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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 Η εργασία η οποία ακολουθεί είναι µέρος των υποχρεώσεων για την 

απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στις Επιστήµες Αγωγής 

στον τοµέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Ως σκοπό έχει τη διερεύνηση 

των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης του δηµοτικού 

σχολείου αναφορικά µε τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta αλλά και 

αναφορικά µε το συνολικό περιβάλλον.  Εξετάζονται αυτές οι όψεις της 

ανθρώπινης προσωπικότητας δεδοµένου ότι αποτελούν δύο από τους 

πρωταρχικούς στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Μελετάται 

επίσης, η σχέση των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών µε την 

εκπόνηση project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο µέσω της 

βιωµατικής µάθησης συµβάλει στην κατάκτηση της γνώσης από τους 

µαθητές.  Τέλος, µελετάται η σχέση των γνώσεων και των στάσεων των 

µαθητών µε µια σειρά ανεξάρτητων µεταβλητών, όπως το φύλο, η τάξη 

φοίτησης και το µορφωτικό επίπεδο των γονιών.   

  Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η προβληµατική της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Αναφέρεται πώς ξεπήδησε η αναγκαιότητα 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι στόχοι της, οι όψεις της, τα διαφορετικά 

πρότυπα και µοντέλα της και παρουσιάζεται η ιστορία της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.   

  Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για τη 

µέθοδο project καθώς και κάποια γνωρίσµατα της µεθόδου, ενώ το κεφάλαιο 

κλείνει µε τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος.   

  Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία από τη βιολογία και την 

οικολογία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και κάποια γενικά 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε όλη την τάξη των χελωνών και την κλάση 

των ερπετών.   

  Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εκπαιδευτική έρευνα, ο 

σκοπός της, η µέθοδος συλλογής δεδοµένων, το δείγµα, το όργανο, τα 

αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων, η συζήτηση των 

αποτελεσµάτων και η εξαγωγή συµπερασµάτων.  Ειδικά στο υποκεφάλαιο 
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των συµπερασµάτων επιχειρείται η αντιπαραβολή και η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο 

χώρο.   

 Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 339 µαθητές Ε΄ και Στ� τάξης 

δηµοτικού σχολείου από τους δήµους Ρεθύµνου και Ηρακλείου.  

Χρησιµοποιήθηκε γραπτό ερωτηµατολόγιο το οποίο διανεµήθηκε οµοιόµορφα 

σε όλους τους συµµετέχοντες. 
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1.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

1.1.  Η γέννηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

 

 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια σύγχρονη τάση της 

Παιδαγωγικής Επιστήµης (Κρίβας, 1998).  Οι λόγοι για τους οποίους 

εµφανίστηκε ήταν τα ολοένα αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα του 

πλανήτη, τα οποία άρχισαν να γίνονται αισθητά όχι µονάχα σε µία «οµάδα» 

επίλεκτων επιστηµόνων αλλά και στους απλούς πολίτες.  Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1960 είχε γίνει πια κατανοητό ότι τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα µπορούν να λυθούν ευκολότερα, εάν µαζί µε τα αποτελέσµατα 

και τις προτάσεις της επιστηµονικής έρευνας γίνουν αλλαγές και στις 

καθηµερινές ανθρώπινες αξίες και πρακτικές � αυτό που ονοµάζει ο Sterling 

οικοκεντρική προσέγγιση - για να φτάσουµε σε βιώσιµου τύπου κοινωνίες 

(Γεωργόπουλος, 1993, σ.  17). 

  Καθοριστικό ρόλο για να αρχίσει η συζήτηση γύρω από την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έπαιξαν το βιβλίο της Rachel Carson �Silent 

Spring� και το άρθρο του Hardin �The Tragedy of the Commons� στο 

περιοδικό �Science�.  Αυτά τα δύο κείµενα, που είχαν ευρεία απήχηση στο 

πλατύ κοινό, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τα προβλήµατα του 

πλανήτη. 

  Ο όρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έκανε για πρώτη φορά την 

εµφάνισή του στα µέσα της δεκαετίας του �60, ενώ επίσηµα καθιερώθηκε το 

1970 σε διάσκεψη που έγινε υπό την αιγίδα της IUCN (International Union for 

the Conservation of Nature and Nature Resources) και της UNESCO (United 

Nations Education Science and Cultural Organization) µε θέµα 

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολικά Προγράµµατα» που έγινε στη 

Νεβάδα των Ηνωµένων Πολιτειών· οι στόχοι της διατυπώθηκαν στη 

συνδιάσκεψη της UNESCO σε συνεργασία µε την UNEP (United Nations 

Environmental Programme) στο Βελιγράδι το 1975, ενώ οι όψεις, οι έννοιες 

και οι αρχές της διατυπώθηκαν το 1977 στη διακυβερνητική συνδιάσκεψη της 

UNESCO στην Τιφλίδα (Παπαδηµητρίου, 1998, σ.σ.  47 - 60).  Ο ακριβής 

ορισµός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως αυτός δόθηκε στη 
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διάσκεψη στη Νεβάδα, είναι: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η 

διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών, ώστε να 

αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την κατανόηση και 

εκτίµηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισµού και βιοφυσικού 

περιβάλλοντος.  Απαιτεί πρακτική ενασχόληση µε τη λήψη αποφάσεων και τη 

διαµόρφωση ενός κώδικα συµπεριφοράς για θέµατα που αφορούν την 

ποιότητα του περιβάλλοντος» (Γεωργόπουλος, 1993, σ.σ.  13�14 & 

Παπαδηµητρίου, 1998, σ.σ.  47 - 48 ).   

 

1.2.  Οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

 

  Οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Παπαδηµητρίου, 1998, σ.  

52 & Φλογαΐτη, 1993, σ.  136) είναι να βοηθήσει άτοµα και κοινωνικές οµάδες 

να αποκτήσουν: 

1. Επίγνωση και ευαισθητοποίηση προς το συνολικό περιβάλλον και τα 

σχετιζόµενα µε αυτό προβλήµατα.   

2. Γνώσεις και ποικιλία εµπειριών ώστε να κατανοήσουν το περιβάλλον και 

τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό.   

3. Στάσεις, αξίες και κίνητρα για ενεργό συµµετοχή στη βελτίωση και στην 

προστασία του.   

4. ∆εξιότητες για τον προσδιορισµό και την επίλυση περιβαλλοντικών 

προβληµάτων.   

5. Ικανότητες αξιολόγησης των εκάστοτε λαµβανοµένων περιβαλλοντικών 

µέτρων και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε σχέση µε οικολογικές, 

πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές, αισθητικές και εκπαιδευτικές 

διαστάσεις.   

6. Αίσθηση υπευθυνότητας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα ενεργού 

εµπλοκής (συµµετοχής) σε όλα τα επίπεδα προς την κατεύθυνση της 

επίλυσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

  Θα πρέπει να τονιστεί ότι µε τον όρο «περιβάλλον» στην 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δε νοείται µόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και 

το ανθρωπογενές, δηλαδή το κοινωνικό, πολιτισµικό και δοµηµένο συνολικό 

περιβάλλον.  
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1.3.  Όψεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

 

 Η σύνδεση µεταξύ περιβάλλοντος και εκπαίδευσης είναι αυτό που 

ονοµάζουµε όψεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Οι όψεις της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι τρεις:  

1. Εκπαίδευση δια µέσου (through)1 του περιβάλλοντος.  Το περιβάλλον 

χρησιµοποιείται ως πεδίο µάθησης, απόκτησης γνώσης και δεξιοτήτων.  

Επίσης, καλλιεργείται η ανάπτυξη συναισθηµάτων ενδιαφέροντος και 

εκτίµησης για το ίδιο το περιβάλλον.   

2. Εκπαίδευση για (about) το περιβάλλον.  Είναι η γνώση για τη λειτουργία 

των περιβαλλοντικών συστηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για µια καλά 

τεκµηριωµένη απόφαση όσον αφορά τη χρήση τους από τον άνθρωπο.  

Συµπεριλαµβάνει τη µάθηση των ποικίλων κοινωνικών, οικονοµικών και 

πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις για τη χρήση των 

συστηµάτων αυτών.   

3. Εκπαίδευση για χάρη (for the sake of) του περιβάλλοντος.  Αποσκοπεί στο 

να αναπτύξει τις αξίες και τις στάσεις που οδηγούν στην υιοθέτηση ενός 

προσωπικού κώδικα συµπεριφοράς, ο οποίος να διασφαλίζει ότι οι 

διάφορες αποφάσεις και πράξεις είναι ευνοϊκές για την υπόθεση της 

καλύτερης διατήρησης του περιβάλλοντος.   

  Στενά συνδεδεµένη µε την τρίτη όψη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

είναι και η έννοια της αειφορίας.  Η ανάπτυξη δηλαδή που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών 

γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες (Καλαϊτζίδης - Ουζούνης, 

1999, σ.  63).   

  Οι τρεις αυτές όψεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρέπει να 

αντιµετωπίζονται συνολικά.  Οποιαδήποτε διαδικασία εστιάζει µόνο σε µία ή 

µόνο σε δύο όψεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θεωρείται ηµιτελής.   

                                                           
1 Υπάρχει µια πληθώρα απόψεων σχετικά µε τη διατύπωση των  όψεων της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης.  Οι προθέσεις «δια µέσου, για, για χάρη» που παρουσιάζει ο Γεωργόπουλος παίρνουν τη 
µορφή «γύρω από, από και µέσα, για» στο βιβλίο της Φλογαΐτη, «από, µέσα, για χάρη» στο βιβλίο των 
Κουσουρή και Αθανασάκη και «σχετικά, µέσα, για χάρη» στο βιβλίο του Φύκαρη.  Για αυτό το λόγο 
αναγράφονται εντός παρενθέσεως και οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι.   
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 Οι τρεις προαναφερθείσες όψεις ("δια µέσου", "για" και "για χάρη" του 

περιβάλλοντος) δεν έχουν επιλεγεί και διατυπωθεί τυχαία.  Έχουν σχέση µε 

τις αντίστοιχες περιοχές ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας 

(International Study Conference, 1977, στο: Γεωργόπουλος, 1993, σ.  18).  

Αυτές είναι: 

1. Η συναισθηµατική, η οποία σχετίζεται µε την άµεση εµπειρία του 

περιβάλλοντος, µε την αισθητική και αισθητηριακή επίγνωση και µε τη 

δηµιουργία θετικών συναισθηµάτων προς τον «τόπο» («τοποφιλία»).   

2. Η γνωστική, η οποία έχει σχέση µε τη διανοητική ανάπτυξη, µε το 

σχηµατισµό εννοιών, µε εξηγήσεις προτύπων, διαδικασιών, µορφών και 

σχέσεων.   

3. Η ηθική, η οποία σχετίζεται µε τις στάσεις προς το περιβάλλον, τις 

κοινωνικές και πολιτικές επιρροές που το µορφοποιούν και µε τη 

δηµιουργία αξιών.   

  H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, µέσα από τις διάφορες µορφές δράσης 

της, αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει και τις τρεις αυτές περιοχές της 

προσωπικότητας των εµπλεκοµένων.  Να τους εφοδιάσει µε γνώσεις, να τους 

διεγείρει θετικά συναισθήµατα και να τους διαµορφώσει περιβαλλοντικό ήθος 

το οποίο θα συµβάλλει στη δηµιουργία βιώσιµου τύπου κοινωνιών.   

 Η περιβαλλοντική ηθική αποσκοπεί στο να καταστήσει σαφές στους 

εµπλεκόµενους ότι ο άνθρωπος � σε αντίθεση µε τα πιστεύω της 

Ιουδοχριστιανικής παράδοσης που διαχωρίζει τον άνθρωπο από την 

υπόλοιπη δηµιουργία και της Αριστοτελικής φιλοσοφίας που θεωρεί ότι τα 

φυτά δηµιουργήθηκαν για χάρη των ζώων και τα ζώα για χάρη του ανθρώπου 

(Γεωργόπουλος, 1993)  �  δεν είναι κυρίαρχος της φύσης αλλά µέρος αυτής 

και µέσα απ� αυτή τη βασική αρχή προσπαθεί να διασφαλίσει 

φιλοπεριβαλλοντικές συµπεριφορές.   

  Η θεώρηση που παρουσιάστηκε αµέσως παραπάνω είναι αυτή που 

κυριαρχεί στην ελληνική βιβλιογραφία.  Κριτική σε αυτή τη θεώρηση ασκεί ο 

Ράπτης θεωρώντας ότι οι διεθνείς διασκέψεις πρόσφεραν πολλά, αλλά 

προσθέτει πως δεν υπάρχει προηγούµενο δηµιουργίας ενός επιστηµονικού 

πεδίου µέσω διεθνών διασκέψεων (Ράπτης, 2000, σ.  19).  Στην πράξη 

υπάρχουν πολλές απόψεις - ανάµεσα σε όσους ασχολούνται µε αυτήν - γύρω 

από το τι είναι Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  Άλλοι τη θεωρούν ως ευκαιρία 
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εφαρµογής εναλλακτικού τρόπου εκπαίδευσης.  Άλλοι ως τη διαδικασία µε την 

οποία θα επιτύχουν την επαγρύπνηση των µαθητών  µε σκοπό τη σωτηρία 

της πλάσης.  Άλλοι ως το µάθηµα µέσα από το οποίο θα γνωρίσουν οι 

µαθητές τη δοµή και τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων.  Και άλλοι ως τη 

διαδικασία µε την οποία θα βελτιώσουν τις καθηµερινές συνθήκες της ζωής 

τους.  (όπ.π.  σ.  18).   

  Αυτό όµως που χρειάζεται πραγµατικά η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

προκειµένου να καταστεί επιστηµονικό πεδίο είναι µια κοινή ξεχωριστή 

γλώσσα.  ∆ιαφορετικά, όσο παραµένει ένα χαλαρό πλαίσιο µιας 

προβληµατικής συµφωνίας δεν µπορεί να έχει ούτε το κύρος ούτε τα 

αποτελέσµατα που θα έπρεπε να της αναλογούν (όπ.π.  σ.  19).   

  Στην προσπάθειά του να διαµορφώσει µια κοινή γλώσσα για τη 

σχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο Ράπτης αναφέρει ότι, ως κλάδος της 

Εκπαίδευσης, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να έχει σαφή σκοπό (τι 

θέλει να επιτύχει), περιεχόµενο (τι διδάσκει ώστε να επιτύχει το σκοπό της) 

παιδαγωγική (πώς διδάσκει το περιεχόµενό της) και τέλος, αξιολόγηση (πώς 

αποφασίζει αν πέτυχε ή όχι το σκοπό που έθεσε).   

 

1.4.  Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

 

  Ως προς το σκοπό  της εκπαιδευτικής δράσης ο Ράπτης διακρίνει δύο 

προσεγγίσεις τις οποίες ονοµάζει: 

α.  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και αγωγή. 
  Σκοπός της είναι η ανάδειξη υποκειµενικοτήτων.  Θεµελιώνεται στο 

ορθολογικό πλαίσιο.  Υιοθετεί το διδακτικό πρότυπο του διαλόγου.  ∆ίνει 

έµφαση σε γνωστικούς κυρίως σκοπούς και, µέσω της επιτυχίας στους 

σκοπούς αυτούς, στη διαµόρφωση υποκειµένων που να επιτυγχάνουν τους 

συναισθηµατικούς σκοπούς.   

β.  Περιβαλλοντική Αγωγή.   
  Σκοπός της είναι η εξαφάνιση υποκειµενικοτήτων.  Θεµελιώνεται στην 

εξωκοινωνική ορθότητα των σκοπών της.  Υιοθετεί το διδακτικό πρότυπο του 
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κηρύγµατος.  ∆ίνει έµφαση σε συναισθηµατικούς σκοπούς (όπ.π.  σ.σ.  97�

98) 

  Ως προς το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής δράσης διακρίνει και πάλι 

δύο προσεγγίσεις:  
α.  Το περιβάλλον.   
  Αντικείµενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι το περιβάλλον, 

συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων που αφορούν µόνο την πολιτική, οικονοµική, 

κοινωνική και πολιτισµική σφαίρα της ζωής.  Αντικείµενο της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης µπορεί να είναι τα πάντα.   

β.  Το περιβαλλοντικό ζήτηµα. 
  Αντικείµενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι οι πιέσεις που 

ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στα οικοσυστήµατα και τους φυσικούς 

πόρους.  Η όποια διεύρυνση της θεµατικής αυτής συνδέεται ρητά µε το 

περιβαλλοντικό ζήτηµα (όπ.π.  σ.  133).   

 Ως προς τη µεθοδολογική προσέγγιση της εκπαιδευτικής δράσης 

διακρίνει και πάλι δύο προσεγγίσεις:  

α.  Τη µαθητοκεντρική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.   
  Πρόκειται για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που σκοπεύει σε µία 

µάθηση γνωστική, ζωντανή και διασκεδαστική για τους µαθητευόµενους.  

Χαρακτηρίζεται από την ενεργή µάθηση, την εκτός των θυρών εκπαίδευση, 

την επίλυση προβληµάτων και την προσπάθεια για αυτονοµία των 

µαθητευόµενων, τις εξατοµικευµένες δράσεις που συντίθενται σε οµαδική 

δουλειά.  Τα στοιχεία της εκπαιδευτικής δράσης είναι ανοιχτά στην επίδραση 

των ενδιαφερόντων των µαθητευοµένων.  Παίρνει κυρίαρχα τη µορφή του 

project.   

β.  Τη δασκαλοκεντρική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.   
  Ακολουθεί την παραδοσιακή διδασκαλία.  Τα περιεχόµενα επιλέγονται 

από τους ενηλίκους που οργανώνουν τη διδασκαλία, έτσι ώστε να τα 

µεταδώσουν µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο στους µαθητευόµενους.  Παίρνει 

κυρίως τη µορφή των πρασινισµένων περιεχοµένων.  (όπ.π.  σ.  181).  Με τον 

όρο πρασινισµένα περιεχόµενα εννοούµε περιεχόµενα διδασκαλίας που 

εισάγουν ή και µετατοπίζουν το κέντρο βάρους σε περιβαλλοντικά 

προβλήµατα χωρίς όµως να ξεφεύγουν από την παραδοσιακή µορφή 

διδασκαλίας. 
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  Τέλος, ως προς την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης διακρίνει και 

πάλι δύο προσεγγίσεις: 

 
α.  Την επιλεκτική αξιολόγηση.   
  Χρησιµεύει για καταµέτρηση, πιστοποίηση ή επιλογή διδασκόντων, 

διδασκοµένων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ιδρυµάτων.  Κινείται στο 

πλαίσιο του θετικιστικού επιστηµολογικού παραδείγµατος (∆ασκολιά, 1999, σ.  

21). 

β.  Τη διαγνωστική αξιολόγηση.   
  Χρησιµεύει για τη βελτίωση και την ανάπτυξη µιας εν εξελίξει 

δραστηριότητας (ή ενός προγράµµατος, ατόµου, προϊόντος κ.λ.π.) (Ράπτης, 

όπ.π.  σ.σ.  198 - 199).  Κινείται στο πλαίσιο του ερµηνευτικού και του 

κοινωνικο-κριτικού παραδείγµατος στην εκπαίδευση.   

  Θεωρητικά, µέσα από τον ελεύθερο συνδυασµό του σκοπού, του 

περιεχοµένου, της παιδαγωγικής και της αξιολόγησης προκύπτουν 16 

διαφορετικά µοντέλα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, (24=16).  Αν 

θεωρήσουµε ότι η αξιολόγηση του µοντέλου δεν επιδρά στη δοµή του, τότε � 

πάντα θεωρητικά � έχουµε 8 διαφορετικά µοντέλα, (23=8).  Στην 

πραγµατικότητα όµως, υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί παράγοντες που δεν 

επιτρέπουν την ύπαρξη 8 διαφορετικών µοντέλων.   

  Συγκεκριµένα, η Περιβαλλοντική Αγωγή επιδιώκει να διαµορφώσει 

στους µαθητευόµενους περιβαλλοντικές αξίες.  Θεωρεί το περιβαλλοντικό 

πρόβληµα εξαιρετικά σηµαντικό.  Περιεχόµενό της είναι το περιβαλλοντικό 

ζήτηµα και όχι άλλα στοιχεία της πολιτιστικής, πολιτικής, οικονοµικής και 

κοινωνικής σφαίρας.  Οι διευρύνσεις που επιχειρεί στο περιεχόµενο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντιστοιχούν σε ρητές θεωρήσεις του 

περιβαλλοντικού ζητήµατος και µόνο (όπ.π.  σ.  200). 

   Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, από τον περιορισµό 

που µόλις θέσαµε, τα µοντέλα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα οποία 

συναντούµε είναι έξι αντί για οκτώ, όπως είχαµε θεωρητικά υπολογίσει.   

 Ένας άλλος περιοριστικός παράγοντας � που δεν επιδρά στο 

θεωρητικό αριθµό των µοντέλων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά 

πρέπει να αναφερθεί � είναι ότι δεν είναι δυνατόν να συµβαδίζουν 

µαθητοκεντρική παιδαγωγική και επιλεκτική αξιολόγηση.  Στη µαθητοκεντρική 
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παιδαγωγική η µάθηση αποτελεί ανάγκη για τους µαθητευόµενους, χωρίς να 

δεχόµαστε ότι υπάρχουν εξωτερικά κίνητρα µάθησης.  Σε ένα τέτοιο µοντέλο 

διδασκαλίας δεν επιτρέπεται να κατατάσσουµε τους µαθητευόµενους σε 

ιεραρχίες, καθώς οποιαδήποτε αποτυχία δεν οφείλεται στους µαθητευόµενους 

(οι οποίοι έχουν την εσωτερική ανάγκη για µάθηση) αλλά στον κακό 

σχεδιασµό της διδασκαλίας (όπ.π.  σ.  200). 

  Tέλος, θα έµοιαζε ασύµβατο ένα µοντέλο που να συνδυάζει την 

περιβαλλοντική αγωγή µε τη µαθητοκεντρική διδασκαλία, επειδή η 

περιβαλλοντική αγωγή έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο � το περιβαλλοντικό 

πρόβληµα � το οποίο δεν αφήνει περιθώρια για αµφισβήτηση.  Όµως, γύρω 

από αυτόν το σκληρό πυρήνα � όπως τον ονοµάζει ο Ράπτης �  της 

αδιαµφισβήτητης γνώσης µπορούν να ανθίσουν ποικίλες µαθητοκεντρικές 

δραστηριότητες (εµπλοκή των αισθήσεων στην εκπαιδευτική πράξη, εκτός 

των θυρών διδασκαλία κ.τ.λ.).  Συνεπώς το µοντέλο στο οποίο συνυπάρχουν 

η περιβαλλοντική αγωγή και η µαθητοκεντρική διδασκαλία είναι εφικτό (όπ.π.  

σ.σ.  200 - 201). 
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1.5.  Μοντέλα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

 

  Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε παραπάνω, τα µοντέλα που χρησιµοποιεί 

σήµερα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα, 

όπου φαίνεται ο σκοπός, το περιεχόµενο, η παιδαγωγική και ο τύπος 

αξιολόγησης του κάθε τύπου.   
 

Πίνακας 1.  Εφαρµογή του θεωρητικού πλαισίου στα διάφορα µοντέλα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

Σκοπός Περιεχόµενο Παιδαγωγική Αξιολόγηση Μοντέλο 

διαγνωστική µαθητοκεντρική 

επιλεκτική 

(1) 

διαγνωστική 

 

 

περιβάλλον δασκαλοκεντρική 

επιλεκτική 

(2) 

διαγνωστική µαθητοκεντρική 

επιλεκτική 

(3) 

διαγνωστική 

 

 

 

Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και 

Αγωγή 
 

περιβαλλοντικό 

ζήτηµα δασκαλοκεντρική 

επιλεκτική 

(4) 

διαγνωστική µαθητοκεντρική 

 επιλεκτική 

 

διαγνωστική 

 

 

περιβάλλον δασκαλοκεντρική 

επιλεκτική 

 

διαγνωστική µαθητοκεντρική 

 επιλεκτική 

(5) 

διαγνωστική 

 

 

 

Περιβαλλοντική 

Αγωγή  

περιβαλλοντικό 

ζήτηµα δασκαλοκεντρική 

επιλεκτική 

(6) 

 

(1) Το παιδαγωγικό project 

  Η κατηγορία καλύπτει οποιαδήποτε µαθητοκεντρική διδασκαλία έχει ως 

περιεχόµενο κάποιο θέµα της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής ή 

πολιτισµικής σφαίρας που δε σχετίζεται µε το περιβαλλοντικό ζήτηµα.  Τείνει 

να ταυτίζεται µε κάθε είδους µαθητοκεντρική διδασκαλία (όπ.π.  σ.  203). 

 

(2) Το πολυεπιστηµονικό µάθηµα 

  Σε αυτή την κατηγορία, τοµείς της σχολικής γνώσης που παραδοσιακά 

διδάσκονταν ξεχωριστά τίθενται υπό µια γενική κατηγορία, η οποία 

αντιµετωπίζει τη µελέτη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως 
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ενιαία γνωστική περιοχή (Μούτσιος, 1996).  Στην ουσία πρόκειται για ένα 

καινούργιο µάθηµα που µπορεί να διαπραγµατευτεί οποιοδήποτε θέµα κάτω 

από διεπιστηµονική θεώρηση (Γεωργόπουλος, 1993 σ.  59). 

 

(3) Το περιβαλλοντικό project 

  ∆ε διαφέρει παιδαγωγικά από το παιδαγωγικό project.  Η µόνη 

διαφορά τους εντοπίζεται στο ότι το περιβαλλοντικό project αντλεί τη θεµατική 

του από το περιβαλλοντικό ζήτηµα.  Είναι το κύριο µοντέλο, µαζί µε το 

παιδαγωγικό project, µε το οποίο εφαρµόζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

στην Ελλάδα (Βαχτσεβάνου, 1999, σ. 124).  

 

(4) Το περιβαλλοντικό µάθηµα ή το πρασινισµένο µάθηµα 

  Και οι δύο κατηγορίες αναφέρονται σε παραδοσιακά µαθήµατα των 

οποίων το περιεχόµενο αφορά είτε αποκλειστικά το περιβαλλοντικό ζήτηµα 

(περιβαλλοντικό µάθηµα), είτε το περιεχόµενό τους έχει εµπλουτιστεί µε 

ενότητες που αφορούν το περιβαλλοντικό ζήτηµα (πρασινισµένο µάθηµα).   

 

(5) Η περιβαλλοντική τελετή 

  Κατηγορία στην οποία η ίδια η φύση γίνεται δάσκαλος και οι µαθητές µε 

προσοµοιωµένα στοιχεία και µε διασκεδαστικό τρόπο καλούνται να τη 

σώσουν.  Η όλη διαδικασία στηρίζεται σε µια φράση της Carson: «το να 

αισθάνεσαι είναι πιο σηµαντικό από το να γνωρίζεις».   

 

(6) Το περιβαλλοντικό κήρυγµα 

  Κατηγορία στην οποία ορισµένοι «ειδικοί»2 µεταδίδουν πληροφορίες 

συνήθως µε τη µορφή κηρύγµατος ή οµιλίας, π.χ.  τα κοιτάσµατα πετρελαίου 

παγκοσµίως φθάνουν τα πεντακόσια εκατοµµύρια βαρέλια (Λέσχη της 

Ρώµης3, 1972).   

                                                           
2 Τα εισαγωγικά είναι για να δηλώσουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι απαραίτητα από 
ειδικούς του χώρου και ότι δεν είναι και απαραίτητα σωστές.  Για παράδειγµα η πληροφορία που 
ακολουθεί στο κείµενο διαψεύστηκε, αφού από το 1972 µέχρι το 1990 είχαν ήδη καταναλωθεί 
εξακόσια εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου και τα διαθέσιµα κοιτάσµατα εκτιµώνταν σε εννιακόσια 
εκατοµµύρια βαρέλια (Ράπτης, 2000 σ.  214). 
3 Όµιλος  επιχειρηµατιών, πολιτικών και επιστηµόνων, ο οποίος ανέθεσε το 1972 στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) να διερευνήσει τις  µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του 
υπερπληθυσµού, της εκβιοµηχάνισης, της παραγωγής τροφής, της κατανάλωσης φυσικών πόρων και 
της ρύπανσης σε σχέση µε το µέλλον του πλανήτη.  Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής 
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  Τα παραπάνω µοντέλα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα 

απαντούµε σε όλες τις µορφές στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα, τόσο 

διεθνώς όσο και στα ελληνικά δεδοµένα.  Θα αναλύσουµε όµως διεξοδικότερα 

το µοντέλο του project, γιατί αυτό θεωρείται ως η πιο ολιστική και 

διεπιστηµονική µέθοδος και είναι ευρέως διαδεδοµένη στο χώρο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γεωργόπουλος, 1993, σ.  84 & 

Παπαδηµητρίου, 1998, σ.σ.  68 � 69 & Αθανασάκης, 1987, σ.σ.  162 - 167).   

 

1.5.1.  Γενικά για τη µέθοδο project 

 

  Η λέξη project - στα ελληνικά σχέδιο δράσης (Βαϊνά, 1996, σ.  77) ή 

σχέδιο εργασίας (Ντολιοπούλου, 1999, σ.21) - προέρχεται από τη λατινική 

λέξη projicere που σηµαίνει σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου.   

  Σαν παιδαγωγικός όρος χρησιµοποιείται για πρώτη φορά από τον 

παιδαγωγό Richards το 1904 µε την έννοια της διδασκαλίας της 

χειρωνακτικής εργασίας µε συγκεκριµένο τρόπο.  Η µορφή διδασκαλίας που 

προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου project, όπως την περιγράφει και 

την αναλύει ο Richards, απέχει πολύ από αυτό που εννοούµε σήµερα ως 

µέθοδο project (Frey, 1998, σ.  8). 

  Η σηµερινή µορφή διδασκαλίας που προκύπτει από την εφαρµογή της 

µεθόδου project έχει τις ρίζες της στο κίνηµα του αµερικάνικου Πραγµατισµού 

� ή όπως συχνά αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία στο κίνηµα της 

Προοδευτικής Εκπαίδευσης - το οποίο µε τη σειρά του έχει τις ρίζες του στο 

παιδοκεντρικό κίνηµα �vom Kinde aus� στις αρχές του αιώνα µας.   Κύριοι 

θεµελιωτές του αµερικάνικου Πραγµατισµού θεωρούνται οι Dewey, Kilpatrick, 

Rugg και  Counts, ενώ του κινήµατος �vom Kinde aus� οι Key, Montessori και 

Decroly.  Επίσης, η µέθοδος project µε τη σηµερινή της µορφή επηρεάστηκε 

καθοριστικά από το γερµανικό σχολείο εργασίας των Gaudig και  

Kerschensteiner (το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συνέχεια του 

αµερικάνικου Πραγµατισµού στην Ευρώπη) και από το σοβιετικό σχολείο 

εργασίας των Blondkij και Makarenko (Χρυσαφίδης, 1994, σ.σ.   44-46).   

                                                                                                                                                                      
κυκλοφόρησαν σε βιβλίο µε τίτλο The Limits of Growth (Τα όρια της ανάπτυξης).  (Γεωργόπουλος, 
1998, σ.σ.  28-29). 
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  Ως µέθοδο project σήµερα εννοούµε µια µορφή διδακτικής διαδικασίας 

που έχει ως αφετηρία κάποιους προβληµατισµούς µεµονωµένων ατόµων ή 

του συνόλου της διδακτικής οµάδας.  Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων γίνεται µε ευθύνη της οµάδας και στοχεύει κυρίως στην 

ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός προβλήµατος 

(Χρυσαφίδης, 1994, σ.  43 & Frey, 1998, σ.  9).    

 

1.5.2.  Στάδια εκπόνησης ενός project  

 

  Σύµφωνα µε το Frey (σ.σ.  17�36) τα στάδια εκπόνησης ενός project 

είναι τα ακόλουθα: 

1.  Για να εκπονηθεί ένα project πρέπει πρώτα απ� όλα να προταθεί.  

«∆ικαίωµα» πρότασης έχουν όλα τα µέλη της οµάδας.  Από τη στιγµή που θα 

τεθεί µία πρόταση από έναν ενδιαφερόµενο πρέπει να προσδιοριστεί και η 

µορφωτική του αξία, η οποία δεν είναι απαραίτητο να συνάδει µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα.   

2.  Ακολουθεί συζήτηση από όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη της οµάδας, εντός 

συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου και µε συγκεκριµένους κανόνες 

διεξαγωγής, προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι στόχοι και η µορφωτική αξία 

της πρότασης.  Σ� αυτή τη φάση είναι δυνατόν να συµµετέχουν κι άτοµα τα 

οποία τελικά δε θα εµπλακούν στην όλη διαδικασία, αλλά µπορούν να 

βοηθήσουν όσον αφορά την αποσαφήνιση των στόχων και τη µορφωτική αξία 

της πρότασης.  Είναι, επίσης, δυνατόν να αποφασιστεί η διακοπή του project 

πριν ακόµα αυτό αρχίσει.   

3.  Εφ� όσον τα µέλη της οµάδας αποφασίσουν την υλοποίηση της 

προσπάθειας ακολουθεί ο σχεδιασµός της διαδικασίας.  Συγκεκριµένα, 

αποφασίζεται ποιοι θα συµµετάσχουν (είναι δυνατόν σε ένα project να 

συµµετέχουν κι άτοµα εκτός της σχολικής τάξης ή και εκτός της σχολικής 

µονάδας), ποιες δραστηριότητες θα λάβουν χώρα, ποιος ο ρυθµός της 

εργασίας, πόσο χρονικό διάστηµα θα διαρκέσουν οι εργασίες και τι αναµένεται 

να προκύψει από την προσπάθεια αυτή.   

4.  Ακολουθεί το στάδιο της εκτέλεσης του project στο οποίο απλά 

εφαρµόζονται όσα έχουν καταστρωθεί στα προηγούµενα στάδια.  Βασικό 
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σηµείο σε αυτή τη φάση είναι η ενδοσυνεννόηση των οµάδων σε διαλείµµατα 

ενηµέρωσης τα οποία θα περιγράψουµε παρακάτω.   

 5.   Φυσικό επόµενο των παραπάνω ενεργειών είναι η περάτωση του project.  

Αυτή µπορεί να γίνει φυσιολογικά όταν τα αποτελέσµατα τα οποία 

επιδιώκονται έχουν επιτευχθεί.  Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ένα project τερµατίζεται βίαια, επειδή κάποιος ειδήµων ή κάποιο µέλος 

της οµάδας φέρει κάποιο πρόβληµα στην επιφάνεια (που αρχικά δεν είχε 

υπολογιστεί) το οποίο αναστέλλει όλη τη διαδικασία.  Τέλος, υπάρχουν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες το κλείσιµο του project δε γίνεται µε τυπικές 

διαδικασίες, η περάτωση δηλαδή δεν αποτελεί συνειδητή φάση του, αλλά σιγά 

σιγά εφαρµόζονται στην καθηµερινή πράξη όσα κατακτήθηκαν από την όλη 

προσπάθεια.   

6.  Τα διαλείµµατα ενηµέρωσης, στα οποία αναφερθήκαµε παραπάνω, 

αποτελούν διακοπή των δραστηριοτήτων για λίγα λεπτά ή και περισσότερο  

µε σκοπό οι οµάδες να ενηµερώσουν η µία την άλλη για τη δράση τους ή για 

να προγραµµατίσουν το επόµενο βήµα.  Γενικά, η µέθοδος project αποτελεί 

µια ανοικτή διαδικασία µάθησης και κανείς δεν µπορεί να ξέρει εκ των 

προτέρων επιµέρους θέµατα ή και προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν.  

Γι� αυτό είναι απαραίτητο να γίνονται διαλείµµατα ενηµέρωσης στα οποία να 

συζητείται κάθε νέο στοιχείο.   

7.  Εκτός από τα διαλείµµατα ενηµέρωσης είναι απαραίτητο να υπάρχουν και 

διαλείµµατα ανατροφοδότησης.  Σ� αυτά διακόπτονται οι οποιεσδήποτε 

ενέργειες µε σκοπό να αντιµετωπίσουν τα µέλη κριτικά και από απόσταση τις 

ίδιες τους τις ενέργειες και να συζητήσουν κριτικά µεταξύ τους πάνω σ� αυτά 

που ήδη έχουν γίνει.  Αυτού του είδους τα διαλείµµατα, όπως και τα 

προηγούµενα, δεν έχουν συγκεκριµένο χρόνο στον οποίο πρέπει να γίνονται, 

αλλά αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την οµαλή υλοποίηση του project.   
 
1.5.3.  Γνωρίσµατα της µεθόδου project 

 

  Σαν µέθοδος διδασκαλίας, η µέθοδος project εµφανίζει κάποια ιδιαίτερα 

γνωρίσµατα που τη διαφοροποιούν από τις παραδοσιακές µεθόδους 

διδασκαλίας.  Συγκεκριµένα, οι συµµετέχοντες στην εν λόγω µέθοδο: 
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1. Υιοθετούν την πρόταση που έκανε κάποιος για τη διεξαγωγή ενός project, 

παίρνοντας αφορµή από ένα βίωµα, ένα γεγονός ή ένα πρόβληµα του 

σχολικού ή του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.  Σύµφωνα µε τον 

Dearden το προς επιλογή θέµα πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια.  

Συγκεκριµένα: α) πρέπει να έχει άµεση σχέση µε την καθηµερινή ζωή των 

µαθητών, β) να συνδέεται µε το συνολικότερο αναλυτικό πρόγραµµα και γ) 

να προετοιµάζει τα παιδιά για τη ζωή τους αργότερα (Ντολιοπούλου, 1999, 

σελ.  26). 

2. Καθορίζουν τις µορφές των διαπροσωπικών σχέσεων της οµάδας. 

3. Επεξεργάζονται την αρχική πρωτοβουλία, ώστε να έχει λογικό 

περιεχόµενο.   

4. Αυτοοργανώνονται µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

5. Κατανέµουν ισότιµα τις διάφορες ενέργειες.   

6. Ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα.   

7. ∆ουλεύουν πάνω σε ένα ανοιχτό πεδίο δράσης που δεν είναι εκ των 

προτέρων επεξεργασµένο σε όλες του τις λεπτοµέρειες. 

8. Συζητούν ατοµικές ή οµαδικές διαδικασίες και καταστάσεις που 

προκύπτουν.   

9. Θέτουν συγκεκριµένους στόχους εργασίας.   

10. Επινοούν δικές τους µεθόδους για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους.   

11. Προσπαθούν να κάνουν πράξη αυτά που έθεσαν ως στόχους.   

12. Επιδιώκουν την ικανοποίηση ατοµικών και οµαδικών ενδιαφερόντων.   

13. Εντοπίζουν εντάσεις και συγκρούσεις και προσπαθούν να τις 

διευθετήσουν.   

14. Παραστέκονται στους άλλους σε διάφορες περιπτώσεις ακόµα και όταν το 

προσωπικό τους ενδιαφέρον παραµερίζεται. 

15. Ασχολούνται µε καταστάσεις και γεγονότα, που δεν έχουν άµεση σχέση µε 

τις τωρινές περιστάσεις µάθησης.   

16. Αντιµετωπίζουν επίκαιρα προβλήµατα, που αφορούν και τους ίδιους.  

(Frey, 1998, σ.σ.  10-11).   

  Παρατηρούµε από τα παραπάνω ότι η διδασκαλία µε τη µέθοδο project 

διαφέρει από την παραδοσιακή διδασκαλία σε τρεις κυρίως τοµείς: 
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α) Επιδιώκει τη σύνδεση της πνευµατικής µε τη χειρωνακτική εργασία, 

ασκώντας κριτική στην υδροκέφαλη παραδοσιακή διδασκαλία που τις έχει 

διαχωρίσει και έχει αναπτύξει τη µία εις βάρος της άλλης. 

β) Ενισχύει την οµαδική δράση ενάντια στην αποξένωση και τον ανταγωνισµό. 

γ) Εισάγει την καθηµερινή ζωή στους θεσµούς µόρφωσης.  (Χρυσαφίδης, 

1994, σ.  47).   

  Στην παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας η µαθησιακή διαδικασία απηχεί 

αυτό που ονοµάστηκε από τον Freire «αποταµιευτική έννοια της 

εκπαίδευσης».  Η εκπαίδευση σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται µια πράξη 

εναπόθεσης γνώσης σε µαθητές οι οποίοι αντιµετωπίζονται σαν άδεια δοχεία 

έτοιµα να «γεµιστούν» µε γνώση από τους εκπαιδευτικούς.  Ο αντίποδας της 

«αποταµιευτικής έννοιας» είναι η εκπαίδευση που στηρίζεται στην «επίλυση 

προβλήµατος».  Η εκπαίδευση γίνεται έτσι µια συµµετοχική πράξη, στην 

οποία συντελείται αµοιβαία ανταλλαγή µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών.  

Με αυτήν την έννοια η γνώση µοιράζεται και συνεχώς ανακαλύπτεται αντί να 

κατέχεται από τους εκπαιδευτικούς (Μπαζίγου, 1999, σ.  42).   

  Ως αποτέλεσµα αυτής της διαφοράς από την παραδοσιακή διδασκαλία 

προκύπτει πως η µάθηση που αποκτιέται κατά τη διάρκεια εκπόνησης project 

παραµένει στη µνήµη των µαθητών, γιατί είναι δικό τους προϊόν , βγαλµένο 

από την προσωπική τους ενασχόληση και έρευνα (Μπαζίγου, όπ.π.).  

Αναγνωρίζεται γενικά πως οι άνθρωποι συγκρατούν (Γεωργόπουλος, 1993, 

σ.81): 

��10% απ� αυτά που ακούν,  

��30% απ� αυτά που διαβάζουν, 

��50% απ� αυτά που βλέπουν,  

��90% απ� αυτά που κάνουν. 

  Ανάλογα µε το χρόνο που απαιτεί η διεξαγωγή των project, µπορούµε 

να τα χωρίσουµε σε µικρά, µέτρια και µεγάλα.  Τα µικρά project διαρκούν από 

2 έως 6 ώρες, τα µέτρια από µια µέρα µέχρι µία εβδοµάδα, ενώ τα µεγάλα 

από µία εβδοµάδα µέχρι και χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις.   
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1.5.4.  Επιλογή του θέµατος 

 

 Όπως αναφέραµε και παραπάνω, ένα από τα κριτήρια που θέτει ο 

Dearden για την επιλογή του θέµατος ενός project είναι ότι αυτό πρέπει να 

σχετίζεται άµεσα µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών.  Γενικότερα, οι 

δραστηριότητες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρέπει να 

διαπραγµατεύονται θέµατα από το στενό και άµεσο περιβάλλον των 

εµπλεκοµένων, µε απώτερο σκοπό την επέκταση σε θέµατα του ευρύτερου 

περιβάλλοντος, από προβλήµατα τοπικού σε προβλήµατα εθνικού και εν 

συνεχεία σε προβλήµατα παγκόσµιου περιβάλλοντος.   

  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται η επιλογή του συγκεκριµένους 

θέµατος που είναι το απειλούµενο είδος της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

caretta.  Ως γνωστόν, στο Ρέθυµνο απαντάται µία από τις σηµαντικότερες 

παραλίες ωοτοκίας του συγκεκριµένου είδους σε ολόκληρη την Ελλάδα.  Το 

δυσάρεστο φαινόµενο της µείωσης του αριθµού των χελωνών σε πανελλαδική 

κλίµακα, αλλά και της µείωσης του αριθµού φωλεοποίησης αποτελεί µια 

ευκαιρία επίδειξης των καταστρεπτικών συνεπειών που έχει ο ανθρώπινος 

παράγοντας στην επιβίωση του συγκεκριµένου είδους.  Επιπλέον, η επιλογή 

του συγκεκριµένου θέµατος εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση των µαθητών � και 

κάθε ενδιαφερόµενου � σε δεδοµένα που τεκµηριώνουν την άποψη ότι ο 

άνθρωπος έχει επέµβει καταστρεπτικά στην ισορροπία του περιβάλλοντος 

οδηγώντας αρκετά είδη στην εξαφάνιση.  Με τη µείωση, όµως, των αριθµών 

των ειδών του πλανήτη, µειώνεται η βιοποικιλότητα4 και η ικανότητά του να 

αντεπεξέλθει σε περιβαλλοντικές αλλαγές.  Για παράδειγµα, σε µια αιφνίδια 

περιβαλλοντική αλλαγή, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να 

ανταποκριθεί ένα είδος ανάµεσα σε χίλια από ότι ένα είδος ανάµεσα σε εκατό.  

Επιπλέον, η µείωση αυτή των ειδών διαταράσσει την ισορροπία των 

οικολογικών αλυσίδων, εγείρει ηθικό ζήτηµα για το κατά πόσον ο άνθρωπος 

έχει την αρµοδιότητα να επεµβαίνει στη φύση και να αποφασίζει για την 

επιβίωση οργανισµών και τέλος, στερεί τη δυνατότητα της µελέτης των ειδών, 

αφού πολλά από αυτά εξαφανίζονται πριν ακόµα µελετηθούν.  Η 

                                                           
4 Με τον όρο βιοποικιλότητα ορίζουµε το εύρος της ποικιλότητας και της διαφοροποίησης όλων των 
ζωντανών οργανισµών (χερσαίων, υδάτινων/θαλάσσιων), καθώς και των οικολογικών ενοτήτων των 
οποίων αποτελούν µέρος (Γκαίτλιχ, 1998 σ.32). 
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σπουδαιότητα της µελέτης και της έρευνας των οργανισµών συχνά έχει 

ευεργετικές συνέπειες για τον άνθρωπο.  Για παράδειγµα, πολλά φάρµακα 

όπως το  κινίνο, η ατροπίνη, διάφορα αναλγητικά, ηρεµιστικά και φάρµακα 

θεραπείας της λευχαιµίας οφείλονται στη µελέτη ειδών που σήµερα είναι υπό 

εξαφάνιση (Γκαίτλιχ, 1998 σ.σ 35 - 36).   

 Αξίζει, στο σηµείο αυτό, να πούµε ότι η εξαφάνιση των ειδών στην 

ιστορία του πλανήτη δεν είναι κάτι το άγνωστο, π.χ.  κατά το Μεσοζωικό 

αιώνα5 � τον αιώνα των ερπετών � στον πλανήτη άνθιζαν 17 τουλάχιστον 

διαφορετικές τάξεις ερπετών, οι οποίες µειώθηκαν απότοµα κατά το 

Κρητιδικό6 και σήµερα απαριθµούν µόνο 4 τάξεις (σαύρες και φίδια, χελώνες, 

κροκόδειλοι και τουατάρα) (Λαζαρίδου, 1992 σ.  410).  Όµως, αυτές οι 

εξαφανίσεις ειδών γίνονταν κατόπιν φυσικής επιλογής και στην προσπάθεια 

των οργανισµών να προσαρµοστούν σε νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ 

η σηµερινή απειλή για πολλά είδη οφείλεται στην καταστροφική επέµβαση του 

ανθρώπου.   
 
 
1.6.  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.   

 

  Αν και, όπως φάνηκε προηγουµένως, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

έχει ιστορία 40 ετών, στην Ελλάδα µόλις τα τελευταία 20 χρόνια έχει 

εµφανιστεί στο παιδαγωγικό προσκήνιο.   

  Για πρώτη φορά το 1977 συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας στο 

υπουργείο συντονισµού, µε στόχο την υποβολή προτάσεων για την ένταξη 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολικά προγράµµατα του ελληνικού 

σχολείου, όµως οι προτάσεις της επιτροπής αυτής αγνοήθηκαν και δεν 

εφαρµόστηκαν (Φύκαρης, 1998, σ.  50).   

  Το 1982 για πρώτη φορά εφαρµόζονται προγράµµατα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε τέσσερα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Αθήνα 

(Φύκαρης, 1998, σ.  51).   

  Η εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα προγράµµατα των 

ελληνικών σχολείων πραγµατοποιήθηκε µε το Ν.  1892/31-7-1990 (ΦΕΚ 101), 

ο οποίος εισήγαγε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη δευτεροβάθµια 
                                                           
5 Περίπου 240 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα (Λαζαρίδου � ∆ηµητριάδου, 1992, σ.  4). 
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εκπαίδευση, ενώ µε το Ν.  1246/14-5-1991 (ΦΕΚ 69) επεκτάθηκε αργότερα 

και στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.   

  Η λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και κυρίως στο δηµοτικό σχολείο, καθορίστηκε 

ότι µπορεί να επιτευχθεί σε δύο επίπεδα: α) παράλληλα µε το εβδοµαδιαίο 

πρόγραµµα κάθε τάξης και σε ώρες ανάλογα µε τις δυνατότητες που 

υπάρχουν, και β) στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων που 

προτείνονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Σχετικά µε την εφαρµογή της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο, η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση ενσωµατώνεται σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης του αναλυτικού 

προγράµµατος του νηπιαγωγείου.  Τέλος, όσον αφορά την εφαρµογή και 

λειτουργία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία της δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τις διατάξεις και τις αναφορές, 

πραγµατοποιείται µε τους εξής τρόπους: α) Παράλληλα µε το εβδοµαδιαίο 

πρόγραµµα κάθε τάξης και σε ώρες που καθορίζονται από τις δυνατότητες 

που διαθέτει το κάθε σχολείο σε σχέση µε το ωρολόγιο πρόγραµµα των 

εκπαιδευτικών, β) εκτός αναλυτικού προγράµµατος και ωρολόγιου 

προγράµµατος, όµως σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα � συνήθως µιας 

εβδοµάδας � µε αποµάκρυνση των µαθητών από το σχολικό και οικογενειακό 

τους περιβάλλον, και γ) στο πλαίσιο «ειδικών γεγονότων» ή «συναντήσεων», 

που µπορεί να είναι µια εκπαιδευτική εκδροµή, µια τοπική εκδήλωση ή ένας 

εορτασµός (Φύκαρης, 1998.  σ.σ.  51-53).   

  Σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, διαδραµάτισε αφενός η 

θεσµοθέτηση της θέσης του υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 

κάθε διεύθυνση πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε νοµού 

της χώρας (Εγκύκλιος Γ1/1152/24-9-1991), αφετέρου δε η ίδρυση Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), µε το νόµο Ν.  1892/90.  Στα πλαίσια 

των καθηκόντων των υπεύθυνων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κάθε 

νοµού ανήκει η παρακολούθηση των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται στην περιοχή τους, η παροχή κάθε 

δυνατής βοήθειας για την καλύτερη υλοποίησή τους, η συνεργασία για τα 

                                                                                                                                                                      
6 Περίπου 135 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα (Λαζαρίδου � ∆ηµητριάδου, 1992, σ.  4). 



 27

σχετικά µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θέµατα µε τοπικούς φορείς, 

καθώς και η οργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων σε θέµατα για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής 

αρµοδιότητάς τους.  Στόχος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι 

η ενίσχυση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που γίνονται στο 

σχολείο, αλλά και ο σχεδιασµός νέων προγραµµάτων, καθώς και η 

διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών µε θέµατα διατήρησης και βελτίωσης του 

περιβάλλοντος µε την ευρύτερη διάστασή του.   

  Τα ποσοτικά δεδοµένα δείχνουν πως τα τρία πρώτα χρόνια εφαρµογής 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα δηµοτικά σχολεία, ο αριθµός των 

σχολείων, των δασκάλων και των µαθητών που µετείχαν σε προγράµµατα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ήταν αρκετά υψηλός.  Το φαινόµενο αυτό 

αποδίδεται στο ότι οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επειδή είχαν 

άγχος να παρουσιάσει έργο ο νέος θεσµός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

είτε πίεζαν τους συναδέλφους τους για την εκπόνηση προγραµµάτων, είτε 

παρουσίαζαν ως πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ακόµη και απλές 

ολιγόωρες περιβαλλοντικές δραστηριότητες (αναδασώσεις, καθαρισµούς 

ακτών κλπ).  Από το 1994-1995 εξοµαλύνεται η κατάσταση καθώς οι 

υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποκτούν εµπειρία και 

επιµορφώνονται ώστε να συντονίζουν πιο οργανωµένα και να επιδρούν 

κατάλληλα στους εκπαιδευτικούς για την ορθότερη ανάπτυξη προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Από το 1996-1997 παρατηρούµε µια µικρή 

ποσοστιαία αύξηση σε όλα τα µεγέθη, γεγονός που καταδεικνύει την 

εδραίωση των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα δηµοτικά 

σχολεία.  Σε όλες όµως τις περιπτώσεις τα ποσοστά δεν ξεπερνούν το 10%, 

πράγµα που σηµαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται διάφοροι ανασταλτικοί 

παράγοντες στην ανάπτυξη προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(ανελαστικό ωράριο, ανεπαρκής χρηµατοδότηση και επιµόρφωση, αδιαφορία, 

κ.α.).   (χ.σ.  1999, σ.  52). 
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2.  Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ Caretta caretta  

 

2.1.  Ταξινόµηση των οργανισµών στην επιστήµη της Βιολογίας  

 

  Στην επιστήµη της Βιολογίας η βασική ταξινοµική µονάδα είναι το 

είδος.  Με τον όρο «είδος» εννοούµε µια οµάδα οργανισµών που αποτελείται 

από έναν ή περισσότερους πληθυσµούς των οποίων τα άτοµα έχουν τη 

δυνατότητα ροής γενετικού υλικού (Λαζαρίδου � ∆ηµητριάδου, 1992).  Ως 

πληθυσµός ορίζεται το σύνολο των ατόµων που βρίσκονται (σε φυσικές και 

όχι εργαστηριακές συνθήκες) σε ορισµένο χώρο την ίδια χρονική περίοδο και 

µπορούν να δώσουν γόνιµους απογόνους (Λαζαρίδου-∆ηµητριάδου, 1992). 

  Το είδος αποτελεί τη θεµελιώδη βαθµίδα της βιολογικής ταξινόµησης, 

βάσει της οποίας όλες οι άλλες βαθµίδες, ανώτερες ή κατώτερες του είδους, 

γίνονται αντιληπτές (Φοίτος, 1984, σ.  18).  Μερικές από τις µεγαλύτερες και 

σηµαντικότερες από το είδος ταξινοµικές βαθµίδες είναι: το γένος, το οποίο 

περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα είδη, η οικογένεια, η οποία περιλαµβάνει 

ένα ή περισσότερα γένη, η τάξη, η οποία περιλαµβάνει µία ή περισσότερες 

οικογένειες, η κλάση, η οποία περιλαµβάνει µία ή περισσότερες τάξεις, η 
οµάδα, η οποία περιλαµβάνει µία ή περισσότερες κλάσεις και το βασίλειο, το 

οποίο περιλαµβάνει µία ή περισσότερες οµάδες (Φοίτος, 1984, οπ.π.).  Όλοι 

οι ζώντες οργανισµοί του πλανήτη κατατάσσονται σε πέντε διαφορετικά 

βασίλεια.  Το βασίλειο των µονήρων, το βασίλειο των πρωτίστων, το βασίλειο 

των µυκήτων, το βασίλειο των φυτών και το βασίλειο των ζώων (Λαζαρίδου, 

1992 & Μeyer, 1998 σ.  26).  Αλλά και εντός του είδους έχουµε υποδιαιρέσεις, 

όπως το υποείδος, την ποικιλία και τη µορφή (Φοίτος, 1984 οπ.π.).  

Επειδή όµως κι αυτές οι βαθµίδες δεν είναι αρκετές για να καταταχθούν όλοι 

οι ζώντες οργανισµοί, συχνά χρησιµοποιούνται ενδιάµεσες βαθµίδες µε τις 

οποίες διευκολύνεται η κατάταξη.   

 Το επιστηµονικό όνοµα κάθε οργανισµού (π.χ.  Homo sapiens) 

αποτελείται από το όνοµα του γένους (π.χ.  Homo) το οποίο γράφεται µε 

λατινικούς χαρακτήρες και πάντα µε κεφαλαίο γράµµα και το όνοµα του είδους 

στο οποίο ανήκει.  Το όνοµα του είδους πρόκειται για ένα λατινικό επίθετο ή 
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λατινοποιηµένο όνοµα (π.χ.  sapiens = σοφός), το οποίο επίσης γράφεται µε 

λατινικούς χαρακτήρες (Φοίτος, 1984, σ.  22). 

  Το όνοµα της συγκεκριµένης χελώνας προέρχεται από το όνοµα του 

γένους (Caretta) και από τη λατινοποιηµένη γαλλική λέξη �caret� ή τη 

λατινοποιηµένη ισπανική λέξη carey, που και οι δύο σηµαίνουν χελώνα ή 

θαλάσσια χελώνα (Smith & Smith, 1980, p.  1044).   

 

2.2.  Συστηµατική κατάταξη του είδους Caretta caretta 

(Lineus,1758) 

 

 Με βάση τα παραπάνω η ταξινοµική κατάταξη της χελώνας Caretta 

caretta είναι: 

 

Βασίλειο      Animalia (Ζώα) 

Υποβασίλειο      Eumetazoa (Ευµετάζωα) 

Βαθµίδα      Bilateria (Αµφιπλευροσυµµετρικά) 

∆ιαίρεση         Eucoelomata (Ευκοιλωµατικά)  

Υποδιαίρεση      Deuterostomia enterocoelomata (∆ευτεροστόµια  

                                                                    εντεροκοιλωµατικά)  

Φύλο       Chordata (Χορδωτά) 

Οµάδα      Vertebrata (Σπονδυλωτά) 

Υπόφυλο     Gnathostomata (Γναθοστόµατα) 

Υπέρκλαση      Τetrapoda (Τετράποδα) 

Κλάση      Reptilia (Ερπετά) 

Υπόκλαση      Anapsida (Ανάψιδα) 

Τάξη       Chelonia ή Testudines (Χελώνες) 

Υπόταξη      Cryptodira (Κρυπτόδειρα) 

Υπεροικογένεια Chelonioidae 

Οικογένεια      Cheloniidae (Χελωνίδες) 

Υποοικογένεια      Carettini 

Γένος       Caretta 

Είδος       caretta.   
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2.3.  Η κλάση των ερπετών 

 

  Στην κλάση των ερπετών εκτός από τις χελώνες ανήκουν οι σαύρες και 

τα φίδια (τάξη Squamata), οι κροκόδειλοι (τάξη Crocodylia) και τα τουατάρα 

της Νέας Ζηλανδίας (τάξη Rhyncocephalia) (Λαζαρίδου - ∆ηµητριάδου, 1992).  

Οι τέσσερις παραπάνω τάξεις των ερπετών είναι αυτές που έχουν αποµείνει 

από τις 17 τάξεις που άνθιζαν κατά το Μεσοζωικό αιώνα και ανάµεσά τους 

ήταν και η γνωστή τάξη των δεινοσαύρων.  Μετά το Κρητιδικό παρατηρήθηκε 

απότοµη πτώση της εξάπλωσης των ερπετών και επέζησαν µονάχα οι 

µικρότερες και οι πιο προσαρµοσµένες µορφές από τις οποίες προήλθαν τα 

σηµερινά ερπετά.   

  Τα ερπετά είναι η πρώτη οµάδα σπονδυλωτών που προσαρµόστηκαν 

πλήρως στη χερσαία ζωή και σε ξηρούς βιότοπους.  Όλες οι προηγούµενες 

µορφές ζωής είναι προσαρµοσµένες να ζουν στο υδάτινο περιβάλλον είτε 

αποκλειστικά είτε όχι.  Οι προσαρµογές τις οποίες υπέστησαν τα ερπετά είναι: 

α) τα αυγά τους είναι αµνιωτικά, β) το δέρµα τους είναι κερατοποιηµένο, χωρίς 

αδένες (εκτός τους µοσχοφόρους), εφοδιασµένο µε φολίδες και συχνά µε 

δερµικές οστέινες πλάκες, γ) τα περισσότερα είδη κινούνται ή έρπουν 

γρήγορα και δ) η αναπνοή τους είναι καθαρά πνευµονική.   

  Ζουν κυρίως στις θερµές περιοχές, πολύ λίγα ζουν στις ψυχρότερες 

περιοχές των εύκρατων ζωνών και κανένα δε ζει στις πολικές ζώνες.  Είναι 

προσαρµοσµένα σε ποικίλα περιβάλλοντα· ζουν στην ξηρά, πολλά ζουν πάνω 

στα δέντρα, µερικά έχουν δευτερογενώς προσαρµοστεί στα γλυκά και 

θαλάσσια νερά και µερικά είναι υπογειόβια.   

 Η συστηµατική κατάταξη των ερπετών παλιότερα γινόταν µε βάση τα 

κροταφικά βοθρία τους (ανοίγµατα στα δερµικά οστά της κροταφικής περιοχής 

όπου προσφύονται µύες) και διακρίνονταν σε ανάψιδα, διάψιδα, συνάψιδα και 

παράψιδα.  Σήµερα, όµως, δε δίνεται τόσο έµφαση στα κροταφικά τους 

βοθρία και χωρίζονται σε τρεις υποκλάσεις: στα Ανάψιδα (Anapsida), όπου 

ανήκει η τάξη των χελωνών (Chelonia ή Testudines), στα Λεπιδοσαύρια 

(Lepidosauria), όπου ανήκουν οι τάξεις των Rhynchocephalia και Squamata 

(σαύρες και φίδια) και στην υπόκλαση των Αρχοσαύρια (Archosauria), όπου 

ανήκουν οι κροκόδειλοι.  (Λαζαρίδου - ∆ηµητριάδου, 1992, σ.σ.  410 - 424). 
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 Τα ερπετά είναι σαρκοφάγα ή φυτοφάγα.  Πολλά έχουν δόντια που είτε 

προσφύονται στερεά στις γνάθους (θηκοδόντια) είτε όχι (ακροδοντικά ή 

πλευροδοντικά).  Οι χελώνες δεν έχουν δόντια και οι γνάθοι τους φέρουν 

κεράτινα επικαλύµµατα.   

  Το δέρµα των ερπετών δε διατηρείται υγρό· είναι σκληρό, ξηρό και δε 

φέρει αδένες παρά µόνο τους µοσχοφόρους που βρίσκονται στην κλοάκη ή 

στη βάση των µηρών τους  ή στον αυχένα και εκκρίνουν δύσοσµο υγρό για να 

αποµακρύνουν τους εχθρούς τους ή να προσελκύσουν το ταίρι τους.  Το 

δέρµα είναι επίσης σκεπασµένο µε επιδερµικά λέπια, τις φολίδες, που 

καλύπτουν η κάθε µια µέρος της επόµενης.  Η διάταξη και το σχήµα τους 

διαφέρουν στα διάφορα είδη ερπετών.   

  Ο σκελετός τους είναι πλήρως οστεοποιηµένος.  Έχουν 

διαφοροποιηµένο και καλά ανεπτυγµένο µυϊκό σύστηµα, καθώς και πεπτικό 

σύστηµα.  Όσον αφορά το κυκλοφορικό τους σύστηµα έχουν σχετικά 

περιορισµένες απαιτήσεις σε οξυγόνο και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 

ζώα εξώθερµα.  Γι� αυτό µένουν αδρανή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  

Παρόλα αυτά, µπορούν να ανεχθούν µεγαλύτερες αλλαγές στα διάφορα 

συστατικά του αίµατός τους από ότι τα θηλαστικά.  Έτσι, µπορούν να ζήσουν 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε χαµηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου.  Ο 

καρδιακός ρυθµός τους δεν είναι σταθερός, αλλά επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, όπως τη θερµοκρασία, τη µυϊκή δραστηριότητα, την πέψη της 

τροφής κ.λ.π.  Το χαρακτηριστικό στοιχείο του αναπνευστικού συστήµατος 

των ερπετών είναι πως η αναπνοή όλων είναι πνευµονική.  Εκτός από την 

πνευµονική αναπνοή, µερικά είδη χελωνών συγκεντρώνουν νερό µέσα σε µια 

βοηθητική κύστη της κλοάκης τους όπου λαµβάνει χώρα ανταλλαγή 

αναπνευστικών αερίων.   

  Το ουροποιητικό τους σύστηµα θεωρείται εξελιγµένο λόγω της 

ύπαρξης νεφρών και προσοµοιάζει µε αυτό των πτηνών και των θηλαστικών.  

Ορισµένα ερπετά διαθέτουν ουροδόχο κύστη και απεκκρίνουν αµµωνία και 

ουρία, ενώ άλλα που δε διαθέτουν ουροδόχο κύστη απεκκρίνουν ουρικό οξύ.   

  Κατά την αναπαραγωγή των ερπετών η γονιµοποίηση γίνεται 

εσωτερικά λόγω απουσίας υδάτινου µέσου.  Όλα τα αρσενικά (εκτός από το 

πιο πρωτόγονο τουατάρα) φέρουν απλό ή ζυγό πέος το οποίο µεταφέρει τα 

σπερµατοζωάρια στο ουροδαίο της κλοάκης των θηλυκών ατόµων.  Σε µερικά 
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είδη, το σπέρµα είναι δυνατόν να αποθηκευτεί για χρόνια πριν από τη 

γονιµοποίηση των ωαρίων.  Μερικά ερπετά είναι ωοτόκα, άλλα ωοζωοτόκα 

και άλλα ζωοτόκα.   
 
2.4.  Η τάξη των χελωνών 

 

  Από τα 6.000 είδη ερπετών που ζουν σήµερα περίπου 210 είναι 

χελώνες.  Απ� αυτές άλλες ζουν στη στεριά (χελώνες της ξηράς), άλλες στη 

θάλασσα (θαλάσσιες χελώνες) και άλλες ζουν στα γλυκά νερά 

(ποταµοχελώνες και βαλτοχελώνες) (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.  9).  Αυτό που 

χαρακτηρίζει όλες τις χελώνες και που εξηγεί την επιβίωσή τους σε σχέση µε 

άλλα είδη ερπετών που εξαφανίστηκαν είναι το όστρακό τους.  Αποτελείται 

από οστά, που σχηµατίζουν µια προστατευτική κοιλότητα για τα ζωτικής 

σηµασίας εσωτερικά όργανα.  Το πάνω µέρος του όστρακου ονοµάζεται 

καραπάτσο (από την αγγλική λέξη carapace= όστρακο, κέλυφος) και το κάτω 

µέρος πλάστρο (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.  9). 

  Οι θαλάσσιες χελώνες ανήκουν σε δύο οικογένειες: 

α) Στη Dermochelyidae, η οποία περιλαµβάνει µόνο ένα εν ζωή είδος, τη 

Dermochelys coriacea (∆ερµατοχελώνα). 

β) Στη Cheloniidae, µε δύο υποοικογένειες: 

1.  Τη Chelonini, η οποία περιλαµβάνει τη Chelonia mydas (πράσινη χελώνα 

ή χελώνα Μύδας), τη Chelonia depressa (Επιπεδόραχη) και τη Eretmochelys 

imbricata (Κεραµοχελώνα).   

2.  Την Carettini, που περιλαµβάνει την Caretta caretta (Καρέττα), τη 

Lepidochelys olivacea και τη Lepidochelys kempii (Λεπιδοχελώνες).   

  Υπάρχει τέλος και η Chelonia agassizi (Μαύρη Χελώνα) η οποία όµως 

θεωρείται υποείδος της Μύδας (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.  9, & Κρεµεζή � 

Μαργαριτούλη, 1995, σ.σ.  8-9).   

  Στην Ελλάδα συνολικά απαντώνται 8 διαφορετικά είδη χελωνών, εκ 

των οποίων τα τρία είναι της ξηράς, τα δύο των γλυκών νερών και τα 

υπόλοιπα τρία � η Dermochelys coriacea (φώτο 1), η Chelonia mydas (φώτο 

2) και η Caretta caretta (φώτο 3) �  είναι θαλάσσια.  Από αυτές η Caretta 

caretta ωοτοκεί σε παραλίες της χώρας µας, της Κύπρου και της Νότιας 

Τουρκίας, η Μύδας ωοτοκεί σε παραλίες της Κύπρου και της Νότιας Τουρκίας, 
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ενώ η ∆ερµατοχελώνα δεν ωοτοκεί στη Μεσόγειο αλλά αποτελεί 

µεταναστευτικό είδος από την Κεντρική Αµερική που έρχεται για ανεύρεση 

τροφής.   
 
2.5.  Βιολογία και οικολογία της Caretta caretta  

 

 Περιοχές διαβίωσης: Απαντάται σε όλο τον κόσµο, κυρίως σε 

υποτροπικές και σπανιότερα σε τροπικές περιοχές (Dodd, p.16).  Στη νήσο 

Μάσιρα, ανοιχτά του Οµάν, κατά την περίοδο της ωοτοκίας συναντάται ο 

µεγαλύτερος αριθµός θηλυκών ατόµων (περίπου 30.000).  Επίσης, σηµαντικό 

αριθµό θηλυκών βρίσκουµε στις νοτιανατολικές πολιτείες των Η.Π.Α., στη 

Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία.  Οι ελληνικές παραλίες που 

φιλοξενούν θηλυκές χελώνες, που ανήκουν σε υποείδος της Caretta caretta 

(Bowen et.al, 1993),  την περίοδο της ωοτοκίας είναι οι παραλίες της 

Ζακύνθου, του Κυπαρισσιακού κόλπου, του Λακωνικού κόλπου, του 

Ρεθύµνου, των Χανίων, του κόλπου της Μεσσαράς (φώτο 4) και της 

Κεφαλονιάς (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.  17,& Μαργαριτούλη, 1995, σ.  10).   

 Προσαρµογή στο θαλάσσιο περιβάλλον: Η Caretta caretta 

εµφανίστηκε στη γη µε τη σηµερινή της µορφή πριν από 80 εκατοµµύρια 

χρόνια και, όπως όλες οι θαλάσσιες χελώνες, έχουν προσαρµοστεί 

δευτερογενώς στα θαλάσσια νερά.  Τα κοντόχοντρα πόδια των χερσαίων 

χελωνών εξελίχθηκαν σε πεπλατυσµένα πτερύγια.  Τα µπροστινά πτερύγια 

χρησιµοποιούνται στο νερό για προώθηση, ενώ τα πισινά σαν κατευθυντήρια.  

Έχουν όµως το µειονέκτηµα ότι οι ενήλικες δεν µπορούν να σηκώσουν το 

σώµα τους από το έδαφος, πράγµα που κάνει την κίνησή τους στη στεριά 

πολύ δύσκολη (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.σ, 10-11). 

  Ως ζώο µε δευτερογενή προσαρµογή στα θαλάσσια νερά, έπρεπε να 

αναπτύξει έναν εκκριτικό µηχανισµό µε τον οποίο θα αποβάλλει την περίσσεια 

άλατος που προσλαµβάνει τόσο µε την τροφή του όσο και µε το νερό που 

πίνει, αφού οι νεφροί µόνοι τους δε θα προλάβαιναν.  Αυτός ο µηχανισµός 

υπάρχει στις περιοχές γύρω από τα µάτια.  Πρόκειται για έναν  αδένα που 

παράγει ένα υγρό σαν δάκρυ, το οποίο περιέχει κυρίως νάτριο και χλώριο σε 

συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές του πλάσµατος του αίµατος αλλά και 

του θαλασσινού νερού (Schmidt et.al, 1990, p.342).  Τα δάκρυα αυτά είναι 
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εκείνα που παρατηρούνται κατά την ωοτοκία της θηλυκής.  Τα δάκρυα αυτά 

δεν πρέπει να συγχέονται µε τα ανθρώπινα δάκρυα τα οποία ενώ έχουν 

αλµυρή γεύση είναι στην πραγµατικότητα ισοτονικά µε το πλάσµα του 

αίµατος, γι� αυτό και οι δακρυϊκοί αδένες στον άνθρωπο δεν παίζουν ρόλο 

στην έκκριση των αλάτων (Schmidt et.al, 1990, p.343).   

 Εξωτερικά χαρακτηριστικά: Το χρώµα του καραπάτσου ποικίλει κι 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το είδος των συµβιωτικών οργανισµών που 

έχουν προσκολληθεί επάνω του.  Συνήθεις συµβιωτικοί οργανισµοί που 

απαντώνται είναι: πλατυέλµινθες (κεστώδεις, νηµατώδεις και κυρίως 

τρηµατώδεις), κνιδόζωα (υδρόζωα, ανθόζωα), µαλάκια (γαστρόποδα, δίθυρα), 

δακτυλιοσκώληκες, καρκινοειδή (αµφίποδα, ισόποδα, βραχύουρα, βρυόζωα), 

χορδωτά (ουροχορδωτά και ψάρια), καθώς και φυτικοί οργανισµοί (Dodd, 

1988, p.p 55 - 60).   Το καραπάτσο φυσιολογικά έχει ένα κοκκινοκαφέ χρώµα, 

ενώ στην περίπτωση που καλύπτεται από φύκια γίνεται πρασινωπό.  Σε µία 

έρευνα που διεξήχθη στο Μεξικό µε δείγµα 33 θηλυκές χελώνες Caretta 

caretta βρέθηκαν συνολικά 37 διαφορετικοί φυτικοί συµβιωτικοί οργανισµοί.  

Οι συµβιωτικοί αυτοί οργανισµοί είχαν µεγάλη ανθεκτικότητα, αφού 

κατάφερναν να επιβιώνουν σε ένα ασταθές ενδιαίτηµα µε διαρκείς αλλαγές 

στη θερµοκρασία και στην φωτεινή ακτινοβολία (Senties et.al, 1999, p.  185).  

Το καραπάτσο είναι καρδιόσχηµο και αποτελείται από πέντε σπονδυλικές ή 

ραχιαίες πλάκες καθώς και από πέντε πλευρικές εκατέρωθεν.  Το πλάστρο 

έχει κιτρινωπό χρώµα, ενώ το δέρµα γύρω από το λαιµό και τα πτερύγια έχει 

χρώµα που ποικίλει από κίτρινο µέχρι λαδί.  Τα πτερύγια, τέλος, έχουν το ίδιο 

χρώµα µε το καραπάτσο (κοκκινοκαφέ).  Το βάρος και το µέγεθός ποικίλλει 

από πληθυσµό σε πληθυσµό.  Στα περισσότερα µέρη του κόσµου το βάρος 

της ενήλικης κυµαίνεται από 113 µέχρι 140 κιλά και το µέγεθος του όστρακου 

από 71 µέχρι 124 εκατοστά.  Στην περίπτωση του ελληνικού πληθυσµού το 

βάρος είναι αρκετά µικρότερο και το όστρακο έχει µήκος από 65 έως 98 

εκατοστά, ενώ δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές τόσο στο βάρος όσο 

και στο µήκος ανάµεσα σε αρσενικά και θηλυκά άτοµα (Μπάτεργουωρθ, 

1989, σ.σ.  17-18 & Kenneth, 1988, p.p.  5-7).  Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και 

για τους νεοσσούς, αφού παγκοσµίως το µέγεθος του όστρακου είναι περίπου 

45 χιλιοστά, ενώ στην περίπτωση του ελληνικού πληθυσµού είναι µόλις 40 

χιλιοστά.  Λίγα δεδοµένα υπάρχουν για τη µακροβιότητα των θηλυκών 
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ατόµων Caretta caretta, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου δεδοµένα για αρσενικά 

άτοµα.  Υπολογίζεται ότι µε τις σηµερινές συνθήκες διαβίωσης τα θηλυκά 

άτοµα φτάνουν µέχρι την ηλικία των 47 � 62 ετών.  Είναι ζώο εξώθερµο (η 

θερµοκρασία του σώµατός µεταβάλλεται ανάλογα µε τη θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος).  Συνήθως η θερµοκρασία τους είναι 1,1 � 4,5 0C βαθµούς 

υψηλότερη από τη θερµοκρασία της θάλασσας.  Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε 

σε µυϊκή δραστηριότητα είτε στην έκθεσή στον ήλιο.  Είναι αρκετά ευαίσθητη 

στις χαµηλές θερµοκρασίες και παραµονή της σε νερά µε θερµοκρασία 5,5  0C 

µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στο θάνατο. 

 ∆ιατροφικές συνήθειες:  Είναι σαρκοφάγο ζώο και τρέφεται κυρίως µε 

αργοκίνητους ασπόνδυλους οργανισµούς όπως µε καβούρια, µαλάκια, 

σφουγγάρια, µέδουσες, αχινούς και σε σπάνιες περιπτώσεις µε ψάρια ή 

φύκια.  Οι ισχυρές σιαγόνες της (δεν έχει δόντια) είναι κατάλληλα 

προσαρµοσµένες για να συνθλίβει σκληρές τροφές (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.  

20,& Μαργαριτούλη, 1995, σ.  16, & Μαργαριτούλης κ.α.  σ.  98).  Τα ανήλικα 

άτοµα συχνά τρέφονται µε µακροπλαγκτόν (Dodd, 1988, p.61).  Σε µια έρευνα 

του Hughes (1974) παρατηρήθηκαν κανιβαλιστικές τάσεις σε ενήλικα άτοµα 

που τρέφονταν µε νεοσσούς.   

 Αναπνοή: Η αναπνοή, όπως και όλων των ερπετών, είναι πνευµονική.  

Έχει όµως αναπτύξει και συµπληρωµατικούς τρόπους αναπνοής.  Μέσω των 

ρινικών κοιλοτήτων φέρνει νερό στο στόµα και στον οισοφάγο.  Εκεί το 

οξυγόνο δεσµεύεται από τις πτυχές του φάρυγγα, που λειτουργούν σαν 

βράγχια.  Επίσης, παίρνει νερό µέσα στην κλοάκη γεµίζοντας και αδειάζοντας 

δύο σάκους, που υπάρχουν µέσα σ� αυτήν.  ∆ηµιουργούν έτσι ένα αργό 

ρεύµα που επιτρέπει τη δέσµευση του οξυγόνου (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.  

11).  Από πειράµατα που έχουν διεξαχθεί, µπορεί να παραµείνει στο νερό 

χωρίς να πάρει αέρα µέχρι και για τρεις ώρες.  Όταν όµως είναι µπλεγµένη σε 

δίχτυα, λόγω της προσπάθειας να απεµπλακεί από αυτά, ο χρόνος 

παραµονής κάτω από το νερό µειώνεται δραµατικά.   

  Φυσιολογικά κοιµάται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 

µειώνοντας τις απαιτήσεις της σε οξυγόνο, ενώ στους ανοικτούς ωκεανούς 

κοιµάται στην επιφάνεια της θάλασσας.  Σε ορισµένες περιοχές οι θαλάσσιες 

χελώνες Caretta caretta πέφτουν σε χειµερία νάρκη µειώνοντας το 

µεταβολισµό τους και τις ανάγκες τους σε οξυγόνο.    
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  ∆ιαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα: Οι χελώνες Caretta caretta 

χαρακτηρίζονται από φυλετικό διµορφισµό, αλλά η αναγνώριση του φύλου 

από τον άνθρωπο είναι συχνά δύσκολη, γιατί οι διαφορές είναι συνήθως 

µικρές.  Οι ενήλικες αρσενικές έχουν πιο χοντρές και µακρύτερες ουρές 

(σχεδόν τριπλάσιο µήκος από αυτές των θηλυκών), γαµψά και µακρύτερα 

νύχια στα µπροστινά πτερύγια, πλατύτερο κεφάλι, το καραπάτσο τους είναι 

γωνιώδες σε σχέση µε το θολωτό καραπάτσο των θηλυκών, το πλάστρον 

τους είναι µικρότερο από αυτό των θηλυκών � πιθανώς για να καταφέρνουν 

να διευθετούν τη µακρύτερη ουρά τους � και το άνοιγµα της κλοάκης είναι πιο 

πίσω απ� ότι στις θηλυκές (Dodd, 1988, p.28).  Σε χελώνες που δεν έχουν 

φτάσει στην ωριµότητα η αναγνώριση του φύλου από εξωτερικά 

χαρακτηριστικά είναι αδύνατη.  Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µόνο µε τη χρήση 

ειδικών µεθόδων όπως λαπαροσκόπηση, ιστολογικές εξετάσεις, 

ραδιοανοσολογικές αναλύσεις κ.α.  (Dodd, 1988, p.28 - 29).    

  Ο φυλοκαθορισµός γίνεται από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος 

κατά τη διάρκεια της επώασης των αυγών (Mrosovsky, 1994, p.p.  16 � 27 & 

Shine, 1999, p.p.  186 �189).  Οι ενήλικες χελώνες στερούνται φυλετικών 

χρωµοσωµάτων (Dodd, p.48).  Από πειράµατα που έχουν γίνει έχει 

διαπιστωθεί ότι από αυγά που εκκολάπτονται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες 

των 30  0C  τα άτοµα που προκύπτουν είναι όλα θηλυκά, ενώ όταν η 

θερµοκρασία επώασης είναι 29  0C ή µικρότερη τότε προκύπτουν µόνο 

αρσενικά άτοµα.  Σε θερµοκρασία επώασης 30  0C προκύπτουν άτοµα και 

των δύο φύλων (Yntema, 1980).  Αυτά τα πειράµατα δείχνουν ότι σε φυσικούς 

πληθυσµούς από µερικές φωλιές είναι δυνατόν να παραχθούν µόνο αρσενικά 

άτοµα και από µερικές άλλες µόνο θηλυκά, γεγονός που εξαρτάται από τη 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος.  Συχνά όµως, και η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος µιας φωλιάς εξαρτάται από τη θέση της στην παραλία.  Έτσι, 

ανάλογα µε το µήνα εναπόθεσης των αυγών και τη θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος, είναι διαφορετικές οι αναλογίες αρσενικών και θηλυκών 

ατόµων (Mrosovsky et.al, 1994).  Ίσως, λοιπόν, να είναι παρακινδυνευµένο να 

υποθέσουµε ότι η αναλογία φύλου στις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta 

είναι 1:1.   
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  Τα αρσενικά άτοµα από τη στιγµή που θα εισέλθουν στο νερό ως 

νεοσσοί δεν επιστρέφουν ποτέ στην παραλία, εν αντιθέσει µε τα θηλυκά που 

επιστρέφουν για να γεννήσουν τα αυγά τους (Schmidt et.al, 1990, p.342).   

  Αναπαραγωγή: Φτάνουν στη σεξουαλική ωριµότητα σε ηλικία 15 � 20 

ετών, αν και αυτό µπορεί να ποικίλει τόσο ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικών 

πληθυσµών όσο και σε άτοµα του ίδιου πληθυσµού (Dodd, 1988, p.29).  

 Κατά την περίοδο αναπαραγωγής σχηµατίζουν οµάδες που 

αποτελούνται από ένα θηλυκό και πολλά αρσενικά.  Πριν το ζευγάρωµα, 

µερικές φορές λαµβάνει χώρα κάποιο είδος ερωτικού χορού (φώτο 5).  Η 

αρσενική κολυµπάει κυκλικά γύρω από τη θηλυκή για µερικά λεπτά και µε µία 

ξαφνική κίνηση προσεγγίζει τη θηλυκή από την πίσω µεριά του σώµατός της, 

ακουµπώντας το κεφάλι της πάνω στον ώµο της και δαγκώνοντάς την µερικές 

φορές στο λαιµό ή στους ώµους για να σταθεροποιηθεί (Limpus, 1985).  Στη 

διάρκεια του ζευγαρώµατος η πολύ µακρύτερη ουρά της αρσενικής στρέφεται 

προς τα κάτω και πιέζεται προς την κλοάκη της θηλυκής.  Η αρσενική 

κρατιέται µε τα νύχια της  από το καβούκι της θηλυκής στις περιοχές των 

ώµων της και έχει το κεφάλι της πάνω στο καβούκι της, το οποίο και 

ανασηκώνει µόνο όταν θέλει να κατευθύνει τη θηλυκή προς την επιφάνεια για 

αναπνοή.  Κατά τη διάρκεια του ζευγαρώµατος η θηλυκή δείχνει ανταπόκριση 

σε εξωτερικά ερεθίσµατα, εν αντιθέσει µε την αρσενική η οποία είναι 

αφοσιωµένη στο ζευγάρωµα.  Το ζευγάρωµα συµβαίνει συνήθως καθ�οδόν 

προς τις περιοχές ωοτοκίας και σε µεγάλες αποστάσεις από τις ακτές και 

µπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες (Dodd, 1988.  p.29).  Χάρη όµως στην 

ικανότητα των θηλυκών να διατηρούν το σπέρµα ζωντανό για πολύ καιρό, 

είναι δυνατόν το ζευγάρωµα να έχει γίνει πολλούς µήνες πριν από τη 

γονιµοποίηση (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.  13 & Μαργαριτούλη, 1995, σ.  16).  

Το ζευγάρωµα συµβαίνει συνήθως στην επιφάνεια της θάλασσας, αν και 

έχουν αναφερθεί περιπτώσεις για ζευγάρωµα κάτω από την επιφάνεια 

(Limpus, 1985).  Είναι πολυανδρικά ζώα, δηλαδή ένα θηλυκό µπορεί να 

ζευγαρώσει µε περισσότερα από ένα αρσενικό στη διάρκεια µίας 

αναπαραγωγικής περιόδου.  Η γονιµοποίηση είναι εσωτερική (Dodd, 1988.  

p.31).  Σε άρθρο του Kamezaki αναφέρεται η δηµιουργία υβριδιακού 

στελέχους από τη διασταύρωση Caretta caretta µε Eretmochelys imbricata.  

Και οι δύο οργανισµοί ανήκουν στην ίδια οικογένεια (Cheloniidae), αλλά έχουν 
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διαφορετικό αριθµό χρωµοσωµάτων.  Η µεν Caretta caretta έχει 58 

χρωµοσώµατα, η δε Eretmochelys imbricata 56.   

  Κατασκευή φωλιάς: Η κατασκευή της φωλιάς συµβαίνει κατά τους 

θερµούς µήνες του έτους, δηλαδή τους µήνες Μάιο ως Αύγουστο για το 

Βόρειο Ηµισφαίριο και τους µήνες Οκτώβριο ως Mάρτιο για το Νότιο 

Ηµισφαίριο.  Όσο πλησιάζουµε τις τροπικές περιοχές τόσο πιο διευρυµένη 

είναι η περίοδος φωλεοποίησης.  Στην περίπτωση των ελληνικών πληθυσµών 

η φωλεοποίηση συµβαίνει κατά τους µήνες Μάιο ως Ιούλιο.  Η κατασκευή 

γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις είναι 

δυνατόν να έχουµε την κατασκευή φωλιάς κατά τη διάρκεια της ηµέρας (Dodd, 

1988.  p.p.  32 � 33).   

  Για την έξοδό τους από τη θάλασσα οι θηλυκές φαίνεται να 

επηρεάζονται περισσότερο από τα παλιρροιακά ρεύµατα και λιγότερο από τις 

φάσεις του φεγγαριού (Frazer, 1981,  p.p.  95-96), ενώ δε φωλιάζουν οµαδικά.  

Η συνολική διάρκεια της κατασκευής της φωλιάς είναι περίπου 1,5 ώρα και 

χωρίζεται σε εννέα στάδια (Dodd, 1988.  p.p.  33-34). 

1.  Προσέγγιση στην παραλία.  Σε αυτή τη φάση οι θηλυκές προσεγγίζουν την 

παραλία και παραµένουν µέσα στο νερό, βγάζοντας το κεφάλι τους έξω από 

αυτό για να επιθεωρήσουν την παραλία.  Σε αυτή τη φάση είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητες και επιστρέφουν στη θάλασσα αν αντιληφθούν κίνδυνο.   

2.  Έξοδος στην παραλία.  Η προσέγγιση της παραλίας γίνεται από 

εµπρόσθιες κινήσεις οι οποίες διακόπτονται από µικρές ανάπαυλες.  Σε αυτή 

τη φάση η χελώνα έχει το κεφάλι της σε θέση σχεδόν παράλληλη µε την άµµο, 

ενώ η κίνηση επιτυγχάνεται µε συγχρονισµένες κινήσεις των πτερυγίων 

(κινούνται ταυτόχρονα το µπροστινό δεξί πτερύγιο µε το πισινό αριστερό και 

αντίστοιχα) (φώτο 6).   

3.  Περιφορά.  Σε αρκετές περιπτώσεις πριν την κατασκευή της φωλιάς 

προηγείται µια φάση κατά την οποία η χελώνα περιφέρεται πάνω στην 

παραλία, µερικές φορές για αρκετά µεγάλη απόσταση, µε το κεφάλι 

χαµηλωµένο µέχρι τελικά να αποφασίσει την κατασκευή φωλιάς ή την 

επιστροφή στη θάλασσα (φώτο 7).   

4.  Το σκάψιµο της φωλιάς.  Σ� αυτή τη φάση η χελώνα µε τη βοήθεια κυρίως 

των πισινών πτερυγίων σκάβει ένα λάκκο στον οποίο µπαίνει η ίδια ώστε να 

µην προεξέχει το καβούκι της από την άµµο.  Συνήθως είναι πιο βαθύς στο 
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πίσω µέρος και πιο ρηχός µπροστά.  Η φάση αυτή διαρκεί 6 � 10 λεπτά, αν 

και εξαρτάται από τη σύσταση της άµµου. 

5.  Κατασκευή αυγοθαλάµου.  Με εναλλακτικές κινήσεις των πισινών 

πτερυγίων η χελώνα κατασκευάζει τον αυγοθάλαµο στον οποίο θα αποθέσει 

τα αυγά.  Συγκεκριµένα, καθώς µε το ένα πτερύγιο σκάβει την άµµο µε το 

άλλο αποτρέπει την πτώση της στο λάκκο, ενώ ταυτόχρονα την αποµακρύνει.  

Κάθε κύκλος διαρκεί γύρω στα 27 � 37 δευτερόλεπτα και ανάµεσά τους 

παρεµβάλλονται διαλείµµατα 5 � 10 δευτερολέπτων.  Όταν τα πτερύγια δεν 

µπορούν να φτάσουν άλλη άµµο από τον πυθµένα του αυγοθαλάµου, τότε 

αρχίζει να αποµακρύνει άµµο από τα πλευρικά τοιχώµατα της κάτω 

επιφάνειάς του.  Το αποτέλεσµα είναι το σχήµα του αυγοθαλάµου να είναι 

φλασκοειδές.  Οι διαστάσεις των αυγοθαλάµων διαφέρουν από χελώνα σε 

χελώνα και από πληθυσµό σε πληθυσµό.  Κατά µέσο όρο η κορυφή του 

αυγοθαλάµου απέχει από την επιφάνεια της άµµου περίπου 28 εκατοστά, ενώ 

το βάθος του αυγοθαλάµου είναι περίπου 55 εκατοστά και η διάµετρός του 

είναι περίπου 21 εκατοστά (φώτο 8).  Η διαδικασία κατασκευής του 

αυγοθαλάµου διαρκεί γύρω στα 10 � 15 λεπτά και εικονίζεται και στη 

σχηµατική παράσταση που ακολουθεί7. 

 
 

                  Α                                                 Β                   

 

                    Γ                                           ∆ 

  Κινήσεις εκσκαφής από µία θηλυκή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής αυγοθαλάµου. 

                                                           
7 H εικόνα είναι από το: Margaritoulis, D. (1983). Preliminary observations on the breeding behavoir 
and ecology of Caretta caretta in Zakynthos, Greece. Biologia Gallo-Hellenica. Vol.X, p. 326. 
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6.  Εναπόθεση αυγών.  Η διαδικασία αυτή αρχίζει 15 � 20 δευτερόλεπτα µετά 

την κατασκευή του αυγοθαλάµου.  Τα αυγά πέφτουν από την κλοάκη είτε ένα 

ένα είτε σε δυάδες και σπανιότερα σε τριάδες ή τετράδες µε ταυτόχρονη 

κίνηση του σώµατος, ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουσή τους.  Στο τέλος της 

εναπόθεσης τα αυγά µπορούν να καταλαµβάνουν το 50% ή και το 100% του 

αυγοθαλάµου (φώτο 9).  Τα αυγά εναποθέτονται περιλουσµένα από µια 

βλέννα η οποία αποτρέπει το σπάσιµό τους.  Πριν από αυτή τη διαδικασία, αν 

η χελώνα αντιληφθεί τον παραµικρό κίνδυνο εγκαταλείπει την προσπάθεια της 

ωοτοκίας και επιστρέφει στη θάλασσα.  Όταν όµως εξελίσσεται η φάση της 

εναπόθεσης, η πιθανότητα να εγκαταλείψει την προσπάθεια µειώνεται.  Ο 

ρυθµός απόθεσης των αυγών είναι περίπου 8,5 αυγά το λεπτό.  

(Μargaritoulis, 1985).   

7.  Η κάλυψη του αυγοθαλάµου.  Μετά την εναπόθεση των αυγών, η χελώνα 

ξεκουράζεται για 1 � 3 λεπτά πριν αρχίσει να τα καλύπτει µε άµµο.  Και πάλι, 

µε την αποκλειστική χρήση των πισινών πτερυγίων συλλέγει άµµο από αυτήν 

που είχε αποµακρύνει νωρίτερα και µε λεπτές κινήσεις στην αρχή και πιο 

αδρές στη συνέχεια καλύπτει πλήρως τον αυγοθάλαµο.  Τα µπροστινά 

πτερύγια χρησιµοποιούνται µόνο για τη σταθεροποίηση του σώµατος.  Αυτή η 

διαδικασία διαρκεί 10 � 15 λεπτά.   

8.  Η κάλυψη της φωλιάς.  Μόλις τελειώσει η κάλυψη του αυγοθαλάµου η 

χελώνα αρχίζει να αποµακρύνεται από αυτόν, ενώ µε τα µπροστινά της 

πτερύγια πετάει άµµο προς τα πίσω.  Η άµµος εκσφενδονίζεται µε µεγάλη 

ταχύτητα και σχεδόν προς κάθε κατεύθυνση.  Το αποτέλεσµα είναι να 

προκύπτει µια περιοχή µε ανακατεµένη άµµο επιφάνειας 3,4m Χ 1,3m ή και 

µεγαλύτερη, κάνοντας τον εντοπισµό του αυγοθαλάµου πολύ δύσκολη 

υπόθεση για τους φυσικούς θηρευτές (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.σ.  13-14).  

Τα µπροστινά πτερύγια µπορεί να δουλεύουν είτε ταυτόχρονα είτε εναλλάξ.  Η 

διαδικασία αυτή διαρκεί 26 � 45 λεπτά.   

9.  Επιστροφή στη θάλασσα.  Ξαφνικά η χελώνα σταµατάει να πετάει άµµο, 

σηκώνει το κεφάλι της και αφού επιβλέψει στα γρήγορα την παραλία θα 

επιστρέφει στη θάλασσα.  Είναι πιθανόν κατά την επιστροφή να κάνει µικρά 

διαλείµµατα.   

 Η διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω είναι στερεότυπη.  

Ακολουθείται ακόµα και από τραυµατισµένες χελώνες µε παραµορφωµένα ή 
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κοµµένα πτερύγια.  Σε σπάνιες περιπτώσεις, µια χελώνα εναποθέτει αυγά, τα 

καλύπτει µε άµµο, εν συνεχεία εναποθέτει κι άλλα αυγά τα οποία και 

ξανακαλύπτει.  Οι χελώνες αυτές µάλλον είναι ακόµα άπειρες (Caldwell, 

1962).   

 Αυγά - Νεοσσοί: Τα αυγά είναι ως επί το πλείστον σφαιρικά και λευκά 

(φώτο 10).  Ο λόγος που κρύβονται από τη θηλυκή στην άµµο είναι για 

προστασία τόσο από θηρευτές, όσο και από τις υψηλές θερµοκρασίες του 

περιβάλλοντος που διαφορετικά θα τα κατέστρεφαν (Βώκου, 1992.  σ.  74).  

Το κέλυφός τους είναι εύκαµπτο και η υφή τους µοιάζει µε της περγαµηνής.  

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, είναι καλυµµένα µε βλέννα η οποία 

στεγνώνει λίγες ώρες αργότερα.  Τα αυγά που αποθέτονται στην αρχή στον 

αυγοθάλαµο είναι µεγαλύτερα από αυτά που αποθέτονται στο τέλος.  Ο 

αριθµός των αυγών, που η θηλυκή αποθέτει σε κάθε φωλιά, διαφέρει από 

πληθυσµό σε πληθυσµό.  Στην Ελλάδα (Ζάκυνθος) ο µέσος όρος είναι γύρω 

στα 110 αυγά ανά φωλιά.  Οι θηλυκές γεννούν περισσότερες φορές από µία 

στη διάρκεια κάθε αναπαραγωγικής περιόδου (1 � 6 φορές κάθε χρόνο, ενώ 

για τους ελληνικούς πληθυσµούς τα στοιχεία αναφέρουν 1 � 3 φορές κάθε 

χρόνο), αλλά γεννούν κάθε δύο µε τρία χρόνια.  Το διάστηµα από τη µια 

ωοτοκία ως την άλλη είναι συνήθως 14 ηµέρες, αν και ποικίλει από πληθυσµό 

σε πληθυσµό.  Σε αυτό το χρονικό διάστηµα παραµένουν συνήθως κοντά 

στην παραλία.  Οι επαναληπτικές ωοτοκίες συµβαίνουν συνήθως στην ίδια ή 

σε γειτονική παραλία.  Τα αυγά εκκολάπτονται σε 45 έως 65 ηµέρες (Μ.Ο.  

55).  Όσο υψηλότερη είναι  η θερµοκρασία του περιβάλλοντος τόσο ταχύτερη 

είναι η επώαση των αυγών.  Έχει βρεθεί ότι αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1  
0C συντελεί στη µείωση της διάρκειας της επώασης κατά 5 ηµέρες (Mrosovsky 

& Yntema, 1980).  Παρατεταµένες θερµοκρασίες κάτω των 24  0C ή πάνω των 

32  0C έχουν ως αποτέλεσµα τη µειωµένη επιτυχή επώαση (McGehee, 1979 

& Yntema, 1980).  Πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι, λόγω µεταβολικών 

διεργασιών, η θερµοκρασία του αυγοθαλάµου είναι γύρω στους 0,9  0C 

υψηλότερη από τη θερµοκρασία της άµµου που τον περιβάλει.   

  Οι νεοσσοί, αφού βγουν από τ' αυγά, ξεκουράζονται για µία ηµέρα 

περίπου και εν συνεχεία αρχίζουν να σκάβουν οµαδικά για την αναρρίχησή 

τους προς την επιφάνεια.  Επειδή το οξυγόνο είναι λίγο, η αναρρίχηση αυτή 

διαρκεί 2 µε 4 ηµέρες.  Φυσιολογικά, οι νεοσσοί ενεργοποιούνται µε κάποια 
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θερµοκρασιακή µεταβολή.  Πλησιάζοντας την επιφάνεια στη διάρκεια της 

ηµέρας σταµατούν κάθε τους κίνηση, καθώς η υψηλή θερµοκρασία τους 

ναρκώνει.  Περιµένουν ακριβώς κάτω από την επιφάνεια την πτώση της 

θερµοκρασίας της άµµου, που συµβαίνει το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί και 

µε µια οµαδική έξοδο τρέχουν προς τη θάλασσα8 (φώτο 11), ενώ κάνουν 

πολύ µικρά διαλείµµατα της τάξης του ενός δευτερολέπτου.  Στην πορεία τους 

αυτή οδηγός είναι το φως των αστεριών που ανακλάται στη θάλασσα 

(φωτοτακτισµός) ή το µπλε χρώµα των κυµάτων κατά τη διάρκεια της ηµέρας.  

Συνήθως η εκκόλαψη γίνεται κατά οµάδες, λόγω του µεγάλου αριθµού αυγών.  

Μόλις φτάσουν στο νερό οι νεοσσοί παραµένουν στην επιφάνεια και αρχίζουν 

να κολυµπούν γρήγορα και για είκοσι περίπου ώρες χωρίς να σταµατήσουν, 

προκειµένου να αποµακρυνθούν από την ακτή, όπου βρίσκονται και οι 

περισσότεροι φυσικοί εχθροί.  Υπάρχουν δύο είδη διαφορετικής κολύµβησης 

των νεοσσών, η επιφανειακή και η υποβρύχια κολύµβηση (Salmon and 

Wyneken, 1987).  Κατά την επιφανειακή κολύµβηση χρησιµοποιούνται και τα 

τέσσερα πτερύγια για προώθηση, ενώ κατά την υποβρύχια τα µπροστινά 

πτερύγια χρησιµοποιούνται για προώθηση και τα πισινά για καθοδήγηση.  Τα 

δύο είδη κολύµβησης εναλλάσσονται, αν και υπερισχύει η υποβρύχια 

κολύµβηση.  Πολύ λίγα είναι γνωστά για τα πρώτα χρόνια της ζωής των 

νεοσσών και κυρίως για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους, γι� αυτό 

ονοµάζονται και χαµένα χρόνια (lost years) (http://www.turtles.org/loggerd.htm, p.2).   
Υπολογίζεται πάντως ότι από 1.000 νεοσσούς µόνο 1 ή 2 φτάνουν 

στην ενηλικίωση (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.σ.  15-20,& Μαργαριτούλη, 1995, 

σ.  10).  Συγκεκριµένα, σε σταθερούς πληθυσµούς η πιθανότητα να φτάσει 

ένα αυγό µέχρι τη σεξουαλική ωριµότητα είναι 0,0025, ενώ σε πληθυσµούς 

που δέχονται πιέσεις η πιθανότητα είναι από 0,0009 έως 0,0018 (Frazer & 

Richardson, 1986).  Η πιθανότητα επιβίωσης πρέπει να κυµαίνεται σε µια τιµή 

γύρω στο 0,0013 για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του πληθυσµού 

(Richardson & Richardson, 1982). 

 Απειλές � εχθροί: Η χελώνα Caretta caretta από το 1978 θεωρείται 

απειλούµενο είδος και συγκαταλέγεται στο Παράρτηµα Ι του Convention on 

                                                           
8 Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νεοσσοί βγαίνουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας.   
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International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)9, 

ενώ η Παγκόσµια Ένωση για την Προστασία της Φύσης (International Union 

for the Conservation of Nature) τη θεωρεί ως τρωτή 

(http://www.turtles.org/loggerd.htm, p.1).   
  α) Φυσικοί κίνδυνοι: Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται σπονδυλωτά 

ως συναγωνιστές του είδους.  Αν και είναι σύνηθες φαινόµενο οι χελώνες 

Caretta caretta να µοιράζονται πολλές παραλίες ωοτοκίας µε άλλες θαλάσσιες 

χελώνες, παρόλα αυτά δε φαίνεται να έχει αναπτυχθεί κάποιο είδος 

συναγωνισµού µεταξύ τους (Dodd, p.54).  Σηµαντικότερος φυσικός κίνδυνος 

για τις θαλάσσιες χελώνες, τους νεοσσούς και τ� αυγά είναι οι αντίξοες καιρικές 

συνθήκες.  Ο αέρας, η βροχή, το κρύο και οι παράκτιες φουσκοθαλασσιές 

επιδρούν και επηρεάζουν όλα τα στάδια της ζωής της χελώνας.  

Θερµοκρασίες χαµηλότερες των 140C  προκαλούν προβλήµατα ακόµη και σε 

ενήλικες χελώνες.  Τ� αυγά για να ωριµάσουν χρειάζονται ζεστή άµµο µε ένα 

ελάχιστο ποσοστό υγρασίας.  Ασυνήθιστο κρύο, βροχές ή καταιγίδες µπορούν 

να καταστρέψουν πάρα πολλά αυγά ή νεοσσούς στην προσπάθειά τους να 

αναρριχηθούν στην επιφάνεια.  Τέλος, η διάβρωση του εδάφους µπορεί να 

καταστρέψει τις παραλίες ωοτοκίας.  Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόµα και 

ρίζες φυτών µπορούν να καταστρέψουν µια φωλιά ή να εµποδίσουν τους 

νεοσσούς να ανέλθουν στην επιφάνεια της άµµου (Limpus, 1985 & 

Witherington, 1986).   

  Οι φυσικοί θηρευτές των αυγών και των νεοσσών ποικίλλουν ανάλογα 

µε τη γεωγραφική θέση.  Στην Αµερική τα ρακούν παίρνουν τα αυγά καθώς οι 

χελώνες τα αποθέτουν στη φωλιά, ενώ τα καβούρια σκάβουν στην άµµο και 

τρώνε αυγά και νεοσσούς.  Έχουν αναφερθεί και άλλα ζώα ως θηρευτές των 

αυγών όπως µυρµήγκια, ποντίκια, γουρούνια ακόµα και αρκούδες.  Στην 

Ελλάδα κουνάβια, αλεπούδες και σκύλοι ξεσκάβουν τις φωλιές.  Εκτός βέβαια 

από τα µεγάλα ζώα, υπάρχει κι ένας µεγάλος αριθµός µικροβίων και µυκήτων 

που προσβάλει τα αυγά και µπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή τους 

(Dodd, 1988.  p.  43). 

  Στην πορεία τους προς τη θάλασσα οι νεοσσοί κινδυνεύουν από τα ίδια 

ζώα, αλλά και από πουλιά όπως τα κοράκια, τους γλάρους και τους 
                                                           
9 Για όσες χώρες � µέλη συνυπογράφουν το Παράρτηµα Ι του CITES απαγορεύεται οποιαδήποτε 
µορφή εµπορικής εκµετάλλευσης των αναφερόµενων οργανισµών.   
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κορµοράνους.  Όσοι από τους νεοσσούς καταφέρουν να φτάσουν στη 

θάλασσα, απειλούνται από διάφορα µεγάλα ψάρια.  Επιπλέον, επειδή δεν 

είναι ικανοί να παραµείνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα στο νερό, 

βγαίνουν συχνά στην επιφάνεια για ν� αναπνεύσουν και έτσι γίνονται λεία 

διαφόρων πουλιών.  Οι ενήλικες χελώνες γίνονται συχνά λεία καρχαριών 

(Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.σ.  21-22,& Μαργαριτούλη, 1995, σ.  17).  Σε 

πολλές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί χελώνες στις οποίες απουσιάζουν τα 

πισινά πτερύγιά τους ή ακόµα και κοµµάτι από το καβούκι τους ως 

αποτέλεσµα τέτοιων επιθέσεων (Dodd, 54).  Σε πειράµατα που έγιναν µε 

χελώνες σε αιχµαλωσία έχει παρατηρηθεί ότι και αυτές αρκετές φορές 

υιοθετούν εξαιρετικά επιθετική συµπεριφορά απέναντι στους καρχαρίες 

δαγκώνοντάς τους στα βράγχια (Rudloe, 1979).  Η πιο συνήθης αντιµετώπιση 

της επίθεσης ενός καρχαρία είναι είτε η χελώνα να διπλώνει τα πτερύγιά της 

κάτω από το πλάστρον, να λυγίζει το κεφάλι της και να προβάλει το καβούκι 

της ως ασπίδα, είτε να πηγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας και µε διαρκή 

χτυπήµατα των πτερυγίων της να παράγει έναν ισχυρό θόρυβο, ο οποίος 

φαίνεται να αποθαρρύνει τον καρχαρία (Rudloe, 1979).  Εκτός από τους 

καρχαρίες, επιθέσεις σε ενήλικες χελώνες έχουν καταγραφεί από σκυλιά που 

τους επιτίθενται κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας (Dodd, 1984, p.  54), ενώ ένα 

πιο εξειδικευµένο είδος θήρευσης γίνεται από ένα είδος κουνουπιών (Aedes 

taeniorhynchus) τα οποία τσιµπάνε τις θηλυκές επίσης κατά τη διάρκεια της 

ωοτοκίας (Day & Curtis, 1983). 

  β) Ανθρωπογενείς κίνδυνοι:  Σε πολλά σηµεία του κόσµου (µη 

συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) οι θαλάσσιες χελώνες και τα αυγά τους 

αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της διατροφής, καθώς και άλλων αναγκών 

του πληθυσµού.  Το κρέας τους αν και δε θεωρείται ιδιαίτερα καλό � είναι 

σκληρό και λιπαρό σε αντίθεση µε το κρέας των χελωνών Chelonia mydas και 

Eretmochelys imbricata που για το λόγο αυτό υπόκεινται σε εκτεταµένη αλιεία 

-  αποτελεί διατροφική συνήθεια σε χώρες όπως την Ινδία, τη Μαδαγασκάρη, 

το Μεξικό και τη Μοζαµβίκη, ενώ τα αυγά τους αποτελούν ακόµα και σήµερα 

την κύρια πηγή λήψης πρωτεϊνών για τους κατοίκους του παραθαλάσσιου 

Οµάν (υπολογίζεται ότι ετησίως στο Οµάν καταναλώνονται περί τις 400.000 

αυγά).  Παρόλα αυτά οι θαλάσσιες χελώνες εξακολουθούσαν να επιβιώνουν 

χωρίς δραµατική µείωση του αριθµού τους.  Από τα µέσα όµως του 20ου 
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αιώνα, αφενός η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού και αφετέρου η 

διάδοση της σύγχρονης δυτικής τεχνολογίας είχαν ως αποτέλεσµα την 

εντατικότερη και ευκολότερη σύλληψή τους από τον άνθρωπο.  Παράλληλα, 

έγινε εντονότερη η ζήτηση για είδη πολυτελείας όπως η χελωνόσουπα, 

αντικείµενα από καβούκι χελώνας (ταρταρούγα) (φώτο 12), δέρµα και λάδι το 

οποίο χρησιµοποιείται στην παραγωγή καλλυντικών.  Στο µεγαλύτερο τµήµα 

της Μεσογείου, κατόπιν νοµοθετικών ρυθµίσεων, οι θαλάσσιες χελώνες δεν 

ψαρεύονται πλέον για το κρέας ή το καβούκι τους.  Εντούτοις, πιάνονται 

συχνά σε παραγάδια, τράτες και δίχτυα ψαράδων.   

  Ο σηµαντικότερος όµως κίνδυνος που αντιµετωπίζουν σήµερα, είναι η 

χρήση των παραλίων ωοτοκίας από τον άνθρωπο κυρίως για τουριστικούς 

σκοπούς, η οποία δηµιουργεί προβλήµατα στη φωλεοποίηση, στην επώαση 

και στην εκκόλαψη των νεοσσών (φώτο 13 & φώτο 14).  Λάµψεις από φώτα 

στις παραλίες αποπροσανατολίζουν τόσο τις χελώνες που βγαίνουν για να 

γεννήσουν όσο και τους νεοσσούς.  Αναφέραµε νωρίτερα ότι η χαµηλή 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος, <29  0C, έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

περισσότερων αρσενικών νεοσσών.  Η χαµηλή θερµοκρασία µπορεί να 

οφείλεται είτε σε φυσικά αίτια είτε σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (φύτευση 

δέντρων, τοποθέτηση οµπρελών στην άµµο).  Οι οµπρέλες πέρα από τη 

θερµοκρασιακή πτώση που προκαλούν, είναι πιθανό να τρυπήσουν κάποια 

φωλιά· σ� αυτή την περίπτωση, ακόµα κι αν σπάσει ένα µόνο αυγό, η φωλιά 

σαπίζει και καταστρέφεται.  Οχήµατα που περνούν από µια παραλία ωοτοκίας 

συµπιέζουν την άµµο και µεταβάλλουν την ισορροπία αερίων στη φωλιά, 

εµποδίζοντας έτσι την απορρόφησή τους από τ� αυγά.  Η συµπίεση της άµµου 

µπορεί να δυσκολέψει ή και να εµποδίσει τους νεοσσούς να βγουν από τη 

φωλιά.  Παιχνίδια στην άµµο (κάστρα, πηγαδάκια κ.α.) ή ίχνη από αυτοκίνητα 

µπορούν να παγιδεύσουν τους νεοσσούς στο δρόµο τους προς τη θάλασσα.  

Οι νεοσσοί µπορεί να ενεργοποιηθούν και να εγκαταλείψουν τη φωλιά σε 

ακατάλληλη στιγµή από κινήσεις στην επιφάνεια της άµµου, όπως αυτές που 

προκαλεί ένα αυτοκίνητο ή ένας λουόµενος στο πέρασµά του.  Αν κάτι τέτοιο 

συµβεί στη διάρκεια της ηµέρας, τότε όσοι νεοσσοί βγουν από τη φωλιά 

κινδυνεύουν να πεθάνουν από αφυδάτωση.   

  Ένας επιπλέον κίνδυνος είναι η ρύπανση της θάλασσας.  Συχνά οι 

χελώνες µπερδεύουν τις πλαστικές σακούλες που επιπλέουν µε µέδουσες, τις 
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πίσσες µε κάτι φαγώσιµο, ενώ σε έντερα νεκρών χελωνών έχουν βρεθεί 

κάρβουνο, φελλός, κοµµάτια γυαλιού, σχοινί, χαρτί, νάιλον κ.α.  Υπάρχει 

κίνδυνος τέτοια υλικά να φράξουν το πεπτικό τους σύστηµα και να 

προκαλέσουν το θάνατο (Μπάτεργουωρθ, 1989, σ.σ.  22-24).  Επίσης, 

επιβαρυντικά δρουν τα βαρέα µέταλλα και οι υδρογονάνθρακες  

(Μαργαριτούλης κ.α.  σ.  98).   

 Προτάσεις για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών Caretta 
caretta:  Ένα από τα πρώτα και τα βασικότερα βήµατα που πρέπει και 

µπορούν να γίνουν είναι να αυξηθούν οι βιολογικές έρευνες για τις θαλάσσιες 

χελώνες Caretta caretta.  Όσα περισσότερα δεδοµένα γίνονται γνωστά, τόσο 

αυξάνει η πιθανότητα να προβλεφθούν και να αντιµετωπιστούν 

προβληµατικές καταστάσεις στο µέλλον.  Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο 

αφηρηµένο, αλλά σαν παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε ότι από 

βιολογικές µελέτες προέκυψε το συµπέρασµα ότι η συµπίεση της άµµου που 

καλύπτει τα αυγά (η οποία µπορεί να προέλθει από ένα όχηµα) είναι δυνατόν 

να οδηγήσει σε µειωµένη ανταλλαγή αερίων ανάµεσα στους νεοσσούς και 

στην ατµόσφαιρα και συνεπώς στο θάνατο των νεοσσών.   

  Σε πιο πρακτικό επίπεδο πρέπει µέσω νοµικών οδών να απαγορευθεί 

η θανάτωση, η εµπορία και η κατανάλωση των αυγών και των χελωνών ως 

τροφή.  Πρέπει να πούµε ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται από αρκετές 

χώρες στις οποίες ωοτοκούν θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta.  Εξαίρεση 

σε αυτόν τον κανόνα µπορεί να αποτελέσει το Οµάν, διότι τα αυγά των 

θαλάσσιων χελωνών αποτελούν την κύρια πηγή λήψης πρωτεϊνών των 

κατοίκων που µένουν σε παραθαλάσσιες περιοχές.  Σε αυτή την περίπτωση 

και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις � και δεδοµένου ότι οι ντόπιοι πληθυσµοί 

του είδους βρίσκονται σε υψηλά αριθµητικά επίπεδα �  ίσως να είναι 

προτιµότερο να ελεγχθεί χωρίς να καταργηθεί πλήρως η εκµετάλλευση, µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα του γενικότερου 

πληθυσµού.   

  Αναφορικά µε την προστασία των θηλυκών κατά τη διάρκεια της 

ωοτοκίας και πάλι ένα ισχυρό νοµικό πλαίσιο είναι αυτό που µπορεί να 

συµβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση των συνθηκών που απαιτούνται.  

Συγκεκριµένα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η ανθρώπινη παρουσία κατά τη 

διάρκεια της νύχτας σε παραλίες ωοτοκίας και η διέλευση οχηµάτων, όσο και 
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ο τεχνητός φωτισµός ο οποίος είναι πιθανόν να φοβίσει τις θηλυκές ή ακόµα 

και τους νεοσσούς.  Παράλληλα, καθοριστική µπορεί να είναι η ενηµέρωση και 

η σωστή εκπαίδευση των µόνιµων κατοίκων των περιοχών ωοτοκίας.  Η 

χρήση µικρών αµµόλοφων και δέντρων ανάµεσα στις πηγές φωτισµού και 

στις παραλίες σε αρκετές περιπτώσεις έχει αποβεί σωτήρια τόσο για τα 

θηλυκά άτοµα όσο και για τους νεοσσούς, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται 

και έρευνες για τη χρήση εναλλακτικού φωτισµού µε φως συγκεκριµένου 

µήκους κύµατος που να γίνεται αντιληπτό από τους ανθρώπους χωρίς όµως 

να γίνεται αντιληπτό από τις χελώνες.  Αυτού του είδους οι έρευνες είναι 

ακόµα σε πειραµατικό στάδιο και δεν έχουν αποδώσει καρπούς.   

  Επίσης, πρέπει να επεκταθεί η χρήση των εκκολαπτηρίων.  Φωλιές 

που έχουν δηµιουργηθεί σε σηµεία «επικίνδυνα» και είναι πολύ πιθανή η 

καταστροφή τους είτε από φυσικά είτε από ανθρωπογενή αίτια, ξεσκάπτονται 

και µεταφέρονται σε άλλα πιο ασφαλή σηµεία της παραλίας.  Αυτός ο τρόπος, 

αν και δεν εξασφαλίζει την προστασία των αυγών από τους φυσικούς 

θηρευτές, θεωρείται προτιµότερος από την µετεγκατάσταση της φωλιάς σε 

κλειστό χώρο, αφού απαιτείται ιδιαίτερα µεγάλο κόστος για την εξασφάλιση 

συνθηκών (θερµοκρασίας, υγρασίας) ανάλογων µε αυτών των φυσικών 

συνθηκών.   

  Τέλος, αναφορικά µε την παγίδευση και τον πνιγµό χελωνών σε δίχτυα 

έχει προταθεί ένας εναλλακτικός τύπος ψαρέµατος.  Συγκεκριµένα, έχει 

επινοηθεί µια ελαφριά, συναρµολογούµενη συσκευή TED (Turtle Excluder 

Devices) (Dodd, 1988, p.83), η οποία προσαρµόζεται στο δίχτυ ψαρέµατος 

κοντά στο αλιευτικό σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας.  Όσες χελώνες (ή 

και δελφίνια) εγκλωβιστούν τυχαία στα δίχτυα, λόγω της αυξηµένης 

νοηµοσύνης τους έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τη συσκευή και 

χρησιµοποιώντας κατάλληλο άνοιγµά της να αποφεύγουν τον κίνδυνο.  Αυτή 

η µέθοδος δε µειώνει την ποσότητα του αλιευτικού προϊόντος που ψαρεύεται, 

γιατί οι γαρίδες και τα ψάρια δεν έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη 

συσκευή και να δραπετεύσουν.   

  Σε άλλα είδη θαλάσσιων χελωνών, π.χ.  Chelonia mydas και 

Lepidochelys kempii, έχουν γίνει προσπάθειες ανανέωσης πληθυσµών 

διαµέσου της εκτροφής νεοσσών µέχρι ενός ώριµου σταδίου και της 

απελευθέρωσής τους στη συνέχεια, οπότε οι φυσικοί κίνδυνοι είναι λιγότεροι.  
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Κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τη χελώνα Caretta caretta 

λόγω του µεγάλου αριθµού ασθενειών (κυρίως µυκητιάσεων) που 

αναπτύσσονται στα εκτρεφόµενα άτοµα και που συνήθως οδηγούν στο 

θάνατό τους.   

  Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα που έχουν γίνει από την ελληνική 

πολιτεία για την προστασία των βιοτόπων που γεννάνε οι θαλάσσιες χελώνες 

Caretta caretta τα αυγά τους, ήταν η δηµιουργία του εθνικού θαλάσσιου 

πάρκου στο Λαγανά του νοµού Ζακύνθου µε το ΦΕΚ 906 τεύχος ∆΄, 

ηµερήσιας υπογραφής 1-12-99 και ηµερήσιας δηµοσίευσης 22-12-99.  Ο 

χώρος ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως θαλάσσιο πάρκο, περιλαµβάνει τη 

θαλάσσια έκταση του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων, 40 ναυτικά 

µίλια νότια της Ζακύνθου και την παρακείµενη χερσαία έκταση (την παράλια) 

του ∆ήµου Ζακυνθίων (πρώην κοινοτήτων Βασιλικού και Αργασίου) καθώς και 

του ∆ήµου Λαγανά (πρώην κοινοτήτων Καλαµακίου, Παντοκράτορα, Λιθακιάς 

και Κεριού).  Η έκταση του θαλάσσιου πάρκου έχει µήκος 10 χιλιόµετρα και 

πλάτος κατά µέσο όρο 200 µέτρα.  Μαζί µε το απειλούµενο είδος της 

θαλάσσιας χελώνας διαφυλάσσεται η χλωρίδα και η πανίδα της παράκτιας 

ζώνης του κόλπου Λαγανά, αλλά και τα εναποµείναντα άτοµα της φώκιας 

Monachus monachus στην περιοχή.  Στο θαλάσσιο πάρκο ισχύουν ορισµένοι 

απαγορευτικοί όροι από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης Οκτωβρίου όπως: 

απαγόρευση αλιείας, ελλιµενισµός µεγάλων σκαφών, ταχύτητα άνω των 6 

κόµβων, περιορισµοί στην παράκτια ανοικοδόµηση και φωταγώγηση οικιών 

και καταστηµάτων, χρήση της παραλίας από τη δύση µέχρι την ανατολή του 

ηλίου, κυκλοφορία τροχοφόρων στην παραλία κ.α.  Επίσης, σ` αυτόν τον 

χώρο βρίσκεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς 

(http://www.kpezakyn.gr).   
  Επίσης, στην Ελλάδα από το 1983 δραστηριοποιείται ο µη 

κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός Σύλλογος Προστασίας της Θαλάσσιας 

Χελώνας (Σ.Π.Θ.Χ).  Από το Μάιο έως τον Οκτώβριο οµάδες εθελοντών 

(φώτο 15) από όλο τον κόσµο εργάζονται για να συλλέξουν επιστηµονικά 

δεδοµένα που τεκµηριώνουν την αξία των ελληνικών βιοτόπων της χελώνας, 

τις µεταναστεύσεις των χελωνών στη Μεσόγειο, τις εξόδους που δεν 

καταλήγουν σε φωλιά, τον αριθµό των φωλιών που γίνονται σε κάθε παραλία, 

το ποσοστό των αυγών που εκκολάπτονται, τους νεοσσούς που φτάνουν στη 
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θάλασσα κ.α.  Επίσης, υπό την επίβλεψη του Συλλόγου Προστασίας της 

Θαλάσσιας Χελώνας λειτουργούν στη χώρα µας αρκετά φυσικά 

εκκολαπτήρια.  Στη Γλυφάδα Αττικής υπάρχει το Κέντρο ∆ιάσωσης 

Θαλάσσιων Χελωνών, στο οποίο εργάζονται εθελοντικά ερευνητές και µέλη 

του Συλλόγου και σκοπό έχει αρχικά την περίθαλψη και κατόπιν την 

απελευθέρωση τραυµατισµένων χελωνών (φώτο 16).  Μια από τις 

σηµαντικότερες πρωτοβουλίες του Συλλόγου είναι οι σταθµοί ενηµέρωσης 

που έχουν στηθεί σε όλες τις τουριστικές περιοχές που γεννούν χελώνες και 

που σκοπό έχουν να ενηµερώνουν τόσο τον ντόπιο πληθυσµό όσο και τους 

τουρίστες, µε διαλέξεις που γίνονται σε ξενοδοχεία και κάµπινγκ, σχετικά µε 

τις ενέργειες που ενοχλούν τις χελώνες ώστε να τις αποφεύγουν.  Τέλος, 

ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ενηµέρωση του µαθητικού κοινού είτε µέσα 

από ζωντανές παρουσιάσεις από µέλη του Συλλόγου, είτε µε τη χρήση 

φορητών προγραµµάτων τα οποία είναι διαθέσιµα για δανεισµό σε σχολεία 

«Η Βαλίτσα της Χελώνας» και «Η Ζωή στις Ακτές».  (Κρεµεζή � 

Μαργαριτούλη, 1995, σ.σ.  24 � 25). 

  Σηµαντικά µπορεί να συµβάλει στην ενηµέρωση του µαθητικού ή µη 

κοινού το site: http://www.exeter.ac.uk/telematics/EuroTurtle.  Πρόκειται για 

µια ιστιοσελίδα η οποία έχει κατασκευαστεί από το Πανεπιστήµιο του Exeter 

της Αγγλίας σε συνεργασία µε το βιολογικό τµήµα του King�s College και το 

MEDASSET (The Mediterranean Association to Save the Sea Turtles) και ως 

κύριο σκοπό έχει να αυξήσει την πληροφόρηση για τη δυσµενή κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται όλες οι θαλάσσιες χελώνες, καθώς και να 

δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάκαµψη των πληθυσµών.  

Είναι η πρώτη ιστιοσελίδα στην Ευρώπη η οποία αφιερώνεται αποκλειστικά 

στη διατήρηση και στη βιολογία των θαλάσσιων χελωνών της Μεσογείου.  Οι 

πληροφορίες που παρέχει δίνουν περισσότερο έµφαση στη µάθηση και στην 

εκπαίδευση.  Αναφέρεται σε όλα τα είδη των θαλάσσιων χελωνών καθώς και 

στους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα µεσογειακά είδη, ενώ εµπερικλείει και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδρά µε την ιστιοσελίδα (Poland & Venizelos, 2000, σ.σ. 479-486). 
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3.  Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Σύµφωνα µε τις αρχές της εκπαιδευτικής έρευνας, πρώτα 

παρουσιάζεται ο γενικότερος σκοπός και το αντικείµενο της έρευνας, εν 

συνεχεία αναζητούνται οι πηγές που αφορούν το θέµα, διατυπώνονται οι 

υποθέσεις εργασίας, αποφασίζεται ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων, 

ακολούθως καθορίζεται ο πληθυσµός ή το πεδίο της έρευνας, κατασκευάζεται 

το δείγµα, συλλέγονται τα ερευνητικά δεδοµένα, αναλύονται και τέλος, 

διατυπώνονται τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουν και γίνεται 

προσπάθεια για την ερµηνεία τους (Javeau, 1996, σ.σ.   51-53). 

 

3.1.  Σκοπός της έρευνας 

 

  Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο υλοποιούνται 

οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 

τόσο σε γενικότερο επίπεδο περιβάλλοντος όσο και σε σχέση µε την 

προστασία του απειλούµενου είδους Caretta caretta.  Θα διερευνηθούν 

δηλαδή οι γνώσεις των παιδιών, οι στάσεις τους και η ενεργός εµπλοκή τους 

σε θέµατα περιβάλλοντος και σε θέµατα που αφορούν αποκλειστικά στη 

θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.  Ανάµεσα στις κατηγορίες που θα 

σχηµατιστούν, θα αναζητηθεί κατά πόσον υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές και πού µπορεί αυτές να οφείλονται και  � σε γενικότερο επίπεδο � 

κατά πόσον οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βρίσκουν εφαρµογή 

στα δηµοτικά σχολεία µέσα από την εφαρµογή περιβαλλοντικών project.  

∆ηλαδή ένας άλλος έµµεσος σκοπός της έρευνας είναι να γίνει αξιολόγηση 

της µεθόδου project µε τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται στα δηµοτικά 

σχολεία.   

  Ο αριθµός των συµµετεχόντων στην έρευνα δεν είναι 

προκαθορισµένος.  Η δειγµατοληψία θα συνεχιστεί και στις δύο υπό εξέταση 

πόλεις µέχρι να αναβρεθεί ικανοποιητικός αριθµός µαθητών (n ≈ 30) που να 

έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό project κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 

στο σχολείο.  Εντέλει θα σχηµατιστούν 4 διαφορετικές οµάδες µαθητών.   
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1η οµάδα: Μαθητές που ζουν κοντά10 σε  παραλίες ωοτοκίας και έχουν 

εκπονήσει περιβαλλοντικό project.   

2η οµάδα: Μαθητές που ζουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας, αλλά δεν έχουν 

εκπονήσει περιβαλλοντικό project.   

3η οµάδα: Μαθητές που δε ζουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας, αλλά έχουν 

εκπονήσει περιβαλλοντικό project.   

4η οµάδα: Μαθητές που δε ζουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας και δεν έχουν 

εκπονήσει περιβαλλοντικό project.   

 

3.2.  Συζήτηση βιβλιογραφίας 

 

        Στην  ελληνική βιβλιογραφία οι έρευνες είναι λίγες αναφορικά µε την 

αξιολόγηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων υπό τη µορφή περιβαλλοντικών 

project.  Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να µας ξενίζει αν, όπως προείπαµε, 

αναλογιστούµε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει µια ιστορία µόλις 40 

ετών, ενώ στην Ελλάδα έχει 20ετή ιστορία.   

 Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα στο χώρο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι και ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα.  

Ως ενδεικτική έρευνα ποιοτικού χαρακτήρα µπορούµε να αναφέρουµε τη 

διδακτορική διατριβή του Φύκαρη µε θέµα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ελλάδα», η οποία µε τη µέθοδο της 

ανάλυσης περιεχοµένου των οδηγών σπουδών όλων των καθηγητικών και 

διδασκαλικών σχολών της χώρας, προσπαθεί να διερευνήσει τη θέση και το 

περιεχόµενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα προγράµµατα σπουδών 

των τµηµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.  Τα συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήγει είναι ότι η θέση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαφέρει από 

τµήµα σε τµήµα.  Συγκεκριµένα τα περισσότερα τµήµατα Θεωρητικών � 

Κοινωνικών επιστηµών προσφέρουν µικρότερο αριθµό µαθηµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση µε τα τµήµατα Θετικών Επιστηµών.  

Επίσης, το περιεχόµενο των µαθηµάτων διαφέρει από τµήµα σε τµήµα.  Στα 

τµήµατα Θετικών Επιστηµών δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στη φυσική 

διάσταση του περιβάλλοντος σε αντίθεση µε τα τµήµατα Θεωρητικών � 

                                                           
10 Μέσα στα όρια του δήµου τους.   



 52

Κοινωνικών Επιστηµών που δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνική 

διάσταση του περιβάλλοντος.  Στα Παιδαγωγικά Τµήµατα η παρουσία του 

µαθήµατος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σχεδόν καθολική, ενώ το 

περιεχόµενό του είναι προσανατολισµένο στην εκπαιδευτική εφαρµογή της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

  Οι έρευνες ποσοτικού χαρακτήρα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ανάλογα µε το είδος των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτές.  Έτσι, έχουµε 

ποσοτικές έρευνες µε συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς.  Αναφέρουµε την 

πτυχιακή εργασία της Πετρενίτη µε θέµα: «Απόψεις δασκάλων για το 

περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», η οποία  µε τη χρήση 

δοµηµένης συνέντευξης καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα: α) οι 

εκπαιδευτικοί είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα περιβαλλοντικού 

ζητήµατος, αλλά αδυνατούν να τα εντάξουν στο ευρύτερο αναλυτικό 

πρόγραµµα.  Για να το επιτύχουν είναι απαραίτητη η επιµόρφωσή τους πάνω 

στο συγκεκριµένο θέµα και β) σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ευρίσκεται σε ασυνέχεια µε τον τρόπο 

λειτουργίας του ελληνικού σχολείου.   

  Έρευνες µε συµµετέχοντες εκπαιδευόµενους είναι αυτή του Αϊβαζίδη, η 

οποία µε τη χρήση ερωτηµατολογίου διερευνά τις γνώσεις, στάσεις και 

απόψεις πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών της Σχολής Θετικών 

Επιστηµών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου απέναντι στο περιβάλλον.  Τα 

συµπεράσµατα αυτής της έρευνας είναι ότι: α) οι φοιτητές Βιολογίας έχουν 

περισσότερες γνώσεις σε θέµατα περιβάλλοντος, χωρίς αυτό να συνοδεύεται 

και από θετικότερες στάσεις, β) οι γνώσεις για θέµατα περιβάλλοντος 

αυξάνουν ανάλογα µε τα έτη φοίτησης χωρίς αυτό να ισχύει και για τις 

στάσεις, γ) οι φοιτήτριες εµφανίζουν µικρή υπεροχή σε θέµατα θετικών 

στάσεων σε σχέση µε τους συµφοιτητές τους, δ) οι φοιτητές/τριες αστικής 

προέλευσης υπερτερούν σε γνώσεις έναντι των συναδέλφων τους αγροτικής 

προέλευσης και ε) όσο περισσότερες είναι οι γνώσεις ενός ατόµου για θέµατα 

περιβάλλοντος τόσο θετικότερες είναι και οι στάσεις του απέναντι σε αυτό.  

Συνολικά, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την εν λόγω έρευνα πολύ σηµαντική, 

αφού εισάγει ένα γενικό προβληµατισµό γύρω από τη διερεύνηση των στόχων 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε συµµετέχοντες εκπαιδευόµενους, αλλά 
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το δείγµα της έρευνας αυτής είναι τελείως διαφορετικό από αυτό της έρευνας 

που έχουµε σκοπό να πραγµατοποιήσουµε.    

  Έρευνες µε συµµετέχοντες µαθητές είναι:  

    α) Η µεταπτυχιακή εργασία της Ντούβλη µε θέµα: «Καταγραφή γνώσεων, 

απόψεων και στάσεων των µαθητών της Α΄ Λυκείου σε θέµατα 

περιβάλλοντος».  Η ερευνήτρια µε τη χρήση ερωτηµατολογίου καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι οι µαθητές σηµειώνουν µέτρια επίδοση στις ερωτήσεις 

γνώσεων.  Παρά όµως την περιορισµένη γνώση για το περιβάλλον, οι 

περισσότεροι µαθητές παρουσίασαν θετική στάση για αυτό και αρνητική 

στάση για τα πυρηνικά.  Τα παιδιά αναγνωρίζουν την αξία της φύσης για την 

ανθρώπινη ύπαρξη και αντιλαµβάνονται την ανάγκη οικονοµίας στους 

φυσικούς πόρους.  ∆ιαφορές ως προς τις γνώσεις δεν εµφανίζονται µεταξύ 

των δύο φύλων, αποτέλεσµα � όπως θεωρεί η ερευνήτρια � της ενιαίας 

εκπαίδευσης που λαµβάνουν.  Αντίθετα, ως προς τη στάση, βρήκε ότι τα  

κορίτσια εµφανίζουν θετικότερη στάση προς το περιβάλλον και φιλικότερη 

προς αυτό ανάπτυξη σε σχέση µε τα αγόρια, καθώς και ισχυρότερη 

αντιπυρηνική στάση.   

    β) Η µεταπτυχιακή εργασία του Μαρινόπουλου µε θέµα: «Πώς 

αντιλαµβάνονται οι µαθητές/τριες του δηµοτικού σχολείου τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας».  Ο ερευνητής µε τη χρήση ερωτηµατολογίου καταλήγει στο 

δυσάρεστο συµπέρασµα ότι οι µαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης του δηµοτικού 

σχολείου έχουν µια τοπική, κι όχι οικουµενική, θεώρηση του φαινοµένου της 

ρύπανσης, ενώ επισηµαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει διαφορά στη θεώρηση του 

προβλήµατος ανάµεσα στους µαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης.   

    γ) Η µεταπτυχιακή εργασία του Μαλανδράκη µε θέµα: «Επιβάρυνση 

παράκτιων περιοχών µε θρεπτικά συστατικά.  Ιδέες � αντιλήψεις των παιδιών 

για το ίδιο θέµα, αλλά και για το γενικότερο πρόβληµα της θαλάσσιας 

ρύπανσης: Μια πολυεπιστηµονική προσέγγιση».  Ο ερευνητής µε τη χρήση 

συνέντευξης πάνω σε συγκεκριµένες περιστάσεις καταλήγει στο συµπέρασµα 

ότι οι γνώσεις των µαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δηµοτικού σχολείου 

παραθαλάσσιων περιοχών για τη ρύπανση της θάλασσας είναι ελλιπείς και 

βασίζονται κυρίως σε οπτικά � αισθητηριακά ερεθίσµατα.   

  Στο διεθνή χώρο οι έρευνες µε υποκείµενα µαθητές είναι περισσότερες.  

Ενδεικτικά αναφέρουµε:  
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α) Η έρευνα του Αli µε θέµα «How do English pupils understand pollution?» ο 

οποίος διερευνά γνώσεις και στάσεις δεκατετράχρονων και δεκαεπτάχρονων 

µαθητών σχετικά µε το θέµα της ρύπανσης.  Η διαφορά ανάµεσα στις δύο 

ηλικιακές οµάδες είναι ότι οι δεκαεπτάχρονοι µαθητές έχουν διδαχτεί µέσα 

από το επίσηµο σχολικό πρόγραµµα το µάθηµα της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους δεκατετράχρονους µαθητές.  

Στην Αγγλία η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι αυτόνοµο µάθηµα, το οποίο 

διδάσκεται στους µαθητές στην ηλικία των δεκαέξι ετών.  Ο ερευνητής µε τη 

χρήση ερωτηµατολογίου, που περιέχει 4 ανοιχτές ερωτήσεις, καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι τόσο οι δεκατετράχρονοι όσο και οι δεκαεξάχρονοι µαθητές 

έχουν ελλειπείς γνώσεις αναφορικά µε το θέµα που διερευνά.  Οι γνώσεις 

αυτές δε διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών.  Όσον αφορά 

τις στάσεις των µαθητών, γενικά αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται επέµβαση για 

την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αλλά απεκδύονται των 

δικών τους ευθυνών, αφού δεν εµφανίζονται πρόθυµοι να αλλάξουν τις 

καθηµερινές τους συνήθειες για χάρη του περιβάλλοντος.  Ούτε σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές ανάµεσα στους µεγαλύτερους και 

τους µικρότερους µαθητές.  Ο ερευνητής, ουσιαστικά, ασκεί κριτική στον 

τρόπο µε τον οποίο υλοποιείται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε τη µορφή 

αυτόνοµου µαθήµατος, αφού όπως φαίνεται και από την έρευνά του, δε 

συµβάλλει ούτε στην ενίσχυση των γνώσεων των µαθητών αλλά ούτε και στην 

αλλαγή των στάσεων τους.   

β) Η έρευνα του Hausbeck µε θέµα: «Environmental Knowledge, awareness 

and concern among 11th �grade students».  Ο ερευνητής µε τη χρήση  

ερωτηµατολογίου, το οποίο περιέχει 86 ερωτήσεις της µορφής σωστό � λάθος 

και της µορφής των πολλαπλών επιλογών, διερευνά της γνώσεις, τις στάσεις 

και τις πηγές ενηµέρωσης των µαθητών σχετικά µε θέµατα του φυσικού 

περιβάλλοντος.  Το δείγµα του είναι µαθητές της ενδεκάτης τάξης ιδιωτικών 

και δηµόσιων σχολείων, αγροτικών, ηµιαστικών και αστικών περιοχών από 

την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.  Ο ερευνητής καταλήγει στο 

συµπέρασµα, ότι ενώ οι µαθητές γενικά γνωρίζουν ότι υπάρχουν 

περιβαλλοντικά προβλήµατα γύρω τους � ενηµέρωση που προέρχεται κυρίως 

από ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα - δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για τις αιτίες 

που τα προκαλούν και τις συνέπειες τις οποίες έχουν.  Παρόλα αυτά 



 55

εκδηλώνουν την επιθυµία να συµβάλλουν στην επίλυση των προβληµάτων 

αυτών, αλλά χωρίς να γνωρίζουν τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να 

δράσουν.  Στις επιµέρους συγκρίσεις, οι µαθητές που κατάγονται από 

αγροτικό περιβάλλον εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ενηµέρωσης και 

γνώσης, καθώς και φιλικότερες στάσεις απέναντι στο περιβάλλον, συγκριτικά 

µε τους συµµαθητές τους που κατάγονται από ηµιαστικό ή αστικό περιβάλλον.  

Ειδικότερα για τους µαθητές που κατάγονται από αστικό περιβάλλον, τόσο ο 

βαθµός ενηµέρωσής τους, όσο και οι γνώσεις και οι στάσεις τους απέναντι 

στο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα χαµηλές.  Αναφορικά µε τον τύπο του σχολείου 

που φοιτούν οι µαθητές, όσοι φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από αυτούς που φοιτούν σε δηµόσια.  Αυτό, σύµφωνα µε τον 

ερευνητή, µπορεί να οφείλεται είτε στο διαφορετικό κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο των µαθητών, είτε στη διαφορά της σπουδαιότητας µε την οποία 

αντιµετωπίζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ανάµεσα στους δύο 

διαφορετικούς τύπους σχολείων.  

 

3.3.  Ερευνητικές υποθέσεις 

 

 Από τα δεδοµένα που θα συλλέξουµε, αναµένουµε οι µαθητές που 

ζουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας και έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό project 

να έχουν περισσότερες γνώσεις, τόσο σε θέµατα περιβάλλοντος όσο και σε 

θέµατα που αφορούν αποκλειστικά τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.  

Επίσης, οι στάσεις τους και η ενεργός εµπλοκή τους αναµένεται να είναι 

υψηλότερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες οµάδες.   

 Αντίθετα, οι µαθητές που δε ζουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας και δεν 

έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό project αναµένεται να έχουν λιγότερες 

γνώσεις, τόσο σε θέµατα περιβάλλοντος όσο και σε θέµατα που αφορούν 

αποκλειστικά τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.  Επίσης, οι στάσεις τους 

και η ενεργός εµπλοκή τους αναµένεται να είναι χαµηλότερη σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες οµάδες.   

  Τέλος, µαθητές που είτε ζουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας χωρίς να 

έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό project, είτε δε ζουν κοντά σε παραλίες 

ωοτοκίας, αλλά έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό project, αναµένεται να 
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βρίσκονται σε µια µέση κατάσταση σε σχέση µε τις δύο καταστάσεις που 

προαναφέρθηκαν. 

  Αυτό µας οδηγεί στο να καταστρώσουµε τις παρακάτω ερευνητικές 

υποθέσεις11:  
 

1η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος δε διαφέρει στις τέσσερις διαφορετικές 

οµάδες των µαθητών. 

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος διαφέρει στις τέσσερις 

διαφορετικές οµάδες των µαθητών. 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 

2η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta  δε διαφέρει στις 

τέσσερις οµάδες των µαθητών. 

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta 

διαφέρει στις τέσσερις οµάδες των µαθητών. 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 
 
 
 
 

                                                           
11 Η διατύπωση των υποθέσεων και η επιλογή των στατιστικών κριτηρίων ανάλυσης έχουν βασιστεί 
στο σύγγραµµα του Ι.Ν.  Παρασκευόπουλου, ενώ ως επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας έχουµε 
ορίσει το 5%, που συνήθως ορίζεται στις παιδαγωγικές έρευνες.   
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3η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον δε διαφέρουν 

στις τέσσερις οµάδες των µαθητών. 

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον διαφέρουν 

στις τέσσερις οµάδες των µαθητών. 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 

4η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα Caretta 

caretta δε διαφέρουν στις τέσσερις οµάδες των µαθητών. 

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στη θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta διαφέρουν στις τέσσερις οµάδες των µαθητών. 

   

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

5η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος των αγοριών, δε διαφέρει από το µέσο 

αριθµό των απαντήσεων των κοριτσιών.   

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος των αγοριών, διαφέρει από το 

µέσο αριθµό των απαντήσεων των κοριτσιών.   

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 
6η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον των αγοριών δε 

διαφέρουν από τις στάσεις των κοριτσιών.   
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Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον των αγοριών 

διαφέρουν από τις στάσεις των κοριτσιών.   

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

7η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta των αγοριών, δε 

διαφέρει από το µέσο αριθµό των απαντήσεων των κοριτσιών.   

Εναλλακτική υπόθεση Η1: : Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta των 

αγοριών, διαφέρει από το µέσο αριθµό των απαντήσεων των κοριτσιών 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 
8η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα Caretta 

caretta των αγοριών δε διαφέρουν από τις στάσεις των κοριτσιών.   

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta των αγοριών διαφέρουν από τις στάσεις των κοριτσιών 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

9η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος των µαθητών/τριών της Ε΄ τάξης, δε 

διαφέρει από το µέσο αριθµό των απαντήσεων των µαθητών/τριών της Στ΄ 

τάξης.   

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος των µαθητών/τριών της Ε΄ 
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τάξης, διαφέρει από το µέσο αριθµό των απαντήσεων των µαθητών/τριών της 

Στ΄ τάξης.  

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 
10η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον των 

µαθητών/τριών της Ε΄ τάξης δε διαφέρουν από τις στάσεις των 

µαθητών/τριών της Στ΄ τάξης.   

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον των 

µαθητών/τριών της Ε΄ τάξης διαφέρουν από τις στάσεις των µαθητών/τριών 

της Στ΄ τάξης.   

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

11η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta των 

µαθητών/τριών της Ε΄ τάξης, δε διαφέρει από το µέσο αριθµό των 

απαντήσεων των µαθητών/τριών της Στ΄ τάξης.   

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta των 

µαθητών/τριών της Ε΄ τάξης, διαφέρει από το µέσο αριθµό των απαντήσεων 

των µαθητών/τριών της Στ΄ τάξης. 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 
12η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα Caretta 

caretta των µαθητών/τριών της Ε΄ τάξης δε διαφέρουν από τις στάσεις των 

µαθητών/τριών της Στ΄ τάξης.   
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Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta των µαθητών/τριών της Ε΄ τάξης δε διαφέρουν από τις στάσεις 

των µαθητών/τριών της Στ΄ τάξης.   

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

13η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος δε διαφέρει ανάλογα µε το µορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα.  

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος διαφέρει ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 

14η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta  δε διαφέρει 

ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta 

διαφέρει ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 

15η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον δε διαφέρουν 

στις τέσσερις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα.  
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Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον διαφέρουν 

στις τέσσερις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα.  

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 

16η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα Caretta 

caretta δε διαφέρουν στις τέσσερις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στη θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta διαφέρουν στις τέσσερις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα.  

   

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

17η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος δε διαφέρει ανάλογα µε το µορφωτικό 

επίπεδο της µητέρας.  

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος διαφέρει ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο της µητέρας. 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 

18η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta  δε διαφέρει 

ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας.  
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Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta 

διαφέρει ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας.  

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 

19η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον δε διαφέρουν 

στις τέσσερις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο της 

µητέρας.  

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον διαφέρουν 

στις τέσσερις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο της 

µητέρας.  

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης 

 

20η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα Caretta 

caretta δε διαφέρουν στις τέσσερις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στη θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta διαφέρουν στις τέσσερις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο της µητέρας.  

   

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal � Wallis. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

21η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος των µαθητών/τριών του δείγµατος, δε 

διαφέρει ανάλογα µε την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος των µαθητών/τριών του 

δείγµατος, διαφέρει ανάλογα µε την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 
22η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον των 

µαθητών/τριών του δείγµατος δε διαφέρουν ανάλογα µε την κατοχή 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον των 

µαθητών/τριών του δείγµατος διαφέρουν ανάλογα µε την κατοχή ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

23η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta των 

µαθητών/τριών του δείγµατος, δε διαφέρει ανάλογα µε την κατοχή 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν τη  θαλάσσια χελώνα Caretta caretta των 

µαθητών/τριών του δείγµατος, διαφέρει ανάλογα µε την κατοχή ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 
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24η Ερευνητική υπόθεση 
Μηδενική υπόθεση Η0: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα Caretta 

caretta των µαθητών/τριών του δείγµατος, δε διαφέρουν ανάλογα µε την 

κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι στάσεις απέναντι στη  θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta των µαθητών/τριών του δείγµατος, διαφέρουν ανάλογα µε την 

κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � Whitney. 

Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας: 0,05/2 διπλής κατεύθυνσης. 

 

 

3.4.  Μεθοδολογία και τεχνική συλλογής δεδοµένων 

 

3.4.1.  Μεθοδολογία της έρευνας.   

 

  Προσφορότερη µέθοδος για τη συλλογή δεδοµένων είναι η 

επισκόπηση.  Κατά κανόνα, οι επισκοπήσεις συλλέγουν δεδοµένα σε ένα 

συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, αποσκοπώντας στο να περιγράψουν τη φύση 

των υπαρχουσών συνθηκών ή να εντοπίσουν σταθερές µε βάση τις οποίες 

µπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή να προσδιορίσουν τις 

σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε συγκεκριµένα γεγονότα.  Οι επισκοπήσεις 

µπορούν να διαφοροποιηθούν µε βάση την έκταση που καλύπτουν σε 

µεγάλης ή µικρής κλίµακας (Cohen & Manion, 1997 σ.σ.  122 � 124).  Όποια 

όµως κι αν είναι η κλίµακα µιας επισκόπησης οι προσφορότερες τεχνικές για 

τη συλλογή πληροφοριών είναι: οι δοµηµένες ή ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις, 

τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώνονται επί τόπου, τα ερωτηµατολόγια που 

αποστέλλονται µέσω ταχυδροµείου, τα σταθµισµένα τεστ επίδοσης ή 

γνώσεων και οι κλίµακες στάσεων (Cohen & Manion, 19997 σ.  124).   
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3.4.2.  Το όργανο συλλογής δεδοµένων.   

 

  Το προσφορότερο όργανο για τη συλλογή δεδοµένων είναι το 

ερωτηµατολόγιο.   

  Το ερωτηµατολόγιο ορίζεται ως ένα σύνολο γραπτών ερωτήσεων 

σχετικών µ� ένα πρόβληµα, τις οποίες ο ερευνητής απευθύνει οµοιόµορφα 

στους συµµετέχοντες του δείγµατος µε σκοπό να συγκεντρώσει τις αναγκαίες 

ερευνητικές πληροφορίες (Βάµβουκας, 1993, σ.  246).  Η επιστηµονική αξία 

του ερωτηµατολογίου εξαρτάται από εκείνους που το συντάσσουν και 

εκείνους που το χρησιµοποιούν.   

 Παρά τις ενδογενείς αδυναµίες του (Βάµβουκας, 1993, σ.  247-248), 

µπορεί να δώσει σηµαντικές και έγκυρες ερευνητικές πληροφορίες, αρκεί να 

γίνει λεπτοµερής προπαρασκευή των ερωτήσεών του σε ό,τι αφορά τη 

σύνταξη, τη διάρθρωση και την παρουσίασή τους. 

  Το παρόν ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε και χορηγήθηκε από τον 

ίδιο τον ερευνητή.  Όπως παρουσιάζεται διεξοδικότερα στην επόµενη ενότητα, 

αποτελείται από την εισαγωγική σελίδα, από ερωτήσεις για δηµογραφικά 

στοιχεία των µαθητών, από ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για 

θέµατα φυσικού περιβάλλοντος και για τη θαλάσσια χελώνα  Caretta caretta 

και από ερωτήσεις γνώσεων και πάλι για θέµατα φυσικού περιβάλλοντος και 

για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.  Οι ερωτήσεις που 

αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι αυτοσχέδιες και 

εκπορεύονται από τη θεωρητική παρουσίαση που έγινε νωρίτερα, ενώ οι 

ερωτήσεις που αφορούν τα θέµατα φυσικού περιβάλλοντος είναι οι 

περισσότερες δανεισµένες από ερωτηµατολόγια που συνέταξαν άλλοι 

ερευνητές. Ενδεικτικά αναφέρουµε το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποίησαν 

οι Leeming, Dwyer και Bracken σε έρευνά τους που πραγµατοποιήθηκε το 

1995 και το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποίηση η  Ντούβλη σε ερευνά της 

που πραγµατοποιήθηκε το 1997. 

  Το ερωτηµατολόγιο σε πρώτη φάση δόθηκε πιλοτικά σε µαθητές Ε΄ και 

Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου Σπηλίου Ρεθύµνου (βλ.  Παράρτηµα).  

Σκοπός της πιλοτικής χορήγησης ήταν να προσδιορίσουµε τον ακριβή χρόνο 

που χρειάζονταν οι συµµετέχοντες για να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 

και να δούµε τι δυσκολίες αντιµετώπιζαν.  ∆ιαπιστώθηκε ότι ο χρόνος της µίας 
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διδακτικής ώρας ήταν αρκετός, αφού επαρκούσε για τη συµπλήρωσή του από 

τη συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών και των δύο τάξεων, αλλά υπήρχαν 

κάποια προβλήµατα µε κάποιες από τις ερωτήσεις, οι οποίες είτε εµφάνιζαν 

υψηλά ποσοστά λάθος απάντησης, είτε οι µαθητές δεν τις απαντούσαν 

καθόλου.  Αυτές οι ερωτήσεις είτε τροποποιήθηκαν, είτε αντικαταστάθηκαν και 

το τελικό ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο Παράρτηµα.   
 
3.4.3.  ∆οµή του ερωτηµατολογίου 

 
  Το τελικό ερωτηµατολόγιο που επιδόθηκε στους συµµετέχοντες της 

έρευνας αποτελείται από: 

♦ Την εισαγωγική σελίδα που σκοπό έχει να προετοιµάσει οµαλά τους 

µαθητές για τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθήσει.  Παράλληλα,  

εξασφαλίζει την ανωνυµία των µαθητών, η οποία σκοπό έχει να µειώσει: α) 

την αντίδραση λόγω γοήτρου, β) την αυτοάµυνα των συµµετεχόντων, γ) το 

φόβο µήπως κριθούν αρνητικά, δ) την τάση προσαρµογής στα κοινωνικά 

πρότυπα και ε) την προσωπική δεσµευτική τοποθέτηση (Javeau, 1996, σ.  σ.  

128 � 137).  Η χρήση σκίτσων και η όµορφη αισθητική εµφάνιση συµβάλλει 

στο να καταστεί περισσότερο αποτελεσµατικό το ερωτηµατολόγιο. 

♦ Ερωτήσεις για τα δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων στην 

έρευνα.  Όλες οι ερωτήσεις είναι ή κλειστού τύπου µε τη δυνατότητα επιλογής 

από τις προσφερόµενες απαντήσεις ή σύντοµης απάντησης.  Τέτοιου είδους 

ερωτήσεις γίνονται εύκολα κατανοητές, είναι εύκολο να απαντηθούν, 

περιορίζουν τις διφορούµενες απαντήσεις και είναι εύκολες στην ανάλυση 

(Javeau, 1996, σ.  σ.  95 � 98).  Τα δηµογραφικά στοιχεία που ζητούνται 

αναφέρονται στο φύλο, στην πόλη κατοικίας, στην τάξης φοίτησης, στο 

επάγγελµα και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, στην παρακολούθηση 

φροντιστηριακών µαθηµάτων ξένων γλωσσών, στην κατοχή ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, στη συµµετοχή σε project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(ερώτηση φίλτρο) στο θέµα του προγράµµατος και στη χρονιά που 

συµµετείχαν οι µαθητές.   

♦ 18 ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής, εκ των οποίων οι 9 

(2,3,5,6,7,8,9,10,16) αφορούν θέµατα του γενικότερου φυσικού 

περιβάλλοντος (ανακύκλωση, εξοικονόµηση ενέργειας, καθηµερινές 
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συνήθειες) κι οι υπόλοιπες 9 (1,4,11,12,13,14,15,17,18) αφορούν 

αποκλειστικά τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.   Στις ερωτήσεις που 

αφορούν θέµατα του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος, τρεις από αυτές 

αναφέρονται στην ανακύκλωση (2, 5, 8), τρεις στην εξοικονόµηση ενέργειας 

(3, 7, 10) και τρεις σε γενικότερα θέµατα προβληµατισµού (6, 9, 16).  Στις 

ερωτήσεις που αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta πέντε από 

αυτές σχετίζονται µε προβληµατικές καταστάσεις στις παραλίες (4, 11, 13, 14, 

15) και οι υπόλοιπες τέσσερις µε προβληµατικές καταστάσεις µέσα στη 

θάλασσα (1, 12, 17, 18).    

  Για την καταµέτρηση των στάσεων και της ενεργούς εµπλοκής 

χρησιµοποιήθηκε και στις 18 ερωτήσεις τακτική κλίµακα πολλαπλής επιλογής.  

Κάθε πιθανή απάντηση είχε συγκεκριµένη και σταθερή αξία 3, 2, 1 ή 0.  

Πρέπει να προσέξουµε ότι σε κάποιες ερωτήσεις η απάντηση «Συµφωνώ 

απόλυτα» ή «Συχνά» παίρνει τη µέγιστη βαθµολογία, ενώ σε κάποιες άλλες 

ερωτήσεις τη µέγιστη βαθµολογία παίρνει η απάντηση «∆ιαφωνώ απόλυτα» ή 

«Ποτέ», π.χ.  στην ερώτηση 5 «Χρησιµοποιώ τετράδια από ανακυκλωµένο 

χαρτί» µε 3 θα βαθµολογηθεί η απάντηση «Συχνά», ενώ στην ερώτηση 7 

«Αφήνω την πόρτα του ψυγείου ανοικτή, ενώ σκέφτοµαι τι θέλω να πάρω», 

µε 3 θα βαθµολογηθεί η απάντηση «Ποτέ».  Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε 

ήταν τετραβάθµια, γιατί οι τριβάθµιες και πενταβάθµιες κλίµακες εµφανίζουν 

το πρόβληµα της κεντρικής τάσης διότι οι πιθανές απαντήσεις είναι ιεραρχικά 

δοµηµένες, ενώ οι εξαβάθµιες και πάνω κλίµακες είναι ουσιαστικά µη 

λειτουργικές.  Παράλληλα, από όλους τους συµµετέχοντες ζητήθηκε να 

αιτιολογήσουν την απάντησή τους σε κάθε ερώτηση.  Αυτές οι επεξηγηµατικές 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου κρίθηκαν απαραίτητες, επειδή είναι δυνατόν 

κάποιος συµµετέχων στην έρευνα να υιοθετεί µια στάση για χάρη του 

περιβάλλοντος ή για χάρη της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta χωρίς 

όµως το κίνητρό του να είναι περιβαλλοντικό.  Π.χ.  στην ερώτηση 11 «Μου 

αρέσει να κάνω βόλτες στις παραλίες το βράδυ» µπορεί η απάντηση 

«∆ιαφωνώ απόλυτα» να οφείλεται στην επιθυµία να µη διαταράσσονται οι 

παραλίες ωοτοκίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά µπορεί και να οφείλεται 

σε ενδεχόµενο φόβο για κλοπή ή επίθεση.  Έτσι και στις επεξηγηµατικές 

ερωτήσεις κάθε πιθανή απάντηση είχε συγκεκριµένη και σταθερή αξία: 

2 όταν η απάντηση δηλώνει θετική στάση για χάρη των  χελωνών,  
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1 όταν η απάντηση δηλώνει θετική στάση για χάρη του περιβάλλοντος και  

0 όταν η απάντηση δε δηλώνει θετική στάση ούτε για χάρη των χελωνών ούτε 

για χάρη του περιβάλλοντος.   

  Αυτού του είδους οι ερωτήσεις επιτρέπουν παροχή πληροφοριών 

ακόµα και σε λεπτά θέµατα και χρησιµοποιούνται συχνά όταν δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθούν οι πιθανές απαντήσεις.  Εµφανίζουν όµως το 

µειονέκτηµα ότι αρκετά συχνά οι απαντήσεις είναι διφορούµενες, ενώ η 

στατιστική τους επεξεργασία δεν είναι εύκολη υπόθεση (Javeau, 1996, σ.  σ.  

98 � 103).  Η τελική επίδοση στις ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής 

προέρχεται από το άθροισµα των επιµέρους απαντήσεων τόσο στην κλίµακα 

µέτρησης όσο και στις επεξηγηµατικές ερωτήσεις.  Βέβαια, µία τελική επίδοση 

µπορεί να αντιστοιχεί σε ποικίλους συνδυασµούς απαντήσεων και 

προϋποθέτει µια αναλογικοποίηση της τακτικής κλίµακας.   

♦ 18 ερωτήσεις γνώσεων.  Σε αυτή την περίπτωση, όπως και 

προηγουµένως, οι 9 ερωτήσεις αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta 

(1-9), ενώ οι υπόλοιπες 9 αφορούν γενικότερα θέµατα του φυσικού 

περιβάλλοντος (10-18).  Οι συµµετέχοντες καλούνται να επιλέξουν τη σωστή 

(ή την περισσότερο σωστή) απάντηση από 5 πιθανές απαντήσεις.  Με αυτόν 

τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο υποκειµενισµός, ενώ  δεν εµφανίζεται το 

φαινόµενο της κεντρικής τάσης, γιατί εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις οι 

απαντήσεις δεν είναι ιεραρχικά δοµηµένες.  Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

κάθε σωστή απάντηση έχει συγκεκριµένη και σταθερή αξία 1, ενώ οι 

λανθασµένες απαντήσεις 0.  Εύκολα µπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί οι 

ερωτήσεις στάσεως και ενεργούς εµπλοκής έχουν διαφορετικό σύστηµα 

βαθµολόγησης σε σχέση µε τις ερωτήσεις γνώσεων.  Κάτι τέτοιο όµως στην 

πραγµατικότητα είναι άνευ σηµασίας, αφού στην παρούσα εργασία δεν 

επιδιώκεται σύγκριση µεταξύ των επιδόσεων στις ερωτήσεις γνώσεων και των 

επιδόσεων στις ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής, ούτε και εξάγεται 

µια συνολική επίδοση για το ερωτηµατολόγιο.  Οι ερωτήσεις στάσεων και 

ενεργούς εµπλοκής αντιµετωπίζονται χωριστά από τις ερωτήσεις γνώσεων.   

  Στις ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για τα θέµατα της 

θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta η συνολική επίδοση κυµαίνεται από 0 έως 

45.  Στις ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για τα θέµατα του 

φυσικού περιβάλλοντος η συνολική επίδοση κυµαίνεται από 0 έως 36, στις 
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ερωτήσεις γνώσεων για τα θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta η 

συνολική επίδοση κυµαίνεται από 0 έως 9, όπως και στις ερωτήσεις γνώσεων 

για τα θέµατα του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
3.4.4.  Αξιοπιστία του οργάνου 
 
 Ένα από τα στοιχεία που ελέγχουµε σε µια εµπειρική έρευνα είναι το 

στοιχείο της αξιοπιστίας.  Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι η αξιοπιστία 

αναφέρεται στο όργανο που χρησιµοποιούµε για να συλλέξουµε τα δεδοµένα 

µας και όχι στα αποτελέσµατα της έρευνας.  Συγκεκριµένα, η αξιοπιστία 

αναφέρεται στην ιδιότητα ενός οργάνου να δίνει αποτελέσµατα που δε 

διαφέρουν σηµαντικά ως προς την κατανοµή τους, όσες φορές κι αν 

χορηγηθεί στα ίδια άτοµα κάτω από τις ίδιες ή παραπλήσιες συνθήκες 

(Κασσωτάκης, 1981, σ.  225).  Αυτός µάλιστα είναι και ένας τρόπος να 

ελέγξουµε την αξιοπιστία.  Την αξιοπιστία τη δηλώνουµε συνήθως µε ένα 

δείκτη, του οποίου οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ 0 και 1.  ∆είκτης που πλησιάζει 

προς το 0, σηµαίνει ότι η αξιοπιστία του οργάνου είναι ελάχιστη.  Το 

αντίστροφο συµβαίνει, όταν η τιµή πλησιάζει προς 1 (Κασσωτάκης, 1981, 

όπ.π).  Έχουµε διάφορα είδη αξιοπιστίας: την αξιοπιστία επαναληπτικών 

µετρήσεων, την αξιοπιστία παράλληλων τύπων, την αξιοπιστία των δύο 

ηµίσεων, την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και την αξιοπιστία µεταξύ 

βαθµολογητών (Αλεξόπουλος, 1998). 

 Στην έρευνά µας ελέγξαµε την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας.  Με 

αυτή τη µορφή αξιοπιστίας ελέγχουµε τη συνέπεια των απαντήσεων.  Ο 

υπολογισµός βασίζεται σε κάθε απάντηση χωριστά που λάβαµε από τους 

συµµετέχοντες (Αλεξόπουλος, 1998).  Την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας 

την ελέγχουµε όταν έχουµε απαντήσεις που βαθµολογούνται µε σωστό ή 

λάθος και χορηγούµε το τεστ µία φορά.  Ο συντελεστής που χρησιµοποιήσαµε 

ήταν ο συντελεστής αξιοπιστίας alpha του Cronbach (Αλεξόπουλος, 1998). 

Η τιµή του παραπάνω συντελεστή που µας έδωσε το SPSS ήταν 

alpha=.7827.  Η συγκεκριµένη τιµή είναι αρκετά υψηλή και µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήσαµε είναι αξιόπιστο.  

Ακολούθως αναµένουµε ότι σε µια µελλοντική χορήγησή του, τα υποκείµενα 

θα σηµειώσουν παρόµοιες επιδόσεις. 
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3.4.5.  Αντικειµενικότητα του οργάνου 
 

  Η βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση αντικειµενικών 

αποτελεσµάτων είναι η ύπαρξη οµοιοµορφίας τόσο ως προς τον τρόπο 

χορήγησης, όσο και ως προς τον τρόπο βαθµολόγησης, γεγονός που 

προσέχθηκε ιδιαίτερα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 

 Η οµοιοµορφία εξέτασης αναφέρεται όχι µόνο στη χρήση του ίδιου 

ερωτηµατολογίου σε όλους τους συµµετέχοντες, αλλά στις οδηγίες και 

επεξηγήσεις που χορηγούνται κατά οµοιόµορφο τρόπο στους συµµετέχοντες, 

στο χρόνο που διατίθεται για τη συµπλήρωση και στον τρόπο γραφής των 

απαντήσεων.   

  Η οµοιοµορφία της βαθµολόγησης αναφέρεται στην αποδοχή της ίδιας 

για όλους απάντησης ως ορθής, όσο και στην ενιαία συµµετοχή κάθε 

ερώτησης στην τελική βαθµολογία (Κασσωτάκης, 1981, σ.  232). 
 
3.5.  Πληθυσµός και δείγµα της έρευνας 

 

 Από τη διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων που έγινε παραπάνω, 

γίνεται σαφές ότι στο δείγµα µας πρέπει να υπάρχουν µαθητές που ζουν 

κοντά σε παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και 

µαθητές που δε ζουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας 

Caretta caretta.  Ως αντιπρόσωποι της πρώτης κατηγορίας επελέγησαν 

µαθητές της πόλης του Ρεθύµνου, ενώ ως αντιπρόσωποι της δεύτερης 

κατηγορίας επελέγησαν µαθητές της πόλης του Ηρακλείου.  Η επιλογή των 

πόλεων παρουσιάζει τα εξής κοινά: οι δύο πόλεις του δείγµατος είναι 

πρωτεύουσες νοµών, είναι παραθαλάσσιες, είναι τουριστικά αναπτυγµένες και 

έχουν κοινή ιστορία.  Μια διαφορά τους είναι ότι στο Ρέθυµνο, όπως έχουµε 

ήδη αναφέρει, υπάρχουν παραλίες ωοτοκίας της χελώνας Caretta � caretta  

γεγονός που δε συµβαίνει στο Ηράκλειο.  Η ύπαρξη παραλίων ωοτοκίας 

συνοδεύεται από δευτερογενείς συνέπειες που επιδρούν στην ενηµέρωση 

των µαθητών, όπως η παρουσία και η δράση του Συλλόγου Προστασίας της 

Θαλάσσιας Χελώνας, η παρουσίαση από τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης 

(έντυπα ή ραδιοφωνικά) κ.α.  Στο δείγµα συµµετείχαν µαθητές των δύο 

τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, δηλαδή µαθητές της Ε΄ και Στ΄ 
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τάξης.  Επίσης, όπως φαίνεται από τη διατύπωση των ερευνητικών 

υποθέσεων, αρχική µας πρόθεση ήταν στο υπό µελέτη δείγµα να υπάρχουν 

αντιπρόσωποι µαθητές και των δύο πόλεων που να έχουν εκπονήσει project 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και µαθητές των δύο πόλεων που δεν 

έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Η αναζήτηση των 

µαθητών που έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έγινε 

στα αρχεία των γραφείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε συνεργασία µε 

τους υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των δύο νοµών.  ∆υστυχώς, 

µε λύπη µας διαπιστώσαµε ότι στην πόλη του Ρεθύµνου κατά τη σχολική 

χρονιά 2001-2002, οπότε και διεξήχθη η έρευνα, ΚΑΝΕΝΑΣ µαθητής της Ε΄ 

και Στ΄ τάξης δεν έχει συµµετάσχει σε project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων.  Έτσι, και ενώ αρχική µας 

πρόθεση ήταν να κατασκευαστούν τέσσερις οµάδες µαθητών και να 

αναζητηθούν οµοιότητες ή διαφορές ανάµεσά τους, τελικά κατέστη δυνατή η 

κατασκευή µονάχα τριών οµάδων.   

Ο τρόπος µε τον οποίο συγκροτήθηκε το δείγµα µας ήταν η κατά 

δεσµίδες δειγµατοληψία.  Αυτό σηµαίνει ότι δεν έγινε επιλογή µεµονωµένων 

υποκειµένων, αλλά οµάδων και εξετάσαµε το σύνολο των ατόµων που 

απαρτίζουν την οµάδα (Jeaveau, 1996, σ.  81).  Η επιλογή αυτή για τη 

συγκρότηση του δείγµατος έγινε για πρακτικούς και οικονοµικούς κυρίως 

λόγους.  Αν θέλαµε να συγκροτήσουµε ένα πραγµατικά τυχαίο δείγµα, θα 

έπρεπε να έχουµε στη διάθεσή µας τους καταλόγους µε όλους τους µαθητές 

των Ε΄ και Στ� τάξεων του δηµοτικού σχολείου ανά την Ελλάδα (ώστε να 

επιλέξουµε µε κάποια µέθοδο τυχαίας δειγµατοληψίας τα υποκείµενα µας) και 

τα οικονοµικά µέσα για τις µετακινήσεις που απαιτούνται. 

 Ο πληθυσµός στον οποίο απευθύνεται η έρευνα αυτή, είναι οι µαθητές 

της Ε΄ και ΣΤ� τάξης του ελληνικού δηµοτικού σχολείου που εµφανίζουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε το δείγµα µας και σ� αυτόν τον πληθυσµό θα 

επιχειρήσουµε να γενικεύσουµε τα αποτελέσµατά µας. 

 Συνολικά συγκεντρώσαµε 339 ερωτηµατολόγια από µαθητές των 

σχολείων: 6ο ∆/Σ Ηρακλείου (62 ερωτηµατολόγια), 15ο ∆/Σ Ηρακλείου (66 

ερωτηµατολόγια), 24ο ∆/Σ Ηρακλείου (17 ερωτηµατολόγια), 52ο ∆/Σ 

Ηρακλείου (35 ερωτηµατολόγια), 2ο ∆/Σ Βουτών (ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.) (58 
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ερωτηµατολόγια), 2ο ∆/Σ Ρεθύµνου (87 ερωτηµατολόγια) και 9ο ∆/Σ Ρεθύµνου 

(14 ερωτηµατολόγια).   
 

3.6.  ∆ιεξαγωγή της έρευνας  

 

 Η έρευνα έγινε κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου του 

2001 και το τελευταίο δεκαήµερο του Ιανουαρίου του 2002.  Συγκεκριµένα, το 

∆εκέµβριο συλλέξαµε τα ερωτηµατολόγια από την πόλη του Ηρακλείου, ενώ 

τον Ιανουάριο από την πόλη του Ρεθύµνου.  Αποφύγαµε τη διανοµή 

ερωτηµατολογίων µία εβδοµάδα πριν ή µετά τις διακοπές των 

Χριστουγέννων, επειδή το διάστηµα λίγο πριν ή λίγο µετά από σχολικές 

διακοπές δεν προσφέρεται για τη διεξαγωγή ερευνών.   

 Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε προσωπικά από τον ερευνητή 

σε όλους τους συµµετέχοντες.  Είχαµε έρθει από πριν σε συνεννόηση µε τους 

διευθυντές των δηµοτικών σχολείων που σκοπεύαµε να επισκεφθούµε, τους 

εξηγούσαµε το σκοπό της έρευνας και µόνο όταν συµφωνούσαν πηγαίναµε 

στους δασκάλους των τάξεων για να πάρουµε και τη δική τους συγκατάθεση.  

Εδώ, πρέπει να πούµε ότι δεν αντιµετωπίσαµε ιδιαίτερα προβλήµατα ούτε 

από την πλευρά των διευθυντών, ούτε από την πλευρά των δασκάλων.  

Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις συναδέλφων εκπαιδευτικών που 

αρνήθηκαν, όµως η πλειοψηφία δέχτηκε να µας βοηθήσει.  Σ� αυτό συνέβαλε 

τόσο η σύµφωνη γνώµη του διευθυντή της σχολικής µονάδας, όσο και η 

συζήτηση που είχε προηγηθεί. 

 Όπως είπαµε, η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα έγινε παρουσία του ερευνητή.  Αρχικά 

µοιράζονταν τα ερωτηµατολόγια στους µαθητές και κατόπιν προχωρούσαµε 

σε διάφορες επεξηγήσεις.  Τονίζαµε (παρόλο που αναφέρεται στην 

εισαγωγική σελίδα) ότι δεν πρέπει να γράψουν σε κανένα σηµείο το όνοµά 

τους, επειδή η έρευνα είναι ανώνυµη και τους διαβεβαιώναµε ότι δεν 

πρόκειται να τα δει ο δάσκαλος ή η δασκάλα τους, ούτε θα βαθµολογηθούν 

από αυτά.  Επίσης, τονίζαµε το γεγονός ότι σε κάθε ερώτηση έπρεπε να δοθεί 

µονάχα µια απάντηση.  Κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης, όποιος µαθητής 

είχε απορίες σήκωνε το χέρι του, πηγαίναµε πάνω του και του δίναµε κάποιες 
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εξηγήσεις, χωρίς όµως να παρεκκλίνουµε από την αρχή της οµοιοµορφίας της 

εξέτασης.   
 

3.7.  Περιγραφή του δείγµατος 

 
3.7.1.  Κατανοµή του δείγµατος ως προς την πόλη κατοικίας και ως προς τη 

συµµετοχή σε project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 
 Η κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως προς την πόλη κατοικίας 

και ως προς τη συµµετοχή σε project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ως 

εξής: 

 
Πίνακας 2.  Απόλυτη συχνότητα της πόλης κατοικίας και της συµµετοχής των µαθητών σε project Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 

                         Πόλη 
 
Συµµετοχή 
σε project 

Ηράκλειο Ρέθυµνο Σύνολο 

Ναι 104 ___ 104 (30,7%) 

Όχι 134 101 235 (69,3%) 

Σύνολο 238 (70,2%) 101 (29,8%) 339 (100%) 

 
 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το 70,2% του δείγµατός 

µας ήταν µαθητές της πόλης του Ηρακλείου και το 29,8% µαθητές της πόλης 

του Ρεθύµνου.  Παρατηρούµε ότι οι συµµετέχοντες από την πόλη του 

Ηρακλείου είναι αρκετά περισσότεροι σε σχέση µε αυτούς του Ρεθύµνου.  

Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: α) επειδή πληθυσµιακά το Ηράκλειο είναι 

µεγαλύτερη πόλη από το Ρέθυµνο κρίθηκε σκόπιµο η δειγµατοληψία από το 

Ηράκλειο να είναι µεγαλύτερη και β) όπως αναφέραµε και νωρίτερα, από την 

πόλη του Ρεθύµνου δε βρέθηκε κανείς µαθητής της Ε΄ ή Στ΄ τάξης που να έχει 

εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεπώς µας υπολείπεται 

µία οµάδα µαθητών.   

Παρατηρούµε επίσης, ότι το 30,7% του δείγµατός µας έχει συµµετάσχει 

σε project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ  το 69,3% δεν έχει 

συµµετάσχει.  Και πάλι οι µαθητές που έχουν συµµετάσχει σε project είναι 
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αρκετά λιγότεροι εν συγκρίσει µε αυτούς που δεν έχουν συµµετάσχει και 

οφείλεται στους ίδιους δύο λόγους που παρουσιάσαµε αµέσως παραπάνω.   

 

3.7.2.  Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο. 
 

 Η κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο έχει ως εξής: 
 

                       Πίνακας 4.  Απόλυτη και σχετική συχνότητα του φύλου των µαθητών 

Φύλο Ν % 

Αγόρια 173 52 

Κορίτσια 160 48 

Σύνολο 333 100 

              m.v. = 6 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το 52% του δείγµατός 

µας ήταν αγόρια και το 48% κορίτσια.  Μπορούµε, λοιπόν να πούµε ότι το 

δείγµα µας ως προς το φύλο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο.  Η κατανοµή 

του δείγµατος σε σχέση µε αυτή τη µεταβλητή φαίνεται και στο γράφηµα που 

ακολουθεί: 

 

 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως προς το 
φύλο

52%

48%
Αγόρια
Κορίτσια
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3.7.3.  Κατανοµή του δείγµατος ως προς την τάξη φοίτησης. 
 
 
 Η κατανοµή του δείγµατος ως προς την τάξη φοίτησης έχει ως εξής: 
 

              Πίνακας 5.  Απόλυτη και σχετική συχνότητα της τάξης φοίτησης των µαθητών 

Τάξη Ν % 

Ε΄ 171 50,4 

Στ΄ 168 49,6 

Σύνολο 339 100 

 
 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το 50,4% του δείγµατός 

µας ήταν µαθητές της Ε΄ τάξης και το 49,6% µαθητές της Στ΄ τάξης.  Όπως και 

στην περίπτωση της κατανοµής του δείγµατος ως προς το φύλο, µπορούµε 

να υποστηρίξουµε ότι το δείγµα µας ως προς την τάξη φοίτησης είναι 

οµοιόµορφα κατανεµηµένο.  Η κατανοµή του δείγµατος σε σχέση µε αυτή τη 

µεταβλητή φαίνεται στο γράφηµα που ακολουθεί: 
 

 
 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως προς την 
τάξη φοίτησης

50,40%49,60%

Ε΄
Στ΄
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3.7.4.  Κατανοµή του δείγµατος ως προς το µορφωτικό επίπεδο της    

          οικογένειας. 
 

α) Η κατανοµή του δείγµατος ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

έχει ως εξής: 
 
                Πίνακας 6.  Απόλυτη και σχετική συχνότητα του µορφωτικού επιπέδου του πατέρα των µαθητών 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα Ν % 

∆ηµοτικό 12 3,8 

Γυµνάσιο 31 9,8 

Λύκειο 85 26,8 

Πανεπιστήµιο 189 59,6 

Σύνολο 317 100 

          m.v. = 22 

 

Παρατηρούµε ότι η κατανοµή στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης 

δεν είναι οµοιόµορφη.  Το 59,6% των πατέρων είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, το 26,8% δευτεροβάθµιας και µόλις το 9,8% και το 3,8% είναι 

απόφοιτοι Γυµνασίου και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.  Η 

κατανοµή του δείγµατος σε σχέση µε αυτή τη µεταβλητή φαίνεται στο 

γράφηµα που ακολουθεί: 
 

 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως προς το 
µορφωτικό επίπεδο του πατέρα

3,80% 9,80%

26,80%59,60%

∆ηµοτικό
Γυµνάσιο
Λύκειο
Πανεπιστήµιο
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β) Η κατανοµή του δείγµατος ως προς το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 

έχει ως εξής: 
 
             Πίνακας 7.  Απόλυτη και σχετική συχνότητα του µορφωτικού επιπέδου της µητέρας των µαθητών 

Μορφωτικό επίπεδο µητέρας Ν % 

∆ηµοτικό 9 2,8 

Γυµνάσιο 23 7,2 

Λύκειο 89 27,8 

Πανεπιστήµιο 199 62,2 

Σύνολο 320 100 

        m.v. = 19 

 

Παρατηρούµε ότι η κατανοµή στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης 

και πάλι δεν είναι οµοιόµορφη.  Αυτή τη φορά ακόµα υψηλότερο ποσοστό, το 

62,2% των µητέρων είναι απόφοιτες τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, το 27,8% 

δευτεροβάθµιας, το 7,2% είναι απόφοιτες Γυµνασίου και µόλις το 3,8% είναι 

απόφοιτοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.  Η κατανοµή του δείγµατος 

σε σχέση µε αυτή τη µεταβλητή φαίνεται στο γράφηµα που ακολουθεί: 
 

 

 
 

 
 
 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως προς το 
µορφωτικό επίπεδο της µητέρας

2,80% 7,20%

27,80%

62,20%

∆ηµοτικό 
Γυµνάσιο 
Λύκειο
Πανεπιστήµιο
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3.7.5.  Κατανοµή του δείγµατος ως προς την κατοχή ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 
 
 
 Τέλος, η κατανοµή του δείγµατος ως προς την κατοχή ηλεκτρονικού 

υπολογιστή έχει ως εξής: 
 

             Πίνακας 9.  Απόλυτη και σχετική συχνότητα της κατοχής ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους µαθητές 

Κατοχή ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

 

Ν 

 
% 

Ναι 195 58,9 

Όχι 136 41,1 

Σύνολο 331 100 

              m.v. = 8 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το 58,9% του δείγµατός 

µας έχουν υπό την κατοχή τους (οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους) ηλεκτρονικό 

υπολογιστή έναντι του 41,1% των µαθητών που δεν κατέχει.  Η κατανοµή του 

δείγµατος σε σχέση µε αυτή τη µεταβλητή φαίνεται στο γράφηµα που 

ακολουθεί: 
 

 
 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ως προς την 
κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή

58,90%

41,10%
Ναι
Όχι
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3.8 Αποτελέσµατα της έρευνας  

 

  Όπως είχαµε αναφέρει στο υποκεφάλαιο που παρουσιάσαµε τη δοµή 

του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, στις ερωτήσεις 

στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για τα θέµατα της θαλάσσιας χελώνας 

Caretta caretta η συνολική επίδοση κυµαίνεται από 0 έως 45, στις ερωτήσεις 

στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για τα θέµατα του φυσικού περιβάλλοντος η 

συνολική επίδοση κυµαίνεται από 0 έως 36, στις ερωτήσεις γνώσεων για τα 

θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta η συνολική επίδοση 

κυµαίνεται από 0 έως 9, όπως και στις ερωτήσεις γνώσεων για τα θέµατα του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

  Στους πίνακες που ακολουθούν βλέπουµε τις επιδόσεις των µαθητών 

και στις τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων καθώς και πολύγωνα συχνότητας µε 

την κατανοµή των επιδόσεων. 
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3.8.1.  Ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για θέµατα της θαλάσσιας 

χελώνας Caretta caretta.   

 

  Ο πίνακας που ακολουθεί µας δείχνει τις επιδόσεις που σηµείωσαν οι 

συµµετέχοντες σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων.   
             

Πίνακας 10.  Απόλυτη, αθροιστική, σχετική και αθροιστική σχετική συχνότητα των επιδόσεων των µαθητών στις 

ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta 

Επίδοση Απόλυτη 
συχνότητα 

 
f 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 
cf 

Σχετική 
συχνότητα 

 
rf 

Αθροιστική 
σχετική 

συχνότητα 
crf 

3 1 1 ,3 ,3 
4 2 3 ,6 ,9 
5 2 5 ,6 1,5 
7 3 8 ,9 2,4 
8 7 15 2,1 4,4 
9 7 22 2,1 6,5 
10 8 30 2,4 8,8 
11 14 44 4,1 13,0 
12 19 63 5,6 18,6 
13 19 82 5,6 24,2 
14 22 104 6,5 30,7 
15 26 130 7,7 38,3 
16 34 164 10,0 48,4 
17 24 188 7,1 55,5 
18 21 209 6,2 61,7 
19 21 230 6,2 67,8 
20 12 242 3,5 71,4 
21 22 264 6,5 77,9 
22 12 276 3,5 81,4 
23 10 286 2,9 84,4 
24 8 294 2,4 86,7 
25 6 300 1,8 88,5 
26 10 310 2,9 91,4 
27 4 314 1,2 92,6 
28 4 318 1,2 93,8 
29 3 321 ,9 94,7 
30 4 325 1,2 95,9 
31 3 328 ,9 96,8 
32 4 332 1,2 97,9 
33 2 334 ,6 98,5 
34 1 335 ,3 98,8 
36 1 336 ,3 99,1 
38 1 337 ,3 99,4 
39 2 339 ,6 100,0 

Σύνολο 339  100  
 

Τα αποτελέσµατα φαίνονται και στο πολύγωνο συχνότητας  που ακολουθεί: 
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  Παρατηρούµε ότι η κατανοµή συχνοτήτων δεν είναι κανονική, αλλά  

ασύµµετρη αριστερά. 

  Σύµφωνα, µε τον τρόπο βαθµολόγησης των ερωτήσεων που 

παρουσιάστηκε νωρίτερα, στις 9 ερωτήσεις που αφορούσαν τις στάσεις και 

την ενεργό εµπλοκή των µαθητών για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

caretta η ελάχιστη δυνατή επίδοση ήταν 0 και η µέγιστη 45.  Τόσο από τον 

πίνακα όσο και από το πολύγωνο συχνότητας παρατηρούµε ότι η ελάχιστη 

επίδοση που σηµειώθηκε ήταν 3 και η µέγιστη 39, η πλειοψηφία των µαθητών 

συγκεντρώνεται σε επιδόσεις γύρω από την τιµή 16 ενώ περισσότεροι από 

τους µισούς µαθητές έχουν σηµειώσει επίδοση µέχρι και 17.   

 Επίσης, από τις εννέα ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας σε τέσσερις 

ερωτήσεις δηµοφιλέστερος βαθµός ήταν το 3, σε τέσσερις το 0 και σε µια το 1.  

Στις ερωτήσεις αιτιολόγησης σε επτά ερωτήσεις η δηµοφιλέστερη απάντηση 

δεν είχε να κάνει µε περιβαλλοντικές αιτίες και µόλις σε δύο ερωτήσεις η 

δηµοφιλέστερη απάντηση αφορούσε τη θετική στάση προς το συνολικό 

φυσικό περιβάλλον.   

  Συνολικά, µπορούµε να πούµε ότι οι επιδόσεις των µαθητών σε αυτήν 

την κατηγορία ερωτήσεων είναι µέτριες. 

 

Κατανοµή των επιδόσεων στις ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς 
εµπλοκής για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta
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3.8.2.  Ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για θέµατα περιβάλλοντος.   

 

 Ο πίνακας που ακολουθεί µας δείχνει τις επιδόσεις που σηµείωσαν οι 

συµµετέχοντες σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων.   

 
Πίνακας 11.  Απόλυτη, αθροιστική, σχετική και αθροιστική σχετική συχνότητα των επιδόσεων των µαθητών στις 

ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για θέµατα περιβάλλοντος 

Επίδοση Απόλυτη 
συχνότητα 

 
f 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 
cf 

Σχετική 
συχνότητα 

 
rf 

Αθροιστική 
σχετική συχνότητα

 
crf 

0 1 1 ,3 ,3 
4 1 2 ,3 ,6 
5 4 6 1,2 1,8 
6 2 8 ,6 2,4 
7 4 12 1,2 3,5 
8 12 24 3,5 7,1 
9 8 32 2,4 9,4 
10 14 46 4,1 13,6 
11 16 62 4,7 18,3 
12 17 79 5,0 23,3 
13 18 97 5,3 28,6 
14 21 118 6,2 34,8 
15 19 137 5,6 40,4 
16 17 154 5,0 45,4 
17 39 193 11,5 56,9 
18 30 223 8,8 65,8 
19 15 238 4,4 70,2 
20 21 259 6,2 76,4 
21 14 273 4,1 80,5 
22 11 284 3,2 83,8 
23 9 293 2,7 86,4 
24 12 305 3,5 90,0 
25 2 307 ,6 90,6 
26 4 311 1,2 91,7 
27 7 318 2,1 93,8 
28 6 324 1,8 95,6 
29 3 327 ,9 96,5 
30 6 333 1,8 98,2 
31 1 334 ,3 98,5 
32 3 337 ,9 99,4 
33 1 338 ,3 99,7 
35 1 339 ,3 100 

Σύνολο 339  100  
 
  Τα αποτελέσµατα φαίνονται και στο πολύγωνο συχνότητας που 

ακολουθεί: 
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  Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούµε ότι η κατανοµή πλησιάζει την 

κανονική.   

 Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ελάχιστη δυνατή επίδοση ήταν 0 και η 

µέγιστη 36.  Τόσο από τον πίνακα όσο και από το πολύγωνο συχνότητας 

παρατηρούµε ότι η ελάχιστη επίδοση που σηµειώθηκε ήταν 0 και η µέγιστη 

35, η πλειοψηφία των µαθητών συγκεντρώνεται σε επιδόσεις γύρω από την 

τιµή 17 και περισσότεροι από τους µισούς µαθητές έχουν σηµειώσει επίδοση 

µέχρι και 17.   

 Επίσης, από τις εννέα ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας, σε έξι 

ερωτήσεις δηµοφιλέστερος βαθµός ήταν το 3 και σε τρεις το 0, ενώ στις 

ερωτήσεις αιτιολόγησης, στις οκτώ από τις εννέα ερωτήσεις, η απάντηση δεν 

είχε να κάνει µε περιβαλλοντικές αιτίες και µόλις σε µία ερώτηση η 

δηµοφιλέστερη απάντηση αφορούσε τη θετική στάση προς το συνολικότερο 

περιβάλλον.   

  Συνολικά, µπορούµε να πούµε ότι οι επιδόσεις των µαθητών σε αυτήν 

την κατηγορία ερωτήσεων είναι καλές.  

Κατανοµή των επιδόσεων στις ερωτήσεις στάσεων και 
ενεργούς εµπλοκής για θέµατα περιβάλλοντος
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3.8.3.  Ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

caretta.   

 

  Ο πίνακας που ακολουθεί µας δείχνει τις επιδόσεις που σηµείωσαν οι 

συµµετέχοντες σε αυτήν την κατηγορία ερωτήσεων.    
 

Πίνακας 12.  Απόλυτη, αθροιστική, σχετική και αθροιστική σχετική συχνότητα των επιδόσεων των µαθητών στις 

ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta 

Επίδοση Απόλυτη 
συχνότητα 

 
f 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 
cf 

Σχετική 
συχνότητα 

 
rf 

Αθροιστική 
σχετική συχνότητα

 
crf 

0 7 7 2,1 2,1 
1 11 18 3,2 5,3 
2 52 70 15,3 20,6 
3 75 145 22,1 42,8 
4 86 231 25,4 68,1 
5 64 295 18,9 87,0 
6 33 328 9,7 96,8 
7 11 339 3,2 100 

Σύνολο 339  100  
 

 Τα αποτελέσµατα φαίνονται και στο πολύγωνο συχνότητας που 

ακολουθεί: 

 

  Και σε αυτήν την περίπτωση µπορούµε να πούµε ότι η κατανοµή 

πλησιάζει την κανονική.    

Κατανοµή των επιδόσεων στις ερωτήσεις γνώσεων 
για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta
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  Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ελάχιστη δυνατή επίδοση ήταν 0 και η 

µέγιστη 9.  Τόσο από τον πίνακα όσο και από το πολύγωνο συχνότητας 

παρατηρούµε ότι η ελάχιστη επίδοση που σηµειώθηκε ήταν 0 και η µέγιστη 7, 

η πλειοψηφία των µαθητών συγκεντρώνεται σε επιδόσεις γύρω από την τιµή 

4 και περισσότεροι από τους µισούς µαθητές έχουν σηµειώσει επίδοση µέχρι 

και 4.   

  Στις έξι από τις εννέα ερωτήσεις δηµοφιλέστερη απάντηση ήταν η 

σωστή και µόνο σε τρεις ερωτήσεις (1,2,8) δηµοφιλέστερη απάντηση ήταν 

κάποια λανθασµένη.   

 Συνολικά, µπορούµε να πούµε ότι οι επιδόσεις των µαθητών σε αυτήν 

την κατηγορία ερωτήσεων είναι καλές.  

 

3.8.4.  Ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα περιβάλλοντος.   

 

  Ο πίνακας που ακολουθεί µας δείχνει τις επιδόσεις που σηµείωσαν οι 

συµµετέχοντες σε αυτήν την κατηγορία ερωτήσεων.   
 

Πίνακας 13.  Απόλυτη, αθροιστική, σχετική και αθροιστική σχετική συχνότητα των επιδόσεων των µαθητών στις 

ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα περιβάλλοντος 

Επίδοση Απόλυτη 
συχνότητα 

 
f 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 
cf 

Σχετική 
συχνότητα 

 
rf 

Αθροιστική 
σχετική συχνότητα

 
crf 

0 18 18 5,3 5,3 
1 28 46 8,3 13,6 
2 56 102 16,5 30,1 
3 87 189 25,7 55,8 
4 67 256 19,8 75,5 
5 60 316 17,7 93,2 
6 13 329 3,8 97,1 
7 10 339 2,9 100 

Σύνολο 339  100  
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  Τα αποτελέσµατα φαίνονται και στο πολύγωνο συχνότητας που 

ακολουθεί: 

 

  Παρατηρούµε ότι η συγκεκριµένη κατανοµή είναι  ασύµµετρη αριστερά.   

  Και στη συγκεκριµένη περίπτωση η ελάχιστη δυνατή επίδοση ήταν 0 

και η µέγιστη 9.  Τόσο από τον πίνακα όσο και από το πολύγωνο συχνότητας 

παρατηρούµε ότι η ελάχιστη επίδοση που σηµειώθηκε ήταν 0 και η µέγιστη 7, 

η πλειοψηφία των µαθητών συγκεντρώνεται σε επιδόσεις γύρω από την τιµή 

3 και περισσότεροι από τους µισούς µαθητές έχουν σηµειώσει επίδοση µέχρι 

και 3.   

  Σε αυτήν την περίπτωση όπως και στην προηγούµενη, στις έξι από τις 

εννέα ερωτήσεις δηµοφιλέστερη απάντηση ήταν η σωστή απάντηση και µόνο 

σε τρεις ερωτήσεις (14,15,16) δηµοφιλέστερη απάντηση ήταν κάποια 

λανθασµένη.   

Κατανοµή των επιδόσεων στις ερωτήσεις γνώσεων 
για θέµατα περιβάλλοντος
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3.8.5.  ∆ηµοφιλέστερες απαντήσεις των µαθητών.   

 

  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δηµοφιλέστερες 

απαντήσεις των µαθητών σε κάθε ερώτηση χωριστά, καθώς και το ποσοστό 

που κάθε µια συγκέντρωσε.  Στις αιτιολογήσεις των στάσεων, οι πιθανές 

επιλογές είναι τρεις: είτε για χάρη των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta, 

είτε για χάρη του περιβάλλοντος, είτε για κανένα από αυτά τα δύο.   
 

Πίνακας 14.  ∆ηµοφιλέστερες απαντήσεις των µαθητών και σχετική συχνότητα στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

Ερώτηση ∆ηµοφιλέστερη απάντηση Ποσοστό

Στάση 1 ποτέ 89,6% 

Στάση 1 (αιτιολόγηση) για χάρη του περιβάλλοντος 85,9% 

Στάση 2 συχνά 55,1% 

Στάση 2 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 88,5% 

Στάση 3 συχνά 42,1% 

Στάση 3 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 72,9% 

Στάση 4 ποτέ 60,2% 

Στάση 4 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 97,8% 

Στάση 5 ποτέ 41,5% 

Στάση 5 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 74,4% 

Στάση 6 συχνά 37,6% 

Στάση 6 (αιτιολόγηση) για χάρη του περιβάλλοντος 61,7% 

Στάση 7 ποτέ 50,9% 

Στάση 7 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 70,7% 

Στάση 8 ποτέ 38,9% 

Στάση 8 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 65,3% 

Στάση 9 ποτέ 81,7% 

Στάση 9 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 88,0% 

Στάση 10 ποτέ 59,8% 

Στάση 10 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 53,4% 

Στάση 11 συµφωνώ απόλυτα 40,4% 

Στάση 11 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 93,5% 

Στάση 12 συµφωνώ απόλυτα 35,9% 

Στάση 12 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 84,6% 

Στάση 13 συµφωνώ 31,2% 

Στάση 13 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 83,7% 

Στάση 14 συµφωνώ � διαφωνώ απόλυτα 31,0% 

Στάση 14 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 70,0% 
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Ερώτηση ∆ηµοφιλέστερη απάντηση Ποσοστό

Στάση 15 διαφωνώ απόλυτα 52,2% 

Στάση 15 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 70,7% 

Στάση 16 διαφωνώ απόλυτα 36,8% 

Στάση 16 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 61,5% 

Στάση 17 συµφωνώ απόλυτα 28,6% 

Στάση 17 (αιτιολόγηση) ούτε για χάρη των χελωνών ούτε για χάρη του περιβάλλοντος 59,4% 

Στάση 18 διαφωνώ απόλυτα 84,9% 

Στάση 18 (αιτιολόγηση) για χάρη του περιβάλλοντος 74,7% 

Γνώση 1 αµφίβιο 43,7% 

Γνώση 2 τα φύκια 23,9% 

Γνώση 3 σε αµµώδεις παραλίες 88,3% 

Γνώση 4 100 33,4% 

Γνώση 5 στη Ζάκυνθο 52,9% 

Γνώση 6 το καλοκαίρι 61,4% 

Γνώση 7 οι καρχαρίες 58,0% 

Γνώση 8 το πετρέλαιο και οι πίσσες στις ακτές 43,0% 

Γνώση 9 όλοι οι πολίτες 40,7% 

Γνώση 10 ο αργυροπελεκάνος 65,8% 

Γνώση 11 το θυµάρι 54,9% 

Γνώση 12 κανένα 64,2% 

Γνώση 13 η ηλιακή 59,5% 

Γνώση 14 η κατασκευή πολλών εργοστασίων 45,2% 

Γνώση 15 τα εργοστάσια 55,0% 

Γνώση 16 τα απόβλητα των εργοστασίων 68,1% 

Γνώση 17 το φαράγγι της Σαµαριάς στα Χανιά 44,6% 

Γνώση 18 στη γεωργία 50,6% 

   

  Παρατηρούµε ότι στις ερωτήσεις στάσεων � στην συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτήσεων (17 από τις 18) � οι µαθητές υιοθετούν ακραίες 

συµπεριφορές είτε συµφωνώντας απόλυτα είτε διαφωνώντας απόλυτα.   

  Σε αρκετές από τις παραπάνω ερωτήσεις η δηµοφιλέστερη απάντηση 

των µαθητών είναι για χάρη του περιβάλλοντος ή για χάρη των θαλάσσιων 

χελωνών Caretta caretta, δεν ισχύει όµως κάτι ανάλογο και στις ερωτήσεις 

αιτιολόγησης.  Μόνο στις 3 ερωτήσεις από τις 18 τα κίνητρα που ωθούν τους 

µαθητές είναι για χάρη του περιβάλλοντος και σε καµία για χάρη των 

θαλάσσίων χελωνών Caretta caretta.  
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  Αναφορικά µε τις ερωτήσεις γνώσεων,  τόσο για γενικότερα θέµατα 

φυσικού περιβάλλοντος όσο και για θέµατα που αφορούν αποκλειστικά τη 

θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, οι µαθητές απαντούν σωστά στις έξι από 

τις εννέα ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα περιβάλλοντος οι 

τρεις λανθασµένες απαντήσεις εντοπίζονται στις ερωτήσεις 14, 15 και 16.  

Και στις τρεις περιπτώσεις η λανθασµένη απάντηση αφορά τα εργοστάσια και 

συγκεντρώνει ποσοστό 45,2%, 55% και 68,1% αντίστοιχα, ενώ οι σωστές 

απαντήσεις συγκεντρώνουν ποσοστό 10,9% (ο υπερπληθυσµός), 4,5% (η 

βόσκηση) και 6,5% (τα λιπάσµατα).  Στις ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα της 

θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta οι τρεις λανθασµένες απαντήσεις 

εντοπίζονται στις ερωτήσεις 1 στην οποία το αµφίβιο συγκεντρώνει ποσοστό 

43,7% έναντι του ερπετού που συγκεντρώνει µόλις 
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3.9.  Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων 

 

  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS.  Πέρα 

από τη διερεύνηση για την επαλήθευση των µηδενικών ή εναλλακτικών 

υποθέσεων, ελέγχθηκε και η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών 

ανάµεσα στις επιδόσεις των µαθητών και στις τέσσερις κατηγορίες 

ερωτήσεων (ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για θέµατα 

περιβάλλοντος, ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για θέµατα της 

θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα 

περιβάλλοντος και ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας 

Caretta caretta) σε σχέση µε όλες τις ανεξάρτητες µεταβλητές, πλην τις δύο 

που αφορούν το επάγγελµα των γονιών των µαθητών και τη µεταβλητή που 

αφορά την παρακολούθηση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών.  Ο λόγος για τον 

οποίο παραλήφθηκε ο έλεγχος σε σχέση µε το επάγγελµα των γονιών είναι 

επειδή η κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων, όπως αυτή προτείνεται από 

την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), δε µας βρίσκει 

σύµφωνους, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η κατηγοριοποίηση δεν λαµβάνει 

υπόψη τη γενικότερη µόρφωση των εργαζοµένων ή τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες αυτή πραγµατοποιήθηκε. Αναφορικά µε την παρακολούθηση 

φροντιστηρίων ξένων γλωσσών παραλήφθηκε ο έλεγχος γιατί οι µαθητές που 

δεν παρακολουθούν φροντιστήριο ξένων γλωσσών είναι πολύ λίγοι (9) σε 

σχέση µε αυτούς που παρακολουθούν (323) m.v.=7 και η άµεση σύγκριση 

εγκυµονεί τον κίνδυνο να εξαχθούν αναληθή συµπεράσµατα.  

  Τα στατιστικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο των 

υποθέσεων ήταν το µη παραµετρικό κριτήριο Η των Kruskal � Wallis (απλή 

ανάλυση διασποράς τακτικών τιµών) (Παρασκευόπουλος, τ.2, 1990, σ.σ.  

238-241) και το επίσης µη παραµετρικό κριτήριο U των Mann � Whitney 

(Παρασκευόπουλος, τ.2, 1990, σ.σ.  154�157).  Στις 4 πρώτες ερευνητικές 

υποθέσεις καθώς και στις υποθέσεις που αφορούν το µορφωτικό επίπεδο των 

γονιών χρησιµοποιήθηκε το  κριτήριο Η των Kruskal � Wallis και σε όσες 

περιπτώσεις αναδείχθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές έγινε έλεγχος των 

επιµέρους οµάδων µε τη χρήση του κριτηρίου U των Mann � Whitney. Στις 

ερευνητικές υποθέσεις, που αφορούν τις γνώσεις ή τις στάσεις των µαθητών 
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σε θέµατα περιβάλλοντος και σε θέµατα που αφορούν τη θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta σε σχέση µε το φύλο, την τάξη και την κατοχή ηλεκτρονικού 

υπολογιστή µια απλή εφαρµογή του κριτηρίου U των Mann � Whitney ήταν 

αρκετή.   

  Οφείλουµε να διευκρινίσουµε τους λόγους για τους οποίους επιλέξαµε 

την εφαρµογή µη παραµετρικών κριτηρίων.  Απαραίτητη προϋπόθεση 

εφαρµογής ενός παραµετρικού κριτηρίου, είναι τα δεδοµένα της έρευνας να 

παρουσιάζονται σε ισοδιαστηµική κλίµακα.  Στη δική µας έρευνα επιλέξαµε να 

θεωρήσουµε την κλίµακά µας τακτική.  Σε µια τακτική κλίµακα οι αριθµοί 

έχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο.  Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το 

µέγεθος του αριθµού προκειµένου να πούµε ότι κάποιος συµµετέχων διαθέτει 

µια ιδιότητα σε µεγαλύτερο βαθµό από κάποιον άλλον κι έτσι να κατατάξουµε 

τα δεδοµένα µας ιεραρχικά.  Εκείνο όµως για το οποίο δε µας δίνει 

πληροφορίες µια τακτική κλίµακα είναι για το νόηµα που έχουν οι διαφορές 

ανάµεσα στις διάφορες τιµές.  Τέτοιες πληροφορίες µας δίνουν οι 

ισοδιαστηµικές κλίµακες ή κλίµακες ίσων διαστηµάτων.  Στις ισοδιαστηµικές 

κλίµακες, ίσες διαφορές ανάµεσα στα διαστήµατα δηλώνουν και ίσες διαφορές 

στην υπό µέτρηση ιδιότητα.  (MacRae, 1996, σ.σ.  21-23). 

 Επίσης, στις κοινωνικές επιστήµες, δεδοµένου ότι έχουµε να κάνουµε 

µε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί µεταξύ τους, είναι δύσκολο να 

ισχυριστούµε ότι κάποιος που σηµείωσε διπλάσια επίδοση διαθέτει και τη 

διπλάσια ιδιότητα που µετράµε.  Αυτό είναι αποδεκτό όταν µιλάµε για φυσικά 

µεγέθη, π.χ.  το βάρος ή τη θερµοκρασία.  Θεωρούµε όµως ότι αυτό είναι 

παρακινδυνευµένο όταν ασχολούµαστε µε ανθρώπους και γι� αυτό το λόγο 

θεωρούµε ότι στις επιστήµες του ανθρώπου, το επίπεδο µέτρησης πρέπει να 

φτάνει στο επίπεδο της τακτικής κλίµακας.  Με κριτήριο λοιπόν αυτήν την 

παραδοχή, επιλέξαµε τα κριτήρια για την ανάλυση των δεδοµένων της 

έρευνάς µας. 
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3.9.1.  Έλεγχος υποθέσεων 

 

1η Ερευνητική υπόθεση 
  Μέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα 

περιβάλλοντος στις διαφορετικές οµάδες των µαθητών.   

 

  Με την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal - 

Wallis φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

διάφορες οµάδες των µαθητών.  Το κριτήριο όµως Η των Kruskal - Wallis από 

µόνο του δεν µπορεί να µας υποδείξει ανάµεσα σε ποιες οµάδες µαθητών 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά, γι� αυτό κρίνεται απαραίτητη κι η 

χρήση επαναλαµβανόµενων µη παραµετρικών κριτηρίων U των Mann � 

Whitney.  Επειδή οι διάφορες οµάδες έχουν µέγεθος δείγµατος που 

υπερβαίνει τον αριθµό 20, θεωρούµε ότι η κατανοµή προσεγγίζει τη z-

κατανοµή.  Θα χρησιµοποιήσουµε λοιπόν τη z-τιµή που θα µας δώσει η 

ανάλυση του SPSS και θα τη συγκρίνουµε µε την κρίσιµη z-τιµή για επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης, η οποία είναι z=1,96.  Οι 

τιµές που πήραµε από την εφαρµογή των στατιστικών κριτηρίων, καθώς και η 

τιµή της πιθανότητας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:   
 

Πίνακας 15.  Τιµή z και πιθανότητα p στις συγκρίσεις των µαθητών για την πρώτη ερευνητική υπόθεση 

Στατιστικός έλεγχος x2 p 

Εφαρµογή του κριτηρίου Η των Kruskal - 

Wallis 

5,968 0,049<0,05* 

Εφαρµογή επαναλαµβανόµενων κριτηρίων U των Mann � Whitney 
Οµάδες σύγκρισης z p Σύγκριση µέσων 

όρων 

2η οµάδα µαθητών � 3η οµάδα µαθητών -0,472 0,637>0,05  

2η οµάδα µαθητών � 4η οµάδα µαθητών -1,793 0,073>0,05  

3η οµάδα µαθητών � 4η οµάδα µαθητών -2,265 0,024<0,05* 3η > 4η 

 

  Η στατιστικά σηµαντική διαφορά (x2=5,968, p=0,049) µας υποχρεώνει 

να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση και να δεχτούµε την εναλλακτική.  

∆ηλαδή, ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων σε 

θέµατα περιβάλλοντος διαφέρει στις διαφορετικές οµάδες των µαθητών και η 
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διαφορά όπως φαίνεται από την εφαρµογή των επαναλαµβανόµενων µη 

παραµετρικών κριτηρίων U των Mann � Whitney εντοπίζεται ανάµεσα στους 

µαθητές που δε ζουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας και έχουν εκπονήσει 

project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ανάµεσα σε µαθητές που δε ζουν 

κοντά σε παραλίες ωοτοκίας και δεν έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης.  Από την επιµέρους σύγκριση των µέσων όρων των τακτικών 

τιµών12 προκύπτει πως οι µαθητές που έχουν εκπονήσει project 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν υψηλότερες επιδόσεις.   

  Από τη σύγκριση κάθε ερώτησης χωριστά, φαίνεται ότι υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε δύο επιµέρους ερωτήσεις.  Συγκεκριµένα: 

Ερώτηση 11.  «Ποιο από τα παρακάτω φυτά συναντούµε συχνότερα στην 

Κρήτη; τον κάκτο, τον ευκάλυπτο, την ιτιά, το έλατο, το θυµάρι13».  Οι µαθητές 

που κατάγονται από το Ρέθυµνο απαντούν συχνότερα σωστά σε σχέση µε 

τους µαθητές που κατάγονται από το Ηράκλειο αλλά δεν έχουν εκπονήσει 

project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (z=-2,220, p=,026).  Επίσης, οι µαθητές 

του Ηρακλείου που έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

απαντούν συχνότερα σωστά σε σχέση µε τους µαθητές του Ηρακλείου που 

δεν έχουν εκπονήσει project (z=-2,576, p=,01). 

Ερώτηση 14.  «Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα του πλανήτη; η κατασκευή πολλών εργοστασίων, η υπερβολική 

χρήση λιπασµάτων, η καταστροφή των τροπικών δασών, η κυκλοφορία 

πολλών αυτοκινήτων στους δρόµους, ο υπερπληθυσµός».  Οι µαθητές του 

Ηρακλείου που έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

απαντούν συχνότερα σωστά σε σχέση µε τους µαθητές του Ηρακλείου που 

δεν έχουν εκπονήσει project (z=-3,611, p=,000), αλλά και σε σχέση µε τους 

µαθητές του Ρεθύµνου (z=-2,352, p=,019). 

 

2η Ερευνητική υπόθεση 
  Μέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων που 

αφορούν τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στις διαφορετικές οµάδες 

µαθητών.   
                                                           
12 Οι µέσοι όροι αναφέρονται στις τακτικές τιµές που προκύπτουν από τη σειροθέτηση των 
συµµετεχόντων σε τακτική κλίµακα ανάλογα µε την επίδοσή τους κι όχι στο µέσο όρο των σωστών 
απαντήσεών τους, δεδοµένου ότι η κλίµακα µέτρησης είναι τακτική κι όχι ισοδιαστηµική.   
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 Με την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal - 

Wallis φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

διάφορες οµάδες των µαθητών.  Η τιµή του x2, καθώς και η τιµή της 

πιθανότητας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:   
 

Πίνακας 16.  Τιµή x2 και πιθανότητα p στη σύγκριση των µαθητών για τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση 

Στατιστικός έλεγχος x2 p 

Εφαρµογή του κριτηρίου Η των Kruskal - 

Wallis 

2,204 0,332>0,05 

 

  Στην προκειµένη περίπτωση, δεν παρατηρούµε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά, γεγονός που µας υποχρεώνει να αποδεχτούµε τη µηδενική 

υπόθεση, δηλαδή ότι ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

γνώσεων που αφορούν τη χελώνα Caretta caretta δε διαφέρει στις 

διαφορετικές οµάδες µαθητών.   

  Παρόλ� αυτά, σε δύο επιµέρους ερωτήσεις υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά, ανάµεσα στις απαντήσεις των µαθητών.  Συγκεκριµένα: 

Ερώτηση 4.  «Πόσα αυγά περίπου γεννάει µια θηλυκή θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta κάθε φορά; 1, 10, 50, 100, 500».  Οι µαθητές που κατάγονται 

από το Ρέθυµνο απαντούν συχνότερα σωστά σε σχέση µε τους µαθητές που 

κατάγονται από το Ηράκλειο και έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (z=-2,232, p=,026). 

Ερώτηση 6.   «Πότε γεννάνε οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στην 

Ελλάδα; το χειµώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, όλο το χρόνο».  

Οι µαθητές που κατάγονται από το Ρέθυµνο απαντούν συχνότερα σωστά σε 

σχέση µε τους µαθητές που κατάγονται από το Ηράκλειο και έχουν εκπονήσει 

project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (z=-2,769, p=,006). 

 

3η Ερευνητική υπόθεση 
  Οι στάσεις και η ενεργός εµπλοκή σε θέµατα περιβάλλοντος στις 

διαφορετικές οµάδες των µαθητών.   

 

                                                                                                                                                                      
13 Με µπλε χρώµα σηµειώνεται η σωστή απάντηση 
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 Με την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου Η των Kruskal - 

Wallis φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

διάφορες οµάδες των µαθητών.  Αλλά, όπως είπαµε και στην περίπτωση της 

πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, το κριτήριο Η των Kruskal - Wallis από µόνο 

του δεν µπορεί να µας υποδείξει ανάµεσα σε ποιες οµάδες µαθητών υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά, γι� αυτό κρίνεται απαραίτητη κι η χρήση 

επαναλαµβανόµενων µη παραµετρικών κριτηρίων U των Mann � Whitney.  

Επειδή οι διάφορες οµάδες έχουν µέγεθος δείγµατος που υπερβαίνει τον 

αριθµό 20, θεωρούµε ότι η κατανοµή προσεγγίζει τη z-κατανοµή.  Θα 

χρησιµοποιήσουµε λοιπόν τη z-τιµή που θα µας δώσει η ανάλυση του SPSS 

και θα τη συγκρίνουµε µε την κρίσιµη z-τιµή για επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης, η οποία είναι z=1,96.  Οι τιµές που 

πήραµε από την εφαρµογή των στατιστικών κριτηρίων, καθώς και η τιµή της 

πιθανότητας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:   

 
Πίνακας 17.  Τιµή z και πιθανότητα p στις συγκρίσεις των µαθητών για την τρίτη ερευνητική υπόθεση 

Στατιστικός έλεγχος x2 p 

Εφαρµογή του κριτηρίου Η των Kruskal - 

Wallis 

11,982 0,003<0,05* 

Εφαρµογή επαναλαµβανόµενων κριτηρίων U των Mann � Whitney 
Οµάδες σύγκρισης z p Σύγκριση µέσων 

όρων 

2η οµάδα µαθητών � 3η οµάδα µαθητών -2,503 0,012<0,05* 2η < 3η 

2η οµάδα µαθητών � 4η οµάδα µαθητών -3,354 0,001<0,05* 2η < 4η 

3η οµάδα µαθητών � 4η οµάδα µαθητών -0,743 0,458>0,05  

 

 Η στατιστικά σηµαντική διαφορά (x2=11,982, p=0,003) µας υποχρεώνει 

να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση και να δεχτούµε την εναλλακτική.  

∆ηλαδή, οι στάσεις σε θέµατα περιβάλλοντος διαφέρουν ανάµεσα στις 

διαφορετικές οµάδες των µαθητών και η διαφορά όπως φαίνεται από την 

εφαρµογή των επαναλαµβανόµενων µη παραµετρικών κριτηρίων U των Mann 

� Whitney εντοπίζεται ανάµεσα στους µαθητές που έχουν εκπονήσει project 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δε µένουν κοντά σε παραλίες ωοτοκίας οι 

οποίοι έχουν υψηλότερες επιδόσεις από τους µαθητές που δεν έχουν 

εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά µένουν κοντά σε 



 96

παραλίες ωοτοκίας (σύγκριση 2ης � 3ης οµάδας).  Από την άλλη σύγκριση (2ης 

� 4ης οµάδας) προκύπτει πως οι µαθητές που µένουν στο Ηράκλειο και δεν 

έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν υψηλότερο 

µέσο όρο από τους µαθητές που µένουν στο Ρέθυµνο.   

  Ο αριθµός των επιµέρους ερωτήσεων στις οποίες παρουσιάζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές είναι σηµαντικός.   

Ερώτηση 2.  «∆εν πετάω παλιά παιχνίδια και ρούχα, αλλά τα δίνω σε άλλα 

παιδιά που θα τα χρησιµοποιήσουν».  Η συχνότητα των απαντήσεων 

διαφέρει ανάµεσα σε µαθητές που κατάγονται από το Ηράκλειο και έχουν 

εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σε µαθητές που 

κατάγονται από το Ρέθυµνο (z=-2,127, p=0,033).  Επίσης, διαφέρουν και τα 

κίνητρα που οδηγούν τους µαθητές σε αυτού του είδους τη συµπεριφορά, 

ανάµεσα σε µαθητές που κατάγονται από το Ηράκλειο και έχουν εκπονήσει 

project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση µε τους συντοπίτες τους που 

δεν έχουν εκπονήσει project (z=2,584, p=0,001).   

Ερώτηση 3.  «Προτιµώ να µετακινούµαι µε το ποδήλατό µου παρά µε το 

αυτοκίνητο».  Σε αυτήν την ερώτηση διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι 

απαντήσεις τόσο ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει 

project σε σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές (z=-2,145, p=0,032), όσο και 

ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε 

Ρεθυµνιώτες µαθητές (z=-2,757, p=0,006).  Στατιστικά σηµαντική 

διαφοροποίηση παρατηρείται και στα κίνητρα που ωθούν τους µαθητές στην 

υιοθέτηση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς, µε τις διαφορές να εµφανίζονται 

στις ίδιες οµάδες µαθητών.  Έτσι, ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που δεν 

έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές έχουµε z=-2,406, 

p=0,016, ενώ ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που έχουν εκπονήσει project 

σε σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές έχουµε z=-3,722, p=0,000.   

Ερώτηση 7.  «Αφήνω την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή, ενώ σκέφτοµαι τι θέλω 

να πάρω».  Σε αυτήν την ερώτηση παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές σε όλες τις οµάδες των µαθητών είτε αφορά τη συχνότητα 

απαντήσεων, είτε την αιτιολόγηση της συγκεκριµένης ενέργειας.  Οι διαφορές 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 18.  Τιµή z και πιθανότητα p στις συγκρίσεις των µαθητών για την έβδοµη ερώτηση στάσεως του 

ερωτηµατολόγιου και την αιτιολόγηση 

Συχνότητα απαντήσεων στη συγκεκριµένη ερώτηση 
Οµάδες σύγκρισης z p 

2η οµάδα µαθητών � 3η οµάδα µαθητών -0,868 0,385>0,05 

2η οµάδα µαθητών � 4η οµάδα µαθητών -3,112 0,002<0,05* 

3η οµάδα µαθητών � 4η οµάδα µαθητών -3,809 0,000<0,05* 

Αιτιολόγηση συγκεκριµένης συµπεριφοράς 
2η οµάδα µαθητών � 3η οµάδα µαθητών -2,894 0,004<0,05* 

2η οµάδα µαθητών � 4η οµάδα µαθητών -3,555 0,000<0,05* 

3η οµάδα µαθητών � 4η οµάδα µαθητών -0,579 0,563>0,05 

 

  Από τον πίνακα παρατηρούµε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στη µορφή 

της απάντησης τόσο ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που δεν έχουν 

εκπονήσει project σε σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές (z=-3,112, p=0,000), όσο 

και ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που έχουν εκπονήσει project σε σχέση 

µε Ηρακλειώτες µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει project (z=-3,809, 

p=0,000).  Επίσης, διαφοροποίηση υπάρχει και στην αιτιολόγηση τόσο 

ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε 

Ρεθυµνιώτες µαθητές (z=-2,894, p=0,004), όσο και ανάµεσα σε Ηρακλειώτες 

µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές 

(z=-3,555, p=0,000).   

Ερώτηση 8.  «Συζητάω µε τους γονείς σχετικά µε θέµατα ανακύκλωσης».  Σε 

αυτήν την ερώτηση διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι απαντήσεις τόσο 

ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε 

Ρεθυµνιώτες µαθητές (z=-2,003, p=0,036), όσο και ανάµεσα σε Ηρακλειώτες 

µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές 

(z=-2,515, p=0,012).  Στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται και 

στα κίνητρα που ωθούν τους µαθητές στην υιοθέτηση της συγκεκριµένης 

συµπεριφοράς και συγκεκριµένα ανάµεσα στους Ηρακλειώτες µαθητές που 

έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές (z=-2,344, 

p=0,019).   

Ερώτηση 10.  «Αφήνω τα φώτα στο δωµάτιό µου ανοιχτά, ακόµα κι αν δεν 

είναι κανείς µέσα».  Σε αυτήν την ερώτηση διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι 

απαντήσεις τόσο ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που έχουν εκπονήσει 
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project σε σχέση µε Ηρακλειώτες µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει project 

(z=-2,001, p=0,045), όσο και ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που δεν 

έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές  (z=-3,136, 

p=0,002).  Στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται και στα κίνητρα 

που ωθούν τους µαθητές στην υιοθέτηση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς 

ανάµεσα στους Ηρακλειώτες µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει project σε 

σχέση µε Ρεθυµνιώτες µαθητές (z=-2,261, p=0,024). 

 

4η Ερευνητική υπόθεση 
  Οι στάσεις και η ενεργός εµπλοκή στις θαλάσσιες χελώνες Caretta 

caretta  στις διαφορετικές οµάδες των µαθητών.   

 

 Με την εφαρµογή επαναλαµβανόµενων µη παραµετρικών κριτηρίων U 

των Mann � Whitney φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

σε καµία από τις οµάδες των µαθητών.  Θεωρούµε ότι η κατανοµή 

προσεγγίζει τη z-κατανοµή, έτσι και πάλι θα χρησιµοποιήσουµε τη z-τιµή που 

θα µας δώσει η ανάλυση του SPSS και θα τη συγκρίνουµε µε την κρίσιµη z-

τιµή για επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης.  Οι 

τιµές z για κάθε σύγκριση, καθώς και η τιµή της πιθανότητας φαίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί:  

 
Πίνακας 19.  Τιµή x2 και πιθανότητα p στη σύγκριση των µαθητών για την τέταρτη ερευνητική υπόθεση 

Στατιστικός έλεγχος x2 p 

Εφαρµογή του κριτηρίου Η των Kruskal - 

Wallis 

1,714 0,424>0,05 

 

  ∆εδοµένου ότι δεν παρατηρούµε στατιστικά σηµαντική διαφορά, 

υποχρεούµαστε να αποδεχτούµε τη µηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι οι στάσεις 

των µαθητών απέναντι στη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta δε διαφέρουν 

στις διαφορετικές οµάδες µαθητών. 

  Όπως όµως και στη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, έτσι και σε αυτήν 

την περίπτωση, παρόλο που δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στο 

σύνολο των ερωτήσεων ανάµεσα στις τρεις οµάδες µαθητών, υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε επιµέρους ερωτήσεις.  Συγκεκριµένα: 
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Ερώτηση 13.  «Μου αρέσει να βλέπω στις παραλίες οµπρέλες και καρέκλες».  

Σε αυτήν την ερώτηση διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι απαντήσεις τόσο 

ανάµεσα σε Ρεθυµνιώτες µαθητές σε σχέση µε Ηρακλειώτες µαθητές που δεν 

έχουν εκπονήσει project (z=-2,664, p=0,08), όσο και ανάµεσα σε Ρεθυµνιώτες 

µαθητές σε σχέση µε Ηρακλειώτες µαθητές που έχουν εκπονήσει project (z=-

2,614, p=0,009). 

Ερώτηση 14.  «Μου αρέσει να βλέπω φώτα κοντά στις παραλίες το βράδυ».  

Σε αυτήν την ερώτηση διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µόνο οι απαντήσεις 

ανάµεσα σε Ρεθυµνιώτες µαθητές σε σχέση µε Ηρακλειώτες µαθητές που 

έχουν εκπονήσει project (z=-2,510, p=0,012). 

Ερώτηση 18.  «Το ψάρεµα µε δυναµίτη πρέπει να επιτραπεί».  Σε αυτήν την 

ερώτηση διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι απαντήσεις τόσο ανάµεσα σε 

Ηρακλειώτες µαθητές που έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε Ηρακλειώτες 

µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει project (z=-2,404, p=0,016), όσο και 

ανάµεσα σε Ηρακλειώτες µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει project σε σχέση 

µε Ρεθυµνιώτες µαθητές (z=-2,584, p=0,010).  Στατιστικά σηµαντική 

διαφοροποίηση παρατηρείται και στα κίνητρα που ωθούν τους µαθητές στην 

υιοθέτηση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς ανάµεσα στους Ηρακλειώτες 

µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει project σε σχέση µε Ηρακλειώτες µαθητές 

που έχουν εκπονήσει project (z=-1,966, p=0,049). 

 

5η Ερευνητική υπόθεση 
  Μέσος αριθµός των απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα 

περιβάλλοντος των δύο φύλων.   

 

  Με την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � 

Whitney φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στους µαθητές διαφορετικών φύλων.  Όπως και σε όλες τις προηγούµενες 

περιπτώσεις έτσι κι εδώ, θεωρούµε ότι η κατανοµή προσεγγίζει τη z-

κατανοµή, έτσι και πάλι θα χρησιµοποιήσουµε τη z-τιµή που θα µας δώσει η 

ανάλυση του SPSS και θα τη συγκρίνουµε µε την κρίσιµη z-τιµή για επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης.  Η τιµή z, καθώς και η 

τιµή της πιθανότητας, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
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Πίνακας 20.  Τιµή z και πιθανότητα p στις συγκρίσεις των µαθητών για την πέµπτη ερευνητική υπόθεση 

Οµάδα σύγκρισης z p 

αγόρια - κορίτσια -0,310 0,756>0,05 

 

  Στη συγκεκριµένη σύγκριση, όπως αναφέραµε, δεν παρατηρούµε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά, γεγονός που µας υποχρεώνει να αποδεχτούµε 

τη µηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι ο µέσος αριθµός των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις γνώσεων σε θέµατα περιβάλλοντος των αγοριών δε διαφέρει από 

το µέσο αριθµό των απαντήσεων των κοριτσιών.   

  Μονάχα σε µία ερώτηση παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά 

και αυτή είναι η ερώτηση 18 «Σε ποιο τοµέα απορροφάται η µεγαλύτερη 

ποσότητα νερού; στις αστικές χρήσεις, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στη 

βιοµηχανία, στην παραγωγή ποτών», στην οποία τα αγόρια απαντούν 

συχνότερα σωστά από τα κορίτσια (z=-2,300, p=0,021). 

 

6η Ερευνητική υπόθεση 
  Οι στάσεις των δύο φύλων απέναντι στο περιβάλλον.   

   

  Με την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου U των Mann � 

Whitney φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στους µαθητές διαφορετικών φύλων.  Θεωρούµε ότι η κατανοµή προσεγγίζει 

τη z-κατανοµή, έτσι και πάλι θα χρησιµοποιήσουµε τη z-τιµή που θα µας 

δώσει η ανάλυση του SPSS και θα τη συγκρίνουµε µε την κρίσιµη z-τιµή για 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% διπλής κατεύθυνσης.  Η τιµή z, 

καθώς και η τιµή της πιθανότητας, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 21.  Τιµή z και πιθανότητα p στις συγκρίσεις των µαθητών για την έκτη ερευνητική υπόθεση 

Οµάδα σύγκρισης z p 

αγόρια - κορίτσια -1,712 0,087>0,05 

 

  Στην προκειµένη περίπτωση δεν παρατηρούµε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά, γεγονός που µας υποχρεώνει να αποδεχτούµε τη µηδενική υπόθεση 

δηλαδή ότι οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον των αγοριών δε διαφέρουν 

από τις στάσεις των κοριτσιών.   
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  Ο αριθµός των επιµέρους ερωτήσεων στις οποίες παρουσιάζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές είναι και πάλι ιδιαίτερα σηµαντικός, γι� αυτό τα 

αποτελέσµατα αυτών των συγκρίσεων παρουσιάζονται σε πίνακα.   

 
Πίνακας 22.  Τιµή z, πιθανότητα p και σύγκριση µέσων όρων στις επιµέρους ερωτήσεις στάσεων και ενεργούς 

εµπλοκής που εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην έκτη ερευνητική υπόθεση 

Ερώτηση z p Σύγκριση µέςων όρων  

Ερώτηση 2 -2,697 0,007<0,05* κορίτσια > αγόρια 

Ερώτηση 3 -3,169 0,002<0,05* αγόρια > κορίτσια 

Ερώτηση 7  -2,278 0,023<0,05* αγόρια > κορίτσια 

Ερώτηση 8 (αιτιολόγηση) -2,142 0,032<0,05* κορίτσια > αγόρια 

Ερώτηση 9 -3,730 0,000<0,05* αγόρια > κορίτσια 

Ερώτηση 9 (αιτιολόγηση) -3,270 0,001<0,05* αγόρια > κορίτσια 

 

 

3.9.2.  Στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 

  Εκτός από τον έλεγχο για την επαλήθευση των 6 πρώτων µηδενικών ή 

εναλλακτικών υποθέσεων ελέγχθηκε και η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών ανάµεσα στις επιδόσεις και των τεσσάρων κατηγοριών (ερωτήσεις 

στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για θέµατα περιβάλλοντος, ερωτήσεις 

στάσεων και ενεργούς εµπλοκής για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

caretta, ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα περιβάλλοντος και ερωτήσεις 

γνώσεων για θέµατα της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta), καθώς και κάθε 

ερώτησης χωριστά σε σχέση µε όλες τις ανεξάρτητες µεταβλητές.  Τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται παρακάτω αναφέρονται µονάχα στις 

περιπτώσεις στις οποίες ανέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά, ενώ όταν 

κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται δεν αναφέρεται καθόλου.    

 

��Φύλο.  Εκτός από τις ερωτήσεις που αφορούν γνώσεις και στάσεις σε 

θέµατα περιβάλλοντος των δύο φύλων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, 

διερευνήθηκε το κατά πόσο διαφέρουν οι γνώσεις και οι στάσεις των 

µαθητών αναφορικά µε τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.  Σε αυτές τις 

δύο συγκρίσεις δε φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά, 

όπως δε φάνηκε να υπάρχει και στατιστικά σηµαντική διαφορά σε καµία 
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επιµέρους ερώτηση γνώσεως για το συγκεκριµένο θέµα.  Αντιθέτως, σε 

τρεις ερωτήσεις στάσεως υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά.  Αυτές 

είναι: 

Ερώτηση 4.  «Χαλάω τους πύργους από άµµο και τους λάκκους στην 

παραλία» µε z=-1,977 και p=0,048 µε το µέσο όρο των αγοριών να είναι 

υψηλότερος από αυτόν των κοριτσιών.   

Ερώτηση 12.  «Θα µου άρεσε να κάνω βόλτες στη θάλασσα µε ταχύπλοα 

σκάφη» µε z=-2,218 και p=0,027 και το µέσο όρο των κοριτσιών να είναι 

υψηλότερος από αυτόν των αγοριών.   

Ερώτηση 18.  «Το ψάρεµα µε δυναµίτη πρέπει να επιτραπεί» µε z=-2,040 

και p=0,041 και το µέσο όρο των αγοριών να είναι υψηλότερος από αυτόν 

των κοριτσιών.   

 

��Τάξη φοίτησης.  Η τάξη φοίτησης των µαθητών φαίνεται να επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό τις απαντήσεις τους, αφού στις τρεις από τις τέσσερις 

κατηγορίες ερωτήσεων εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές.  

Συγκεκριµένα οι γνώσεις των µαθητών της Στ΄ τάξης για θέµατα που 

αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι περισσότερες από τις 

γνώσεις των µαθητών της Ε΄ τάξης (z=-3,732 και p=0,000), ενώ το ίδιο 

φαίνεται να ισχύει τόσο για τις γνώσεις τους σε θέµατα του φυσικού 

περιβάλλοντος (z=-2,036 και p=0,042) όσο και για τις στάσεις τους και την 

ενεργό εµπλοκή τους σε θέµατα που αφορούν τη θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta (z=-2,544 και p=0,011).  Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται 

και στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 23.  Τιµή z, πιθανότητα p και σύγκριση µέσων όρων στις οµάδες ερωτήσεων ανάλογα µε την τάξη φοίτησης 

Οµάδα ερωτήσεων z p Σύγκριση µέσων 
όρων  

Γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον -2,036 0,042<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Γνώσεις για τη θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta 

-3,732 0,000<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Στάσεις για το φυσικό περιβάλλον -2,544 0,149>0,05  

Στάσεις για τη θαλάσσια χελώνα 

Caretta caretta  

-3,270 0,011<0,05* Στ΄ > Ε΄ 
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  Οι επιµέρους ερωτήσεις στις οποίες υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές είναι αρκετές και φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 24.  Τιµή z, πιθανότητα p και σύγκριση µέσων όρων στις επιµέρους ερωτήσεις που εµφανίζονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε την τάξη φοίτησης των µαθητών 

Ερωτήσεις γνώσεων 
Ερώτηση z p Σύγκριση µέσων 

όρων  

Ερώτηση 1 -4,862 0,000<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Ερώτηση 2 -2,124 0,034<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Ερώτηση 11 -2,988 0,003<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Ερώτηση 13 -4,314 0,000<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Ερώτηση 17 -3,614 0,000<0,05* Ε΄> Στ΄ 

Ερωτήσεις στάσεων 
Ερώτηση 3 (αιτιολόγηση) -2,323 0,020<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Ερώτηση 7 -2,356 0,018<0,05* Ε΄> Στ΄ 

Ερώτηση 10 -2,417 0,016<0,05* Ε΄> Στ΄ 

Ερώτηση 16 2,203 0,028<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Ερώτηση 16 (αιτιολόγηση) -3,387 0,001<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Ερώτηση 17 -4,215 0,000<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

Ερώτηση 17 (αιτιολόγηση) -3,298 0,011<0,05* Στ΄ > Ε΄ 

 
��Μορφωτικό επίπεδο πατέρα.  Το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

φαίνεται να επηρεάζει σε µικρότερο βαθµό τις απαντήσεις των µαθητών, 

αφού εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά µόνο σε µία εκ των 

τεσσάρων κατηγοριών και µόνο σε µία ερώτηση στάσης και ενεργούς 

εµπλοκής και συγκεκριµένα στην ερώτηση 4 «Χαλάω τους πύργους από 

άµµο και τους λάκκους στην παραλία».  Η κατηγορία ερωτήσεων που 

εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά είναι οι στάσεις απέναντι στο 

περιβάλλον.  Οι τιµές που πήραµε από την εφαρµογή των στατιστικών 

κριτηρίων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 25.  Τιµή z, πιθανότητα p και σύγκριση µέσων όρων στις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα 

Στατιστικός έλεγχος x2 p 

Εφαρµογή του κριτηρίου Η των 

Kruskal - Wallis 

9,98 0,019<0,05* 

Εφαρµογή επαναλαµβανόµενων κριτηρίων U των Mann � Whitney 
Έλεγχος ανάµεσα στις οµάδες 

µαθητών 
z p Σύγκριση µέσων 

όρων 

δηµοτικού � γυµνασίου -2,118 0,034<0,05* γυµν.  > δηµ. 

δηµοτικού � λυκείου -2,727 0,006<0,05* λυκ.  > δηµ. 

δηµοτικού � πανεπιστηµίου -2,966 0,003<0,05* παν.  > δηµ. 

γυµνασίου � λυκείου 0,938 0,348>0,05  

γυµνασίου � πανεπιστηµίου -1,284 0,199>0,05  

λυκείου - πανεπιστηµίου -0,157 0,875>0,05  

 
   Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οι µαθητές των οποίων οι 

πατέρες έχουν τελειώσει µόνο το δηµοτικό σχολείο, έχουν χαµηλότερη 

βαθµολογία στις ερωτήσεις στάσεων απέναντι στο περιβάλλον σε σχέση µε 

όλους τους υπόλοιπους µαθητές των οποίων οι πατέρες είναι απόφοιτοι 

άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων.   

 

��Μορφωτικό επίπεδο µητέρας.  Σε αντίθεση µε το µορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα που επηρεάζει σε µικρό βαθµό τις απαντήσεις των µαθητών, το 

µορφωτικό επίπεδο της µητέρας φαίνεται να ασκεί σηµαντικότερη επιρροή, 

αφού οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές που αναδεικνύονται είναι 

περισσότερες.  Συγκεκριµένα, εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά 

στις στάσεις απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και στις στάσεις απέναντι στη 

θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.  Αναφορικά µε τις µεµονωµένες 

ερωτήσεις, στατιστικά σηµαντικές διαφορές απαντώνται τόσο σε ερωτήσεις 

γνώσεων, π.χ.  Στην ερώτηση 8 «Ποιος από τους παρακάτω κινδύνους 

που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι ο µεγαλύτερος για τις θαλάσσιες 

χελώνες Caretta caretta; τα δίκτυα και τα παραγάδια, οι πλαστικές 

σακούλες, το πετρέλαιο και οι πίσσες στις ακτές, η τουριστική ανάπτυξη 

των παραλιών, η κατανάλωσή τους ως τροφή» και στην ερώτηση 9 

«Ποιος κατά τη γνώµη σου είναι ο πιο αρµόδιος για τη σωτηρία της 
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θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta; Η κυβέρνηση, ο δήµος, οι οικολόγοι, 

όλοι οι πολίτες, οι δάσκαλοι» όσο και σε ερωτήσεις στάσεων π.χ.  Στην  

ερώτηση 14 (αιτιολόγηση) «Μου αρέσει να βλέπω φώτα κοντά στις 

παραλίες το βράδυ», στην ερώτηση 16 (αιτιολόγηση) «Μου αρέσει να 

φοράω δερµάτινα ρούχα και παπούτσια» και στην ερώτηση 18 

(απάντηση και αιτιολόγηση) «Το ψάρεµα µε δυναµίτη πρέπει να 

επιτραπεί».   

  Αναφορικά µε τις κατηγορίες ερωτήσεων που εµφανίζουν στατιστικά 

σηµαντική διαφορά, δηλαδή τις στάσεις απέναντι στο περιβάλλον και τις 

στάσεις απέναντι στη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, οι τιµές που 

πήραµε από την εφαρµογή των στατιστικών κριτηρίων φαίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

 
Πίνακας 26.  Τιµή z, πιθανότητα p και σύγκριση µέσων όρων στις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό 

επίπεδο της µητέρας στις ερωτήσεις στάσεως και ενεργούς εµπλοκής απέναντι στο περιβάλλον 

Στατιστικός έλεγχος x2 p 

Εφαρµογή του κριτηρίου Η των 

Kruskal - Wallis 

10,209 0,017<0,05* 

Εφαρµογή επαναλαµβανόµενων κριτηρίων U των Mann � Whitney 
Έλεγχος ανάµεσα στις οµάδες 

µαθητών 
z p Σύγκριση µέσων 

όρων 

δηµοτικού � γυµνασίου -0,8 0,424>0,05  

δηµοτικού � λυκείου -1,497 0,134>0,05  

δηµοτικού � πανεπιστηµίου -2,108 0,035<0,05* παν.> δηµ. 

γυµνασίου � λυκείου -0,957 0,339>0,05  

γυµνασίου � πανεπιστηµίου -2,294 0,022<0,05* παν.> γυµν. 

λυκείου - πανεπιστηµίου -1,701 0,089>0,05  

 

   Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οι µαθητές των οποίων οι 

µητέρες είναι απόφοιτες κάποιας πανεπιστηµιακής σχολής, έχουν 

υψηλότερη βαθµολογία στις ερωτήσεις στάσεων απέναντι στο περιβάλλον 

σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους µαθητές των οποίων οι µητέρες είναι 

απόφοιτες άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων, µε µοναδική εξαίρεση την 

περίπτωση που οι µητέρες είναι απόφοιτες λυκείου.   
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Πίνακας 27.  Τιµή z, πιθανότητα p και σύγκριση µέσων όρων στις οµάδες των µαθητών ανάλογα µε το µορφωτικό 

επίπεδο της µητέρας στις ερωτήσεις στάσεως και ενεργούς εµπλοκής απέναντι στη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta  

Στατιστικός έλεγχος x2 p 

Εφαρµογή του κριτηρίου Η των 

Kruskal - Wallis 

14,498 0,002<0,05* 

Εφαρµογή επαναλαµβανόµενων κριτηρίων U των Mann � Whitney 
Έλεγχος ανάµεσα στις κατηγορίες 

µαθητών 
z p Σύγκριση µέσων 

όρων 

δηµοτικού � γυµνασίου -0,800 0,424>0,05  

δηµοτικού � λυκείου -2,844 0,004<0,05* λυκ.> δηµ. 

δηµοτικού � πανεπιστηµίου -2,995 0,003<0,05* παν.> δηµ. 

γυµνασίου � λυκείου -2,270 0,023<0,05* λυκ.> γυµν. 

γυµνασίου � πανεπιστηµίου -2,464 0,014<0,05* παν.> γυµν. 

λυκείου - πανεπιστηµίου -0,318 0,750>0,05  

 

   Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι µαθητές των οποίων οι 

µητέρες είναι απόφοιτες κάποιας πανεπιστηµιακής σχολής ή απόφοιτες 

λυκείου, έχουν υψηλότερη βαθµολογία στις ερωτήσεις στάσεων απέναντι 

στις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta σε σχέση µε όλους τους 

υπόλοιπους µαθητές των οποίων οι µητέρες είναι απόφοιτες δηµοτικού ή 

γυµνασίου.   

 

��Ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

παρατηρούνται και από τη σύγκριση µαθητών που έχουν ή που δεν έχουν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους.  Συγκεκριµένα, στις γνώσεις για 

θέµατα περιβάλλοντος υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (z=-2,068 

και p=0,039) µε το µέσο όρο των µαθητών που έχουν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στο σπίτι τους να είναι υψηλότερος από αυτόν των µαθητών 

που δεν έχουν.  Ανάλογο αποτέλεσµα υπάρχει και για τις στάσεις απέναντι 

στο περιβάλλον (z=-2,648 και p=0,008), όπου και πάλι ο µέσος όρος των 

µαθητών που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους είναι 

υψηλότερος από αυτόν των µαθητών που δεν έχουν.  Στις επιµέρους 

ερωτήσεις υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά σε δύο ερωτήσεις 

γνώσεων και σε οκτώ ερωτήσεις στάσεων.  Οι στατιστικές διαφορές στις 

επιµέρους ερωτήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 28.  Τιµή z, πιθανότητα p και σύγκριση µέσων όρων στις επιµέρους ερωτήσεις που εµφανίζονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε την ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Ερωτήσεις γνώσεων 
Ερώτηση z p Σύγκριση µέσων 

όρων  

Ερώτηση 9 -1,968 0,049<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερώτηση 17 -2,674 0,007<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερωτήσεις στάσεων 
Ερώτηση 3 (αιτιολόγηση) -2,375 0,018<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερώτηση 5 (αιτιολόγηση) -2,546 0,011<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερώτηση 6 -3,012 0,003<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερώτηση 6 (αιτιολόγηση) 3,202 0,001<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερώτηση 8 (αιτιολόγηση) -2,358 0,018<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερώτηση 10 (αιτιολόγηση) 2,158 0,031<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερώτηση 15 -1,989 0,047<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

Ερώτηση 18 -2,222 0,028<0,05* κατοχή > µη κατοχή 

 

   Παρατηρούµε ότι σε όλες τις επιµέρους ερωτήσεις που εµφανίζεται 

στατιστικά σηµαντική διαφορά, ο µέσος όρος των µαθητών που έχουν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο 

των µαθητών που δεν έχουν.   
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3.10.  Συµπεράσµατα � συζήτηση 

 

  Στις σελίδες που προηγήθηκαν παρουσιάστηκαν ο σκοπός και οι  

στόχοι της έρευνας, οι ερευνητικές υποθέσεις εργασίας, η µεθοδολογία και το 

όργανο συλλογής των δεδοµένων και τα αποτελέσµατα της έρευνας.  Στις 

σελίδες που ακολουθούν θα επιχειρήσουµε να δώσουµε κάποια ερµηνεία των 

ευρηµάτων της συγκεκριµένης έρευνας και να εξάγουµε κάποια 

συµπεράσµατα, καθώς και να συγκρίνουµε τα συµπεράσµατα αυτά µε τα 

αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα άλλων σχετικών ερευνών που έχουν 

διεξαχθεί στο χώρο.   

  Αρχικά, δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε στο δυσάρεστο γεγονός 

ότι στο δήµο του Ρεθύµνου κανείς µαθητής Ε΄ και Στ΄ τάξης δεν έχει 

εκπονήσει πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των 

µαθητικών του χρόνων.  Κάτι τέτοιο όµως δε φαίνεται να ισχύει για το σύνολο 

του νοµού Ρεθύµνου.  Από σχετική έρευνα που έχει διεξαχθεί (Κιµιωνής, 

2000, σ.  115), φαίνεται ότι το 8,8% του συνόλου των µαθητών του νοµού 

Ρεθύµνου έχουν συµµετάσχει σε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

υπό τη µορφή project µεγάλης διάρκειας, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ το συνολικό ποσοστό της ετήσιας 

συµµετοχής των µαθητών σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 

όλη τη χώρα και ανεξαρτήτως βαθµίδας εκπαίδευσης �  σύµφωνα µε τον ίδιο 

ερευνητή � είναι γύρω στο 5% έως 7%.  Η προβληµατική αυτή κατάσταση 

που φαίνεται να ισχύει για το δήµο του Ρεθύµνου µπορεί να είναι 

συµπτωµατική, αφού σε άλλες τάξεις του δηµοτικού σχολείου υπάρχουν 

µαθητές που έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως 

πληροφορούµαστε από τα αρχεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

διεύθυνσης πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Ρεθύµνου.  Επίσης, 

µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στο δήµο του Ρεθύµνου, όπως και στα 

περισσότερα αστικά κέντρα, υπηρετούν εκπαιδευτικοί µεγάλοι σε ηλικία οι 

οποίοι κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών δεν είχαν 

παρακολουθήσει µαθήµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εν αντιθέσει µε 

τους νεότερους συναδέλφους τους � η πλειονότητα των οποίων υπηρετεί 

στην επαρχία � αφού όπως πληροφορούµαστε (Φύκαρης, 1998, σ.  170) το 
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σύνολο των Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της χώρας έχει 

εντάξει το µάθηµα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πρόγραµµα 

σπουδών του.  ∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε ότι η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση αποτελεί πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση εδώ 

και µόλις δέκα χρόνια και είναι αναµενόµενο οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί να 

είναι ακόµα δύσπιστοι ή και να µην είναι ενήµεροι σχετικά µε τις µεθόδους της 

και µε τα αποτελέσµατα που µπορεί να έχει.   

  Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την επαλήθευση 

ή µη των ερευνητικών υποθέσεων, έχουµε να πούµε τα εξής: 

�� Από την πρώτη ερευνητική υπόθεση εξάγουµε το συµπέρασµα ότι τα 

project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οποιοδήποτε θέµα κι αν 

διαπραγµατεύονται, συµβάλλουν στην αύξηση των γνώσεων των µαθητών 

σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος.  Επιτυγχάνουν, δηλαδή, το πέρασµα από 

τις εξειδικευµένες γνώσεις που διαπραγµατεύεται ένα project, σε γενικές και 

πιο αφηρηµένες γνώσεις που αφορούν το συνολικότερο περιβάλλον.  Και 

µόνο αυτό το συµπέρασµα, είναι αρκετό για να υποστηρίξουµε τη συνέχιση, 

αν όχι την ενίσχυση και την επέκταση, των project Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  Σε ανάλογο συµπέρασµα καταλήγει 

κι ο Καραµέρης µε την έρευνά του (Καραµέρης, 2000, σ.σ. 348 �354) ο 

οποίος µε πειραµατική µέθοδο σε µαθητές Ε΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου 

και µε διαπραγµάτευση δώδεκα περιβαλλοντικών θεµάτων στους µαθητές της 

πειραµατικής οµάδας, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η περιβαλλοντική 

γνώση της πειραµατικής οµάδας, µέσα από τη συστηµατική διαπραγµάτευση 

συγκεκριµένων περιβαλλοντικών θεµάτων, παρουσίασε βελτίωση σε όλα τα 

θέµατα που αναπτύχθηκαν (Καραµέρης, οπ.π.  σ. 353).  

�� Όπως φαίνεται από τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, διαφορές στις 

γνώσεις για θέµατα που αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta 

ανάµεσα στις διαφορετικές οµάδες µαθητών δεν υπάρχουν.  Τα project 

λοιπόν Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µε τον τρόπο που εφαρµόζονται, 

αδυνατούν να βοηθήσουν τους µαθητές να εξειδικεύσουν τις γενικές γνώσεις 

που έχουν σε θέµατα τα οποία δεν έχουν διαπραγµατευτεί άµεσα µέσα από 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και να ολοκληρώσουν έτσι τον κύκλο ειδικό � 

γενικό � ειδικό που αποτελεί και τον πρώτο στόχο της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης.  Κριτική στον τρόπο υλοποίησης των project Περιβαλλοντικής 
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Εκπαίδευσης ασκείται και από τις Παναγιωτίδου και Κόζυβα (Παναγιωτίδου & 

Κόζυβα, 2000, σ. 165) οι οποίες µε ερωτηµατολόγιο που διένειµαν σε 55 

συντονιστές προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της διεύθυνσης 

δευτεροβάθµια εκπαίδευσης του νοµού Λάρισας, επισηµαίνουν ότι το σχολικό 

έτος 1998-99 µόνο το 20% των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης αντιµετωπίστηκαν µε διεπιστηµονικό τρόπο, ενώ το σχολικό 

έτος 1999-2000 το ποσοστό των προγραµµάτων ανήλθε στο 35%.  

  Πιο ενδιαφέρον όµως αναφορικά µε αυτήν την ερευνητική υπόθεση, 

είναι το συµπέρασµα ότι στις γνώσεις των µαθητών για ένα συγκεκριµένο 

περιβαλλοντικό πρόβληµα δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά, 

οπουδήποτε κι αν διαµένουν οι µαθητές.  Στατιστικά σηµαντική διαφορά 

εντοπίζεται µονάχα σε δύο ερωτήσεις.  Αυτό σηµαίνει ότι το πρόβληµα, που 

στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η υποβάθµιση των παραλιών ωοτοκίας 

της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, δεν παρουσιάζεται και δεν 

προβάλλεται επαρκώς στους δηµότες του Ρεθύµνου, αφού η συζήτηση γύρω 

από το θέµα θα είχε αντίκτυπο και στις γνώσεις των µαθητών.  Αυτό κάνει 

ακόµα πιο επιτακτικό το αίτηµα η εκπαίδευση να ξεφύγει από τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας µε το ενιαίο αναλυτικό πρόγραµµα και τα 

κοινά σχολικά εγχειρίδια και µε εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, όπως η 

µέθοδος project, να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερα θέµατα από το 

άµεσο περιβάλλον των µαθητών ώστε να συµβάλλει στην περαιτέρω και 

ουσιαστική αύξηση των γνώσεων τους, αφού η ύπαρξη και µόνο ενός 

προβλήµατος στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας δεν αρκεί.  Σε συγγενή έρευνα 

(Σαµαράς, 2000, σ.σ.  363 - 371), ο ερευνητής µε τη χρήση ερωτηµατολογίου 

διερευνούσε τη συµπεριφορά και τις στάσεις κατοίκων απέναντι στο 

περιβάλλον οι οποίοι είναι µόνιµοι κάτοικοι σε µια βιοµηχανική ζώνη σε σχέση 

µε πολίτες οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι βιοµηχανικής ζώνης.  Ο ερευνητής 

κατέληξε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα, δηλαδή ότι τα άτοµα τα οποία 

βρίσκονται σε βιοµηχανική ζώνη είναι πολύ πιο ευαισθητοποιηµένα 

περιβαλλοντικά λόγω της καθηµερινής τους διαβίωσης σε ένα υποβαθµισµένο 

περιβάλλον.  Βέβαια στην εν λόγω έρευνα οι συµµετέχοντες ήταν ενήλικες και 

οι εµπειρίες τους σαφώς διαφέρουν από τις εµπειρίες εντεκάχρονων και 

δωδεκάχρονων µαθητών, αλλά και σε αυτή την έρευνα αναγνωρίζεται ότι το 

σχολείο είναι ο ισχυρότερος παράγοντας που συντελεί στη διαµόρφωση της 
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στάσης του ατόµου απέναντι στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στο χτίσιµο 

ενός µέρος της προσωπικότητάς του (οπ.π., σ.  370).  Ως παράγων 

διαµόρφωσης στάσεων ακολουθεί ο ρόλος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, 

ενώ ο ρόλος της οικογένειας και του κοινωνικού περίγυρου δε θεωρείται ως 

αυτόνοµος, δεδοµένου ότι αυτός διαµορφώνεται από άλλους παράγοντες.   

�� Από το αποτέλεσµα της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης, συµπεραίνουµε 

ότι οι παραπάνω γνώσεις για θέµατα φυσικού περιβάλλοντος που έχουν οι 

µαθητές που έχουν εκπονήσει project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

µεταφράζονται στην καλλιέργεια θετικότερων στάσεων απέναντι στο 

περιβάλλον, καθώς και σε αυξηµένη εµπλοκή των µαθητών σε 

φιλοπεριβαλλοντικές ενέργειες.  Σε ανάλογο συµπέρασµα καταλήγει και η 

έρευνα του Μάναλη, ο οποίος συνέκρινε τις στάσεις απέναντι στο περιβάλλον 

ανάµεσα σε µαθητές γυµνασίου που έχουν εκπονήσει πρόγραµµα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σε µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει.  Σε 

αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι η µέτρηση των στάσεων των ατόµων 

κι η διατύπωση των συµπερασµάτων µε βάση ποσοτικά δεδοµένα, επιβάλλει 

µια κριτική και επιφυλακτική στάση.  Οι διεργασίες που µεσολαβούν ανάµεσα 

στη δηµιουργία στάσεων των ατόµων, στη συνειδητοποίησή τους από το 

άτοµο και στη λεκτική τους διατύπωση είναι σύνθετες και δύσκολο να 

προσπελαστούν.   

  Σε αυτήν την ερευνητική υπόθεση δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε 

στο απροσδόκητο αποτέλεσµα ότι µαθητές που δεν έχουν εκπονήσει 

πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ούτε έχουν οικολογικό 

πρόβληµα στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας τους, εκδηλώνουν θετικότερες 

στάσεις σε σχέση µε µαθητές που έχουν οικολογικό πρόβληµα στην ευρύτερη 

περιοχή κατοικίας τους.  Αυτή η διαφοροποίηση µπορεί να τεκµηριωθεί µόνο 

στη βάση ότι το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας των µαθητών της πρώτης 

περίπτωσης συµπτωµατικά είναι υψηλότερο από αυτό των µαθητών της 

δεύτερης περίπτωσης και, όπως αναφέραµε παραπάνω αλλά θα δούµε και 

παρακάτω, το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας συµβάλει καθοριστικά στις 

στάσεις των παιδιών απέναντι στο περιβάλλον.  Επίσης, και στην έρευνα του 

Καραµέρη (Καραµέρης, 2000, σ.353) φαίνεται ότι η στάση των µαθητών 

απέναντι σε περιβαλλοντικά θέµατα βελτιώθηκε κατά το χρονικό διάστηµα της 

έρευνας.  



 112

�� Από την τέταρτη ερευνητική υπόθεση παρατηρούµε ότι οι στάσεις 

απέναντι στη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta δε διαφοροποιούνται ανάµεσα 

στις διαφορετικές οµάδες των µαθητών.  Αυτό το αποτέλεσµα � µετά τη 

διαπίστωση ότι δε διαφέρουν οι γνώσεις των µαθητών απέναντι στη θαλάσσια 

χελώνα Caretta caretta � δε µας ξενίζει, αφού συχνά οι στάσεις κι οι γνώσεις 

απέναντι σε µία κατάσταση είναι συχνά εξαρτώµενες.    

�� Από την πέµπτη και την έκτη ερευνητική υπόθεση παρατηρούµε ότι 

τόσο οι γνώσεις όσο και οι στάσεις σε θέµατα περιβάλλοντος των αγοριών δε 

διαφοροποιούνται από αυτές των κοριτσιών.  Στις επιµέρους ερωτήσεις 

υπάρχουν διαφορές σε λίγες µόνο ερωτήσεις, στις οποίες άλλοτε υπερτερούν 

τα κορίτσια κι άλλοτε τα αγόρια.  Στην έρευνα της Ντούβλη που διεξήχθη σε 

µαθητές Α΄ λυκείου (Ντούβλη, 1997), οι γνώσεις των µαθητών απέναντι στο 

περιβάλλον δε διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλο, αλλά, σύµφωνα πάντα 

µε την ίδια ερευνήτρια, τα κορίτσια επιδεικνύουν θετικότερες στάσεις απέναντι 

στο περιβάλλον σε σχέση µε τα αγόρια.  Στο ίδιο αποτέλεσµα αναφορικά µε 

τις στάσεις καταλήγουν και οι Szagun και Mesenholl (Szagun & Mesenholl, 

1993, p. 43).  ∆εδοµένου ότι κι οι δύο παραπάνω έρευνες διεξήχθησαν µε 

µαθητές µεγαλύτερης ηλικίας από τους µαθητές της δικής µας έρευνας, 

ενδεχοµένως να µην είναι παρακινδυνευµένο να υποστηρίξουµε ότι οι στάσεις 

των µαθητών απέναντι στο περιβάλλον αναφορικά µε το φύλο τους 

διαφοροποιείται σε µεγαλύτερες ηλικιακές κλάσεις, µε τα κορίτσια να 

επιδεικνύουν θετικότερες στάσεις µε το πέρασµα του χρόνου.   

  Από τη µελέτη που έγινε στις υπόλοιπες ερευνητικές υποθέσεις, ούτε οι 

γνώσεις και οι στάσεις για θέµατα χελωνών διαφοροποιούνται ανάµεσα σε 

αγόρια και κορίτσια.  Στις επιµέρους ερωτήσεις διαφοροποίηση έχουµε σε δύο 

µονάχα ερωτήσεις.  Στην ερώτηση 4, στην οποία φαίνεται ότι τα αγόρια 

χαλούν συχνότερα πύργους από άµµους και λάκκους στις παραλίες, αλλά τα 

κίνητρά τους δεν είναι ούτε για χάρη του περιβάλλοντος ούτε για χάρη των 

θαλάσσιων χελωνών, απλά εµφανίζουν πιο επιθετική συµπεριφορά.  Το ίδιο 

ισχύει και για την ερώτηση 12, στην οποία τα κορίτσια θα απέφευγαν τις 

βόλτες µε ταχύπλοα σκάφη στις παραλίες, αλλά ο λόγος που θα έκαναν κάτι 

τέτοιο δεν είναι για χάρη του περιβάλλοντος ή των θαλάσσιων χελωνών, αλλά 

ο φόβος µήπως τους συµβεί κάτι κακό.   
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  Σε αντίθεση µε το φύλο των µαθητών, που στη συγκεκριµένη ηλικιακή 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται δε φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις 

τους, η τάξη φοίτησης φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στις γνώσεις 

των µαθητών όσο και στις στάσεις τους, αφού όπως παρουσιάσαµε στο 

κεφάλαιο των αποτελεσµάτων στις τρεις από τις τέσσερις οµάδες ερωτήσεων 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, καθώς και σε δώδεκα επιµέρους 

ερωτήσεις.  Από τη σύγκριση των µέσων όρων, παρατηρούµε ότι στη 

συντριπτική πλειοψηφία οι γνώσεις και οι στάσεις των µαθητών της Στ΄ τάξης 

υπερτερούν έναντι των µαθητών της Ε΄ τάξης.  Συνεπώς, η αύξηση της 

ηλικίας, της εµπειρίας και της σχολικής δραστηριότητας έχει ως αποτέλεσµα 

την αύξηση των γνώσεων των µαθητών και την καλλιέργεια θετικότερων 

στάσεων τόσο σε γενικά θέµατα περιβάλλοντος όσο και σε εξειδικευµένα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα.  Ένας λόγος που τεκµηριώνει τη διαφορά αυτή 

είναι ότι οι µαθητές της Στ΄ τάξης έχουν διδαχτεί στο µάθηµα «Ερευνώ τον 

φυσικό κόσµο» τα ερπετά, γνώση την οποία δεν έχουν διδαχτεί οι µαθητές της 

Ε΄ τάξης.  Το συµπέρασµα αυτό δε συµφωνεί µε το συµπέρασµα της έρευνας 

του Μαρινόπουλου (Μαρινόπουλος, 1999, σ. 130), στην οποία οι γνώσεις των 

µαθητών σε ερωτήσεις που αφορούν τη ρύπανση της ατµόσφαιρας δε 

διαφοροποιούνται ανάµεσα σε µαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης του δηµοτικού 

σχολείου.  

  Αναφορικά µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, µόνο στην οµάδα 

των ερωτήσεων που αφορούν τις στάσεις απέναντι στο περιβάλλον υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά.  Από το γεγονός ότι οι µαθητές των οποίων οι 

πατέρες έχουν τελειώσει µόνο το δηµοτικό σχολείο, έχουν χαµηλότερη 

βαθµολογία σε σχέση µε τους υπόλοιπους µαθητές των οποίων οι πατέρες 

είναι απόφοιτοι άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων, µπορούµε και πάλι να 

διαπιστώσουµε τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στα περιβαλλοντικά 

ζητήµατα, η οποία δεν περιορίζεται µόνο στα εκπαιδευόµενα άτοµα, αλλά 

µεταφέρεται και στις επόµενες γενεές.   

  Το ίδιο, αν και σε σηµαντικότερο βαθµό, φαίνεται να ισχύει και για το 

µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, αφού όσο υψηλότερο αυτό είναι τόσο 

θετικότερες είναι οι στάσεις των µαθητών.  Σε αυτήν την περίπτωση όµως, η 

διαφορά δεν εντοπίζεται µόνο στην οµάδα ερωτήσεων που αφορά τις στάσεις 

απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και στην οµάδα ερωτήσεων που αφορά τις 
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στάσεις απέναντι στις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta.  Σε διαφορετικό 

αποτέλεσµα καταλήγει η Ντούβλη στην έρευνά της (Ντούβλη, 1997), στην 

οποία όσο υψηλότερο είναι το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας τόσο 

υψηλότερες (σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=0,000) είναι οι γνώσεις 

των µαθητών απέναντι στο περιβάλλον, αλλά όχι κι οι στάσεις τους.  

Εντύπωση όµως προκαλεί ότι, τόσο στην περίπτωση του µορφωτικού 

επιπέδου του πατέρα όσο και στην περίπτωση του µορφωτικού επιπέδου της 

µητέρας, διαφορά εντοπίζεται µονάχα σε στάσεις κι όχι σε γνώσεις.  Ίσως οι 

γονείς µε υψηλότερο πολιτισµικό κεφάλαιο να υιοθετούν φιλικότερη 

συµπεριφορά για το φυσικό περιβάλλον, η οποία µεταβιβάζεται � συνειδητά ή 

ασυνείδητα -  και στα παιδιά τους, χωρίς όµως να τους εξηγούν τους λόγους 

για τους οποίους προβαίνουν στις συγκεκριµένες ενέργειες. 

 Αναφορικά µε την κατοχή ή µη ηλεκτρονικού υπολογιστή  στις δύο από 

τις τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

καθώς και σε πληθώρα ερωτήσεων.  Αυτές οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µπορεί να οφείλονται είτε στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή � δηλαδή 

στην αναζήτηση στο διαδίκτυο ιστιοσελίδων που διαπραγµετεύονται θέµατα 

του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος, στη θέαση CD-ROMS � , είτε στο 

γεγονός ότι ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι δεν έχουν οικονοµικά 

ασθενέστερες τάξεις. 

  Τέλος, αν θέλουµε να σχολιάσουµε τις απαντήσεις των µαθητών στις 

µεµονωµένες ερωτήσεις, παρατηρούµε ότι στις ερωτήσεις στάσεων � στην 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων (17 από τις 18) � οι µαθητές 

υιοθετούν ακραίες συµπεριφορές είτε συµφωνώντας απόλυτα είτε 

διαφωνώντας απόλυτα.  Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε σε αδυναµία του 

οργάνου, είτε στο ότι οι µαθητές δεν πείστηκαν ότι δεν πρόκειται για εξέταση 

και προσπαθούσαν να απαντούν όσο το δυνατόν περισσότερο «σωστά», είτε, 

τέλος, στην τάση αυτοπροβολής των συµµετεχόντων.   

  Ενώ σε αρκετές ερωτήσεις στάσεων η δηµοφιλέστερη απάντηση των 

µαθητών είναι για χάρη του περιβάλλοντος � αποτέλεσµα στο οποίο 

καταλήγει και η Ντούβλη µε την έρευνά της (Ντούβλη, 1997) � ή για χάρη των 

θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta, δεν ισχύει κάτι ανάλογο στις ερωτήσεις 

αιτιολόγησης.  Μόνο στις 3 ερωτήσεις από τις 18 τα κίνητρα που ωθούν τους 

µαθητές είναι για χάρη του περιβάλλοντος και σε καµία για χάρη των 
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θαλάσσίων χελωνών Caretta caretta.  Το χάσµα αυτό που υπάρχει µπορεί και 

πάλι να οφείλεται σε αδυναµία του οργάνου ή στο γεγονός ότι συχνά οι 

µαθητές υιοθετούν συµπεριφορές και αναπτύσσουν στάσεις θετικές προς το 

περιβάλλον, επειδή τους επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ερώτηση 7 στην οποία το 50,9% των 

µαθητών δεν αφήνει ποτέ την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή ενώ σκέφτεται τι 

θέλει να πάρει, αλλά από αυτούς µόνο το 29,3% το κάνει γιατί αναγνωρίζει ότι 

σπαταλιέται ηλεκτρική ενέργεια, ενώ οι περισσότεροι µαθητές απαντούν ότι το 

κάνουν επειδή τους το επιβάλλουν οι γονείς τους.  Σε ανάλογο συµπέρασµα 

καταλήγει κι ο Καραµέρης (Καραµέρης, 2000, σ. 353) ο οποίος αναφέρει ότι οι 

µαθητές παρουσιάζουν µια γενική αδυναµία στο να αιτιολογήσουν κάποια 

φαινόµενα ή καταστάσεις, που απαιτούν πέρα από τις γνώσεις και 

κατάλληλους συνειρµούς.  

  ∆ιαφορετικά εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αναφορικά µε τις 

ερωτήσεις γνώσεων.  Τόσο για γενικότερα θέµατα περιβάλλοντος όσο και για 

θέµατα που αφορούν αποκλειστικά τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, οι 

µαθητές απαντούν σωστά στις έξι από τις εννέα ερωτήσεις.  Σε ανάλογο 

αποτέλεσµα καταλήγει και η Ντούβλη στην έρευνά της, στην οποία οι µαθητές 

σηµειώνουν µέτρια επίδοση στις ερωτήσεις γνωστικού περιεχοµένου 

(Ντούβλη, 1997).  Περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει στο να εστιάσουµε στις 

λανθασµένες απαντήσεις των µαθητών και στο πού µπορεί αυτές να 

οφείλονται.  Οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν ότι οι θαλάσσιες χελώνες 

Caretta caretta είναι αµφίβια (43,7%) κι όχι ερπετά (30,6%).  Προφανώς 

θεωρούν ότι από τη στιγµή που ένας οργανισµός καταφέρνει να επιβιώνει και 

σε υδάτινο αλλά και σε ξηρό περιβάλλον είναι αµφίβιο, χωρίς να 

ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανατοµικά χαρακτηριστικά τα οποία πιθανόν να 

τον διαφοροποιούν από αυτή την κατάταξη.  Ενδιαφέρον, επίσης, 

παρουσιάζει το σχετικά µεγάλο ποσοστό µαθητών (20,1%) που τις θεωρεί 

θηλαστικά, όταν οι διαφορές τους από τα θηλαστικά είναι πάρα πολύ µεγάλες.  

Επίσης, οι µαθητές θεωρούν ότι η κύρια τροφή των θαλάσσιων χελωνών 

Caretta caretta είναι τα φύκια (23,9%) σε αντίθεση µε τις τσούχτρες που 

συγκεντρώνουν ποσοστό 19,8%.  Η κατανοµή των ποσοστών όλων των 

απαντήσεων γύρω στο 20% µας κάνει να υποψιαστούµε ότι στην 

πραγµατικότητα οι µαθητές δε γνωρίζουν τη σωστή απάντηση και απαντούν 
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στην τύχη.  Η τελευταία ερώτηση στην οποία  οι µαθητές απαντούν 

λανθασµένα αναφορικά µε τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta είναι το 

ποιος είναι ο µεγαλύτερος ανθρωπογενής κίνδυνος.  Οι περισσότεροι µαθητές 

απαντούν το πετρέλαιο κι οι πίσσες στις ακτές (43,0%), ενώ µόλις το 15,8% 

θεωρεί ότι ο κύριος ανθρωπογενής κίνδυνος είναι η τουριστική ανάπτυξη των 

παραλιών.  Μάλλον οι µαθητές, κρίνοντας ανθρωποκεντρικά, θεωρούν ότι 

αυτό που για τους ίδιους είναι πρόβληµα στην παραλία θα είναι και για τις 

θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta.  Επίσης, επειδή στην τουριστική 

ανάπτυξη των παραλιών όλοι φέρουµε ένα µερίδιο ευθύνης συντηρώντας 

τέτοιου είδους ενέργειες, πιθανόν οι µαθητές µε τον τρόπο που απαντούν στη 

συγκεκριµένη ερώτηση να απεκδύονται των ευθυνών τους και να θεωρούν 

υπεύθυνους κάποιους τρίτους.  

 Αναφορικά µε τις ερωτήσεις γνώσεων για θέµατα περιβάλλοντος οι 

τρεις λανθασµένες απαντήσεις εντοπίζονται στις ερωτήσεις 14, 15 και 16.  

Και στις τρεις περιπτώσεις η λανθασµένη απάντηση αφορά τα εργοστάσια και 

συγκεντρώνει ποσοστό 45,2%, 55% και 68,1% αντίστοιχα, ενώ οι σωστές 

απαντήσεις συγκεντρώνουν ποσοστό 10,9% (ο υπερπληθυσµός), 4,5% (η 

βόσκηση) και 6,5% (τα λιπάσµατα).  Οι µαθητές συνολικά στις ερωτήσεις 

γνώσεων για θέµατα περιβάλλοντος φαίνεται να απαντούν σωστά στις 

ερωτήσεις που άπτονται των άµεσων εµπειριών τους, ενώ δυσκολεύονται σε 

ερωτήσεις που αφορούν θέµατα µε τα οποία οι µαθητές δεν έχουν άµεση 

επαφή (π.χ.  Στην Κρήτη δεν υπάρχουν ποτάµια ή δάση).  Σε ανάλογο 

αποτέλεσµα καταλήγει κι η έρευνα του Μαρινόπουλου (Μαρινόπουλος, 1999, 

σ.130), στην οποία οι µαθητές φαίνεται να έχουν τοπική θεώρηση του 

φαινοµένου της ρύπανσης.  Είναι, όµως, ενδιαφέρον να δούµε γιατί τα 

εργοστάσια συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά � αποτέλεσµα που 

εµφανίζεται και στην έρευνα των Καραγιάννη, Αγγελόπουλου και Φωκά 

(Καραγιάννης & Αγγελόπουλος & Φωκάς, 2000, σ. 358) � στην οποία το 

80,7% των µαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού σχολείου θεωρούν τους 

εργοστασιάρχες κύριους υπεύθυνους για τη ρύπανση των πόλεων.  

Προφανώς αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιβλαβείς συνέπειες για το 

περιβάλλον από τα εργοστάσια παρουσιάζονται µέσα από τα σχολικά 

εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου, χωρίς όµως να γίνεται ανάλογη εκτενής 

αναφορά και σε άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Συµπληρωµατικά, 
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µπορούµε να πούµε, µε το να επιρρίπτονται οι ευθύνες για περιβαλλοντικά 

προβλήµατα στα εργοστάσια, απεκδύονται οι µαθητές το δικό τους µερίδιο 

ευθύνης.  

 

3.11. Προτάσεις 

 

  Από όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω κρίνεται σκόπιµο να 

αναφερθούν επιγραµµατικά κάποιες προτάσεις που να αφορούν στην 

τροποποίηση των καθηµερινών εκπαιδευτικών πρακτικών µε απώτερο σκοπό 

την ευαισθητοποίηση ολοένα και περισσότερο µαθητών σε θέµατα φυσικού 

περιβάλλοντος.  

 

 Αρχικά, πρέπει, όπως ήδη αναφέρθηκε, να επεκταθεί  η εφαρµογή των 

project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  Όπως 

φάνηκε, µαθητές που έχουν εντρυφήσει σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικές 

διαδικασίες έχουν περισσότερες γνώσεις και υιοθετούν θετικότερες στάσεις 

απέναντι στο φυσικό περιβάλλον σε σχέση µε τους συµµαθητές που δεν 

έχουν τέτοιου είδους εκπαιδευτική εµπειρία.  

 Επίσης, πρέπει να αναβαθµιστεί η θέση της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήµια και να προωθηθεί η επιµόρφωση 

των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

 Θα µπορούσε επίσης, τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

που εκπονούνται να αντλούν τη θεµατική τους από θέµατα που εµπίπτουν 

στην καθηµερινότητα των µαθητών µε σκοπό να συντελεστεί αλλαγή των 

καθηµερινών συνηθειών και πρακτικών των µαθητών για χάρη του 

περιβάλλοντος.  

 Και τέλος, πρέπει κι οι γονείς να ευαισθητοποιούν τα παιδιά τους σε 

θέµατα τόσο του άµεσου όσο και του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος, 

αφού όπως φάνηκε παραπάνω η συµβολή τους είναι ουσιαστική.  Τίθεται 

όµως το ερώτηµα, πώς µπορούν να κινητοποιηθούν οι γονείς προς αυτήν 

την κατεύθυνση; Σ� αυτό µπορεί να συµβάλλει τόσο ο εκπαιδευτικός 

ενηµερώνοντας και κατατοπίζοντας τους γονείς γύρω από τέτοια θέµατα, 

όσο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης κι η επίσηµη κρατική πολιτεία 
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ενηµερώνοντας και ευαισθητοποιώντας το σύνολο των πολιτών σε θέµατα 

περιβάλλοντος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

 

 

 

��Το ερωτηµατολόγιο της πιλοτικής έρευνας 

 

 

��Το ερωτηµατολόγιο της τελικής έρευνας  

 

 

��Φωτογραφίες από τη βιολογία και οικολογία της θαλάσσιας χελώνας 

Caretta caretta και από τη δράση του Συλλόγου Προστασίας της 

Θαλάσσιας Χελώνας (Σ.Π.Θ.Χ.).  
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Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια,  
 είµαι ένας δάσκαλος που συνεχίζω τις σπουδές µου στο Πανεπιστήµιο του Ρεθύµνου. 
Σε παρακαλώ να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις ελεύθερα και µε υπευθυνότητα. Σε 
κάθε ερώτηση δώσε µια µόνο απάντηση. Θέλω να ξέρεις ότι δεν πρόκειται για µια εξέταση, 
ούτε πρόκειται να πάρεις κάποιο βαθµό. Να ξέρεις ακόµη ότι δεν πρόκειται να δείξω τις 
απαντήσεις σου στο δάσκαλο ή στη δασκάλα σου. 
 
 

����   Μη γράψεις το όνοµά σου!!  Το ερωτηµατολόγιο είναι 
ανώνυµο !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σ� ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 
 
Σου εύχοµαι καλή πρόοδο στο σχολείο! 
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* ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ *  
 
 
Παρακαλώ, διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και απάντησε 

ειλικρινά σε κάθε µια από αυτές.  (βάλε ένα � ή � όπου χρειάζεται) 

 
 
 
Α. Είσαι: Αγόρι �    Κορίτσι � 
 
Β. Γράψε σε ποια πόλη µένεις:   
 
Γ. Είσαι µαθητής/τρια της   E΄ �    Στ΄  �             τάξης.  
 
∆. Το επάγγελµα του πατέρα σου είναι:   
 
Ε. Το επάγγελµα της µητέρας σου είναι:   
 
ΣΤ. Ο πατέρας σου έχει τελειώσει: ∆ηµοτικό�    Γυµνάσιο�    Λύκειο�   
Πανεπιστήµιο�    
 
Ζ. Η µητέρα σου έχει τελειώσει: ∆ηµοτικό�    Γυµνάσιο�    Λύκειο�   Πανεπιστήµιο�   
 
Η. Κάνεις φροντιστήριο σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, ή γερµανικά, ή γαλλικά);  
 Ναι�       Όχι� 
 
Θ. Στο σπίτι σου υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής;  Ναι�    Όχι� 
 
Ι. Έχεις συµµετάσχει σε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως 
µαθητής/τρια; 
Ναι�                     Όχι� 
 
ΙΑ. Αν η απάντησή σου στην προηγούµενη ερώτηση ήταν Ναι, σε ποια τάξη  
συµµετείχες;____________  Ποιο ήταν  το  
θέµα;________________________________ 
______________________________________________________________________
___ 
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Σηµείωσε και αιτιολόγησε την απάντησή σου στις 
παρακάτω ερωτήσεις. 

 
1. Αφήνω πλαστικές σακούλες στις ακτές.              
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 

2. ∆εν πετάω παλιά παιχνίδια και ρούχα αλλά τα δίνω σε άλλα παιδιά που θα 

τα χρησιµοποιήσουν.  

Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
3. Προτιµώ να µετακινούµαι µε το ποδήλατό µου παρά µε το αυτοκίνητο.   
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
4. Χαλάω τους πύργους από άµµο και τους λάκκους στην παραλία.          
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________ 

 
5. Χρησιµοποιώ τετράδια από ανακυκλωµένο χαρτί.  
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Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
6. ∆ιαβάζω περιοδικά για τη φύση όπως το Γαιόραµα και το National Geographic.  
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 

7. Αφήνω την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή, ενώ σκέφτοµαι τι θέλω να πάρω. 

  

Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
8. Συζητάω µε τους γονείς µου σχετικά µε θέµατα ανακύκλωσης.      
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________ 

 
9. Έχω συµµετάσχει σε προγράµµατα αναδάσωσης.   
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 
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10. Αφήνω τα φώτα στο δωµάτιό µου ανοιχτά, ακόµα κι αν δεν είναι κανείς 

µέσα.  

Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
11. Μου αρέσει να κάνω βόλτες στις παραλίες το βράδυ.                       
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
12. Θα µου άρεσε να κάνω βόλτες στη θάλασσα µε ταχύπλοα σκάφη.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           
∆ιαφωνώ απόλυτα   ���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
13. Μου αρέσει να βλέπω στις παραλίες οµπρέλες και καρέκλες.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
14. Μου αρέσει να βλέπω φώτα κοντά στις παραλίες το βράδυ.         
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
15. Τα ξενοδοχεία και τα παραθαλάσσια σπίτια πρέπει να χτίζονται όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στη θάλασσα.        
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
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Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
16. Μου αρέσει να φοράω δερµάτινα ρούχα και παπούτσια.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
17. Οι ψαράδες πρέπει να ψαρεύουν µε δίχτυα µε µικρές τρύπες.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________ 

 
18. Το ψάρεµα µε δυναµίτη πρέπει να επιτραπεί.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
 



 135

 

Βάλε ένα µόνο ���� ή ���� στην απάντηση που θεωρείς ότι 
είναι περισσότερο σωστή. 

 

1 Τι είδους ζώο είναι η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta;       
� ψάρι 
� αµφίβιο 
� ερπετό 
� πτηνό  
� θηλαστικό 

2 Αν εξαφανιστούν οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, ποιος οργανισµός θα αυξηθεί υπερβολικά;    
� τα ψάρια 
� τα φύκια 
� το ζωοπλαγκτόν 
� το φυτοπλαγκτόν 
� οι τσούχτρες 

3 Πού γεννάει µια  θηλυκή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta τα αυγά της;      
� στον πάτο της θάλασσας 
� στην επιφάνεια της θάλασσας 
� σε βραχώδεις παραλίες 
� σε αµµώδεις παραλίες  
� σε όλα τα παραπάνω 

4 Πόσα αυγά περίπου γεννάει µια θηλυκή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta κάθε φορά
� 1 
� 10 
� 50 
� 100 
� 500 

5 Πού συναντάµε τις περισσότερες θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στην Ελλάδα;  
� στο Ρέθυµνο  
� στο Ηράκλειο 
� στην Αθήνα  
� στη Ρόδο 
� στη Ζάκυνθο 

6 Πότε γεννάνε οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στην Ελλάδα;  
� το χειµώνα 
� την άνοιξη 
� το καλοκαίρι 
� το φθινόπωρο 
� όλο το χρόνο 

7 Ποιος είναι ο σηµαντικότερος φυσικός κίνδυνος για τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta;   
� οι καρχαρίες 
� οι ξιφίες  
� οι φάλαινες 
� οι αχινοί 
� τα χταπόδια 

8 Ποιος από τους παρακάτω κινδύνους που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι ο µεγαλύτερος για τις
θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta;      

� τα δίκτυα και τα παραγάδια 
� οι πλαστικές σακούλες 
� το πετρέλαιο και οι πίσσες στις ακτές 
� η τουριστική ανάπτυξη των παραλιών 
� η κατανάλωσή τους ως τροφή 
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9 Ποιος κατά τη γνώµη σου είναι ο πιο αρµόδιος για τη σωτηρία της θαλάσσιας χελώνας Caretta carett
� η κυβέρνηση 
� ο δήµος 
� οι οικολόγοι 
� όλοι οι πολίτες 
� οι δάσκαλοι 

10  Ποιο από τα παρακάτω ζώα της Ελλάδας, πιστεύεις ότι κινδυνεύει περισσότερο να εξαφανιστεί για 
πάντα;             

� ο αργυροπελεκάνος  
� η αλεπού 
� ο λύκος 
� το τσακάλι 
� η κουκουβάγια 

11 Ποιο από τα παρακάτω φυτά συναντούµε συχνότερα στην Κρήτη;        
� τον κάκτο 
� τον ευκάλυπτο 
� την ιτιά 

� το έλατο 
� το θυµάρι 

12 Ποιο από τα παρακάτω ζώα θεωρείται επιβλαβές για τη φύση;           
� ο λύκος  
� η αλεπού 
� ο λαγός  
� ο γύπας 
� κανένα 

13 Ποια από τις παρακάτω µορφές ενέργειας είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον;               
� η πυρηνική 
� η ηλιακή 
� η καύση του λιγνίτη 
� η καύση του πετρελαίου 
� η υδροηλεκτρική 

14 Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του πλανήτη;             
� η κατασκευή πολλών εργοστασίων 
� η υπερβολική χρήση λιπασµάτων 
� η καταστροφή των τροπικών δασών 
� η κυκλοφορία πολλών αυτοκινήτων στους δρόµους 
� ο υπερπληθυσµός  

15 Ποιο από τα παρακάτω είναι η δεύτερη σηµαντικότερη αιτία καταστροφής ενός δάσους µετά τις 
πυρκαγιές;            

� η βόσκηση  
� τα λιπάσµατα 
� τα εργοστάσια  
� η διάνοιξη δρόµων 
� οι εκδροµείς που τα επισκέπτονται 

16 Ποιος είναι ο κύριος λόγος ρύπανσης των λιµνών και των ποταµών στην Ελλάδα;         
� τα λιπάσµατα  
� τα κόπρανα των ζώων  
� τα απόβλητα των εργοστασίων 
� τα απόβλητα από τις βάρκες  
� τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των εργοστασίων 

17 Ποια από τις παρακάτω περιοχές της Κρήτης έχει ονοµαστεί Εθνικός ∆ρυµός και προστατεύεται µε 
ειδικούς νόµους;                 

� το σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου στον Ψειλορίτη 
� το φαράγγι της Σαµαριάς στα Χανιά 
� η παραλία της Πρέβελης στο Ρέθυµνο 
� η λίµνη του Ζαρού στο Ηράκλειο 
� το φοινικόδασος του Βάι στο Λασίθι 
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18 Σε ποιον τοµέα απορροφάται η µεγαλύτερη ποσότητα νερού;            
� στις αστικές χρήσεις  
� στη γεωργία 
� στην κτηνοτροφία 
� στη βιοµηχανία 
� στην παραγωγή ποτών 

 
 

 
Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 
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Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια,  
 είµαι ένας δάσκαλος που συνεχίζω τις σπουδές µου στο Πανεπιστήµιο του Ρεθύµνου. 
Σε παρακαλώ να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις ελεύθερα και µε υπευθυνότητα. ∆εν 
πρόκειται για µια εξέταση, ούτε πρόκειται να πάρεις κάποιο βαθµό. Να ξέρεις ακόµη ότι δεν 
πρόκειται να δείξω τις απαντήσεις σου στο δάσκαλο ή στη δασκάλα σου. 
 
 

����   Μη γράψεις το όνοµά σου!!  Το ερωτηµατολόγιο είναι 
ανώνυµο !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σ� ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 

 
Σου εύχοµαι καλή πρόοδο στο σχολείο! 

 
 

* ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ *  
 
 
Παρακαλώ, διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και απάντησε 

ειλικρινά σε κάθε µια από αυτές.  (βάλε ένα � ή � όπου χρειάζεται) 

 
 
Α. Είσαι: Αγόρι �    Κορίτσι � 
 
Β. Γράψε σε ποια πόλη µένεις:   
 
Γ. Είσαι µαθητής/τρια της   E΄ �    Στ΄  �             τάξης.  



 139

 
∆. Το επάγγελµα του πατέρα σου είναι:   
 
Ε. Το επάγγελµα της µητέρας σου είναι:   
 
ΣΤ. Ο πατέρας σου έχει τελειώσει: ∆ηµοτικό�    Γυµνάσιο�    Λύκειο�   
Πανεπιστήµιο�    
 
Ζ. Η µητέρα σου έχει τελειώσει: ∆ηµοτικό�    Γυµνάσιο�    Λύκειο�   Πανεπιστήµιο�   
 
Η. Κάνεις φροντιστήριο σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, ή γερµανικά, ή γαλλικά);  
 Ναι�       Όχι� 
 
Θ. Στο σπίτι σου υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής;  Ναι�    Όχι� 
 
Ι. Έχεις συµµετάσχει σε πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως 
µαθητής/τρια; 
Ναι�                     Όχι� 
 
ΙΑ. Αν η απάντησή σου στην προηγούµενη ερώτηση ήταν Ναι, σε ποια τάξη  
συµµετείχες;____________  Ποιο ήταν  το  
θέµα;________________________________ 
______________________________________________________________________
___ 

Σηµείωσε και αιτιολόγησε την απάντησή σου στις 
παρακάτω ερωτήσεις. 

 
1. Αφήνω πλαστικές σακούλες στις ακτές.              
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 
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2. Πριν αγοράσω ένα παιχνίδι κοιτάζω αν είναι κατασκευασµένο από 

ανακυκλωµένο υλικό.     

Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
3. Μου αρέσει να κάνω βόλτες µε το ποδήλατό µου.   
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
4. Χαλάω τα κάστρα από άµµο και τους λάκκους στην παραλία.          
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________ 

 
5. Χρησιµοποιώ τετράδια από ανακυκλωµένο χαρτί.  
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
6. ∆ιαβάζω περιοδικά για τη φύση όπως το Γαιόραµα και το National Geographic.  
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 
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7. Αφήνω την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή, ενώ σκέφτοµαι τι θέλω να πάρω. 

  

Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
8. Συζητάω µε τους γονείς µου σχετικά µε θέµατα ανακύκλωσης.      
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________ 

 
9. Έχω συµµετάσχει σε προγράµµατα αναδάσωσης.   
Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 

10. Βάζω δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου, όταν ακούω κάτι που µου 

αρέσει.    

Συχνά ����                     Μερικές φορές  ����             Σπάνια  ����  
  Ποτέ ����   
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
11. Μου αρέσει να κάνω βόλτες στις παραλίες το βράδυ.                       
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 
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12. Θα µου άρεσε να κάνω βόλτες στη θάλασσα µε ταχύπλοα σκάφη.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           
∆ιαφωνώ απόλυτα   ���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

 
13. Μου αρέσει να βλέπω στις παραλίες οµπρέλες και καρέκλες.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
14. Μου αρέσει να βλέπω φώτα κοντά στις παραλίες το βράδυ.         
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
15. Τα ξενοδοχεία και τα παραθαλάσσια σπίτια πρέπει να χτίζονται όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στη θάλασσα.        
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 

 
16. Μου αρέσει να φοράω δερµάτινα ρούχα και παπούτσια.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 
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17. Οι ψαράδες πρέπει να ψαρεύουν µε δίχτυα µε µικρές τρύπες.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________ 

 
18. Το ψάρεµα µε δυναµίτη πρέπει να επιτραπεί.   
Συµφωνώ απόλυτα  ����       Συµφωνώ ����       ∆ιαφωνώ ����           ∆ιαφωνώ απόλυτα   
���� 
Γιατί;__________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________ 
 
 

Βάλε ένα µόνο ���� ή ���� στην απάντηση που θεωρείς ότι 
είναι περισσότερο σωστή. 

 

1 Τι είδους ζώο είναι η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta;       
� ψάρι 
� αµφίβιο 
� ερπετό 
� πτηνό  
� θηλαστικό 

2 Αν εξαφανιστούν οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, ποιος οργανισµός θα αυξηθεί υπερβολικά;    
� τα ψάρια 
� τα φύκια 
� το ζωοπλαγκτόν 
� το φυτοπλαγκτόν 
� οι τσούχτρες 

3 Πού γεννάει µια  θηλυκή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta τα αυγά της;      
� στον πάτο της θάλασσας 
� στην επιφάνεια της θάλασσας 
� σε βραχώδεις παραλίες 
� σε αµµώδεις παραλίες  
� σε όλα τα παραπάνω 

4 Πόσα αυγά περίπου γεννάει µια θηλυκή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta κάθε φορά
� 1 
� 10 
� 50 
� 100 
� 500 

5 Πού συναντάµε τις περισσότερες θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στην Ελλάδα;  
� στο Ρέθυµνο  
� στο Ηράκλειο 
� στην Αθήνα  
� στη Ρόδο 
� στη Ζάκυνθο 
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6 Πότε γεννάνε οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στην Ελλάδα;  
� το χειµώνα 
� την άνοιξη 
� το καλοκαίρι 
� το φθινόπωρο 
� όλο το χρόνο 

7 Ποιος είναι ο σηµαντικότερος φυσικός κίνδυνος για τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta;   
� οι καρχαρίες 
� οι ξιφίες  
� οι φάλαινες 
� οι αχινοί 
� τα χταπόδια 

8 Ποιος από τους παρακάτω κινδύνους που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι ο µεγαλύτερος για τις
θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta;      

� τα δίκτυα και τα παραγάδια 
� οι πλαστικές σακούλες 
� το πετρέλαιο και οι πίσσες στις ακτές 
� η τουριστική ανάπτυξη των παραλιών 
� η κατανάλωσή τους ως τροφή 

9 Ποιος κατά τη γνώµη σου είναι ο πιο αρµόδιος για τη σωτηρία της θαλάσσιας χελώνας Caretta carett
� η κυβέρνηση 
� ο δήµος 
� οι οικολόγοι 
� όλοι οι πολίτες 
� οι δάσκαλοι 

10  Ποιο από τα παρακάτω ζώα της Ελλάδας, πιστεύεις ότι κινδυνεύει περισσότερο να εξαφανιστεί για 
πάντα;             

� ο αργυροπελεκάνος  
� η αλεπού 
� ο λύκος 
� το τσακάλι 
� η κουκουβάγια 

11 Ποιο από τα παρακάτω φυτά είναι πολύ συχνό στην Κρήτη.           
� ο κάκτος 
� ο πλάτανος 
� ο ευκάλυπτος 

� η ιτιά 
� το θυµάρι 

12 Ποιο από τα παρακάτω ζώα θεωρείται επιβλαβές για τη φύση;           
� ο λύκος  
� η αλεπού 
� ο λαγός  
� ο γύπας 
� κανένα 

13 Ποια από τις παρακάτω µορφές ενέργειας είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον;               
� η πυρηνική 
� η ηλιακή 
� η καύση του λιγνίτη 
� η καύση του πετρελαίου 
� η υδροηλεκτρική 

14 Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του πλανήτη;             
� η κατασκευή πολλών εργοστασίων 
� η υπερβολική χρήση λιπασµάτων 
� η καταστροφή των τροπικών δασών 
� τα ναρκωτικά 
� ο υπερπληθυσµός  
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15 Ποιο από τα παρακάτω είναι η δεύτερη σηµαντικότερη αιτία καταστροφής ενός δάσους µετά τις 
πυρκαγιές;            

� η βόσκηση  
� τα λιπάσµατα 
� τα εργοστάσια  
� η διάνοιξη δρόµων 
� οι εκδροµείς που τα επισκέπτονται 

16 Ποιος είναι ο κύριος λόγος ρύπανσης των λιµνών και των ποταµών στην Ελλάδα;         
� τα λιπάσµατα  
� τα κόπρανα των ζώων  
� τα απόβλητα των εργοστασίων 
� τα απόβλητα από τις βάρκες  
� τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των εργοστασίων 

17 Τι ονοµάζουµε εθνικό δρυµό;                 
� δασικές εκτάσεις µε έντονη ρύπανση  
� προστατευόµενες δασικές εκτάσεις 
� δάση µετά από πυρκαγιά  
� καλλιεργούµενες αγροτικές εκτάσεις 
� µικρές εκτάσεις µε εξωτικά φυτά 

18 Σε ποιο τοµέα απορροφάται η µεγαλύτερη ποσότητα νερού;            
� στις αστικές χρήσεις  
� στη γεωργία 
� στην κτηνοτροφία 
� στη βιοµηχανία 
� στην παραγωγή ποτών 

 

 
Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 
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  (Φώτο 1).  Χελώνα του είδους Dermochelys coriacea.  Η πλάτη καλύπτεται από 

δέρµα και οι πλάκες του καραπάτσου δεν είναι ορατές.  
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   (Φώτο 2).  Χελώνα του είδους Chelonia mydas. 
 

 
  (Φώτο 3).  Χελώνα του είδους Caretta caretta. Στο καραπάτσο παρατηρούµε 
συµβιωτικούς οργανισµούς.  
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 (Φώτο 4).  Αεροφωτογραφία της Κρήτης στην οποία επισηµαίνονται οι παραλίες 
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. 
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  (Φώτο 5).  Ερωτικός χορός πριν από το ζευγάρωµα.  Η αρσενική χελώνα κολυµπάει 

κυκλικά γύρω από τη θηλυκή.   

  
  (Φώτο 6).  Ίχνη στην άµµο από την έξοδο µιας θηλυκής χελώνας Caretta caretta για 
ωοτοκία. 
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  (Φώτο 7).  Επαναλαµβανόµενες αποτυχηµένες προσπάθειες ωοτοκίας. 
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 (Φώτο 8).  Εικόνα αυγοθαλάµου. ∆ιακρίνεται 1 αυγό. 
 
 
 

 
 
 (Φώτο 9).  Ωοτοκία θηλυκής χελώνας Caretta caretta. 
 
 
 
 



 152

 

 
  (Φώτο 10).  Αυγά θαλάσσιας χελώνας. 
 
 
 
 

 
  (Φώτο 11).  Οµαδική έξοδος νεοσσών. 
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  (Φώτο 12).  Βαλσαµωµένη χελώνα που πωλείται για εµπορικό σκοπό. 

 
 (Φώτο 13).  Υποβάθµιση παραλίας ωοτοκίας.  Κατασκευή τείχους από ξενοδοχειακή 
µονάδα. 
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 (Φώτο 14).  Αποτυχηµένη προσπάθεια ωοτοκίας λόγω πρόσκρουσης σε καρέκλα 

θαλάσσης.  

 
   (Φώτο 15).  Εθελοντές του Συλλόγου Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας µετά την 

κατασκευή διαδρόµου, ο οποίος αποσκοπεί να µην αποπροσανατολίζονται οι νεοσσοί από 

φώτα και λάµψεις της παραλίας.  
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 (Φώτο 16).  Τραυµατισµένη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta στο κέντρο διάσωσης 

θαλασσίων χελωνών στη Γλυφάδα. 
 

 

 

 

 


