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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
Σηελ εξγαζία απηή, κε αλαθνξά ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, αληρλεύεηαη ε 

δπλαηόηεηα, ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο λα εηζαρζνύλ ζε καζήκαηα γεληθόηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο ηόζν ζηε πξσηνβάζκηα όζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα 

αλαπηπρζνύλ κε επάξθεηα, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ 

ιέμεσλ θιεηδηώλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο ελόηεηαο, ε ζύλδεζε ηνπ 

δηαπξαγκαηεπόκελνπ ζέκαηνο κε άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο ελόηεηεο θαη ε θαηαλόεζε ηεο 

αλαγθαηόηεηαο κηαο νιηζηηθήο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο αληρλεύεηαη θαηά πόζνλ ελόηεηεο, 

όπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ θαη εηδηθόηεξα ζε 

βηνινγηθέο πξώηεο ύιεο (θαιιηέξγεηα, παξαγσγή πξντόλησλ, εθαξκνγέο, 

πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηπηώζεηο από ηελ ρξήζε ηνπο) θαη ζε 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,  κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο ζε 

πξαγκαηνπνηνύκελα πξνγξάκκαηα ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαη’  επέθηαζε  ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.  Τέινο παξνπζηάδεηαη ε ζεκαηνινγία ζρεηηθνύ 

κε ζέκαηα αεηθνξίαο ζεκηλαξίνπ, πνπ είλαη δπλαηόλ λα εηζαρζνύλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δθπαίδεπζε, δηα βίνπ κάζεζε, δηαζεκαηηθόηεηα, βηνγελείο 

πξώηεο ύιεο, αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αεηθόξνο αλάπηπμε 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ  
     Τν ειιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ Σχζηεκα δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο: 

 Τελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

 Τελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

 Τελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. 

     Δπηπξφζζεηα, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππνζηεξίδεηαη απφ θνξείο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ην πιέγκα εθπαίδεπζεο – θαηάξηηζεο 

γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα πιεζπζκνχ. 

     Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, ήηνη 

ην Νεπηαγσγείν, ην νπνίν είλαη απφ ην 2007 ππνρξεσηηθφ θαη ην Γεκνηηθφ Σρνιείν, 

ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ ππνρξεσηηθή Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

     Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε δχν θχθινπο: 
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 Τελ ππνρξεσηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πνπ παξέρεηαη απφ ην 

Γπκλάζην θαη 

 Τελ κεηα-ππνρξεσηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ε νπνία παξέρεηαη απφ ην 

Γεληθφ Λχθεην, ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ) θαη ηηο Δπαγγεικαηηθέο 

Σρνιέο (ΔΠΑ.Σ). 

     Τν Γπκλάζην θαιχπηεη ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη κπνξεί λα είλαη δεκφζηα ή ηδησηηθά. 

     Τα Γεληθά Λχθεηα κπνξεί λα είλαη δεκφζηα ή ηδησηηθά, εκεξήζηα (ηξηεηνχο 

θνίηεζεο) ή εζπεξηλά (ηεηξαεηνχο θνίηεζεο). 

     Τα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ) θαη νη Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο (ΔΠΑ.Σ) 

απνηεινχλ ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζπνπδψλ (δεχηεξνο θχθινο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) κε ζηφρν ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο παηδείαο κε ηελ 

εμεηδηθεπκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή γλψζε κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε έληαμε ησλ 

απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

     Τα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα είλαη απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΥΠΔΠΘ θαη 

δηαθξίλνληαη ζε εκεξήζηα ηξηεηνχο θνίηεζεο θαη ηα εζπεξηλά ηεηξαεηνχο θνίηεζεο. 

Πεξηιακβάλνπλ ηνκείο κε εηδηθφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα: 

     Τνκέαο Μεραλνινγίαο κε εηδηθφηεηεο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη 

θαηαζθεπψλ θαη Χπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Κιηκαηηζκνχ. 

     Τνκέαο Ορεκάησλ κε εηδηθφηεηα Μεραληθψλ θαη Ζιεθηξνινγηθψλ Σπζηεκάησλ 

Απηνθηλήηνπ. 

     Τνκέα Γεσπνλίαο, Τξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο κε εηδηθφηεηεο Tερλνινγίαο θαη 

Διέγρνπ Τξνθίκσλ, Έξγσλ Τνπίνπ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Σχγρξνλεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Γεσξγίαο.  

     Οη Δπαγγεικαηηθέο Σρνιέο (ΔΠΑ.Σ) απεπζχλνληαη ζε καζεηέο, νη νπνίνη 

επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζε εηδηθφηεηεο πνπ δελ απνθηνχλ ηζρπξή ζεσξεηηθή 

ππνζηήξημε, αιιά επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε, ψζηε νη 

απφθνηηνί ηνπο λα εληάζζνληαη άκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο. 

Ζ θνίηεζε είλαη δηεηήο θαη γίλεηαη κεηά ηελ απνθνίηεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ Α΄ 

ΔΠΑ.Λ. Δλδεηθηηθέο εηδηθφηεηεο είλαη: 

Τερληθφο Αεξίσλ Καπζίκσλ 

Θεξκνυδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Σπληεξεηψλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο 

Θεξκνθεπηαθψλ Καηαζθεπψλ θαη Καιιηεξγεηψλ, Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ θαη 

Αγξνβηνηερλνινγίαο, Φεκηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Υιηθψλ θ.ι.π. 

 

ΦΟΡΔΙ ΑΛΛΑΓΧΝ ΚΑΙ ΠΔΓΙΑ  ΠΑΡΔΜΒΑΗ 
    Τν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο πξνζθέξεη εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλε δνκή 

ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνρεχνληαο ζηελ πιεξέζηεξε δηακφξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα  θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ, θξίζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ξφιν παίδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηαη 

θαη πινπνηείηαη ν εθπαηδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ζηα θεληξηθά επηηειηθά φξγαλα, 

φπσο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Υπεχζπλνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

νη θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο θαη ην Υπνπξγείν. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γίλεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κε 

αλάζεζε /εληνιή ηνπ Υπνπξγείνπ.  Αληηθείκελν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη λνκαξρηαθφ επίπεδν κπνξνχλ λα απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 



     Τν παηδαγσγηθφ πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηακνξθψλεηαη απφ κηα 

ζεηξά παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν  ησλ ζεζκηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο δηδαζθαιίαο είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο. 

     Οη ζεζκηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηδαζθαιίαο παξάγνληαη κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ 

θξαηηθνχ θνξέα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Τα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ή Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ, ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, ηα 

πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο, ηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηηο κνξθέο θαη 

ηα είδε αμηνιφγεζεο. Βάζεη απηψλ παξάγνληαη ηα δηδαθηηθά παθέηα θαη 

δηαηππψλνληαη νη νδεγίεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Τα δηδαθηηθά παθέηα (ζρνιηθά βηβιία καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ, 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη άιια κέζα δηδαζθαιίαο)
1
.  

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΑ ΠΔΓΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 
     Οη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο ζεζκηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηδαζθαιίαο θαηά 

ηελ κεηαπνιίηεπζε ζηελ Διιάδα επηηξέπνπλ ηε δηάθξηζε ηξηψλ ππνπεξηφδσλ: 

    1974-1981: Μεηαξξύζκηζε ησλ Αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθώλ 

βηβιίσλ όισλ ησλ βαζκίδσλ
1
. 

     Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε θαηέζηε αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζεζκηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο επηαεηίαο. 

Καη΄ αξράο, ε αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηδαζθαιίαο επηρεηξήζεθε κε 

εγθπθιίνπο, ηκεκαηηθά πξνγξάκκαηα επί κέξνπο καζεκάησλ, πξνζσξηλέο 

αληηθαηαζηάζεηο βηβιίσλ θ.η.ι. ελψ ην δήηεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε ζπλνιηθά κε 

ηελ επξύηεξε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1976 απφ ην λενζχζηαην Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ 

κειεηψλ θαη Δπηκνξθψζεσο (Κ.Δ.Μ.Δ.). Έηζη ηελ πεξίνδν 1977-1981, ζην πιαίζην ηνπ 

Νόκνπ 309/76, ζπληάρζεθαλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Αλαιπηηθά θαη 

Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα θαη αληίζηνηρα εθδόζεθαλ λέα ζρνιηθά βηβιία, έλα γηα θάζε 

κάζεκα. Τα ζπγθεθξηκέλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα παξέκεηλαλ σο πξνο ηελ 

ηερλνινγία ζχληαμεο ηνπο «παξαδνζηαθά  πξνγξάκκαηα πεξηερνκέλσλ». 

 

     1982-1997: Μεηαξξύζκηζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

(δεθαεηία ηνπ 1980) θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (α΄ κηζό ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990)
1
. 

     Καη’  αξράο δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζχληαμε λέσλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ην Γεκνηηθφ Σρνιείν. Έηζη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζπληάρζεθαλ λέα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη εθπνλήζεθαλ λέα βηβιία, ηνπ καζεηή γηα πξψηε θνξά 

θαη ηνπ δαζθάινπ. 

     Σηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηελ εθπόλεζε λέσλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηία ο ηνπ 1990 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αλαζεώξεζε ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ, ηόζν ηεο Γεληθήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

όζν θαη ηεο Δπαγγεικαηηθήο Τερληθήο, κε πξνζζεηηθό ραξαθηήξα
1
. 

     Τα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 1982-1997 σο πξνο ηελ ηερλνινγία 

ζχληαμήο ηνπο, απνθνκκέλα απφ ηηο ππφινηπεο πξνδηαγξαθέο ηεο δηδαζθαιίαο, 

παξέκεηλαλ «παξαδνζηαθά». Μνινλφηη παξαηίζεληαη ζ’  απηά νη ζηφρνη κάζεζεο θαη 

νξηζκέλα πεξηέρνπλ ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη γεληθά ζηε κεζφδεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, ε βαξχηεηα δίλεηαη ζηα 

πεξηερφκελα κάζεζεο. 

 

     1997-2003. Μεηαξξύζκηζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λπθείνπ (1997-

2000) θαη ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (2001-2003)
1
. 



     Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έγηλε κεηαξξχζκηζε ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα θαη ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη’  αξράο ηνπ Λπθείνπ, ζην πιαίζην ηεο 

επξχηεξεο κεηαξξχζκηζεο ηεο βαζκίδαο απηήο κε ηνλ Νφκν 2525/1997 γηα ην Δληαίν 

Λχθεην θαη κε ηνλ Νφκν 2640/1998 γηα ηελ Τ.Δ.Δ., θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

     Με αθεηεξία ην άξζξν 7 ηνπ Νφκνπ 2525/1997 ζπληάρζεθε, ην 1998, ην Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ (Δ.Π.Π.Σ.) από ην Νεπηαγσγείν έσο θαη ην Λύθεην, 

ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ, έρεη σο ζηόρν ηελ ζπλνρή ηεο ύιεο, ηελ 

εμάιεηςε ηεο απνζπαζκαηηθόηεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ θαη ηελ απνθπγή ησλ 

επηθαιύςεσλ ζηε δηδαθηέα ύιε  (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1998, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2000). Σην πιαίζην απηφ, θαηά ηε δηεηία 1998-2000, εθδφζεθαλ «βηβιία 

γηα ηνλ θαζεγεηή» ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη είθνζη έμη λέα βηβιία ηνπ καζεηή. Τελ 

ίδηα πεξίνδν πξνζαξκφζζεθαλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή παξήρζεζαλ νγδφληα 

πεξίπνπ λέα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.  

     Τν 2001 ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζρεδίαζε γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

βάζεη ησλ  πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ  Νφκν 1566/1985 (βι. άξζξν 1γ), ην Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ.) θαη ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ (Α.Π.Σ.). Σηα πξνγξάκκαηα πηνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπληάθηεο ηνπο ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη επηρεηξείηαη ε δηαζχλδεζε 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

     Τν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ πεξηέρεη, αλά δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν, ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπο γεληθνχο γλσζηηθνχο 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο, ζπλνπηηθά πεξηερφκελα κάζεζεο θαη 

ελδεηθηηθέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, νη νπνίεο  δηαρένληαη ζην 

θείκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα αληίζηνηρα Α.Π.Σ.  

 

ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΗΜΔΡΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΑΡΔΜΒΑΗ-

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
     Τν ζρνιηθφ έηνο 2006-2007 έλαο κεγάινο αξηζκφο δηδαθηηθψλ παθέησλ – 56 

ζπλνιηθά – εηζήρζε ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

ππνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μέρξη ηφηε ε αζπλέρεηα ζην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ζ’ 

απηφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεκάησλ (Γιψζζα, Ηζηνξία, 

Μαζεκαηηθά, Αγγιηθά θ.ι.π.) ήηαλ κηα πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ηα πεξηζζφηεξα βηβιία 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο βαζίδνληαλ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ 

εθπνλήζεθαλ ην δηάζηεκα 1982-1985 (ΥΠ.Δ.Π.Θ., 1987) ή αξγφηεξα, θαη έλαο 

αξηζκφο βηβιίσλ ηνπ Γπκλαζίνπ γξάθηεθαλ ή αλακνξθψζεθαλ, κε βάζε ην Δ.Π.Π.Σ., 

ην 2000. Έλαο αξηζκφο βηβιίσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ηφηε, 

είρε ζπγγξαθεί ην δηάζηεκα 1985-1989 (Μνπζηθή, Μαζεκαηηθά, Ηζηνξία). Σηα κόλα 

βηβιία πνπ ζεσξεηηθά ππήξρε ζπλνρή αλάκεζα ζην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην, ήηαλ ηεο 

Γεσγξαθίαο, ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Φπζηθήο, αθνύ γξάθηεθαλ κε βάζε 

ην Δ.Π.Π.Σ
1
. 

     Όζνλ αθνξά ζηε ζπλνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ αλάκεζα ζην Γπκλάζην θαη 

ζην Λχθεην παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ θαη ην 

αληίζηνηρν δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ Γπκλαζίνπ κέρξη ην 2006 ρξνλνινγνχληαη απφ ην 

1985 θαη κεηά, ελψ ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ηνπ Λπθείνπ είλαη ζχκθσλα κε ην 

Δ.Π.Π.Σ. θαη αθνινπζνχλ ρξνληθά (1998). Η πξόζεζε ησλ ζπληαθηώλ ηνπ «Δληαίνπ 

Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ» δελ έγηλε ηειηθά πξαγκαηηθόηεηα κε ηελ 

«κεηαξξύζκηζε Αξζέλε», αθνύ δελ έγηλε αλαζεώξεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ 

όισλ ησλ καζεκάησλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη αληηζηνίρνπ 



δηδαθηηθνύ πιηθνύ. Έηζη ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ηνπ Λπθείνπ δελ απεηέιεζαλ 

ζπλέρεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ε έιιεηςε ζπλνρήο 

παξακέλεη ηφζν ζην ζρεδηαζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ φζν θαη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπο θαηά ηελ ζπγγξαθή ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Ζ ζπγγξαθή φισλ ησλ δηδαθηηθψλ παθέησλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα 

κε ην Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη ηα Α.Π.Σ., ζεσξεηηθά ππνζηεξίδεη ηε ζπλνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζπνπδψλ κεηαμχ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
1
. 

     Δίλαη γλσζηφ φηη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ηελ πξνζέγγηζε επίθαηξσλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ. Δπί πιένλ, ζηνρεχνπλ ζηελ αλακφξθσζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο , 

ελζαξξχλνληαο λέεο πξνζεγγίζεηο ζηε κάζεζε (βησκαηηθή δηδαζθαιία), αιιά θαη 

λένπο ξφινπο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ γίλεηαη ζπλδηακνξθσηήο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, θαη γηα ηνλ καζεηή πνπ αλαβαζκίδεηαη ζε πξσηαγσληζηή θαηά ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. Ψζηφζν ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη 

ζην πεξηζψξην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο
2
. 

     Σχκθσλα κε φζα έρνπκε αλαπηχμεη πην πάλσ κε αλαθνξά ζηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ππάξρεη  ε δπλαηφηεηα ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο λα εηζαρζνχλ 

ζε καζήκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη λα αλαπηπρζνχλ κε επάξθεηα, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο ελφηεηαο, ε ζχλδεζε ηνπ δηαπξαγκαηεπφκελνπ 

ζέκαηνο κε άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο ελφηεηεο θαη ε θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

κηαο νιηζηηθήο επεμεξγαζίαο.  

     Ζ ππφ κειέηε ελφηεηα, πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ξφιν θαη ηελ ζεκαζία ησλ βηνινγηθψλ 

πξψησλ πιψλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη επσθειψλ πξντφλησλ, κπνξεί λα 

εηζαρζεί ππφ κειέηε ζε καζήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηελ 

ζρέζε καο πξνο ην πεξηβάιινλ. Τέηνηα καζήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηδαζθαιία 

ηεο Τερλνινγίαο θαη ησλ  Πεξηβαιινληηθψλ  Εεηεκάησλ. Σηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε 

κέζα απφ δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο , ζην Γπκλάζην ζηα καζήκαηα ηεο Τερλνινγίαο 

θαη ζην Γεληθφ Λχθεην επίζεο ζην κάζεκα ηεο Τερλνινγίαο θαη ηεο Γηαρείξηζεο  ησλ 

Φπζηθψλ Πφξσλ. Σηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε επίζεο,  ζηελ Α΄ ΔΠΑΛ ζηα 

καζήκαηα Τερλνινγίαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ΔΠΑ.Λ θαη ΔΠΑ.Σ ζε 

ζρεηηθά καζήκαηα φπσο ηα αθφινπζα: 

Α. Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία 

Β. Γεσπνλία θαη Αλάπηπμε 

Γ. Αγξνηνπξηζκφο θαη Αλάπηπμε 

Γ. Γεσξγηθή  Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή 

Δ. Φεκηθή Τερλνινγία 

 

     Τέινο ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2007-2013 πξνβιέπεηαη ελίζρπζε 

θαη δηεχξπλζε ησλ πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο / επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αεηθνξίαο ηδίσο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, κε επηδίσμε ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, θνηηεηέο). Δπίζεο ζα 

επηδησρζεί ελίζρπζε ηεο δηάζηαζεο ηεο αεηθνξίαο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί ζην ΥΠΔΠΘ 

Γ/λζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε.   

     Με ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, ελφηεηεο, φπσο απηή πνπ αλαθέξεηαη ζε δηαρείξηζε 

θπζηθψλ πφξσλ θαη εηδηθφηεξα ζε βηνινγηθέο πξψηεο χιεο (θαιιηέξγεηα, παξαγσγή 

πξντφλησλ, εθαξκνγέο, πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο απφ 



ηελ ρξήζε ηνπο) θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν κειέηεο ζε πξαγκαηνπνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζηα πιαίζηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαη’  επέθηαζε  ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη 

ελδερφκελα εληφο ησλ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.  

    Τέινο κε αλαθνξά ζηηο πεξηγξαθφκελεο παξαηεξήζεηο θαη κε ζηφρεπζε ηελ 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αεηθνξίαο γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο ζην 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο Leonardo ηνπ Γήκνπ 

Σηαπξνχπνιεο κε ηίηιν «Βηνγελείο πξψηεο χιεο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο», 

Δμεηδίθεπζε/επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ δπλακηθνχ θαη επηκνξθσηψλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο Βηνγελείο Πξψηεο Ύιεο θαη Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο, σο ζπλεηζθνξά ζηελ  δεθαεηία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ «Δθπαίδεπζε 

γηα Αεηθφξν Αλάπηπμε» (Qualifizierung/Weiterbildung für Lehrkräfte und Ausbilder beruflicher Bildung 

zu biogenen Rohstoffen und regenerativen Energien als Beitrag zur UN - Dekade "Bildung für nachhaltige 

Entwicklung"), πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκηλάξην ζε εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

κε ηελ αθφινπζε ζεκαηνινγία
3,4,5,6

: 

 

1Α. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

α. Δηζαγσγή ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Οξηζκνί  

β. Σηνηρεηψδεηο λφκνη ηεο Θεξκνδπλακηθήο 

γ. Ήιηνο. Δθαξκνγέο 

δ. Άλεκνο. Δθαξκνγέο 

ε. Γεσζεξκία. Δθαξκνγέο 

ζη. Βηνγελείο πξψηεο χιεο. Δηζαγσγή 

δ. Σχλζεζε θαη ελέξγεηα βηνγελψλ πξψησλ πιψλ 

ε. Καηεγνξηνπνίεζε βηνγελψλ πξψησλ πιψλ 

ζ. Καιιηέξγεηα θαη εθαξκνγέο 

η. Τξφπνη επεμεξγαζίαο. Γηαρσξηζκφο πξσηνγελψλ πξντφλησλ. Παξαιαβή 

 

1Β. Δξγαζηεξηαθέο πξνζεγγίζεηο 

α. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ βηνγελψλ πξψησλ πιψλ 

β. Παξαιαβή πξσηνγελψλ πξντφλησλ 

γ. Έιαηα  

δ. Αηζέξηα έιαηα 

ε. Βηνκάδα 

ζη. Επκψζεηο.  

δ. Παξαιαβή δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ 

ε. Αιθνφιεο. Ηδηφηεηεο. Δθαξκνγέο  

ζ. Βηνπεηξέιαην. Ηδηφηεηεο. Δθαξκνγέο  

η.  Βηναέξην. Ηδηφηεηεο. Δθαξκνγέο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
     Δλψ νη παξεκβάζεηο φζνλ αθνξά ζηα δηαζεκαηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ 

θαίλεηαη λα γίλνληαη πάληνηε κε ηνλ ίδην  απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηηο δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ε απνπζία ζπζηεκαηηθήο αλαθνξάο ζε ζέκαηα ΑΠΔ θαη 

ρξήζεο βηνγελψλ πξψησλ πιψλ ζην ζχγρξνλν θφζκν καο είλαη θαλεξή. Ζ εηζαγσγή 

ηνπο επνκέλσο ζηε δηδαθηηθή πξάμε  είλαη απαξαίηεην λα γίλεη, κεηά απφ πξνζεθηηθή 

επηινγή θαη αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο χιεο θαη ησλ ζπλαθψλ πεδίσλ πνπ επεξεάδεη, ζην 

πιαίζην κηαο επξχηεξεο πξνζέγγηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, επίζεο κε έληαμε 

ηεο ζρεηηθήο ζεκαηνινγίαο ζε καζήκαηα εηδηθνηήησλ ή αθφκε κε πξφβιεςε 

αληηθεηκέλσλ κειέηεο ζε πξαγκαηνπνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζηα πιαίζηα ηεο 



πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαη’  επέθηαζε  ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη 

ελδερφκελα εληφο ησλ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. Ζ εξγαζηεξηαθή – βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε. Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν θαηέδεημε απηή ηελ αλάγθε. 
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