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Για να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική συνείδηση 
αποτελεί σημαντική προτεραιότητα η 
επιστημονική και τεχνολογική πληροφόρηση 
των αυριανών πολιτών. 

 

 

Ποια επιστήμη όμως μαθαίνουν; 



παραδοχές 
Η επιστήμη είναι μέρος της ανθρώπινης 

κουλτούρας και ως ανθρώπινη κατασκευή 
υπάγεται στους περιορισμούς της, στα λάθη, τις 
αβεβαιότητες, την πρόοδο ή την 
οπισθοδρόμηση, τις ασυνέχειες, τις αντιφάσεις , 
τις συγκρούσεις θεωριών, τις κατακτήσεις, τις 
εφευρέσεις, τα τεχνολογικά επιτεύγματα.  

Επομένως η επιστήμη (και η διδακτική) έχει 
Ιστορία, μέρος της γενικότερης ιστορίας, 
συνομιλεί με τις ανάγκες της κοινωνίας, με όσα 
γίνονται στην ανθρωπολογία, στην ψυχολογία , 
στην πολιτική και κοινωνική ζωή ενός τόπου.  



Τι διδάσκουμε για το τι είναι 
η επιστήμη;  

“ Ο επιστήμονας πιστεύει σε μια απόδειξη  
αβέβαιη (διαψεύσιμη) ενώ ο δογματικός σε μια 
βεβαιότητα χωρίς απόδειξη “    

                                 Ανθρωπολόγος Ashley  Montagu 

 

Η επιστημονική γνώση (θεωρίες, νόμοι, μοντέλα, 
επιβεβαιωμένες υποθέσεις), παρά το γεγονός 
ότι είναι αξιόπιστη, είναι προσωρινή (εκτός από 
θεωρίες που επαναλαμβανόμενα έχουν κριθεί.) 
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Έννοιες κλειδιά στη Βιολογία 

• Η βιολογική ποικιλότητα 

• Η πολυπλοκότητα 

• Η ιστορικότητα και η εξελικτική διάσταση  

                  των βιολογικών συστημάτων 

• Η ιεράρχηση των επιπέδων   

• Η αυτοοργάνωση- αυτορρύθμιση 

• Η ανοιχτότητα 

• Η αβεβαιότητα 
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Η βιοποικιλότητα 

• Α. η ποικιλότητα οικοσυστημάτων 
και ειδών 
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Κάθε τόπος δεν είναι απλά ένας χώρος, αλλά 
και ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής στη Μεσόγειο 

    Η Μεσόγειος ισορροπεί 
τη ζωή της στο 
τρίπτυχο ελιά, αμπέλι, 
στάρι. Το κλίμα είναι ο 
βασικός ενοποιητικός 
παράγοντας της 
Μεσογείου. 

    

                  Fernand Braudel 
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Ελιά και 
χαρουπιά 

 

Θάμνοι και 
φρύγανα  
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Η ελιά είναι η Μεσόγειος…. 

Η ελιά έτσι ακατάλυτη που 
είναι πλασμένη 
συμπορεύεται και 
συνομιλεί με την ιστορία. 

Γι αυτό κάθε ξένος βρίσκει 
στην παρουσία της μια 
ερμηνεία του χώρου 

 

               Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος 
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Σε κάθε τόπο μαζί με τα φυτά και 
τα ζώα αναπτύσσεται η πανίδα 
των ηθών και η χλωρίδα των 
εθίμων , οι βιότοποι της ιστορίας 
και τα οικοσυστήματα του κάθε 
πολιτισμού μέσα στη βιόσφαιρα 
των πανανθρώπινων αξιών 

βιοποικιλότητα Πολιτισμική 
ποικιλότητα 
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«Οίη περ φύλλων γενεή τοίη δε 
και ανδρών»        Όμηρος 

(όποια των δένδρων η γενιά 
τέτοια και των ανθρώπων) 

 

 

 

 

 

Κάθε συμφορά των ανθρώπων 
και μια ρυτίδα στο κορμί των 
δένδρων 
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Ελαιοτριβείο στη Λέσβο. Κτίστηκε το 1909, 
από το 1999 λειτουργεί ως ξενοδοχείο. 

Ένας πολιτισμός αντέχει στον 
χρόνο 
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Κι όμως…. 
το ¼ των ειδών της παγκόσμιας 
βιοποικιλότητας απειλείται με 

εξαφάνιση 
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Β. Το παράδειγμα της γενετικής 
ποικιλότητας. Από το DNAστο χρωμόσωμα 
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Διαστάσεις του προβλήματος 

• Εννοιολογικές (γονίδιο, γενετικό πρόγραμμα/ 
πληροφορία, είδος..) 

• Επιστημολογικές – Φιλοσοφικές  

   (αλλαγή παραδείγματος) 

• Ηθικές (βιοηθικά διλήμματα) 

• Πολιτικο-οικονομικές (σχέσεις πρώτου –
τρίτου κόσμου, επιστήμης –κέρδους, 
εξάρτηση στη διάθεση γενετικών πόρων) 



Ορισμένα θεωρητικά ζητήματα  
ή τρία ερωτήματα και μια απορία 

• Γενετικά 
τροποποιημένα ...ή 

• Σκοπός η αντιμετώπιση 
της πείνας και του 
υποσιτισμού...ή 

 

• Το DNA ένα μόριο..ή 

 

• Ποιος/ τι κινδυνεύει 
τελικά; 

• μεταλλαγμένα;  

 

• επιστημονική 
περιέργεια και 
οικονομικά οφέλη; 

 

• Ή η ουσία της ζωής; 



2ο Παράδειγμα: γενετική και γενετική μηχανική 

Ποια η ιστορία του γονιδίου από την παντοκρατορία 
του έως σήμερα; 

Ποιες προσδοκίες καλλιεργήθηκαν για τη γενετική 
μηχανική και το πρόγραμμα ανθρώπινου 
γονιδιώματος; 

Τι έγινε στην Ινδία, στη μάχη των σπόρων 
Πόσο ενήμεροι είμαστε ως εκπαιδευτικοί; 
 τι μαθαίνουν σήμερα οι μαθητές μέσα από τα 

σχολικά βιβλία; 
Τι κάνουν οι κοινωνίες; 
Ποια ηθικά, οικονομικά διλήμματα υπάρχουν; 

 
 
 
 
 



Πηγές ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών  (Βασιλοπούλου, Λάκκα 2004)  
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Τι γράφει ο τύπος; 



σχολική γνώση 

Βιβλίο Γ΄ Γυμνασίου: 
« τα γενετικά τροποποιημένα φυτά παράγουν χρήσιμες ουσίες..αρκεί να 

φανταστούμε στο μέλλον ότι θα εμβολιαζόμαστε κατά μιας 
συγκεκριμένης ασθένειας καταναλώνοντας γ.τρ. πατάτες.. Στα φυτά 
έχουν προστεθεί γονίδια ανθεκτικότητας σε παράσιτα έτσι δεν 
χρειάζονται παρασιτοκτόνα.. Η σοδειά μας δεν κινδυνεύει, το κόστος 
μειώνεται το προϊόν είναι πιο φτηνό. 

 Ακόμα και το κεφάλαιο που ακολουθεί «προβληματισμοί», ξεκινά  με το 
κείμενο «οι δυνατότητες της νέας γενετικής είναι τόσες που πολλοί 
πιστεύουν ότι ακόμα δεν έχουμε καν φανταστεί τι μπορεί να συμβεί στο 
μέλλον. Η γενετική μηχανική προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα 
στη γονιδιακή θεραπεία και στην παραγωγή τροφίμων.» 
 



Τι λένε τα σχολικά βιβλία; 

Βιβλίο Γ΄Λυκείου κατεύθυνσης: 

Το παράδειγμα της δρεπανοκυτταρικής 
αναιμίας και της κυστικής ίνωσης 
προβάλλονται ως κυρίαρχα της αναγωγικής 
προσέγγισης (τα πάντα στα βιολογικά 
συστήματα ανάγονται στα μόρια και κυρίως 
στο μόριο «βασιλιά» το DNA)  Απόλυτη 
εμπιστοσύνη στις κατακτήσεις της επιστήμης 



Η βιοτεχνολογία στο βιβλίο κατεύθυνσης του 
Φιλανδικού Λυκείου (ένθετο σχόλιο)  



Η ηθική διάσταση 



Τι λέει η Επιστήμη; 

Kατά τον Lewontin, δεν μπορεί το μοντέλο για την 
κυστική ίνωση να αποτελεί το μοντέλο του κόσμου, Η 
γλώσσα και τα μηνύματα του DNA, όπως σε κάθε 
σύνθετη γλώσσα, αποκτούν διαφορετικό νόημα σε 
διαφορετικά πλαίσια, ενώ επιτελούν πολλαπλές 
λειτουργίες σε ένα δεδομένο πλαίσιο.  

Οι έννοιες πλεονασμός, πλειοτροπία, 
πολυπλοκότητα διευρύνουν την ερμηνεία των 
βιολογικών συστημάτων και προωθούν μια πιο 
σύνθετη εικόνα για τον κόσμο. 

 
   



 

«Πίσω λοιπόν από τη γλωσσική μεταφορά του 
προγράμματος, προβάλλει η ¨ουσία της ζωής¨, 
μεταμορφωμένη σε ένα απαράβατο ιερό και κληρονομικό 
άσυλο . Το γονιδίωμα λοιπόν καθίσταται ένα φετίχ , ένας 
παράγοντας φόβου και μαγείας και όπως όλα τα φετίχ, 
έχει και αυτό μετατραπεί σε ένα προσοδοφόρο και 
καθόλου αμελητέο απόθεμα που εκμεταλλεύεται με 
επιδεξιότητα αυτούς τους φόβους και αυτή τη μαγεία. 

 Εν ολίγοις όπως συμβαίνει πάντα γύρω από τα φετίχ οι 
έμποροι του ναού δεν βρίσκονται μακριά.»  

 

Henri Atlan, 1998. Το τέλος της παντοκρατορίας των 
γονιδίων. Leader Books. 



Τι κάνουν οι κοινωνίες; 
 

• Κοινότητα Πελίτι Παρανέστι Δράμας 

•  Αρχιπέλαγος για τη διατήρηση σπόρων στις 
Κυκλάδες  

•  τράπεζα σπόρων ΑΠΘ 

• Μοναστήρι Αγιάς: καλαμπόκι και φασόλι, 
δωρεάν διανομή παλαιών αυτόχθονων 
ποικιλιών 

• Ανταλλακτικό εμπόριο  



Συμβαίνουν κι αυτά σε καιρό κρίσης 

ελληνικές πρωτοβουλίες 
Σπόρος, Πελίτι, Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Ρεθύμνου, cob, Σκόρος, Δίκτυο 
οικοκοινότητα, Ομοτράπεζοι (Θεσσαλονίκη), 
Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι (Κέρκυρα), Δίκτυο 
Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων (Κέρκυρα), Εμείς 
και ο Κόσμος ( Ηράκλειο, Κρήτη), Εν Οίκω ( Ηράκλειο, 
Κρήτη), Καφενείον Το Παγκάκι, Το Καλάθι, Λόγω-
Τιμής, Χάρισέ το!, Δώσε Πάρε, Φαγοπότια από το 
Lunch Street Party, Κολεκτίβα Νέα Γουινέα, Freecycle, 
Τράπεζα χρόνου, Atenistas, Οβολός, Φασούλι, Δίκτυο 
Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης (Μαγνησίας), 
Ανταλλαγές σχολικών βιβλίων 

http://sporos.org/
http://www.peliti.gr/
http://www.ethiatreio.com/
http://www.ethiatreio.com/
http://www.cob.gr/
http://skoros.espiv.net/
http://oikodiktyo.espivblogs.net/
http://oikodiktyo.espivblogs.net/
http://omotrapezoi.blogspot.com/
http://enalaktikoergastiri.wordpress.com/
http://diktyodaep.wordpress.com/
http://diktyodaep.wordpress.com/
http://reviews.in.gr/ http:/blog.nuestromundo.gr/
http://reviews.in.gr/ http:/blog.nuestromundo.gr/
http://en-oiko.blogspot.com/
http://en-oiko.blogspot.com/
http://pagkaki.org/
http://pagkaki.org/
http://pagkaki.org/
http://kalathi.sporos.org/
http://www.logo-timis.gr/
http://www.logo-timis.gr/
http://www.logo-timis.gr/
http://www.xariseto.gr/
http://dwsepare.ning.com/
http://lunchstreetparty.blogspot.com/
http://lunchstreetparty.blogspot.com/
http://lunchstreetparty.blogspot.com/
http://lunchstreetparty.blogspot.com/
http://lunchstreetparty.blogspot.com/
http://lunchstreetparty.blogspot.com/
http://neaguinea.org/
http://www.freecycle.org/group/GR/Greece
http://www.time-exchange.gr/
http://www.atenistas.gr/
http://www.ovolos.gr/
http://fasouli.wordpress.com/
http://www.tem-magnisia.gr/
http://www.tem-magnisia.gr/
http://www.captainbook.gr/schoolbooks


 
Ο Σπόρος: Εναλλακτικό και αλληλέγγυο 

εμπόριο 

 

Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας, στη Σπύρου Τρικούπη 
21, λίγο πριν φτάσεις στην πλατεία 
των Εξαρχείων, θα δεις το Σπόρο. 
Μοιάζει με ένα απλό μαγαζί που 
πουλάει καφέδες, κακάο, τσάι, 
ζάχαρη, ζυμαρικά, σοκολάτες, 
κουλουράκια και απορρυπαντικά. 
Μοιάζει, αλλά τι είναι; 

http://www.sporos.org/alternative_solidarity_trade


Μερικές επισημάνσεις: 
Η Βιολογία είναι μια ζωντανή ραγδαία εξελισσόμενη 

Επιστήμη 
• Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από ότι αρχικά 

όλοι - και ακόμα πολλοί- πιστεύουν 
• Είναι ανάγκη να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον σε 

επίπεδα οργάνωσης ανώτερα από αυτά του 
γονιδίου και του μορίου 

• Είναι άλλο η γενετική πληροφορία και άλλο το 
βιολογικό νόημα 

• Στροφή της Βιοεπιστημονικής έρευνας προς την 
ολοκλήρωση και τη συμπεριφορά πολύπλοκων 
συστημάτων (system Biology) 
 
 



Πολυπλοκότητα 
μεταβολικών δικτύων  





Η σύγχρονη βιολογία 

Οφείλει να συναρθρώσει τρία επεξηγηματικά 
πλαίσια: 

Το μοριακό, αναγωγικό με 

Το εξελικτικό- ιστορικό και  

Το φυσικό (νόμοι ,περιορισμοί , μαθηματικά 
πρότυπα) 

Να κινείται διαρκώς από το μόριο, στο κύτταρο 
και στον οργανισμό. 
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Η μορφή πολλών εμβίων όντων 
ακολουθεί μαθηματικούς/ 

γεωμετρικούς κανόνες, περιορισμούς 
φυσικών νόμων και κάτω από την 
πίεσή τους δρα η φυσική επιλογή 
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ΕΙΕ  12 Φεβρουαρίου 2009 

       Περί της καταγωγής των ειδών      

  μέσω της Φυσικής Επιλογής  
Ch. Darwin 

 
«Τέλος, οι διάφορες κατηγορίες γεγονότων που 

εξετάστηκαν σ’ αυτό το κεφάλαιο, μου φαίνεται πως 
δείχνουν τόσο ξεκάθαρα πως τα αναρίθμητα είδη, γένη  
και οικογένειες, που κατοικούν σ’ αυτό τον  κόσμο, 
κατάγονται όλα, το καθένα στον κλάδο του, από κοινούς 
προγόνους κι όλα έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια της 
διαδοχής, ώστε θα υιοθετούσα αδίσταχτα αυτήν την 
άποψη, ακόμα κι άν δεν στηριζόταν σε άλλα γεγονότα ή 
επιχειρήματα.» 

        Κεφάλαιο 14ο Αμοιβαίες συγγένειες των ενόργανων όντων: μορφολογία, 
εμβρυολογία, υποτυπώδη όργανα  σελ. 478 



Τα μονοπάτια της ζωής δεν είναι 
ενσωματωμένα στα γονίδια, 
απαιτούν την ομοιοδυναμική, τις 
αλληλεπιδράσεις, την αυτοοργάνωση 
των σύνθετων μεταβολικών 
δικτύων και των μορίων που τα 
συγκροτούν και επιτρέπουν την 
πλαστικότητα της οντογένεσης. Ο 
οργανισμός είναι ταυτόχρονα 
υφαντής και σχέδιο  που ο ίδιος 
εξυφαίνει, χορογράφος και χορός που 
εκτυλίσσεται!       Steven Rose  
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1. Τι κάνουμε εμείς οι 
δάσκαλοι ;  

Αυτά που είναι στο περιθώριο της διδασκαλίας 
μας και συνήθως έχουν νόημα για τους μαθητές 
, ας τα αναδείξουμε. 

Εξόριστες έννοιες όπως: πολυπλοκότητα, 
ανοιχτότητα βιολογικών συστημάτων , 
πιθανοκρατία, αυτο-οργάνωση να προστεθούν 
στη διδασκαλία μας , στα προγράμματα Π.Ε. , 
στις ερ. εργασίες, έστω κι αν δεν 
συμπεριλαμβάνονται (ακόμα..) στην επίσημη 
ύλη και τα σχ. Εγχειρίδια.  



Οι έννοιες μας 
βοηθούν να 

κατανοήσουμε τον 
κόσμο, δεν αρκούν 

όμως για να τον 
αλλάξουμε 

Γαϊτη Γιομιστά κεφάλια 
1969 



Η κρίση και η διδασκαλία  
Η κρίση απαιτεί απαντήσεις και από εμάς μέσα τις τάξεις 

Μεταδίδουμε ότι καλύτερο έχουμε μαζί με τις γνώσεις/ 
δεξιότητες/στάσεις/αξίες ώστε να τα αλλάξουν όλα. 

Η κρίση δεν απαιτεί  μόνο κριτική σκέψη, αλλά κάτι 
περισσότερο: κριτική δράση. 

 

 
«δεν μπορούμε να διδάσκουμε την ύλη μας σαν να 

μην υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο» 

                                           Paulo Freire 

                     

                                                                       

 



2. Τι κάνουμε εμείς οι 
δάσκαλοι ;  

Δεν αρκεί να μάθεις πώς να μαθαίνεις , αλλά και 
να μάθεις πώς να υπάρχεις και να συνυπάρχεις 

Δεν αρκεί να επικοινωνείς, αλλά να είσαι μέλος 
της κοινωνίας, ενεργός πολίτης 

Από το πόσο κατανοείς αυτά που μαθαίνεις στο 
τι κάνεις με αυτά που μαθαίνεις, ποια είναι η 
κοινωνική σου πρακτική αυτή είναι η διαφορά 
του διαλεκτικού βιολόγου, του προοδευτικού 
δασκάλου. 

 



Τι θέλουμε; 



να μετατοπιστούμε 

Από:  

• Μεταβίβαση 

γνώσης  

• Ατομικές πρακτικές 

• Κριτική σκέψη 

• Γραφειοκρατικό 

έλεγχο  

• Συγκεντρωτισμό  

• Περιορισμό στο 

νοητικό 

 

• τον ιδιώτη  

σε 
 

 Γνώση ως κλειδί για 

μετασχηματισμό 

 

 Συνεργατικές μεθόδους 

 Κριτική δράση  

 

 αυτονομία- υπευθυνότητα 

 

• Δημοκρατία και 

εμπιστοσύνη 

 Επέκταση στο ηθικό 

 

 Στον πολίτη 



Αντί επιλόγου 

• Μα πρώτα απ΄όλα απαιτείται μια 
φιλοσοφία και επιστημολογία της γνώσης 
σε ένα ασφαλές και σίγουρο οικονομικό 
κοινωνικό περιβάλλον 

• Μια άλλη κουλτούρα και πρακτική στο 
σχεδιασμό Προγραμμάτων Σπουδών και 
Π.Ε.  

• Διδακτική πρακτική τολμηρή και 
προσανατολισμένη στο μαθητή ως πρόσωπο 
και ως πολίτη 



Η ζωή δομεί το ίδιο της το 
μέλλον  

«Για τους ανθρώπους λοιπόν , όπως για 
όλους τους υπόλοιπους ζωντανούς 
οργανισμούς , το μέλλον είναι ριζικά 
απρόβλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 
τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε το 
ίδιο μας το μέλλον , αν και σε συνθήκες 
που δεν τις επιλέγουμε οι ίδιοι. Είναι 
ως εκ τούτου, και η βιολογία μας 
εκείνη που μας καθιστά ελεύθερους»  

                      Steven Rose 

ΚΠΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 
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Αφιερωμένο σε κάθε δάσκαλο για ό,τι κάνει.. 
 

 

Σας ευχαριστώ και περιμένω τα 
σχόλια και τις ερωτήσεις σας  

        τώρα 

                 ή αργότερα! 

 

            mariavasilop@yahoo.gr 
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