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Σε αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουµε, µέσα από αξιοποιήσιµα παραδείγµατα, να
αναδείξουµε την αλληλεπίδραση δυο επιστηµονικών πεδίων των Μαθηµατικών και της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
« Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί αδιαµφισβήτη πρόταση για την εξασφάλιση της ευηµερίας σε
ολόκληρο τον πλανήτη... Αυτό απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των αναγκών του ατόµου και των
κοινωνικών οµάδων… αλλά και τον επαναπροσδιορισµό του συστήµατος αξιών που έχουµε
υιοθετήσει ως άτοµα και ως κοινωνίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός απαιτείται κατάλληλη
παιδεία την οποία το σχολείο µπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους µαθητές, ευαισθητοποιώντας
τους στο θέµα της σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων µε στόχο την ακύρωση κάθε
κερδοσκοπικής προσπάθειας που θέτει σε µακροπόθεσµο κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον.» (τ.Α΄σ.
8)
Η Π.Ε. ως µια διαρκής διαδικασία, ενσωµατώνοντας την έννοια της αειφορίας, θέτει και
πραγµατεύεται τα περιβαλλοντικά, κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα και εξετάζει τις βαθύτερες
αιτίες τους. Είναι απαραίτητο να εφοδιάζει τους µαθητές-πολίτες µε ικανότητες και αξίες για
συλλογική επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν τις κοινωνίες (περιβαλλοντικά, φτώχια,
κοινωνική δικαιοσύνη).
Η ΠΕ είναι ενσωµατωµένη στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα αλλά παράλληλα εξακολουθεί να
αποτελεί µια καινοτόµο δράση. Στην εφαρµογή της στα σχολικά προγράµµατα, χαρακτηρίζεται από
τη διαθεµατικότητα και τη διεπιστηµονικότητα και αξιοποιεί λειτουργικά τις γενικές αρχές της
εκπαίδευσης.
Ως εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία στηρίζεται στη βιωµατική και ανακαλυπτική µάθηση,
πρέπει να οδηγήσει τους µαθητές στην ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε:
•
να αναλύουν και να ερµηνεύουν,
•
να οργανώνουν πληροφορίες και δεδοµένα,
•
να διατυπώνουν, να εικάζουν και να υποθέτουν,
•
να αιτιολογούν, να επιχειρηµατολογούν και να αποδεικνύουν,
•
να λαµβάνουν αποφάσεις και δράση.
«Τα Μαθηµατικά ασκούν το µαθητή στην µεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, στη
γενίκευση, στην εφαρµογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει
τα διανοήµατά του µε τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.
Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναµη αυτοσυγκέντρωσης, την επιµονή, την
πρωτοβουλία, τη δηµιουργική φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρµονίας,
της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύµα.»
∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ Μαθηµατικών όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού
Η µαθηµατική εκπαίδευση βοηθάει σηµαντικά το µαθητή να αναπτύξει ικανότητες για την
κατανόηση της πραγµατικότητας και της φύσης της κοινωνίας αλλά και τον µετασχηµατισµό της
ώστε να είναι βιώσιµη.
Ο ανθρώπινος και κοινωνικός χαρακτήρας των µαθηµατικών δεν µπορούν να υποτιµηθούν . Τα
µαθηµατικά µέσα από µια κατάλληλη διδασκαλία και προσέγγιση µπορούν να βοηθήσουν στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών που απαιτούνται για την αντιµετώπιση γενικότερων
προβληµατικών καταστάσεων.
Τα µαθηµατικά είναι ένας τρόπος µε τον οποίο περιγράφονται όψεις του περιβάλλοντος
κόσµου. Η µαθηµατική εκπαίδευση πρέπει να προσανατολίζεται προς το να προσφέρει στους
µαθητές ένα πλήρη έλεγχο της γλώσσας των µαθηµατικών ως ένα µέσο επικοινωνίας. Με τη λύση
των προβληµάτων προάγεται η λογικοµαθηµατική και η γλωσσική νοηµοσύνη.
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Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά µε τη διδασκαλία και µάθηση των µαθηµατικών θεωρούν τα
µαθηµατικά όχι µόνο ως το αποτέλεσµα αλλά και τη δραστηριότητα µέσω της οποίας παράγεται το
αποτέλεσµα αυτό. Με αυτή την έννοια τα µαθηµατικά δεν αποτελούν µόνο ένα σύστηµα γνώσεων
αλλά και µια διαδικασία σύλληψης, οργάνωσης και τεκµηρίωσης αυτών των γνώσεων.
Η διδασκαλία των µαθηµατικών πρέπει να οργανωθεί µε κατάλληλες και πλούσιες
δραστηριότητες που θα είναι κατανοητές από όλους τους µαθητές, θα αφήνουν περιθώρια για
έρευνα και αυτενέργεια και θα ενθαρρύνουν την συνεργατικότητα και την οµαδική εργασία.
Οι µαθητές συµµετέχοντας στη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων εξερευνούν µία
κατάσταση, κατασκευάζουν ερωτήσεις και προβλήµατα µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα,
διατυπώνουν διαφορετικά το ίδιο πρόβληµα, αναγνωρίζουν και περιγράφουν ανάλογες καταστάσεις
Ερευνούν ανοιχτές προβληµατικές καταστάσεις, χρησιµοποιούν τα µαθηµατικά στην καθηµερινή
ζωή και εξοικειώνονται µε τις νέες τεχνολογίες. Αν αυτές οι προβληµατικές καταστάσεις
προέρχονται από το βιωµατικό περιβάλλον των µαθητών (φυσικό και κοινωνικό) εγείρουν το
ενδιαφέρον τους και θα αποτελέσουν κίνητρο για µάθηση. Οι µαθητές οδηγούνται όχι µόνο στη
λύση προβληµάτων αλλά και σε δράσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Έτσι λοιπόν
µέσα από τις επιλύσεις µαθηµατικών προβληµάτων µπορούν να
ευαισθητοποιηθούν σε κρίσιµα παγκόσµια περιβαλλοντικά ζητήµατα του πλανήτη, να αποκτήσουν
περιβαλλοντική αγωγή και να ενεργοποιηθούν για την εξεύρεση λύσεων και ανάληψη δράσης.
Μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας µε απλές µαθηµατικές ασκήσεις (ταξινοµήσεις,
κατηγοριοποιήσεις, σύνολα) αλλά και προβλήµατα αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και
στάσεις για το περιβάλλον φυσικό και ανθρωπογενές.
Με τη λογική αυτή θα τολµούσαµε να πούµε ότι τα µαθηµατικά, και όχι µόνο αυτά, µπορούν
να αποτελέσουν εργαλείο και να λειτουργήσουν άµεσα ή έµµεσα για την αγωγή υπεύθυνων,
ενεργών και δηµοκρατικών πολιτών µέσω της µελέτης και επίλυσης προβληµάτων µέσα από τη
ζωή και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πρακτικές για µια καλύτερη και βιώσιµη
κοινωνία.
Το παρακάτω είναι ενδεικτικό παράδειγµα επίλυσης προβλήµατος κατάλληλο για µαθητές
δηµοτικού και µέσω του οποίου γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα
ανακύκλωσης:

Σε µια πόλη ζουν περίπου 600.000 οικογένειες. Οι 500.000 οικογένειες αγοράζουν µια κυριακάτικη
εφηµερίδα
Μια κυριακάτικη εφηµερίδα ζυγίζει περίπου 750 γραµµάρια
• Πόσα κιλά ζυγίζουν οι κυριακάτικες εφηµερίδες που αγοράζονται στην πόλη αυτή;
Για την παραγωγή του χαρτιού χρησιµοποιούνται κορµοί δέντρων και καταναλώνεται νερό και
ενέργεια:
Χαρτί
1000 κιλά
•

Χαρτί

Κορµοί δέντρων
2.200 κιλά

Νερό
200.000 λίτρα

Ενέργεια
7000 kw/h

Τι χρειάζεται για την παραγωγή των κυριακάτικων εφηµερίδων της πόλης αυτής;
Κορµοί δέντρων

Νερό

Ενέργεια

Εφηµερίδα πρέπει να διαβάζουµε για να ενηµερωνόµαστε!
• Τι µπορούµε να κάνουµε όµως για να είµαστε φιλικοί προς το περιβάλλον µας;
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Όταν χρησιµοποιούµε ανακυκλωµένα υλικά (εφηµερίδες, περιοδικά, χαρτοσακούλες κ.ά.) για
την παραγωγή χαρτιού εξοικονοµούµε το 35% της ενέργειας, έτσι έχουµε «ανάκτηση ενέργειας».
• Αν για την παραγωγή των κυριακάτικων εφηµερίδων που αγοράζονται στην πόλη αυτή
χρησιµοποιούσαµε ανακυκλωµένο χαρτί, πόση ενέργεια θα εξοικονοµούσαµε;
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