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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Τελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ε βηώζηκε (αεηθόξνο) αλάπηπμε έρεη αλαδεηρζεί σο έλα ζέκα 

παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο. Η πιεηνςεθία ησλ επηζηεκόλσλ πνπ αζρνινύληαη κε απηή 

έρνπλ απνδερηεί σο πην αμηόπηζην ηξόπν κέηξεζήο ηεο ηνπο δείθηεο βηώζηκεο 

αλάπηπμεο. Σην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ παξνπζηάδνληαη 

αξθεηά ζέκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο βηώζηκεο 

αλάπηπμεο. Γεκηνπξγείηαη επνκέλσο ην εξώηεκα κε πνην κάζεκα ζα κπνξνύζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, ώζηε νη καζεηέο 

λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα θαη επθνιόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε βηώζηκε αλάπηπμε 

θαη ζηνπο επηκέξνπο πεξηβαιινληηθνύο ηεο δείθηεο. Μία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο κε ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, κε ην Κεθάιαην:1 Δμηζώζεηο – Αληζώζεηο πξνζθέξεη απηή ηε 

δπλαηόηεηα, θαζώο ηα πξνβιήκαηα εμηζώζεσλ θαη νη αζθήζεηο αληζώζεσλ κπνξνύλ λα 

απνθηήζνπλ πεξηερόκελν πνπ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο βηώζηκεο 

αλάπηπμεο θαη ζηνπο δείθηεο ηεο. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα επηηεπρζνύλ νη δηδαθηηθνί 

ζηόρνη θαη ζα θαιιηεξγεζνύλ ε ζπλείδεζε θαη ε επαηζζεζία ηνπ καζεηή, αιιά θαη ηνπ 

θαζεγεηή ζρεηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζέκαηα, ζπκβάιινληαο ηαπηόρξνλα ζην κέηξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο ζηελ επίιπζε ηνπο.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οηθηαθή Οηθνλνκία, Μαζεκαηηθά, Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Βηώζηκε (Αεηθόξνο) Αλάπηπμε, Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ε βηψζηκε αλάπηπμε έρεη αλαδεηρζεί σο έλα απφ ηα 

ζπνπδαηφηεξα ζέκαηα ζε ζεσξεηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε 

βηψζηκε αλάπηπμε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ 

(Παπαλδξένπ & αξηδεηάθεο, 2002), ελψ ζε πνιηηηθφ απνηειεί αληηθείκελν 

ζηξαηεγηθψλ ζε επξσπατθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα, θαζψο αζθεί επίδξαζε ζηνλ 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. Διάρηζηεο έλλνηεο έρνπλ 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πνιηηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ ζε ηέηνην βαζκφ φζν ε 
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βηψζηκε αλάπηπμε, ε νπνία απνηειεί πιένλ πνιηηηθφ ζηφρν γηα πνιιά θξάηε 

(Faucheux & Noël, 2007). 

 

Αλάκεζα ζηνπο δεθάδεο νξηζκνχο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε (Dobson, 1996), ν πην 

γλσζηφο θαη επξχηεξα απνδεθηφο νξηζκφο ηεο πξνήιζε απφ ηελ επηηξνπή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, ε νπνία φξηζε ζηελ 

εθζεζή ηεο, γλσζηή σο έθζεζε Brundtland, ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο σο 

αλάπηπμεο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα ζηεξεί ην δηθαίσκα 

ησλ κειινληηθψλ γεληψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο (WCED, 1987:1-

2). 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΒΗΧΗΜΖ (ΑΔΗΦΟΡΟΤ) 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε είλαη ν ηξφπνο κέηξεζήο ηεο. Η πιεηνςεθία ησλ επηζηεκφλσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε έρνπλ απνδερηεί σο πην αμηφπηζην ηξφπν 

κέηξεζήο ηεο ηνπο δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνζθέξνπλ ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία ζηελ πνιηηηθή εγεζία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη γηα ηνλ 

πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ, ψζηε λα νδεγήζνπλ καθξνπξφζεζκα ζηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο (Spangenberg, 2002). 

 

Οη δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο, ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο, ζηνπο θνηλσληθνχο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο (Atkisson, 1996, Jung, 

1997, Ronchi et al, 2002) θαη ήξζαλ ζε ζπλέρεηα ησλ θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ είραλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 (Παπαλδξένπ & αξηδεηάθεο, 2002). Τπάξρεη κεγάιν πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, θαιχπηνπλ ηνπο γεληθνχο ηνκείο ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο 

γεο, ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ αθηψλ, ηνπ θξέζθνπ λεξνχ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

θαζψο θαη επηκέξνπο ηνκείο φπσο νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε κείσζε ηνπ 

ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο, ε πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, ε γεσξγία, ηα δάζε, 

ε εξεκνπνίεζε ηεο γεο, ε αζηηθνπνίεζε, ε αιηεία, ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηνπ 

λεξνχ (Απνζηνιφπνπινο, 2003). Πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

απνηεινχλ ε θαηαλάισζε λεξνχ αλά θάηνηθν, ε πνζφηεηα ησλ αλαθπθισκέλσλ 

ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ ή κε πεγψλ 

ελέξγεηαο, ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνμηθά αέξηα (Atkisson, 1996), ε 

πνηφηεηα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ (πρ πνζφηεηα ηνπ BOD5 ) (Kondratyev et al, 2002), ε 

κείσζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Knapen et 

al, 1997), νη ζπγθεληξψζεηο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ (φδνλ, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα), ε 

ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ε ρξήζε ιηπαζκάησλ (Απνζηνιφπνπινο, 2003). 

 

ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (Ακπειηψηεο θά, 2007β) 

θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην Κεθάιαην:6 Οηθνινγία θαη Καηνηθία θαη ζην Κεθάιαην:7 

Οηθηαθή Σερλνινγία παξνπζηάδνληαη αξθεηά ζέκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη κε ηε 

δηάζηαζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ αθνξά ην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ ηελ χιε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο κε 

ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ (αλαλεψζηκσλ ή κε, δπλεηηθά αλαλεψζηκσλ), 

αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη απνθπγή ηεο 



θαηαζπαηάιεζεο ηεο, γλσξίδεη ηα κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ φδνληνο, φμηλε βξνρή, θσηνρεκηθφ λέθνο) θαη ηηο αηηίεο 

πνπ ηα πξνθαινχλ. Δλεκεξψλεηαη γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο 

(ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην φδνλ θαη 

ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα), γηα ηελ αλάγθε ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

θαη ηελ απνθπγή κφιπλζεο ηνπο, γηα ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο, ηνπο θηλδχλνπο απφ 

ηελ ερνξχπαλζε, ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνθάξκαθα, θαζψο θαη γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζην βηβιίν ηνπ 

θαζεγεηή ζηφρνπο ησλ επηκέξνπο ππνελνηήησλ γηα ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο 

Οηθνλνκίαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (Ακπειηψηεο θά, 2007α), νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε απηνχο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο (Πίλαθαο: 1). 

 

ΣΟΥΟΗ ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Γιασείπιζη 

Φςζικών Πόπων - 

Τποβάθμιζη ηος 

Πεπιβάλλονηορ 

 

 

 Να ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο φηη νη θπξηφηεξνη 

αηκνζθαηξηθνί ξχπνη είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην φδνλ θαη ηα αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα 

 Να παξνπζηαζηνχλ ηα δηαξθψο εληεηλφκελα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο νηθνινγηθήο 

θξίζεο πνπ φινη βηψλνπκε ζήκεξα 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνπο θπζηθνχο, πιηθνχο θαη 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη λα ηνπο θαηαηάζζνπλ ζε αλαλεψζηκνπο, 
κε αλαλεψζηκνπο ή δπλεηηθά αλαλεψζηκνπο 

 Να ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο γηα ηε γεληθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνχ καο, θαζψο θαη φηη ηα παγθφζκηα 

πξνβιήκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο νθείινληαη ζηελ 
θαηαζπαηάιεζε ηεο 

 Να ηνληζηεί πσο ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη πξσηνγελείο 

κνξθέο ελέξγεηαο, πεπεξαζκέλεο, νη νπνίεο ζα εμαληιεζνχλ κέζα ζε 

δηάζηεκα ιίγσλ αηψλσλ ην αξγφηεξν, αλ ζπλερηζηνχλ νη ζεκεξηλνί 

ξπζκνί θαηαλάισζεο ηνπο 

 Να πεξηγξάθνπλ ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο, ηεο φμηλεο βξνρήο, ηεο 

ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη λα ηνληζηεί ε αλάγθε 
ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΑ 

Πεπιβαλλονηικοί 

Κίνδςνοι- Ποιόηηηα 

Εωήρ 

 Να πεξηγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ 

 Να δνζεί έκθαζε ζηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη λα ηνληζηνχλ 
ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, ην ρακειφ 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, θαζψο ε πξψηε χιε πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία 

 Να ηνληζηνχλ ηα νθέιε απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(ιάκπεο θζνξηζκνχ, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο) γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ 

θαη θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ 

 Να γλσξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 



αθηηλνβνιία 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε βηνινγηθή γεσξγία 

 Να γλσξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία απφ 

ηελ ερνξχπαλζε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα θαη ηελ νξνινγία ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ αέξα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

Πίνακας:1 ηφρνη Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο (Ακπειηψηεο θά, 2007α) 

 
   Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζηφρνπο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβαιινληηθνχο 

δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

δείθηεο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο, ψζηε λα ζπλδπαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο (πρ αλαθχθισζε) 

κε αληίζηνηρνπο δείθηεο (πρ θηιά αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ αλά θάηνηθν). 

 

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ Ζ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖ ΒΗΧΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΓΔΗΚΣΔ ΣΖ 
Απφ φζα εηπψζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο θαζίζηαηαη απνιχησο ζαθέο πσο 

ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ αζρνιείηαη κε πιήζνο 

ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο βηψζηκεο (αεηθφξνπ) αλάπηπμεο. 

Αλακθίβνια ην ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα πξνζθέξεη ζχγρξνλε θαη εκπινπηηζκέλε 

παηδεία θαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ππεχζπλνη, ελεξγνί θαη δεκηνπξγηθνί πνιίηεο ζε κηα πνιχπινθε 

θνηλσλία (Μαηζαγγνχξαο, 1998), άξα είλαη απαξαίηεην ην ζρνιείν λα αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο, ψζηε νη καζεηέο λα εμειηρζνχλ ζε αηνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν. ηνηρείν ζχγρξνλεο θαη εκπινπηηζκέλεο παηδείαο απνηειεί ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ, ε νπνία ζπλεηζθέξεη ζηε κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ηεο χιεο, θαζψο θαη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζή ηεο. 

Γεκηνπξγείηαη επνκέλσο ην εξψηεκα κε πνην κάζεκα ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, έηζη ψζηε νη 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ επηηπρέζηεξα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, θαζψο θαη ζηνπο επηκέξνπο πεξηβαιινληηθνχο ηεο δείθηεο. Μία 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο κε ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα, κε ην Κεθάιαην:1 Δμηζψζεηο – Αληζψζεηο, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ηεο. 

 

ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (Βιάκνο θά, 2010) θαη 

εηδηθφηεξα ζην Κεθάιαην:1 Δμηζψζεηο – Αληζψζεηο παξνπζηάδνληαη ε έλλνηα ηεο 

κεηαβιεηήο, νη αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο, νη εμηζψζεηο α΄ βαζκνχ, ε επίιπζε ηχπσλ, ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ θαη νη αληζψζεηο α΄ βαζκνχ. Η 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο, ε επίιπζε εμηζψζεσλ α΄ βαζκνχ, ηχπσλ θαη 

πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ θαη αληζψζεσλ α΄ βαζκνχ απνηεινχλ 

ζεκειηψδεηο γλψζεηο καζεκαηηθψλ πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη θάζε καζεηήο. Η 

απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή (Βιάκνο θά, 2007). Δηδηθφηεξα, ην 

θεθάιαην έρεη σο ζηφρνπο νη καζεηέο (Βιάκνο θά, 2007): 

 Να εθθξάδνπλ κε κεηαβιεηέο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

 Να απαιείθνπλ παξελζέζεηο θαη λα θάλνπλ αλαγσγέο νκνίσλ φξσλ κε ηε βνήζεηα 

ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο 



 Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο εμίζσζεο θαη ηε ζρεηηθή νξνινγία 

 Να επηιχνπλ εμηζψζεηο πξψηνπ βαζκνχ κε έλαλ άγλσζην 

 Να δηαθξίλνπλ πφηε κία εμίζσζε είλαη αδχλαηε ή ηαπηφηεηα 

 Να δηαθξίλνπλ ηα δεδνκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Να θάλνπλ εηζαγσγή ηνπ αγλψζηνπ 

 Να θαηαζηξψλνπλ ηελ εμίζσζε, δειαδή λα «κεηαθξάδνπλ» ην πξφβιεκα ζε 

καζεκαηηθή γιψζζα 

 Να επηιχνπλ ηελ εμίζσζε θαη λα ειέγρνπλ αλ ην απνηέιεζκα είλαη «ζπκβαηφ» κε ην 

πξφβιεκα 

 Να θαηαγξάθνπλ ηελ απάληεζε 

 Να ιχλνπλ αληζψζεηο πξψηνπ βαζκνχ κε έλαλ άγλσζην θαη λα παξηζηάλνπλ ηηο 

ιχζεηο ζε άμνλα 

 Να βξίζθνπλ ηηο θνηλέο ιχζεηο δχν ή πεξηζζνηέξσλ αληζψζεσλ α΄ βαζκνχ 

 Να ιχλνπλ απιά πξνβιήκαηα πνπ αλάγνληαη ζε εμηζψζεηο α΄ βαζκνχ 

 

Πξνθχπηεη εχινγα ην εξψηεκα πψο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ηεο κέζσ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 

εμηζψζεσλ θαη αληζψζεσλ. Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο θαη 

ζην πεξηερφκελν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλάγνληαη ζε εμηζψζεηο α΄ βαζκνχ, θαζψο  

θαη ζηηο αζθήζεηο αληζψζεσλ α΄ βαζκνχ. ηε ζέζε ηεο κεηαβιεηήο είλαη δπλαηφ λα 

ηνπνζεηεζεί ζρεδφλ θάζε πεξηβαιινληηθφο δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ελψ ηα 

πξνβιήκαηα εμηζψζεσλ θαη νη αζθήζεηο αληζψζεσλ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

πεξηερφκελν πνπ αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο ην βάξνο ησλ ζθνππηδηψλ πνπ αλαθπθιψλεη εκεξεζίσο 

θάζε άλζξσπνο, ε θαηαλάισζε λεξνχ γηα νηθηαθή ρξήζε, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε δηάξθεηα δσήο ελφο ΥΤΣΑ, ε ξχπαλζε 

ησλ πδάησλ θά. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αζθήζεσλ – δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηα εμήο: 

Γπαζηηπιόηηηα:1
η
 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ 

κεγαινππφιεσλ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ. Έλα ζεκαληηθφ 

πεξηβαιινληηθφ δείθηε βηψζηκεο αλάπηπμεο απνηεινχλ ηα θηιά αλαθπθισκέλσλ 

απνξξηκκάησλ αλά άηνκν. Η ιχζε ηεο αλίζσζεο 3Υ-5≥Υ+3 καο δείρλεη ην πνζφ ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ πξέπεη λα αλαθπθιψλεη θάζε άλζξσπνο εκεξεζίσο, ψζηε λα 

ππάξρεη βηψζηκε αλάπηπμε (φπνπ Υ: ε ειάρηζηε επηζπκεηή πνζφηεηα (ζε θηιά) 

αλαθπθισκέλσλ απνξξηκκάησλ αλά άλζξσπν). 

Γπαζηηπιόηηηα:2
η
 Πνιινί άλζξσπνη ζην κέιινλ ζα αλαγθαζηνχλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο λεξνχ πνπ ζα πξνθιεζεί εμαηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνχ (ζε ιίηξα) γηα νηθηαθή 

ρξήζε αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ δείθηε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Η ιχζε ηεο 

παξαθάησ εμίζσζεο καο δείρλεη ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψλεη 

εκεξεζίσο έλα λνηθνθπξηφ γηα νηθηαθή ρξήζε, ψζηε λα ππάξρεη βηψζηκε αλάπηπμε: 

50+5Υ=400-5Υ (φπνπ Υ: ε επηζπκεηή εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνχ (ζε ιίηξα) γηα 

νηθηαθή ρξήζε αλά λνηθνθπξηφ) 

Γπαζηηπιόηηηα:3
η
 Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ θνηλσλία ελφο θξάηνπο θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνλ αληίζηνηρν πεξηβαιινληηθφ  

δείθηε βηψζηκεο αλάπηπμεο. Η ιχζε ηεο παξαθάησ εμίζσζεο δείρλεη ην πνζνζηφ επί 

ηνηο εθαηφ ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ε Διιάδα απφ ΑΠΔ  

κέρξη ην 2015 ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην: 2Υ-8=Υ+12 (φπνπ Υ: ην 

πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ)     



 

Απηή ε πξαθηηθή - ζηξαηεγηθή ζα έρεη σο απνηέιεζκα εθηφο απφ ηελ επίιπζε ησλ 

αζθήζεσλ ζηα καζεκαηηθά, ν καζεηήο λα αλαζηνράδεηαη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε 

απφ ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο γχξσ απφ ην πεξηβάιινλ θαη λα θαηαλνεί ηηο 

παξακέηξνπο ησλ επηκέξνπο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νη 

αληίζηνηρνη δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηηο βηψζηκεο ιχζεηο ηνπο. 

 

Σν πεξηερφκελν ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εμηζψζεσλ είλαη σθέιηκν λα εζηηάδεη εθηφο 

απφ ηα παγθφζκηα θαη ζε επηκέξνπο ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη θάζε πεξηνρή, είηε πξνέθπςαλ ζρεηηθά πξφζθαηα (πρ ξχπαλζε πδάησλ 

– Αζσπφο πνηακφο, ιεηηνπξγία ΥΤΣΑ – πεξηνρή Φπιήο), είηε ππάξρνπλ γηα ρξφληα 

φπσο ε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ειαηνπξγείσλ 

ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο θαη επξχηεξα ζην λνκφ Μεζζήλεο (Καδηγηαλλφπνπινο & 

Λακπξφπνπινο, 2003), ψζηε νη καζεηέο λα ελεκεξψλνληαη γη’ απηά, λα ηα θαηαλννχλ 

θαη λα αληηιακβάλνληαη πνηεο είλαη νη βηψζηκεο ιχζεηο ηνπο. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε θηλείηαη ε παξαθάησ δξαζηεξηφηεηα: 

Γπαζηηπιόηηηα: ηνλ Αζσπφ πνηακφ ηα επίπεδα Cr
6+ 

(εμαζζελνχο ρξσκίνπ) 

μεπεξλνχλ ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Η ιχζε ηεο παξαθάησ αλίζσζεο εθθξάδεη ην αλψηαην 

επηηξεπηφ φξην εμαζζελνχο ρξσκίνπ πνπ επηθέξεη βηψζηκε αλάπηπμε θαη εθθξάδεηαη 

κέζα απφ ηνλ αληίζηνηρν δείθηε: 2Υ+50≤100+Υ (φπνπ Υ: ην αλψηαην επηηξεπηφ φξην 

ζε κgr αλά ιίηξν (κgr/l) Cr
6+

)     

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Απφ ηα παξαπάλσ είλαη δπλαηφ λα ζπκπεξάλεη θαλείο πσο κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο κε ηα Μαζεκαηηθά ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη έλλνηεο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ηεο, ελψ παξάιιεια ζα επηηπγράλνληαη 

νη επηκέξνπο ζηφρνη ησλ δχν καζεκάησλ. Απηφ είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζεί κέζα απφ  

ηε δηαηχπσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ αζθήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ καζεηή γχξσ απφ ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη λα 

απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα επηηπρή επίιπζε ηνπο, θαζψο κέζα απφ απηή ζα 

αληιεί πνιχηηκεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα βξίζθνπλ άκεζε εθαξκνγή 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Οη ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ζθφπηκν λα απερνχλ ζε 

αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο. 

 

Μέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε ν καζεηήο, αιιά θαη ν θαζεγεηήο ζα έξζνπλ ζε 

επαθή πην ελεξγά κε ηα ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

δείθηεο ηεο, ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ αμία ηνπο, νπφηε ζα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε 

ζπλείδεζε θαη επαηζζεζία γχξσ απφ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζπκβάιινληαο 

ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηελ επίιπζε ηνπο. Δπηπιένλ, ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ θαηά πφζν νη πξάμεηο θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπο είλαη 

ζχκθσλνο κε φζα πξνζηάδεη ε βηψζηκε αλάπηπμε κέζσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ ηεο.          
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