ΓΠΙΗΜΑΝΓΙ-ΠΡΟΣΑΓΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΓΩΡΓΙΑ
Να ημκηζηεί πςξ πνέπεη κα βιέπμομε ηεκ θαιιηένγεηα (ή ηηξ θαιιηένγεηεξ εκόξ αγνμθηήμαημξ) ςξ
εκηαίμ ζύκμιμ. Πνόθεηηαη γηα έκα ζύζηεμα («αγνμμηθμζύζηεμα») ημο μπμίμο όια ηα ζημηπεία (άγνηα
βιάζηεζε, πμοιηά, έκημμα, έδαθμξ, θαιιηένγεηεξ, κενό, θνάπηεξ, εθηνεθόμεκα δώα, πεηνηζμμί ημο
θαιιηενγεηή θ.α.) ζοκδέμκηαη θαη επενεάδμοκ ημ απμηέιεζμα δηαπνμκηθά.
Αοηό ημ αγνμμηθμζύζηεμα ημ ακηημεηςπίδμομε ςξ εκηαίμ ζύκμιμ. Δμοιεύμομε μαζί με ηε θύζε, δει.
θάκμομε ήπηεξ επεμβάζεηξ έηζη ώζηε κα «ζπνώπκμομε» πςνίξ βία ημ ζύζηεμα αοηό κα δίκεη μηα
ηθακμπμηεηηθή παναγςγή θάζε πνόκμ (όπη οπενπαναγςγή).
Βαζηθέξ πνμϋπμζέζεηξ επηηοπίαξ είκαη:



Τμ δςκηακό θαη ογηέξ έδαθμξ
Η επίηεολε θοζηθήξ ηζμννμπίαξ

Γηα κα γίκεη θάπςξ ακηηιεπηή αοηή ε ζεώνεζε πνεηάδμκηαη πμιιά παναδείγμαηα. Γίκαη δύζθμιμ γηα
μαζεηέξ/ηνηεξ πμο δεκ έπμοκ εμπεηνία από ύπαηζνμ θαη από θαιιηένγεηεξ. Πηζηεύς πςξ πιήνεξ
θαηακόεζε ηςκ ζπέζεςκ πμο ακαθένζεθακ μπμνεί κα οπάνλεη μόκμ βηςμαηηθά (θαη αοηό μπμνεί κα
επηηεοπηεί θαη μέζα ζε έκα μηθνό ζπμιηθό θήπμ). Πάκηςξ ζηε δηδαζθαιία μπμνμύκ κα
πνεζημμπμηεζμύκ ηα παναδείγμαηα ηεξ παναγνάθμο 3.2 θαη 3.3. Άιια παναδείγμαηα θαη
δηαπηζηώζεηξ:
Παιαηόηενα πμο γίκμκηακ αενμρεθαζμμί δαθμθημκίαξ είπακ πνμθαιέζεη έλανζε πνμζβμιώκ από
ιεθάκημ θαη άιιεξ ρώνεξ (θμθθμεηδή) ζηηξ ειηέξ ζηηξ αενμρεθαδόμεκεξ πενημπέξ. Αηηία ε ζακάηςζε
δηαθόνςκ οπενπαναζίηςκ (ςθέιημςκ εκηόμςκ πμο θαηαζηνέθμοκ ηα θμθθμεηδή θαη ειέγπμοκ ημοξ
πιεζοζμμύξ ημοξ). Από ηε ζηηγμή πμο ζηαμάηεζακ μη αενμρεθαζμμί ημ πνόβιεμα ιύζεθε.
Όηακ πνςημάνπηζακ κα πνεζημμπμημύκηαη πιαηηά μη ζοκζεηηθέξ πονεζνίκεξ (πμο είκαη εονέμξ
θάζμαημξ εκημμμθηόκα) εμθακίζηεθακ ζμβανέξ πνμζβμιέξ από ηεηνάκοπμοξ θ.α. αθάνεα ζηα αμπέιηα
θαη ζε άιιεξ θαιιηένγεηεξ, γηα ημκ ίδημ ιόγμ όπςξ παναπάκς (δηαηάναλε ηεξ θοζηθήξ ηζμννμπίαξ).
Ακηίζεηα, μη εηζβμιέξ ημο ενηώδμοξ αιεονώδε ζηα εζπενηδμεηδή πνίκ από μενηθά πνόκηα
ακηημεηςπίζηεθακ με επηηοπία όηακ πνεζημμπμηήζεθακ ήπηα παναζθεοάζμαηα θαη βημιμγηθή
ακηημεηώπηζε με ημκ ςθέιημμ μνγακηζμό Cales Noacki.
Η πμηθηιόηεηα ζε έκα αγνόθηεμα, πένα από ημ όηη δίκεη μηθμκμμηθή ζηαζενόηεηα, ζοκηειεί ζηε θοζηθή
ηζμννμπία θαη ζηε μείςζε ηςκ πνμζβμιώκ, θάκμκηαξ έηζη πημ εύθμιε ηε θοημπνμζηαζία. Αοηό γίκεηαη
γηαηί ε πμηθηιία θαιιηενγεηώκ, ε άγνηα βιάζηεζε, μη λενμιηζηέξ θ.α. ζημηπεία εοκμμύκ ηεκ αολεμέκε
πανμοζία ςθέιημςκ πμοιηώκ, εκηόμςκ θ.α. μηθνώκ δώςκ πμο θαηαζηνέθμοκ πμιιά βιαβενά. Γπίζεξ
ε πανμοζία αγνμηηθώκ δώςκ, πένα από ηεκ πανμπή θμπνηάξ, μπμνεί κα έπεη θαη άιια μθέιε: Γηα
πανάδεηγμα, ακ ημ θηήμα έπεη μειηέξ ή θεναζηέξ, πμο πνμζβάιιμκηαη από έκημμα θαη ζθμοιεθηάδμοκ,
μη αίγεξ ή ηα θμηόπμοια θαηαζηνέθμοκ ηηξ θάμπηεξ ζηα πεζμέκα θνμύηα, με απμηέιεζμα κα
μεηώκμκηαη μη πνμζβμιέξ ηεξ επόμεκεξ γεκηάξ. ΄Γηζη είκαη πημ εύθμιε ε ακηημεηώπηζε ημο
πνμβιήμαημξ από ημκ θαιιηενγεηή

