 

2. Σα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Βηνινγίαο 

3. Ζ Θεκαηηθή Δλόηεηα Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 θαη Οηθνινγία 

4. Γείθηεο Δπηηπρίαο ηεο Δλόηεηαο 

5. Δξεπλεηηθή εγθπξνπνίεζε  

 καζεζηαθνύ πιηθνύ (Σξνθηθέο ρέζεηο) 

6. Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη πλέδξηα 

7. πκπεξάζκαηα 

  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
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• Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο θαιείηαη λα δώζεη ιύζεηο ζηα 

ζύγρξνλα θαη δπζεπίιπηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

πνπ βηώλνπκε. 

• Οη λένη καο ρξεηάδεηαη λα είλαη πεξηβαιινληηθά 

επαηζζεηνπνηεκέλνη, λα θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή γλώζε θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηε ζνβαξόηεηα ησλ δεηεκάησλ 

αιιά θπξίσο δηαζέηνπλ ηηο απαηηνύκελεο ηθαλόηεηεο θαη 

ηε ζέιεζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ παξάγνληεο 

αιιαγώλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο επίιπζεο ηνπο. 

• Να έρνπλ νξάκαηα θαη αμίεο πνπ ηνπο βνεζνύλ λα 

δηαπξαγκαηεύνληαη θαη λα ζρεδηάδνπλ αηνκηθά θαη 

ζπιινγηθά ηνπο θνηλσληθνύο όξνπο ηεο αεηθνξίαο, 

πξνζδηνξίδνληαο απηόλνκα ην παξόλ ηνπο θαη 

επαγξππλώληαο γηα ην κέιινλ ησλ γελεώλ πνπ ζα 

έξζνπλ.  

• Η Βηνινγία ζπλεηδεηνπνηεί ηελ επζύλε ηεο γηα ηα πην 

πάλσ θαη έρεη σο πξσηαξρηθό ζθνπό ηεο ηελ αλάπηπμε 

θαη ελδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ησλ 

εθήβσλ καο. 
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