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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
ηην επγαζία αςηή πποηείνεηαι όηι, ζηο πλαίζιο ηηρ διαθεμαηικόηηηαρ, έναρ ηπόπορ για 

να ςπάπξει ζύνδεζη Φςζικήρ Αγωγήρ και Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ είναι η σπήζη 

ηηρ μεθόδος project. Για αςηόν ηο λόγο ςλοποιήθηκε ένα project ζε 30 μαθηηέρ ζηο 

νηζί ηηρ Ρόδος καηά ηο ζσολικό έηορ 2007-2008. Σο project διήπκηζε δύο μήνερ ζηα 

πλαίζια ηος μαθήμαηορ επιλογήρ ηηρ Β’Λςκείος Απσέρ Πεπιβαλλονηικών Επιζηημών. 

Επίζηρ με ηη σπήζη επωηημαηολογίος διεξήσθη μία ποζοηική έπεςνα πος είσε ωρ ζηόσο 

να ελέγξει αν και ζε ποιο βαθμό μποπεί να επιηεςσθεί ζύνδεζη ηηρ Φςζικήρ Αγωγήρ και 

ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζηρ. Η αξιολόγηζη ηηρ ποζοηικήρ έπεςναρ έδωζε θεηικά 

αποηελέζμαηα. 
 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Φςζική Αγωγή, Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη, διαθεμαηικόηηηα, 

project, ποζοηική έπεςνα 
 

  

ΔΗΑΓΧΓΖ   
Η Φπζηθή Αγσγή εδώ θαη  πάξα πνιιά ρξόληα είλαη εληαγκέλε σο κάζεκα ζην 

Γεκνηηθό, ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην σο έλα βαζηθό παηδαγσγηθό αληηθείκελν, 

απαξαίηεην γηα ηε γεληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ λέσλ. Γεληθόο ζθνπόο 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθώλ, 

πλεπκαηηθώλ, εζηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηθαλνηήησλ θαη αξεηώλ ηνπ αηόκνπ, κέζα ζε 

έλα πλεύκα ραξάο, αηζηνδνμίαο, ακνηβαίαο θαηαλόεζεο θαη θηιίαο, κε κέζν ηελ 

πξαθηηθή ησλ θπζηθώλ θαη αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Φαξάληνο, 1996). Σν 1780, ν 

Ρνπζζώ, κίιαγε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, θάηη ην νπνίν έρεη ραζεί 

ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ θνηλσληθή εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ λέσλ ηξόπσλ δσήο 

(Καιθαξέληδνπ, 1937). Απώηεξνο ζηόρνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο είλαη, κέζα από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, λα βνεζήζεη ην άηνκν λα  ζπλεηδεηνπνηήζεη 

ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ γηα ηε δσή, έηζη ώζηε λα ην αγαπήζεη θαη λα ην πξνζηαηέςεη. 

Παξάιιεια ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε επηδηώθεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ 

αηόκσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ απεηινύλ ην πεξηβάιινλ (Φινγαΐηε, 1998). Γηα ην ιόγν 

απηό επηρεηξείηαη ε ζύλδεζε Φπζηθήο Αγσγήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ     
Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δίλεη ζην κάζεκα κηα νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλώζεο 

πνπ επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα δηακνξθώλεη πξνζσπηθή άπνςε γηα ζέκαηα πνπ 
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ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. Κάζε έλλνηα κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί κε δπν ηνπιάρηζηνλ 

ηξόπνπο: α)θάζεηα, δειαδή λα αζρνιεζνύκε κε ηελ έλλνηα απηή πξνρσξώληαο από 

ηάμε ζε ηάμε θαη β)νξηδόληηα, δειαδή λα ζπλδέζνπκε απηή ηελ έλλνηα κε ηα 

δηδαζθόκελα αληηθείκελα ζε άιια καζήκαηα ηεο ίδηαο ηάμεο. Ο εθπαηδεπηηθόο ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο κπνξεί γηα παξάδεηγκα, λα πξνζεγγίζεη ην ξπζκό, από δύν πιεπξέο: 

ηελ θάζεηε θαη ηελ νξηδόληηα (δηαζεκαηηθή). ύκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ, 2002), δεμηόηεηεο πνπ ζπλαληηνύληαη 

ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα, ραξαθηεξίδνληαη δηαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο δηόηη κπνξνύλ 

λα ζπλδεζνύλ νξηδόληηα κεηαμύ ηνπο. Η δηαζεκαηηθόηεηα έρεη εθαξκνγή ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Westra, 1996). Όκσο θαίλεηαη λα έρεη θαη ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Δπίζεο ε ππαίζξηα εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζην λα επηηεπρζεί ε 

γλώζε θαη ε θαηαλόεζε, λα δηακνξθσζνύλ ζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, αμίεο θαη 

αληηιήςεηο, λα αλαπηπρζνύλ δξαζηεξηόηεηεο ή ζπκπεξηθνξέο θαη λα πξνσζεζεί ε 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε (Σζνξκπαηδνύδεο, 2003). Δπίζεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Φπζηθήο Αγσγήο θαη λα 

πεηξακαηηζηνύλ ζε λέεο κεζόδνπο. Η κέζνδνο project επηιέρζεθε δηόηη πξνζθέξεη 

γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη θαιιηεξγεί αμίεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα 

αλαπηύμεη δεκηνπξγηθή ζθέςε, λα επηθνηλσλήζεη, λα βξεζεί ζε εζηθά δηιήκκαηα θαη 

λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ (Υαηδεγεσξγίνπ, 

2004). Ο όξνο project θαιύπηεη όιεο ηηο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζα θαη έμσ 

από ην ζρνιείν, κε ζθνπό λα ζπλδέζεη ην ζρνιείν κε ηε δσή (Ράπηεο, 2000). Η 

κέζνδνο εθαξκόζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ δίσξνπ καζήκαηνο επηινγήο ηεο Β’Λπθείνπ 

Απσέρ Πεπιβαλλονηικών Επιζηημών δηόηη είλαη «ε πεξηζζόηεξν δηεπηζηεκνληθή θαη 

νιηζηηθή» (Γεσξγόπνπινο & Σζαιίθε, 1993). 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  
Σν project πνπ πινπνηήζεθε ζην ζρνιείν ρσξίζηεθε ζε δύν ελόηεηεο. Να ηνληζηεί 

όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ project ηξνπνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ 

καζεηώλ, ηελ ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θ.α. Η πξώηε ελόηεηα δνκήζεθε 

θπξίσο από ηελ ύιε, ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, πνπ θαιύπηεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν 

«Αξρέο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ» ηεο Β’Λπθείνπ, σο έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο 

δηδαζθαιίαο. Σα ηξία πξώηα καζήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ηάμε κε ηελ 

παξαθάησ ζεκαηνινγία: α)ε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο, β)πξνβιήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, γ)ε ηξνθηθή αιπζίδα - βηνζπζζώξεπζε ζύκθσλα κε ην ζρνιηθό 

εγρεηξίδην αιιά θαη κε ηε βνήζεηα εξεπλώλ πνπ έρνπλ γίλεη (Γνπηαθόιε, θ.α, 2006∙, 

Μπαγηάηε θαη Φινγατηε, 2005∙, Γηαλλαθνύ, θ.α, 2005). Η δεύηεξε ελόηεηα είρε ηξεηο 

θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ύπαηζξν (ε ηξνθηθή αιπζίδα, ε κεηαλάζηεπζε ησλ 

πηελώλ θαη ν λόκνο ηεο επηβίσζεο).  

ηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ δύν ελνηήησλ δηελεξγήζεθε πνζνηηθή έξεπλα. 

Αξρηθά δόζεθε ζηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην γηα λα 

εξεπλεζεί: α)ν βαζκόο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ησλ καζεηώλ πξηλ από ηελ 

πινπνίεζε ηνπ project, β)αλ πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη ζύλδεζε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεηά ηελ πινπνίεζε θαη ησλ θηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δόζεθε 

έλα δεύηεξν εξσηεκαηνιόγην γηα λα εξεπλεζεί αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπο.  

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ PROJECT  

ηότοι ηοσ project 
Γνωζηικοί ζηόσοι: 

1. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα θξίζηκα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα  



            από ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηνλ ππαίζξην ρώξν, 

2. λα θαηαλνήζνπλ ηνπο λόκνπο επηβίσζεο ησλ εηδώλ θαη ηελ πξνζαξκνγή 

θαζώο θαη ηνπο πεξηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ζηε ζρέζε αξπαθηηθνύ/ιείαο.   

ςναιζθημαηικοί: 

3. Να θαιιηεξγήζνπλ θηιηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηάζεηο πξνο ην πεξηβάιινλ, 

4. λα δεκηνπξγεζεί θιίκα θηιίαο θαη ζεβαζκνύ κεηαμύ δαζθάινπ θαη καζεηώλ 

αιιά θαη κεηαμύ ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ. 

Ψςσοκινηηικοί: 

5. Να αλαπηύμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε 

νκάδεο, λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο, εξεπλεηηθή δηάζεζε, αλαδήηεζε  ιύζεσλ. 

6. Να αλαπηύμνπλ ηηο ζσκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο ηνπο κέζα ζε έλα 

πλεύκα ραξάο. 

 

Γραζηηριόηηηες ηοσ project 
1

ο
 Μάθημα [ζηότοι 3,4,5]: Η έννοια ηοσ περιβάλλονηος (4 ώρες) 

ηελ πξώηε ζπλάληεζε, ν εθπαηδεπηηθόο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ηελ έλλνηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα από ην ζρνιηθό βηβιίν Απσέρ Πεπιβαλλονηικών Επιζηημών. Να 

ηνληζηεί όηη νη καζεηέο ήδε γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο από ην 

Γπκλάζην. 

2
ο
 και 3

ο
 Μάθημα [ζηότοι 1,3,4,5]: Προβλήμαηα ηοσ περιβάλλονηος (4 ώρες) 

Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην ξόιν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα από ην ζρνιηθό βηβιίν Απσέρ Πεπιβαλλονηικών Επιζηημών θαη 

ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 5-6 αηόκσλ θαη ζπγθεληξώλνπλ, από 

ην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο, θ.ά.  

4
ο
 Μάθημα [ζηότοι 1,4,5,6]: Τροθική αλσζίδα - βιοζσζζώρεσζη (2 ώρες) 

Οη καζεηέο έμσ ζηε ζρνιηθή απιή ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Οη καζεηέο 

γίλνληαη «γεξάθηα», «κπγαιέο» (κηθξά ζειαζηηθά κε ιεπηνθακσκέλα ζώκαηα θαη 

καθξηέο νπξέο πνπ ηξέθνληαη κε έληνκα, θξνύηα θαη ζπόξνπο), θαη «αθξίδεο» ζε έλα 

παηρλίδη κε πνιύ θηλεηηθόηεηα (νη αθξίδεο ηξώλε θπηά, νη κπγαιέο ηξώλε αθξίδεο, ηα 

γεξάθηα ηξώλε κπγαιέο). Σνπνζεηνύληαη θαξηειάθηα ζηηο κπινύδεο ησλ καζεηώλ γηα 

ηηο αθξίδεο, ηηο κπγαιέο θαη ηα γεξάθηα γηα λα κπνξνύλ λα γίλνληαη εύθνια 

αληηιεπηά. ε κηα ηάμε κε 30 καζεηέο, πξέπεη λα ππάξρνπλ 2 γεξάθηα, 6 κπγαιέο θαη 

22 αθξίδεο. Οη αθξίδεο (τήμα 1) είλαη νη πξώηεο πνπ πξέπεη λα θηλεζνύλ γξήγνξα 

γηα λα ζπιιέμνπλ ηελ ηξνθή.  
 

   
 

Στήμα 1: παισνίδι πόλων - ηποθική αλςζίδα 
 

Μεηά από 30 δεπηεξόιεπηα, νη αθξίδεο ζηακαηνύλ λα ζπιιέγνπλ ηξνθή. Μεηά νη 

κπγαιέο θπλεγάλε ηηο αθξίδεο γηα 60 δεπηεξόιεπηα. Κάζε κπγαιή έρεη ρξόλν λα 

πηάζεη κία ή θαη πεξηζζόηεξεο αθξίδεο. Μεηά δίλεηαη ν ίδηνο ρξόλνο ζηα γεξάθηα λα 

θπλεγήζνπλ γηα ηξνθή. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη όηη έλα 

παξαζηηνθηόλν έρεη ςεθαζηεί πάλσ ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ έηξσγαλ νη αθξίδεο. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ παξαζηηνθηόλνπ ζηε ηξνθηθή 

αιπζίδα (Γηνύξγα, 2000).  



5
ο
 Μάθημα [ζηότοι 1,2,4,5,6]: Παιτνίδι: η μεηανάζηεσζη ηων πηηνών (1 ώρα) 

Οη καζεηέο παίδνπλ έλα παηρλίδη ξόισλ κε απνδεκεηηθά πνπιηά πνπ ηαμηδεύνπλ 

αλάκεζα ζηα κέξε πνπ θάλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο θαη ηα κέξε πνπ μερεηκσληάδνπλ θαη 

πνπ ππόθεηληαη ζε θηλδύλνπο. Ο θάζε καζεηήο αληηπξνζσπεύεη θάπνην από ηα 

ρηιηάδεο πνπιηά. Δπηιέγεηαη κηα κεγάιε πεξηνρή γηα ην παηρλίδη πεξίπνπ 20x20κ. 

Σνπνζεηείηαη έλα πιαζηηθό πηαηάθη γηα θάζε ηξεηο καζεηέο ζε θάζε άθξν ηνπ ρώξνπ, 

ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη θάπνηνλ πδξνβηόηνπν. Οξίδεηαη ην έλα άθξν σο ην 

πεξηβάιινλ όπνπ μερεηκσληάδνπλ ηα πνπιηά θαη ην άιιν άθξν σο ην κέξνο όπνπ 

θάλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο. Δμεγείηαη, ζηνπο καζεηέο όηη είλαη απνδεκεηηθά πνπιηά θαη 

όηη ζα απνδεκνύλ από ην έλα κέξνο ζην άιιν θάζε θνξά πνπ ζα θάλνπλ έλα ζηληάιν. 

ην ηέινο θάζε ηαμηδηνύ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα βάινπλ ην έλα ηνπο πόδη πάλσ ζε 

έλα πηαηάθη γηα λα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ. Δάλ δελ κπνξέζνπλ λα βάινπλ ην πόδη 

ηνπο πάλσ ζε έλα πηαηάθη απηό ζεκαίλεη όηη δελ κπόξεζαλ λα βξνπλ έλα θαηάιιειν 

θπζηθό πεξηβάιινλ γηα λα δήζνπλ. Με άιια ιόγηα «πεζαίλνπλ» θαη θάζνληαη 

πξνζσξηλά ζηελ άθξε. Καηά ηελ απνδεκία πξέπεη λα θνπλνύλ ηα «θηεξά» ηνπο, δει. 

ηα ρέξηα ηνπο. Δμεγείηαη ζηνπο καζεηέο όηη θάπνηνη παξάγνληεο επηθέξνπλ αιιαγέο 

ζην κέξνο όπνπ πεξλνύλ ην ρεηκώλα θαη θάπνηνη εθεί πνπ θάλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο. Θα 

ππάξρνπλ θνξέο όπνπ ζα ππάξρεη αθζνλία ηξνθήο, λεξνύ, θαη ειεύζεξνπ ρώξνπ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη επηβίσζε ησλ πνπιηώλ, όκσο άιιεο θνξέο 

όρη. Γηα απηόλ ην ιόγν κόλν ηξία πνπιηά κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ έλα «θαηαθύγην» 

(πηαηάθη) θάζε θνξά. Η δξαζηεξηόηεηα μεθηλάεη  κε όινπο ηνπο καζεηέο ζηελ πεξηνρή 

όπνπ πεξλνύλ ην ρεηκώλα ηνπο. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ε εθθίλεζε γηα ηελ πξώηε 

απνδεκία. Σελ πξώηε θνξά όια ηα πνπιηά  απνδεκήζαλ κε επηηπρία ζην κέξνο όπνπ 

ζα θάλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο. Γίλεηαη ε δηεπθξίλεζε όηη δελ ππήξμε θακηά απώιεηα ζηελ 

πεξηνρή πνπ είλαη θαηάιιειε γηα εγθαηάζηαζε. Έηζη κπνξεί λα πεξάζεη ε επνρή όπνπ 

θηηάρλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ε εμήγεζε όηη κηα κεγάιε πεξηνρή απνμεξάζεθε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη αλαπνδνγπξίδεηαη έλα πηαηάθη. ηε 

ζπλέρεηα ζηέιλνληαη ηα πνπιηά ζην κέξνο όπνπ ζα πεξάζνπλ ην ρεηκώλα. Οη ηξεηο 

καζεηέο πνπ ζα απνθιεηζηνύλ θάζνληαη ζηελ άθξε. Πιεξνθνξνύληαη νη ππόινηπνη  

καζεηέο όηη απηνί νη ηξεηο έρνπλ πεζάλεη σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο θαηάιιεινπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο γηα εγθαηάζηαζε. Τπελζπκίδεηαη ζηα «πνπιηά πνπ 

πεζαίλνπλ» όηη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηζηξέςνπλ ζην παηρλίδη. Μπνξνύλ λα 

επηζηξέςνπλ σο θισζόπνπια πνπ επηβίσζαλ όηαλ ζα επηθξαηήζνπλ επλντθέο 

ζπλζήθεο θαη ππάξρεη θαηάιιειν θπζηθό πεξηβάιινλ γηα λα θάλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο 

ηα πνπιηά.  

Πξηλ ηελ επόκελε απνδεκία, αλαπνδνγπξίδεη, ν θαζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο, 

ηέζζεξα πηαηάθηα. Απηό αλαπαξηζηά κηα θαηαζηξνθηθή απώιεηα. Πιεξνθνξνύληαη νη  

καζεηέο όηη απηό είλαη απνηέιεζκα ξίςεο πεηξειαίνπ ζην ηνπηθό πνηάκη.  

Δπαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία γηα νθηώ ή δέθα πεξηόδνπο απνδεκίαο. Τπάξρεη 

ζπκθσλία όηη νη κεγαιύηεξεο απεηιέο γηα ηελ επηβίσζε ησλ πδξόβησλ πνπιηώλ είλαη ε 

θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.  

6
ο
 Μάθημα [ζηότοι 1,5]: Επιζκόπηζη - η μεηανάζηεσζη ηων πηηνών (1 ώρα) 

Γίλεηαη ππαίζξηα ζπδήηεζε γηα ην παηρλίδη κε ηελ κεηαλάζηεπζε. Οη καζεηέο 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ηηο καθξνπξόζεζκεο θαη βξαρππξόζεζκεο 

ζπλέπεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε.  

7
ο
 Μάθημα[ζηότοι 2,3,5]: Ο νόμος ηης επιβίωζης (2 ώρες) 

Γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ύπαηζξν όηη ην muskox (είδνο βνδηνύ-ηαύξνπ) είλαη έλα 

θπηνθάγν δών. Σν αξζεληθό δπγίδεη πάλσ από 270kg ελώ ην ζειπθό πεξίπνπ 150kg. 

Σν κηθξό ηνπο κπνξεί λα δπγίδεη κόλν 8kg κόιηο γελλεζεί. Απηά ηα δώα δνπλ ζηηο 



πνιηθέο πεξηνρέο ηεο Αιάζθαο. Απηνύ ηνπ είδνπο ηα βόδηα ζπλαληώληαη ζπρλά ζε 

αγέιεο ησλ 30. Καη ηα δύν θύια ζρεκαηίδνπλ έλα θύθιν γύξν από ην κηθξό ηνπο, 

αληηκεησπίδνληαο ηνλ απεηιεηηθό ερζξό (π.ρ ιύθν).  

8
ο
 Μάθημα[ζηότοι 2,3,4,5,6]: Παιτνίδι: ο νόμος ηης επιβίωζης (2 ώρες) 

Υσξίδνληαη νη καζεηέο ζε ηέζζεξηο νκάδεο, απνηεινύκελεο από 2 ιύθνπο, 8 

ηαύξνπο, 10 αγειάδεο θαη 10 κνζράξηα. Η θάζε νκάδα έρεη έλαλ μερσξηζηό ξόιν. 

Γίλεηαη ζε θάζε κνζράξη κία καθξηά ζεκαία κε έληνλν ρξώκα. Η ζεκαία πξέπεη λα 

κπεη ζην ζώκα ηνπ κνζραξηνύ ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα κπνξεί ν ιύθνο λα ηελ πηάζεη. 

Οη πίζσ ηζέπεο είλαη ηδαληθέο. Ο θάζε ιύθνο πξέπεη λα έρεη κηα ζεκαία, δηαθνξεηηθνύ 

ρξώκαηνο από ηα κνζράξηα. Οη ιύθνη θνξάλε ηηο ζεκαίεο ζε αζθαιέο αιιά ζε 

πξνζβάζηκν κέξνο. Σα βόδηα, ηα θπηνθάγα, ζπρλά βόζθνπλ ήζπρα ζε ιηβάδηα. 

Καζώο βόζθνπλ, ζθνξπίδνληαη. Σα κνζράξηα δελ απνκαθξύλνληαη από ηηο κεηέξεο 

ηνπο, αιιά ηα δώα δελ θάζνληαη ζπλέρεηα ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ζεκείν παξά κόλν 

όηαλ πιεζηάδεη ν ερζξόο.  

Ξεθηλάεη ην παηρλίδη κε ηνπο καζεηέο λα κηκνύληαη ηηο αγειάδεο, ηνπο ηαύξνπο 

(muskox) θαη ηα κνζράξηα, λα βόζθνπλ ήξεκα θαη ηνπο ιύθνπο καθξηά από ην 

θνπάδη. 

Μόιηο αξρίζεη ε βνζθή, νη αγειάδεο πξέπεη λα δηαιέμνπλ έλαλ αξρεγό λα πξνζέρεη 

γηα ερζξνύο. Οη αγειάδεο ζα πξέπεη λα βξνπλ έλα ζηληάιν πνπ ν αξρεγόο ζα θάλεη γηα 

λα εηδνπνηήζεη ηηο ππόινηπεο αγειάδεο όηαλ νη ερζξνί πιεζηάδνπλ. Μόιηο θάλεη 

ζηληάιν ν αξρεγόο, όιεο νη αγειάδεο πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ θύθιν (τήμα 2) 

γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα κνζράξηα από ηνπο ιύθνπο.  

 

 
 

Στήμα 2: παισνίδι πόλων - ο νόμορ ηηρ επιβίωζηρ 

 

Με ηα κνζράξηα ζην θέληξν ηνπ θύθινπ, νη αγειάδεο έρνπλ ηελ πιάηε ηνπο 

ζηξακέλε ζηα κνζράξηα. Οη αγειάδεο κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ειάρηζηα. Κπξίσο 

ζηέθνληαη ζηαζεξά ζε έλα ζεκείν, θνπλώληαο ην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπο γηα 

λα εκπνδίζνπλ ηνπο ιύθνπο λα πιεζηάζνπλ ηα κνζράξηα.  

Σα κνζράξηα εμαξηώληαη ηειείσο από ηηο αγειάδεο γηα πξνζηαζία. Σν θάζε 

κνζράξη πξέπεη λα θξαηηέηαη από ηελ αγειάδα θαη κε ηα δύν ρέξηα, γύξσ από ηε κέζε 

ηεο αγειάδαο, θαη λα αθνινπζεί ηελ αγειάδα. Σα κνζράξηα δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ 

ηελ θίλεζε ησλ αγειάδσλ.  

Οη ηαύξνη είλαη νη ελεξγνί ππεξαζπηζηέο ησλ αγειάδσλ θαη ησλ κνζραξηώλ. Καζώο 

πιεζηάδνπλ νη ιύθνη, νη ηαύξνη ζρεκαηίδνπλ έλα θύθιν γύξσ από ηηο αγειάδεο πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ ζρεκαηίζεη έλαλ θύθιν γύξσ από ηα κνζράξηα. Οη ηαύξνη 

κπνξνύλ λα θηλεζνύλ γύξσ από ηνλ θύθιν ησλ αγειάδσλ, όκσο κόλν κε ηε θνξά ηνπ 

ξνινγηνύ. Καζώο επηηίζεληαη νη ιύθνη ην θνπάδη, νη ηαύξνη πξνζπαζνύλ λα «δηώμνπλ» 



ηνπο ιύθνπο ηξαβώληαο ηηο ζεκαίεο ηνπο από ηηο πίζσ ηζέπεο. Όηαλ έλαο ηαύξνο  

ηξαβάεη ηε ζεκαία ελόο ιύθνπ, εθείλνο πεξλάεη ζηελ άθξε.  

ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνύ, νη ιύθνη είλαη καθξηά από ην θνπάδη ρσξίο λα 

θαίλνληαη. Πξνζπαζνύλ λα θηάζνπλ όζν πην θνληά ζην θνπάδη ρσξίο λα γίλνπλ 

αληηιεπηνί. Οη ιύθνη ελεξγνύλ ζπλήζσο ζαλ κνλάδα, έηζη κπνξνύλ λα πξνζπαζήζνπλ 

λα βξνπλ κηα ζηξαηεγηθή γηα λα μαθληάζνπλ ην θνπάδη ώζηε λα ζθνηώζνπλ ηα 

κνζράξηα γηα θαγεηό. Οη ιύθνη κπνξνύλ λα θηλνύληαη όπνηε ζέινπλ θαη ζε 

νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όπνηα καλνύβξα ζέινπλ 

(εθηόο από ζπξώμηκν) γηα λα ζπάζνπλ ηελ άκπλα ηνπ θνπαδηνύ. Μόιηο έλαο ιύθνο 

ηξαβήμεη ηε ζεκαία ελόο κνζραξηνύ, ην κνζράξη κέλεη εθηόο παηρληδηνύ.  

Σν παηρλίδη κπνξεί λα ηειεηώζεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο:  

α) όινη νη ιύθνη λα «εμνλησζνύλ», ή  

β) όια ηα κνζράξηα ή  

γ) νη ιύθνη κπνξεί λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πξνζπάζεηα απειπηζκέλνη πνπ δελ  

    κπνξνύλ λα πηάζνπλ θαλέλα κνζράξη, ή  

δ) νη ιύθνη κπνξεί λα πηάζνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα κνζράξηα.  

ην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ δεηείζηε από ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ιύθνπ θαη ηελ ακπληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

βννεηδώλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ νη ιύθνη δελ κπνξνύζαλ λα κπνπλ ζην θνπάδη; Ση ζα 

γηλόηαλ αλ νη ιύθνη έκπαηλαλ ζπλέρεηα ζην θνπάδη;  

Αθνινπζεί επηρεηξεκαηνινγία.  

 

ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
Η έξεπλα είρε σο ζθνπό λα θαηαγξάςεη ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ όπσο απηέο 

δηακνξθώζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ project.  

Η πνζνηηθή έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ κε 8 εξσηήζεηο θιεηζηνύ 

ηύπνπ. Έγηλε αλάιπζε δηαθύκαλζεο θαη από ην F-Test δόζεθε ε εξκελεία ησλ 

επξεκάησλ. 

Η πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (83%) πηζηεύεη θαη πξηλ ην project όηη ε Φπζηθή 

αγσγή ζα έπξεπε λα γίλεηαη ζηε ύπαηζξν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ project ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (92%) επηζπκεί ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο λα γίλεηαη 

ζην θπζηθό πεξηβάιινλ (ύπαηζξν), γεγνλόο πνπ δείρλεη ηε κεγάιε επίδξαζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε θύζε ζηελ ςπρνινγία ησλ καζεηώλ. Δπηπιένλ, ην κάζεκα γη’ απηνύο 

παίξλεη ηε κνξθή παηρληδηνύ, θάηη πνπ από κόλν ηνπ θάλεη ην κάζεκα πην ειθπζηηθό 

θαη δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. 

Γηα ηε ζρέζε Φπζηθήο Αγσγήο κε ηε α) θπζηθή θαηάζηαζε, β) ηελ πγεία γ) ηελ 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα δ) ηε δηαηξνθή θαη ε) ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά νη 

απόςεηο δελ άιιαμαλ θαζόινπ πξηλ θαη ην κεηά ην project. Οη καζεηέο ζεσξνύλ όηη 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο.  

ύκθσλα κε ηνπο καζεηέο ηα ηξία πην ζεκαληηθά ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα είλαη ε έιιεηςε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (ζε πνζνζηό 70,7%), ε 

έιιεηςε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο (ζε πνζνζηό 69,5%) θαη ηέινο ηα ζθνππίδηα (ζε 

πνζνζηό 59,8%).  

Δπηπξόζζεηα, ηα θνξίηζηα (Γιάγραμμα 1) επέδεημαλ κεγαιύηεξν πξνβιεκαηηζκό 

(«αξθεηά» ην 64,29%) από ηα αγόξηα («αξθεηά» ην 40%) (Γιάγραμμα 2) γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πξηλ θαη κεηά ην project. 

 



POLY

ARKETA

METRIA

LIGO

KATHOLOY

DEN KSERW/DEN APANTW

PERIBALLON

Pies show percents

21,43%

21,43%

28,57%

28,57%

PRIN TO PROGRAMMA META TOPROGRAMMA

7,14%

64,29%

21,43%

7,14%

 
 

Διάγραμμα 1: κοπίηζια 

 

 

 

POLY

ARKETA

METRIA

LIGO

KATHOLOY

DEN KSERW/DEN APANTW

PERIBALLON

Pies show percents

26,67%

6,67%

20,00%

26,67%

13,33%

6,67%

PRIN TO PROGRAMMA META TOPROGRAMMA

33,33%

40,00%

13,33%

13,33%

 
 

Διάγραμμα 2: αγόπια 

 

Παξαηεξήζεθε όηη κεηά ην project ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (86,67%) πηζηεύεη 

όηη ε Φπζηθή αγσγή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην Πεξηβάιινλ θαη κόιηο ην 6,67% 

(διάγραμμα 3) εμαθνινπζεί λα κελ έρεη δηακνξθώζεη άπνςε. 

 

NAI

OXI
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Pies show percents

63,33%
10,00%

26,67%

PRIN TO PROGRAMMA META TO PROGRAMMA

86,67%

6,67%
6,67%

 
 

Διάγραμμα 3: ζύνδεζη Φςζικήρ Αγωγήρ και Πεπιβάλλονηορ 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΑΔΗ 
Μπνξνύκε λα πξνηείλνπκε:  

 λα πινπνηνύληαη δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα Φπζηθήο Αγσγήο ώζηε λα 

θαιύπηνληαη θαη ζηόρνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

 λα παξαρζεί από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ όπνπ ζα δηεπθνιύλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο 

Αγσγήο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ project,   

 λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο Πιεξνθνξηθήο ώζηε νη καζεηέο λα 

θηηάρλνπλ έλαλ δηθηπαθό ηόπν, ζηνλ νπνίν λα παξαζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλώλ ηνπο θαη κειινληηθά λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν ζρνιείσλ από 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο ζα αληαιιάζζνπλ απόςεηο. 
 

ΤΕΖΣΖΖ  
Από ηελ έξεπλα θάλεθε όηη νη αξρηθνί ζηόρνη επηηεύρζεθαλ. Οη καζεηέο ληώζνπλ 

ραξά όηαλ θάλνπλ ηε θπζηθή αγσγή ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, καθξηά από ηελ 

πεξηνξηζηηθή ζρνιηθή αίζνπζα. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε δηαζεκαηηθά project 

ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα (Γεσξγόπνπινο θαη Σζαιίθε, 1993). Έηζη, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαζεκαηηθόηεηαο όπνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κία ζύδεπμε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ε όιε δηαδηθαζία δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηξόπν επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό. Η 

πξνώζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κπνξεί λα 

απνηειέζεη κία θαηλνηόκν παηδαγσγηθή δηαδηθαζία.  
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