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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Αρκετοί προβληµατισµοί έχουν αναδειχθεί για την επιστηµονική έρευνα και 
ειδικότερα στο χώρο της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, που δείχνουν να 

σχετίζονται, αφενός µε την αξία χρήσης που αποδίδεται σήµερα στις επιστηµονικές 
γνώσεις και αφετέρου, µε τις αντιλήψεις για τη «φύση» της επιστηµονικής 
δραστηριότητας, που προωθούνται από τη διδασκαλία. Προβληµατισµοί   όπως: 
-      Έχει κάποια αξία η γνώση ενός πλήθους επιστηµονικών πληροφοριών (από διάφορες 
περιοχές έρευνας) στην ενήλικη ζωή του εκπαιδευόµενου πολίτη; 

- Έχουν την ίδια αξία όλη η επιστηµονική γνώση; Αν πάντως έχει, η αξία αυτή δεν 

µπορεί να εξυπηρετηθεί από τον περιορισµένο χρονικό ορίζοντα της γενικής εκπαίδευσης. 
Και αν πρόκειται να επιλέξουµε τι θα κρατήσουµε και τι θα πετάξουµε, έχουµε άραγε 
αναπτύξει αξιοπρεπή κριτήρια επιλογής; 
- Ή µήπως δεν έχουν καµία αξία οι επιστηµονικές αναπαραστάσεις; Γιατί σήµερα, αξία 

φαίνεται να έχει µόνο η γνώση που απαιτείται για τη λειτουργία των επιστηµονικών 

τεχνηµάτων/τεχνολογικών προϊόντων.  

- Υιοθετούµε τις «επιστηµονικές µεθόδους» ως βάση και οδηγό για την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης; ∆ύσκολα πάντως θα βρούµε ακόµη και ενεργούς επιστήµονες (οι οποίοι 
κατά τεκµήριο είναι οι πιο εξοικειωµένοι µε την επιστηµονική δραστηριότητα πολίτες) να 

χρησιµοποιούν επιστηµονικές µεθόδους έξω από τον επαγγελµατικό τους χώρο. 

∆ιάφορες έρευνες έχουν καταδείξει τη σηµασία των ιδεών ή των αντιλήψεων στη 

διαδικασία της µάθησης. Περισσότερο έχουν διερευνηθεί έννοιες Φυσικής και λιγότερο 

έννοιες Οικολογίας και θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.).  

Έχοντας υπόψη προβληµατισµούς όπως αυτούς που προανέφερα, και µε συναίσθηση 

ευθύνης, προχώρησα στην υλοποίηση της παρούσας έρευνας, στα πλαίσια της φοίτησής 
µου στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Κρήτης, κατά 

το διάστηµα 2002-2005.  

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όλους όσους µε 
βοήθησαν και στήριξαν την εργασία µου αυτή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 

µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής: Την επίκουρο καθηγήτρια Μ. 

Καλαϊτζιδάκη που είχε την εποπτεία αυτής της έρευνας, για τις πολύτιµες συµβουλές της 
σε θέµατα που αφορούσαν τη θεωρητική συγκρότηση του θέµατος αλλά και την όλη 

διεξαγωγή της έρευνας. Τον αναπληρωτή καθηγητή Π. Μιχαηλίδη και την επίκουρο 

καθηγήτρια Ε. Βασιλάκη για τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις  και τη βοήθεια που µου 

προσέφεραν στη διεξαγωγή της έρευνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον επίκουρο 

καθηγητή Ν. Ανδρεαδάκη για τις συµβουλές του σε θέµατα µεθοδολογίας της έρευνας, 
καθώς και το στατιστικό Κ. Καταχανάκη για τη βοήθειά του κατά τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην 

έρευνα, συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο αλλά και την οικογένειά µου για τη στήριξη 

που µου πρόσφερε όλο αυτό το διάστηµα. 

 

 

Νίκος Καρατάσος 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Η Προβληµατική της έρευνας από τη σκοπιά της   
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 
Το Περιβάλλον στο οποίο ζει ο άνθρωπος αποτελεί πάντοτε αντικείµενο µέριµνας. 

Παλαιότερα η µέριµνα για το περιβάλλον ήταν µε τη µορφή επιλογής καλού φυσικού 

περιβάλλοντος και διατήρησής του σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να είναι χρήσιµο για 

σκέπη και καταφυγή και κατάλληλο για κατοικία. Οι ανθρώπινες επεµβάσεις κατά το 

παρελθόν συνέβαιναν σε πολύ µικρότερη κλίµακα. Σήµερα η πιο ανεπτυγµένη τεχνολογία, 

ο µεγαλύτερος ανθρώπινος πληθυσµός, ο διαφορετικός και εξειδικευµένος τρόπος ζωής 
(π.χ. αστικά κέντρα και ύπαιθρος), το διαφορετικό επίπεδο ζωής και άλλοι παράγοντες, 
προκαλούν έντονες επεµβάσεις στο φυσικό, τουλάχιστον, περιβάλλον, οι οποίες µπορούν 

να ανατρέψουν την ισορροπία του. Έτσι στις µέρες µας η µέριµνα για το περιβάλλον έχει 
µορφή έντονης ανησυχίας και ενεργειών για την «προστασία» του φυσικού, κυρίως, 
περιβάλλοντος από «επιβλαβείς» ανθρώπινες επεµβάσεις. Οι έντονες παρεµβάσεις στο 

περιβάλλον, αν και άρχισαν να παρουσιάζονται από τον αιώνα της βιοµηχανικής 
επανάστασης, έγιναν επίκαιρο θέµα τα τελευταία µόλις χρόνια, εξαιτίας της αποκτηθείσας 
γνώσης, που επήλθε στο µεταξύ, για τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο περιβάλλον από 

διάφορες ανθρώπινες ενέργειες (Μιχαηλίδης, 1993). 

Η ιδέα για µια εκπαίδευση σχετική µε το περιβάλλον κυοφορήθηκε στη διάρκεια της 
δεκαετίας του ’60 στους κόλπους της γενικότερης οικολογικής προβληµατικής και 
ανησυχίας. Θα µπορούσε βέβαια κανείς να ανατρέξει ακόµα πιο παλιά για να ανακαλύψει 
τις "ρίζες" της Π.Ε.: 

Επίδραση επιστηµολογικών θέσεων (π.χ. Οι θέσεις του John Locke "οι γνώσεις 
βασίζονται αποκλειστικά στις εντυπώσεις των αισθήσεων" - αποτελεσµατικός τρόπος 
διδασκαλίας).  

Επίδραση φιλοσοφικών θέσεων (π.χ. Hegel: "νους και φύση υπάρχουν µόνο σε σχέση 

αλληλεξάρτησης"). 

Επίδραση παιδαγωγικών θέσεων (π.χ. Νατουραλισµός του Rousseau - το φυσικό 

περιβάλλον αποτελεί πεδίο για την ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων του παιδιού).  

Μια τέτοιου είδους εκπαίδευση θεωρήθηκε ένα από τα δραστικότερα µέτρα τα οποία 

έπρεπε να ληφθούν προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα (Φλογαΐτη 1993, σ. 111). Στη δεκαετία του 1960 η Π.Ε. φορτίζεται ως έννοια 

µε όλους τους προβληµατισµούς, τις αναγκαιότητες, τις νέες ανησυχίες που δηµιουργούν 

τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, η νέα αντίληψη για τη φύση και το περιβάλλον και το 

αίτηµα της λύσης των προβληµάτων. 

Είναι δύσκολο να τοποθετήσουµε χρονικά την έναρξη του προβληµατισµού για την 

αναγκαιότητα της Π.Ε. και να προσδιορίσουµε πότε πραγµατικά εµφανίστηκε αυτή η 

έννοια όπως την εννοούµε σήµερα. Πολλοί συγγραφείς τοποθετούν τη γένεση της Π.Ε. 

στην «Ηµέρα της Γης», στις Η.Π.Α το 1970 (Giordan – Souchon, 1991). Αυτό συµβαίνει 
κυρίως γιατί στην ίδια ηµεροµηνία προσδιορίζουν και την έναρξη του οικολογικού 

κινήµατος. 
Στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α. η κίνηση για Π.Ε. 

διατρέχει τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Την περίοδο αυτή στις Η.Π.Α. εντάχθηκαν τα 

προγράµµατα της «εκπαίδευσης για τη διατήρηση της φύσης». Άρχισαν δε έντονα οι 
συζητήσεις για τη νέα φιλοσοφία που έφερε η «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», για τη φύση 
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της, τους στόχους και τις πρακτικές της εφαρµογές και διατυπώθηκαν οι πρώτοι ορισµοί 
(Φλογαΐτη 1993, σσ. 116-117). 

Στη Βρετανία ιδρύθηκε το 1968 το Συµβούλιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

“Council for Environmental Education” (Villaverde 1985, σ. 35). Στη Σκανδιναβική 

Πολιτιστική Συµφωνία που υπέγραψαν το 1972 η Σουηδία, η ∆ανία, η Φιλανδία, η 

Ισλανδία και η Νορβηγία, έθεσαν ως προτεραιότητα την προώθηση της Π.Ε. στις χώρες 
τους (Environmental Education in the Nordic Countries, 1975). Σε περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο σηµαντικό ρόλο για την προώθηση της Π.Ε. έπαιξε η I.U.C.N. Κατά τις 
δεκαετίες του ’60 και του ’70 διοργάνωσε πολλές συναντήσεις και συνέδρια µε σκοπό την 

προώθηση της εκπαίδευσης για τη διατήρηση της φύσης και του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα 

σηµαντική ήταν η συνάντηση εργασίας στο Carson City της Νεβάδα των Η.Π.Α. το 1970, 

International Union for the Conservation of Nature (I.U.C.N., 1970) που αποτέλεσε και την 

πρώτη διεθνή συνάντηση µε θέµα την «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και όχι την 

«Εκπαίδευση για διατήρηση» ορισµοί… Η σηµαντικότερη προσφορά της συνάντησης 
αυτής ήταν ότι καθιέρωσε στο διεθνές λεξιλόγιο τον όρο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

και κυρίως ότι διατύπωσε ένα ορισµό της Π.Ε. κατόπιν γενικής συναίνεσης (Φλογαΐτη 

1993, σσ. 117-119):  «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία που οδηγεί µε την 

αναγνώριση αξιών και τη διασαφήνιση εννοιών στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των 

στάσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίµηση της συσχέτισης 

ανθρώπου, πολιτισµού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

συνεπάγεται επίσης άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαµόρφωση ενός 

κώδικα συµπεριφοράς του κάθε ατόµου ξεχωριστά γύρω από τα προβλήµατα που αφορούν 

στην ποιότητα του περιβάλλοντος» (Connect, U.N.E.S.C.O.-U.N.E.P., 1976, σ. 2). 

Το 1972 από τις 5 έως τις 16 Ιουνίου, συνήλθε στη Στοκχόλµη η πρώτη 

∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον του Ανθρώπου, η οποία οργανώθηκε από 

τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών… Η ∆ιάσκεψη αυτή αποτέλεσε σταθµό για την 

ανάπτυξη της διεθνούς περιβαλλοντικής προβληµατικής, γιατί για πρώτη φορά 

αναγνωρίστηκε επίσηµα, σε επίπεδο κυβερνήσεων, η ύπαρξη περιβαλλοντικών 

προβληµάτων που δηµιουργούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και η σοβαρότητά 

τους για τη ζωή στον πλανήτη. Αναγνωρίστηκε επίσης η ανάγκη δράσης από τη διεθνή 

κοινότητα για την αντιµετώπιση και επίλυση όλων αυτών των προβληµάτων… Στη 

διάσκεψη της Στοκχόλµης τοποθετείται και η επίσηµη γένεση της Π.Ε. γιατί σ’ αυτήν 

αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από τη διεθνή κοινότητα η αναγκαιότητα να προωθηθεί η 

Π.Ε. ως δυνατή απάντηση στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και ως σηµαντικός τρόπος 
δράσης για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, και δόθηκε το έναυσµα 

για την ανάπτυξή της (Φλογαΐτη 1993, σσ. 121-122). Αποτέλεσµα της ∆ιάσκεψης ήταν η 

«∆ιακήρυξη για το Περιβάλλον του Ανθρώπου» (U.N., Report of the United Nations 

Conference on the Human Environment 1973, σσ. 3-5) στην οποία διατυπώνονται 26 αρχές 
µε σκοπό «να εµπνεύσουν και να οδηγήσουν τους λαούς του κόσµου στη διατήρηση και τη 

βελτίωση του περιβάλλοντος του ανθρώπου» (U.N., Report of the United Nations 

Conference on the Human Environment 1973, σ. 1). Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης, το 

οποίο προτάθηκε στη ∆ιάσκεψη της Στοκχόλµης, θεσµοθετήθηκε το ∆εκέµβριο του 1972 

το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (U.N.E.P.). Σκοπός του 

προγράµµατος είναι η ενθάρρυνση, η προώθηση, η ενίσχυση και ο συντονισµός όλων των 

σχετικών µε το περιβάλλον δραστηριοτήτων στα πλαίσια του συστήµατος του Ο.Η.Ε… Ως 
απάντηση στην πρόταση 96 της ∆ιάσκεψης της Στοκχόλµης, η οποία αναφέρει ότι οι 
οργανισµοί των Ηνωµένων Εθνών και η ιδιαίτερα η U.N.E.S.C.O. οφείλουν «να κάνουν τις 

ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη θέσπιση ενός διεθνούς προγράµµατος Π.Ε. µε 

διεπιστηµονική προσέγγιση, τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολείο, το οποίο να 

περιλαµβάνει όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα στο 
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µέσο πολίτη που ζει σε αγροτικές και αστικές περιοχές, τους νέους και τους ενήλικες, και να 

στοχεύει στην εκπαίδευση των πολιτών σε ό,τι αφορά στα απλά πράγµατα που µπορούν αυτοί 

να κάνουν, µε ίδια µέσα, για τη διαχείριση του περιβάλλοντος» (U.N., Report of the United 

Nations Conference on the Human Environment, 1973, σ. 24), Η U.N.E.S.C.O., σε 
συνεργασία µε το U.N.E.P., οργάνωσε το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (∆.Π.Π.Ε.) (Φλογαΐτη 1993, σ. 130). 

Η πρώτη διεθνής συνάντηση στο πλαίσιο του ∆.Π.Π.Ε., συγκαλέστηκε στο Βελιγράδι 
στις 13-22 Οκτωβρίου του 1975, σε συνεργασία µε τι Κέντρο ∆ιεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου. Τα συµπεράσµατα της συνάντησης διατυπώθηκαν σε µια 

διακήρυξη η οποία ονοµάστηκε «Χάρτα του Βελιγραδίου», η οποία αποτέλεσε βασικό 

κείµενο για τις περαιτέρω συζητήσεις σχετικά µε τη φύση της Π.Ε., και οι ιδέες που 

διαµορφώθηκαν στο Βελιγράδι επηρέασαν καθοριστικά τη συγκρότηση της σύγχρονης 
έννοιας της Π.Ε. (Φλογαΐτη 1993, σσ. 132-133). 

Μετά το συνέδριο του Βελιγραδίου, το ∆.Π.Π.Ε. οργάνωσε µια σειρά συναντήσεων 

σε περιφερειακό επίπεδο: Μπράζαβιλ 1976, Κουβέιτ 1976, Μπαγκόνγκ 1976, Μπογκοτά 

1976, Σαιντ Λούις 1976 και Ελσίνκι 1977. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η µελέτη 

και η εκτίµηση των προτάσεων που διατυπώθηκαν στο Βελιγράδι, σε σχέση µε την 

περιβαλλοντική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα σε διάφορες περιοχές του κόσµου… 

Στις 14-26 Οκτωβρίου 1977, οργανώθηκε από το ∆.Π.Π.Ε. η διάσκεψη της Τιφλίδας, η 

οποία ήταν η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη στον κόσµο, που συνήλθε ειδικά για την 

Π.Ε. και η οποία αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία της Π.Ε., αφού καθόρισε ουσιαστικά 

την πορεία της µε το να συνοψίσει τον προβληµατισµό και την εµπειρία στο διεθνή χώρο, 

καθορίζοντας τελικά, σε πνεύµα γενικής αποδοχής, τους στόχους της Π.Ε., τους σκοπούς 
της, τα κριτήρια για την ανάπτυξή της, αλλά και τα χαρακτηριστικά και το περιεχόµενο 

αυτής της εκπαίδευσης, καθώς και τις βασικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 

επίτευξη των στόχων. Επιπλέον προτάθηκαν οι πολιτικές και οι στρατηγικές που θα έπρεπε 
να διαµορφωθούν σε επίπεδο εθνικό και διεθνές, προκειµένου η Π.Ε. να ενσωµατωθεί στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες και να αναπτυχθεί σ’ όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής πράξης  
(Φλογαΐτη 1993, σσ. 138-139). Καρπός των εργασιών της ∆ιάσκεψης είναι η «∆ιακήρυξη 

για την Π.Ε.» και 41 προτάσεις (U.N.E.S.C.O. 1978, σσ. 27-56). 

∆έκα χρόνια µετά τη ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας, στις 17-21 Αυγούστου 1987, το 

∆.Π.Π.Ε. οργάνωσε το «∆ιεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση» στη Μόσχα… Στο συνέδριο αυτό φάνηκε ότι η κοινή γνώµη ήταν πολύ 

περισσότερο ευαισθητοποιηµένη στα περιβαλλοντικά προβλήµατα, οι οικολογικές οµάδες 
πίεσης είχαν αυξηθεί σηµαντικά, τα πράσινα κόµµατα είχαν πάρει θέση στην πολιτική 

σκηνή. Αναµφισβήτητες δε, ήταν οι προσπάθειες σχεδόν σ’ όλες τις χώρες του κόσµου 

µετά τη ∆ιάσκεψη της Στοκχόλµης για την κινητοποίηση τεχνικών µέσων και θεσµικών 

µηχανισµών προκειµένου να αναχαιτίσουν τα προβλήµατα του περιβάλλοντος. Παρόλα 

αυτά, όµως, όπως τονίστηκε στο Συνέδριο της Μόσχας, ποτέ στο παρελθόν η κατάσταση 

του περιβάλλοντος δεν εµφανιζόταν τόσο ανησυχητική. Τα τοπικά προβλήµατα είχαν 

πολλαπλασιαστεί, η ρύπανση ήταν καθολικό φαινόµενο, ενώ συσωρευτικά 

δηµιουργούνταν προβλήµατα που αφορούσαν στο σύνολο του πλανήτη, τα οποία την 

προηγούµενη δεκαετία είτε δεν εµφανίζονταν τόσο απειλητικά για το µέλλον της 
ανθρωπότητας, είτε απλώς δεν είχε συνειδητοποιηθεί στον ίδιο βαθµό η σοβαρότητά τους. 
Προβλήµατα όπως η τρύπα του όζοντος, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η όξινη βροχή, η 

ένταση της αποδάσωσης, η ένταση της ερηµοποιήσης, οι µαζικές εξαφανίσεις ειδών, οι 
πληµµύρες και η λειψυδρία συµπλήρωναν το παζλ της απειλούµενης οικολογικής 
καταστροφής. Ατυχήµατα τύπου Σεβέζο, Bhopal, Τσέρνοµπιλ και Ρήνου διαδέχονταν το 

ένα το άλλο παρουσιάζοντας ανάγλυφα το περιβαλλοντικό πρόβληµα (Φλογαΐτη 1993, σσ. 

145, 146). 
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Η Π.Ε. προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και ενδιαφέροντος για την 

οικονοµική, κοινωνική πολιτική και οικολογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές 
περιοχές. Παρέχει σε κάθε άτοµο τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, 

αφοσίωσης και δεξιότητες που χρειάζονται για να προστατεύσει και να καλυτερεύσει το 

περιβάλλον. Συµβάλλει στη δηµιουργία νέων προτύπων συµπεριφοράς, ατόµων, οµάδων, 

κοινωνιών προς το περιβάλλον (ορισµός που δόθηκε από την U.N.E.S.C.O. για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το 1977),  (Γεωργόπουλος – Τσαλίκη, 2002, σ. 14). 

 

1.1.1  Επιλογή βασικών στόχων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

Στο ερώτηµα, γιατί το περιβάλλον είναι τόσο σηµαντικό, ώστε να ανάγεται σε µια 

από τις πιο υψηλές αξίες της ζωής, η απάντηση που δίνεται από το Μιχαηλίδη (1993), 

είναι ότι: υποστηρίζει και διατηρεί τη ζωή και ιδιαίτερα την ανθρώπινη ζωή και ότι 
(έχοντας εξασφαλίσει την ύπαρξη και διατήρηση της ζωής), το περιβάλλον µπορεί να 

παράσχει µια καλύτερη ζωή. Άρα το περιβάλλον χρησιµοποιείται για την υποστήριξη και 
τη διατήρηση της ζωής, ιδιαίτερα της ανθρώπινης ζωής και οι επεµβάσεις σ’ αυτό (πρέπει 
να) γίνονται µε σκοπό τη βελτίωσή του ώστε να δηµιουργούνται καλύτερες συνθήκες 
ζωής. Συνοψίζοντας ο ίδιος, αναφέρει πως τα βασικά στοιχεία µιας Π.Ε. πρέπει να είναι: 
Η παροχή γνώσεων: 

- για το περιβάλλον 

- για τα επιµέρους στοιχεία του 

- για τις σχέσεις των στοιχείων αυτών µεταξύ τους 
- για την επίδρασή τους στον άνθρωπο 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων: 

- επιλογής κάποιας παρέµβασης στο περιβάλλον, αν χρειάζεται µια τέτοια παρέµβαση 

- αξιολόγησης των συνεπειών που µπορεί να έχει κάποια συγκεκριµένη παρέµβαση στο 

περιβάλλον και εκτίµησης µεταξύ διαφορετικών επιλογών 

- αιτιολογηµένης αποδοχής, απόρριψης ή τροποποίησης µιας συγκεκριµένης 
περιβαλλοντικής παρέµβασης, που προτείνεται 
- σχηµατισµού, διαµόρφωσης και επηρεασµού της κοινής γνώµης για ειδικά και 
συγκεκριµένα περιβαλλοντικά θέµατα 

Όλα αυτά βέβαια, µε τη συνειδητοποίηση ότι η επιλογή µιας περιβαλλοντικής 
παρέµβασης και η αξιολόγησή της βασίζεται στις µέχρι στιγµής υπάρχουσες γνώσεις. Αν 

οι γνώσεις αυτές τροποποιηθούν σηµαντικά, η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης 
πρέπει να επαναληφθεί. 
Η ανάπτυξη και καλλιέργεια: 

- συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στάσεων (το περιβάλλον αποτελεί κοινό κτήµα) 

- οργάνωση αξιών (διατήρηση καθαρού φυσικού περιβάλλοντος) 
- οργάνωση απαξιών (συµπεριφορά βλαπτική προς το περιβάλλον). 

Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της Τιφλίδας (1977), για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, οι βασικοί στόχοι της Π.Ε. είναι: 
- Γνώσεις: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν ποικίλη 

πείρα καθώς και στοιχειώδη γνώση του περιβάλλοντος, αλλά και των συναφών µε αυτό 

προβληµάτων. 

- Συνειδητοποίηση: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να 

συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή µε αυτό προβλήµατα, να τους βοηθήσει 
να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά τα ζητήµατα στο σύνολό τους. 
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- ∆εξιότητες: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες ικανότητες, για την αναγνώριση και επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων (U.N.E.S.C.O. 1978 πρόταση νο 2).  

Επίσης, αναφέρονται ορισµένες κατευθυντήριες αρχές για την Π.Ε.. Σύµφωνα µε 
αυτές η Π.Ε. πρέπει: 
- απευθυνόµενη στους µαθητές όλων των ηλικιών, να συσχετίζει την ευαισθητοποίηση για 

το περιβάλλον, την απόκτηση γνώσεων, την ικανότητα για επίλυση προβληµάτων και τη 

διασαφήνιση των αξιών, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των νεότερων στα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα της κοινότητάς τους, 
- να βοηθά τους µαθητές στην εξακρίβωση των συµπτωµάτων και των πραγµατικών 

αιτίων των περιβαλλοντικών προβληµάτων, να τονίζει τη συνθετότητα των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων και συνεπώς την ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος και των 

απαραίτητων ικανοτήτων για την επίλυση προβλήµατος (U.N.E.S.C.O. 1978 πρόταση νο 2).  

 

Σύµφωνα µε την κατάταξη των στόχων από τους Hungerford et al. (1989, σ.179), οι 
στόχοι της Π.Ε. διαρθρώνονται σε τέσσερα επίπεδα: 

1. Επίπεδο βασικής γνώσης οικολογικών εννοιών: Κεντρικός σκοπός στο επίπεδο αυτό 

είναι η κατάκτηση βασικών οικολογικών γνώσεων. Αυτή είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση των αρχών και των διαδικασιών οι οποίες διέπουν τη δοµή και τη λειτουργία 

του περιβάλλοντος, ώστε ο εκπαιδευόµενος να είναι σε θέση να τοποθετεί και να αξιολογεί 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στις σωστές οικολογικές διαστάσεις τους και, κατά 

συνέπεια, να παίρνει αποφάσεις σε σχέση µε ενδεχόµενες λύσεις οι οποίες να είναι 
οικολογικά συµβατές. Πιο συγκεκριµένα πρέπει:  
Α) Να κατανοηθούν βασικές οικολογικές έννοιες, όπως αυτές του βιότοπου, του 

πληθυσµού, της βιοκοινότητας, του οικοσυστήµατος, της βιόσφαιρας. Οι έννοιες της 
διαδοχής, της οµοιόστασης, της προσαρµογής, της βιοθέσης. Οι βασικοί οικολογικοί 
παράγοντες και η δράση τους. Οι ενεργειακές ροές και οι βιογεωχηµικοί κύκλοι και 
γενικότερα, έννοιες και θέµατα απαραίτητα για την κατανόηση της δοµής, της λειτουργίας 
και της εξέλιξης των οικολογικών συστηµάτων. Επίσης να κατανοηθεί η θέση του 

ανθρώπου στη Βιόσφαιρα και ο ρόλος του ως σηµαντικού οικολογικού παράγοντα. 

Β) Να επέλθει η ικανότητα χειρισµού της βασικής αυτής οικολογικής γνώσης: 
-στην ανάλυση των περιβαλλοντικών θεµάτων και προβληµάτων και στην αναγνώριση 

των κύριων οικολογικών αρχών που εµπλέκονται σε αυτά 

-στην πρόβλεψη των οικολογικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις που αποδίδονται σε περιβαλλοντικά προβλήµατα 

-στην αναγνώριση, επιλογή, ερµηνεία και χρήση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης 
στο πλαίσιο µιας διαρκούς προσπάθειας έρευνας, αξιολόγησης και εξεύρεσης λύσεων στα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

2. Επίπεδο συνειδητοποίησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων: Οι στόχοι στο επίπεδο 

αυτό αρθρώνονται µε σκοπό την κατανόηση και τη συνειδητοποίηση των τρόπων µε τους 
οποίους οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και 
επηρεάζουν τη σχέση µεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, καθώς και την κατανόηση και τη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. Πιο συγκεκριµένα,  πρέπει να αποκτηθεί η θεωρητική αντίληψη σχετικά µε: 
Α) τους τρόπους µε τους οποίους οι πολιτισµικές δραστηριότητες (οικονοµικές, πολιτικές, 
κοινωνικές, θρησκευτικές κτλ.) επιδρούν στο περιβάλλον 

Β) τους τρόπους µε τους οποίους η ανθρώπινη συµπεριφορά σε ατοµικό και συλλογικό 

επίπεδο επιδρά στο περιβάλλον 
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Γ) τα περιβαλλοντικά προβλήµατα σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, περιφερειακό, παγκόσµιο 

και τις οικολογικές και πολιτισµικές επιπτώσεις τους 
∆) τις εναλλακτικές λύσεις στα προβλήµατα και τις επιπτώσεις των λύσεων αυτών στο 

οικονοµικό και πολιτισµικό πεδίο 

Ε) την αναγκαιότητα για διερεύνηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων 

ως απαραίτητη προϋπόθεση για λήψη ορθών αποφάσεων στο πεδίο των λύσεων 

ΣΤ) το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι διαφορετικές πεποιθήσεις και αξίες στα 

περιβαλλοντικά θέµατα και την αναγκαιότητα διασαφήνισης των προσωπικών αξιών κατά 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και 
Ζ) την αναγκαιότητα κινητοποίησης και δράσης για την επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. 

3. Επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης: Ο σκοπός στο επίπεδο αυτό είναι η ανάπτυξη 

ικανοτήτων για διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και αξιολόγηση των 

προτεινόµενων λύσεων. Πιο αναλυτικά, πρέπει να αναπτυχθούν: 

Α) οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων και τη σύνθεση των δεδοµένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές 
πληροφοριών 

Β) η ικανότητα ανάλυσης των περιβαλλοντικών θεµάτων και των αξιών που συνδέονται µε 
αυτά 

Γ) η ικανότητα αναγνώρισης των εναλλακτικών λύσεων σε συγκεκριµένα προβλήµατα και 
των αξιών που στηρίζουν τις λύσεις αυτές 
∆) η ικανότητα αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων και των αξιών που συνδέονται µε 
αυτές ως προς τις οικολογικές και πολιτισµικές τους επιπτώσεις 
Ε) η ικανότητα διασαφήνισης των προσωπικών θέσεων του ατόµου σε σχέση µε τα 

περιβαλλοντικά θέµατα και τις σχετικές λύσεις, και 
ΣΤ) η ικανότητα να αξιολογεί, το άτοµο, τις προσωπικές του θέσεις αλλά και να τις 
αλλάζει υπό το φως της νέας πληροφόρησης που αφοµοιώνει. 
4.  Επίπεδο δεξιοτήτων περιβαλλοντικής δράσης: Οι στόχοι που συγκροτούν το επίπεδο 

αυτό σκοπεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που ευνοούν τη δράση στην κατεύθυνση της 
λύσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Αφορούν στην ανάπτυξη: 

Α) των ικανοτήτων που θα επιτρέπουν στο άτοµο να αποφασίζει και να δραστηριοποιείται 
για την πραγµάτωση στόχων συµβατών µε τις προσωπικές του πεποιθήσεις 
Β) της ικανότητας αξιολόγησης συγκεκριµένων στρατηγικών δράσης σε σχέση µε 
ενδεχόµενες επιπτώσεις τους στο οικολογικό και πολιτισµικό πεδίο 

Γ) των απαραίτητων ικανοτήτων για σχεδιασµό και υλοποίηση σχεδίων δράσης. 
Τέλος, η διασαφήνιση του όρου «περιβαλλοντικό πρόβληµα», θεωρείται 

επιβεβληµένη, λόγω της σφαιρικότητας της προσέγγισης του περιβάλλοντος. Η Π.Ε. είναι 
εκπαίδευση προσανατολισµένη στη λύση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Τι είναι 
όµως περιβαλλοντικό πρόβληµα; Είναι οποιοδήποτε θέµα που παρουσιάζεται ως 
πρόβληµα στη σύγχρονη ζωή, περιβαλλοντικό πρόβληµα; Συνεπώς, εµπίπτει στο 

αντικείµενο της Π.Ε. και είναι θέµα που µπορεί ο εκπαιδευτικός να πραγµατευτεί 
εφαρµόζοντας Π.Ε.. Με τη συλλογισµό αυτό, όµως, οτιδήποτε στην εκπαίδευση είναι θέµα 

της Π.Ε., οπότε αυτή εµφανίζεται χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα και θεµατολογία. Στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα, ο όρος περιβαλλοντικό πρόβληµα έχει µια ιδιαίτερη έννοια 

που οριοθετεί το αντικείµενο της Π.Ε.. Ως προβλήµατα του περιβάλλοντος εννοούµε 
αφενός τα προβλήµατα που προκύπτουν από διαταραχές και δυσλειτουργίες των 

«συστηµάτων υποστήριξης της ζωής», οι οποίες έχουν προκύψει από διαχειριστικές 
πρακτικές και παρεµβάσεις του ανθρώπου, θεωρούµενες υπό το πρίσµα των επιπτώσεων 

που αυτές επιφέρουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής και στις ανθρώπινες κοινωνίες, και 
αφετέρου τα κοινωνικά προβλήµατα που προκύπτουν από αυτές τις διαταραχές ή που 
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προκαλούν δυσλειτουργίες στο πλαίσιο του φαύλου κύκλου των αιτίων και επιπτώσεων. 

Αυτό που ενδιαφέρει είναι το είδος και η ένταση των επιπτώσεων που προκαλούνται στα 

συστήµατα αυτά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και το βάθος χρόνου στο 

οποίο αναφέρονται (Καλαϊτζίδης, Ουζούνης 2000, σ. 87). Έτσι είναι προφανές ότι δεν 

καλύπτονται απ’ τον ορισµό αυτό και συνεπώς δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο της Π.Ε., 

όλα τα θέµατα που παρουσιάζονται ως προβλήµατα στις σύγχρονες κοινωνίες (π.χ. 

ρατσισµός, ναρκωτικά κτλ.) ή τα φυσικά φαινόµενα (π.χ. σεισµοί, εκρήξεις ηφαιστείων 

κτλ.), που προκαλούν πολλές φορές σοβαρά προβλήµατα. Αντίθετα, θεωρούνται 
περιβαλλοντικά προβλήµατα η ρύπανση, η αποδάσωση, η διάβρωση, η κακή διαχείριση 

ενός χώρου, η πείνα, ο υποσιτισµός του Τρίτου Κόσµου, η υπερκατανάλωση, το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου, η εξαφάνιση ειδών, η καταστροφή του στρώµατος του 

όζοντος κ.ά. - Η αναφορά είναι ενδεικτική και δεν εξαντλείται ο κατάλογος των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, ο οποίος είναι πολύ µεγάλος (Φλογαΐτη 1993, σσ. 175-

176. Καλαϊτζίδης, Ουζούνης 2000, σ. 88). Συνήθως ξεκινούµε από τα τοπικά προβλήµατα, 

ανάγοντάς τα σε ευρύτερα πλαίσια (εθνικά, περιφερειακά, διεθνή). Αυτό ισχύει κατ’ 
εξοχήν στα µικρά παιδιά, για τα οποία το περιβάλλον είναι τα πράγµατα και τα πρόσωπα 

µε τα οποία βρίσκεται σε άµεση επαφή, το περιβάλλον που αντιλαµβάνεται και βιώνει 
(Καλαϊτζίδης, Ουζούνης 2000, σ. 88). Οι Fensham και Hunwick (1985, σσ. 14-15),  

προσπαθώντας να οριοθετήσουν το αντικείµενο της Π.Ε., οργανώνουν τα θέµατα προς 
διαπραγµάτευση σε πέντε µεγάλες κατηγορίες: οικολογία, ενέργεια, πληθυσµός, διατροφή, 

πόροι. Κάθε θέµα που εντάσσεται σε κάποια απ’ αυτές τις κατηγορίες αποτελεί 
αντικείµενο της Π.Ε.. 

 

 

1.2   Η Προβληµατική της έρευνας για τις εναλλακτικές αντιλήψεις. 

 

Σύµφωνα µε τη Βοσνιάδου (1998), µέσα στα πλαίσια της Γνωσιακής Ψυχολογίας, 
µάθηση είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο αλλάζουν οι συµβολικές αναπαραστάσεις 
και διαδικασίες καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την 

παρατηρήσιµη συµπεριφορά. Το κύριο θεωρητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο έχουν διεξαχθεί 
οι έρευνες των γνωσιακών ψυχολόγων, είναι το παράδειγµα (µοντέλο) επεξεργασίας 

πληροφοριών. Σύµφωνα µε αυτό, ο νους είναι ένα σύστηµα επεξεργασίας πληροφοριών 

που έχει περιορισµένες ικανότητες. Το σύστηµα αυτό ερµηνεύει τις εισερχόµενες από το 

εξωτερικό περιβάλλον πληροφορίες µε βάση τις πληροφορίες που είναι ήδη 

αποθηκευµένες στη µνήµη µακράς διαρκείας και τις επεξεργάζεται µε διάφορους τρόπους, 
όπως απαιτείται για την εκτέλεση διαφορετικών έργων. Υπάρχουν δύο κύριες περιοχές 
όπου µπορούν να συµβούν αλλαγές ως αποτέλεσµα µάθησης και να επηρεάσουν την 

ανθρώπινη συµπεριφορά: 1) αλλαγές στις στρατηγικές που χρησιµοποιεί το γνωσιακό 

σύστηµα κατά την επεξεργασία πληροφοριών και 2) αλλαγές στις αναπαραστάσεις που 

βρίσκονται πίσω από την ανθρώπινη γνωσιακή δραστηριότητα. 

 Στις Στρατηγικές Επεξεργασίας Πληροφοριών, η µάθηση συµπεριλαµβάνει την 

απόκτηση νέων τρόπων επεξεργασίας πληροφοριών, καθώς επίσης και την αναθεώρηση 

των διαδικασιών που ήδη υπάρχουν. Το να µάθει κανείς να παίζει πιάνο, απαιτεί την 

απόκτηση πολύπλοκων κινητικών δεξιοτήτων, η επίλυση προβληµάτων απαιτεί την 

απόκτηση στρατηγικών και αλγορίθµων που επιτρέπουν την επινόηση και εκτέλεση ενός 
σχεδίου λύσης, η ανάκληση έχει περιγραφεί µε βάση την απόκτηση και χρήση 

στρατηγικών µνήµης (επανάληψη, χρήση νοητικών εικόνων…), ενώ η κατανόηση απαιτεί 
την ανάπτυξη µεταγνωστικών στρατηγικών, όπως ο σχεδιασµός, ο έλεγχος κατανόησης η 

περίληψη κτλ.. 
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Στην περιοχή των Αναπαραστάσεων των Γνώσεων, η αρχική αντίληψη ότι ο νους 
είναι ένας σειραϊκός επεξεργαστής πληροφοριών (δηλαδή ότι επεξεργάζεται πρώτα τη µια 

πληροφορία, ενσυνεχεία την άλλη κτλ.), δε συµφωνεί µε πλήθος ευρηµάτων της 
Ψυχολογίας που δείχνουν ότι οι γνωσιακές πράξεις επηρεάζονται όχι µόνο από τη φύση 

των αντιληπτικών ερεθισµάτων αλλά και από τη φύση των προσδοκιών των ατόµων, τις 
προηγούµενες γνώσεις τους, τις περασµένες εµπειρίες κτλ.. 

Το ζήτηµα της αναπαράστασης των γνώσεων είναι ακανθώδες και οι γνωσιακοί 
ψυχολόγοι έχουν πειραµατιστεί µε διάφορες εκδοχές, στην προσπάθειά τους να βρουν 

έναν τρόπο για να περιγράψουν τα πολύπλοκα και ποικίλα φαινόµενα που χαρακτηρίζουν 

τη νοητική λειτουργία του ανθρώπου. Μερικές τέτοιες εκδοχές είναι: 
- Έννοιες και Εννοιολογικές ∆οµές. Οι άνθρωποι διαιρούν τον κόσµο σε έννοιες που 

είναι οργανωµένες σε µεγαλύτερες εννοιολογικές δοµές. Θεωρείται ότι οι έννοιες είναι 
οργανωµένες στη µνήµη µακράς διάρκειας υπό µορφή ιεραρχικών δοµών, όπου κάποιες 
έννοιες είναι υπερκείµενες, εµπεριέχοντας άλλες έννοιες, ενώ άλλες έννοιες είναι 
υποκείµενες. 

- Σχήµατα. Σύµφωνα µε τη θεωρία περί σχηµάτων (Schank & Abelson, 1977; 

Rumelhart & Ortony, 1977), τα σχήµατα στοχεύουν στην καταγραφή των παραγωγικών 

γνώσεων που µπορούν να εφαρµοστούν σε πολλές συγκεκριµένες περιστάσεις. 
- Θεωρίες. ∆εν πρόκειται για επιστηµονικές θεωρίες, αλλά αναφέρονται σε 

επεξηγηµατικές δοµές, προϊόντα του κοινού νου, οι οποίες εξηγούν µε τρόπο αιτιακό 

ορισµένα φαινόµενα. Αυτή είναι και η διαφορά µε τα σχήµατα τα οποία είναι απλές 
περιγραφικές δοµές, ενώ οι θεωρίες παρέχουν ένα αιτιακό επεξηγηµατικό πλαίσιο.  

- Νοητικά µοντέλα. Είναι αναλογικές αναπαραστάσεις που διατηρούν τη δοµή αυτού 

που αναπαριστούν. Ως τέτοια, είναι παραγωγικά και δυναµικά υπό την έννοια ότι µπορούν 

να χρησιµεύσουν ως βάση για την οικοδόµηση εξηγήσεων φαινοµένων. Η έννοια του 

νοητικού µοντέλου έχει χρησιµοποιηθεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Από άλλους 
θεωρούνται ως µια µορφή γνωσιακής δοµής, µια πρόταση για το πώς οι γνώσεις 
οργανώνονται και αποθηκεύονται στη µνήµη (Gertner & Stevens, 1983), ενώ από άλλους 
θεωρούνται ως µεταβατικές αναπαραστάσεις που σχηµατίζονται στη στιγµή για να 

αντιµετωπιστούν συγκεκριµένεες καταστάσεις (Johnson-Laird, 1983; Vosniadou, 1994; 

Vosniadou & Brewer, 1992, 1994). Τα νοητικά µοντέλα µπορούν να αλλάξουν µε 
διάφορους τρόπους ως αποτέλεσµα της µάθησης. Μερικά µαθησιακά φαινόµενα, όπως η 

δηµιουργία παρανοήσεων και αντιφάσεων, µπορεί να θεωρηθούν σαν απόπειρες να 

ενσωµατωθούν οι εισερχόµενες πληροφορίες σ’ ένα νοητικό µοντέλο που ήδη υπάρχει 
χωρίς αλλαγή ή µε µικρή αλλαγή των υποκείµενων προϋποθέσεων που το περιορίζουν 

(Vosniadou, 1994). 

 

1.2.1  Τι είναι οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών 

 

Τα παιδιά πριν έρθουν στο σχολείο αναπτύσσουν ιδέες/αντιλήψεις/απόψεις καθώς 
και νοητικές/γνωστικές δοµές για τα φυσικά φαινόµενα µε τις αισθητηριακές εµπειρίες 
τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (Σπυροπούλου, 1999). Οι αρχικές ιδέες των 

παιδιών συχνά απέχουν από τις επιστηµονικές και έχει επικρατήσει να ονοµάζονται 
προαντιλήψεις/πρότερες αντιλήψεις (preconceptions) (Ausubel, 1968). Υποστηρίζεται ότι, 
οι ιδέες των παιδιών για τα φυσικά φαινόµενα πριν καν τα διδαχθούν στο σχολείο, λογικές 
και κατανοητές υπό το πρίσµα των δικών τους εµπειριών, που αποκαλούνται και ως 
«επιστήµη των παιδιών» (children’s science), παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη µάθηση. Αυτή η 

γνώση έχει έναν αριθµό από χαρακτηριστικά τα οποία διαφέρουν από τις αντιλήψεις της 
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επίσηµης επιστήµης και ακόµη σπουδαιότερα, µπορεί να είναι καταπληκτικά επίµονη και 
να ανθίσταται στην αλλαγή (Osborne et al., 1983).  

Τα παιδιά, όταν έρθουν λοιπόν στο σχολείο, έχουν ήδη διαµορφώσει τις 
ιδέες/απόψεις  τους για τα φυσικά φαινόµενα και έχουν δώσει σ’ αυτά τη δική τους 
ερµηνεία. Οι απόψεις αυτές έχουν µια παγκοσµιότητα και συγκροτούν ερµηνευτικά 

µοντέλα Τα παιδιά διαµορφώνουν τις απόψεις τους µέσω των αλληλεπιδράσεων, την 

κοινωνική επαφή και τη γλώσσα και µε αυτές προσπαθούν να ερµηνεύσουν πώς λειτουργεί 
ο κόσµος. Με βάση τις αρχικές τους ιδέες/απόψεις, οι µαθητές προσπαθούν να εξηγήσουν 

και να ενσωµατώσουν αυτά που διδάσκονται στο επίσηµο πρόγραµµα του σχολείου, µε 
αποτέλεσµα να οδηγούνται σε παρανοήσεις (misconceptions) ή εναλλακτικές 
απόψεις/αντιλήψεις (alternative conceptions) (Driver et al., 1985). Στην παρούσα έρευνα, 

χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο, ο όρος (εναλλακτικές) αντιλήψεις.  
Οι απόψεις αυτές των µαθητών για τα φαινόµενα οµαδοποιούνται, έχουν γενικότητα 

και διαχρονική ισχύ παρόλο που µερικές από αυτές διαφοροποιούνται µε την ανάπτυξη του 

µαθητή ή την επίδραση της διδασκαλίας. Οι απόψεις αυτές είναι επαρκείς για τους µαθητές 
για την ερµηνεία των φαινοµένων και συγκροτούν µια αυτοσυνεπή, ως ένα βαθµό, 

γνωστική δοµή µε περιορισµένη ισχύ. Μερικές δε από αυτές είναι τόσο καλά εδραιωµένες 
που επηρεάζονται ελάχιστα ή δεν αλλάζουν καθόλου από την παραδοσιακή ή την 

πειραµατική διδασκαλία (Ψύλλος et al., 1993). Έτσι είναι δυνατόν οι µαθητές να 

εφαρµόζουν τις επιστηµονικές ιδέες σε προβλήµατα των εξετάσεων, αλλά να αδυνατούν να 

τις εφαρµόσουν εκτός σχολείου για την ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων. Οι απόψεις 
αυτές δεν είναι απλές παρανοήσεις που ίσως οφείλονται σε κακή πληροφόρηση των 

µαθητών, αλλά πιθανόν να δηµιουργούνται από κάποιους µηχανισµούς που αυτοί 
διαθέτουν και µε αυτούς αντιλαµβάνονται ό,τι συµβαίνει γύρω τους (Driver et al, 2000). 

Αλλά και ο τρόπος που οι µαθητές παρατηρούν και καταλήγουν σε συµπεράσµατα 

επηρεάζεται από τα διαφορετικά ερµηνευτικά σχήµατα που έχουν δηµιουργήσει. Οι 
παρατηρήσεις π.χ. γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται ανάλογα αν είναι σε αρµονία ή όχι 
µε τις προσδοκίες τους. ακόµα και οι ερωτήσεις που κάνουν και κατ’ επέκταση ο τρόπος 
που ερµηνεύουν τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήγουν φαίνεται να επηρεάζονται από τα 

νοητικά σχήµατα που διαθέτουν (Driver, 1983).  

Οι αντιλήψεις των µαθητών φαίνονται στους ίδιους ευλογοφανείς παρόλο που οι 
ενήλικες συχνά δεν συµφωνούν. Η χρήση της γλώσσας δεν είναι ακριβής. Παιδιά 

διαφορετικής ηλικίας αλλά και κουλτούρας είναι δυνατόν να έχουν παρόµοιες αντιλήψεις. 
Οι αντιλήψεις δεν χρησιµοποιούνται σταθερά σε σχέση µε αυτό που οι επιστήµονες 
ονοµάζουν παρόµοιες περιπτώσεις. Η φύση αυτού που τα παιδιά θεωρούν ως εξήγηση 

διαφέρει επίσης από την επιστηµονική άποψη (Κόκκοτας, 2004). Οι αντιλήψεις των 

παιδιών είναι δυνατόν να παραµένουν όχι µόνο µετά τη διδασκαλία, αλλά και µετά την 

ενηλικίωσή τους (Viennot, 1979).  

Πολλοί ερευνητές (Gilbert et al., 1982), υποστηρίζουν ότι οι εναλλακτικές αντιλήψεις 
των παιδιών, τις οποίες αποκαλούν και επιστήµη των µαθητών, δεν είναι τα συνηθισµένα 

λάθη χωρίς ιδιαίτερη σηµασία, αλλά νοητικές κατασκευές τις οποίες τα παιδιά 

χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα. Με αυτή την έννοια, οι αντιλήψεις των 

παιδιών αποτελούν αυτοδύναµα σχήµατα που όµως διαφέρουν από το επιστηµονικό 

πρότυπο στο ότι ερµηνεύουν διαφορετικά τα φαινόµενα.  

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το σύνολο των ερευνών που έχουν γίνει σε 
διάφορες χώρες σχετικά µε τις αντιλήψεις των παιδιών, είναι τα εξής: 
1. Τα παιδιά πριν ακόµα φοιτήσουν στο σχολείο έχουν απόψεις για µια ποικιλία θεµάτων 

των Φυσικών Επιστηµών. 

2. Οι αντιλήψεις τους είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τη διδασκαλία µε τρόπους που 

δεν γνωρίζουµε ή να παραµείνουν ανεπηρέαστες από αυτή. 
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3. Οι διαισθητικές αντιλήψεις τους ασκούν ισχυρή επιρροή στη µεταγενέστερη µάθηση. 

4. Οι αντιλήψεις των παιδιών είναι συχνά διαφορετικές από το επιστηµονικό πρότυπο, 

όπως αυτό παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια. Ωστόσο, οι αντιλήψεις αυτές είναι 

χρήσιµες και λογικές επειδή αποτελούν το σκελετό της ερµηνείας των σχετικών φαινοµένων 

(Κόκκοτας, 2004). 

Οι έρευνες δείχνουν ότι µερικές από τις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών είναι 
ίδιες µε τις ιδέες που είχαν οι επιστήµονες σε παλιότερες εποχές (Driver & Oldham, 1986). 

Μπορεί να αναφερθούν ως παράδειγµα οι έννοιες της κίνησης και της δύναµης. Τα παιδιά 

π.χ. δεν µπορούν να φανταστούν ότι είναι δυνατό να υπάρχει κίνηση χωρίς δύναµη. Σε 
κάθε σώµα που κινείται αποδίδουν πάντοτε µια κινούσα δύναµη. Αγνοούν έτσι την 

περίπτωση της ευθύγραµµης οµαλής κίνησης. Επιπλέον, όταν ένα σώµα ριχθεί προς τα 

πάνω, κατά την άποψη των παιδιών κινείται επειδή η δύναµη που του δώσαµε τα 

αναγκάζει να ανεβαίνει. Το σώµα θα σταµατήσει να ανεβαίνει όταν τελειώσει η δύναµη 

αυτή. Οι αντιλήψεις αυτές είναι όµοιες µε εκείνες του Αριστοτέλη και του Buridan για τη 

δύναµη. Άλλο παράδειγµα µπορεί να αποτελέσει η έννοια της θερµότητας την οποία τα 

παιδιά θεωρούν ρευστό που µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα άλλο. Αυτή όµως η άποψη 

συµπίπτει µε την άποψη των επιστηµόνων ακόµα και του προηγούµενου αιώνα. Με τον 

ίδιο τρόπο µπορεί κανείς να επεκταθεί σε πολλά παραδείγµατα που υπάρχουν. Η όραση 

π.χ. για πολλούς µαθητές έχει την αιτία της στο µάτι, το οποίο εκπέµπει φως και έτσι τα 

αντικείµενα γίνονται ορατά. Αυτή η άποψη επικρατούσε και στους Πυθαγόρειους. Μπορεί 
να υποστηριχτεί λοιπόν, ότι οι αντιλήψεις των παιδιών είναι χρήσιµες και ότι καµιά άποψη 

δεν είναι απόλυτα σωστή. Το ίδιο ισχύει και για τις Φυσικές Επιστήµες (Κόκκοτας, 2004). 

 

 

1.2.2   Πώς δηµιουργούνται οι εναλλακτικές αντιλήψεις  των µαθητών 

 

Οι ιδέες αναπτύσσονται στην  προσπάθεια των παιδιών να δώσουν νόηµα στον 

κόσµο µέσα στον οποίο ζουν µε αναφορά στις εµπειρίες τους, τις τρέχουσες γνώσεις τους 
και τη γλώσσα που χρησιµοποιούν. Τα παιδιά, όπως και οι επιστήµονες, χρησιµοποιούν τις 
οµοιότητες και τις διαφορές για να οργανώσουν τα φαινόµενα και τα γεγονότα και κατά τη 

διάρκεια της παρατήρησης των γεγονότων και των φαινοµένων ψάχνουν για στοιχεία και 
για σχέσεις µεταξύ αυτών των στοιχείων, ώστε να οικοδοµήσουν δοµές σχέσεων. Ο 

εγκέφαλος δεν είναι ένας παθητικός καταναλωτής πληροφοριών, αλλά εποικοδοµεί ενεργά 

τις δικές του ερµηνείες των πληροφοριών και βγάζει συµπεράσµατα από αυτές (Driver & 

Oldham, 1986). Όπως οι επιστήµονες, έτσι και τα παιδιά συγκεντρώνουν στοιχεία και 
χτίζουν µοντέλα για να ερµηνεύσουν τα γεγονότα και να κάνουν προβλέψεις. 

Πολλές αντιλήψεις των παιδιών φαίνεται να αναπτύσσονται καθώς αυτά προσπαθούν 

να ερµηνεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Οι αντιλήψεις των παιδιών διαµορφώνονται 
µε την επίδραση των αντιλήψεων των µεγάλων, των µέσων επικοινωνίας, την 

αλληλεπίδραση µε άλλα παιδιά, από τη διδασκαλία, τα σχολικά εγχειρίδια κτλ.  

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση εναλλακτικών αντιλήψεων παίζει η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται από τους µεγάλους. Για παράδειγµα, εκφράσεις όπως: «κλείσε την πόρτα 

για να µη φύγει η ζέστη ή να µην µπει το κρύο», οδηγούν στην αντίληψη ότι υπάρχουν δύο 

διαφορετικά φυσικά µεγέθη, η ζέστη και το κρύο. Όπως όµως γνωρίζουµε, αυτό που 

υπάρχει είναι η ενέργεια, η οποία µπορεί να µεταφερθεί από ένα σώµα σε άλλο, λόγω 

διαφοράς θερµοκρασίας. Ανάλογες αντιλήψεις δηµιουργούνται στα παιδιά από τα µέσα 

µαζικής επικοινωνίας, όταν αναφέρονται σε επιστηµονικά ή τεχνολογικά θέµατα. π.χ. 
συχνά ακούγεται η έκφραση: «η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος…» Στα παιδιά 
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δηµιουργείται η εσφαλµένη εντύπωση ότι το ηλεκτρικό ρεύµα είναι κάτι που 

καταναλώνεται (Κόκκοτας, 2004). 

Όταν ο µαθητής ακούσει ή διαβάσει µια επιστηµονική πρόταση, για να την 

κατανοήσει πρέπει να χρησιµοποιήσει την καθηµερινή ερµηνεία των χρησιµοποιούµενων 

λέξεων. Είναι όµως πολύ πιθανό η ερµηνεία που ο µαθητής δίνει στις λέξεις να µην είναι 
ίδια µε αυτή που είχε στο µυαλό του ο δάσκαλος ή ο συγγραφέας του σχολικού εγχειριδίου 

(Gilbert et al., 1982). 

Σύµφωνα µε τον Κόκκοτα (2004), η γλώσσα, έχει δυο βασικές λειτουργίες στην 

επιστήµη, αν εξαιρέσουµε βέβαια την κοινωνική και τη συναισθηµατική της χρήση. 

Αρχικά συµβάλλει στη δηµιουργία των αντιλήψεων στη σκέψη των επιστηµόνων, και 
βέβαια στη διακίνησή τους µεταξύ των µελών της επιστηµονικής κοινότητας. 

Στη διδασκαλία, η γλώσσα χρησιµοποιείται για την επαναδηµιουργία των 

αντιλήψεων στη σκέψη των µαθητών. Αυτή η διαδικασία ξεπερνάει την απλή 

πληροφόρηση που είναι χαρακτηριστικό της παραδοσιακής προσέγγισης και είναι στοιχείο 

της ανακαλυπτικής αλλά και της εποικοδοµητικής µάθησης. Στις δύο τελευταίες διδακτικές 
προσεγγίσεις, οι µαθητές προτρέπονται να χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο τρόπο οµιλίας 
για τις επιστηµονικές έννοιες. Τόσο στην επιστήµη όσο και στη διδασκαλία η γλώσσα 

χρησιµοποιείται για να εξερευνήσει ή να δηλώσει. Η πρώτη είναι δυναµική χρήση που δεν 

δέχεται ότι το νόηµα είναι προφανές, ενώ η δεύτερη είναι οριστική και δέχεται το 

προφανές των νοηµάτων. Η πρώτη αποτελεί την ερµηνευτική γλώσσα, ενώ η δεύτερη τη 

δηλωτική ή ετικεταρισµένη ή τυποποιηµένη γλώσσα.  

Στην ερµηνευτική γλώσσα ο επιστήµονας ή ο µαθητής επιλέγει τις λέξεις που 

αποτελούν µέρος της κατανόησης. Οι χρησιµοποιούµενες λέξεις είναι έτσι επιλεγµένες, 
που να συµβάλλουν στη διαµόρφωση του νοήµατος. Στην ετικεταρισµένη χρήση της 
γλώσσας οι λέξεις αντιστοιχούν κατά ένα απλό τρόπο σε καλώς καθορισµένα πράγµατα, 

ουσίες ή πράξεις. Οι λέξεις µοιάζουν σαν ετικέτες γι’ αυτά τα πράγµατα, τις ουσίες ή τις 
πράξεις (Κόκκοτας, 2004). 

 Κατά τον Sutton (1992), η µετατόπιση από την ερµηνευτική στην ετικεταρισµένη 

χρήση αποτελεί εξέλιξη της γλώσσας. Πιστεύει ότι αυτό το είδος της γλώσσας πρέπει να 

διδάσκεται στο σχολείο γιατί αποτελεί σπουδαίο προϊόν της επιστηµονικής 
δραστηριότητας. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η από συνήθεια χρήση της ετικεταρισµένης 
γλώσσας εκτρέφει κάποια πιστεύω γύρω από τη γλώσσα που είναι δυνατό να 

αποδυναµώσουν το µαθητή στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, γιατί τον αποκόπτουν από τη 

συνήθεια της επαναδιαπραγµάτευσης των αντιλήψεων. 

Σύµφωνα µε τον Κόκκοτα (2004), οι εναλλακτικές αντιλήψεις που σχετίζονται µε τη 

γλώσσα προέρχονται από: 

α) Λέξεις µε πολλαπλή σηµασία 

Όταν οι άνθρωποι ερµηνεύουν το νόηµα των λέξεων σε διαφορετικά πλαίσια τότε 
δηµιουργούνται προβλήµατα στην επικοινωνία. Υπάρχουν λέξεις που έχουν µια 

«καθηµερινή» και µια επιστηµονική σηµασία. Τέτοιες λέξεις είναι: «δύναµη», «ζώο», 

«διάλυµα» κ.ά.. Στην καθηµερινή ζωή η λέξη «δύναµη» εµφανίζεται µε πολλές σηµασίες, 
όπως για παράδειγµα: η  δύναµη του λόγου, η δύναµη της συνήθειας, η δύναµη της φωνής 
κ.ο.κ.. Στην επιστήµη η δύναµη ορίζεται ως ένα φυσικό µέγεθος και συνήθως λέµε τι 
µπορεί να κάνει µια δύναµη. Η δύναµη εµφανίζεται ως σπρώξιµο ή σύρσιµο και έτσι 
γίνεται αισθητή.  

β) Την οικονοµία των λέξεων ως πηγή παρανοήσεων 

Μια δυναµική πηγή παρανοήσεων στην επικοινωνία είναι η ανάγκη για οικονοµία 

στο γραπτό ή προφορικό λόγο, η οποία µας οδηγεί πολλές φορές να λέµε πράγµατα που 

δεν είναι ακριβώς αυτά που θέλαµε να πούµε. Αν σκεφτεί κανείς ότι στις Φυσικές 
Επιστήµες οι περισσότερες έννοιες είναι αφηρηµένες και δεν ταιριάζουν επακριβώς στον 
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πραγµατικό κόσµο και λαµβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες αρχές και στους πιο 

πολλούς νόµους υπάρχουν εξαιρέσεις, τότε εύκολα µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα 

ότι η οικονοµία των λέξεων στη διδασκαλία αυτού του µαθήµατος πλήττει σοβαρά την 

κατανόηση (White, 1988). Το γεγονός ότι οι λήπτες των πληροφοριών δεν είναι συνήθως 
αρκετά εξοικειωµένοι µε τα ειδικότερα θέµατα ώστε να γνωρίζουν τις εξαιρέσεις, µοιραία 

τους οδηγεί στην οικοδόµηση εσφαλµένων νοηµάτων από τις γενικότερες αρχές. Λέµε π.χ. 

«τα ψάρια κολυµπάνε, τα πουλιά πετούν». Το παιδί µπορεί να οικοδοµήσει το συµπέρασµα 

ότι οι νυχτερίδες είναι πουλιά ή ότι οι πιγκουΐνοι είναι ψάρια. Στο µάθηµα της Βιολογίας ο 

δάσκαλος λέει: «τα ζώα δεν µπορούν να κατασκευάσουν την τροφή τους». Η φράση αυτή 

λέγεται µε το σκεπτικό ότι µόνο τα φυτά έχουν την ικανότητα να συνθέτουν τους 
υδατάνθρακες µε το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό µε την επίδραση του φωτός. Έτσι 
κάποιος µαθητής που δεν κατατάσσει τον άνθρωπο στα ζώα είναι δυνατό να αποδώσει 
στην παραπάνω πρόταση το νόηµα ότι τα ζώα δεν µπορούν να συνθέσουν την τροφή τους, 
επειδή δεν έχουν χέρια ή τα αναγκαία για τη µαγειρική. 

γ) Μη σωστή χρήση των ουσιαστικών και των ρηµάτων 

Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών τόσο τα ουσιαστικά όσο και τα ρήµατα 

πρέπει να χρησιµοποιούνται µε πολλή προσοχή. Το γεγονός ότι τα ρήµατα είναι λιγότερα 

από τα ουσιαστικά τα κάνει σε σύγκριση µε τα δεύτερα να είναι λιγότερο ακριβή όσον 

αφορά στην προσδιοριστική τους σαφήνεια. Συνεπώς και η επικοινωνία των νοηµάτων 

γίνεται δυσκολότερη µε τα ρήµατα. 

δ) Επιθετικοί, επιρρηµατικοί προσδιορισµοί και σύνδεσµοι 

Το γεγονός ότι οι Φυσικές Επιστήµες περιέχουν αφηρηµένες έννοιες που δεν 

αναπαριστούν επακριβώς το φυσικό κόσµο οδηγεί στην ύπαρξη εξαιρέσεων στις γενικές 
αρχές. Π.χ. στη γενική αρχή «τα πτηνά πετούν», ο προσδιορισµός «σχεδόν όλα» καλεί τους 
ακροατές να προσδιορίσουν ένα διαφορετικό νόηµα από αυτό που δίνει η γενική αρχή.  

 

 

1.2.3   Χαρακτηριστικά των εναλλακτικών αντιλήψεων. 

 

Έρευνες, όπως των (Driver, et al.,1985 και των Osborne & Freyberg, 1985, στο 

Κόκκοτας, 2004) έχουν δείξει ότι οι ιδέες των µαθητών έχουν κοινά χαρακτηριστικά: 

 

Κυριαρχεί η αισθητηριακή αντίληψη (τα µη ορατά δεν υπάρχουν) 

Όταν οι µαθητές έχουν να λύσουν ένα πρόβληµα βασίζουν τους συλλογισµούς τους 
στα χαρακτηριστικά που είναι άµεσα παρατηρήσιµα. Π.χ. όταν η ζάχαρη διαλυθεί στο νερό 

θεωρείται ότι δεν υπάρχει Η µετάβαση από τον κόσµο των αισθήσεων στον κόσµο της 
φαντασίας είναι διαδικασία δύσκολη, ωστόσο αυτήν επιδιώκουµε µε τη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών. Για να «δουν» οι µαθητές τα µόρια, τα άτοµα, τα ηλεκτρόνια και 
γενικώς τα σωµατίδια, υποατοµικά και µη, πρέπει να χρησιµοποιήσουν «τα µαγικά γυαλιά 

των επιστηµόνων», τις διόπτρες της φαντασίας τους. αυτό τους υποχρεώνει στην 

κατασκευή νοητικών µοντέλων για τις οντότητες εκείνες που δε γίνονται ορατές π.χ. το 

ηλεκτρικό ρεύµα, τη θερµότητα και τη θερµοκρασία, το φως κτλ. 

 

Περιορισµένη εστίαση 

Τα παιδιά εστιάζουν συνήθως την προσοχή τους σε ορισµένα µόνο χαρακτηριστικά 

που αυτά είναι τα πλέον κυρίαρχα, τα πλέον εµφανή. ∆ε σκέφτονται τα προβλήµατα από 

την άποψη της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα σώµατα και το περιβάλλον. Όταν π.χ. 
προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί η πορτοκαλάδα ανεβαίνει όταν ρουφάµε µε το καλαµάκι, 
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πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο ότι ρουφάµε δυνατά και όχι στη διαφορά της πίεσης 
µέσα και έξω από το καλαµάκι. 

 

Εστίαση της προσοχής σε αλλαγές και όχι σε σταθερές καταστάσεις 

Ενδιαφέρονται περισσότερο για αλλαγές παρά για καταστάσεις ισορροπίας. Σε ένα 

κινούµενο σώµα αναγνωρίζουν την ύπαρξη δύναµης. Θεωρούν δηλαδή ότι η κίνηση, που 

αντιπροσωπεύει αλλαγή, οφείλεται σε κάποια δύναµη. Ωστόσο σε ένα σώµα που ισορροπεί 
δύσκολα δέχονται ότι δρουν δυνάµεις.  

 

Γραµµικός αιτιακός συλλογισµός 

Συνδέουν πάντοτε ένα αποτέλεσµα µε ένα αίτιο. ∆έχονται π.χ. πως όταν µια δύναµη 

(αίτιο) δρα σε σώµα (αντικείµενο) παράγει ένα αποτέλεσµα. Ωστόσο δεν µπορούν να 

αντιληφθούν την αλληλεπίδραση των σωµάτων. Το αξίωµα λοιπόν της δράσης και 
αντίδρασης γίνεται κατανοητό µόνο λεκτικά, αφού δεν εµπίπτει στο παραπάνω γραµµικό 

σχήµα. Γενικά, οι αντιστρεπτές µεταβολές κατανοούνται δυσκολότερα λόγω ακριβώς της 
ίδιας αιτίας. 

 

Μη διαχωρισµός εννοιών 

Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να διαχωρίζουν βασικές έννοιες. Χρησιµοποιούν έννοιες 
που είναι διαφορετικές σα να είναι ίδιες. Οι ιδέες των παιδιών παρουσιάζονται 
περισσότερο περιεκτικές και σφαιρικές από εκείνες των επιστηµόνων, γεγονός που 

σηµαίνει ότι τα παιδιά µεταπηδούν από τη µια έννοια στην άλλη, χωρίς να το 

συνειδητοποιούν. 

 

Εξάρτηση από το πλαίσιο 

Με τον όρο «πλαίσιο» εννοούµε όλους εκείνους τους παράγοντες που επιδρούν στη 

µάθηση. Οι ιδέες των µαθητών εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κατάστασης µε την οποία τίθεται το πρόβληµα µάθησης. Τα παιδιά συχνά χρησιµοποιούν 

διαφορετικές ιδέες για να ερµηνεύσουν καταστάσεις, που ένας επιστήµονας θα εξηγούσε 
µε τον ίδιο τρόπο. 

 

Εγωκεντρική και ανθρωποκεντρική άποψη 

Τα παιδιά έως την ηλικία των δέκα ετών έχουν εγωκεντρική αντίληψη για τον κόσµο. 

Από την ηλικία αυτή και µετά προκειµένου να εξηγήσουν τα φαινόµενα εγκαταλείπουν τον 

εγωκεντρισµό και υιοθετούν µια ευρύτερη ανθρωποκεντρική άποψη, όπου οι ερµηνείες 
αναζητούνται στην ανθρώπινη εµπειρία π.χ. αν ρωτήσουµε το παιδί ποια είναι η διαφορά 

µεταξύ παγωµένου νερού και νερού θερµοκρασίας περιβάλλοντος, η απάντηση είναι ότι το 

παγωµένο νερό δεν πίνεται εύκολα, η απάντηση δηλαδή είναι ανθρωποχρηστική. 

 

Στα αντικείµενα αποδίδονται χαρακτηριστικά ανθρώπων ή ζώων 

Πολλά παιδιά αποδίδουν στα αντικείµενα θέληση, αισθήµατα ή σκοπό. Ένας λόγος 
που συντελεί σ’ αυτό είναι το γεγονός ότι η µεταφορά χρησιµοποιείται τόσο στην 

καθηµερινή γλώσσα, όσο και στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Αυτό δηµιουργεί 
συχνά παρανοήσεις π.χ. ο καθηγητής των Φυσικών λέει ότι ένα αρνητικό φορτίο αναζητεί 
ένα θετικό για να ενωθεί µαζί του. Αυτή η αναζήτηση που σκοπό έχει την ένωση, δηλώνει 
ότι και τα άψυχα έχουν θέληση και κάνουν πράγµατα προσχεδιασµένα. 

 

Στα αντικείµενα αποδίδεται ορισµένο ποσό µιας φυσικής οντότητας 

Πολλά παιδιά αποδίδουν σε ένα αντικείµενο ένα ορισµένο ποσό µιας φυσικής 
οντότητας π.χ. δύναµη. Αν ρωτήσουµε τα παιδιά ποιες δυνάµεις ασκούνται επάνω σ’ ένα 
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σώµα που ρίξαµε στον αέρα και κινείται προς τα πάνω, αυτά θα αναφέρουν µόνο τη 

δύναµη που δώσαµε στο σώµα όταν ξεκίνησε.  
Σύµφωνα µε τους Driver et al. (2000), oι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών 

µπορούν να οµαδοποιηθούν, έχουν γενικότητα και διαχρονική ισχύ παρόλο που µερικές 
απ’ αυτές διαφοροποιούνται µε την ανάπτυξη του µαθητή ή την επίδραση της διδασκαλίας. 
Όµως, χωρίς την κατάλληλη διδακτική παρέµβαση, παραµένουν αµετάβλητες ή αλλάζουν 

µε απρόβλεπτους τρόπους (Gilbert et al., 1982). Μερικές δε από αυτές είναι τόσο καλά 

εδραιωµένες που δεν αλλάζουν µε τη διδασκαλία. Έτσι είναι δυνατόν οι µαθητές να 

εφαρµόζουν τις επιστηµονικές ιδέες σε προβλήµατα των εξετάσεων, αλλά αδυνατούν να 

τις εφαρµόσουν εκτός σχολείου για την ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων. Οι αντιλήψεις 
αυτές δεν είναι απλές παρανοήσεις που ίσως οφείλονται σε κακή πληροφόρηση των 

µαθητών, αλλά πιθανόν να δηµιουργούνται από κάποιους µηχανισµούς που αυτοί 
διαθέτουν και µε αυτούς αντιλαµβάνονται ό,τι συµβαίνει γύρω τους. 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις ακολουθούν τους µαθητές µέχρι την ενηλικίωσή τους, 
όπως έχει διαπιστωθεί από έρευνες τόσο σε µαθητικούς και φοιτητικούς πληθυσµούς, όσο 

και σε ενήλικες (Nelson et al., 1992; Vosniadou & Brewer,1992,), παρά την επίδραση της 
σχολικής διδασκαλίας. Επιπλέον οι αντιλήψεις των παιδιών για τις Φ.Ε. δεν εξαρτώνται 
από την ιδιοσυγκρασία τους, ούτε, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα εξαρτώµενες 
από την κουλτούρα. ∆ιαµορφώνονται κυρίως από προσωπικές εµπειρίες µε τα φαινόµενα. 

Στα σχολεία τα οποία έχουν µαθητές από ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και εθνικών 

οµάδων, οι δάσκαλοι είναι δυνατόν να ανακαλύψουν ότι ιδέες των µαθητών τους παρέχουν 

µια κοινή βάση για να χτίσουν καλές σχέσεις εργασίας. 
Οι επιστηµονικές αντιλήψεις και θεωρίες απορρέουν από την αλληλεπίδραση των 

ατόµων µε τα φαινόµενα και αφού περάσουν από µια πολύ σύνθετη διαδικασία, 

εµπλέκοντας την επικοινωνία και τον έλεγχο από τα ιδρύµατα των Φ.Ε., επικυρώνονται 
από την επιστηµονική κοινότητα. Αυτές όµως οι επιστηµονικές αντιλήψεις που 

οικοδοµούνται και µεταβιβάζονται διαµέσου της κουλτούρας και των Πανεπιστηµιακών 

ιδρυµάτων των Φ.Ε., δεν µπορούν ν’ ανακαλυφτούν από τους µαθητές σε ατοµικό επίπεδο, 

µέσα από εµπειρική έρευνα. Η µάθηση στις Φ.Ε. περιλαµβάνει τη µύηση του µαθητή  στην 

κουλτούρα τους. 
Η πρόκληση για τους δασκάλους έγκειται στο να βοηθήσουν τους µαθητές να 

οικοδοµήσουν αυτά τα µοντέλα για τους εαυτούς τους, να εκτιµήσουν τα πλαίσια 

εφαρµογής τους και να τα χρησιµοποιήσουν µέσα σε αυτά τα πλαίσια. Εάν η διδασκαλία 

πρέπει να οδηγεί τους µαθητές στις καθιερωµένες επιστηµονικές αντιλήψεις, τότε η 

παρέµβαση του δασκάλου είναι ουσιαστικής σηµασίας, µε το να παρέχει τις κατάλληλες 
εµπειρικές αποδείξεις και µε το να βοηθάει τους µαθητές ώστε να έχουν πρόσβαση στις 
θεωρητικές αντιλήψεις και τις συµβάσεις της επιστηµονικής κοινότητας. 

Οι αντιλήψεις των παιδιών γύρω από τα φυσικά φαινόµενα παίζουν ένα οργανωτικό 

ρόλο στην οικοδόµηση της νέας γνώσης και στην εµπειρία της καινούριας πληροφορίας. 
Αν οι µαθητές γνωρίζουν πώς οι επιστηµονικές αντιλήψεις αναπτύσσονται και 
αξιολογούνται, µπορούν να εκτιµήσουν τη σηµασία του να επικοινωνείς και να 

επανεξετάζεις τις αντιλήψεις σου, µπορούν να εκτιµήσουν τον προσωρινό χαρακτήρα των 

επιστηµονικών αντιλήψεων καθώς και να αποκτήσουν εµπιστοσύνη στη δοκιµή και τον 

έλεγχο των αντιλήψεων αυτών. 

Τέτοιοι σκοποί αντιτίθενται στις απόλυτες απόψεις των διδακτικών προσεγγίσεων οι 
οποίες περιγράφουν την επιστηµονική γνώση ως αντικειµενική, αναµφίβολη και 
τελειωµένη, µια εικόνα που συχνά αναδύεται από τα σχολικά εγχειρίδια ή τις επίσηµες 
διαλέξεις – ή σε εκείνες τις διδακτικές προσεγγίσεις που περιγράφουν ότι η επιστήµη έχει 
ανακαλυφτεί µέσα από ατοµικές εµπειρικές έρευνες, µια προοπτική η οποία είναι φανερή 
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σε απλοϊκές προσεγγίσεις ή σε διαδικασίες ανακαλυπτικής µάθησης στη διδασκαλία των 

Φ.Ε.. 

Όταν τα παιδιά παρατηρούν τα φαινόµενα, η ερµηνεία που δίνουν γι’ αυτά 

επηρεάζεται από τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους. έτσι εστιάζουν τις παρατηρήσεις 
τους σε εκείνους τους παράγοντες που θεωρούν σηµαντικούς, άσχετα αυτοί µπορεί να είναι 
οι ίδιοι µε αυτούς που έχει προσδιορίσει ο δάσκαλος ή όχι. Οι µαθητές λοιπόν έχουν 

ανάγκη να δουν τους εαυτούς τους ως ενεργά εµπλεκόµενους στην οικοδόµηση νοηµάτων, 

εφαρµόζοντας τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους σε νέες καταστάσεις, παρά να γίνονται 
παθητικοί δέκτες πληροφοριών. 

 

 

1.2.4   Εναλλακτικές αντιλήψεις δεν έχουν µόνο οι µαθητές αλλά και οι 
δάσκαλοι 

 
Για να µπορέσει ο διδάσκων να αντιµετωπίσει τις αντιλήψεις των µαθητών του, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ο ίδιος αντιµετωπίσει επιτυχώς τις δικές 
εναλλακτικές αντιλήψεις. Τα ερευνητικά δεδοµένα όµως συνηγορούν για το αντίθετο. 

Πολλές εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών για βασικές οικολογικές έννοιες, 
παρατηρήθηκε πως προήλθαν ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας (Βασιλοπούλου 1998, σ. 

75). 

Ο Adeniyi (1985), διαπίστωσε ότι, τόσο το αναλυτικό πρόγραµµα, όσο και ο ίδιος ο 

διδάσκων, ήταν όχι µόνο ανεπαρκείς στην αντιµετώπιση αυτών των αντιλήψεων, αλλά 

συχνά ήταν και εκφραστές τους. Φάνηκε ότι ο διδάσκων δεν ήξερε πώς να αντιµετωπίσει 
τις αντιλήψεις των µαθητών του καταφεύγοντας στην αυθεντία της «σωστής» απάντησης, 
στην προσπάθειά του να καλύψει τις δικές του αδυναµίες. 

∆άσκαλοι και καθηγητές κατά τη διάρκεια επιµορφωτικού σεµιναρίου, παρουσίασαν 

έναν ισχυρό σκεπτικό πυρήνα, που τους οδηγούσε στο σχηµατισµό λανθασµένων 

µοντέλων ερµηνείας σε έννοιες Φυσικής (Heller & Finley, 1992). 

Σύµφωνα µε τους Fleury & Bentley (1991), είναι φανερό πως λίγοι δάσκαλοι έχουν 

αντιληφθεί σωστά το περιεχόµενο γενικότερα των Φυσικών Επιστηµών που πρόκειται να 

διδάξουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο και είναι απαραίτητο να ασχοληθούµε και µε τις δικές 
τους εναλλακτικές αντιλήψεις. 

Ο Arons (1992, σσ. 484-488), έχει κατ’ επανάληψη διαπιστώσει, τόσο ερευνητικά, 

όσο και σαν αποτέλεσµα της πολύχρονης εµπειρίας του στην εκπαίδευση και επιµόρφωση 

των δασκάλων, ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν κατανοήσει ελάχιστα τις έννοιες και την ύλη που 

επρόκειτο να διδάξουν. Η ανάπτυξη των εννοιών στη σκέψη των εκπαιδευτικών ήταν 

σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε των µαθητών τους οποίους έπρεπε να διδάξουν. Θεωρεί επίσης 
ότι αυτό το γεγονός αποτελεί και µια από τις σηµαντικότερες αιτίες που φιλόδοξα 

προγράµµατα σπουδών και νέα εκπαιδευτικά υλικά απέτυχαν κατά την εφαρµογή τους. 
Θα πρέπει ακόµα να επισηµανθεί ότι εµπόδιο δεν αποτελούν µόνο οι αντιλήψεις του 

διδάσκοντα για το περιεχόµενο των εννοιών, αλλά και οι απόψεις τους για το ρόλο των 

πρότερων αντιλήψεων των µαθητών τους (Σπύρτου κ.ά., 1995). Σύµφωνα µε τους Driver et 

al (2000), εάν οι αντιλήψεις των µαθητών πρέπει να αλλαχθούν προς εκείνες που 

αποδέχεται η επιστήµη, τότε η διαπραγµάτευση µε έναν ειδικό, συνήθως το δάσκαλο, είναι 
απαραίτητη. Έχει υποστηριχτεί ακόµη, ότι η καλή γνώση του περιεχοµένου (subject 

knowledge) είναι ουσιαστική για την καλύτερη διδασκαλία (Summers, 1994; Summers & 

Mant, 1995). Οι διδάσκοντες όµως επιµένουν να θεωρούν τον εαυτό τους ως κύρια πηγή 

του σωστού µηνύµατος που πρέπει να µεταβιβαστεί στους µαθητές, οι οποίοι αποτελούν 

ένα οµοιόµορφο δέκτη του µηνύµατος αυτού (Σπύρτου κ.ά., 1995). Είναι ανάγκη να 
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αναθεωρήσουν οι δάσκαλοι τις απόψεις τους για το ρόλο τους στην τάξη και για τη 

σηµασία του «σωστού» και του «λάθους» στις απόψεις των µαθητών τους, µέσα από 

κατάλληλα προγράµµατα επιµόρφωσης (Βασιλοπούλου 1998, σ. 76). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών µας, που 

έχουν διαµορφωθεί πριν και εκτός του σχολείου, συχνά ενισχύονται µέσα στην τάξη από 

αντίστοιχες αντιλήψεις των δασκάλων τους. Η αντοχή και επέκταση των εναλλακτικών 

αντιλήψεων σε µαθητές και δασκάλους είναι ένα ακόµα στοιχείο που καθιστά τη 

διερεύνηση και αντιµετώπισή τους, σηµαντικό θέµα για την εκπαιδευτική έρευνα 

(Βασιλοπούλου 1998, σ. 76). 

 

 

1.2.5 Κονστρουκτιβισµός (constructivism) 

 

Κάθε διδακτική προσέγγιση, για να δοµηθεί σωστά, πρέπει να στηρίζεται σε µια από 

τις θεωρίες µάθησης. Από τα µέσα της δεκαετίας του ’70, οι εκπαιδευτικές έρευνες 
επηρεάστηκαν από ένα σύνολο θεωριών για τη γνώση και τη µάθηση που ορίζονται γενικά 

ως κονστρουκτιβιστικές ή εποικοδοµητικές (constructivist) (Taylor 1993, σ. 268; 

Fosnot 1995, σ. 9; Carr et al. 1995, σ. 149). Οι κονστρουκτιβιστικές θεωρίες περιγράφουν 

την ανθρώπινη γνώση «ως διαδικασία γνωστικής κατασκευής ή επινόησης, στην οποία 

εµπλέκεται το άτοµο στην προσπάθειά του να κατανοήσει, για οποιοδήποτε σκοπό, το 

κοινωνικό ή το φυσικό του περιβάλλον» (Taylor 1993, σ. 268).  

Ο όρος κονστρουκτιβισµός αναφέρεται στην ιδέα ότι «και τα άτοµα και οι οµάδες 
ατόµων κατασκευάζουν τις ιδέες για το πώς λειτουργεί ο κόσµος. Επίσης αναγνωρίζεται 
ότι, στα άτοµα, διαφέρει ευρέως ο τρόπος που δίνουν νόηµα στον κόσµο και ότι και οι 
ατοµικές και οι γενικότερες απόψεις για τον κόσµο αλλάζουν κατά τη διάρκεια του 

χρόνου» (Novak, 1987). Σύµφωνα µε τη θεωρία του κονστρουκτιβισµού, που είναι ένα 

σύνολο πεποιθήσεων περί τη γνώση, η γνώση αρχίζει µε την αποδοχή της θέσης ότι η 

πραγµατικότητα υπάρχει αλλά δεν µπορεί να µαθευτεί ως ένα σύνολο από αλήθειες 
(Osborne, 1996). Κατά τον Glasserferld (1987), η γνώση δεν αντανακλά µια αντικειµενική 

πραγµατικότητα αλλά αποτελεί αποκλειστικά τη διάταξη και οργάνωση ενός κόσµου 

αποτελούµενου από τις εµπειρίες µας. Άρα ποτέ δεν είµαστε σίγουροι ότι κατέχουµε τη 

γνώση. Κατά συνέπεια, διαφορετικές ιστορικοπολιτιστικές οµάδες, είναι πιθανό να 

κρατήσουν τα διαφορετικά εννοιολογικά πλαίσια προκειµένου να εξηγήσουν τα ίδια 

φυσικά φαινόµενα  (Ballantyne & Parker, 1996). 

Οι αντιλήψεις των ατόµων επηρεάζουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν: και µε τον 

κόσµο (ως παρατηρητές, πειραµατιστές, ή ως υπεύθυνοι για τη λύση προβληµάτων) και µε 
τα γνωστικά συστήµατά τους (ως µαθητευόµενοι) (Driver & Erickson, 1983; Hewson, 

1985). Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα και της συµπεριφοράς αλλά και της γνώσης, από 

µια µαθησιακή κατάσταση, επηρεάζονται από τις αντιλήψεις του ατόµου. Αυτό υπονοεί ότι 
αφού οι µαθητευόµενοι µπορούν να έρθουν αντιµέτωποι µε ένα διδακτικό στόχο έχοντας 
διαφορετικές αντιλήψεις, θα µάθουν διαφορετικά πράγµατα από το ίδιο γεγονός (Driver, 

1984) και θα εφαρµόσουν την κατανόησή τους µε διαφορετικούς τρόπους. Οι υπάρχουσες 
αντιλήψεις των ατόµων ή η διαισθητική τους κατανόηση, είναι µέρος του συστήµατος των 

προσωπικών τους πεποιθήσεων και δεν εγκαταλείπονται εύκολα (Pines & West, 1986).  

 Σύµφωνα µε τους Cheung και Taylor (1991, σ. 33), η µάθηση είναι µια διαδικασία 

δόµησης, η οποία είναι  «συνδεδεµένη µε τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των 

µαθητών, και τις έννοιες που αναλύουν στο πλαίσιο κάθε προβλήµατος». Οµοίως, ο Novak 

(1987), αναφέρει ότι η διαδικασία παραγωγής της γνώσης είναι υποκειµενική και 
βασισµένη στην αξία που περιλαµβάνει «την εποικοδοµητική ολοκλήρωση της σκέψης, 
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του συναισθήµατος και της δράσης». Η γνώση εποικοδοµείται ενεργά από τα άτοµα, δε 
µεταβιβάζεται αλλά ούτε γίνεται παθητικά αποδεκτή (Driver, 1989; Wheatley, 1991). 

Τα αποτελέσµατα της µάθησης εξαρτώνται όχι µόνο από το µαθησιακό περιβάλλον 

αλλά και από τις υπάρχουσες αντιλήψεις του µαθητή (Driver, 1984). Οι άνθρωποι 
ενεργούν µε βάση την αντίληψή τους για ένα φαινόµενο (δηλαδή την προσωπική έννοια ή 

την ερµηνεία που αποδίδουν στο φαινόµενο), παρά µε βάση τα αντικειµενικά, 

χαρακτηριστικά των καταστάσεων στις οποίες βρίσκονται (Saljo, 1988). Για να επέλθει µια 

αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται οι άνθρωποι, σε κάποιο θέµα, είναι 
απαραίτητο να εξεταστούν οι αντιλήψεις τους για το υπό εξέταση θέµα. Οι στρατηγικές 
διδασκαλίας µπορούν να υιοθετηθούν για να αλλάξουν τις αντιλήψεις, να αφαιρέσουν τις 
εναλλακτικές αντιλήψεις, να διαµορφώσουν και να επεκτείνουν τις αντιλήψεις, ή να 

καταστήσουν τις αντιλήψεις πιο σταθερές. Κατά συνέπεια, το κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο 

παρέχει µια διδακτική προσέγγιση που συνδέει την αντίληψη ενός ατόµου για ένα 

φαινόµενο µε τη γνώση του, τις στάσεις/αξίες του, και τη συµπεριφορά του σε σχέση µ’ 

αυτό το φαινόµενο (Ballantyne & Parker, 1996).   

Η εννοιολογική αλλαγή απαιτεί: το υπό εξέταση θέµα, την εγκατάλειψη των ιδεών που 

έχουν καθιερωθεί κατά τη διάρκεια µιας µεγάλης περιόδου, και την ενσωµάτωση σε ένα νέο 

σύνολο ιδεών που είναι ασύµφωνες µε τις παλαιές (Pines & West, 1986). Μόλις υιοθετηθεί 
µια ιδιαίτερη αντίληψη, όλες οι συµπληρωµατικές πληροφορίες θα υποβληθούν σε 
ανάλογη επεξεργασία. 

Τα άτοµα κατασκευάζουν τις αντιλήψεις τους για τον κόσµο, και αυτές ποικίλλουν 

σύµφωνα µε τον τρόπο µε τον οποίο εστιάζουν, δοµούν, και ενσωµατώνουν τις ιδιαίτερες 
πτυχές των γνώσεων, των στάσεων/αξιών, και των συµπεριφορών σχετικά µε ένα 

φαινόµενο. Για παράδειγµα, η αντίληψη ενός ατόµου για ένα οικοσύστηµα θα περιλάµβανε 
την ολοκλήρωση των γνώσεων (οικολογική ισορροπία, τροφικές αλυσίδες, συστήµατα 

ροής γενετικών πληροφοριών, ενεργειακές ροές), µε τις στάσεις/αξίες (οι άνθρωποι πρέπει 
να ζήσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ενέργειές τους να ασκούν όσο το δυνατόν λιγότερη 

επίδραση επάνω στα οικοσυστήµατα) και τη συµπεριφορά (οι υπεύθυνοι, κατά τη 

διαδικασία προγραµµατισµού, πρέπει να υιοθετήσουν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση 

περιβαλλοντικής διαχείρισης). Η σχέση αυτή, µεταξύ των αντιλήψεων και των γνώσεων, 

των στάσεων/αξιών και της συµπεριφοράς, είναι µια σχέση διπλής κατεύθυνσης, ή 

αµοιβαία εξαρτώµενη. Κατά συνέπεια, η αντίληψη ενός ατόµου για ένα φαινόµενο, 

κατασκευάζεται από τις σκέψεις, τα συναισθήµατα, και τις ενέργειες που συνδέονται µε 
αυτό το φαινόµενο. Η αντίληψη τότε, επηρεάζει τις απαντήσεις του ατόµου και την 

ενσωµάτωση των περαιτέρω πληροφοριών και µαθησιακών εµπειριών (Ballantyne & 

Parker, 1996). 

Ο δάσκαλος λοιπόν, κατά τη διδακτική διαδικασία, προκαλεί και συντονίζει 
συζητήσεις και επιλέγει σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των µαθητών τα κατάλληλα έργα τα 

οποία θα προκαλέσουν την εννοιολογική αλλαγή που είναι και ο κύριος σκοπός του 

(Driver et al, 2000). 

Στο επίσηµο Αναλυτικό Πρόγραµµα των ελληνικών σχολείων, ο σκοπός διδασκαλίας 
των θεµάτων της Π.Ε., εστιάζεται στα εξής:  
- προοδευτική αποκάλυψη της γνώσης και όχι παροχή έτοιµων γνώσεων 

- γνώσεις ολοκληρωµένες και όχι αποσπασµατικές 
- εκτίµηση συνεπειών (θετικών ή αρνητικών) των παρεµβάσεων στο περιβάλλον και όχι    
   προκατασκευασµένα συµπεράσµατα 

- δηµιουργία στάσεων στις οποίες το περιβάλλον θα βρίσκεται σε υψηλή θέση 

- ο τρόπος επίλυσης των όποιων αντιθέσεων προκύπτουν, να είναι µέσα σε δηµοκρατικά       

     πλαίσια (Μιχαηλίδης, 1993). 
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1.3   Η επιστηµονική διασαφήνιση των βασικών όρων της 
έρευνας. 

 

1.3.1  Η Βιοποικιλότητα  

1.3.1.1   Γενικά 

Η έννοια της βιοποικιλότητας έχει προσδιοριστεί ως βασική έννοια στη βιολογία από 

τη δεκαετία του ’60. Αρχικά, αντικείµενο µελέτης αποτελούσε µία διάσταση της 
βιοποικιλότητας, η ποικιλότητα των ειδών που αποτελεί σηµαντική ιδιότητα των 

βιολογικών κοινοτήτων και συνδέεται µε τις κυριότερες οικολογικές έννοιες και 
οικολογικές διαδικασίες (Mclntosh, 1967). 

Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και η ανάπτυξη της επιστήµης της 
οικολογίας και της γενετικής οδήγησαν στη σηµερινή τριπλή διάσταση της έννοιας. Η 

βιοποικιλότητα περιλαµβάνει τη γενετική ποικιλότητα, την ποικιλότητα των ειδών και την 

οικολογική ποικιλότητα ή ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων (Barbault, 1994; Krattiger et 

al., 1994; Γεωργόπουλος 2001, σ. 277).  

 

Γενετική ποικιλότητα: 

Η γενετική ή ενδοειδική ποικιλότητα εκφράζει τον πλούτο των γονιδίων στα άτοµα 

ενός είδους, είναι το γενετικό απόθεµα, η πηγή που εξασφαλίζει τις δυνατότητες επιβίωσης 
του είδους στις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά και εξέλιξής του σε συνθήκες αλλαγής 
(Chauvet & Olivier, 1993; Barbault, 1994). 

Βασική έννοια για την κατανόηση της γενετικής ποικιλότητας είναι η έννοια του 

γονιδίου: οι ιδιότητες κάθε οργανισµού, ορατές και µη, η φυσική και η βιοχηµική του 

σύσταση, είναι αποτέλεσµα έκφρασης των κληρονοµικών του µονάδων, των γονιδίων. 

Πολλά άτοµα έχουν ίδια γονίδια, γι’ αυτό παρουσιάζουν οµοιότητες. Νέοι συνδυασµοί 
γονιδίων και νέα γονίδια που προκύπτουν από µεταλλάξεις οδηγούν σε νέες ιδιότητες 
µέσα από µακρόχρονες εξελικτικές διαδικασίες (Smith 1990, σ. 295). Αυτό εκδηλώνεται 
µε ορατές διαφορές µεταξύ των ατόµων, όπως είναι το χρώµα, ή µη ορατές, όπως είναι η 

αντοχή σε κάποια ασθένεια. Για παράδειγµα, υπάρχουν χιλιάδες ξεχωριστές γενετικές 
ποικιλίες ρυζιού, µε διαφορετικές ιδιότητες (Russel, 1993). 

 

Ποικιλότητα των ειδών: 

Αφορά στην ποικιλότητα των ειδών µιας συγκεκριµένης περιοχής σε δεδοµένο χρόνο 

(Krattiger et al., 1994). Εδώ η βασική µονάδα αναφοράς είναι το είδος. Το είδος είναι µια 

οµάδα ατόµων που οι γενετικές τους οµοιότητες, τους επιτρέπουν να διασταυρώνονται και 
να παράγουν γόνιµους απογόνους. 

Ο απλούστερος τρόπος προσδιορισµού αυτής της ποικιλότητας είναι ο πλούτος ειδών 

(richness), δηλαδή ο αριθµός των ειδών µιας περιοχής. Αυτή είναι µια διάσταση που 

υπολογίζεται µε απλούς δείκτες οι οποίοι µετρούν τον αριθµό των ειδών προς τον αριθµό 

των ατόµων µιας περιοχής. Όµως µια περιοχή µε 100 άτοµα και 10 είδη, δεν εµφανίζει 
πάντα την ίδια εικόνα. Είναι πιθανό τα 91 άτοµα να ανήκουν στο ένα είδος και τα 

υπόλοιπα 9 είδη να αντιπροσωπεύονται από 1 άτοµο. Στο άλλο άκρο, που ονοµάζεται 
κατάσταση ισοδιανοµής (equitability), µπορεί κάθε είδος να αντιπροσωπεύεται από 10 

άτοµα. Έτσι είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί και η σχετική αφθονία των ατόµων κάθε 
είδους µε πιο σύνθετους δείκτες (Odum, 1971). 
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Τα περισσότερα οικοσυστήµατα απαρτίζονται από ένα συνδυασµό εξειδικευµένων 

και γενικευµένων ειδών. Στα ώριµα οικοσυστήµατα τα εξειδικευµένα είδη ευδοκιµούν 

περισσότερο από τα γενικευµένα, αφού έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να 

εκµεταλλευτούν αποδοτικότερα ένα στενό θώκο. Χαρακτηριστικά, τα κοινά είδη των 

κοινοτήτων, δηλαδή τα είδη που αντιπροσωπεύονται από πολλά άτοµα ή πολλή βιοµάζα 

σε ένα οποιοδήποτε µέρος είναι πολλά. Τα κοινά είδη χαρακτηρίζονται ως οικολογικά 

κυρίαρχα, ενώ τα σπάνια ως περιστασιακά ή δευτερεύοντα (Emberlin 1996, σσ. 219-220). 

Ο συνδυασµός των διαφορετικών στρατηγικών των ειδών είναι πολύ σηµαντικός για 

το οικοσύστηµα. Εάν µεταβληθούν οι οικολογικές συνθήκες, τότε τα οικολογικώς 
κυρίαρχα είδη ενδέχεται να µην επιβιώσουν. Ο µεγάλος, όµως, αριθµός των 

περιστασιακών ειδών αποτελεί ένα απόθεµα ειδών που θα µπορούσαν να εξελιχθούν και 
να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες (Emberlin 1996, σ. 221). 

 

Οικολογική ποικιλότητα ή ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων: 

Η οικολογική ποικιλότητα ή ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων εκφράζει το πόσο 

ποικίλο είναι το οικοσύστηµα, αλλά και την ποικιλία των οικοσυστηµάτων που υπάρχουν 

σε µια περιοχή (Krattiger et al., 1994; Γεωργόπουλος 2001, σ. 277 ). Εδώ η βασική µονάδα 

αναφοράς είναι το οικοσύστηµα. 

Το οικοσύστηµα είναι η βασική λειτουργική µονάδα της Οικολογίας και 
περιλαµβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισµούς σε µια δεδοµένη περιοχή, το φυσικό 

περιβάλλον και τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε η ροή ενέργειας µέσα στο 

σύστηµα να οδηγεί σε καθορισµένη τροφική δοµή, ποικιλότητα και κύκλους ύλης (Odum 

1971, σ. 8). 

Το οικοσύστηµα είναι ένα ανοιχτό σύστηµα που επιβιώνει χάρη στη συνεχή 

προσφορά ενέργειας από τον ήλιο, τη ροή της µέσα στο σύστηµα και την ανακύκλωση της 
ύλης (Odum, 1989). Οι διαδικασίες αυτές συµβαίνουν µέσω ενός δικτύου τροφικών 

σχέσεων µεταξύ των αυτότροφων και ετερότροφων οργανισµών, οι οποίοι συνιστούν το 

τροφικό δίκτυο. Έτσι, η ποικιλότητα ενός οικοσυστήµατος διαµορφώνεται από την 

ποικιλότητα των ζωντανών οργανισµών, τους ποικίλους αβιοτικούς παράγοντες (κλίµα, 

έδαφος), αλλά  και την ποικιλότητα των σχέσεων. Είναι φανερό ότι ένα σύστηµα µε 10 

είδη που συνδέονται µεταξύ τους µ’ ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων έχει περισσότερους 
δρόµους να χρησιµοποιεί την ύλη και την ενέργεια από ένα άλλο µε τον ίδιο αριθµό ειδών 

και απλούστερες σχέσεις. Η ποικιλία των τροφικών σχέσεων, η λειτουργική ποικιλότητα, 

µπορεί να θεωρηθεί η σηµαντικότερη έκφραση της οικολογικής ποικιλότητας (Odum, 

1971; Barbault, 1994). Εποµένως, για να γίνει κατανοητή η οικολογική ποικιλότητα, είναι 
απαραίτητες δύο βασικές έννοιες: οικοσύστηµα και τροφικές σχέσεις. 

Σύµφωνα µε τη Βασιλοπούλου (1998, σ. 22), για να γίνει συνολικά κατανοητή η 

βιοποικιλότητα, είναι απαραίτητο να κατανοηθούν οι τρεις διαστάσεις της και η µεταξύ 

τους σχέση. Η σχέση αυτή µπορεί να γίνει φανερή, αν χρησιµοποιήσουµε τη βασική 

διάκριση για τον κόσµο που µας περιβάλλει, τη διάκριση σε µικρόκοσµο και µακρόκοσµο. 

Ο µικρόκοσµος περιλαµβάνει το πολύ µικρό, ώστε να είναι αόρατο (Μονό 1971, σ. 

29). Στις µικροσκοπικές δοµές, όπως τα µόρια ή τα άτοµα, οι διαστάσεις εκφράζονται 
καλύτερα σε Angstrom (1cm = 100.000.000 Angstrom). 

Οι µακροσκοπικές είναι δοµές που οι διαστάσεις τους µπορούν να µετρηθούν το 

ελάχιστο µε εκατοστόµετρα. Η διάκριση αυτή µας δίνει τη δυνατότητα να ερµηνεύσουµε 
καλύτερα τον κόσµο. Αρκεί να υπερβούµε το αυτονόητο της µακροσκοπικής εµπειρίας, 
που µας υποβάλλουν οι αισθήσεις µας και να το αναζητήσουµε σ’ ένα βαθύτερο 

µικροσκοπικό επίπεδο (Τραχανάς, 1986). 

Πολλές φορές στο µακρόκοσµο περιλαµβάνονται συστήµατα και διαδικασίες που 

είναι πολύ µεγάλες, πολύ αργές και πολύ σύνθετες, ώστε να γίνονται τελικά απρόσιτες για 
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τις αισθήσεις µας (Rosnay, 1975). Αυτά τα συστήµατα και οι διαδικασίες µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι αφορούν σ’ ένα υπερµακροσκοπικό επίπεδο (Gagliardi et al., 1991). Έτσι 
έννοιες όπως το οικοσύστηµα και η εξέλιξη αφορούν στο υπερµακροσκοπικό επίπεδο. 

Σύµφωνα µε αυτή τη διάκριση, η γενετική ποικιλότητα αναφέρεται στο 

µικροσκοπικό επίπεδο, η ποικιλότητα των ειδών αναφέρεται στο µακροσκοπικό και η 

ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων αναφέρεται στο υπερµακροσκοπικό επίπεδο. Η 

ποικιλότητα των ειδών, εµπειρικά, είναι η πιο προσιτή έννοια, σε σχέση µε τη γενετική και 
την ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων (Βασιλοπούλου 1998, σ. 23). 

Οι τρεις διαστάσεις  της βιοποικιλότητας συνδέονται µεταξύ τους, στο βαθµό που η 

γενετική ποικιλότητα αποτελεί τη βάση της ποικιλότητας των ειδών και η δεύτερη τη βάση 

της ποικιλότητας των οικοσυστηµάτων  (Krattiger et al., 1994). 

Η σχέση µεταξύ των τριών διαστάσεων της βιοποικιλότητας µπορεί σχηµατικά να 

αποδοθεί µε το ακόλουθο σχήµα (σχ. 1.1): 

 

      Βιοποικιλότητα 
 

 

 

 

                                                                    Υπερµακροσκοπικό επίπεδο 

 

 

 

                                                                    Μακροσκοπικό επίπεδο 

  

                                                                     Μικροσκοπικό επίπεδο 

                                                                      

 

 

 
Σχ. 1.1: Οι τρεις διαστάσεις της βιοποικιλότητας και η µεταξύ τους σχέση (Βασιλοπούλου 1998, σ. 23). 
 

Σύµφωνα µε τον Emberlin (1996, σσ. 221-222), η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσµα 

ορισµένα οικοσυστήµατα να υποστηρίζουν µεγαλύτερο αριθµό ειδών από άλλα. Οι αιτίες 
για το φαινόµενο αυτό δεν είναι ξεκάθαρες. Τα περιβάλλοντα µε αντίξοες συνθήκες όπως 
είναι οι ζεστές πηγές ή τα πρώιµα στάδια της διαδοχής δεν αναµένεται να υποστηρίζουν 

πολλά είδη καθώς δεν έχει υπάρξει αρκετός χρόνος για εξέλιξη. Οι οικότοποι αυτοί είναι 
εφήµεροι και οι πιθανότητες εξαφάνισης των ειδών µεγάλες. Κάποιες περιοχές, ωστόσο, 

όπως η αρκτική τούνδρα, υποστηρίζουν µικρό αριθµό ειδών παρ’ όλο που ο οικότοπος [ο 

όρος «οικότοπος» αποτελεί απόδοση του όρου «habitat» όπως χρησιµοποιείται στην Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ, αφού έτσι µεταφράστηκε στην επίσηµη µετάφραση της οδηγίας στην ελληνική 

έκδοση της επίσηµης εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 206, 2/7/1992) και 

σηµαίνει µία τοπογραφική έκταση, οµογενή ως προς τα φυσικά και βιοτικά της στοιχεία στην 

κλίµακα του φαινοµένου που µελετάται (Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

2005)] δεν είναι εφήµερος, ενώ αντίθετα, άλλα φαινοµενικά τραχιά περιβάλλοντα όπως 
είναι η έρηµος Sonora, υποστηρίζουν µια µεγάλη ποικιλότητα χλωρίδας. Για να εξηγήσουν 

τις διαφορές αυτές, έχουν προταθεί αρκετές θεωρίες:  
α) Πλανητικές διαβαθµίσεις. Καθώς προχωράµε από τους τροπικούς προς τους πόλους, 
παρατηρούµε έντονη διαβάθµιση στην ποικιλότητα των ειδών. Το πιθανότερο είναι ότι η 

συνθετότερη δοµή των ατόµων των τροπικών οικοσυστηµάτων, επιτρέπει την ανάπτυξη 

Ποικιλότητα των 

οικοσυστηµάτων 

Ποικιλότητα 

των ειδών 

Γενετική 

ποικιλότητα 
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περισσότερων θώκων. Τα οικοσυστήµατα που βρίσκονται στα µεγάλα γεωγραφικά πλάτη, 

δεν έχουν φτάσει στην ωριµότητα, καθώς βρίσκονται ακόµα σε φάση αποκατάστασης από 

τους τελευταίους παγετώνες και ο χρόνος που έχει µεσολαβήσει µέχρι τώρα δεν είναι 
επαρκής για την εξέλιξη. Το µειονέκτηµα της θεωρίας αυτής είναι ότι η διαβάθµιση στην 

ποικιλότητα υπήρχε και στις προγενέστερες γεωλογικές περιόδους χωρίς να έχουν 

προηγηθεί παγετώνες. 
β) Παραγωγικότητα. Ο αριθµός των ειδών που υπάρχουν σε ένα οικοσύστηµα είναι 
συνάρτηση της ενέργειας που ρέει µέσα στο σύστηµα. Τα περισσότερο παραγωγικά 

οικοσυστήµατα θα µπορούσαν θεωρητικά να υποστηρίζουν περισσότερα είδη. Ορισµένοι, 
ωστόσο, από τους περισσότερο παραγωγικούς οικοτόπους έχουν πολύ λίγα είδη, ενώ ο 

µέγιστος αριθµός ειδών που θεωρητικά µπορούν να υποστηρίξουν οι οικότοποι αυτοί, 
είναι απίθανο να επιτευχθεί. 
γ) Καταπόνηση οικοτόπων. Οι περιοχές µε λίγα είδη παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες 
πιθανότητες έκλειψης ειδών. Τέτοιες περιοχές είναι συνήθως τα οικοσυστήµατα, που 

παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα, που είναι σπάνια ή εφήµερα. Οι περιοχές όπου η ζωή 

υφίσταται µικρότερες καταπονήσεις µπορεί να µην αποκτούν πλέον νέα είδη µέσω της 
εξέλιξης, όµως ο ρυθµός απωλειών εξαιτίας της έκλειψης είναι µικρότερος. Έτσι, µε την 

πάροδο του χρόνου η ποικιλότητα των ειδών µεγαλώνει. 
Η ετερογένεια του περιβάλλοντος και οι διαταραχές που έχουν συµβεί κατά τη 

γεωλογική ιστορία ενός τόπου (Grossblatt, 1986), έχουν σαν αποτέλεσµα, στις περιοχές 
της Μεσογείου, να υπάρχει πλούσια βιοποικιλότητα, η οποία εκφράζεται και µε ποικιλία 

οικοτόπων και οικοσυστηµάτων, αλλά και µε πλούτο ειδών, ιδιαίτερα ενδηµικών 

(Mooney, 1988). 

 

1.3.1.2  Ελληνική βιοποικιλότητα 

 
Όσον αφορά στην ελληνική βιοποικιλότητα, η γεωγραφική θέση της χώρας µας 

µεταξύ του ορεινού βαλκανικού τόξου και της µεσογειακής θαλάσσιας λεκάνης και η 

γειτνίασή της µε την Αφρική και την Ασία, την κατατάσσει στις περιοχές της Ευρώπης µε 
την υψηλότερη βιοποικιλότητα, παρά τη µικρή της έκταση (Πάνου, 1982). Ο µεγάλος 
πλούτος χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας, οφείλεται στους εξής παράγοντες: 
- την πληθώρα οικοτόπων, σαν αποτέλεσµα κλιµατικών, γεωλογικών και 
γεωµορφολογικών αλληλεπιδράσεων 

-   τη γεωϊστορία της περιοχής, και 
- τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, σαν βιογεωγραφικό σταυροδρόµι (Φλογαΐτη, 1992). 

Εξάλλου, σύµφωνα µε στοιχεία του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλοµορφία κλίµατος (29 κλιµατικές 
περιοχές σύµφωνα µε την κατάταξη κατά Thornwaite), λόγω της γεωγραφικής της θέσης, 
του έντονου ανάγλυφου και της κατανοµής της χέρσου και της θάλασσας. Σηµαντικό, ως 
προς την βιοποικιλότητα, είναι ότι το µεγαλύτερο τµήµα της χώρας αποτελείται από όρη 

και η υψοµετρική διαβάθµιση είναι πολύ συχνά εντονότατη. Έτσι, η υψηλότερη κορυφή 

του Ολύµπου, που αποτελεί και το µεγαλύτερο υψόµετρο της Ελλάδας (2.918µ.), απέχει 
µόλις 18χµ. από τη θάλασσα, ενώ η κορυφή του όρους Άθω (2032µ.) απέχει µόνον 5χµ. 

Μεγάλη ποικιλία παρατηρείται και στα γεωλογικά υποστρώµατα και στους εδαφικούς 
σχηµατισµούς, που, όπως και το κλίµα, σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τη βλάστηση. Οι 
παράγοντες αυτοί έχουν οδηγήσει σε σηµαντική ποικιλότητα σε επίπεδο φυτικών ειδών-

φυτοκοινοτήτων, οικοτόπων-οικοσυστηµάτων και τοπίου. 

Στοιχεία που καταδεικνύουν τη σηµασία των ελληνικών οικοσυστηµάτων, σύµφωνα 

και µε τα κριτήρια της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, είναι: 
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α) το γεγονός ότι διατηρούνται φυσικές περιοχές µε ελάχιστη ή µικρή ανθρώπινη 

επέµβαση που διατηρούν την αντιπροσωπευτικότητα και τις φυσικές λειτουργίες τους 
β) η βιοποικιλότητα σε επίπεδο οικοτόπων-οικοσυστηµάτων είναι σηµαντική, καθώς 
διαθέτει παράκτιους (σε ακτογραµµή 13.000 km), θαλάσσιους και χερσαίους οικοτόπους 
που καλύπτουν τις διαβαθµίσεις από τα κεντρο-ευρωπαϊκά στα µεσογειακά και στα 

υποτροπικά οικοσυστήµατα 

γ) τα ελληνικά οικοσυστήµατα περιέχουν µεγάλο αριθµό ειδών και ιδιαίτερα ενδηµικών, 

σπάνιων, απειλούµενων και µεταναστευτικών 

δ) η παρουσία οικοτόπων πολιτιστικής και ευρύτερης κοινωνικής σηµασίας. 
Το 13% της ελληνικής χλωρίδα, και, κυρίως σε περιοχές µε µεγάλη γεωγραφική 

αποµόνωση, όπως η Κρήτη, ο Όλυµπος, ο Ταΰγετος και ο Άθως, αποτελείται από σπάνια 

φυτά που φύονται µόνο στην Ελλάδα (ενδηµικά) (Κωτούλας κ.ά., 1989). Αυτό συνέβη 

λόγω της αποµόνωσης διαφόρων νησιωτικών και ορεινών περιοχών και λόγω της θέσης 
της Ελλάδας, που ευνόησαν την επιβίωση διαφόρων ειδών, τα οποία βρήκαν καταφύγιο 

και επιβίωσαν στον Ελλαδικό χώρο κατά την εποχή των παγετώνων, και τα οποία 

προσέφεραν τη δυνατότητα για εµφάνιση νέων ειδών (Βώκου. κ.ά.,, 1986. Φλογαΐτη, 

1992). 

Η ελληνική χλωρίδα περιλαµβάνει περίπου 6.000 είδη ανώτερων φυτών, αριθµός που 

την κατατάσσει ως την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης σε σχέση µε την έκτασή της 
(Φλογαΐτη, 1992). Από τα είδη της ελληνικής χλωρίδας, περισσότερα από 700

 είναι 
ενδηµικά (Σφήκας & Τσούνης, 1993). Σύµφωνα µε το World Resources Institute (2005), 

στην Ευρώπη σε κάθε 1000 τετραγωνικά χιλιόµετρα αναλογούν δυόµισι είδη φυτών, ενώ 

στην Ελλάδα 42. Στην Καλιφόρνια και στη Νοτιοανατολική Αυστραλία, περιοχές µε 
µεσογειακό κλίµα, αντιστοιχούν 12 είδη φυτών στο τετραγωνικό χιλιόµετρο. Η χλωρίδα 

ωστόσο µιας περιοχής, ο αριθµός δηλαδή των φυτικών ειδών της δεν ισοδυναµεί µε τη 

βλάστηση, το πόσο δηλαδή µεγάλα και πυκνά είναι τα είδη αυτά. 

Το 13-15% της Ελλάδας, καλύπτεται από φρυγανικά οικοσυστήµατα, που αποτελούν 

την τυπική βλάστηση των περιοχών µε ξηρό µεσογειακό κλίµα, περιορισµένο διαθέσιµο 

νερό και φτωχά εδάφη, κυρίως στη Ν. Ελλάδα και στο Αιγαίο, σε χαµηλά υψόµετρα. Σε 
περιοχές µε ηµίξηρο κλίµα η διατήρηση των φρυγάνων µπορεί να οφείλεται στη δράση της 
φωτιάς και της βόσκησης ή µπορεί τα φρύγανα να έχουν εποικίσει εγκαταλειµµένες 
καλλιέργειες ή καµένες εκτάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, διατηρείται η ίδια υψηλή 

ποικιλότητα του φρυγανικού οικοσυστήµατος. Tα οικοσυστήµατα των µεσογειακών µακί 
καλύπτουν το 26% της Ελλάδας και αναπτύσσονται στη θερµο- και µεσο-µεσογειακή 

ζώνη, σε υψόµετρο συνήθως µέχρι 800m. Η βλάστηση των µακί, µε θάµνους µέχρι 2m, 

θεωρείται ότι αποτελεί προστάδιο της δασικής βλάστησης ή υποβάθµιση του δασικού 

οικοσυστήµατος, αποτελούν ωστόσο την άριστη δυνητική βλάστηση σε περιοχές µε 
ξηρότερο κλίµα (Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2005). 

Η ελληνική πανίδα είναι επίσης εξαιρετικά πλούσια, ώστε για πολλές οµάδες ζώων 

να θεωρείται η πλουσιότερη σε είδη χώρα της Ευρώπης (Βασιλοπούλου, 1998). Τον 4ο 

αιώνα π.Χ. 600 περίπου ελληνικά είδη περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη 

στο βιβλίο του "Περί τα Ζώα Ιστορίαι". Ωστόσο η συστηµατική καταγραφή των 

ελληνικών ειδών ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, τουλάχιστον 

όσο αφορά στα ασπόνδυλα. Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 116 είδη θηλαστικών και 407 

είδη πουλιών (Καρανδεινός & Λεγάκις, 1992). Ενδεικτικό αυτού είναι ότι από τα 39 

αρπακτικά ηµερόβια είδη πουλιών της Ευρώπης, τα 36 υπάρχουν και στην Ελλάδα και από 

τα 90 είδη ερπετών της Ευρώπης, τα 57 ζουν και στην Ελλάδα (Φλογαΐτη, 1992). Βέβαια 

σύµφωνα µε νεότερες αναφορές, ορισµένοι αριθµοί διαφοροποιούνται (βλ. Πίνακα 1.1). 
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Πίνακας 1.1: Η ποικιλότητα ειδών στην Ελλάδα σύµφωνα µε το Λεγάκι (1999) 

(στο Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2005)  

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Συνολικός αριθµός αναγνωρισµένων ειδών: 116 

Ενδηµικά είδη: 4 

Απειλούµενα είδη: 8 

 

ΠΤΗΝΑ 

Συνολικός αριθµός αναγνωρισµένων ειδών: 422 

Ενδηµικά είδη: 0 

Απειλούµενα είδη: 1 

 

ΕΡΠΕΤΑ 

Συνολικός αριθµός αναγνωρισµένων ειδών: 59 

Ενδηµικά είδη: 6 

Απειλούµενα είδη: 1 

 

ΑΜΦΙΒΙΑ 

Συνολικός αριθµός αναγνωρισµένων ειδών: 20 

Ενδηµικά είδη: 2 

Απειλούµενα είδη: 0 

 

ΨΑΡΙΑ γλυκού 

Συνολικός αριθµός αναγνωρισµένων ειδών: 110 

Ενδηµικά είδη: 35 

Απειλούµενα είδη: 29 

 

ΨΑΡΙΑ θαλάσσια 

Συνολικός αριθµός αναγνωρισµένων ειδών: 447 

Απειλούµενα είδη: 14 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ 

Συνολικός αριθµός αναγνωρισµένων ειδών: 4.900-5500 (Strid 

& Tan 1992). 

Ενδηµικά είδη: 742 

 

 

Στη χώρα µας επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη µιας σηµαντικής 
ποικιλίας ζωικών ειδών (βλ. Πίνακα 1.1). Επιπλέον και εξαιτίας της γεωγραφικής της 
θέσης, η Ελλάδα αποτελεί περιοχή διέλευσης και σταθµό διαχείµασης για πολλά 

ευρωπαϊκά, ασιατικά και αφρικανικά είδη. Σύµφωνα µε το World Resources Institute 

(2005), από τα 90 είδη ερπετών που συναντώνται στην Ευρώπη, η Ελλάδα φιλοξενεί τα 56. 

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, στη χώρα µας φωλιάζουν 251 είδη πουλιών. Σε κάθε 1000 

τετραγωνικά χιλιόµετρα δηλαδή αναλογούν δύο περίπου είδη. Στο σύνολο της Ευρώπης η 

παραπάνω αναλογία είναι 50 φορές µικρότερη. Τα είδη θηλαστικών που έχουν καταγραφεί 
για την Ελλάδα συγκρινόµενα µε την Ευρώπη για την ίδια επιφάνεια είναι 40 φορές 
περισσότερα. Στα γλυκά νερά της Ελλάδας ζουν 81 είδη ψαριών, από τα οποία τα 39 είναι 
ενδηµικά. 

Υπολογίζεται ακόµη, ότι στη χώρα µας συναντώνται 20-30.000 είδη ασπόνδυλων, 

ένα µεγάλο ποσοστό των οποίων πρέπει να είναι ενδηµικά. Στην Ελλάδα εξαπλώνονται 
400 είδη σαλιγκαριών, αριθµός σηµαντικός σε σχέση µε τα 300 είδη συνολικά της Βόρειας 
Ευρώπης. Το 50% των χερσαίων σαλιγκαριών της Κρήτης και το 21% των χερσαίων 

ισοπόδων του κεντρικού Αιγαίου είναι ενδηµικά.  

Μερικά από τα ελληνικά είδη, τα περισσότερο απειλούµενα, προστατεύονται µέσω 

εθνικής ή τοπικής νοµοθεσίας. Τα προγράµµατα προστασίας τους περιλαµβάνουν την 

ίδρυση προστατευόµενων περιοχών (Εθνικοί ∆ρυµοί, Υγρότοποι Ramsar κ.ά.), ρυθµίσεις 
και απαγορεύσεις που αφορούν στην πρόσβαση και στην οικοδόµηση στους οικοτόπους 
των ειδών, τον έλεγχο της κυνηγετικής περιόδου, δεσµεύσεις στο ψάρεµα κ.ά. 
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Πίνακας 1.2: Οµάδες των κυριότερων ελληνικών οικοτόπων (Ζωολογικό Μουσείο του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2005) 

Νο Οµάδα 

1 Θαλάσσιοι οικότοποι 

2 Λιµνοθάλασσες 

3 Ύφαλοι 

4 Παραλιακά έλη και αλίπεδα 

5 Αλµυρές στέπες 

6 Χαλικώδεις και αµµώδεις ακτές, 
αµµοθίνες 

7 Βραχώδεις ακτές 

8 Ρέοντα ύδατα 

9 Στάσιµα ύδατα 

10 Τέλµατα και έλη (εσωτερικά) 

11 Παραποτάµια δάση 

12 Φρύγανα 

13 Μακί 

14 Ξηρά λιβάδια 

15 Υγρολίβαδα 

16 Αλπικοί και υπαλπικοί λιβαδικοί 
σχηµατισµοί 

17 Φυλλοβόλα δάση 

18 Μεσογειακά δάση κωνοφόρων 

19 Ορεινά δάση κωνοφόρων 

20 Υπαλπικά δάση κωνοφόρων 

21 Σκληρόφυλλοι δενδρώνες 

22 Σάρες 

23 Εσωτερικοί βραχώδεις 
σχηµατισµοί 

24 Εσωτερικά σπήλαια 

25 Ηφαιστειακά πεδία 
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Σύµφωνα µε στοιχεία του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(2005), οι γνώσεις µας για τους ελληνικούς οικοτόπους όσον αφορά στη σύνθεση, τη δοµή 

και τις λειτουργίες σε επίπεδο βιοκοινοτήτων και οικοσυστηµάτων και σε επίπεδο τοπίου 

είναι ελλιπείς. Η σύνθεση σε επίπεδο ειδών των φυτοκοινοτήτων και η καταγραφή της 
εξάπλωσής τους είναι καλύτερα µελετηµένες από ότι η οικολογία των οικοτόπων.  

Σηµαντική πρόοδος ως προς τη συστηµατοποίηση των δεδοµένων σχετικά µε τους 
οικοτόπους έγινε µε την καταγραφή τους στις βάσεις δεδοµένων:  

CORINE   [H πανευρωπαϊκή CORINE Biotopes Sites Database (EEA-ETC/NC, Institute of 

Terrestrial Ecology) περιλαµβάνει για την Ελλάδα τα στοιχεία των βιοτόπων CORINE. Η 

καταγραφή των οικοτόπων αποτελεί αξιόλογη προσπάθεια, υπάρχουν, ωστόσο, µεγάλες ελλείψεις οι 

οποίες αντανακλούν κυρίως την ανεπαρκή καταγραφή των ελληνικών οικοτόπων. Είναι ενδεικτικό το 

γεγονός ότι για την Ελλάδα έχουν καταγραφεί στη βάση δεδοµένων 470 συνολικά τύποι οικοτόπων, 

ισάριθµοι µε εκείνους της Μ. Βρετανίας (1.800 µόνο είδη φυτών) και κατά πολύ λιγότεροι από 

εκείνους τους Γαλλίας (µε 2.000 είδη), που ανέρχονται σε 1.031]  και BIOGREECE   [Η βάση 

δεδοµένων BIOGREECE είναι επίσης µία βάση περιοχών µε τα στοιχεία των τυποποιηµένων 

δελτίων δεδοµένων (Standard Data Forms) για τις 296 περιοχές του ελληνικού εθνικού καταλόγου 

περιοχών προτεινόµενων προς ένταξη στο δίκτυο “ΦΥΣΗ 2000”]. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ερευνητές τόσο στα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα όσο και σε 
ερευνητικά κέντρα (ΕΚΒΥ, ΕΚΘΕ, ΙΘΑΒΥΚ, ΕΘΙΑΓΕ) εργάζονται µε αντικείµενο την 

αναγνώριση, την οικολογία και τη διατήρηση των οικοτόπων. Τα καινούργια στοιχεία που 

προκύπτουν πρέπει να συγκεντρώνονται, να καταγράφονται και να αξιολογούνται. Oι 
κυριότεροι ελληνικοί οικότοποι ταξινοµήθηκαν προκαταρκτικά σε 25 οµάδες στα πλαίσια 

του προαναφερθέντος προγράµµατος για την εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Πίνακας 
1.2).  

 

1.3.1.3 Η µείωση της βιοποικιλότητας 

 

Παρ’ όλο που ο άνθρωπος αποτελεί µικρό ποσοστό της συνολικής βιοµάζας επάνω 

στη Γη, το ανθρώπινο είδος είναι το κυρίαρχο. Κατά τις αρχές της Πλειστοκαίνου 

περιόδου, ο άνθρωπος µέσα στα οικοσυστήµατα υπόκειντο στους περιβαλλοντικούς 
ελέγχους όπως και όλα τα άλλα ζώα. Έκτοτε, ο άνθρωπος εξελίχθηκε και µπόρεσε να 

µεταβάλει το φυσικό του περιβάλλον. 

Ορισµένα οικοσυστήµατα έχουν τροποποιηθεί ή έχουν καταστραφεί εντελώς, ενώ 

παράλληλα έχουν δηµιουργηθεί καινούρια. Οι κατανοµές και οι αριθµοί των ειδών έχουν 
αλλάξει σκόπιµα αλλά και τυχαία. Μεγάλης έκτασης περιοχές έχουν ρυπανθεί. Οι 
δραστηριότητες αυτές προκάλεσαν την εξαφάνιση πολλών ειδών και διατάραξαν τη 

σταθερότητα των οικοσυστηµάτων. 

Η επίδραση του ανθρώπου στη βιόσφαιρα αποδίδεται στην ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και στην πληθυσµιακή αύξηση. Η πληθυσµιακή αύξηση έχει επιταχυνθεί 
δραµατικά κατά τον τελευταίο αιώνα εξαιτίας της προοδευτικής ελάττωσης του ρυθµού 

θνησιµότητας. Η τεράστια αύξηση του ανθρώπινου πληθυσµού προκάλεσε την ελάττωση 

των πόρων σε παγκόσµια κλίµακα και την καταστροφή των φυσικών βιοκοινωνιών 

(Emberlin 1996, σ. 344). 

Ως κυριότερη αιτία υποβάθµισης της βιοποικιλότητας συνολικά θεωρείται η 

καταστροφή των οικοτόπων, ακολουθεί η εισαγωγή ξένων ειδών, η υπερεκµετάλλευση 

(κυνήγι, εµπόριο), η ρύπανση, οι παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές, η βιοµηχανοποιηµένη 

γεωργία και η δασοκοµία (I.U.C.N., U.N.E.P., W.W.F.,  1980; Ehlrich, 1988; W.R.I., 

I.U.C.N., U.N.E.P., 1992; World Resources Institute, 1994).  

Οι πιέσεις από τη γεωργία είναι πολύ έντονες ιδιαίτερα στις πεδινές περιοχές, όπου 

τεράστιες εκτάσεις µε πεδινά δάση έχουν αποψιλωθεί και υγρότοποι έχουν αποξηρανθεί 
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και µετατραπεί σε καλλιέργειες (van Dijk, 1991). Οι πεδινές περιοχές δέχονται και τη 

µεγαλύτερη ποσότητα αγροχηµικών ουσιών για την αύξηση της παραγωγής µε 
καταστρεπτικές συνέπειες για το οικοσύστηµα. Έχει βρεθεί από µελέτες ότι ποσότητες 
νιτρικών πάνω 50 κιλά/εκτάριο/έτος στο έδαφος µπορεί να οδηγούν σε κατάρρευση της 
βιοποικιλότητας (van Dijk, 2001). 

Παράλληλα, πολλά ηµι-φυσικά οικοσυστήµατα, όπως τα λιβάδια και τα βοσκοτόπια, 

µετατρέπονται σε γεωργικές εκτάσεις εντατικής εκµετάλλευσης τόσο σε πεδινές όσο και 
σε ηµιορεινές περιοχές, ή δέχονται «βελτιωτικές» επεµβάσεις για αύξηση των αποδόσεων 

τους, καθώς οι απαιτήσεις για παραγωγή ζωικών προϊόντων αυξάνεται συνεχώς και οδηγεί 
στην εγκατάσταση µονάδων εντατικής κτηνοτροφίας και τον ενσταυλισµό των αγροτικών 

ζώων (Pienkowski and Bingal, 1999). 

Στη Μεγάλη Βρετανία η αλλαγή στις γεωργικές πρακτικές από το 1945 και µετά 

οδήγησε σε εξαφάνιση του 95% των πλούσιων σε χλωρίδα λιβαδιών της, καθώς και στην 

καταστροφή του 50% των πεδινών δασών τα οποία µετατράπηκαν σε αγροτικές εκτάσεις 
(Ratcliff, 1984). Στη Γερµανία µελέτη των ειδών χλωρίδας που περιλαµβάνονται στην 

Κόκκινη Λίστα (είδη που έχουν εξαφανιστεί ή είναι υπό εξαφάνιση) έδειξε ότι η µείωση 

των 513 από τα 711 είδη άγριων φυτών οφείλεται στη σύγχρονη γεωργία (van Dijk, 2001).  

 

Πίνακας 1.3:  Συνοπτική παρουσίαση των βασικών αλλαγών στη γεωργία και των     

επιπτώσεων αυτών στη βιοποικιλότητα (προσαρµογή από Damary, 2002, στην Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρία, 2005). 

  

Αλλαγές στη 

γεωργία  

Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα  

Α. 

Εντατικοποίηση 

(Intensification)  
 

 

 

Οµογενοποίηση 

(Rationalisation)  
 

 

 

 

Κακή διαχείριση 

(Mis-management)  

Καταστροφή των δοµικών στοιχείων του αγροτικού τοπίου και των 

βιοτόπων που είναι σηµαντικοί για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα τα ηµι-φυσικά αγροοικοσυστήµατα (π.χ. 

λιβάδια) σε πεδινές περιοχές. 
 

Απώλεια της βιοποικιλότητας (αυτοφυής χλωρίδα και πανίδα) λόγω 

της ρύπανσης που οδηγεί σε κατάρρευση των οικοσυστηµάτων, 

µέσω της καταστροφής των οικολογικών σχέσεων και των τροφικών 

πλεγµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται οι θηρευτές, οι 
επικονιαστές, η µικροπανίδα του εδάφους, κ.α. 

 

Απώλεια της αγροτικής γενετικής ποικιλότητας ειδών 

προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες (ντόπιες ποικιλίες 
αγροτικών φυτών και αυτόχθονες φυλές κτηνοτροφικών ζώων). 

Β. 

Εγκατάλειψη 

(Abandonment)  

Απώλεια της βιοποικιλότητας λόγω της καταστροφής τω ηµι-
φυσικών αγροοικοσυστηµάτων και των «φυσικών χώρων» που αυτά 

διατηρούν. 

 

Απώλεια της τοπογραφικής ποικιλότητας και των ανοικτών 

εκτάσεων, κυρίως, σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές λόγω 

δάσωσης αυτών. 

 

Απώλεια της αγροτικής γενετικής ποικιλότητας (αγροτικά φυτά και 
φυλές κτηνοτροφικών ζώων). 
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Τέλος, οι λιγότερο παραγωγικές, αναφερόµενες και ως «µειονεκτικές», περιοχές της 
ευρωπαϊκής υπαίθρου, που χαρακτηρίζονται από παραδοσιακές γεωργοκτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, εγκαταλείπονται εξαιτίας της γήρανσης του αγροτικού πληθυσµού και 
της µετανάστευσης των νέων στα αστικά κέντρα, ή σε ορισµένες περιπτώσεις 
µετατρέπονται σε εντατικές µονάδες αγροτικής εκµετάλλευσης (ΕΕΑ, 2004). Έτσι, οι 
περιοχές αυτές είτε εγκαταλείπονται εντελώς και καταλαµβάνονται από θαµνώδη ή/και 
δενδρώδη βλάστηση, οπότε µειώνεται η ετερογένεια του τοπίου λόγω της δάσωσης των 

ανοιχτών περιοχών (Laiolo et al., 2004) ή αντικαθίστανται µε εξειδικευµένα κτηνοτροφικά 

συστήµατα, φυτείες δασοπονικών ή δενδροκοµικών ειδών (Nagy, 2002).  

Στον Πίνακα 1.3, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι βασικές αλλαγές στις αγροτικές 
χρήσεις γης και οι συνέπειες αυτών στη βιοποικιλότητα. 

Είναι εµφανές ότι τόσο η εγκατάλειψη των αγροτικών εκτάσεων από τη µια µεριά, 

όσο και η εντατικοποίηση και επικράτηση εκτεταµένων µονοκαλλιεργειών από την άλλη, 

είναι οι δυο όψεις του ιδίου νοµίσµατος. Όσο πιο εντατική γίνεται η γεωργία στις γόνιµες, 
πεδινές περιοχές τόσο πιο έντονη είναι η εγκατάλειψη στις άγονες, ορεινές και κυρίως πιο 

αποµακρυσµένες περιοχές. Αν και δεν έχει δοθεί η σηµασία που θα έπρεπε σε αυτήν την 

τάση της γεωργίας, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών αγροτικών χρήσεων γης έχει εξίσου 

σηµαντικές αρνητικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα όπως και η εντατικοποίηση, καθώς 
πολλά είδη που είχαν προσαρµοστεί σε αυτά τα αγροοικοσυστήµατα χάνουν τα 

ενδιαιτήµατα τους (Buguna Hoffmann, 2001; Stoate et al., 2003; Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρία, 2005). 

Οι αιτίες αυτές συνήθως δρουν ταυτόχρονα και οδηγούν πολλά είδη σε εξαφάνιση, 

είναι όµως βέβαιο ότι έχουν σαν συνέπεια και την ευρύτερη υποβάθµιση όλων των 

οικολογικών διαδικασιών (Reid & Miller, 1989). Κάθε οργανισµός και κάθε είδος µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συµµετέχει στους κύκλους της ύλης, αλληλεπιδρά µε τους 
άλλους ζωντανούς οργανισµούς και τους αβιοτικούς παράγοντες. Η απώλειά του εποµένως 
δηµιουργεί πρόβληµα στη συνέχιση αυτών των διαδικασιών (Βασιλοπούλου 1998, σ. 25).  

Ειδικότερα για τους ελληνικούς οικοτόπους φρυγάνων και µακί, σύµφωνα µε 
στοιχεία του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι κυριότερες απειλές 
που αντιµετωπίζουν είναι: 
• Η αλλαγή χρήσεων γης: η εγκατάλειψη των παραδοσιακών µεθόδων καλλιέργειας και 
η επέκταση των εντατικών καλλιεργειών.  

• Η µεγάλη συχνότητα των επεισοδίων φωτιάς και η καύση της φυσικής βλάστησης 
προκειµένου να µετατραπεί σε βοσκότοπο.  

• Η υπερβολική, µη ελεγχόµενη βόσκηση.  

• Η εισαγωγή ξένων ειδών. 

Οι παραπάνω κίνδυνοι έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθµιση των οικοτόπων και έχουν 

παρατηρηθεί φαινόµενα ερηµοποίησης (π.χ., Λέσβος). 
Η απώλεια της γενετικής ποικιλότητας, που αποτελεί τη βάση της βιοποικιλότητας 

είναι ακόµα πιο σηµαντική. Καταστρέφοντας το γονιδιακό δυναµικό, καταστρέφουµε όχι 
µόνο το παρόν, αλλά και το σύνδεσµό µας µε το παρελθόν και το µέλλον, γιατί αφαιρούµε 
τις δυνατότητες εξέλιξης της ίδιας της ζωής. Η απώλεια του γενετικού υλικού 

αναδεικνύεται στην εποχή µας ως η πιο σοβαρή απειλή (Κάρσον, 1981; Myers 1985; 

Μπούκτσιν & Ρόµπερτς, 1980). 

 

1.3.1.4   Η προστασία της βιοποικιλότητας 

 

Η συνειδητοποίηση της σηµασίας της βιοποικιλότητας, του προβλήµατος της 
µείωσής της και η ουσιαστική του αντιµετώπιση δεν είναι µόνο ζήτηµα επιστηµονικής 
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έρευνας, είναι κυρίως ζήτηµα αξιών. Οι αξίες προστασίας της βιοποικιλότητας που έχουν 

διαµορφωθεί µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
- Αξία χρήσης ή παρούσα αξία: είναι η άµεση χρήση της βιοποικιλότητας ως φυσικού 

πόρου για τροφή, φάρµακα, πρώτη ύλη και η έµµεση αισθητική αξία της. 
- Οικολογική αξία: συνίσταται στη διατήρηση των οικολογικών διαδικασιών και την 
προστασία του συνολικού συστήµατος. 
- Μελλοντική αξία: είναι η προστασία για µελλοντική αξιοποίηση και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας για τις επόµενες γενιές. 
- Ηθική αξία ή αξία ύπαρξης: είναι η προστασία της βιοποικιλότητας ως αυταξία 

ανεξάρτητα µε την πιθανή χρήση ή χρησιµότητά της (Norton, 1988; Randall, 1988; 

Barbault, 1994). 

Οι αξίες αυτές ξεκινούν από την ακραία ανθρωποκεντρική-χρησιµοθηρική και 
καταλήγουν στη βιοκεντρική αξία. Η βασική θέση του βιοκεντρισµού είναι ότι η φύση έχει 
εγγενή αξία και συνεπώς το δικαίωµα να υπάρχει, ανεξάρτητα µε την αξία της για τον 

άνθρωπο (Nash, 1995). H θέση αυτή έχει εκφραστεί το 19
ο
 αιώνα από τον Muir και 

αργότερα από τον Aldo Leopold (Φλογαΐτη, 1993). Σύµφωνα µε τον Aldo Leopold, 

υπάρχει µια βασική διάκριση µεταξύ του γεγονότος ότι η Γη µάς εξασφαλίζει τη ζωή και 
το συµπέρασµα ότι υπάρχει γι’ αυτό το σκοπό. Η προστασία είναι µια χίµαιρα, όσο ο 

άνθρωπος έχει το ρόλο του κατακτητή και η Γη το ρόλο του σκλάβου και υπηρέτη 

(Callicott, 1987). 

Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και οι διεθνείς συναντήσεις γι’ αυτά 

τα θέµατα τη δεκαετία του ’60 είχαν σαν αποτέλεσµα τη θεσµοθέτηση προστατευόµενων 
περιοχών σ’ όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου, ενώ οι χώρες που ήδη διέθεταν κάποιο 

δίκτυο τέτοιων περιοχών είτε το επεξέτειναν είτε ενίσχυσαν το νοµικό πλαίσιο της 
προστασίας τους (Φλογαΐτη 1993, σ. 72).  

Η στρατηγική της ίδρυσης εθνικών πάρκων και άλλου είδους προστατευόµενων 

περιοχών εκφράζει την κυρίαρχη λογική στο θέµα της προστασίας και καθόρισε τις 
πολιτικές στον τοµέα αυτό κατά τον 20ό αιώνα. Σύµφωνα µε κριτήρια επιστηµονικά, 

οικολογικά, πολιτιστικά ή αισθητικά οριοθετείται µια περιοχή στην οποία απαγορεύεται 
οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα κρίνεται ικανή να υποβαθµίσει το συγκεκριµένο 

περιβάλλον. Έτσι διατηρούνται κοµµάτια φύσης τα οποία ανέγγιχτα, θα δοθούν ανέπαφα 

ως φυσική κληρονοµιά στις ερχόµενες γενιές. Ανάλογα µε τα κριτήρια χαρακτηρισµού και 
τις αρχές της προστασίας έχει διαµορφωθεί µια τυπολογία προστατευόµενων περιοχών η 

οποία είναι διεθνής αλλά προσαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 
ανάγκες. Για παράδειγµα, στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το νόµο 1650/1986 για την 

προστασία του περιβάλλοντος προβλέπονται πέντε κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών 

σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια χαρακτηρισµού και αρχές προστασίας (άρθρα 18 και 
19): Περιοχές απόλυτης προστασίας της Φύσης, Εθνικά πάρκα, Προστατευόµενοι Φυσικοί 
Σχηµατισµοί-Τοπία και Στοιχεία του τοπίου, Περιοχές οικοανάπτυξης (Φλογαΐτη 1993, σ. 

73). 

Ο όρος «προστατευόµενη περιοχή» περιλαµβάνει γενικά:  

- Εθνικά πάρκα που καταλαµβάνουν εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µικτού τύπου 

χαρακτήρα περιοχές, ιδιαίτερης φυσικής, βιολογικής ή αισθητικής αξίας στις οποίες 
επιτρέπονται ποικίλες δραστηριότητες ανάλογα µε τους κανονισµούς λειτουργίας και 
διαχείρισης που έχουν οριστεί. Κλασική δραστηριότητα είναι ο τουρισµός. 
- Απολύτως προστατευόµενες ζώνες που οριοθετούν ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήµατα, 

βιοτόπους σπανίων και απειλούµενων ζώων και φυτών και, γενικότερα, συστήµατα 

µεγάλης βιολογικής και οικολογικής αξίας. Το νοµοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό και 
απαγορεύονται παντός είδους δραστηριότητες εκτός ίσως, κατά περίπτωση, της 
επιστηµονικής έρευνας. Μ’ αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι εξασφαλίζεται η διατήρηση 
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των οικοσυστηµάτων που η κάθε ζώνη περιλαµβάνει ή/και τα στοιχεία των βιοκοινοτήτων 
που κινδυνεύουν. 

- Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, τοπία, µνηµεία της φύσης, περιοχές που 

προστατεύονται από το κυνήγι ή κάποιες συγκεκριµένες δραστηριότητες. Όλες αυτές οι 
περιοχές ανάλογα µε την οικολογική, πολιτιστική, επιστηµονική ή αισθητική αξία, 

εντάσσονται και σε ανάλογο καθεστώς προστασίας (Φλογαΐτη 1993, σ. 74). 

Η παγκόσµια κοινότητα έχει κινητοποιηθεί ιδιαίτερα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 
και η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί παγκόσµια προτεραιότητα. Αυτό 

εκφράζεται στα βασικά κείµενα των παγκόσµιων περιβαλλοντικών οργανώσεων I.U.C.N., 

W.W.F., U.N.E.P., την Παγκόσµια Στρατηγική για τη ∆ιατήρηση (1980) και την 

Παγκόσµια Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (1992). Εκφράστηκε επίσης, µε την 

υπογραφή της σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του Ρίο το 

1992 και τη διοργάνωση Παγκόσµιου Φόρουµ για τη Βιοποικιλότητα από την I.U.C.N. το 

1993 (Krattiger et al, 1994). Στον Ευρωπαϊκό χώρο, η Ε.Ε. έχει θέσει ως κύριο στόχο των 
κρατών-µελών της την προστασία της Βιοποικιλότητας µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους 
οικοτόπους. Η οδηγία αυτή προβλέπει τη δηµιουργία ενός δικτύου προστατευµένων 
περιοχών, που ονοµάζεται «Natura 2000», µε σκοπό την προστασία των βιοτόπων και των 
ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, στο οποίο συµµετέχει και η Ελλάδα (Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας της Φύσης, 1996). Παράλληλα το συµβούλιο της Ευρώπης οργάνωσε την 

Πανευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιολογική Ποικιλότητα και την Ποικιλότητα Τοπίου 

εφαρµόζοντας την Παγκόσµια Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα. Η στρατηγική αυτή έχει 
χρονικό ορίζοντα 29 χρόνων (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, 1997). Η 

προστασία της βιοποικιλότητας δεν περιορίζεται στην προστασία ορισµένων ειδών, αλλά 

στην  προστασία τόσο της γενετικής ποικιλότητας όσο και των συνολικών διαδικασιών και 
συστηµάτων του πλανήτη µας, προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης 
(I.U.C.N., U.N.E.P., W.W.F., 1980. World Commission on Environment and 

Development, 1987). Η επιλεκτική προστασία ορισµένων ειδών και περιορισµένων 

προστατευόµενων περιοχών µάλλον δεν είναι αρκετή. Η λογική που διακρίνει ένα µέρος 
της Φύσης για προστασία και ένα άλλο για εκµετάλλευση, είναι υπό αµφισβήτηση. Σ’ 

αυτήν τη λογική δεν αµφισβητείται η  κυρίαρχη αντίληψη περί της χρηστικής αξίας των 

φυσικών πόρων. Με ποια κριτήρια, όµως, και ποιος θα αποφασίσει τι είναι άξιο να 

προστατευθεί και τι όχι! (Φλογαΐτη 1993, σσ. 74-75). 

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα που στοχεύουν στη βελτίωσης των βιοτόπων της 
άγριας ζωής και πιο συγκεκριµένα ειδών προτεραιότητας της ορνιθοπανίδας τα οποία ζουν 

σε αγροτικές εκτάσεις προκηρύχθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2004. Η σηµασία 

των µέτρων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι επιδιώκεται η βελτίωση του γεωργικού τους 
εισοδήµατος των αγροτών µε την ταυτόχρονη διατήρηση ή/και αποκατάσταση του 

αγροτικού τοπίου που αποτελεί βιότοπο για σηµαντικό αριθµό πουλιών, αλλά και 
γενικότερα της άγριας ζωής (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 2005). 

Ο σχεδιασµός και έλεγχος για την εφαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων 

στην Ελλάδα γίνεται από την ∆ιαχειριστική Αρχή του Εγγράφου Προγραµµατισµού 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)- Ειδική Γραµµατεία Γ' ΚΠΣ και τη ∆ιεύθυνση 

Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και τα µέτρα αυτά αποτελούν τον Αξονα 3 του ΕΠΑΑ για την ανασυγκρότηση 

και ανάπτυξη της υπαίθρου (ΥΠ.ΓΕ., 2003). Τα µέτρα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1.4. 
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Πίνακας 1.4:  Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα που εφαρµόζονται ήδη ή που επρόκειτο να 

τεθούν σε εφαρµογή µέσα στο 2004 στη Ελλάδα (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 2005) 

 

Μέτρα Αξονα 3 του ΕΠΑΑ Παρατηρήσεις 

3.1 Βιολογική γεωργία Στοχεύει στην αειφορική διαχείριση γεωργικής γης και 
στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας στα πλαίσια του 

Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91 και εφαρµόζεται από το 1991. 

3.2 Βιολογική κτηνοτροφία Στοχεύει στην αειφορική διαχείριση γεωργικής γης και 
στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας και στην καλή 

διαβίωση των ζώων και εφαρµόζεται από το 2001. 

3.3 Μακροχρόνια παύση 

εκµετάλλευσης γεωργικών 
γαιών 

Εφαρµόστηκε µία περίοδο-έχει καταργηθεί. Είχε ως στόχο 

τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την προστασία των 

νερών από ρύπανση και ευτροφισµό. 

3.4 Εντατικοποίηση 

κτηνοτροφίας 
Θα εφαρµοζόταν από το 2004- στοχεύει στην προστασία 

των εδαφών από διάβρωση µε µείωση της πυκνότητας 
βόσκησης των ζώων και τη διαχείριση των λιβαδιών για 

την προστασία της βιοποικιλότητας 

3.5 Μείωση νιτρορύπανσης 
γεωργικής προέλευσης 

Εφαρµόζεται σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα και στοχεύει στην 

προστασία των υδάτινων πόρων µε µείωση της ρύπανσης 
από νιτρικά και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων 

πόρων 

3.6 Περιβαλλοντική 

προστασία της λίµνης 
Παµβώτιδας 

Νέο µέτρο-στοχεύει στη µείωση κατανάλωσης αρδευτικού 

νερού και λιπασµάτων. Οι αγρότες επιδοτούνται για να 

κάνουν αµειψισπορά και αγρανάπαυση. 

3.7 Πρόγραµµα απειλούµενων 

αυτοχθόνων φυλών αγροτικών 

ζωών 

Εφαρµόζεται από το 1998 και στοχεύει στη διατήρηση 

φυλών ζώων που ανήκουν σε σπάνιες φυλές και 
κινδυνεύουν µε εξαφάνιση λόγω εγκατάλειψης 

3.8 ∆ιατήρηση εκτατικών 

καλλιεργειών που κινδυνεύουν 

από γενετική διάβρωση 

Νέο µέτρο-στοχεύει στη διατήρηση ντόπιων ποικιλιών που 

κινδυνεύουν να χαθούν. Σκοπός είναι η καλλιέργεια 

γεωργικών ειδών και ποικιλιών σε τέτοια έκταση ώστε να 

διατηρηθεί το γενετικό τους υλικό. 

3.9 Πρόγραµµα διαχείρισης 
των λιµνών και 
λιµνοθαλασσών Θράκης 

Νέο µέτρο-σκοπός του µέτρου είναι η προστασία και 
αναβάθµιση των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (σε 
περιοχές NATURA 2000)µε µείωση κατανάλωσης 
αρδευτικού νερού για εµπλουτισµό του υπόγειου 

υδροφορέα και ελάττωση των λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων 

3.10 Πρόγραµµα διαχείρισης 
παραλίµνιων εκτάσεων στις 
λίµνες Βόλβης-Κορώνειας 

Νέο µέτρο-σκοπός του µέτρου είναι η προστασία και 
αναβάθµιση των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (σε 
περιοχές NATURA 2000)µε µείωση κατανάλωσης 
αρδευτικού νερού για εµπλουτισµό του υπόγειου 

υδροφορέα και ελάττωση των λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων. 

3.11 ∆ιατήρηση και 
αποκατάσταση φυτοφρακτών 

στους νοµούς Έβρου και 

Θα εφαρµοζόταν µέσα στο 2004 και στοχεύει στη 

διατήρηση και αποκατάσταση καθώς και αναδηµιουργία 

φυτοφρακτών σε περιοχές NATURA 2000 οι αποτελούν 
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Ιωαννίνων σηµαντικό στοιχείο για τη διαβίωση της αγρίας πανίδα και 
ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας. 

3.12 Ανακατασκευή 

αναβαθµίδων σε επικλινείς 
εκτάσεις για την προστασία 

των εδαφών από διάβρωση 

Νέο πρόγραµµα- στοχεύει στην προστασία των εδαφών 

από τη διάβρωση σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές µε 
την ανακατασκευή αναβαθµίδων σε επικλινείς µε κλίση 

µεγαλύτερη του 10% και σε όλες τις Κυκλάδες ανεξάρτητα 

από κλίση εδάφους. 

3.13 ∆ιατήρηση γεωργικών 

εκτάσεων για την προστασία 

της άγριας ζωής 

Θα εφαρµοζόταν µέσα στο 2004 σε περιοχές NATURA 

2000 και στοχεύει στην προστασία ειδών που το 

ενδιαίτηµα τους εξαρτάται από τη γεωργική 

δραστηριότητα (γίνεται εκτενής αναφορά παρακάτω). 

 

Η εκπαίδευση, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα 

βιοποικιλότητας πραγµατοποιείται στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο µέσω της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας 
(συµπεριλαµβανοµένων των Ζωολογικών, Βοτανικών κλπ). 

Η εκπαίδευση σχετικά µε τη βιοποικιλότητα γίνεται ως επί το πλείστον µέσω των 

προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εκτελούνται τόσο από τα σχολεία, όσο 

και από άλλους φορείς, κυρίως Μη Κυβερνητικών Οργανισµών (ΜΚΟ) και Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Επίσης, στο αναλυτικό πρόγραµµα της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπάρχουν ορισµένες, περιορισµένης 
έκτασης, ενότητες που σχετίζονται µε τη βιοποικιλότητα, κυρίως στα µαθήµατα που 

αφορούν στη γνώση του περιβάλλοντος ή στη Βιολογία. Η εκτέλεση προγραµµάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από σχολεία και άλλους φορείς, νέων κυρίως, παρουσιάζει 
διαρκώς αυξανόµενους ρυθµούς κατά τα τελευταία χρόνια. Η Π.Ε. έχει ενταχθεί στα 

αναλυτικά προγράµµατα της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης από το 1990 και 
αρκετοί εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται στον τοµέα αυτόν. Σήµερα εκτελούνται πάνω από 

1100 προγράµµατα Π.Ε., ενώ αξιοποιούνται ικανοποιητικά και τα σχετικά προγράµµατα 

της Ε.Ε. (π.χ. SOCRATES-Comenius, Globe κλπ) µε τη στήριξη των αρµόδιων 

υπουργείων (ΥΠΕΠΘ, ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

Η ενηµέρωση του κοινού γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τα προγράµµατα 

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των ΜΚΟ. Σηµαντικότερο έργο στο χώρο αυτό έχουν 

οι παρακάτω οργανώσεις: 
-Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
-Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευσης 
-WWF-Ελλάς 
-Mom-Εταιρεία για τη µελέτη και προστασία της µεσογειακής φώκιας 
-Σύλλογος Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας 
-Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης 
-Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Φίλοι του µουσείου) 
-Αρκτούρος 
-Σώµα Ελλήνων Προσκόπων 
-Επίσης, πρόσφατα ιδρύθηκε το ∆ίκτυο Ελληνικών Μη-Κυβερνητικών Οργανισµών για 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε στόχο το συντονισµό των ΜΚΟ που ασχολούνται µε 
την Π.Ε. στην Ελλάδα. 

Η προστασία και αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας καθαυτή δεν έχει αποτελέσει 
µέχρι σήµερα κεντρικό στόχο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των λοιπών 

προγραµµάτων ευαισθητοποίησης/ενηµέρωσης, παρά µόνο στο βαθµό που αναφέρεται 
στην προστασία συγκεκριµένων ειδών ή οικοτόπων. Συνεπώς, το πεδίο αυτό απαιτεί 
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σηµαντική δραστηριοποίηση στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής και των Εθνικών 

Σχεδίων ∆ράσης (Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2005). 
 

 

1.3.2 Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου 

1.3.2.1  Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

 

Η γη έχει ένα φυσικό σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας. Ορισµένα ατµοσφαιρικά 

αέρια είναι υπεύθυνα για αυτό το σύστηµα και είναι γνωστά ως αέρια θερµοκηπίου. Κατά 

µέσον όρο, περίπου το ένα τρίτο της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη 

αντανακλάται πίσω στο διάστηµα. Από την υπόλοιπη, ένα µέρος απορροφάται από την 

ατµόσφαιρα αλλά η περισσότερη απορροφάται από το έδαφος και τους ωκεανούς. Η γήινη 

επιφάνεια θερµαίνεται και κατά συνέπεια εκπέµπει την υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα αέρια 

θερµοκηπίου παγιδεύουν την υπέρυθρη ακτινοβολία, θερµαίνοντας έτσι την ατµόσφαιρα. 

Τα φυσικώς εµφανιζόµενα αέρια θερµοκηπίου περιλαµβάνουν τους υδρατµούς, το 

διοξείδιο του άνθρακα, το όζον, το µεθάνιο και το νιτρώδες οξείδιο, και δηµιουργούν µαζί 
το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου (Εικόνα 1.1). Εντούτοις, οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες αναγκάζουν τα επίπεδα των αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα να 

αυξηθούν (UNEP, GRID Arendal, 2005).  Το φαινόµενο αυτό, που επιτρέπει τη διέλευση 

της ακτινοβολίας αλλά ταυτόχρονα την εγκλωβίζει, µοιάζει µε τη λειτουργία ενός 
θερµοκηπίου και ο Γάλλος µαθηµατικός Fourier το ονόµασε το 1822 «Φαινόµενο 

Θερµοκηπίου». Αποτελεί µια φυσική διεργασία που εξασφαλίζει στη Γη µια θερµοκρασία 

επιφάνειας εδάφους γύρω στους 15
ο
C, ενώ η θερµοκρασία θα ήταν -18

ο
C χωρίς αυτό  

(Environmental Protection Agency U.S, 2000). 

Όµως τα τελευταία χρόνια λέγοντας Φαινόµενο Θερµοκηπίου δεν αναφερόµαστε στη 

φυσική διεργασία, αλλά στην έξαρση αυτής, από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 
Ορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες, προσθέτουν στα επίπεδα των περισσοτέρων από 

αυτά τα φυσικώς εµφανιζόµενα αέρια: 

Το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα όταν στερεά 

απόβλητα,  ορυκτά καύσιµα  (πετρέλαιο,  φυσικό αέριο,  άνθρακας),  και προϊόντα ξύλου, 

καίγονται. Επίσης εξαιτίας της αποδάσωσης και της αλλαγής χρήσης της γης.  
Το µεθάνιο  εκπέµπεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της µεταφοράς του 

άνθρακα, του φυσικού αερίου, και του πετρελαίου. Οι εκποµπές µεθανίου προκύπτουν 
επίσης από την αποσύνθεση των οργανικών αποβλήτων στα υλικά οδόστρωσης, από τα 

στερεά απόβλητα, την ανατροφή του ζωικού κεφαλαίου και την καύση βιοµάζας.   
Το νιτρώδες οξείδιο  εκπέµπεται κατά τη διάρκεια των γεωργικών και βιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της καύσης των στερεών αποβλήτων 

και των ορυκτών καυσίµων, καθώς και της βιοµάζας. 
Το Όζον δηµιουργείται φυσικά από τη δράση των ηλιακών ακτίνων στο µοριακό 

οξυγόνο, αλλά κυρίως τεχνητά µέσω της φωτοχηµικής παραγωγής αιθαλοµίχλης  (Physical 

Geography net,  2004).  

 Τα µη φυσικώς εµφανιζόµενα, πολύ ισχυρά αέρια θερµοκηπίου, περιλαµβάνουν 
κυρίως το τροποσφαιρικό όζον (Ο3), τους xλωροφθοράνθρακες (CFCs), αλλά και τους 
υδροφθοράνθρακες (HFCs), τους φωσφοροφθοράνθρακες (PFCs), και το εξαφθοριούχο 

θείο (SF6), τα οποία παράγονται σε ποικίλες βιοµηχανικές διαδικασίες.  
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Εικόνα 1.1:   Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Πηγή: UNEP, GRD Arendal, (2005). 

Σηµείωση: Τα αέρια θερµοκηπίου αναµιγνύονται σ' όλη την ατµόσφαιρα. Για παιδαγωγικούς λόγους 
απεικονίζονται εδώ ως στρώµα. 

 

 

Κάθε αέριο θερµοκηπίου διαφέρει ως προς τη δυνατότητά του να απορροφήσει τη 

θερµότητα της ατµόσφαιρας. Οι υδροφθοράνθρακες (HFCs) και οι φωσφοροφθοράνθρακες 

(PFCs) είναι τα πιο θερµο-απορροφητικά. Το µεθάνιο παγιδεύει πάνω από 21 φορές 
περισσότερη θερµότητα ανά µόριο, από το διοξείδιο του άνθρακα, το νιτρώδες οξείδιο 

απορροφά 270 φορές περισσότερη θερµότητα ανά µόριο, από το διοξείδιο του άνθρακα. 

ενώ οι χλωροφθοράνθρακες απορροφούν περίπου 20.000 φορές περισσότερη θερµότητα 

ανά µόριο, από το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα συνεισφέρει κατά 

55% στην υπερθέρµανση του πλανήτη, οι χλωροφθοράνθρακες συνεισφέρουν κατά 24%, 

το µεθάνιο είναι υπεύθυνο για το 15% και το νιτρώδες οξείδιο συνεισφέρει κατά 6% 

(Leggett, 1990; Environmental Protection Agency U.S., 2005). 

Η ακτινοβολία που απορροφάται από τα αέρια θερµοκηπίου, θερµαίνει το κάτω 

µέρος της ατµόσφαιρας της Γης, την Τροπόσφαιρα. Το φυσικό Φαινόµενο του 

Θερµοκηπίου είναι θεµελιώδες για τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη µας 
(Γεωργόπουλος 2001). 
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1.3.2.2 Ποιο είναι το πρόβληµα  

 

Τα τελευταία χρόνια οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιοµηχανίες, αυτοκίνητα κ.ά.) 

έχουν αυξήσει σηµαντικά τις συγκεντρώσεις των αερίων των κατώτερων στρωµάτων της 
ατµόσφαιρας «αέρια θερµοκηπίου», µε αποτέλεσµα την αύξηση της απορροφούµενης 
ακτινοβολίας και την επακόλουθη θερµοκρασιακή µεταβολή. Υπολογίζεται ότι η µέση 

θερµοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά 0.5-1.0 °F (0,5 µε 0,6οC) από το 1880, λόγω της 
έξαρσης του φαινοµένου. Τα 10 θερµότερα έτη όλα του 20ού αιώνα εµφανίστηκαν τα 

τελευταία 15 χρόνια του αιώνα. Από αυτά, το 1998 ήταν το θερµότερο έτος στο αρχείο 

(Σχ. 1.2). (Environmental Protection Agency U.S., 2000).   

 

 
 

 

 
 
 
Σχ. 1.2:   Αλλαγές της παγκόσµιας θερµοκρασίας από το 1880 έως το 2000. Πηγή: Environmental Protection 

Agency U.S. (2000).   

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 400.000 ετών το κλίµα της γης είναι ασταθές, µε 
πολύ σηµαντικές αλλαγές θερµοκρασίας, που πηγαίνουν από ένα θερµό κλίµα σε ένα 

ψυχρό, τόσο γρήγορα όσο διαρκούν µερικές µόνο δεκαετίες. Αυτές οι γρήγορες αλλαγές 
δείχνουν ότι το κλίµα µπορεί να είναι αρκετά ευαίσθητο σε εσωτερικές ή εξωτερικές 
πιέσεις και ανατροφοδοτήσεις. Όπως µπορεί να φανεί από την µπλε καµπύλη (Σχ. 1.3), οι 
θερµοκρασίες είναι λιγότερο µεταβλητές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10.000 ετών. 

Με βάση τα ελλιπή διαθέσιµα στοιχεία, είναι απίθανο η παγκόσµια µέση θερµοκρασία να 

έχει διαφοροποιηθεί περισσότερο από 1°C ανά αιώνα, κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται για αυτήν την γραφική παράσταση 

δείχνουν έναν ισχυρό συσχετισµό µεταξύ της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα 

στην ατµόσφαιρα και της θερµοκρασίας. Ένα πιθανό σενάριο, είναι ότι οι ανθρωπογενείς 
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θα µπορούσαν να φέρουν το κλίµα σε µια ιδιαίτερα ασταθή 

κατάσταση όπως την περίοδο πριν από τους πάγους. Το κλίµα ακολουθεί µια µη γραµµική 

πορεία εξέλιξης µε ξαφνικές και δραµατικές εκπλήξεις, όταν τα επίπεδα των αερίων 

θερµοκηπίου φτάσουν σε ένα, ακόµα άγνωστο σε µας, σηµείο ώθησης (UNEP, GRID 

Arendal, 2005).    



 46

 

 
 

Σχ. 1.3:   Η θερµοκρασία και η συγκέντρωση του CO2 των προηγούµενων 400.000 ετών  Πηγή:UNEP, GRID 

Arendal, (2005). 

Οι αυξανόµενες συγκεντρώσεις των αερίων θερµοκηπίου είναι πιθανό να 

επιταχύνουν το ποσοστό αλλαγής κλίµατος. Οι επιστήµονες αναµένουν ότι η µέση 

παγκόσµια θερµοκρασία επιφάνειας θα µπορούσε να αυξηθεί 1-4,5 °F (0.6-2.5 °C) στα 

επόµενα πενήντα έτη, και 2.2-10 °F (1.4-5.8 °C) στον επόµενο αιώνα.  Η εξάτµιση θα 

αυξηθεί καθώς το κλίµα γίνεται θερµότερο, το οποίο θα αυξήσει τη µέση παγκόσµια 

βροχόπτωση. Η εδαφολογική υγρασία είναι πιθανό να µειωθεί σε πολλές περιοχές, και οι 
έντονες καταιγίδες είναι πιθανό να γίνουν συχνότερες. Η στάθµη θάλασσας είναι πιθανό να 

αυξηθεί δύο πόδια κατά µήκος του µεγαλύτερου µέρους της Αµερικανικής ακτής 
(Environmental Protection Agency U.S., 2000).  

Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα έχει ανέβει από τα 

περίπου 280 µέρη ανά εκατοµµύριο, κατ’ όγκο (ppm), στην αρχή αργά και µετά 

προοδευτικά γρηγορότερα, σε µια τιµή των 367 ppm το 1999, αντανακλώντας τον 

αυξανόµενο ρυθµό της παγκόσµιας αγροτικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης. Τα στοιχεία  

συγκέντρωσης του CO2 πριν από το 1958 είναι από τις µετρήσεις πυρήνων πάγου που 

λαµβάνονταν στην Ανταρκτική και από το 1958 και µετά είναι από την περιοχή µέτρησης 
Mauna Loa. Η οµαλή καµπύλη (Σχ. 1.4), είναι βασισµένη στο µέσο όρο των τελευταίων 

εκατό ετών. Είναι εµφανές ότι η γρήγορη αύξηση στις συγκεντρώσεις  του CO2 έχει 
πραγµατοποιηθεί από την αρχή της εκβιοµηχάνισης. Η αύξηση έχει ακολουθήσει στενά 

την αύξηση στις εκποµπές  του CO2 από τα ορυκτά καύσιµα (UNEP, GRID Arendal, 2005). 
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Σχ. 1.4:   Η αύξηση του ∆ιοξειδίου του Άνθρακα. Πηγή: UNEP, GRID Arendal (2005). 

∆ιάφορες συµπληρωµατικές ενδείξεις επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη και συνεχής 
αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, προκαλείται από ανθρωπογενείς 
εκποµπές και κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίµων. Πρώτον, το ατµοσφαιρικό 

οξυγόνο µειώνεται µε ένα ρυθµό παρόµοιο µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από 

την καύση των ορυκτών καυσίµων (η καύση καταναλώνει οξυγόνο). ∆εύτερον, τα 

χαρακτηριστικά ισοτοπικά γνωρίσµατα του ορυκτού καυσίµου [η έλλειψή του σε άνθρακα 

14 (C
14

) και το µειωµένο περιεχόµενο του άνθρακα 13 (C
13

)], αφήνουν τη σφραγίδα τους 
στην ατµόσφαιρα. Τρίτον, η αύξηση της παρατηρούµενης συγκέντρωσης CO2, υπήρξε 
ταχύτερη στο βόρειο ηµισφαίριο, όπου γίνεται και η περισσότερη καύση ορυκτών 

καυσίµων. Το CO2 στην ατµόσφαιρα, ωστόσο, αυξάνεται µόνο κατά το µισό περίπου 

ρυθµό των εκποµπών από την καύση των ορυκτών καυσίµων. Το υπόλοιπο CO2 που έχει 
εκπεµφθεί, είτε διασπάται στο θαλάσσιο νερό και αναµειγνύεται στους ωκεανούς, ή 

απορροφάται (φωτοσύνθεση), από τα γήινα οικοσυστήµατα (IPCC, The scientific basis, 

2001).  

Ο παγκόσµιος κύκλος του άνθρακα λειτουργεί µέσω µιας ποικιλίας µηχανισµών 

ανταπόκρισης και επανατροφοδότησης (Εικ. 1.2). Η απορρόφηση ανθρωπογενούς 
διοξειδίου του άνθρακα από τον ωκεανό, ρυθµίζεται κυρίως από τη ροή του ωκεανού και 
από τη χηµεία του ανθρακικού άλατος. Όσο αυξάνει η ατµοσφαιρική συγκέντρωση 

διοξειδίου του άνθρακα, υπάρχει καθαρή απορρόφηση άνθρακα από τον ωκεανό, η οποία 

οδηγείται από τη διαφορά ατµοσφαιρικής πίεσης του ωκεανού σε µερική πίεση του 

διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα σε ένα αιώνα, αλλαγές στη θαλάσσια βιολογία που 

επιφέρθηκαν από αλλαγές στην ασβεστοποίηση σε χαµηλό pH, µπόρεσαν να αυξήσουν 
την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα του ωκεανού κατά λίγες ποσοστιαίες µονάδες. Η 

θέρµανση µειώνει τη διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα και γι’ αυτό µειώνει την 

απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από τον ωκεανό. 

Αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης είναι πολύ πιθανό να έχουν σηµαντικές 
επιδράσεις στον κύκλο του άνθρακα. Η αποξήλωση των δασών και η αναδάσωση, ή ακόµα 
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και πιο ανεπαίσθητες διαχειριστικές επιδράσεις, µπορεί να είναι σηµαντικές. Για 

παράδειγµα, η καταστολή της φωτιάς (π.χ. στις σαβάνες) µειώνει τις εκποµπές διοξειδίου 

του άνθρακα από την καύση και ενθαρρύνει την αύξηση της δασικής  φυτικής βιοµάζας. 
Σε αγροτικά/καλλιεργήσιµα εδάφη, ένα µέρος από τον άνθρακα του εδάφους που χάθηκε 
όταν η γη καθαρίστηκε και καλλιεργήθηκε,  µπορεί να ανακτηθεί πάλι µε την εφαρµογή 

γεωργίας χαµηλής-καλλιέργειας (IPCC The scientific basis, 2001).  

 

 
 

Εικ. 1.2:  Ο παγκόσµιος κύκλος του άνθρακα. Πηγή: UNEP, GRID Arendal (2005). Ο παγκόσµιος κύκλος 
του άνθρακα παρουσιάζει δεξαµενές άνθρακα σε GtC (gigatonne = χίλια εκατοµµύρια τόνοι) και τις ροές σε 
GtC/ανά έτος Οι αναγραφόµενοι αριθµοί είναι ετήσιοι µέσοι όροι κατά τη διάρκεια της περιόδου 1980 ως 
1989. Οι κύκλοι των συστατικών είναι απλοποιηµένοι και οι αριθµοί παρουσιάζουν µέσες τιµές. Η ροή των 

ποταµών και ιδιαίτερα το ανθρωπογενές κοµµάτι, είναι πολύ άσχηµα ποσοτικοποιηµένα και δεν 

παρουσιάζονται στο σχήµα. 

 

Η ανθρώπινη επίδραση πάνω στις ρευστότητες του άνθρακα, ανάµεσα στις τρεις 
«δεξαµενές», (ατµόσφαιρα, ωκεανοί και έδαφος) αντιπροσωπεύουν µια µικρή αλλά 

σηµαντική αναστάτωση ενός τεράστιου παγκόσµιου κύκλου (Σχ. 1.5). Οποιεσδήποτε 
αλλαγές στη λειτουργία είτε του εδάφους, είτε του ωκεανού- είτε γίνονται µε πρόθεση είτε 
όχι- θα µπορούσαν θεωρητικά να έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα, όταν εκδηλώνονται σε 
χρόνια και φτάνουν σε δεκαετίες, στο ελάχιστο ποσό CO2 από ορυκτά καύσιµα που µένει 
στην ατµόσφαιρα. Αυτή η προοπτική έχει οδηγήσει ένα µεγάλο τµήµα της έρευνας στα 

χρόνια από τη δεύτερη αναφορά εκτίµησης του Working Group I του Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC WGI) και µετά (IPCC, 1996a; Schimel et al., 1996; 

Melillo et al., 1996; Denman et al., 1996). 
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Σχ. 1.5:  Η ανθρώπινη διαταραχή.  Πηγή: (Marland et al., 2000; Houghton, 1999; Houghton and Hackler, 

1999; Houghton et al., 2000; McGuire et al., 2001) Η καύση των ορυκτών καυσίµων και η αλλαγή χρήσης 
του εδάφους είναι οι κύριες ανθρωπογενείς διαδικασίες που απελευθερώνουν CO2  στην ατµόσφαιρα. Ένα 

µέρος αυτού του CO2  µένει στην ατµόσφαιρα. Το υπόλοιπο απορροφάται από τη γη (φυτά και έδαφος) ή 

από τον ωκεανό.  

 

 

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι βέβαιο 

ότι θα είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που θα καθορίζει τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του 

άνθρακα καθ’ όλο τον 21
ο
 αιώνα. Η σπουδαιότητα των εκποµπών αυτών, υπογραµµίζεται 

από το γεγονός ότι αναµένεται να µειωθεί το µέρος των εκποµπών που θα απορροφούνται 
από τον ωκεανό και τη γη, αν υπάρχουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατµόσφαιρα (ακόµα και αν η απόλυτη απορρόφηση από τους ωκεανούς 
συνεχίσει να αυξάνεται). Υπάρχει σίγουρα κάποια αβεβαιότητα στους υπολογισµούς της 
µελλοντικής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα, εξαιτίας του γεγονότος ότι δε 
γνωρίζουµε τις επιδράσεις που θα έχει η αλλαγή κλίµατος στις διαδικασίες που 

καθορίζουν την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα. Όµως, η αβεβαιότητα αυτή δεν 

αναιρεί το βασικό εύρηµα, ότι οι εκποµπές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
(ανθρωπογενείς), θα έχουν τον κύριο λόγο (IPCC The scientific basis, 2001). 

Έχουν προταθεί χειρισµοί µεγάλης κλίµακας, σαν τρόπος αναχαίτισης στην αύξηση 

του διοξειδίου του άνθρακα της ατµόσφαιρας, κατά τη διάρκεια του 21
ου

 αιώνα, σε 
υποστήριξη των στόχων του Πρωτόκολλου του Κιότο (Tans & Wallace, 1999; IPCC, 

2000a). Σύµφωνα µε τη σύγχρονη αντίληψη για τη χρήση γης στον κύκλο του άνθρακα, οι 
επιδράσεις της µελλοντικής χρήσης γης στις ανταλλαγές ατµόσφαιρας-εδάφους, έχουν τη 

δυνατότητα να τροποποιήσουν τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα σ’ αυτή τη 

χρονική κλίµακα. Άµεσα αποτελέσµατα των αλλαγών στη χρήση γης, υπολογίζεται να 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% έως 30% των συνολικών εκποµπών CO2 από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες (ανθρωπογενείς). Υπάρχει λοιπόν αρκετό περιθώριο δράσης 
είτε για σχεδιασµένες είτε για αθέλητες αλλαγές στη χρήση γης, ούτως ώστε να µειώσουµε 
ή να αυξήσουµε τις συνολικές ανθρωπογενείς εκποµπές  CO2 (IPCC The scientific basis, 

2001).  

Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου λοιπόν ίσως είναι ένα από τα κεντρικότερα 

πλανητικά προβλήµατα, όχι µόνο λόγω των συνεπειών του, αλλά και λόγω των 
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περιορισµών τους οποίους θα κληθεί η ανθρωπότητα να επιβάλει στον εαυτό της για να 

προστατεύσει το µέλλον του πλανήτη. Οποιαδήποτε προσπάθεια για µείωση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, αναγκαστικά απαιτεί την επιβολή περιορισµών στις 
βιοµηχανικές διαδικασίες, στην παραγωγή ενέργειας και τελικά στην οικονοµική 

ανάπτυξη του σηµερινού κόσµου. Και βέβαια, δεν µπορούν, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, 

οι περιορισµοί αυτοί να στοχεύουν την ανάπτυξη του Τρίτου Κόσµου, ο οποίος θα 

συνεχίσει µε αυξανόµενους ρυθµούς να εκπέµπει αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. 

Έτσι η προσπάθεια συνολικής µείωσής τους θα έχει κυρίως σαν στόχο τις ήδη 

ανεπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες που θα κληθούν να περιορίσουν, σε διαφορετικό βαθµό 

η κάθε µία, τους αναπτυξιακούς τους ρυθµούς. 
 

1.3.2.3 Επιπτώσεις από την αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

 

Αρχίζουµε ήδη να βλέπουµε τις αλλαγές στα βιολογικά και φυσικά συστήµατα από 

τη γρήγορη αύξηση στις θερµοκρασίες της επιφάνειας της γης, και ως εκ τούτου και την 

αλλαγή του κλίµατος. Μια αλλαγή µόνο 1°C µπορεί να αλλάξει σηµαντικά τη 

συµπεριφορά του καιρού σε όλο τον κόσµο. Η αλλαγή κλίµατος φαίνεται να έχει και 
ευεργετικά και δυσµενή περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονοµικά αποτελέσµατα (Εικ. 

1.3), αλλά όσο µεγαλύτερη είναι η αλλαγή και το ποσοστό αλλαγής, τόσο περισσότερο 

δυσµενή είναι τα αποτελέσµατα. Η προσαρµογή έχει τη δυνατότητα να µειώσει τα δυσµενή 

αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής και µπορεί συχνά να αυξήσει τα άµεσα οφέλη, 

αλλά δεν θα αποτρέψει όλες τις ζηµιές (IPCC Synthesis Report, 2001). 

 Η άγρια ζωή γενικότερα, ιδιαίτερα δε η χλωρίδα, ίσως δεν έχει τον απαιτούµενο 

χρόνο για να προσαρµοστεί στις γρήγορες αλλαγές και τα είδη της δεν θα προλάβουν να 

«µεταναστεύσουν» προς άλλους βιότοπους καταλληλότερους. Η βιοποικιλότητα θα 

υποφέρει περισσότερο, αν ο καιρός του επόµενου αιώνα είναι ζεστός και ξηρός, παρά αν 

είναι ζεστός και υγρός, διότι περισσότερα είναι τα είδη τα προσαρµοσµένα στην υγρασία 

από αυτά που είναι στην ξηρασία. Υπολογίστηκε πως η ταχύτητα αύξησης της 
θερµοκρασίας της Γης κατά 0,2-0,5

ο
 C ανά δεκαετία, υπερβαίνει 100 έως 1000 φορές την 

ικανότητα των βιοκοινοτήτων, όπως είναι π.χ. τα δάση να µεταναστεύουν. Έτσι τα δάση 

αναµένεται να µεταλλαχθούν σε σαβάνες, θαµνότοπους ή λιβάδια (Davis, 1990). 

Συµπερασµατικά, πρέπει να αναµένεται µια σηµαντική µείωση της βιοποικιλότητας, ίσως 
µια δραµατική µείωση των ατόµων κάποιων ειδών που θα µετακινηθούν προς µικρότερης 
έκτασης περιοχές, (π.χ. από την Κεντρική Αµερική προς τη Γη του Πυρός), για να τις 
αποικίσουν (Harmon, 1990). 

Οι διαδικασίες αναπνοής είναι ευαίσθητες στη θερµοκρασία. Έχει φανεί γενικά, να 

αυξάνεται η αναπνοή εδάφους και ρίζας, βραχυπρόθεσµα, µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας (Lloyd & Taylor, 1994; Boone et al., 1998), αλλά οι µαρτυρίες σε πιο 

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις είναι αντιφατικές (Trumbore, 2000; Giardina & Ryan, 2000; 

Jarvis & Linder, 2000). Αλλαγές στο δείγµα βροχόπτωσης επηρεάζουν τη διαθεσιµότητα 

νερού των φυτών και το µήκος της εποχής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε ξηρές και ηµίξηρες 
περιοχές. Η νεφοκάλυψη µπορεί να είναι ευεργετική στην καθαρή πρωτογενή παραγωγή 

στις ξηρές περιοχές µε  µεγάλη ηλιακή ακτινοβολία. Η αλλαγή κλίµατος µπορεί επίσης να 

επηρεάσει την κατανοµή των φυτών και την επίπτωση διαταραχών, όπως φωτιάς, αέρα, 

εντόµων και παθογονικές επιθέσεις. 
Η κλιµατική ευαισθησία των οικοσυστηµάτων µεγάλου βόρειου γεωγραφικού 

πλάτους (τούνδρα και τάιγκα) έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής, εξαιτίας της έκτασής τους, 
της υψηλής συγκέντρωσης σε άνθρακα και της δυσαναλογίας στην αύξηση της 
θερµοκρασίας, σ’ αυτές τις περιοχές (Chapman & Walsh, 1993; Overpeck et al.,1997). Τα 
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οικοσυστήµατα µεγάλου γεωγραφικού πλάτους περιέχουν περίπου το 25% της συνολικής 
παγκόσµιας αποθήκης άνθρακα του εδάφους στους παγετώνες και στο στρώµα του 

εδάφους που λιώνει εποχιακά. Αυτή η αποθήκευση του άνθρακα µπορεί να επηρεαστεί από 

αλλαγές στη θερµοκρασία και το βάθος της επιφάνειας του νερού. Τα οικοσυστήµατα 

µεγάλου γεωγραφικού πλάτους έχουν µικρή  καθαρή πρωτογενή παραγωγή (NPP), λόγω 

των σύντοµων εποχών ανάπτυξης και µικρή ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών εξαιτίας των 

χαµηλών ρυθµών αποσύνθεσης στα πληµµυρισµένα και κρύα εδάφη (IPCC The scientific 

basis, 2001).  

 

Η ακόλουθη είναι µια συνοπτική επισκόπηση των πιθανών επιδράσεων της αλλαγής 
κλίµατος από το IPCC Working Group II Report: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 

2001, (στο Science of climate change, 2003): 

 

Υδρολογία και υδάτινοι πόροι  
Οι αλλαγές στην ετήσια απορροή λόγω της αλλαγής κλίµατος ποικίλλουν κατά 

τόπους (βλ. Changes in annual runoff figure στο IPCC Working Group ΙΙ Report). 

Επιπλέον, µε την αυξανόµενη εξάτµιση λόγω των υψηλότερων θερµοκρασιών, και τους 
αυξανόµενους περιφερειακούς πληθυσµούς, θα υπάρξει µια µείωση στο διαθέσιµο νερό, 

που αποτελεί σηµαντική ανησυχία. Θεωρείται ότι 3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι επιπλέον, 

θα δυσκολευτούν από τις ελλείψεις νερού. Πολλά είδη ψαριών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 

στη θερµοκρασία. Το θερµότερο νερό θα αυξήσει την απόσταση µετανάστευσης µεταξύ 

του θερινού βιότοπου και της περιοχής ωοτοκίας οδηγώντας σε αλλαγές στον πληθυσµό 

και  στο σχέδιο µετανάστευσης προς το Βορρά.   

 

Γεωργία και ασφάλεια τροφίµων  
Η ηλιακή ακτινοβολία, η θερµοκρασία και το διαθέσιµο νερό  επηρεάζουν τη 

φωτοσύνθεση, την αναπνοή των φυτών και την αποσύνθεση. Έτσι η αλλαγή στη 

θερµοκρασία και η υδρολογική αλλαγή θα αναγκάσουν τις γεωργικές καλλιέργειες να 

αλλάξουν. Στις εύκρατες περιοχές, οι πιθανές παραγωγές αναµένεται να αυξηθούν, σε 
µικρές αλλαγές στη θερµοκρασία αλλά και να µειωθούν µε µεγαλύτερες αλλαγές 
θερµοκρασίας. Στις περισσότερες τροπικές περιοχές, οι παραγωγές αναµένεται να 

µειωθούν. Αυτές οι αλλαγές στις καλλιέργειες θα δηµιουργήσουν σηµαντικά προβλήµατα 

για πολλές χώρες, αυξάνοντας ενδεχοµένως τον αριθµό των υποσιτιζόµενων ανθρώπων σε 
70-125 εκατοµµύρια επιπλέον, µέχρι το τέλος του αιώνα.  

 

Εδαφικά και υδάτινα οικοσυστήµατα γλυκού νερού 
Τα οικοσυστήµατα έχουν εξελιχθεί αργά στο παρελθόν αντιδρώντας στις κλιµατικές 

συνθήκες. Πολλά είδη, όπως τα δέντρα, χρειάζονται πολλές δεκαετίες για να αντιδράσουν. 

Μερικά είδη έχουν µοναδικούς ρόλους, οι οποίοι τους αφήνουν ευάλωτους στην πιθανή 

εξάλειψη. Οι αυξήσεις της θερµοκρασίας θα επιτρέψουν µεγάλες µετατοπίσεις στις 
παγκόσµιες οικολογικές ζώνες. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στη 

δασική κατανοµή όπου το βορειοαµερικανικό δάσος θα µπορούσε να καταληφθεί από τα 

λιβάδια και να αναγκαστεί να µετατοπιστεί στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη όπου το 

κυρίαρχο οικοσύστηµα είναι η τούνδρα. 

 

Παράκτιες ζώνες και θαλάσσιο οικοσύστηµα  
Το Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) εµφανίζει µια άνοδο στη 

στάθµη της θάλασσας 9-88 cm µέχρι το 2100 ανάλογα µε τα ποσοστά θερµότητας στις 
διάφορες περιοχές (λόγω των συνδυασµένων αποτελεσµάτων των πάγων που λιώνουν και 
της θερµικής διαστολής του θαλασσινού νερού). Πολλές παράκτιες περιοχές είναι 
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ιδιαίτερα εκτεθειµένες στην αλλαγή της στάθµης της θάλασσας. Τα µικρά νησιά µπορεί να 

πληµµυρίσουν εντελώς. Επιπλέον, εκατοµµύρια άνθρωποι θα διατρέξουν κίνδυνο: 50 

εκατοµµύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν, στις χαµηλές παράκτιες περιοχές της ΝΑ Ασίας 
(όπου ζει το 50-60% του παγκόσµιου πληθυσµού). Πολλές χώρες, ειδικά η Αίγυπτος, το 

Βιετνάµ, η Ιαπωνία, κ.τ.λ., θα ήταν εξαιρετικά ευάλωτες σε µια άνοδο στη στάθµη της 
θάλασσας, στη µείωση της παραγωγής τροφίµων και στην απώλεια του εδάφους.   
 

 
 
Εικ.  1.3:  Επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Πηγή: U.S. UNEP, GRID Arendal (2005).  

Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αναµένεται να 

οδηγήσουν σε κλιµατολογικές αλλαγές από τον 21
ο
 αιώνα και πέρα. Αυτές οι αλλαγές, ενδεχοµένως θα 

έχουν εκτεταµένα αποτελέσµατα στο φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και στις ανθρώπινες κοινωνίες και 
την οικονοµία. Οι επιστήµονες έχουν κάνει εκτιµήσεις των πιθανών άµεσων επιπτώσεων στους διάφορους 
κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, αλλά στην πραγµατικότητα οι συνολικές συνέπειες θα είναι πιο περίπλοκες 
επειδή οι επιπτώσεις σε έναν τοµέα µπορούν επίσης να έχουν επιπτώσεις, έµµεσα, και σε άλλους τοµείς. Για 

να αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η έκταση και το µέγεθος της 
κλιµατικής αλλαγής, ειδικά στα εθνικά και τοπικά επίπεδα. Αν και έχει σηµειωθεί αρκετά µεγάλη πρόοδος 
στην κατανόηση του κλιµατικού συστήµατος και της κλιµατικής αλλαγής, η εµφάνιση της αλλαγής του 

κλίµατος και οι επιπτώσεις της εµπεριέχουν ακόµα πολλές αβεβαιότητες, ιδιαίτερα σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.  

 

 

Ανθρώπινη υγεία  
Η ανθρώπινη υγεία θα επηρεαστεί µε έναν από τους τέσσερις τρόπους: 

µε τις αλλαγές στις ασθένειες,  
µε τις αλλαγές στη συχνότητα των ακραίων θερµικών γεγονότων,  

µε την αύξηση στη συχνότητα των καιρικών καταστροφών και 
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µε τη µείωση στην ποιότητα του αέρα και του νερού.  

Οι υψηλότερες θερµοκρασίες και οι αλλαγές στις κλιµατικές παραµέτρους µπορεί να 

αυξήσουν τη γεωγραφική εµβέλεια και την εποχικότητα των µολυσµατικών ασθενειών. Η 

προβαλλόµενη αύξηση των κυµάτων θερµότητας, της υγρασίας και της αστικής 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης θα προκαλούσε µια αύξηση στους θανάτους που σχετίζονται µε 
θερµοπληξίες και στα επεισόδια ασθενειών. Εκείνοι που θα επηρεαστούν περισσότερο θα 

είναι οι ηλικιωµένοι, τα παιδιά και οι άρρωστοι.   
 

Ανθρώπινες παρεµβάσεις, ενέργεια, και βιοµηχανία  

Οι περιοχές που έχουν τροποποιηθεί από τους ανθρώπους, είναι οι περισσότερο 

ευάλωτες στον άµεσο κίνδυνο από τις πληµµύρες και τις καθιζήσεις του εδάφους σε 
περίπτωση που αλλάξει το κλίµα. Αυτό οφείλεται στην αναφερόµενη άνοδο της στάθµης 
της θάλασσας και την αυξανόµενη ένταση των βροχοπτώσεων, µαζί µε την ανεπαρκή 

υποδοµή να αντέξουν τα φορτία. Οι τροποποιηµένες από τον άνθρωπο περιοχές που 

αποτελούν πλουτοπαραγωγικές πηγές και οι οποίοι στηρίζονται στο κλίµα (δασοκοµία, 

γεωργία, και αλιεία), θα διατρέξουν µεγάλο κίνδυνο. Στις  τροποποιηµένες από τον 

άνθρωπο περιοχές που βρίσκονται στο βορρά, θα πρέπει να εξεταστεί η ζηµιά στην 

υποδοµή του εδάφους το οποίο θα προέλθει από το λιώσιµο των πάγων. Οι αλλαγές στις 
ενεργειακές ανάγκες, σε περιοχές που θα µετατοπιστούν από θερµότερο σε ψυχρότερο 

κλίµα, θα προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις στα συστήµατα που είναι ήδη στο όριο 

παγοποίησης. Επίσης, οι αλλαγές στην επιφανειακή απορροή θα µπορούσαν να έχουν 

δυσµενείς επιπτώσεις στην παραγωγή νερού.  

 

Καταστροφή και ακραία γεγονότα  
Οι µελέτες αναφέρουν ότι η συχνότητα και η δριµύτητα πολλών τύπων ακραίων 

καιρικών φαινοµένων, που προκαλούν τις καταστροφές, θα αλλάξουν καθώς το κλίµα 

γίνεται θερµότερο. Οι «καταστροφές» συµβαίνουν όταν η κοινωνία ή/και τα 

οικοσυστήµατα είναι ανίκανα να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά ένα ακραίο καιρικό 

φαινόµενο. Στο παρελθόν, έχει υπάρξει µια δραµατική αύξηση στις ζηµιές λόγω των 

φαινοµένων που σχετίζονται µε τον καιρό, για κάποιες περιοχές. Αυτό µπορεί να οφείλεται 
εν µέρει σε δηµογραφικά φαινόµενα, και στην πίεση του ανθρώπου στα οικοσυστήµατα, 

εντούτοις, το µέγεθος και η συχνότητα αυτών των φαινοµένων δεν έχει καταγραφεί 
ιστορικά.  

Οι επιστήµονες αναµένουν ότι καθώς η γη θερµαίνεται, θα υπάρξουν συχνότερα 

υψηλές ακραίες θερµοκρασίες και λιγότερο χαµηλές. Οι επιστήµονες επίσης αναµένουν ότι 
θα συµβαίνουν µεγαλύτερες πτώσεις θερµοκρασίας σε µικρότερες χρονικές περιόδους. 
Αυτό θα αυξήσει πιθανώς τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινοµένων όπως παγετούς και 
τοπικές πληµµύρες. Αυτά τα ακραία φαινόµενα υγρασίας εξισορροπούνται από τα ακραία 

φαινόµενα ξηρασίας σε άλλες περιοχές. Μερικά µέρη του κόσµου θα δοκιµάσουν τις 
συχνές και παρατεταµένες ξηρασίες λόγω περισσότερης εξάτµισης από το έδαφος, τις 
λίµνες και τη βλάστηση. Θα αυξηθούν επίσης σε µερικές περιοχές, άλλα ακραία φαινόµενα 

όπως οι ανεµοστρόβιλοι και η ένταση των καταιγίδων και των ανέµων.   
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

2.1 Βιβλιογραφική αναδίφηση. 

 

2.1.1 Στο εξωτερικό  

2.1.1.1   Έρευνες σε µαθητές  

 

Έχουν µελετηθεί διεξοδικά οι ιδέες των µαθητών διαφόρων ηλικιών, σε διάφορες 
χώρες του κόσµου, για έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. 

Ιδιαίτερα για την Οικολογία, έχουν διερευνηθεί  έννοιες  όπως:  
 

 

 

� Φαινόµενο του θερµοκηπίου – Τρύπα στο στρώµα του όζοντος 
 

 Οι Boyes και Stanisstreet ( 1998), µελέτησαν τα είδη των ιδεών που έχουν  647 

µαθητές ηλικίας 13-14 ετών, από 10 σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, για τις 
περιβαλλοντικές αιτίες του καρκίνου του δέρµατος.  Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ένα 

µεγάλο µέρος των µαθητών γνώριζε ότι η µείωση του στρώµατος όζοντος οδηγεί σε µια 

υψηλότερη διείσδυση των υπεριωδών (UV) ακτίνων, η οποία, στη συνέχεια, µπορεί να 

προκαλέσει µια αύξηση στην εµφάνιση του καρκίνου του δέρµατος. Εντούτοις, ένα µεγάλο 

ποσοστό αυτών των µαθητών φάνηκε να συγχέει τη θερµική δράση της ακτινοβολίας µε 
αυτήν των UV ακτίνων. Μόνο 1 στους 10 µαθητές γνώριζε αποκλειστικά το επιστηµονικά 

σωστό πρότυπο: ότι η µείωση  του όζοντος, που έχει σαν αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη 

διείσδυση των UV ακτίνων, µπορεί να οδηγήσει στον καρκίνο του δέρµατος. 
Οι Andersson,  & Wallin  (2000), σε έρευνά τους σε µαθητές 15-16 ετών και 18-19 

ετών, στη Σουηδία. Η µέθοδος που επιλέχτηκε για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις 
ήταν να δοθούν  στους µαθητές γραπτές ερωτήσεις, τύπου συµπλήρωσης. Πέντε πρότυπα 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου εµφανίστηκαν µεταξύ των απαντήσεων, όλα λίγο πολύ 

ελλιπή, αλλά εντούτοις µε δυνατότητα ανάπτυξης: 
- µόνο περιγραφή των αποτελεσµάτων ή/και των αιτιών του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

- ένωση µεταξύ κάποιων παραγόντων (στην ατµόσφαιρα) και δηµιουργία θερµότητας (οι 
περισσότεροι) 
- σύγχυση µε την επίδραση όζοντος 
- η ακτινοβολία/η θερµότητα δε γυρίζει πίσω λόγω ενός εµποδίου 

- η εισροή και η εκροή είναι διαφορετικές (δηλώνονται από διαφορετικές λέξεις) η εκροή 

σταµατά/µειώνεται. 
Οι απαντήσεις των µαθητών επίσης δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πλήρως ποιες 

θεµελιώδεις κοινωνικές αλλαγές θα εµφανίζονταν ως αποτέλεσµα µιας δραστικής µείωσης 
της εκποµπής  του CO2. Αφ' ετέρου, φαίνονται µάλλον καλά ενηµερωµένοι για το πόσο 

επιβλαβής είναι η µείωση του στρώµατος όζοντος για τους  ανθρώπους. 
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� Ρύπανση 

 Οι Boyes και Stanisstreet (1992 και 1993) και οι Francis et al. (1993), σε έρευνες 
που έκαναν σε µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, βρήκαν 

ορισµένες επιστηµονικά αποδεκτές ιδέες αναφορικά µε την αύξηση της παγκόσµιας 
θερµοκρασίας, οι οποίες ήδη προϋπήρχαν στη σκέψη των εντεκάχρονων µαθητών.  

∆ιαπίστωσαν ότι τα περισσότερα παιδιά γνώριζαν ότι µια αύξηση των επιδράσεων 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου θα προκαλούσε αλλαγές στα καιρικά φαινόµενα και ότι 
η παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές, η χρησιµοποίηση ανακυκλωµένου 

χαρτιού αντί του άµεσα προερχόµενου απ’ τα δέντρα, θα έχει σαν αποτέλεσµα τον 

περιορισµό του φαινοµένου της αύξησης της θερµοκρασίας της Γης. Ιδέες όµως, όπως η 

δέσµευση της ηλιακής ενέργειας, χρειάζονται αρκετό χρόνο ώστε να εδραιωθούν στη 

σκέψη των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των παιδιών είχαν συνειδητοποιήσει ότι η 

µείωση της χρήσης των αυτοκινήτων θα ελάττωνε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, αυτή η 

αντίληψη ήταν λιγότερο έντονη ανάµεσα στους µεγαλύτερους µαθητές της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης.  

Αναγνωρίστηκε όµως και ένας σηµαντικός αριθµός «εναλλακτικών αντιλήψεων» 

ανάµεσα σε µαθητές ηλικίας 11 έως 16 ετών και ορισµένες από αυτές παρέµειναν ακόµα 

και στα µεγαλύτερα παιδιά, καθώς και σε προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστηµίου. Η 

αντίληψη ότι η χρήση της αµόλυβδης βενζίνης θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της 
θερµοκρασίας της Γης, ήταν ένα τέτοιο παράδειγµα.  

Η σύγχυση ανάµεσα στην ελάττωση του πάχους της ζώνης του όζοντος και στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου ήταν κοινή στη σκέψη των παιδιών. Ακόµη, φαίνεται ότι οι 
µαθητές έχουν γνώσεις για ένα πλήθος από «φιλικές» και «µη φιλικές» περιβαλλοντικές 
δράσεις, καθώς και για ένα µεγάλο αριθµό περιβαλλοντικών προβληµάτων. Εντούτοις, 
έχουν την τάση να µην συνδέουν συγκεκριµένες αιτίες µε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 

Αντί αυτού, πιστεύουν ότι όλες οι «φιλικές» περιβαλλοντικές δράσεις βοηθούν σε όλα τα 

προβλήµατα. 

Σε έρευνα που έγινε στην Αµερική από τον Brody (1992), βρέθηκε ότι οι µαθητές 
ηλικίας 9-16 ετών έχουν πολύ µικρή διαφορά απόψεων γύρω από την οικολογική κρίση. 

Ωστόσο, αναγνωρίστηκαν ορισµένες αλλαγές στις αντιλήψεις των παιδιών για τη ρύπανση. 

Τα παιδιά ηλικίας 9 ετών, θεώρησαν ότι η ρύπανση είναι κάτι το οποίο αισθάνονται 
απευθείας οι άνθρωποι και που επηρεάζει αυτούς ή τα ζώα. ∆εν αντιλαµβάνονταν ότι η 

ζηµιά που προκαλείται στα φυτά συνιστά οικολογικό πρόβληµα. Θεωρούσαν ότι ο αέρας, 
κατά κάποιο τρόπο, µπορεί να θέσει σε κυκλοφορία τη ρύπανση. Οι µαθητές ηλικίας 13 

ετών είχαν αναπτύξει περισσότερο µια εννοιολογική κατανόηση της οικολογικής κρίσης, 
που περιλάµβανε την αντίληψη µιας συσωρευτικής οικολογικής επίδρασης. ∆εν 

συµπεριελάµβαναν κάποιο συγκεκριµένο υλικό στον προβληµατισµό τους για τη ρύπανση 

και θεώρησαν ως ρύπους τα αόρατα υλικά, όπως η όξινη βροχή. Οι απαντήσεις αυτών των 

µαθητών περιλάµβαναν την άποψη ότι η ρύπανση σκοτώνει (και όχι τόσο ότι βλάπτει) τα 

ζώα, και ειδικότερα τα ψάρια καθώς επίσης και τα φυτά. Ο άνθρωπος, τα αυτοκίνητα και 
τα εργοστάσια θεωρήθηκαν ως πιθανές πηγές της οικολογικής κρίσης. 

Έως την ηλικία των 16 ετών οι µαθητές είχαν υιοθετήσει ένα µεγάλο αριθµό 

σχετικών εννοιών και είχαν φτάσει στο σηµείο να κάνουν σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσά 

τους. Θεωρούσαν ότι η ρύπανση επηρεάζει τα πάντα. Τα βιολογικώς διασπώµενα υλικά 

θεωρήθηκαν λιγότερο επιβλαβή για τη ζωή από τα µη διασπώµενα, ενώ η συγκέντρωση 

των ρύπων θεωρήθηκε ουσιαστικής σηµασίας. Σ’ αυτήν την ηλικία οι µαθητές 
αναγνώρισαν ότι τα περιβαλλοντικά θέµατα είναι πολύπλοκα και συνέδεαν την οικολογική 

κρίση µε οικονοµικούς παράγοντες. 
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Οι εναλλακτικές αντιλήψεις που βρέθηκαν στο µισό τουλάχιστον δείγµα της 
συγκεκριµένης έρευνας, ήταν οι εξής: 
- οτιδήποτε το φυσικό δεν αποτελεί ρύπανση 

- τα βιολογικώς διασπώµενα υλικά δεν είναι ρύποι 
- οι ωκεανοί είναι µια ανεξάντλητη πηγή 

- τα στερεά απόβλητα στις χωµατερές δεν προκαλούν ρύπανση 

- το ανθρώπινο γένος είναι άφθαρτο ως είδος 
∆εν υπήρξαν στοιχεία που να δηλώνουν ότι οι µαθητές χρησιµοποιούσαν τις 

επιστηµονικές έννοιες που διδάχθηκαν σε κάποια άλλη βαθµίδα της εκπαίδευσης για να 

κατανοήσουν καλύτερα τα διάφορα οικολογικά θέµατα.    

 

  

� Βιοποικιλότητα 

 

Ο Bizerril (2004), µελέτησε και αξιολόγησε τις περιβαλλοντικές αντιλήψεις 174 

µαθητών, ηλικίας 11-17 ετών, στη Βραζιλία, για  το Cerrado (σαβάνα). Χορήγησε τεστ 
γνώσεων και αντιλήψεων για την άγρια ζωή του Cerrado σε µαθητές διαφορετικών 

κοινωνικών τάξεων.  Εφαρµόστηκαν  τρία τεστ: το ένα ήταν ένα γνωστικό τεστ και τα 

άλλα δύο αξιολόγησαν την ευαισθησία των µαθητών για το Cerrado. Από τα δύο τελευταία 

τεστ, το ένα αξιολογούσε τις απόψεις των µαθητών, και το άλλο τις προτιµήσεις τους όσον 

αφορά τα φυσικά και εξωτικά στοιχεία.  

Οι µαθητές επέδειξαν δυσκολία στον προσδιορισµό της περιοχής, και 
παρατηρήθηκαν λίγες διαφορές µεταξύ των αξιολογηµένων οµάδων. Οι µαθητές που είχαν 

περισσότερη επαφή µε τα φυσικά τοπία της περιοχής παρουσίασαν µεγαλύτερη ευαισθησία 

για αυτά. Οι µαθητές επέδειξαν στις προτιµήσεις τους µια υψηλότερη τάση απόρριψης της 
χλωρίδας του Cerrado όταν συγκρίθηκε µε τα στοιχεία για την πανίδα. Το τεστ προτίµησης 
έδειξε σαφείς αναφορές για τα τοπία που µετασχηµατίζονται από τους ανθρώπους και για 

τα ντόπια  και εισαγόµενα ζώα. Οι συνεντεύξεις επιβεβαίωσαν τη χρηστική στάση που 

είχαν οι περισσότεροι από αυτούς προς τα ζώα και τα φυτά. Η άγνοια για την πανίδα 

φάνηκε να σχετίζεται  έντονα µε τη χαµηλή ευαισθησία των µαθητών ή την αδιαφορία 

προς τα ντόπια ζώα. Παρατηρήθηκε έλλειψη γνώσης βασικών πτυχών όπως η ακριβής 
θέση του Cerrado. Πολλοί µαθητές επέδειξαν έλλειψη πληροφόρησης όταν ρωτήθηκαν για 

το Cerrado. Μερικοί έδειξαν να συγχέουν το Cerrado µε τη ξηροµορφική βλάστηση των 

ηµιάγονων και ερηµικών περιοχών και την περιέγραψαν ως ξηρό τοπίο όπου τα ζώα 

πέθαναν λόγω της ξηρασίας. Συχνά, δεν σύνδεαν την πανίδα µε την τοπική χλωρίδα. Το 

ποσοστό  αρνητικών εντυπώσεων για την περιοχή θεωρήθηκε υψηλό (30-42%), και µόνο 

ένας µικρός αριθµός µαθητών (19,5%) θεώρησε το Cerrado ως θέση σηµαντικών φυσικών 

πόρων, ή κατέδειξε την ανησυχία για τη διατήρησή του, ή την θεώρησε ως ευχάριστο και 
όµορφο περιβάλλον. 

 

 

� Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγµατα   

 

Ο Senior (1983)ανέλυσε τις απαντήσεις µαθητών ηλικίας 15 ετών σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν τους πληθυσµούς των οργανισµών στα τροφικά πλέγµατα. Βρήκε ότι οι 
µαθητές δεν είχαν κατανοήσει το σύµβολο του βέλους που χρησιµοποιείται στο σχολείο 

για να δείξει µια διατροφική σχέση. Κατά συνέπεια, δεν κατόρθωσαν να συλλάβουν τις 
κυρίαρχες αρχές µιας διατροφικής σχέσης και να συµπληρώσουν σωστά τις 
δραστηριότητες που τους δόθηκαν, σε ερωτήσεις που αφορούσαν τους πληθυσµούς των 

οργανισµών στα τροφικά πλέγµατα. 
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Ο Hind  (1992) βρήκε ότι τα βέλη κατά το συµβολισµό των τροφικών αλυσίδων 

συχνά θεωρείται από τα παιδιά ότι συµβολίζουν δράση. Έτσι οι µαθητές δεν µπορούσαν να 

κατανοήσουν το συµβολισµό «λαγοί  �  γεράκια» ως κατεύθυνση προς την οποία ύλη και 
ενέργεια περνάνε µέσα από µια τροφική σχέση. Αντίθετα θα συµβόλιζαν τη σχέση ως  
«γεράκια  �   λαγοί», εννοώντας ότι τα γεράκια τρώνε τους λαγούς. 
 

 Μια σηµαντική µελέτη που διεξήχθη από τους Eisen και Stavy (1988) µε µαθητές 
από 13 ετών έως και το πανεπιστηµιακό επίπεδο, βρήκε ότι οι περισσότεροι γνώριζαν πως 
τα ζώα δεν θα µπορούσαν να ζήσουν σε έναν κόσµο χωρίς φυτά. Εντούτοις µόνο το 25% 

των φοιτητών Βιολογίας και το 7% των φοιτητών που δεν σπούδαζαν Βιολογία, 

υποστήριξαν ότι αυτό εξηγείται επειδή τα ζώα δεν µπορούν να παράγουν µόνα τους την 

τροφή τους. µερικοί µάλιστα θεώρησαν πως τα σαρκοφάγα ζώα θα µπορούσαν να 

επιβιώσουν, εάν τα θηράµατά τους αναπαράγονταν µε αφθονία. 

 

 Οι Grifith και Grant (1985), αναφέρουν ότι το 1/5 από τους µαθητές ηλικίας 15 ετών, 

που συµµετείχαν στην έρευνα, θεώρησε ότι ένας πληθυσµός που βρίσκεται πιο ψηλά στην 

τροφική αλυσίδα είναι και θηρευτής όλων των άλλων πληθυσµών που βρίσκονται κάτω 

από αυτόν. Πολλοί µαθητές εξέφρασαν την άποψη πως µια αλλαγή στον πληθυσµό ενός 
είδους θα επηρέαζε µόνο εκείνα τα είδη που συνδέονταν άµεσα µε τη σχέση θηρευτή – 

θηράµατος, ενώ κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι µια πιθανή  αλλαγή στον πληθυσµό του 

θηράµατος δεν θα είχε καµία επίδραση στον πληθυσµό του θηρευτή. 

 

Ο Adeniyi (1985) εργάστηκε µε Νιγηριανούς µαθητές ηλικίας 13 – 15 ετών και 
βρήκε ότι πολλοί από αυτούς συµφωνούσαν ότι η αιτία για την οποία υπήρχαν 

περισσότερα φυτοφάγα από σαρκοφάγα σε µια κοινότητα ήταν τόσο ότι οι άνθρωποι 
κρατούσαν και εκτρέφανε φυτοφάγα (αλλά όχι σαρκοφάγα) ή ότι τα φυτοφάγα γεννούν 

περισσότερα µικρά. Πολλοί µαθητές επίσης απαντούν, λέγοντας ότι οι πληθυσµοί των 

φυτοφάγων είναι µεγάλοι σε αριθµό προκειµένου να ικανοποιήσουν τις τροφικές 
απαιτήσεις των θηρευτών τους.  

∆ιέκρινε µια µεγάλη ποικιλία αντιλήψεων για τις τροφικές πυραµίδες και τη βιοµάζα. 

Αρκετές αντιλήψεις ήταν ανθρωποκεντρικές, όπως για παράδειγµα «υπάρχουν 

περισσότερα φυτοφάγα απ’ ό,τι  σαρκοφάγα ζώα, επειδή τα εκτρέφουν οι άνθρωποι». 

Άλλες υποδηλώνουν τελεολογικές καταστάσεις όπως: «ο αριθµός των παραγωγών είναι 
µεγάλος για να ικανοποιεί τους καταναλωτές». Οι «δυνατότεροι» οργανισµοί θεωρήθηκαν 

ότι έχουν περισσότερη ενέργεια, την οποία αυτοί χρησιµοποιούν για να τρέφονται από 

τους πιο αδύνατους οργανισµούς που έχουν λιγότερη ενέργεια. Ορισµένοι θεώρησαν ότι η 

ενέργεια αθροίζεται σ’ ένα οικοσύστηµα. Ο θηρευτής, για παράδειγµα, ενός ανώτατου 

επιπέδου θα έχει όλη την ενέργεια που προέρχεται από τους παραγωγούς και τους άλλους 
θηρευτές της τροφικής αλυσίδας. Οι έννοιες που αποδίδουν οι µαθητές στους οικολογικούς 
όρους συνδέονται περισσότερο µε την καθηµερινή χρήση, παρά µε επιστηµονικούς 
ορισµούς, π.χ. από πολλούς µαθητές ο όρος «κοινότητα» χρησιµοποιούνταν όταν 

αναφέρονταν σε µια οµάδα ανθρώπων που ζουν µαζί και έχουν τις ίδιες αντιλήψεις. Άλλοι, 
δεν έκαναν κανένα διαχωρισµό ανάµεσα στου όρους «κοινότητα και «πληθυσµός». 

 

Οι Leach et al. (1996) εντόπισαν επίσης τελεολογικές εξηγήσεις όπως «τα πουλιά 

είναι λιγότερα για να µην εξαφανιστούν τα έντοµα». Στην ίδια έρευνα τα παιδιά έδωσαν 

και περιγραφικές εξηγήσεις όπως «τα δέντρα είναι συνήθως περισσότερα στην εξοχή» ή 

«παράγουν περισσότερους σπόρους έτσι είναι πιο πολλά». 
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� Αποικοδόµηση  

 

Από τις έρευνες των Sequeira & Freitas (1986), Smith & Anderson (1986), Leach et 

al. (1996), Hogan & Fisherkeller (1996) και Helden (1999), προκύπτει ότι τα περισσότερα 

παιδιά δε θεωρούν ότι η ύλη ανακυκλώνεται µέσω της αποικοδόµησης και επιστρέφει στο 

οικοσύστηµα µε αυτόν τον τρόπο: 

 
Οι Sequeira & Freitas (1986), µελέτησαν τις ιδέες των µαθητών ηλικίας 8-13 ετών 

και διαπίστωσαν ότι µεγάλος αριθµός µαθητών θεωρεί ότι το οργανικό υλικό µερικώς ή 

ολικώς εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποικοδόµησης και όχι ότι 
µετατρέπεται σε ανόργανο. Οι περισσότεροι µαθητές θεώρησαν την εµφάνιση των 

σκουληκιών ως σηµαντική στη διαδικασία της αποσύνθεσης.  
 

Οι Smith & Anderson (1986), βρήκαν ότι πολλά παιδιά ηλικίας 12 ετών πιστεύουν σε 
µια από τις δύο απλοϊκές απόψεις για τη διαδικασία αποσύνθεσης. Η πρώτη θεωρεί την 

αποικοδόµηση ως µια θεµελιώδη διαδικασία που οδηγεί στο σχηµατισµό ανόργανων 

υλικών, χωρίς τη µεσολάβηση άλλων οργανισµών, των αποικοδοµητών. Η άλλη άποψη 

είναι αυτή της αποικοδόµησης ως αναπόφευκτης διαδικασίας που εµπλουτίζει το έδαφος 
µε κάποιο τρόπο, ως αποτέλεσµα  χρόνου και µόνο και χωρίς τη µεσολάβηση κανενός 
άλλου οργανισµού. Ο οργανισµός σταδιακά γίνεται µικρότερος καθώς σαπίζει. 
  

Οι Leach et al (1996), ερεύνησαν τις απόψεις της αποικοδόµησης σε µαθητές 5-16 

ετών. Ως ερέθισµα δόθηκε µια φωτογραφία ενός µήλου σε κατάσταση αποικοδόµησης 
κάτω από ένα δέντρο και παρουσιάστηκε και µια βιντεοσκόπηση ενός µπολ µε φρούτα που 

σαπίζουν µε το πέρασµα του χρόνου. Μαθητές 5-7 ετών έκαναν υποδείξεις του τύπου ότι 
είναι η ίδια η φύση του φρούτου να σαπίζει όταν αφήνεται για πολύ χρόνο, ενώ άλλοι 
θεωρούσαν υπεύθυνα τα έντοµα. Μερικοί µαθητές 11 ετών υπέδειξαν σαν υπεύθυνους 
παράγοντες τα µικρόβια ή τα βακτήρια. Παιδιά σε ηλικία 12-14 και 15-16, παρουσίασαν 

σαν υπεύθυνους παράγοντες τους µικροοργανισµούς χωρίς παρατήρηση. Πολύ λίγα από τα 

νεότερα παιδιά ήταν ικανά να κάνουν οποιαδήποτε πρόβλεψη για την κατάληξη του υλικού 

µετά την αποσύνθεση. Τα περισσότερα υπέδειξαν ότι το συνολικό ποσό του υλικού θα 

χαθεί.  Κανένας δεν ανέφερε ότι η συνολική ποσότητα του υλικού θα παραµείνει η ίδια. 

Ακόµη και στην ηλικία 15-16 ετών πολύ λίγοι σκέφτηκαν ότι το υλικό θα πρέπει να 

διατηρηθεί κατά τη διαδικασία της αποσύνθεσης, αλλά και αυτοί δεν µπορούσαν να 

εξηγήσουν πώς λάµβανε χώρα η διατήρηση. 

 

Άλλες αντιλήψεις διαπίστωσαν οι Hogan & Fisherkeller (1996). Για µερικά παιδιά, 

τα νεκρά πράγµατα εξαφανίζονται, απλά συµβαίνει, η βροχή και ο άνεµος το προκαλούν, 

τα ζώα αυτοαποικοδοµούνται, γίνονται σκόνη, τα σκουλήκια τρώνε τα νεκρά ζώα. Ακόµη 

και άψυχα αντικείµενα αποικοδοµούνται. Κάποιοι γνώριζαν ότι οι νεκροί οργανισµοί 
αποσυντίθενται, αλλά δεν γνώριζαν τη δράση των αποικοδοµητών. 

 
 Στην έρευνα του Helden (1999) στη Σουηδία, πάνω στις απόψεις 23 µαθητών, από 

την ηλικία των 9 ετών µέχρι των 15 ετών, κάποια παιδιά υποστήριξαν ότι η γη θα 

µεγαλώσει, καθώς τα φύλλα που πέφτουν σ’ αυτήν µετατρέπονται σε χώµα. 
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� Παραγωγοί και καταναλωτές 
 

Οι Roth και Anderson (1985), διαπίστωσαν ότι πολλά παιδιά εξέφραζαν την 

τελεολογική αντίληψη ότι τα φυτά παράγουν τροφή για το καλό των ζώων και των 

ανθρώπων παρά για τον ίδιο τους τον εαυτό. Τα παιδιά δε φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι η 

Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία µέσω της οποίας η ενέργεια από το περιβάλλον 

διατίθεται στα φυτά και στη συνέχεια στα ζώα. 

 

Πολλοί µαθητές θεωρούν το φως ως τροφή για τα φυτά  ή ως στοιχείο που αντιδρά 

κατά τη φωτοσύνθεση. Πάνω από τους µισούς µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
του δείγµατος του Simpson (1983), υποστήριξαν ότι το φως αποτελείται από µόρια. Οι 
περισσότεροι εξέφρασαν την άποψη ότι ο ήλιος είναι µόνο µία από τις πολλές πηγές που 

αντλούν ενέργεια τα φυτά. Οι άλλες είναι το έδαφος, τα ορυκτά στοιχεία, ο αέρας και το 

νερό. 

 

Ο Gayford (1986), αναφέρει ότι οι µαθητές που σπούδαζαν Βιολογία, ηλικίας 17-18 

ετών, θεώρησαν ότι η ενέργεια µεταφέρεται από το ένα µέρος στο άλλο µέσω των 

βιολογικών συστηµάτων και ότι µπορεί να αποθηκευτεί, όπως κάθε υλικό. Ανέπτυξαν το 

συλλογισµό τους µέσα σε ένα πλαίσιο «σχηµατισµού» της ενέργειας στις βιολογικές 
διεργασίες, παρά σ’ ένα πλαίσιο µετατροπών ενέργειας.  
 

Μπορούν τέλος, να αναφερθούν και άλλες έρευνες που έχουν γίνει σε µαθητές, όπως 
για τις επιδράσεις στις πεποιθήσεις των παιδιών για την υπερθέρµανση του πλανήτη και 
την ενέργεια (Devine et al., 2004), για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των 

νέων για το περιβάλλον (Loughland et al., 2003), γενικά για τις περιβαλλοντικές – 

οικολογικές γνώσεις, αντιλήψεις, στάσεις και δράσεις των µαθητών και φοιτητών (Gambro 

& Switzky, 1996; Makki et al., 2003; Mangas et al., 1997; Mogensen – Nielsen. 2001; Ali, 

2002). 

 

2.1.1.2   Έρευνες σε εκπαιδευτικούς  

 

Για τις αντιλήψεις των µαθητών σε θέµατα των Φυσικών Επιστηµών, έχουν γίνει 
πάρα πολλές έρευνες, και η διδακτική αξία τους έχει πλέον αποδειχτεί ερευνητικά 

παγκοσµίως. Έρευνες βρέθηκαν και για τις αντιλήψεις των δασκάλων (η βιβλιογραφική 

αναζήτησή τους έγινε κατά κύριο λόγο από βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά). 

 

 
� Η βιοποικιλότητα 

 

Ο Gayford  (2000), σε έρευνα που έκανε σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, στην Νότια Αγγλία, από το Σεπτέµβρη του 1997 έως το ∆εκέµβρη του 1998, 

χρησιµοποιώντας οµάδες εστίασης (focus groups) αποτελούµενες από τέσσερα έως πέντε 
µέλη η καθεµία, κατέληξε, µεταξύ άλλων, και σε συµπεράσµατα όπως: 
- σχετικά µε το τι είναι η βιοποικιλότητα, οι εκπαιδευτικοί ήταν καλά πληροφορηµένοι 
(έδειξαν να κατανοούν τις βασικές αρχές που περιλαµβάνει η ποικιλότητα µεταξύ ειδών 

καθώς και η ποικιλότητα µέσα στο ίδιο είδος και ότι αυτά είναι άµεσα σχετιζόµενα µε την 

ποικιλία στο περιβάλλον). 

- σχετικά µε το ποια θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως τη σηµασία της βιοποικιλότητας, µεταξύ 

των απαντήσεων που δόθηκαν, ως σπουδαιότερη θεωρήθηκε ότι  για τη διατήρηση της 
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βιοποικιλότητας, απαιτείται η ύπαρξη φυσικής ισορροπίας µέσα στη βιόσφαιρα. 

Εξαφάνιση ενός από τα είδη µπορεί να επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες στην οικολογία 

ολόκληρου του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο της 
διατήρησης. Το φυσικό περιβάλλον είναι ένας πόρος για τους ανθρώπινους πληθυσµούς, 
υπάρχουν πολλές χρήσεις των ζωντανών οργανισµών που είναι άγνωστες τώρα αλλά που 

θα µπορούσαν να είναι εξαιρετικά σηµαντικές στο µέλλον. Υπήρξαν αισθητικές 
εκτιµήσεις, ανθρωπιστικές ή ηθικές εκτιµήσεις, όπως η παραχώρηση του πλανήτη στις 
επόµενες γενιές όπως τον βρήκαµε ή βελτιώνοντάς τον. Όσον αφορά αυτό το ζήτηµα, κατά 

τη συζήτηση µέσα στις οµάδες εστίασης, συχνά δόθηκε έµφαση σε µη-επιστηµονικές 
πτυχές της σπουδαιότητας της διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
- σχετικά µε το αν θεωρούν ότι η βιοποικιλότητα βρίσκεται υπό απειλή, και αν αυτό 

συµβαίνει, αν προκαλείται κυρίως από τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθώς και αν 

θεωρείται σοβαρό θέµα, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στη συγκεκριµένη έρευνα 

απάντησαν στην πλειονότητά τους, «ναι» σε όλα τα σηµεία. Εντούτοις, κάποια 

διαφορετικότητα εκφράστηκε δεδοµένου ότι κάποιοι αναγνώρισαν ότι έχουν υπάρξει 
τεράστιες περίοδοι εξάλειψης της βιοποικιλότητας, στο µακρινό παρελθόν, λόγω φυσικών 

αιτιών και η βιόσφαιρα έχει ανακτήσει, µε ουσιαστικά όµως αλλαγµένες τη χλωρίδα και 
την πανίδα.  Έγινε έντονα κατανοητό ότι, το να περιµένουµε σηµαντικά αποδεικτικά 

στοιχεία για την ανθρώπινη πρόκληση της  µείωση της βιοποικιλότητας, διατρέχουµε τον 

κίνδυνο να είναι πάρα πολύ αργά τότε, για να αντιστραφεί η διαδικασία. Η έµφαση ήταν 

στη σηµασία της διαφοράς µεταξύ της προκληθείσας µείωσης από τους ανθρώπους και της 
φυσικής µείωσης της βιοποικιλότητας. Προσδιορίστηκε η σύνδεση της µείωσης της 
βιοποικιλότητας µε την παγκόσµια κλιµατική αλλαγή και παρέµεινε η αµφιβολία  για το 

εάν αυτή προκαλείται κυρίως από την ανθρώπινη παρέµβαση ή όχι. 
 

Οι Summers et al. (2000),   προσπάθησαν µε µια, σε βάθος, ποιοτική µελέτη 

συνέντευξης να διερευνήσουν την κατανόηση ενός µη τυχαίου δείγµατος δώδεκα (12) εν 

ενεργεία δασκάλων κρατικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε επτά θέµατα: 

βιοποικιλότητα, ο κύκλος άνθρακα, η παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου, το όζον, πηγές ενέργειας. ανάλυση κύκλου της ζωής (ενός 
βιοµηχανοποιηµένου προϊόντος), και ικανότητα υποστήριξης. Η εργασία εκτελέστηκε σε 
δύο φάσεις: στη φάση I κάλυψαν τη βιοποικιλότητα, την παγκόσµια αύξηση της 
θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου, τον κύκλο άνθρακα και το όζον και 
στη φάση  ΙΙ  τα υπόλοιπα τρία θέµατα.   

Μετά από αυτό,  δύο ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε έναν πολύ µεγαλύτερο αριθµό 

εκπαιδευτικών. Το ένα ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε τη βιοποικιλότητα και τον κύκλο του 

άνθρακα και το άλλο το όζον και την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. Το πρώτο ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε 85 εργαζόµενους 
δασκάλους σε εννέα διαφορετικά κρατικά σχολεία,  και  120 σπουδαστές δασκάλους. Το 

δεύτερο ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε άλλους 85  δασκάλους σε περισσότερα από 19  

κρατικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, και 88 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας  
εκπαίδευσης που τελείωναν την ετήσια επιµόρφωσή τους. 

 Η µελέτη θεωρήθηκε ικανή να προσδιορίσει τις επιστηµονικές έννοιες που ήταν 

πολύ κατανοητές και εκείνες που δεν ήταν αρκετά κατανοητές. Αναφέρθηκαν επίσης 
κάποιες έννοιες που απουσίαζαν εντελώς από του ερωτώµενους καθώς και κάποιες 
εναλλακτικές αντιλήψεις που υπήρχαν. Αν και τα συµπεράσµατα, όπως αναφέρουν οι 
ερευνητές, δεν µπορούν να γενικευτούν σε όλους  τους δασκάλους, η πολύ καλή 

επιστηµονική κατάρτιση οκτώ δασκάλων του δείγµατος, δείχνει ότι µερικές από τις 
αναφερόµενες δυσκολίες είναι πιθανό να βρεθούν και ευρύτερα. Ακόµη ανέφεραν, ότι και 
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οι βασικές εξηγήσεις και οι δυσκολίες κατανόησης που εµφάνισαν οι δάσκαλοι, µπορούν 

να χρησιµεύσουν και στα προγράµµατα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  
Η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε ότι αυτή η οµάδα των 12 δασκάλων επέδειξε 

σηµαντική κατανόηση σε µερικές πτυχές των τεσσάρων περιβαλλοντικών θεµάτων που 

ερευνήθηκαν. Όµως, κάποιες άλλες βασικές επιστηµονικές ιδέες που κρύβονται κάτω από 

αυτά τα θέµατα  έγιναν λιγότερο κατανοητές από τους δασκάλους ή ήταν απούσες. Τα 

συµπεράσµατα για τις αντιλήψεις των δασκάλων που αποκαλύφτηκαν από τη 

συγκεκριµένη έρευνα, για τη βιοποικιλότητα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:   
⇒ από τους περισσότερους δασκάλους επιδείχθηκαν επιστηµονικές ιδέες για τη φύση των 

ειδών, τη µοναδικότητα και την αλληλεξάρτησή τους (αν και υπήρξε κάποια αβεβαιότητα 

για τη φύση των οικοσυστηµάτων) 

⇒ αναγνωρίστηκε κατά ένα µεγάλο βαθµό η απώλεια της ποικιλότητας των ειδών και 
θεωρήθηκε από όλους ως αρνητική συνέπεια της ανθρώπινης δραστηριότητας 
⇒  πολλοί συµφώνησαν ότι είναι αναγκαία η ποικιλότητα των ειδών κυρίως όµως για τη 

χρηστική της αξία προς τον άνθρωπο  

⇒ ενώ ένας ικανοποιητικός αριθµός ερωτηθέντων περιέγραψε τη φύση της ποικιλότητας  
µέσα  σε ένα είδος µε  απλούς γενετικούς όρους, δύο σηµαντικά συµπεράσµατα ήταν: η 

φτωχή συνειδητοποίηση των δασκάλων για την  απώλεια αυτού του είδους ποικιλότητας 
καθώς και του εξελικτικού µηχανισµού εξαιτίας του  οποίου επιτρέπεται η προσαρµογή και 
η επιβίωση των ειδών.  

Ειδικότερα για τις επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα:  

Μερικές επιστηµονικές αντιλήψεις έγιναν κατανοητές από πολλούς από τους 
ερωτώµενους ενώ άλλοι έγιναν λιγότερο ευρέως κατανοητοί. Παραδείγµατος χάριν, οκτώ 

από τους δασκάλους έδειξαν να έχουν συνειδητοποιήσει ότι ένα είδος καθορίζεται από την 

αναπαραγωγική αποµόνωσή του από τα άλλα είδη. Εννέα από τους δασκάλους ήξεραν ότι 
ο αριθµός ειδών, δηλαδή η ποικιλότητα  των ειδών, µειωνόταν και επτά θεώρησαν ότι 
αυτός ο τύπος βιοποικιλότητας ωφέλησε την ανθρωπότητα (π.χ. γίνονται αναφορές για τα 

τροπικά δάση ότι είναι τεράστιες ανεξερεύνητες περιοχές για τα νέα φάρµακα…(αξία 

χρήσης), επτά δάσκαλοι ήξεραν και για τη γενική γενετική οµοιότητα µεταξύ των ατόµων 

σε ένα είδος και τη µικρή γενετική παραλλαγή που τα διακρίνει. Αυτές, φυσικά, οι 
εµφανιζόµενες µικρές γενετικές παραλλαγές µεταξύ των ατόµων µέσα σε ένα είδος µπορεί 
να δηµιουργούν τις ιδιότητες που παρέχουν "την ικανότητα" σε κάποια άτοµα  να 

επιβιώνουν, όπως περιγράφεται στο δόγµα ∆αρβίνου…"της επιβίωσης του 

καταλληλότερου". Έτσι, η φυσική γενετική ποικιλότητα που βρίσκεται  µέσα  σε ένα είδος 
είναι αυτή που του επιτρέπει να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες. Μόνο τρεις δάσκαλοι 
ήταν σε θέση να απαντήσουν συγκεκριµένα σχετικά µε τη µείωση αυτής της 
βιοποικιλότητας, µια πτυχή της οποίας είναι και η αυξανόµενη τάση της γεωργίας για 

ύπαρξη όλο και λιγότερων ποικιλιών παραγόµενων τροφίµων. Και οι δώδεκα δάσκαλοι 
αναγνώρισαν την αλληλεξάρτηση, ή "την ισορροπία", µεταξύ των ειδών και µπορούσαν να 

δώσουν ένα παράδειγµα των σχέσεων µεταξύ τους στις κοινωνίες, όπως η σίτιση ή ο 

ανταγωνισµός. Οι συχνά συγκεκριµένες απαιτήσεις διαβίωσης πολλών ειδών στα 

οικοσυστήµατα, που είναι µια έκφραση αυτής της αλληλεξάρτησης, αναγνωρίστηκε µόνο 

από έξι δασκάλους. Μόνο έξι από τους δασκάλους όρισαν σωστά τον όρο "οικοσύστηµα ", 

δηλαδή περιέλαβαν και τους αβιοτικούς παράγοντες, όπως το χώµα ή το νερό. Η δυσµενής 
επίδραση του ανθρώπου στα είδη των οικοσυστηµάτων, και η επακόλουθη απώλεια 

βιοποικιλότητας, αναγνωρίστηκαν οµόφωνα, καθώς επίσης και οι 12 δάσκαλοι απάντησαν 

µε βεβαιότητα ότι οποιοδήποτε είδος εξαφανιστεί, είναι αναντικατάστατο. 

Σχετικά µε τις µερικώς επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη 

συγκεκριµένη έρευνα: 
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Οι µερικώς επιστηµονικές αντιλήψεις των δασκάλων, συγκροτήθηκαν από τις 
γενικευµένες ή τις µη συγκεκριµένες αντιλήψεις που αποκαλύφτηκαν για τα θέµατα που 

ερευνήθηκαν. Για παράδειγµα, τρεις περιέγραψαν την απώλεια βιοποικιλότητας   των 

ειδών γενικότερα ως "ζώα  σκοτωµένα από" ή ως “αφανισθέντα”, παρά ως µείωση του 

συνολικού αριθµού ύπαρξης ειδών. ∆ύο ήξεραν ότι υπάρχει µια ανάγκη για τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας των ειδών, αλλά ήταν ανίκανοι να δώσουν έστω και ένα συγκεκριµένο 

παράδειγµα που να αποδεικνύει γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη. Οµοίως, µόνο πέντε 
γνώριζαν τη "οµοιότητα" των φυτών σε µια σύγχρονη µονάδα παραγωγής σιταριού, αλλά 

δεν µπορούσαν να εξηγήσουν το πώς από αυτή την “οµοιότητα” επέρχεται η  απώλεια της 
βιοποικιλότητας   στα είδη. Η αυξανόµενη δυνατότητα των ειδών, λόγω της 
βιοποικιλότητας, να αντισταθούν στην εξάλειψή τους, αναγνωρίστηκε από έξι δασκάλους 
αλλά αυτό οφειλόταν πιθανά σε µια γενικά αυξανόµενη  ανθεκτικότητά τους παρά στην 

επιβίωση των καταλληλότερων ατόµων.  Οµοίως, τέσσερις σκέφτηκαν ότι το γεγονός που 

επέτρεψε σε ένα είδος να προσαρµοστεί ήταν περισσότερο η γενική ικανότητα παραλλαγής 
του, π.χ. "οι άµυνές του", παρά η γενετική του παραλλαγή, δηλαδή "η δυνατότητα του 

καταλληλότερου να επιζήσει” να έχει στην κατοχή του  "περισσότερη " πρώτη ύλη. 

Οι ελλιπείς αντιλήψεις ταξινοµήθηκαν επίσης ως µερικώς επιστηµονικές αντιλήψεις. 
Για παράδειγµα, τέσσερις δάσκαλοι περιέγραψαν ένα οικοσύστηµα από την άποψη των 

συνθηκών διαβίωσης χωρίς αναφορά των αβιοτικών παραγόντων. Τρεις θεώρησαν ότι 
µόνο µερικά είδη σε ένα οικοσύστηµα είχαν τις συγκεκριµένες απαιτήσεις διαβίωσης και ο 

ίδιος αριθµός δασκάλων γνώριζε είτε τη βασική γενετική οµοιότητα των ατόµων είτε την 

παραλλαγή µεταξύ τους αλλά όχι τις δύο.  

 Σχετικά µε τις µη-επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα: 

Αυτές µπορούν να προκύψουν από τη λανθασµένη επιστηµονική γνώση, τις 
παγκόσµιες ερµηνείες των φαινοµένων (Solomon, 1983), τα µπερδέµατα της γλώσσας, ή 

τις ανθρωποµορφικές (προσδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά) αντιλήψεις. Για 

παράδειγµα, τέσσερις δάσκαλοι νόµιζαν ότι διαφορετικά είδη µπορούν να αναπαραχθούν  

το ένα µε το άλλο και ένας σκέφτηκε ότι η ανθεκτικότητα που αναπτύσσεται στις 
ασθένειες µπορεί να µεταφερθεί προς την επόµενη γενεά (µια άποψη του Λαµάρκ). Ένας 
άλλος απέδωσε την παραλλαγή που βρέθηκε στα άτοµα , περισσότερο στο περιβάλλον, 

παρά στη γενετική παραλλαγή. Ένας δάσκαλος εξέφρασε µια καθηµερινή άποψη του 

άγριου σιταριού ως "µεγαλύτερο, πιο πράσινο, φυσικότερο και πιο σκληρό (αγνοώντας το 

ότι είναι γενετικά διαφορετικό). Κατά την εξήγηση του όρου "οικοσύστηµα" ένας  
δάσκαλος φάνηκε να το συγχέει  µε "την κοινότητα" και άλλος µε "τη βιόσφαιρα". Τέλος, 
δύο δάσκαλοι εµφάνισαν αντιλήψεις σύµφωνα µε τις οποίες προσδίδουν ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά στα άγρια φυτά για την ανθεκτικότητά τους στις ασθένειες. 
 

Οι Summers et al. (2001), µετά τις συνεντεύξεις που έκαναν στους δασκάλους 
συνέχισαν την  έρευνά τους µε ερωτηµατολόγια και κατέληξαν στα παρακάτω 

συµπεράσµατα για τις εναλλακτικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη 

βιοποικιλότητα: 

⇒ υπάρχει άγνοια για το ότι η εκλεκτική αναπαραγωγή από τους προγόνους των 

διαφόρων ειδών µειώνει  πολύ  το αρχικό ποικίλο γενετικό υλικό τους 
⇒ σύγχυση µεταξύ του "οικοσυστήµατος" και της "κοινότητας" (περιλαµβάνει  µόνο τους 
ζωντανούς οργανισµούς) 
⇒ διαφαίνεται µια Λαµαρκιανή άποψη της εξέλιξης (δηλαδή κληρονοµιά των επίκτητων 

χαρακτηριστικών). Οι αλλαγές σε έναν οργανισµό, που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της 
ζωής του, δεν µεταφέρονται στους απογόνους του. Μόνο οι γενετικές αλλαγές στα 

αναπαραγωγικά κύτταρα, µεταφέρονται 
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⇒ σύγχυση µεταξύ " οικοσυστήµατος" και " βιόσφαιρας” 

⇒ σύγχυση των διαφορών µεταξύ των ατόµων λόγω του περιβάλλοντος, µε εκείνες λόγω 

της κανονικής γενετικής παραλλαγής των ατόµων. 

 

 

� Φαινόµενο του θερµοκηπίου 

 

Η Dove (1996), ερεύνησε στην Αγγλία, τις γνώσεις εξήντα φοιτητών υποψήφιων 

δασκάλων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του πρώτου και δεύτερου έτους σπουδών, 

χρησιµοποιώντας ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα, µεταξύ των άλλων θεµάτων («τρύπα» 

όζοντος και όξινης βροχής), περιλάµβανε και το θέµα του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

για το οποίο κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα:  

⇒ Μόνο το 4% των ερωτηθέντων φοιτητών-δασκάλων, διέκρινε σωστά την εισερχόµενη 

ηλιακή ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος από την εξερχόµενη ακτινοβολία µεγάλου 

µήκους κύµατος που παγιδεύεται. Πολλοί ήταν αυτοί που σκέφτηκαν ότι ήταν η ηλιακή, 

και όχι η ακτινοβολία που εκπέµπεται από τη γήινη επιφάνεια για να παγιδευτεί από τα 

αέρια θερµοκηπίου. Κοινή αντίληψη των περισσοτέρων ήταν πως το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία που περνά µέσω των «τρυπών» στο 

στρώµα του όζοντος και θερµαίνει τη γη. Μερικοί ακόµη σκέφτηκαν ότι τα αέρια 

θερµοκηπίου είναι υπεύθυνα για τις τρύπες που επιτρέπουν στην ηλιακή ακτινοβολία να 

εισέλθει στη γη.  

⇒ Σχετικά µε τις αντιλήψεις τους για το ποια θεωρούν ως αέρια θερµοκηπίου, πιο γνωστά 

φάνηκαν να είναι: την πρώτη θέση κατέχει το διοξείδιο του άνθρακα (66%) και τη δεύτερη 

θέση το µονοξείδιο του άνθρακα (27%), που σύµφωνα µε την ερευνήτρια, αυτό συνέβη 

επειδή θεωρήθηκε ως κοινός ρύπος που εκπέµπεται από τις εξατµίσεις των αυτοκινήτων. 

Σε τρίτη θέση είναι οι χλωροφθοράνθρακες (24%), οι οποίοι αναφέρθηκαν αρκετά, 

πιθανώς λόγω της σύνδεσής τους µε τη µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος. Σε τέταρτη 

θέση αναφέρθηκε και το οξυγόνο (14%), καθώς και το διοξείδιο του θείου (10%), σαν 

αέρια θερµοκηπίου. Λίγες αναφορές (10%) υπήρξαν για το µεθάνιο ως αέριο θερµοκηπίου 

και το όζον (7%), ενώ το νιτρώδες οξείδιο και οι υδρατµοί δεν αναφέρθηκαν καθόλου.  

⇒ Λόγω της ενηµέρωσης από τα ΜΜΕ, που έχουν εστιάσει στο διοξείδιο του άνθρακα, 

απαντήθηκε σωστά σε µεγάλο ποσοστό (85%) ότι αυτό είναι ένα «πολύ άφθονο αέριο». Τα 

ποσοστά απάντησης όµως στην ερώτηση για το αν είναι και το «πιο δραστικό» αέριο, 

µοιράστηκαν και µόνο το (39%) απάντησε σωστά. Αλλά και οι περισσότεροι από αυτούς 
που απάντησαν σωστά, έδειξαν να θεωρούν ως το πιο δραστικό αέριο το µονοξείδιο του 

άνθρακα και όχι τους χλωροφθοράνθρακες ή το νιτρώδες οξείδιο ή έστω το µεθάνιο. 

⇒ Για το αν θεωρούσαν ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι σηµαντικό για τη ζωή, 

µόνο το 37% το θεώρησε σηµαντικό, το 46% δεν το θεώρησε σηµαντικό και το 17% 

δήλωσε άγνοια. Από αυτούς που το θεώρησαν σηµαντικό, µόνο το 21% συνειδητοποίησε 
ότι αυτό συµβαίνει επειδή βοηθά στο να διατηρεί τη γη θερµή. Ένα 10% αντιλήφθηκε την 

αξία του θεωρώντας το ως ένα προστατευτικό στρώµα (σύγχυση µε το στρώµα του 

όζοντος). Αυτοί που θεώρησαν ότι δεν είναι σηµαντικό για τη ζωή το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου, απέρριψαν την επίδραση του φαινοµένου ως επικίνδυνη. 

⇒ Το 67% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου δεν είναι 
εξολοκλήρου αποτέλεσµα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ενώ 31% θεώρησαν ότι το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι, καθολικά, αποτέλεσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
⇒ Οι ερωτηθέντες σπουδαστές στις ερωτήσεις για τις προβλέψεις σχετικά µε το ποσό  

αύξησης της στάθµης της θάλασσας και της θερµοκρασίας, έδωσαν απαντήσεις που είναι 
ελαφρώς υψηλότερες από τις τρέχουσες προβλέψεις των επιστηµόνων, γεγονός που 
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πιθανώς απορρέει από την ενηµέρωση των ΜΜΕ που δηµοσιοποιούσαν εκτιµήσεις 
µεγαλύτερες από τις τρέχουσες. 
⇒ Σχετικά µε την εκτίµηση για το αν µε τη αύξηση του φαινόµενου του θερµοκηπίου, 

αυξηθούν και η θερµοκρασία και οι βροχοπτώσεις στην Αγγλία, οι ερωτηθέντες στην 

ολότητά τους συµφώνησαν µε την αύξηση της θερµοκρασίας, όµως για την αύξηση των 

βροχοπτώσεων παρουσιάστηκε έντονη αβεβαιότητα. Το 53% δήλωσε ότι οι βροχοπτώσεις 
θα αυξηθούν, το 23% ότι δε θα αυξηθούν και το 24% δήλωσε άγνοια του θέµατος. Σαν 

κυριότερη εξήγηση για την αύξηση των βροχοπτώσεων θεωρήθηκε αυτή κατά την οποία 

τα παγόβουνα θα λιώσουν και θα παράγουν περισσότερο νερό για να εξατµιστεί κα να 

υγροποιηθεί ξανά για να δηµιουργηθεί βροχή. Άλλη αντίληψη ήταν αυτή που αναφερόταν 

στον κύκλο του νερού ο οποίος εντείνεται µε τις υψηλότερες θερµοκρασίες, προκαλώντας 
περισσότερη εξάτµιση άρα και βροχόπτωση. Αυτοί που θεώρησαν ότι οι βροχοπτώσεις θα 

µειωθούν, δίνουν εξηγήσεις όπως ότι το θερµότερο κλίµα είναι επαγωγικά και ξηρότερο. 

⇒ Οι εξηγήσεις που έδωσαν οι φοιτητές για να εξηγήσουν την αύξηση των φυτών 

εξαιτίας του φαινόµενου του θερµοκηπίου, ήταν η περισσότερη ζέστη και η υγρασία. 

Κάποιοι ανέφεραν και τα ευεργετικά αποτελέσµατα της αύξησης του διοξειδίου του 

άνθρακα. Μερικοί ερωτηθέντες αφού έκαναν µια λανθασµένη σύνδεση της παγκόσµιας 
αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του φαινόµενου του θερµοκηπίου, µε τη µεγαλύτερη 

ηλιοφάνεια που θεωρούν πως θα προκύψει, στη συνέχεια θεώρησαν ότι αυτή η αύξηση της 
ηλιοφάνειας θα δηµιουργήσει και περισσότερη φωτοσύνθεση. 

⇒ Σε ποσοστό 80% θεώρησαν ότι η µεγαλύτερη δεντροφύτευση θα µειώσει το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου µε κυριότερη εξήγηση γι’ αυτό, την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα 

που θα απορροφηθεί από τα φυτά και τον εµπλουτισµό του αέρα µε οξυγόνο αν και 
µεγάλος αριθµός επεξηγήσεων ήταν ασαφείς. Ελάχιστοι, από αυτούς που θεωρούσαν ότι η 

δεντροφύτευση δεν θα µειώσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου, ανέφεραν σαν αιτία το 

γεγονός ότι οι φυτείες ρυζιού παράγουν µεθάνιο και άρα συµβάλλουν στην αύξηση του 

φαινόµενου του θερµοκηπίου. 

⇒ Η σύγχυση µεταξύ του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της «τρύπας» στο στρώµα του 

όζοντος αποκαλύφθηκε και στο εν λόγω δείγµα σε ποσοστό 68% αφού «µε την 

καταστροφή του όζοντος περισσότερες ακτίνες του ήλιου θα εισέρχονται στη γη και θα 

εντείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου». 

⇒ Σε ποσοστό 68% οι φοιτητές θεώρησαν ότι ενδεχόµενη αύξηση του φαινόµενου του 

θερµοκηπίου θα αυξήσει τις περιπτώσεις καρκίνου του δέρµατος και αυτό θα γινόταν γιατί, 
σύµφωνα µε τις εξηγήσεις του 80% των ερωτηθέντων, περισσότερη υπεριώδης 
ακτινοβολία θα εισέλθει στη γη (κάποιοι µάλιστα 23% ανέφεραν και συγκεκριµένα ότι η 

ακτινοβολία θα εισέλθει µέσω των τρυπών στο στρώµα του όζοντος). 
⇒ Υπήρξαν δύο εναλλακτικές αντιλήψεις εδώ: α) η µια αντίληψη ήταν σχετικά µε τη 

σύνδεση του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε τη µείωση του όζοντος, αποτέλεσµα που 

συµφωνεί και µε την έρευνα των Boyes & Stanisstreet (1992) και β) η άλλη αντίληψη, ότι 
η µείωση του όζοντος θα οδηγούσε στην υπερθέρµανση του πλανήτη. 

 

Οι Groves, & Pugh, (1999), διενήργησαν έρευνα µε ερωτηµατολόγιο το οποίο 

αναπτύχθηκε από τους Boyes, et al., (1993), και χορηγήθηκε σε 330 σπουδαστές 
κολλεγίων από τα τµήµατα της Αγωγής, των  Θεωρητικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών, 

των Επιστηµών Υγείας, και των Ελευθέρων Τεχνών (Liberal Arts), ως µερική επιβεβαίωση 

ή µη, των αποτελεσµάτων της µελέτης των Boyes et al. (1993), για να αποκαλυφθεί η 

κατανόηση των σπουδαστών στο θέµα του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Προκειµένου να 

εξεταστεί η επίδραση της φοίτησης, επιλέχτηκαν µόνο οι νεότεροι ή οι µεγαλύτεροι 
σπουδαστές. Έτσι λοιπόν προέκυψε ένα σύνολο συµµετεχόντων από τους οποίους οι µεν 

νεότεροι  είχαν διδαχθεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της επιστηµονικής τους εκπαίδευσης από 
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τα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών τους, ενώ οι µεγαλύτεροι  ήταν σπουδαστές είχαν 

ολοκληρώσει όλη τη σειρά µεθοδολογικών µαθηµάτων της επιστήµης τους. Το 

ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 36 δηλώσεις. 12 δηλώσεις για τις συνέπειες του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου, 12 για τις αιτίες του φαινόµενου του θερµοκηπίου και  12 

εστίαζαν στους τρόπους µείωσης  του φαινόµενου του θερµοκηπίου. Οι ερευνητές 
κατέληξαν σε συµπεράσµατα όπως: 
 

Σχετικά µε τις συνέπειες του φαινοµένου: 

⇒ οι δηλώσεις που εξετάζουν τις συνέπειες του φαινόµενου του θερµοκηπίου, 

αποκάλυψαν την ιδιαίτερη σύγχυση σχετικά µε τη σχέση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

µε τον καρκίνο του δέρµατος και µε την ασφάλεια στο πόσιµο νερό 

⇒ και οι πέντε οµάδες παρουσίασαν επίσης πολύ χαµηλά αποτελέσµατα στην ερώτηση η 

οποία εξέταζε τη µείωση όζοντος, και αυτό µπορεί να σχετίζεται µε τις χαµηλές 
απαντήσεις στην ερώτηση για τον καρκίνο του δέρµατος 
⇒ ένα µάλλον υψηλό ποσοστό (76%) των ερωτηθέντων σπουδαστών στο τµήµα της 
Αγωγής θεώρησε ότι µια από τις συνέπειες της αύξησης του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

θα είναι και οι περισσότεροι σεισµοί   
⇒ η πλειονότητα των ερωτηθέντων σωστά αναγνώρισαν ότι εάν αυξηθεί το φαινοµένου 

του θερµοκηπίου η γη θα ζεσταθεί και γενικότερα ότι µια αύξηση στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου θα οδηγήσει σε αλλαγές στον παγκόσµιο καιρό 

⇒ επίσης η γνώµη της πλειονότητας των ερωτηθέντων συνέπεσε µε την τρέχουσα 

επιστηµονική αντίληψη ότι µια αύξηση στο φαινόµενο του θερµοκηπίου θα οδηγήσει στην 

τήξη µερικών από τους πολικούς πάγους. 
 

Σχετικά µε τις αιτίες του φαινοµένου: 

⇒ από τις απαντήσεις, φάνηκε ότι υπήρξε σύγχυση για τις αιτίες του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, αναφέροντας σχετικά ως τέτοιες, τα ραδιενεργά απόβλητα, την όξινη βροχή, 

και την «τρύπα» του όζοντος 
⇒ θεωρούν ότι οι πάρα πολλές ακτίνες του ήλιου που φτάνουν στη γη, συσχετίζονται 
πιθανώς µε την «τρύπα» στο στρώµα του όζοντος.  ∆ηλαδή δίνεται από τους σπουδαστές 
εξήγηση του τύπου ότι εξαιτίας της τρύπας στο στρώµα του όζοντος, φτάνουν στη γη πάρα 

πολλές ακτίνες του ήλιου. Επίσης λανθασµένα θεωρούν ότι µάλλον η ηλιακή ακτινοβολία, 

παρά η παγίδευση της ανακλώµενης θερµότητας, είναι η αιτία της παγκόσµιας αύξησης 
της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Τα αποτελέσµατα αυτά 

βρέθηκαν και στη έρευνα των Boyes et al. (1993) σε παιδιά δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
⇒ οι ερωτώµενοι σπουδαστές φάνηκαν να έχουν συνειδητοποιήσει πως η µείωση του 

όζοντος µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση του καρκίνου του  δέρµατος, και από αυτή την 

αντίληψη αναπτύσσουν µια γενική πεποίθηση ότι η µείωση όζοντος, το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου, και ο καρκίνος του δέρµατος συσχετίζονται αιτιωδώς 
⇒ οι ερωτώµενοι σηµείωσαν πολύ υψηλότερες επιδόσεις στην ερώτηση που βεβαιώνει 
ότι η χρήση των χλωροφθορανθράκων θα επιδεινώσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Αυτό θα µπορούσε να δείξει πως έχουν µάθει ότι αυτά τα αέρια ενεργούν για να 

συγκρατήσουν τη θερµότητα κοντά στη γήινη επιφάνεια, αλλά µπορεί να δείξει, όπως και 
οι Boyes et αl. (1993) αναφέρουν, ότι συνδέουν λανθασµένα την επίδραση των 

χλωροφθορανθράκων στο στρατοσφαιρικό όζον µε την ιδιότητά τους να συµβάλλουν και 
στην παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινόµενου του  θερµοκηπίου 
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Σχετικά µε τους τρόπους µείωσης  του φαινόµενου του θερµοκηπίου: 

⇒ οι σπουδαστές αποκάλυψαν επίσης διάφορες εναλλακτικές αντιλήψεις για το πώς η 

θερµότητα που προέρχεται από το φαινόµενο του θερµοκηπίου µπορεί να µειωθεί, αλλά 

συνολικά, σηµείωσαν εδώ καλύτερα αποτελέσµατα απ’ ό,τι στις δύο προηγούµενες 
κατηγορίες 
⇒ δια φάνηκε η αντίληψη ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου µπορεί να γίνει µικρότερο 

µε τη χρησιµοποίηση της αµόλυβδης βενζίνης, σε όλες τις οµάδες σπουδαστών  που πήραν 

µέρος στην έρευνα (20% των σπουδαστών του τµήµατος των Θεωρητικών και 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών και 13% των σπουδαστών του τµήµατος της Αγωγής, ήταν τα 

υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων). Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι οι σπουδαστές 
πιθανώς καταλαβαίνουν ότι η χρήση της αµόλυβδης βενζίνης είναι καλύτερη από τη χρήση 

της βενζίνης µε µόλυβδο, αλλά φαίνονται να συγχέουν το λόγο για τον οποίο συµβαίνει 
αυτό, αποδίδοντάς το στη µείωση της θερµότητας που προκαλείται από το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου, παρά στην αφαίρεση ενός ρύπου βαρέως µετάλλου από το περιβάλλον 

⇒ τρία άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα: τα πυρηνικά αποθέµατα, το ζήτηµα της 
εξαφάνισης των ειδών και η ρύπανση των παραλιών, εµφανίστηκαν επίσης να συνδέονται 
λανθασµένα µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Το 76% των σπουδαστών του τµήµατος 
της Αγωγής ανέφερε ότι η µείωση των πυρηνικών αποθεµάτων θα µείωνε το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου και το 80%  διαφώνησε µε το ότι η χρήση πυρηνικής ενέργειας αντί της 
ενέργειας της προερχόµενης από τα καύσιµα θα µείωνε το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Το 

80%  είπε ότι η προστασία των σπάνιων φυτών και των ζώων θα βοηθούσε, και το 72% 

ανέφερε ότι η διατήρηση καθαρών των παραλιών, ήταν επίσης χρήσιµη 

⇒ η πλειονότητα των ερωτηθέντων σπουδαστών ανέφερε σωστά ότι η φύτευση 

περισσότερων δέντρων (78% των σπουδαστών της Αγωγής & 85% των σπουδαστών των 

Θεωρητικών και Εφαρµοσµένων επιστηµών), και η λιγότερη χρήση των αυτοκινήτων 

(67% των σπουδαστών της Αγωγής & 70% των σπουδαστών των Θεωρητικών και 
Εφαρµοσµένων επιστηµών), θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη µείωση του φαινόµενου του 

θερµοκηπίου. Εντούτοις, αυτή η µελέτη δεν αποκάλυψε εάν αυτοί οι σπουδαστές 
γνωρίζουν τις κατάλληλες εξηγήσεις γιατί αυτές οι ενέργειες θεωρούνται χρήσιµες. 
 

Οι Summers et al. (2000),  σε έρευνα που διεξήγαγαν (βλ. έρευνες για τη 

βιοποικιλότητα), κατέληξαν και στα ακόλουθα συµπεράσµατα, για την παγκόσµια αύξηση 

της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου: 

⇒ οι περισσότεροι δάσκαλοι που συµµετείχαν στην έρευνα, γνώριζαν το γεγονός της 
παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του φαινόµενου του θερµοκηπίου και τις 
πιθανές κλιµατολογικές συνέπειες αυτού   

⇒ πολλοί ήξεραν για το µηχανισµό µε τον οποίο ένα πραγµατικό θερµοκήπιο "παγιδεύει" 

την ενέργεια του ήλιου, αλλά λίγοι γνώριζαν πλήρως το πώς η γήινη ατµόσφαιρα µιµείται 
αυτήν την διαδικασία   

⇒ µερικοί δάσκαλοι έδειξαν κάποια αβεβαιότητα για τις αιτίες που προκαλούν την 

παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου, καθώς και 
των αρχών πρόληψής της   
⇒ οι δάσκαλοι εµφάνισαν σύγχυση σχετικά µε την αύξηση του φυσικού φαινοµένου του 

θερµοκηπίου εξαιτίας ανθρώπινης δραστηριότητας ή εξαιτίας της ύπαρξης πράγµατι µιας 
φυσικής επίδρασης, καθώς και στη συνειδητοποίηση ότι η γη είναι ένα σύστηµα που και 
λαµβάνει και ακτινοβολεί την ενέργεια του ήλιου.   

Ειδικότερα για τις επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα:  

Στην περίπτωση της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου, οι µηχανισµοί σύµφωνα µε τους οποίους ένα (πραγµατικό) θερµοκήπιο 
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γίνεται θερµότερο από το γύρω χώρο του  φάνηκαν να είναι κατανοητοί από οκτώ 

δασκάλους.  Οι δέκα από αυτούς αναγνώρισαν το γεγονός της παγκόσµιας αύξησης της 
θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου και 11 συµφώνησαν µε τη 

δυνατότητα της αλλαγής κλίµατος ως συνέπεια αυτού. Εντούτοις, µόνο ένας δάσκαλος 
κατάλαβε ότι η υπεραύξηση του φυσικού  φαινοµένου του θερµοκηπίου µπορεί να είναι η 

αιτία της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας. 
Σχετικά µε τις µερικώς επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη 

συγκεκριµένη έρευνα:  

Έξι δάσκαλοι ήξεραν ότι το φαινόµενο προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα ή 

"τα αέρια" αλλά δεν µπορούσαν να προχωρήσουν σε εξήγηση του πώς γίνεται  αυτό, 

δηλαδή µε την παγίδευση περισσότερης  ενέργειας του ήλιου από αυτό που  συνέβαινε 
κανονικά. Περιγράφεται από κάποιους η αβεβαιότητα που υπάρχει για το εάν η παγκόσµια 

αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι µέρος ενός 
φυσικού κύκλου ή µια συνέπεια των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά επιβεβαιώνεται 
και η ανάγκη για δράση, σε περίπτωση που αποδειχθεί  η τελευταία να είναι η αιτία, 

δηλαδή αναφέρονται κάποιες αρχές πρόληψης. Έξι δάσκαλοι ανέφεραν ένα ή δύο από 

αυτά τα σηµεία αλλά όχι όλα τους.   
Σχετικά µε τις µη-επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα:  

Τέσσερις δάσκαλοι σκέφτηκαν ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου οφειλόταν απλώς 
στις ανθρώπινες δραστηριότητες και φάνηκε απληροφόρητο για το φυσικό φαινόµενο του 

θερµοκηπίου που διατηρεί τη γη σε µια θερµοκρασία κατάλληλη για τη ζωή.  

 

Οι Summers et al. (2001), µετά τις συνεντεύξεις που έκαναν στους δασκάλους 
συνέχισαν την  έρευνά τους µε ερωτηµατολόγια και κατέληξαν στα παρακάτω 

συµπεράσµατα για τις εναλλακτικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την 

παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου: 

⇒ οι «τρύπες»  στο στρώµα όζοντος είναι υπεύθυνες για την παγκόσµια αύξηση της 
θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

⇒ δεν υπάρχει κανένα φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου που υποστηρίζει τη ζωή, µόνο 

αυτό που συµβαίνει λόγω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου  

⇒ καµία ιδέα της απαραίτητης ισορροπίας µεταξύ της ενέργειας που παραλαµβάνονται 
από τον ήλιο και αυτής που ακτινοβολείται στο διάστηµα 

⇒ καµία κατανόηση της σχέσης µεταξύ των δέντρων και του ποσού του CO2  στην 

ατµόσφαιρα  

⇒ σύγχυση του στρώµατος του όζοντος µε το ατµοσφαιρικό CO2  

⇒ η παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

οφείλεται σίγουρα στις ανθρώπινες δραστηριότητες - καµία αντίληψη για την αβεβαιότητα 

των αιτιών της  
 

Η Κhalid  (2001), διεξήγαγε έρευνα, την περίοδο από το φθινόπωρο του 1997 έως και 
την άνοιξη του 1998, σε 113 φοιτητές (τριτοετείς ή τεταρτοετείς) δασκάλους 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (91 γυναίκες και 22 άντρες), ενός πανεπιστηµίου των Η.Π.Α., 

για τρία περιβαλλοντικά ζητήµατα: το φαινόµενο του θερµοκηπίου, το ατµοσφαιρικό όζον, 

και την όξινη βροχή. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε 29 ερωτήµατα-δηλώσεις, για 

να εξετάσει τους ερωτώµενους στα αίτια, στις συνέπειες και στις αλληλεπιδράσεις των 

τριών ζητηµάτων. Οι σηµαντικότερες αντιλήψεις που βρέθηκαν στη µελέτη ήταν: 

⇒ η µείωση όζοντος µπορεί να προκαλέσει την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας 
λόγω του φαινόµενου του θερµοκηπίου και το αντίθετο  
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⇒ η αύξηση του φαινόµενου του θερµοκηπίου µπορεί να προκαλέσει καρκίνο του 

δέρµατος. Αφού υπάρχει η εναλλακτική αντίληψη ότι το φαινόµενου του θερµοκηπίου 

εντείνει τη µείωση του όζοντος, άρα µε τη µείωση αυτή, περισσότερες ηλιακές ακτίνες θα 

εισέρχονται στη γη οι οποίες θα συµβάλλουν στην αύξηση του καρκίνου του δέρµατος 
⇒ φαίνεται να υπάρχουν εναλλακτικές αντιλήψεις για τη φύση του όζοντος και τη µείωσή 

του.  Όταν οι ερωτώµενοι υποψήφιοι δάσκαλοι,  χρησιµοποίησαν τη λέξη «τρύπες» και ότι 
οι  ακτίνες και τα αέρια µπορούν να περάσουν µέσα από  αυτές τις «τρύπες» στο όζον, 

φαίνεται πως αντιλαµβάνονται τις «τρύπες» σαν ρήξεις σε ένα στερεό στρώµα που 

αφήνουν τις ηλιακές ακτίνες και τα αέρια να περάσουν από µέσα τους 
⇒ ο ρόλος των φυτών στη µείωση του φαινόµενου του θερµοκηπίου είναι ότι τα δέντρα 

και τα φυτά γενικότερα, καταναλώνουν ένα µέρος από το CO2  κατά τη διάρκεια της 
φωτοσύνθεσης και κατ' αυτό τον τρόπο µπορούν να βοηθήσουν να µειωθεί το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου. Εντούτοις, τα δέντρα ούτε παρέχουν κάποιες  θρεπτικές ουσίες που 

εµπλουτίζουν το όζον, ούτε απελευθερώνουν κάποια αέρια τα οποία συµβάλλουν στη 

µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

⇒ οι άνθρωποι καταστρέφουν το όζον και αυτό προκαλεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

⇒ οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η αρχική αιτία του φαινόµενου του θερµοκηπίου 

π.χ. υπήρξαν αναφορές όπως ότι “οι άνθρωποι συµβάλλουν στη ρύπανση”, ή “η 

αποδάσωση, τα αυτοκίνητα και οι εξατµίσεις των αεροπλάνων είναι οι  αιτίες του 

φαινόµενου του θερµοκηπίου”. Είναι αλήθεια ότι όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες 
συµβάλλουν στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου, εντούτοις, καµία από αυτές  
δεν είναι η αρχική αιτία του φαινοµένου του θερµοκηπίου, το οποίο είναι ένα φυσικό 

φαινόµενο. 

 

Η Κhalid  (2003), διεξήγαγε έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, σε δείγµα ευκολίας, 
αποτελούµενο από είκοσι επτά τριτοετείς ή τεταρτοετείς φοιτητές-εκπαιδευτικούς της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενός Πανεπιστηµίου των Η.Π.Α. (δεκαέξι άντρες και δέκα 

γυναίκες- ένας δε δήλωσε το φύλο του), την περίοδο από το φθινόπωρο του 1997 έως και 
την άνοιξη του 1998, µε σκοπό να ανακαλύψει και να περιγράψει τις πιθανές εναλλακτικές 
αντιλήψεις του δείγµατος, µεταξύ άλλων, και στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Κατέληξε 
στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

⇒ Οι συγκεκριµένοι φοιτητές σε ποσοστό 93% γνώριζαν ότι το CO2 είναι το πιο άφθονο 

αέριο θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, εµφάνισαν όµως κάποιες εναλλακτικές αντιλήψεις 
όπως: «το αυξανόµενο ποσό CO2 αντιδρά µε το χλώριο», «το CO2 καταστρέφει το όζον και 
το όζον αποτελείται από CO2 και είναι αυτό που αναπνέουµε», γενικά λοιπόν 

διαπιστώθηκε η εναλλακτική αντίληψη ότι τα αέρια θερµοκηπίου καταστρέφουν τα µόρια 

του όζοντος.  
⇒ Ενώ γνώριζαν σε ποσοστό 96% ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου θα αυξήσει τη µέση 

θερµοκρασία της Αµερικής, εµφανίστηκαν εναλλακτικές αντιλήψεις όπως ότι περισσότερη 

ηλιακή ακτινοβολία θα περάσει µέσω του λεπτού στρώµατος του όζοντος και θα αυξήσει 
τη θερµοκρασία στη γη.  

⇒ Ενώ το 89% των ερωτηθέντων, στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τις αιτίες που 

δηµιουργούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου έδωσαν σωστές απαντήσεις περιγράφοντας 
διάφορα φυσικά φαινόµενα, όπως δράση βακτηρίων, ηφαίστεια και η αναπνοή, κάποιοι, 
λόγω σύγχυσης, έδιναν απαντήσεις όπως: η αποδάσωση, σαν ανθρώπινη δραστηριότητα, 

είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία αυτού του προβλήµατος, και οι άνθρωποι µειώνουν το 

όζον, και έτσι προκαλείται το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

⇒ Σε ποσοστό 56% θεωρούσαν ότι οι «τρύπες» στο στρώµα του όζοντος θα αυξήσουν το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου, είτε γιατί θα επιτρέψουν να περάσει περισσότερη 

ακτινοβολία στην επιφάνεια της γης, είτε γιατί το όζον απορροφά την ακτινοβολία 
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υψηλότερης συχνότητας, η οποία αν φθάσει στο έδαφος, θα παραγάγει περισσότερη 

θερµότητα. Άλλες εναλλακτικές αντιλήψεις: εξαιτίας της τρύπας στο στρώµα του όζοντος 
είναι πολύ πιο εύκολο για τα αέρια να εισέλθουν στην επιφάνεια της γης. Ένας τύπος 
λοιπόν εναλλακτικής αντίληψης που υπάρχει είναι ότι η εισερχόµενη ηλιακή ακτινοβολία 

είναι αυτή που δηµιουργεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου και ένας δεύτερος τύπος 
εναλλακτικής αντίληψης είναι ότι οι «τρύπες» στο στρώµα του όζοντος είναι υπεύθυνες 
για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

⇒ Σχετικά µε το αν θα αυξηθούν οι βροχές στην Αµερική, κάποιοι σκέφτηκαν ότι: 
φαινόµενο του θερµοκηπίου σηµαίνει και αυξηµένη µέση θερµοκρασία που θα λιώσει τους 
πολικούς πάγους και θα υπάρξει περισσότερο νερό διαθέσιµο. Η πραγµατικότητα είναι ότι 
ο ζεστός αέρας έχει την ικανότητα να συγκρατεί περισσότερη υγρασία και ως εκ τούτου, 

θα υπάρξουν λιγότερες βροχοπτώσεις. 
⇒ Σχετικά µε το αν η αύξηση του φαινόµενου του θερµοκηπίου επιφέρει περισσότερους 
καρκίνους του δέρµατος στην Αµερική, 48% των φοιτητών απάντησε «ναι» και στις 
εξηγήσεις που δόθηκαν διαφαίνονται παρερµηνείες όπως: εξαιτίας της καταστροφής του 

όζοντος, θα παγιδευτεί στην ατµόσφαιρα περισσότερη ακτινοβολία καθώς και ακτίνες UV, 

και θα αυξήσουν τα περιστατικά του καρκίνου του δέρµατος.  
 

 

� Κύκλος του άνθρακα 

 
Οι Summers et al. (2000),  (βλ. έρευνες για τη βιοποικιλότητα), στην έρευνά τους 

κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα για τον κύκλο του άνθρακα: 

⇒ o «εγκλωβισµός»  του άνθρακα µέσα στα ορυκτά καύσιµα, και η παραγωγή διοξειδίου 

του άνθρακα από την αναπνοή και την αποσύνθεση, αναγνωρίστηκαν από λιγότερους από 

τους µισούς  δασκάλους 
⇒ σε ανάλογο ποσοστό, οι δάσκαλοι γνώριζαν ότι κατά την καύση των ορυκτών 

καυσίµων παράγεται διοξείδιο του άνθρακα αλλά δεν µπορούσαν να το ερµηνεύσουν αυτό 

µέσα στα πλαίσια της επιστροφής του "αποθηκευµένου άνθρακα" σε, συγκριτικά σύντοµο 

χρόνο, στην ατµόσφαιρά µας. Τους ήταν αδύνατο δηλαδή να καταλάβουν το πρόβληµα 

που δηµιουργείται στο ισοζύγιο του άνθρακα µε την πολύ γρήγορη επιστροφή στην 

ατµόσφαιρα (σε σχέση πάντα µε το χρόνο που χρειάστηκε για να αποθηκευτεί), του 

άνθρακα που είχε αποθηκευτεί πριν από εκατοµµύρια χρόνια στα βάθη των ωκεανών υπό 

µορφή καυσίµων. 

⇒ παρουσιάστηκε ακόµη αβεβαιότητα από διάφορους δασκάλους για το πόσο διοξείδιο 

του άνθρακα είναι παρών στην ατµόσφαιρα, τι συµβαίνει στον άνθρακα µέσα στην 

ατµόσφαιρα µετά από τη φωτοσύνθεση, και το ρόλο του στην αναπνοή.   

Ειδικότερα για τις επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα:  

Πέντε από τους δασκάλους γνώρισαν ότι το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από το 

κάψιµο των ορυκτών καυσίµων. Ο ίδιος αριθµός ήξερε για την απελευθέρωση του 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα και εξαιτίας της διαβίωσης και αποσύνθεσης. Η 

αποθήκευση του άνθρακα στα ορυκτά καύσιµα, που ειδάλλως θα είχε επιστρέψει στην 

ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης, οµοίως κατανοήθηκε από πέντε 
δασκάλους. Εντούτοις, µόνο δύο δάσκαλοι φάνηκε να γνωρίζουν τις τεράστιες ποσότητες 
"αποθηκευµένου άνθρακα" που απελευθερώνεται συγκριτικά γρήγορα στη σηµερινή 

ατµόσφαιρα µε το κάψιµο των ορυκτών καυσίµων (σε έξι δασκάλους αυτή η ιδέα ήταν 

απούσα).   

Σχετικά µε τις µερικώς επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη 

συγκεκριµένη έρευνα:  
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Η έρευνα αποκάλυψε αρκετές όψεις της κατανόησης των δασκάλων οι οποίες ήταν 

ελλιπείς ή µερικώς επιστηµονικές. Έξι ήξεραν ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο 

υπαρκτό στην ατµόσφαιρα δεν ήξεραν όµως την αναλογία. Αν και ήταν γνωστό από έξι 
δασκάλους ότι το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της 
φωτοσύνθεσης, δεν µπορούσαν να υπολογίσουν αυτό που ακριβώς συµβαίνει, δηλαδή ότι ο 

άνθρακας µπορεί τελικά να γίνει µέρος του σώµατος των φυτών (ή ενός ζώου που τρώει τα 

φυτά). Ο ίδιος αριθµός δασκάλων ήξερε ότι οι ίδιοι οι οργανισµοί απελευθερώνουν 

διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, δεν ήταν όµως σίγουροι εάν γίνεται το ίδιο και 
εξαιτίας της αποσύνθεσης.  

Σχετικά µε τις µη-επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα:  

Από την έρευνα εµφανίστηκαν διάφορες µη-επιστηµονικές αντιλήψεις και στον 

κύκλο άνθρακα. Τέσσερις δάσκαλοι γνώριζαν ότι το διοξείδιο του άνθρακα εµφανίζεται σε 
αρκετά µεγάλα ποσά στην ατµόσφαιρα και ο ίδιος αριθµός  δασκάλων έδειξε να συγχέει το 

ρόλο του διοξειδίου του άνθρακα στην αναπνοή. 

 

Οι Summers et al. (2001), µετά τις συνεντεύξεις που έκαναν στους δασκάλους 
συνέχισαν την  έρευνά τους µε ερωτηµατολόγια και κατέληξαν στα παρακάτω 

συµπεράσµατα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τον κύκλο του άνθρακα: 

⇒ η καύση των ορυκτών καυσίµων  απελευθερώνει CO2 που είναι παγιδευµένο µέσα τους 
⇒ η διαδικασία της αποσύνθεσης επιστρέφει άνθρακα µόνο στο χώµα και όχι στον αέρα 

(ως CO2), δηλαδή έλλειψη  ενηµέρωσης για την παραγωγή  του CO2 

⇒ σύγχυση για το ρόλο του CO2  στην αναπνοή (σύγχυση µε τη φωτοσύνθεση) 

⇒ έλλειψη ενηµέρωσης για το ότι η  απουσία  κανονικών διαδικασιών αποσύνθεσης  είναι 
αυτή που οδήγησε στο σχηµατισµό των ορυκτών καυσίµων   

⇒ παρόµοια µε παραπάνω, ότι η διαδικασία της αποσύνθεσης επιστρέφει άνθρακα µόνο 

στο χώµα, αλλά τώρα διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της πτώσης φύλλων  είναι αυτή που 

επιστρέφει τον άνθρακα στο χώµα 

⇒ έλλειψη ενηµέρωσης για τη διαδροµή (µέσω των φυτών που τρώγονται) κατά την 

οποία ο ατµοσφαιρικός άνθρακας γίνεται ζωικός ιστός. 
 

 

� Όζον 

 

Οι Boyes et al (1995), µελέτησαν την κατανόηση του στρώµατος όζοντος, µε µια 

έρευνα ερωτηµατολογίων σε 453 δασκάλους που βρίσκονταν σε πρόγραµµα επιµόρφωσης. 
Η µελέτη αυτή έδειξε ότι οι δάσκαλοι είχαν ξεχωριστές εναλλακτικές αντιλήψεις 
παρόµοιας φύσης και σε παρόµοιες αναλογίες µε αντίστοιχες µαθητών της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι αντιλήψεις των δασκάλων ήταν επηρεασµένες από τη 

σύγχυση που υπάρχει γενικά για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και που εκφράζεται και 
από τα ΜΜΕ.  Για παράδειγµα, πολλοί εκπαιδευόµενοι σκέφτηκαν ότι οι «τρύπες» στο 

στρώµα του όζοντος είναι µια άµεση αιτία της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας 
λόγω του φαινόµενου του θερµοκηπίου. Η συγκεκριµένη έρευνα καταλήγει στο 

συµπέρασµα, πως οι τρόποι σκέψης, «εσφαλµένοι» πολλές φορές γι’ αυτά τα προβλήµατα, 

υπάρχουν και διατηρούνται σε κάποια αναλογία και στον ενήλικο πληθυσµό, όπως και σε 
αυτόν των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 

 Η Dove  (1996), (βλ. έρευνες για το φαινόµενο του θερµοκηπίου) στην έρευνά της 
για το θέµα της «τρύπας» του όζοντος, κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 
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⇒ στην ερώτηση «αν το στρώµα όζοντος είναι ζωτικής σηµασίας για τη ζωή», οι 
ερωτώµενοι σε ποσοστό 93% απάντησαν σωστά, αφού αναφέρουν ότι το στρώµα όζοντος 
φιλτράρει τις επιβλαβείς ακτίνες και εποµένως είναι ουσιαστικό για τη ζωή 

⇒ όλοι οι φοιτητές συνειδητοποίησαν ότι οι χλωροφθοράνθρακες είναι υπεύθυνοι για τη 

µείωση του όζοντος, πράγµα το οποίο τους ήταν γνωστό από τα ΜΜΕ και από τις 
προειδοποιήσεις στα δοχεία των αεροζόλ. Μόνο ένας αναφέρθηκε στο ρόλο του χλωρίου 

στους χλωροφθοράνθρακες που χωρίζουν τη χηµική δοµή του όζοντος 
⇒ διαφάνηκε µια διαδεδοµένη εναλλακτική αντίληψη σε ποσοστό 86% ότι οι εκποµπές 
των αυτοκινήτων ήταν επίσης υπεύθυνες για τη µείωση του όζοντος. Οι µισοί περίπου από 

αυτούς ανέφεραν το µονοξείδιο του άνθρακα ως κύριο υπεύθυνο αέριο και άλλοι το 

µόλυβδο. Πολλοί σπουδαστές 61% δεν ήξεραν εάν το όζον εµφανίστηκε στο επίπεδο του 

εδάφους της γης. Από αυτούς που ήξεραν για την εµφάνιση του όζοντος στη γη, (39%), 

σχεδόν κανένας δεν µπορούσε να εξηγήσει πώς διαµορφώθηκε. Αναφορές έγιναν για 

δηµιουργία του όζοντος από άκαυτους υδρογονάνθρακες από τις εξατµίσεις των 

αυτοκινήτων που αντιδρούν µε τα οξείδια του αζώτου και του ηλιακού φωτός. 
 

Οι Summers et al. (2000),  (βλ. έρευνες για τη βιοποικιλότητα), κατέληξαν µεταξύ 

άλλων και σε συµπεράσµατα για το όζον, που µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
⇒ ένας ικανοποιητικός αριθµός δασκάλων  ξέρει ότι το στρώµα του όζοντος είναι 
προστατευτικό, ότι το στρώµα αυτό έχει "τρύπες" και ότι αυτές έχουν  προκληθεί από τα 

χηµικά που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος   
⇒ πολύ λιγότεροι γνώριζαν για το πρόσφατα αυξανόµενο όζον του επιπέδου του εδάφους 
αλλά ακόµα και εκείνοι δεν  µπορούσαν να διευκρινίσουν γιατί αυτό ήταν "κακό" καθώς 
και πώς παράχθηκε    
⇒ οι κοινές εναλλακτικές αντιλήψεις ήταν ότι οι "τρύπες" του όζοντος προκαλούν την 

παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου και ότι τα 

χηµικά που καταστρέφουν το όζον προέρχονται από τις εξατµίσεις αυτοκινήτων.   

 Ειδικότερα για τις επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα:  

Οι 11 δάσκαλοι συµφώνησαν ότι το όζον είναι µέρος της ανώτερης ατµόσφαιρας και 
έχει µειωθεί η ποσότητά του, δηλαδή γνώριζαν για τις "τρύπες" στο στρώµα όζοντος. 
Εντούτοις, µόνο τέσσερις δάσκαλοι αναγνώρισαν το πρόσφατα αυξανόµενο ποσό όζοντος 
στο επίπεδο του εδάφους της γης (τροποσφαιρικό όζον) και σε πέντε δασκάλους αυτή η 

ιδέα ήταν απούσα. Μια αντίληψη, απούσα σε οκτώ δασκάλους, ήταν ότι το όζον του 

επιπέδου του εδάφους παράγεται από τη δράση του φωτός του ήλιου στους 
προκαλούµενους από τον άνθρωπο ατµοσφαιρικούς ρύπους και υπήρξε µόνο ένας 
δάσκαλος που φάνηκε να το γνωρίζει αυτό. Μια αντίληψη που έγινε κατανοητή ευρύτερα, 

από οκτώ δασκάλους, ήταν η προστατευτική επίδραση  από το στρώµα όζοντος ενάντια 

στις επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου. Μερικοί  µιλούσαν για αυξανόµενα περιστατικά του 

καρκίνου του δέρµατος ή της UV ακτινοβολίας. Επίσης καλύτερα έγινε κατανοητή, από 10 

δασκάλους, η επίδραση των χηµικών ουσιών που προκαλούνται από τον άνθρωπο και που 

ευθύνονται για την καταστροφή του όζοντος, ενώ  µερικώς αναφέρθηκαν στους 
χλωροφθοράνθρακες (CFCs) και στα αεροζόλ.   

Σχετικά µε τις µερικώς επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη 

συγκεκριµένη έρευνα:  

Οι  11 δάσκαλοι σκέφτηκαν το όζον µόνο να εµφανίζεται σε οποιαδήποτε ποσότητα 

στην ανώτερη ατµόσφαιρα ή να είναι "παντού", πράγµα το οποίο απεικονίζει την έλλειψη 

ενηµέρωσης για το πρόσφατα αυξανόµενο όζον του εδάφους της γης (τροποσφαιρικό 

όζον). Τρεις που ήξεραν για το όζον στο  επίπεδο του εδάφους σκέφτηκαν ότι ήταν "κακό" 

αλλά δεν µπορούσαν να πουν το γιατί, δηλαδή ότι είναι τοξικό για τη  ζωή.    
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Σχετικά µε τις µη-επιστηµονικές αντιλήψεις που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη 

έρευνα: 

Μια σηµαντική εναλλακτική αντίληψη, που παρουσιάστηκε σε εννέα δασκάλους, 
ήταν η απόδοση της αιτίας της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου στις "τρύπες" που υπάρχουν στο στρώµα όζοντος. Οι 
διάφοροι µηχανισµοί εξαιτίας των οποίων συµβαίνει αυτό, και που απεικονίζονται και στις 
παγκόσµιες αντιλήψεις καθώς και στην παρανοηµένη επιστηµονική γνώση, αναφέρθηκαν 

από τους δασκάλους και στην έρευνα αυτή. Η αντίληψη ότι το όζον είναι "αγαθό για σας" 

ήταν εµφανής σε τέσσερις δασκάλους, ίσως εξαιτίας ενός "µύθου" που απεικονιζόταν σε 
κάποιες παλαιές κάρτες παραλιών ή από τη σύγχυση µε τα ευεργετικά αποτελέσµατα του 

στρώµατος όζοντος σε  µας από τις επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου. Υπήρξε επίσης µια 

ανακριβής άποψη, που φάνηκε σε επτά δασκάλους, ότι οι χηµικές ουσίες που 

καταστρέφουν το στρώµα όζοντος περιλαµβάνουν και τα προϊόντα της καύσης των 

ορυκτών καυσίµων.  

 

Οι Summers et al. (2001), µετά τις συνεντεύξεις που έκαναν στους δασκάλους 
συνέχισαν την  έρευνά τους µε ερωτηµατολόγια και κατέληξαν στα παρακάτω 

συµπεράσµατα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε το όζον: 

⇒ Οι τρύπες στο στρώµα όζοντος είναι υπεύθυνες για την παγκόσµια αύξηση της 
θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου.  (Αυτό δεν ισχύει.  Το όζον δεν έχει 
καµία σχέση µε την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου). 

⇒ Το κάψιµο των ορυκτών καυσίµων καταστρέφει το στρώµα όζοντος. 
⇒ Στη βιοµηχανία, όταν καίγονται τα ορυκτά καύσιµα παράγεται άµεσα, όζον. (Αυτό 

είναι αναληθές – τα εργοστάσια και τα αυτοκίνητα για παράδειγµα, το κάνουν αυτό 

εντελώς έµµεσα, όταν οι  ακτίνες του ήλιου δρουν στα ρυπογόνα αέρια που παράγονται 
από αυτά). 

⇒ Συγχέουν  την καταστρεπτική επίδραση των χλωροφθορανθράκων (CFCs) στο στρώµα 

του όζοντος, µε τον “παραγωγικό” ρόλο των ρύπων στο επίπεδο του εδάφους της γης. 
⇒ Το όζον είναι µη τοξικό (ίσως σύγχυση µε τα ευεργετικά αποτελέσµατα του στρώµατος 
όζοντος στο φιλτράρισµα των ακτινών UV του φωτός). 
⇒ Οι "τρύπες" στο στρώµα του όζοντος δε διορθώνονται µε φυσική διαδικασία. 

⇒ Ο ήλιος δεν παίζει κανένα ρόλο στο σχηµατισµό όζοντος. (Αυτό δεν ισχύει. Η  UV 

ακτινοβολία προκαλεί το σχηµατισµό όζοντος στην ανώτερη ατµόσφαιρα (στρατόσφαιρα) 

και δρα και στους ρύπους που προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στο 

επίπεδο του εδάφους της γης για να διαµορφώσει τροποσφαιρικό όζον) 

⇒ Σύγχυση µεταξύ του όζοντος ως ρύπου (σε επίπεδο εδάφους) και της επίδρασης των 

ρύπων, ψηλά, στο στρώµα του όζοντος). 
 

Η Κhalid (2001), στην έρευνά της (βλ. έρευνες για το φαινόµενο του θερµοκηπίου), 

βρήκε πως υπάρχουν εναλλακτικές αντιλήψεις και στο θέµα της τρύπας του όζοντος. Οι  
σηµαντικότερες εναλλακτικές αντιλήψεις που βρέθηκαν στη µελέτη ήταν:  

⇒ Το όζον είναι ένα πολυσύνθετο στρώµα. ∆όθηκαν απαντήσεις όπως: «το στρώµα 

όζοντος προστατεύει από τις πάρα πολλές ηλιακές ακτίνες που περνούν µέσα από αυτό», «το 

όζον διατηρεί σταθερή τη θερµοκρασία, εξασφαλίζει τη ζωή και την ανάπτυξη», «χωρίς όζον 

θα έχουµε πάρα πολύ φως του ήλιου και θα πεθάνουµε από θερµικό “χτύπηµα”», «το όζον 

βοηθά στο να περάσει το σωστό ποσό ενέργειας στη γη για να αυξάνονται τα φυτά και να 

ζουν τα ζώα», «το στρώµα όζοντος είναι κάτι σαν  τη µεµβράνη των κυττάρων», «το όζον 

ελέγχει ό,τι εισέρχεται και ό,τι βγαίνει προς και από την ατµόσφαιρα». Όλες οι ανωτέρω και 
άλλες παρόµοιες δηλώσεις δείχνουν τη σύγχυση των ερωτώµενων σπουδαστών στην 
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κατανόηση της σύνθετης φύσης και της λειτουργίας του όζοντος στην ανώτερη 

ατµόσφαιρα.  Το γεγονός είναι ότι το στρατοσφαιρικό όζον µειώνει την ένταση των 

επιβλαβών UV ακτινών αλλά δεν έχει καµία σχέση µε τη ρύθµιση της θερµοκρασίας ή τον 

έλεγχο του ενεργειακού επιπέδου ή την είσοδο και την έξοδο "των χηµικών ουσιών" στην 

ατµόσφαιρα. 

⇒ Στην πραγµατικότητα τα µόρια όζοντος δε διαλύονται. Υπάρχει µια χηµική αντίδραση 

κατά την οποία περιλαµβάνεται διάσπαση του όζοντος και απελευθερώνει µόρια οξυγόνου 

στην ατµόσφαιρα.  Κανένας, εντούτοις, δεν ανέφερε το χλώριο στο µόριο των CFCs, το 

οποίο είναι ο κύριος ένοχος στην καταστροφή του όζοντος. 
⇒ Τα ανακριβή ονόµατα των οικιακών προϊόντων που αναφέρθηκαν από τους 
ερωτώµενους σπουδαστές, και τα οποία θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τη διάσπαση του 

όζοντος, περιλαµβάνουν την αµµωνία, τα καθαριστικά και τα αποσµητικά. Οι σπουδαστές 
ανέφεραν την αµµωνία πιθανώς επειδή χρησιµοποιείται στα  οικιακά προϊόντα καθαρισµού 

και πολλοί σπουδαστές εξοικειώθηκαν µε αυτήν. Εντούτοις, η αµµωνία ποτέ δεν έχει 
αναφερθεί ότι είναι επιβλαβής στο όζον της ατµόσφαιρας. 
⇒ Σχετικά µε τις αιτίες της καταστροφής του όζοντος, οι ερωτώµενοι φοιτητές θεώρησαν 

ότι και το CO2  από τις εκποµπές αυτοκινήτων είναι ένα από τα αέρια που ευθύνονται γι’ 
αυτήν. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί ο ρόλος των µέσων ενηµέρωσης, στην πρόκληση της 
σύγχυσης. Μερικές φορές αυτά τα ζητήµατα συζητούνται στα µέσα ενηµέρωσης κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε είναι περισσότερη η σύγχυση που προκαλούν, παρά τη διευκρίνιση.  

⇒ Ένας άλλος αξιοπρόσεχτος παράγοντας είναι ότι εάν οι άνθρωποι δεν ξέρουν τις 
σωστές αιτίες ενός προβλήµατος, δεν µπορούν να προτείνουν και τα κατάλληλα µέτρα για 

να µειωθεί (Boyes & Stanisstreet, 1992).  Παραδείγµατος χάριν,  ένας σπουδαστής ανέφερε 
ότι επειδή οι εκποµπές αυτοκινήτων είναι επικίνδυνες στο όζον γι’ αυτό "οι οικολόγοι 
ενθαρρύνουν τη µείωση των αυτοκινήτων." Το γεγονός είναι ότι η µείωση των 

αυτοκινήτων µπορεί να βοηθήσει να µειωθεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου ή η 

παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινόµενου του θερµοκηπίου, αλλά δεν 

µπορεί να συµβάλει στη µείωση του όζοντος. 
⇒ Οι εναλλακτικές αντιλήψεις που βρέθηκαν για το αν η ρύπανση από τα εργοστάσια 

είναι µία από τις αιτίες της καταστροφής του όζοντος, είναι παρόµοιες µε αυτές που 

βρέθηκαν για τις εκποµπές από τις εξατµίσεις των αυτοκινήτων. 

 

Στην έρευνά της η Κhalid (2003), (βλ. έρευνες που αναφέρονται στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου) προσπάθησε να ανακαλύψει και να περιγράψει τις πιθανές εναλλακτικές 
αντιλήψεις του δείγµατος, και στο θέµα του όζοντος. Κατέληξε στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

⇒ Ισχύουν και εδώ οι εναλλακτικές αντιλήψεις που σχετίζονται µε τη σύγχυση για τη 

σχέση µεταξύ των δύο φαινοµένων, δηλαδή της τρύπας στο στρώµα του όζοντος και του 

φαινόµενου του θερµοκηπίου. 

⇒ Επίσης όταν χρησιµοποιούν τη λέξη "τρύπα" και ότι οι ακτίνες περνούν µέσω µιας 
τρύπας, φαίνεται ότι αυτοί οι σπουδαστές σκέφτονται τις τρύπες σα ρήξεις σε ένα στερεό 

στρώµα που επιτρέπουν στις ακτίνες να περάσουν από αυτό. Αυτή  είναι η πιο κοινή 

εναλλακτική αντίληψη που βρέθηκε µεταξύ των σπουδαστών. 

⇒ Όλοι συµφώνησαν για το αν το όζον είναι ζωτικό για τη ζωή πάνω στη γη. Υπήρξαν 

όµως εναλλακτικές αντιλήψεις στην εξήγηση αυτού όπως ότι το όζον ρυθµίζει τη 

θερµοκρασία της γης και χωρίς αυτό θα αυξηθεί πάρα πολύ που δεν θα είναι δυνατή η 

επιβίωση ή ότι είναι αυτό που διατηρεί την ατµόσφαιρα. 

⇒ Όλοι συµφώνησαν για το ότι µια αιτία καταστροφής του όζοντος είναι οι 
χλωροφθοράνθρακες, όµως ελάχιστοι γνώριζαν την ακριβή διαδικασία καταστροφής του 

όζοντος από τους χλωροφθοράνθρακες και υπήρξαν εναλλακτικές αντιλήψεις όπως ότι οι 
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χλωροφθοράνθρακες αντιδρούν µε το CO2 και δηµιουργούν χλώριο ή ότι το φθόριο 

καταστρέφει το όζον.  

⇒ Σε ποσοστό 96% γνώριζαν ποια αντικείµενα καθηµερινής χρήσης ευθύνονται για την 

καταστροφή του όζοντος, όπως αεροζόλ ή ψυγεία που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες. 
⇒ Σε ποσοστό 59% οι φοιτητές της συγκεκριµένης έρευνας απάντησαν λανθασµένα στο 

ερώτηµα αν το όζον της στρατόσφαιρας ρυθµίζει τη θερµοκρασία της γης. 
⇒ Σε ποσοστό 70% απάντησαν λανθασµένα ότι τα καυσαέρια των αυτοκινήτων 

αποτελούν αιτία καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος. 
 

 
� Όξινη βροχή 

 

  Η Dove (1996), (βλ. έρευνες που αναφέρονται στο φαινόµενο του θερµοκηπίου) 

στην έρευνά της, κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα:  

⇒ Το 84% των ερωτηθέντων φοιτητών της έρευνας γνώριζαν ότι η όξινη βροχή µπορεί να 

παραχθεί από την καύση του άνθρακα. 

⇒ Μόνο το 45% των ερωτηθέντων γνώριζε τη διαδικασία παραγωγής της όξινης βροχής. 
⇒ Η γνώση για τα αέρια που είναι υπεύθυνα για τη δηµιουργία της όξινης βροχής, είναι 
αρκετά µικρή. Το διοξείδιο του θείου σαν υπεύθυνο αέριο για τη δηµιουργία της όξινης 
βροχής, αναφέρθηκε από το 25% των ερωτηθέντων, ενώ το οξείδιο του αζώτου 

αναφέρθηκε µόνο από το 7% αυτών. Αντίθετα πολλοί ανέφεραν το µονοξείδιο του 

άνθρακα (25%), πιθανώς διότι έχει συνδεθεί µε τα καυσαέρια των αυτοκινήτων.  

⇒ Οι φοιτητές έδειξαν κάποια αβεβαιότητα για το εάν η όξινη βροχή µπορεί να παραχθεί 
φυσικά (µόνο το 44% απάντησε ότι µπορεί να γίνει αυτό), αλλά και από αυτούς που 

απάντησαν έτσι µόνο το 8% αναφέρθηκε στα αέρια που παράγονται από τις καύσεις της 
βλάστησης και καµιά αναφορά δεν έγινε για το διοξείδιο του θείου που απελευθερώθηκε 
από τις ηφαιστειακές εκρήξεις ή τις καταιγίδες που παράγουν νιτρικά οξέα.  

⇒ Το 93% των φοιτητών γνώριζε ότι µερικοί τύποι πέτρινων κτιρίων βλάπτονται 
περισσότερο από άλλους. Εντούτοις ο κύριος λόγος που αναφέρθηκε δεν ήταν ότι 
αποτελούνται από ασβεστόλιθο αλλά ότι µερικές πέτρες είναι µαλακότερες ή λιγότερο 

ανθεκτικές στη διάβρωση από άλλες. Για παράδειγµα, ο ψαµµίτης θεωρήθηκε ως 
ευαίσθητος επειδή είναι µαλακός. Αυτό όµως αποτελεί µια παρερµηνεία, αφού οι ψαµµίτες 
αποτελούνται από πυρίτιο και συνεπώς είναι γενικά ανθεκτικοί στην όξινη βροχή. 

⇒ Το 84% των φοιτητών συµφώνησε ότι τα δέντρα στη Σκανδιναβία βλάπτονται από την 

όξινη βροχή, αλλά πολύ λίγοι µπόρεσαν να αναφέρουν τους λόγους γι’ αυτό. Μερικοί 
παραδέχτηκαν ότι συµφώνησαν µε αυτό γιατί το είχαν δει στην τηλεόραση. Μόνο το 15% 

των φοιτητών αναφέρθηκε στους ανέµους που φυσούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
φέρνουν τους ρύπους σε αυτήν την περιοχή. Κανένας δεν ανέφερε ότι η όξινη φύση των 

βράχων που βρίσκονται κάτω  από τη Σκανδιναβία ενίσχυε τα αποτελέσµατα της όξινης 
βροχής. Λίγοι γνώριζαν ότι η κλίµακα pH είναι λογαριθµική (µόνο το 18%). Αυτό 

σηµαίνει ότι εάν η οξύτητα των όµβριων νερών αρχίσει να αυξάνεται µε κάποιο σταθερό 

ρυθµό, η καταστροφή θα γίνει αντιληπτή αφού θα αρχίσει κι αυτή επίσης να αυξάνεται µε 
τον ίδιο ρυθµό. 

Η Dove αναφέρει κάποιους προβληµατισµούς που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα 

της έρευνάς της. Τα συµπεράσµατα δηµιουργούν διάφορα ερωτήµατα. Γιατί π.χ. η µείωση 

του όζοντος έγινε κατανοητή καλά, αλλά όχι το φαινόµενο του θερµοκηπίου; Υπάρχουν 

πιθανώς διάφοροι λόγοι γι’ αυτό. Η σύνδεση µεταξύ της µείωσης του όζοντος και των 

χλωροφθορανθράκων  έχει γίνει αποδεκτή όπως συµβαίνει στην πραγµατικότητα, ενώ 

επικρατεί επίσης αβεβαιότητα για την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του 

φαινόµενου του θερµοκηπίου. Μερικά αέρια, όπως οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs), 
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περιλαµβάνονται και στις δύο διαδικασίες. Η έννοια του θερµοκηπίου είναι πιο περίπλοκη 

για να την καταλάβει κανείς, µε την απορρόφηση των αερίων που εξαρτώνται από το 

µήκος κύµατος, κάτι που είναι άγνωστο, σε µεγάλο βαθµό. Αυτό θέτει το ερώτηµα εάν 

βελτιωνόταν η κατανόηση απλά µε το να παρουσιάσει κανείς τις σχετικές έννοιες, ή εάν 

απαιτούνταν εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας. 
 Οι φοιτητές φάνηκε να θεωρούν το αυτοκίνητο υπεύθυνο, εν µέρει ή συνολικά, και 

για τα τρία περιβαλλοντικά ζητήµατα, µε το µονοξείδιο άνθρακα να είναι το αέριο που 

αναφέρθηκε περισσότερο, ως ρύπος. Αυτό ίσως συνέβη επειδή τα καυσαέρια των 

αυτοκινήτων είναι ο πιο κοινός τύπος ρύπανσης στην καθηµερινή µας ζωή. Αλλά στην 

περίπτωση  της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του φαινόµενου του 

θερµοκηπίου οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι αν και το διοξείδιο του άνθρακα είναι 
ένα κοινό αέριο θερµοκηπίου, το µεθάνιο είναι ισχυρότερο. Επιπλέον, καθώς ο παγκόσµιος  
πληθυσµός αυξάνεται και όλο και περισσότερο ρύζι καλλιεργείται, το αέριο µεθάνιο θα 

αυξηθεί.   
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας σχετικά µε την όξινη βροχή, παρείχαν 

µερικά καλά παραδείγµατα της δύναµης των ΜΜΕ που ναι µεν ευαισθητοποιούν αλλά δεν 

ενηµερώνουν. Για παράδειγµα, οι περισσότεροι άνθρωποι δέχονται ως γεγονός ότι η όξινη 

βροχή σκοτώνει τα δέντρα στη βόρεια Σκωτία και Σκανδιναβία, αλλά λίγοι εξετάζουν γιατί 
αυτό συµβαίνει τόσο µακριά από τις πηγές της ρύπανσης. Οµοίως, είναι πιθανό να είναι 
ευρέως γνωστή η ύπαρξη µιας "τρύπας" στο στρώµα όζοντος πέρα από  την Ανταρκτική, 

αλλά λίγοι να έχουν εξετάσει γιατί έχει εµφανιστεί τόσο µακριά από τις πηγές παραγωγής 
των χλωροφθορανθράκων.   

Το πιο αποκαλυπτικό αποτέλεσµα που βρέθηκε σ’ αυτήν τη µελέτη ήταν η 

διαδεδοµένη εναλλακτική αντίληψη ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι το 

αποτέλεσµα των τρυπών στο στρώµα του όζοντος. Αφού λοιπόν υπήρχε τόσο έντονα αυτή 

η αντίληψη, είχε δηµιουργηθεί µια λανθασµένη σειρά σκέψεων, η οποία οδήγησε τους 
σπουδαστές να πιστεύουν ότι η παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου θα αύξανε τον καρκίνο του δέρµατος. Οµοίως, µετά από 

λανθασµένη σύνδεση της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου µε ένα κλίµα µε περισσότερο ήλιο, θεωρήθηκε ότι αυτό θα προωθούσε 
έπειτα και τη φωτοσύνθεση άρα και την αύξηση των φυτών.   

 

Η Κhalid (2001), στην έρευνά της (βλ. έρευνες που αναφέρονται στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου) µελέτησε τις αντιλήψεις για την όξινη βροχή. Οι  σηµαντικότερες 
αντιλήψεις που βρέθηκαν στη µελέτη ήταν:  

⇒ Οι ρύποι εξατµίζονται µε το νερό, ανακατεύονται µε τα σύννεφα και µετά πέφτουν 

κάτω ως όξινη βροχή. 

⇒ Η µείωση όζοντος και η όξινη βροχή συσχετίζονται. 
⇒ Στην ερώτηση για το αν «η όξινη βροχή βλάπτει µερικά πέτρινα κτίρια περισσότερο 

από άλλα» υπήρξαν εναλλακτικές αντιλήψεις σχετικά µε τη φύση των πετρωµάτων και 
σχετικά µε τη χηµική αντίδραση µεταξύ των οξέων και του ασβεστόλιθου. Μερικοί από 

τους φοιτητές έδειξαν να συγχέουν τις χηµικές αντιδράσεις µε τη διάλυση, π.χ. κάποιοι 
δήλωσαν ότι «ο ασβεστόλιθος διαλύεται από τα οξέα». Η διάλυση όµως είναι µια φυσική 

αλλαγή ενώ η αντίδραση µεταξύ του ασβεστόλιθου και του οξέος είναι χηµική. Σε µια 

φυσική αλλαγή, η χηµική σύνθεση και της διαλυτής ουσίας και του διαλύτη παραµένει η 

ίδια. Αντίθετα, η χηµική αντίδραση οδηγεί στην αλλαγή στη σύνθεση των ουσιών. 

⇒ Τα οξέα έχουν πιο υψηλό pH από τις βάσεις. 
 

Στην έρευνά της η Κhalid (2003), (βλ. έρευνες που αναφέρονται στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου) κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα για την όξινη βροχή: 
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⇒ Σε ποσοστό 96% οι φοιτητές της έρευνας γνώριζαν η καύση κάποιων µορφών άνθρακα 

δηµιουργεί όξινη βροχή. 

⇒ Ότι η όξινη βροχή µπορεί να παραχθεί από µόνη της στη φύση, ήταν γνωστό στο 82% 

των φοιτητών της έρευνας. 
⇒ Το 96% γνώριζε ότι η όξινη βροχή καταστρέφει κάποιες πέτρες (ασβεστόλιθους) των 

κτιρίων περισσότερο από κάποιες άλλες, αλλά ελάχιστοι εξήγησαν σωστά την άποψή τους 
λέγοντας ότι ο ασβεστόλιθος αντιδρά µε τα οξέα. Άλλες  απόψεις που εκφράστηκαν ήταν 

ότι το οξύ διαλύει τον ασβεστόλιθο, ενώ στην πραγµατικότητα, τα οξέα αντιδρούν µε τον 

ασβεστόλιθο χηµικά και δηµιουργούν νέες ενώσεις. Επίσης ότι µερικές πέτρες είναι πιο 

διαπερατές και χηµικά ευαίσθητες στην όξινη βροχή, ενώ στην πραγµατικότητα αυτό που 

συµβαίνει είναι ότι η χηµική σύνθεση κάποιων πετρών είναι αυτή που τις καθιστά ικανές 
να αντιδρούν περισσότερο µε τα οξέα και όχι η δοµή ή τα φυσικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατά τους. 
 

 

 

2.1.2    Στην Ελλάδα. 

2.1.2.1  Έρευνες σε µαθητές  

 

 Η Βασιλοπούλου (1998), µελέτησε τις αντιλήψεις 184 µαθητών Γ΄ Γυµνασίου για τη 

βιοποικιλότητα και διαπίστωσε ότι οι πρότερες αντιλήψεις των µαθητών για τη 

βιοποικιλότητα είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Στη συνέχεια επιχείρησε κάποιες 
διδακτικές παρεµβάσεις και έλεγξε την επίδραση αυτών των διδασκαλιών στις αρχικές 
αντιλήψεις των µαθητών της πειραµατικής οµάδας, σε σύγκριση µε αυτές της οµάδας 
ελέγχου.  

Συγκεκριµένα: 

⇒ Οι µαθητές έχουν µια αντίληψη υποτίµησης της ελληνικής βιοποικιλότητας. Μόνο το 

15,8% έδωσε σωστή απάντηση για τον πραγµατικό αριθµό των ειδών των φυτών της 
χώρας µας και µόνο το 4,9% έδωσε σωστή απάντηση για τον αριθµό των ενδηµικών ειδών 

των φυτών της Ελλάδας. Οι µαθητές γενικότερα φάνηκε να κατατάσσουν µεσογειακές 
χώρες όπως την Ιταλία και την Αλβανία, στις τελευταίες θέσεις και γενικά υποτιµούν την 

ποικιλότητα των µεσογειακών χωρών και υπερεκτιµούν την ποικιλότητα των χωρών της 
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Επιπλέον θεωρούν τις οικονοµικά ευηµερούσες χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης πιο προνοµιούχες, και στη βιοποικιλότητα, σε σύγκριση µε αυτές του 

φτωχού Νότου. Βέβαια, µετά τη διδακτική παρέµβαση που έγινε από την ερευνήτρια στην 

πειραµατική οµάδα, τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων αυξήθηκαν. Η σχολική επίδοση 

φάνηκε να έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα. 

⇒ Η αντίληψη των µαθητών για τη βιοποικιλότητα, γενικά, ήταν εξαιρετικά 

περιορισµένη. Οι µαθητές έδειξαν αδυναµία στο να αντιληφθούν τη γενετική ποικιλότητα 

ως βάση της βιολογικής ποικιλότητας. Οι επικρατούσες ερµηνείες των µαθητών για την 

αιτιολόγηση της βιοποικιλότητας ήταν λαµαρκικές (από το Λαµάρκ) ή τελεολογικές. Η 

επικρατούσα αντίληψη ήταν ότι το περιβάλλον δηµιουργεί τα διαφορετικά είδη φυτών και 
ζώων. Η ποικιλότητα των ειδών φάνηκε να έχει κατανοηθεί από τους µαθητές, ενώ η 

διάσταση της βιοποικιλότητας που αφορά στην ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων ελάχιστα 

είχε κατανοηθεί. Η έννοια του οικοσυστήµατος και της τροφικής αλυσίδας είχαν 

κατανοηθεί στοιχειωδώς (µόνο το 17,58% των µαθητών της πειραµατικής οµάδας είχε 
εκφράσει αρχικά επιστηµονικά αποδεκτή αντίληψη για το οικοσύστηµα και το 19,8% 
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εξέφρασαν τις τροφικές σχέσεις των οργανισµών µε τη µορφή τροφικού κύκλου), κατά την 

πρώτη µέτρηση της ερευνήτριας.  
⇒ Το 40,7% των µαθητών θεώρησε ότι ο τρόπος ζωής που επιλέγουµε δεν έχει καµιά 

σοβαρή επίδραση ή σπάνια επηρεάζει γενικότερα την προστασία της φύσης. Ως προς την 

αξία προστασίας της βιοποικιλότητας, οι µαθητές θεώρησαν ως κύρια αιτία την επιβίωση 

του ανθρώπου, ενώ η ηθική αξία για την προστασία των διαφόρων ειδών, εκφράστηκε 
µόνο από το 3,8% των µαθητών. Κι εδώ η σχολική επίδοση φάνηκε να επηρεάζει 
στατιστικά σηµαντικά τα αποτελέσµατα. Μετά τη διδακτική παρέµβαση που έγινε από την 

ερευνήτρια στην πειραµατική οµάδα, τα ποσοστά τροποποιήθηκαν στατιστικά σηµαντικά 

προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης συνειδητοποίησης του ρόλου του ανθρώπου. Η 

ηθική αξία προστασίας, εκφράστηκε σε ποσοστό 29,7%, όµως παρέµεινε υψηλό το 

ποσοστό των µαθητών (31,9%), που εξέφρασαν τη χρηστική, για τον άνθρωπο, αξία της 
βιοποικιλότητας. 
⇒ Οι µαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει το πρόβληµα της µείωσης της 
βιοποικιλότητας, σε πολύ αρχικό επίπεδο. ∆ιακατέχονταν, όπως αναφέρει η ερευνήτρια, 

από µια αντίληψη καταστροφολογίας και εξέφρασαν την άποψη ότι το 2010 (όταν δηλαδή 

τα παιδιά αυτά θα είναι 30 ετών), δεν θα υπάρχει κανένα είδος φυτού ζώου. Σωστή 

εκτίµηση των πραγµατικών διαστάσεων του προβλήµατος εξέφρασε, στην αρχική 

µέτρηση, µόνο το 3,8% των µαθητών. Οι µαθητές πριν από τη διδασκαλία της 
ερευνήτριας, είχαν άγνοια ή σύγχυση για τις αιτίες της µείωσης της βιοποικιλότητας.  
Στάθηκε αδύνατο να προβλέψουν τα αποτελέσµατα που µπορεί να έχει στα υπόλοιπα είδη 

η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός είδους. Η αντίληψη που είχαν, ήταν ότι επηρεάζονται µόνο 

οι οργανισµοί που βρίσκονται σε άµεση τροφική σχέση µε τον οργανισµό που 

εξαφανίζεται. Μεγαλύτερη δυσκολία συνάντησαν οι µαθητές στην πρόβλεψη των 

αποτελεσµάτων της προσθήκης ενός είδους, όπου εµφάνισαν την αντίληψη ότι η προσθήκη 

ενός είδους «µεγαλώνει» την αλυσίδα, άρα δεν υπάρχει πρόβληµα. Άλλη διαπίστωση της 
συγκεκριµένης έρευνας ήταν ότι οι µαθητές έδειξαν να αντιλαµβάνονται σωστά ως µία από 

τις κύριες αιτίες της µείωσης της βιοποικιλότητας, τις εκχερσώσεις και τις αποξηράνσεις, 
υποτιµούσαν όµως το ρόλο παραγόντων όπως η διάβρωση και η υπερβόσκηση. Αντίθετα 

θεωρούσαν σηµαντικότερες αιτίες το νέφος και τα σκουπίδια. Μετά τη διδακτική 

παρέµβαση στην πειραµατική οµάδα, οι µαθητές εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στις απαντήσεις τους, προς την κατεύθυνση της κατανόησης του προβλήµατος και 
τοπικά και παγκόσµια, αφού προέβλεψαν σωστά τα αποτελέσµατα της αφαίρεσης και της 
προσθήκης ειδών στα υπόλοιπα είδη. 

⇒ Σχετικά µε την ελληνική φύση, οι µαθητές έδειξαν να έχουν άγνοια βασικών στοιχείων 

της. Μόνο το 7.1% αυτών γνώριζαν τη µακία ως χαρακτηριστική βλάστηση της Ελλάδας. 
Το 76,6% των µαθητών δε γνώριζαν ούτε ένα Εθνικό ∆ρυµό και η πλειονότητα αυτών δε 
γνώριζαν ιδιαίτερους παράγοντες του ελλαδικού χώρου, που επιτρέπουν την ανάπτυξη της 
µεγάλης ποικιλίας χλωρίδας και πανίδας, όπως το έντονο ανάγλυφο και η αποµόνωση. 

Ένας στους τρεις µαθητές δεν ανέφερε κανένα προστατευόµενο είδος ζώου στη χώρα µας, 
ενώ το 59,8% αυτών δεν ανέφερε κανένα σύλλογο προστασίας της φύσης ή 

περιβαλλοντική οργάνωση που να δρα στη χώρα µας. Μετά τη διδακτική παρέµβαση της 
ερευνήτριας, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στις συγκεκριµένες ερωτήσεις αυξήθηκαν 

πάρα πολύ. 

⇒ Μόνο το 47,8% των µαθητών, κατά την πρώτη µέτρηση, θεωρούσε ότι ο άνθρωπος 
είναι απόλυτα εξαρτηµένος από τη φύση για την επιβίωσή του. Σχετικά µε την 

εµπιστοσύνη στην ανθρώπινη γνώση και την τεχνολογία, οι µαθητές είχαν τη γνώµη ότι ο 

άνθρωπος µπορεί να προβλέπει και να διορθώνει τα αποτελέσµατα των επεµβάσεών του 

στη φύση.   
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Η Ξανθίδου (1995), µελέτησε τις αντιλήψεις των µαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
∆ηµοτικού σχολείου για τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή των φυτών. ∆ιαπίστωσε ότι 
περισσότεροι από τους µισούς µαθητές είχαν µεν συνδέσει τη φωτοσύνθεση µε τον τρόπο 

τροφής των φυτών, αλλά οι περισσότεροι συγκράτησαν µόνο κάποια στοιχεία του 

µαθήµατος αποσπασµατικά, χωρίς να έχουν µια σαφή εικόνα του θέµατος. Το 54% και το 

52% των παιδιών δήλωσε ότι το ηλιακό φως είναι απαραίτητο για τα φυτά αλλά ένα 

µεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών δεν είχε κατανοήσει το γιατί. Το 28% και 30% των 

παιδιών είχαν την αντίληψη ότι τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το έδαφος, το 12% 

και 6% από το νερό και το 8% και 4% αυτών από τον ήλιο. 

  

Οι Paraskevopoulos et al. (1998), διεξήγαγαν έρευνα σε 686 µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ 

τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου, σε 16 σχολεία της Θεσσαλονίκης, την Άνοιξη του 1993, η 

οποία σκοπό είχε την παροχή πληροφοριών για την περιβαλλοντική γνώση των µαθητών 

της ηλικίας αυτής. Ενδεικτικά αναφέροµε κάποιες εναλλακτικές αντιλήψεις που 

αναδύθηκαν από την έρευνα αυτή. Σε ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω (λάδι, ξύλο, 

αυτοκίνητο βιταµίνες και θερµαντικό σώµα) είναι πηγές ενέργειας;», απαντήθηκε το λάδι 
(93,4%) και το ξύλο (46,9%). Το 51% των µαθητών δήλωσε και τις βιταµίνες, το 28,9% το 

θερµαντικό σώµα και το 21,1% το αυτοκίνητο. Στην ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω 

(αυτοκίνητα, άνθρωποι, γάτες, ποδήλατα, τρένα και συσκευές ήχου) ρυπαίνουν την 

ατµόσφαιρα;», µόνο το 48,5% των µαθητών θεωρεί ότι οι άνθρωποι ρυπαίνουν την 

ατµόσφαιρα και µόνο το 59,3% αναγνωρίζει και τις ηχητικές συσκευές ως πηγές 
ρύπανσης, ενώ ένα µικρό ποσοστό θεωρεί και τις γάτες καθώς και τα ποδήλατα ως 
ρυπογόνες πηγές. Στην ερώτηση: «ποιοι θεωρείται ότι σπάνε τις τροφικές αλυσίδες;», το 

95,5% απάντησε σωστά για τους κυνηγούς, µόνο το15,5% θεωρεί και τους αγρότες, ενώ το 

18,7% πιστεύει ότι είναι και άλλα ζώα που σπάνε τις τροφικές αλυσίδες, και το 12,2% 

θεωρεί ως υπεύθυνους και τους εργάτες (κατασκευών και βιοµηχανιών). Τέλος σε 
ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω φυτά (ελιές, αµπέλι, σιτάρι, παπαρούνα, ρίγανη και 
πλατάνι) καλλιεργούνται από τον άνθρωπο;», το 46,2% θεωρεί ως καλλιεργούµενο φυτό 

τη ρίγανη, το 9,8% το πλατάνι και το 3,8% την παπαρούνα, ενώ την ελιά τη δηλώνει το 

75,7% και το αµπέλι το 85,4%. 

 

Οι Εργαζάκη & Ζόγκζα (1999), ερεύνησαν τις αντιλήψεις 40 µαθητών της ΣΤ΄ τάξης 
από δύο ∆ηµοτικά σχολεία της Πάτρας, σχετικά µε την έννοια της ζωής. Η έρευνα αυτή 

πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο Osborne και Gilbert (1979), προσεγγίζοντας τις 
εξεταζόµενες έννοιες µε µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις. Το 93,3% των µαθητών της ΣΤ΄ 
τάξης θεωρούν την οµάδα των φυτών ζωντανή, ενώ δεν είχαν καµιά δυσκολία στην 

ταξινόµηση των ζώων στην οµάδα των έµβιων. Για τα έµβρυα, δεν υπήρξε σοβαρό 

πρόβληµα ως προς την κατάταξή τους στα ζωντανά. Μόνο το 5% θεωρεί το αβγό και τη 

φακή µη ζωντανά. Γνωστή είναι η τάση των παιδιών να «αποδίδουν» ζωή σε άβια 

αντικείµενα (ανιµισµός). Το 89,2% των µαθητών αναγνώρισαν σωστά τα άβια αντικείµενα 

της έρευνας. Αντίθετα το 67% θεώρησε τα στοιχεία της φύσης ως άβια, ενώ το υπόλοιπο 

33% τους απέδωσε ιδιότητες ζωής. Συνολικά, τα άψυχα αντικείµενα κατατάσσονται σωστά 

από το 78,75% των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης. Τα κριτήρια κατάταξης των ζώων στα έµβια 

ήταν: η κίνηση, στοιχεία συµπεριφοράς και βιολογικές λειτουργίες όπως η θρέψη, η 

αναπνοή, η αναπαραγωγή και οι αισθήσεις. Για τα φυτά τα κριτήρια ήταν: κατά κύριο λόγο 

βασισµένα στην εξωτερική µορφολογία (ρίζες, φύλλα, άνθη, καρποί, πράσινο χρώµα, 

όρθιο) και λιγότερο λειτουργίες όπως θρέψη, ανάπτυξη-αύξηση, φωτοσύνθεση, αναπνοή 

και αναπαραγωγή, ελάχιστες αναφορές στην κίνηση, στην απέκκριση και στο θάνατο. 
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Οι Ζόγκζα & Οικονοµοπούλου (1999), µελέτησαν τις αντιλήψεις 310 µαθητών της Ε΄ 
τάξης του ∆ηµοτικού και της Α΄ και Γ ΄ του Γυµνασίου σε σχέση µε τη θρέψη των φυτών 

και τη φωτοσύνθεση. Ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών της Ε΄ δηµοτικού (64,4%), 

θεωρούσαν ως τροφή του φυτού τη γλυκόζη, ενώ το ποσοστό αυτό έπεφτε λίγο στην Α΄ 
και Β΄ τάξη του Γυµνασίου (40,2% και 45,9% αντίστοιχα). Τα συστατικά του εδάφους και 
το νερό θεωρήθηκαν τροφή του φυτού από µικρότερο ποσοστό του δείγµατος. Το διοξείδιο 

του άνθρακα δεν αναφέρεται ως τροφή από τα παιδιά. Το ποσοστό των παιδιών που 

απαντούν ότι τα φυτά φτιάχνουν µόνα τους την τροφή τους ανεβαίνει µε την ηλικία. 

Στοιχείο που δείχνει ότι τα παιδιά της Ε΄ που απαντούν ότι η τροφή του φυτού είναι η 

γλυκόζη, δεν έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η ουσία παράγεται από τα ίδια τα φυτά. 

 

Η Μπαγιάτη (2002), µελέτησε τις εναλλακτικές αντιλήψεις σε 108 µαθητές Στ΄ τάξης 
∆ηµοτικού σχολείου, γύρω από τις τροφικές αλυσίδες και µεταξύ των άλλων, διαπίστωσε 
ότι οι µαθητές δυσκολεύονται να προβλέψουν επιδράσεις αλλαγών από ανώτερα προς 
κατώτερα τροφικά επίπεδα του ίδιου τροφικού πλέγµατος. ∆υσκολεύονται να εκτιµήσουν 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ αποµακρυσµένων πληθυσµών του ίδιου τροφικού πλέγµατος. 
Θεωρούν ότι οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι. Θεωρούν τον άνθρωπο να καθορίζει τον 

αριθµό των οργανισµών σε ένα οικοσύστηµα. Ακόµα θεωρούν ότι οι οργανισµοί µπορούν 

να επιλέγουν τον αριθµό τους σ’ ένα οικοσύστηµα, δεν έχουν κατανοήσει το φαινόµενο 

της θήρευσης και της υπερβόσκησης, δεν είναι καλά ενηµερωµένοι για τις τροφικές 
συνήθειες των οργανισµών, δεν γνωρίζουν ότι οι τροφικές αλυσίδες εκφράζουν τη ροή 

ενέργειας, ότι η διαθέσιµη για τους οργανισµούς ενέργεια µειώνεται καθώς προχωράµε 
από κατώτερα προς ανώτερα τροφικά επίπεδα, δεν κατανοούν τη διατήρηση της ύλης µετά 

από µια φυσική ή χηµική µεταβολή, η αντίληψή τους για φυσικές έννοιες όπως ύλη, 

ενέργεια, και για βασικές οικολογικές έννοιες όπως παραγωγός, καταναλωτής, 
αποικοδοµητής, τροφή και φωτοσύνθεση καθώς και για τις µετατροπές ενέργειας, είναι 
εξαιρετικά περιορισµένη. 

 

Οι Dimopoulos & Pantis (2003), σε έρευνα το ∆εκέµβριο του 1999 στη Ζάκυνθο, σε 
µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου,  ερεύνησαν γνώσεις και πτυχές 
των στάσεων, σχετικά µε τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών στη Ζάκυνθο. Εστίασαν 

στη µέτρηση του επιπέδου γνώσης σχετικά µε τα βασικά µέτρα βιολογίας και προστασίας 
της θαλάσσιας χελώνας. Η έρευνα έδειξε χαµηλά επίπεδα γνώσης, αλλά υψηλά επίπεδα 

αποτελεσµάτων για τις στάσεις. Συνολικά καταδείχθηκε σηµαντική θετική συσχέτιση 

µεταξύ της γνώσης και των στάσεων. 

 

Οι Γκρίτση & Κότσαρη (2004), σε έρευνα που έκαναν στον παιδικό σταθµό του ΤΕΙ 
Πατρών, σε οµάδα 6 παιδιών, ηλικίας 5-6 ετών, βρήκαν ότι οι αντιλήψεις που έχουν τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας για τη διαδικασία της αποσύνθεσης δε συγκλίνουν µε το 

επιστηµονικό πρότυπο, καθώς εστιάζονται στα άµεσα παρατηρήσιµα στοιχεία, όπως για 

παράδειγµα την αλλαγή χρώµατος. Γίνεται αναφορά σε λέξεις όπως: «σάπισε», 

«ξεραίνεται», «µαύρισε», «χάλασε», που απέχουν από την επιστηµονική ορολογία και δε 
γίνεται αναφορά στην ύπαρξη «σκουληκιών», αφού κανένα παιδί δεν αιτιολογεί τις 
απαντήσεις που δίνει. ∆εν µπορούν να αναλύσουν το πώς και το γιατί υπάρχει το κάθε 
αποτέλεσµα που παρατηρούν. Η έννοια της αποσύνθεσης θεωρείται δυσνόητη, αφού 

περιλαµβάνει την έννοια της σύστασης της ύλης και την έννοια της µετατροπής και 
διατήρησης της ύλης. Ακόµη υπάρχει το πρόβληµα της γενίκευσης. Τα παιδιά δεν 

γενικεύουν τα αποτελέσµατα του πειράµατος σε άλλα υλικά. 

Έχουν µελετηθεί επίσης, οι έννοιες της φωτοσύνθεσης, της αναπνοής και η 

διαδικασία θρέψης των φυτών από τους Ζόγκζα (1998) και Χατζηνικήτα κ.ά. (1999), οι 
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οικολογικές έννοιες από τους Απανωµεριτάκη (1998) και Σπυροπούλου (1999), η 

θαλάσσια ρύπανση από το Μαλανδράκη (1998) και η σχηµατοποίηση εννοιών από την 

Αγγελίδου (1996). 

 

2.1.2.2 Έρευνες σε εκπαιδευτικούς 

 

Κάποιες έρευνες, σε εκπαιδευτικούς, στην Ελλάδα, που µπορούν να αναφερθούν 

είναι από το 1995 και µετά, για τη σχέση των εκπαιδευτικών µε την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση (Παπαδηµητρίου, 1995), για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση από τη 

σκοπιά των εκπαιδευτικών (Παπαναούµ, 1998) και για τις απόψεις, τις στάσεις και τις 
δραστηριότητες των εκπαιδευτικών σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον (Μουτζούρη – 

Μανούσου, 1995).  

Πιο συγκεκριµένα για τη Βιολογία, την Οικολογία και το Περιβάλλον: 

 

Οι Κουλαϊδής κ.ά. (1994), µελέτησε τις απόψεις των δασκάλων για το Φαινόµενο του 

Θερµοκηπίου και το στρώµα του Όζοντος, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος 
CHATTS (Children and Teachers Talking Science-παιδιά και δάσκαλοι συζητούν για τις 
Φυσικές Επιστήµες), το οποίο είχε έντονη περιβαλλοντική διάσταση. Κεντρικός στόχος 
του προγράµµατος CHATTS ήταν: να προσεγγίσει τους τρόπους µε τους οποίους οι 
δάσκαλοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά µε θέµατα 

που έχουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και σχετίζονται µε τις Φ.Ε.. Για να προκύψουν 

συµπεράσµατα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα αγγλικής ερευνητικής οµάδας, 
χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια ερεθίσµατα για συζήτηση. Έτσι µεταγλωττίστηκε ένα 

τηλεοπτικό ντοκιµαντέρ, µεταφράστηκε ένα άρθρο από τα αγγλικά και ετοιµάστηκαν 27 

κάρτες για τις δραστηριότητες της πρώτης συνάντησης και ένα ερωτηµατολόγιο 

προσαρµοσµένο στα δεδοµένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Οι αντιλήψεις των δασκάλων προέκυψαν από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, κατά τις 

οποίες ο υπεύθυνος καθόριζε απλώς τις γενικές κατευθύνσεις της συζήτησης (θέτοντας τις 
κρίσιµες ερωτήσεις). Κάθε οµάδα δασκάλων συµµετείχε σε δύο διαδοχικές συναντήσεις, 
στις οποίες περιλαµβάνονταν ορισµένες δραστηριότητες οι οποίες ενθάρρυναν τη 

συζήτηση και βοηθούσαν τους δασκάλους να ερευνήσουν µερικές από τις επιστηµονικές 
έννοιες που βρίσκονται πίσω από τα πολύπλοκα αυτά ζητήµατα που ήταν προς 
διερεύνηση. Στην πρώτη συνάντηση, οι δάσκαλοι παρακολουθούσαν ένα δεκάλεπτο 

απόσπασµα τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ. Στις κάρτες που έπαιρναν στη συνέχεια, υπήρχαν οι 
κυριότεροι όροι που ακούστηκαν στο τηλεοπτικό πρόγραµµα, π.χ. «διοξείδιο του άνθρακα, 

χλωροφθοράνθρακες, ορυκτά καύσιµα, κλίµα ηλιακές ακτίνες κτλ.». Στη συνέχεια 

υπήρχαν δραστηριότητες εξοικείωσης των δασκάλων µε τους επιστηµονικούς όρους και 
δηµιουργία σχέσεων του τύπου αίτιο-αποτέλεσµα. Έτσι κατασκευάζονταν προτάσεις: 
«κάτι προκαλεί αλλαγή σε κάτι άλλο». Τελικός στόχος όλων αυτών ήταν η ανασύνθεση 

ολόκληρης της ιστορίας, ξεκινώντας από το διοξείδιο του άνθρακα και τους 
χλωροφθοράνθρακες και καταλήγοντας στην τελική τους επίδραση στον πλανήτη. Όλα 

αυτά βέβαια, µε τη βοήθεια µιας δοµηµένης σειράς ερωτήσεων, µε την προοδευτική 

πρόσθεση πληροφοριών έως ότου ολοκληρωθεί η εικόνα. Στη δεύτερη συνάντηση, µετά 

από µια σειρά επιµέρους δραστηριοτήτων, οι οποίες εστίαζαν πάρα πολύ σε λεπτοµέρειες 
σε σχέση µε την πρώτη συνάντηση, γινόταν η σύνθεση της συνολικής εικόνας. 

Οι συνεντεύξεις ηχογραφούνταν και κατόπιν γινόταν η αποµαγνητοφώνηση. Κατά τη 

διαδικασία αυτή αποµονώνονταν τα µέρη εκείνα που εκφράζονταν οι αντιλήψεις των 

δασκάλων, για το όζον, τους χλωροφθοράνθρακες, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, κτλ.  
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Η ανάλυση των δεδοµένων ήταν πολυδιάστατη, αφού, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, 
καµία µορφή ανάλυσης δεν θα µπορούσε να καλύψει ικανοποιητικά όλες τις πλευρές που 

έπρεπε να περιγραφούν. Έτσι το σχήµα ανάλυσης περιλάµβανε δύο κύριους άξονες: την 

παρουσίαση των ιστοριών και την ανάλυση των γνωστικών χαρακτηριστικών. Η ανάλυση 

των γνωστικών χαρακτηριστικών  εστίαζε: στην ανάλυση της ερµηνείας και των αναλογιών, 

στην ανάλυση της «λογικής» στην οποία στηρίχθηκε η επιχειρηµατολογία και στην ανάλυση 

της ευρηµατικότητας. 

Όσον αφορά στην ανάλυση της ερµηνείας και των αναλογιών, όπως αναφέρουν οι 
ερευνητές, οι ερµηνείες που δίνονταν από τους δασκάλους για τα εξεταζόµενα φαινόµενα 

παρουσίαζαν συχνά προβλήµατα. Με εµµονή στις προσωπικές απόψεις και αντιλήψεις: 
⇒ Οι οµάδες των εξεταζόµενων δασκάλων αναζητούσαν «πρότυπα» µε γενικά 

χαρακτηριστικά για να εντάξουν την ειδική συµπεριφορά των οντοτήτων που εξέταζαν. 

Για παράδειγµα, «οι χλωροφθοράνθρακες είναι αέρια, που ανεβαίνουν ψηλά στην 

ατµόσφαιρα, µάλλον λόγω βαρύτητας, αφού τα ελαφρύτερα πάντα πηγαίνουν ψηλά». 

⇒ Άλλοτε χρησιµοποιούσαν αντιπαραδείγµατα για να αντικρούσουν ή να ενισχύσουν µια 

πιθανή ερµηνεία. Για παράδειγµα, «οι χηµικές ουσίες είναι υπεύθυνες για πολλά από τα 

φαινόµενα αυτά». Τι σηµαίνει όµως «χηµικές ουσίες», είναι κάτι πολύ γενικό.  

⇒ Άλλοτε πάλι γινόταν µια ερµηνεία µε αναγωγή ειδικών χαρακτηριστικών σε γενικές 
αρχές. 
⇒ Προκειµένου να συσχετισθεί το άγνωστο ή το προβληµατικό µε κάτι γνωστό και οικείο 

που λειτουργεί µε όµοιο τρόπο, χρησιµοποιούνται οι αναλογίες για να προχωρήσει η 

ερµηνεία....«το στρώµα όζοντος λειτουργεί σα φίλτρο που φιλτράρει τις υπεριώδεις ακτίνες 
του ήλιου και δεν τις αφήνει να φτάσουν στη Γη». 

⇒ Άλλοτε πάλι χρησιµοποιήθηκαν οι αναλογίες ως ρητορικά σχήµατα…«τα δάση είναι ο 

πνεύµονας του πλανήτη µας». 

Η ανάλυση της λογικής αναφερόταν στις σχέσεις αιτιότητας, στις αλλαγές που 

προκύπτουν απ’ την επίδραση ενός αιτίου και στη σχέση µέρους – όλου. 

⇒ Τις περισσότερες φορές η αιτία ήταν ένας εξωτερικός παράγοντας που δρούσε όταν 

ερχόταν σε επαφή µε την οντότητα που επηρέαζε… «οι χλωροφθοράνθρακες ανεβαίνουν 

ψηλά στην ατµόσφαιρα και εκεί καταστρέφουν το όζον». 

⇒ Άλλοτε ο εξωτερικός παράγοντας – αίτιο µπορεί να δρα ώστε να εµποδίσει να συµβεί 
κάτι που αναµενόταν… «το διοξείδιο του άνθρακα δεν επιτρέπει στη θερµότητα να φύγει 
προς τα έξω». 

⇒ Άλλοτε πάλι η αιτία ενός φαινοµένου παρουσιαζόταν σαν ένα ενδογενές 
χαρακτηριστικό… «τα δέντρα παράγουν πρωτογενώς οξυγόνο ενεργώντας µε κάποιο 

τρόπο. Έχουν τη δικιά τους διαδικασία». 

⇒ Σύνηθες ήταν µια αλλαγή στη φύση της οντότητας που εξεταζόταν, να έχει επίπτωση 

και στις ιδιότητές της… «οι χλωροφθοράνθρακες µειώνουν το όζον. Καταστρέφουν το 

όζον και δεν έχει τη δύναµη να φιλτράρει τις ακτίνες του ήλιου». 

⇒ Πολλές φορές η συζήτηση αφορούσε σ’ ένα σύνολο που αντιµετωπιζόταν ως το 

άθροισµα των µερών του και στο οποίο αλλάζοντας ένα µέρος του, αλλάζουµε 
αναπόφευκτα και το σύνολο… «αυξάνοντας το διοξείδιο του άνθρακα, αλλάζουµε την 

ατµόσφαιρα». 

Τέλος, η ανάλυση της ευρηµατικότητας αφορούσε στις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνταν για να ερµηνευθεί ένα φαινόµενο. Αναφέρεται σε κάτι γνωστό το οποίο 

επικαλείται κάποιος για να κατανοήσει κάτι το µη οικείο. 

⇒ Για να ερµηνεύσουν τα συγκεκριµένα φαινόµενα, οι δάσκαλοι χρησιµοποιούσαν κάθε 
είδους γνώση από προσωπική εµπειρία, από γενικές γνώσεις, από πληροφόρηση των ΜΜΕ 

κτλ… «κι αυτό που λένε ότι συνεχώς η Ελλάδα κατεβαίνει προς τα κάτω και ότι σιγά σιγά 
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θα έχουµε το κλίµα της Αφρικής εµείς, ενώ η Ρωσία που ήταν ψηλά θα έχει το κλίµα της 
Ελλάδας µελλοντικά…». 

⇒ Τέλος, σε ελάχιστες περιπτώσεις αποδίδονταν και ανθρώπινα χαρακτηριστικά ή 

ιδιότητες σε φαινόµενα, προκειµένου να γίνουν πιο κατανοητά. 

 

Στα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, αναφέρονται: 
⇒ Η διαφορά ανάµεσα στην καταστροφή του όζοντος και την υπερθέρµανση του πλανήτη 

λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου δεν ήταν αυτονόητη από την αρχή για τις οµάδες 
που συµµετείχαν στο CHATTS. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ΜΜΕ δεν έκαναν σαφή 

διαχωρισµό ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο, παρά µόνο σε λίγες περιπτώσεις. 
⇒ Για ορισµένους το φαινόµενο του θερµοκηπίου δεν ήταν παρά ο «εγκλωβισµός» στην 

ατµόσφαιρα της επιπλέον θερµότητας που προέρχεται από τον ήλιο και εισέρχεται από τις 
τρύπες του όζοντος. 
⇒ Όλες οι οµάδες απέδωσαν την ιδιότητα του ευεργετικού φίλτρου υπεριωδών ακτίνων 

στο στρώµα του όζοντος, που καταστρέφεται από τους χλωροφθοράνθρακες, οι οποίοι 
ευθύνονται εν µέρει και για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

⇒ Το διοξείδιο του άνθρακα, το µεθάνιο και τα οξείδια του αζώτου θεωρήθηκαν ως τα 

κυριότερα αέρια θερµοκηπίου που µε τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες του ανθρώπου 

σχηµατίζουν ένα στρώµα στην ατµόσφαιρα, το οποίο εµποδίζει τη θερµότητα από τη Γη να 

διαφύγει προς το διάστηµα. 

⇒ Η άποψη της «φυσικής ισορροπίας» των αερίων της ατµόσφαιρας που διαταράσσεται 
µε την επέµβαση του ανθρώπου και η οποία θα έχει δραµατικές επιπτώσεις στη ζωή του 

πλανήτη, ήταν η κυρίαρχη άποψη σε όλες σχεδόν τις συζητήσεις. 
⇒ Για την ερµηνεία των µη οικείων φαινοµένων, οι συµµετέχοντες συχνά ανέτρεχαν σε 
καθηµερινές γνώσεις ή εµπειρίες, εξετάζοντας αν οι υποθέσεις τους ήταν συµβατές µε την 

πραγµατικότητα ή αν σχηµάτιζαν αναλογίες για να προσεγγίσουν τη λειτουργία 

περίπλοκων διαδικασιών. Πολλές φορές η εύρεση µιας λειτουργικής αναλογίας σήµαινε το 

τέλος της αναζήτησης ερµηνείας, καθώς δεν υπήρχε πλέον πρόβληµα προς συζήτηση.. 

⇒ Οι δάσκαλοι έβρισκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την εξερεύνηση των επιστηµονικών 

εννοιών που σχετίζονται µε περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου και το στρώµα του όζοντος. 
⇒ Έδειξαν να έχουν µικρή αυτοπεποίθηση όταν αντιµετωπίζουν θέµατα των Φ.Ε. και 
ιδίως όταν πρόκειται να τα διδάξουν στα παιδιά, φαινόµενο που παρατηρείται σε πολλές 
χώρες (Richards, 1991). 

 

Η Λάκκα (2003), σε έρευνά της, µε ερωτηµατολόγιο, σε 76 εν ενεργεία καθηγητές 
της Μέσης Εκπαίδευσης (Βιολόγοι, Φυσικοί, Χηµικοί και Γεωλόγοι) που εργάζονται σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας, προσπάθησε να ανιχνεύσει αν το µοντέλο του ενζύµου είναι 
λειτουργικό για την ερµηνεία νέων ευρηµάτων του βιολογικού κλάδου και αν υπάρχουν 

δυσκολίες από τη χρήση του στη διδακτική των νέων εννοιών στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση. Επικεντρώθηκε σε δύο κυρίως άξονες: ο ένας άξονας περιλαµβάνει την 

ιστορική και επιστηµολογική ανάλυση των διαφόρων φάσεων της οικοδόµησης του 

µοντέλου του ενζύµου και ο δεύτερος άξονας περιλαµβάνει τη διδακτική προσέγγιση του 

µοντέλου του ενζύµου, µέσα από την ανάλυση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και 
των σχολικών εγχειριδίων. Η συγκεκριµένη έρευνα αποτελεί µια µικρή διδακτική 

καινοτοµία για τη χώρα µας εξαιτίας του γεγονότος ότι το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην 

παράµετρο «εκπαιδευτικός» και στη γνώση που αυτός προσφέρει και όχι στην παράµετρο 

«µαθητής». Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αγνοούν τους 
ενζυµικούς µηχανισµούς που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση των νέων µοντέλων της 
βιολογίας για τα έµβια όντα. Μόνο το 28% των καθηγητών γνώριζε την ύπαρξη των 
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περιοριστικών ενζύµων και των λιγασών, των ενζύµων τα οποία είναι απαραίτητα για τον 

τεµαχισµό και τη συγκόλληση του γενετικού υλικού. Η ιδέα ότι το µόριο του RNA 

εκδηλώνει ενζυµική δραστηριότητα είναι γνωστή µόνο στο 16% των ερωτηθέντων. Οι 
απαντήσεις των καθηγητών φανερώνουν ότι µόνο το 28% αυτών γνωρίζουν ότι τα νέα 

σχήµατα και µοντέλα για τη δράση των ενζύµων, όπως αυτά του χειρουργικού ψαλιδιού 

και της κόλλας. Οι ερωτήσεις που είχαν ως στόχο την ανακάλυψη των πηγών που 

χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη διδακτική πράξη, έδειξαν ότι το 56,5% αυτών 

χρησιµοποιούν µόνο το σχολικό εγχειρίδιο, το 23% καταφεύγουν στον περιοδικό τύπο 

(Περισκόπιο της Επιστήµης), το 15% χρησιµοποιούν τις Ελληνικές Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις και το 4% Ξένες Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις. Εν κατακλείδι, στη συγκεκριµένη 

έρευνα φαίνεται ότι η πρόσβαση των εκπαιδευτικών στην πρωταρχική ερευνητική γνώση 

είναι πολύ µικρή και οι καθηγητές βρίσκονται εντελώς απροετοίµαστοι για τη διδασκαλία 

των νέων ευρηµάτων της βιολογίας. 
 

Ο Γούπος (2003), σε έρευνά του προσπαθεί να αναλύσει και να αξιολογήσει τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών της Προσχολικής, της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, ολόκληρης της επικράτειας της Ελλάδας, σε σχέση µε τις αιτίες 
υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος. Συνολικά συγκέντρωσε 711 ερωτηµατολόγια 

από όλη την Ελλάδα. Συνοπτικά αναφέρουµε ότι ως σηµαντικότερη αιτία υποβάθµισης του 

φυσικού περιβάλλοντος θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς η ρύπανση. Ακολουθούν τα 

πυρηνικά απόβλητα, οι πυρκαγιές, η καταστροφή και η υποβάθµιση των φυσικών 

οικοσυστηµάτων, η ρύπανση του εδάφους, η ρύπανση των υδάτινων οικοσυστηµάτων, η 

έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και η αποδάσωση. Η λιγότερο σηµαντική αιτία 

υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος για το συγκεκριµένο δείγµα, είναι η αύξηση της 
κατανάλωσης των αγαθών και ακολουθεί η οικονοµική ανάπτυξη. Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών επηρεάζονται από την ιδιότητα των εκπαιδευτικών, το φύλο, την ηλικία και 
τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές τους, τη µετεκπαίδευση/επιµόρφωση καθώς και από τον 

τόπο εργασίας τους. Για παράδειγµα: οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποδίδουν µεγαλύτερη 

σηµασία και θεωρούν σηµαντικότερες αιτίες υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος την 

αστικοποίηση, τον υπερπληθυσµό, την υπερεκµετάλλευση της γης, την υπερκατανάλωση 

ενέργειας, την έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, την αύξηση της κατανάλωσης των 

αγαθών και την οικονοµική ανάπτυξη, σε σχέση µε τους άνδρες εκπαιδευτικούς. Οι 
εκπαιδευτικοί που ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής,  ήταν οι πλέον ευαισθητοποιηµένοι και 
θεωρούσαν σηµαντικές όλες τις αιτίες υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Ακολουθούσαν 

αυτοί που ζουν και εργάζονται στις αγροτικές και τις αστικές περιοχές, µε τελευταίους 
αυτούς που ζουν και εργάζονται στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

 

Οι Flogaitis & Agelidou (2003), τη σχολική περίοδο 1999-2000, ερεύνησαν µε 
ερωτηµατολόγιο (word association questionnaire), τις απόψεις τυχαίου δείγµατος, 
αποτελούµενου από 110 Νηπιαγωγούς από όλα τα δηµόσια Νηπιαγωγεία της Αθήνας 
(έστειλαν 661 ερωτηµατολόγια αλλά συνέλλεξαν µόνο 110), και το αντικείµενό τους ήταν 

η καταγραφή, η κατηγοριοποίηση και η ερµηνεία των αντιλήψεων των Νηπιαγωγών σε 
δύο βασικές έννοιες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Φύση και Περιβάλλον. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι: 
Α.   Η κυρίαρχη αντίληψη των συµµετεχόντων σχετικά µε τη φύση είναι φυσιοκρατική, 

απλοϊκή, περιορισµένη και εµπλουτισµένη µε ροµαντικά στοιχεία. 

Β.  Η κυρίαρχη αντίληψη σχετικά µε  το περιβάλλον εστιάζεται  στις βιοφυσικές 
διαστάσεις του και υπάρχει πλήρης απουσία της πολυπλοκότητάς του και του 

πολυδιάστατου χαρακτήρα του, της παγκοσµιότητάς του και της συστηµικής εκτίµησής 
του. 
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Γ.    Οι µισοί από τους Νηπιαγωγούς σκέφτονται ότι η έννοια του περιβάλλοντος είναι ίδια 

µε αυτήν της φύσης, ενώ σε µερικές περιπτώσεις εντοπίζεται µια εννοιολογική σύγχυση. 

∆.   Τα προγράµµατα συνεχούς επιµόρφωσης και η εφαρµογή του Π.E. στα σχολεία δε 
βρέθηκε να έχουν επιπτώσεις στις αντιλήψεις των Νηπιαγωγών για τη φύση και το 

περιβάλλον.  

 

 

 2.2  Σκοποθεσία της έρευνας  

2.2.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει τη διερεύνηση των αντιλήψεων των  δασκάλων του 

∆ηµοτικού Σχολείου, για το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου  (Greenhouse Effect) και την 

έννοια της βιοποικιλότητας (Biodiversity ή Biological Diversity ή Diversity of Species). 

Επικεντρώνεται σε δύο άξονες της σύγχρονης Παιδαγωγικής έρευνας: 
Ι. Ο πρώτος άξονας αφορά στην ανάπτυξη και στην καθιέρωση της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Π.Ε.), η οποία, όπως εννοείται σήµερα διεθνώς, είναι καρπός της 
συνειδητοποίησης του οικολογικού προβλήµατος και του κοινωνικού αιτήµατος για τη 

λύση των προβληµάτων, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στο σύνολό τους από το οικολογικό 

κίνηµα. 

II. Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στην έρευνα που έχει αναπτυχθεί από τα µέσα της 
δεκαετίας του ’70, στον τοµέα της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και έχει εστιάσει 
την προσοχή των ερευνητών στην καταγραφή των ιδεών ή εναλλακτικών πλαισίων 
(alternative frameworks), ή ακόµη εναλλακτικών αντιλήψεων (alternative conceptions) ή 

αντιλήψεων για διάφορες επιστηµονικές έννοιες. 

 

2.2.2 Υποθέσεις της έρευνας 

 

Σύµφωνα µε τα θεωρητικά και ερευνητικά δεδοµένα που αναλύθηκαν, 

διαµορφώθηκαν τρεις βασικές υποθέσεις:  
Α) Υπάρχουν εναλλακτικές αντιλήψεις στα άτοµα του δείγµατος για την έννοια της 
Βιοποικιλότητας 
Β) Υπάρχουν εναλλακτικές αντιλήψεις στα άτοµα του δείγµατος για το Φαινόµενο του 

Θερµοκηπίου 

Γ) Το δηµογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών του δείγµατος και η ενασχόλησή τους µε 
την Π.Ε., επηρεάζει τις αντιλήψεις τους για τις προαναφερθείσες έννοιες. 
 

2.2.3 Ερευνητικά ερωτήµατα 

 

Οι υποθέσεις της έρευνας αναλύθηκαν σε συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα 

(research questions), που είναι τα εξής: 
1. Αναγνωρίζουν τη βιοποικιλότητα, γενικά; 

2. Τι γνωρίζουν για την ελληνική βιοποικιλότητα και την ελληνική φύση;  

3. Ποια είναι η αντίληψή τους για  την αξία της βιοποικιλότητας; 
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4. Γνωρίζουν τα αίτια της µείωσης της βιοποικιλότητας και τη διαχρονική εξέλιξη του 

προβλήµατος; 
5. Ποια είναι η άποψή τους για το ρόλο του σύγχρονου ανθρώπου στο ζήτηµα της 
προστασίας της βιοποικιλότητας; 
6. Ποια είναι η γνώµη τους για τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση; 

7. Ποια θεωρούν ως τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα; 

8. Τι γνωρίζουν για τα αίτια δηµιουργίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου; 

9. Αναγνωρίζουν τη διαφορά µεταξύ του φαινοµένου του θερµοκηπίου, σαν φυσικό 

φαινόµενο, και του προβλήµατος της υπερθέρµανσης της Γης από την υπερβολική αύξηση 

του φαινοµένου αυτού;  

10. Τι γνωρίζουν για τις συνέπειές του; 

11. Ποιες είναι οι αντιλήψεις τους για τη σχέση µεταξύ του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

και της «τρύπας» του όζοντος; 
12. Με ποια άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα συσχετίζουν το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου; 

13. Τι γνωρίζουν για την ύπαρξη αρνητικών αναδραστικών µηχανισµών που θα 

σταθεροποιήσουν τη θερµοκρασία και την ποσότητα των αερίων θερµοκηπίου, µειώνοντας 
έτσι την έκτασή του;  

14. Ποιες λύσεις προτείνουν για τη µείωσή του; 

 

 

2.3   Αναγκαιότητα της έρευνας 

2.3.1 Κριτήρια επιλογής της διερεύνησης των αντιλήψεων των 
δασκάλων για την έννοια της Βιοποικιλότητας και για το Φαινόµενο 
του Θερµοκηπίου. 

 

Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποια κριτήρια για την επιλογή της διερεύνησης των 

αντιλήψεων για τα συγκεκριµένα θέµατα σχετικά µε το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου και 
τη Βιοποικιλότητα. 

� Και τα δύο θέµατα είναι µέγιστης σηµασίας για την ύπαρξη και συνέχιση της ζωής 
στον πλανήτη µας. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου στη Γη είναι και η αιτία ύπαρξης της 
ζωής πάνω σ’ αυτήν. Η αύξηση όµως του φαινοµένου, λόγω των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, έχει αρχίσει να δηµιουργεί προβλήµατα διαταράσσοντας την ισορροπία 

της Γης. Ακόµη, πιθανή επιδείνωση του φαινόµενου του θερµοκηπίου θα προκαλέσει 
αλυσιδωτά προβλήµατα στον πλανήτη µε προβλεπόµενες και απρόβλεπτες συνέπειες. Κάτι 
αντίστοιχο συµβαίνει και µε τη βιοποικιλότητα, σαν αποτέλεσµα της εξέλιξης της ζωής 
πάνω στη Γη. Τα σηµερινά είδη είναι το αποτέλεσµα δισεκατοµµυρίων χρόνων εξέλιξης, 
είναι αυτά που επιβίωσαν, ενώ εκατοµµύρια άλλα είδη έχουν χαθεί. Τα είδη αλλάζουν, 

εξελίσσονται και εξαφανίζονται µέσα από φυσικές διαδικασίες. Όµως οι σηµερινοί ρυθµοί 
εξαφάνισης, που οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, είναι κατά χιλιάδες φορές 
µεγαλύτεροι των φυσικών (Βασιλοπούλου, 1998, σσ. 23-24). Η µείωση της 
βιοποικιλότητας στην εποχή µας είναι η πιο ακραία από την εποχή της εξαφάνισης των 

δεινοσαύρων (Reid & Miller, 1989. Lean et al. 1990. Forje, 1994). Συνειδητοποιούµε 
ολοένα και περισσότερο ότι είµαστε απόλυτα εξαρτηµένοι από τη βιοποικιλότητα για την 

επιβίωσή µας, εφόσον αυτή αποτελεί για µας πηγή τροφής, υγείας και οικονοµικής 
ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανθρώπινη δραστηριότητα και οι αντίστοιχες αξίες που 

επικράτησαν κατά τη βιοµηχανική εποχή έχουν οδηγήσει σε µείωση της βιοποικιλότητας 
σε όλα τα επίπεδα (Βασιλοπούλου, 1998, σ. 24). 
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� Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της Τιφλίδας (1977), για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 

ένας από τους στόχους της Π.Ε. είναι να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες 
να αποκτήσουν ποικίλη πείρα καθώς και στοιχειώδη γνώση του περιβάλλοντος, αλλά και 
των συναφών µε αυτό προβληµάτων. Εξάλλου, κάποιες µορφές συµπεριφοράς θεωρείται 
ότι επηρεάζονται κυρίως από το συγκινησιακό και άλλες από το γνωστικό παράγοντα 

(Leeming et al., 1993). Πεποίθηση µερικών (π.χ. Millar & Tesser, 1989) είναι ότι οι ίδιες 
οι συµπεριφορές περιλαµβάνουν συγκινησιακά και γνωστικά επιµέρους στοιχεία (π.χ. 

γνώση) και ότι αυτά τα δύο δεν συµφωνούν απαραιτήτως µεταξύ τους. Οι δάσκαλοι εκτός 
του ότι αποτελούν ένα µεγάλο κοµµάτι της Ελληνικής κοινωνίας, είναι και αυτοί που 

έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των νέων παιδιών, και δεν πρέπει να διαιωνίζουν τις 
πιθανές εναλλακτικές αντιλήψεις τους και στους µαθητές τους. Πρέπει λοιπόν να 

διερευνηθεί η γνώση, η κατανόηση και η πιθανή ύπαρξη εναλλακτικών αντιλήψεων στους 
εκπαιδευτικούς πάνω σε έννοιες Οικολογίας και το επίπεδο συνειδητοποίησής τους σε 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η παρούσα έρευνα είναι δυνατό να συµβάλει στην 

αποτελεσµατικότερη επιδίωξη βασικών στόχων της Π.Ε. (γνώσεις, συνειδητοποίηση), 

όπως διατυπώθηκαν κατά τη ∆ιακήρυξη τη Τιφλίδας, και ανταποκρίνεται στα δύο πρώτα 

επίπεδα στόχων (επίπεδο βασικής γνώσης οικολογικών εννοιών και επίπεδο 

συνειδητοποίησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων), σύµφωνα µε την κατάταξη των 

Hungerford et al. (1989), αφού διερευνά τις αντιλήψεις των δασκάλων πάνω σε βασικά 

θέµατα Οικολογίας και Περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

� Η διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων πάνω στα δύο αυτά θέµατα (Φαινόµενο 

του Θερµοκηπίου και Βιοποικιλότητα) που επιχειρείται στην έρευνα αυτή, θα αποτελέσει 
χρήσιµη γνώση και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά και για την περαιτέρω 

έρευνα και σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήµατα, καθώς και για το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. Εξάλλου, σύµφωνα µε το Μιχαηλίδη (1993), παράγοντες 
από τους  οποίους εξαρτάται η Π.Ε. είναι ο κοινωνικός περίγυρος, οι δάσκαλοι και η 

διδασκαλία, τα βιβλία και η ύλη των µαθηµάτων.  Σύµφωνα µε τον ίδιο, η παροχή 

γνώσεων σχετικά µε το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο µιας Π.Ε. οποιασδήποτε 
µορφής. Βεβαίως η διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων πάνω στα δύο αυτά 

θέµατα, θα συµβάλει και στο σχεδιασµό σωστότερης επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης 
των εκπαιδευτικών πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήµατα και έννοιες Οικολογίας. Αυτό θα 

έχει σαν αποτέλεσµα την αναβάθµιση της εκπαίδευσης αυτών των θεµάτων στο ελληνικό 

σχολείο.   

� Με δεδοµένο ότι οι αντιλήψεις των ατόµων για τα φυσικά φαινόµενα, έχουν 

γενικότητα και διαχρονική ισχύ, είναι τόσο καλά εδραιωµένες που επηρεάζονται ελάχιστα 

ή δεν αλλάζουν καθόλου από την παραδοσιακή ή την πειραµατική διδασκαλία (Ψύλλος 
κ.ά.,1993), δεν είναι απλές παρανοήσεις που ίσως οφείλονται σε κακή πληροφόρηση των 

ατόµων, αλλά πιθανόν να δηµιουργούνται από κάποιους µηχανισµούς που αυτοί διαθέτουν 

και µε αυτούς αντιλαµβάνονται ό,τι συµβαίνει γύρω τους (Driver et al, 2000) και τέλος, 
είναι δυνατόν να παραµένουν όχι µόνο µετά τη διδασκαλία, αλλά και µετά την ενηλικίωσή 

τους (Viennot, 1979) καθιστά βάσιµες κάποιες υποψίες µας, για την ύπαρξη, 

εναλλακτικών αντιλήψεων και στους δασκάλους, πάνω σε θέµατα Φυσικών Επιστηµών 

άρα και σε θέµατα Οικολογίας και περιβάλλοντος. 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.2  Το µέσο συλλογής των δεδοµένων 

3.2.1 Η διαδικασία σύνταξης του ερωτηµατολογίου 

 

Το µεθοδολογικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των 

εµπειρικών δεδοµένων του συγκεκριµένου θέµατος, είναι το ερωτηµατολόγιο (βλ. 

Παράρτηµα Ι). Περιλαµβάνει συνολικά 31 ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις διαφορετικού 

είδους ως προς τη µορφή ή ως προς το βαθµό ελευθερίας στην απάντησή τους 

(ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ή µετακωδικοποιούµενες ερωτήσεις και ερωτήσεις 
αντικειµενικές-κλειστού τύπου ή προκωδικοποιηµένες ερωτήσεις) (Γιοκαρίνης 1988, 

Κασσωτάκης 1998, Παρασκευόπουλος 1993, Βάµβουκας 1998). Η ύπαρξη και των δύο 

αυτών ειδών των ερωτήσεων είναι αναγκαία. Οι αντικειµενικές ερωτήσεις (κλειστού 

τύπου) χρειάζονται λίγο χρόνο για τη συµπλήρωσή τους και είναι ευκολότερες στην 

ταξινόµηση, κωδικοποίηση και αξιολόγησή τους, παρέχουν όµως µια περιορισµένη 

καταγραφή των αντιλήψεων, αφού η προδιατυπωµένη µορφή των απαντήσεών τους δεν 

επιτρέπει στους ερωτώµενους να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους και περιορίζει την 

αποκλίνουσα και δηµιουργική σκέψη τους. Αντίθετα, οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι 
περισσότερο χρονοβόρες και αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στη συµπλήρωσή τους από 

τους ερωτώµενους, οι οποίοι αντιδρούν γιατί χρειάζεται περισσότερο χρόνο η 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, έχουν το µειονέκτηµα ότι αφήνουν µεγάλα περιθώρια 

υποκειµενισµού, τόσο κατά τη συµπλήρωση τους, όσο και κατά τις φάσεις της 
κωδικοποίησης, επεξεργασίας καθώς και ερµηνείας των αποτελεσµάτων της έρευνας - 

απαιτείται ανάλυση του περιεχοµένου των απαντήσεων, προκειµένου να γίνει η 

κωδικοποίηση και ταξινόµησή τους (Duvenger  1976, σ. 160-161) - ενθαρρύνουν όµως την 

ελεύθερη έκφραση ιδεών και της δηµιουργικής και αποκλίνουσας σκέψης και είναι η µόνη 

διαθέσιµη τεχνική για την αξιολόγηση σηµαντικών στόχων και τη µέτρηση της αντίληψης 
(Γιοκαρίνης 1988), αφού επιτρέπουν στα υποκείµενα να χρησιµοποιήσουν το δικό τους 
λεξιλόγιο, πράγµα που µας επιτρέπει να εξάγουµε συµπεράσµατα για τον τρόπο σκέψης 
τους. 

Οι κλειστές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου είναι τριών ειδών: α) τριχοτοµικές 

ερωτήσεις του τύπου ΣΥΜΦΩΝΩ – ∆ΙΑΦΩΝΩ – ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ή ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ – 

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ, οι οποίες διατυπώνονται σε προτάσεις καταφατικής µορφής και στις οποίες 
το υποκείµενο της έρευνας καλείται να δηλώσει αν συµφωνεί ή διαφωνεί µε το 

περιεχόµενο της πρότασης ή αν το θεωρεί σωστό ή λάθος, επιλέγοντας µία από τις 
προτεινόµενες εναλλακτικές απαντήσεις (Βάµβουκας 1998, σ. 253-254). β) ερωτήσεις 

πολλαπλής εκλογής, στις οποίες ζητείται από τους ερωτώµενους να επιλέξουν µία µόνο 

απάντηση µεταξύ των προτεινόµενων, η οποία είναι και η επιστηµονικά σωστή 

(Βάµβουκας 1998, σ. 254). Οι ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής θεωρούνται ως ο καλύτερος 
τύπος των ερωτήσεων µε προτεινόµενη απάντηση (Κασσωτάκης 1998, σσ. 161-164). ∆ύο 

από αυτές είναι ερωτήσεις κλιµάκωσης ή ιεράρχησης των απαντήσεων. Είναι κλιµακωµένες 
ανάλογα µε την έντασή τους, οπότε µε αυτές τις ερωτήσεις εισάγεται ένα στοιχείο 

µέτρησης της στάσης του ερωτώµενου. Ουσιαστικά πρόκειται για κλίµακες µέτρησης. 
(Βάµβουκας 1998, σ. 255) και γ) ερωτήσεις συµπλήρωσης, στις οποίες το υποκείµενο της 
έρευνας καλείται να ολοκληρώσει µια ηµιτελή πρόταση µε έναν αριθµό, ο οποίος αποτελεί 
και την απάντηση της ερώτησης  (Βάµβουκας 1998, σ. 253). 
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Ως προς το περιεχόµενο των ερωτήσεων, έχει επιλεγεί µια ποικιλία ερωτήσεων που 

να είναι αντιπροσωπευτικές του εννοιολογικού περιεχοµένου των υπό εξέταση θεµάτων 

και αντίστοιχες µε τα ερωτήµατα της έρευνάς µας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

εγκυρότητα «αντιπροσωπευτικού περιεχοµένου» του ερωτηµατολογίου 

(Παρασκευόπουλος, 1993). 

Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ελέγχου που εξετάζουν την ίδια έννοια-κλειδί σε 
περισσότερες από µία ερωτήσεις, έτσι ώστε να ελεγχθεί ο βαθµός προσοχής που δόθηκε 
από τον κάθε ερωτώµενο κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.  

Οι ερωτήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 και 18 προέρχονται από την 

έρευνα της Βασιλοπούλου (1998, σσ. 338-346), στην εκπόνηση της διδακτορικής της 
διατριβής µε θέµα: «∆ιερεύνηση και διδακτική αντιµετώπιση των πρότερων αντιλήψεων 

των µαθητών του Γυµνασίου για τη βιοποικιλότητα». 

Οι ερωτήσεις 15 και 16 προέρχονται από τον Souchon, (1986, σσ. 86-87). 

Οι ερωτήσεις 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 και 31 προέρχονται από την 

έρευνα της Dove, (1996, σ. 93). 

Η ερώτηση 27 προέρχεται από την έρευνα των Summers et al., (2000, σ. 298). 

 

3.2.2  Η δοµή του ερωτηµατολογίου 

 

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει δηµογραφικά στοιχεία των 

υποκειµένων που έλαβαν µέρος στην έρευνα, ως ανεξάρτητες µεταβλητές για τη  

στατιστική επεξεργασία. Συγκεκριµένα: το φύλο, τα έτη υπηρεσίας, η θέση υπηρεσίας, το 

σχολείο που υπηρετούν την τρέχουσα σχολική χρονιά, οι τίτλοι σπουδών, η µετεκπαίδευση, οι 
µεταπτυχιακές σπουδές, το αν έχουν εκπονήσει ή αν εκπονούν την τρέχουσα σχολική χρονιά, 

κάποιο πρόγραµµα Π.Ε., το αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα 

σχετικό µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή την Οικολογία και τέλος ο τόπος που 

µεγάλωσε ο καθένας ή που έζησε τα περισσότερα σχολικά του χρόνια.  

Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει όλες τις ερωτήσεις της 
έρευνάς µας. 

Οι τύποι των ερωτήσεων του δεύτερου µέρους του ερωτηµατολογίου είναι οι  εξής:  
Ως προς τη µορφή των ερωτήσεων: 

� Ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης (9 ερωτήσεις).  
 

� Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου (23 ερωτήσεις). Από αυτές είναι:  
α) τριχοτοµικές ερωτήσεις 13 (ερωτήσεις 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 
31), 

β) ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής 8 (ερωτήσεις 2, 3, 5, 6, 11, 16, 17 και 18). Συγκεκριµένα, 

οι ερωτήσεις 17 και 18 είναι ερωτήσεις κλιµάκωσης ή ιεράρχησης των απαντήσεων και  
γ) ερωτήσεις συµπλήρωσης  2 (ερωτήσεις 7 και 8). 

 

Ως προς το περιεχόµενο των ερωτήσεων: 

� Ερωτήσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη µας σήµερα (1): 

(ερώτηση 1). Στην ερώτηση αυτή διερευνάται η αντίληψη των δασκάλων για το ποια 

θεωρούν ως τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο 

πλανήτης µας. 
 

� Ερωτήσεις για τη βιοποικιλότητα (17): (ερωτήσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 και 18). Από αυτές τις ερωτήσεις: 
Οι ερωτήσεις 2, 3 και 4 αναφέρονται στην αντίληψη για τη βιοποικιλότητα γενικά.   
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Οι ερωτήσεις 5, 6, 7 και 8 αναφέρονται στην αντίληψη για την ελληνική βιοποικιλότητα. 

Οι ερωτήσεις 9, 10 και 11 διερευνούν τις γνώσεις και αντιλήψεις των δασκάλων για την 

ελληνική φύση.  

Οι ερωτήσεις 12
α, 

12
β
, 12

γ
 και 12

ε
 αναφέρονται στη διερεύνηση του περιβαλλοντικού 

προβλήµατος της µείωσης της βιοποικιλότητας και η ερώτηση 13 για τη διαχρονική του 

εξέλιξη.  

Οι ερωτήσεις 12
δ
, 14, 15 και16 διερευνούν την αντίληψη για το ρόλο του ανθρώπου στο 

ζήτηµα της προστασίας της βιοποικιλότητας. 
Η ερώτηση 17 διερευνά τη γνώµη των δασκάλων για τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση. 

Η ερώτηση 18 διερευνά τη γνώµη των δασκάλων για το αν ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα 

να προβλέψει και να επανορθώσει τα αποτελέσµατα των ενεργειών του στη φύση. 

 

� Ερωτήσεις για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (13): (ερωτήσεις 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και τα υποερωτήµατά της στα οποία ο κάθε ερωτώµενος 
πρέπει να απαντήσει το ένα από τα δύο, ανάλογα µε το ποια απάντηση έχει δώσει στην 

ερώτηση 31). Από αυτές τις ερωτήσεις: 
Οι ερωτήσεις 19, 20, 21 και 22 διερευνούν τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα αίτια του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

Οι ερωτήσεις 23 και 28 στόχο έχουν τη διερεύνηση εναλλακτικών αντιλήψεων µεταξύ του 

φαινόµενου του θερµοκηπίου ως φυσικό φαινόµενο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

ύπαρξη της ζωής στη γη και του περιβαλλοντικού προβλήµατος της υπερθέρµανσης του 

πλανήτη λόγω της υπερβολικής αύξησης αυτού του φαινοµένου από τις δραστηριότητες 
του ανθρώπου. 

Οι ερωτήσεις 24, 25 και 31 διερευνούν τις αντιλήψεις για τις συνέπειες του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου. 

Οι ερωτήσεις 26 και 29 διερευνούν την ύπαρξη εναλλακτικών αντιλήψεων για τη σχέση 

µεταξύ του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της «τρύπας» του όζοντος. 
Η ερώτηση 27 αναφέρεται στη διερεύνηση του πόσοι δάσκαλοι ασπάζονται την  αντίληψη, 

που υποστηρίζεται και από µερίδα επιστηµόνων, ότι θα υπάρξουν, όπως και στο παρελθόν, 

οι αρνητικοί αναδραστικοί µηχανισµοί που θα σταθεροποιήσουν τη θερµοκρασία και την 

ποσότητα των αερίων θερµοκηπίου, µειώνοντας έτσι την έκτασή του (Γεωργόπουλος, 
2001, σ. 485). 

Η ερώτηση 30 αφορά στις λύσεις για τη µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

 

3.2.3  Η δοκιµαστική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου 

 

Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε πιλοτικά το Μάρτιο του 2005 σε 15 δασκάλους που 

υπηρετούσαν στην πόλη του Ρεθύµνου. Σκοπός µας ήταν να δοκιµαστεί το 

ερωτηµατολόγιο και να διαπιστωθούν πιθανά κενά, ασάφειες ή πιθανές δυσκολίες κατά τη 

συµπλήρωσή του. Σηµαντικό για µας ήταν να υπολογιστεί και ο χρόνος συµπλήρωσής του, 

ώστε να µην είναι κουραστικό και αποτελέσει αυτό αιτία µειωµένης συµπλήρωσης, γιατί 
τότε πιθανόν να χαθούν σηµαντικές πληροφορίες για τα αποτελέσµατα της έρευνας.  

Οι αλλαγές που έγιναν αφορούσαν κυρίως λεκτικές και συντακτικές διορθώσεις 
όπως: 
1. Η ερώτηση (1) στο πιλοτικό ερωτηµατολόγιο ήταν: «Θα µπορούσατε να αναφέρετε 

ονοµαστικά, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας σήµερα;». 

Στο τελικό ερωτηµατολόγιο έγινε: «Θα µπορούσατε να αναφέρετε ονοµαστικά, ποια κατά τη 

γνώµη σας, είναι τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης 

µας σήµερα;». 



 90

2. Η ερώτηση (13) στο πιλοτικό ερωτηµατολόγιο ήταν: «Το 2020, πώς περιµένετε να 

είναι η κατάσταση της άγριας χλωρίδας και πανίδας, αν οι άνθρωποι εξακολουθήσουν να την 

εκµεταλλεύονται όπως σήµερα;». Στο τελικό ερωτηµατολόγιο έγινε: «Μπορείτε να 

περιγράψετε σύντοµα, πώς περιµένετε να είναι η κατάσταση της άγριας χλωρίδας και 

πανίδας, το 2020, αν οι άνθρωποι εξακολουθήσουν να την εκµεταλλεύονται όπως σήµερα;». 

3. Στην ερώτηση (19) προστέθηκε η διευκρίνιση (…τα αέρια που είναι υπεύθυνα για 

τη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου…). 

4. Η ερώτηση (21) στο πιλοτικό ερωτηµατολόγιο ήταν: «Το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) είναι το πιο άφθονο “αέριο θερµοκηπίου”». Στο τελικό ερωτηµατολόγιο έγινε: «Το  

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το “αέριο θερµοκηπίου” που υπάρχει σε µεγαλύτερη 

ποσότητα.», 

5. καθώς και αλλαγές στη σειρά των ερωτήσεων: Στο πιλοτικό προηγούνταν οι 
ερωτήσεις που αφορούσαν στο Φαινόµενο του Θερµοκηπίου και ακολουθούσαν αυτές που 

αφορούσαν στη Βιοποικιλότητα. Η σειρά αυτή αντιστράφηκε και ακολουθήθηκε η σειρά 

που προαναφέρθηκε (βλ. Κεφ. 2.1.1 Η διαδικασία σύνταξης του ερωτηµατολογίου, Κεφ. 

2.1.2 Η δοµή του ερωτηµατολογίου και Παράρτηµα 1). Όσον αφορά στο χρόνο 

συµπλήρωσής του, βρέθηκε ότι δεν υπερέβαινε τα 25΄-30΄, χρόνος που θεωρήθηκε 
ικανοποιητικός και δεν χρειάστηκε να ακυρωθεί καµία από τις ερωτήσεις, αντίθετα, 

προστέθηκαν δύο νέες ερωτήσεις: «Η ερώτηση 3 και η ερώτηση 4». 

 

 

3.3  Ο τόπος και ο χρόνος της συλλογής των δεδοµένων 

 

Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στους δασκάλους 30 ∆ηµόσιων ∆ηµοτικών σχολείων της 
πόλης του Ηρακλείου, τις τρεις πρώτες εβδοµάδες του Απρίλη του 2005. Μοιράστηκε 
προσωπικά από τον ερευνητή και η συµπλήρωσή του γινόταν αυθηµερόν, παρουσία του 

ερευνητή. Συνολικά µοιράστηκαν 300 ερωτηµατολόγια και επιστράφηκαν συµπληρωµένα 

222 από αυτά, εκ των οποίων τα 217 θεωρήθηκαν ότι ήταν ικανοποιητικώς 
συµπληρωµένα, ώστε να συµπεριληφθούν στο δείγµα µας. Αφαιρέθηκαν 5 

ερωτηµατολόγια. Τα τέσσερα από αυτά ήταν ατελώς συµπληρωµένα και θεωρήθηκε ότι η 

συµπλήρωσή τους δεν έγινε σωστά και το πέµπτο, ενώ ήταν συµπληρωµένο εξ’ 

ολοκλήρου, δεν ήταν από δάσκαλο αλλά από µουσικό, κι έτσι δεν συµπεριλήφθηκε στο 

δείγµα µας. Έτσι ο τελικός αριθµός ερωτηµατολογίων που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα 

µας διαµορφώθηκε στα 217 (βλ. πίνακα 3.1).  
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Πίνακας 3.1: Κατανοµή ερωτηµατολογίων ανά σχολείο 

 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

1 1
ο
 Νέας Αλικαρνασσού 7 

2 2
ο
 Νέας Αλικαρνασσού 7 

3 3
ο
 Νέας Αλικαρνασσού 9 

4 5
ο
 Νέας Αλικαρνασσού 3 

5 Αγίας Μαρίνας 6 

6 2
ο
 Βουτών 11 

7 2
ο
 Ειδικό σχολείο Ηρακλείου 3 

8 3
ο
 Ειδικό σχολείο Ηρακλείου 9 

9 1
ο ∆ηµοτικό Ηρακλείου 7 

10 3
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 4 

11 5
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 11 

12 6
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 5 

13 8
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 6 

14 9
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 12 

15 14
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 8 

16 15
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 14 

17 20
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 8 

18 23
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 4 

19 25
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 8 

20 26
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 5 

21 27
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 9 

22 30
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 7 

23 34
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 8 

24 35
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 3 

25 44
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 9 

26 45
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 4 

27 47
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 7 

28 49
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 4 

29 52
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 10 

30 53
ο
 ∆ηµοτικό Ηρακλείου 9 

 ΣΥΝΟΛΟ 217 

 

 

 

3.4  Το δείγµα 

 

Ο πληθυσµός από τον οποίο επιλέχθηκε το δείγµα της έρευνάς µας είναι οι δάσκαλοι 
της ∆ηµόσιας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το δείγµα της έρευνας έπρεπε να είναι 
αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού αναφοράς. Έπρεπε λοιπόν να επιλεχθεί από όλη την 

Ελλάδα. Το οικονοµικό κόστος όµως αυτής της επιλογής θα ήταν τεράστιο άρα και 
απαγορευτικό για τον ερευνητή. Έτσι, η τελική απόφαση ήταν να επιλέξουµε ένα µεγάλο 

αστικό κέντρο, επειδή θεωρήσαµε ότι εκεί δεν θα παρουσιάζονταν εµφανείς µεροληψίες 
στο δείγµα, αφήνοντας για µετά, πιθανές διορθωτικές κινήσεις. 
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Τελικά το δείγµα επιλέχτηκε από την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου 

(θεωρήσαµε την πόλη του Ηρακλείου, τη Νέα Αλικαρνασσό, την περιοχή Αγίας Μαρίνας 
Τσαλικακίου, Γαζίου καθώς και την περιοχή Βουτών, ως ενιαία περιοχή). Χαρακτηρίζεται 
ως δείγµα ευκολίας. Η τεχνική αυτή, της εµπειρικής δειγµατοληψίας καθώς και το µέγεθος 
του δείγµατος  επιλέχθηκε και περιορίστηκε µόνο στα άτοµα που ήταν διαθέσιµα για τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου (Βάµβουκας, 1998, σελ. 165). Η επιλογή της πόλης 
του Ηρακλείου, έγινε επειδή η συγκεκριµένη πόλη αποτελεί το µεγαλύτερο αστικό κέντρο 

της Κρήτης.  
Ο συνολικός αριθµός των δασκάλων του Νοµού Ηρακλείου, την περίοδο που έγινε η 

έρευνα, ήταν 1530 µόνιµοι και 119 αναπληρωτές (σύνολο: 1649). Ο ακριβής αριθµός 
αυτών που υπηρετούσαν στα σχολεία της πόλης του Ηρακλείου, δεν ήταν δυνατόν να 

προκύψει από τα στοιχεία που µας δόθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Προσεγγιστικά, µε βάση την οργανικότητα του κάθε σχολείου, µπορούµε να 

πούµε ότι ο αριθµός αυτός ήταν περίπου 670 δάσκαλοι. 
Η επίδοση των ερωτηµατολογίων έγινε σε 30 ∆ηµόσια ∆ηµοτικά και Ειδικά Σχολεία 

της πόλης του Ηρακλείου, έπειτα από κλήρωση. Σε κάθε σχολείο από αυτά που 

κληρώθηκαν, δόθηκαν ερωτηµατολόγια σε όλους τους δασκάλους που δέχτηκαν να 

συµµετέχουν στην έρευνα.  
 
 
 

3.4.1  Κατανοµές συχνοτήτων των ανεξάρτητων µεταβλητών της 
έρευνας 

 

Παρακάτω παραθέτουµε πίνακες που δείχνουν δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος 
της έρευνάς µας. 
 
 

 Πίνακας 3.2: Κατανοµή των δασκάλων ως προς το φύλο  

 

Φύλο Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Άντρες  
Γυναίκες 

∆εν απάντησαν 

86 

129 

2 

39,6 

59,4 

0,9 

Σύνολο ( Ν ) 217 100,00 
 
 

Συγκριτικά µε τον πληθυσµό των δασκάλων σε εθνικό επίπεδο, παρατηρούµε ότι τα 

ποσοστά των δύο φύλων του συνολικού πληθυσµού, είναι παρόµοια µε αυτά της έρευνάς 
µας. Κατά το σχολικό έτος 2001-2002, επί του συνόλου των δασκάλων των ∆ηµόσιων 

∆ηµοτικών Σχολείων της Ελλάδας, το 58,26% ήταν γυναίκες και το 41,74% ήταν άντρες. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά κατά το σχολικό έτος 2002-2003, ήταν 59,44% γυναίκες και 
40,56% άντρες (Ε.Σ.Υ.Ε., 2006). 
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Πίνακας 3.3: Κατανοµή των δασκάλων ως προς τα έτη υπηρεσίας 
 

Έτη Υπηρεσίας Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

1 – 5 έτη 13 6,0 (6,1)* 

6 – 10 έτη 12 5,5 (5,6)* 

11 – 15 έτη 53 24,4(24,8)* 

16 – 20 έτη 54 24,9 (25,2)* 

21 – 25 έτη 30 13,8 (14,0)* 

>25 έτη 52 24,0(24,3)* 

Κενό  3 1,4 

Σύνολο   ( Ν ) 217 100,00 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

    

Από τον πίνακα 3.3 φαίνεται ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι που συµµετείχαν στην 

έρευνα, έχουν 11-20  έτη υπηρεσίας (50,0%), λιγότεροι είναι αυτοί που έχουν 21 και άνω 

έτη (38,3%), ενώ 1-10 έτη υπηρεσίας έχει µόνο το (11,7%).  

 
Πίνακας 3.4: Κατανοµή των δασκάλων ως προς τη θέση υπηρεσίας  
 

Θέση Υπηρεσίας Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Μόνιµος 
Αναπληρωτής 
∆εν απάντησαν 

211 

5 

1 

97,2 

2,3 

0,5 

Σύνολο    ( Ν ) 217 100,0 

 
 
 

Πίνακας 3.5: Κατανοµή των δασκάλων ως προς τον τόπο καταγωγής 
 

Τόπος Καταγωγής Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Αγροτική περιοχή 118 54,4 

Ηµιαστική περιοχή 21 9,7 

Αστική περιοχή 78 35,9 

Σύνολο   ( Ν ) 217 100,00 
 

Από τον πίνακα 3.5 φαίνεται ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι που συµµετείχαν στην 

έρευνα, έχουν µεγαλώσει σε αγροτικές περιοχές (54,4%), αρκετοί είναι από ηµιαστικές 
περιοχές (35,9%), ενώ λιγότεροι είναι από αστικά κέντρα (9,7%). 
 

 

Πίνακας 3.6: Κατανοµή των δασκάλων που έχουν πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας   
 

Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδηµίας 

Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Ναι 188 86,6 

Όχι 29 13,4 

Σύνολο    ( Ν ) 217 100,00 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.6 και το Γρ. 3.1, η πλειονότητα των δασκάλων του 

δείγµατος έχουν φοιτήσει στην Παιδαγωγική Ακαδηµία (86,6%) και µόνο το 13,4% αυτών, 

αποφοίτησαν από Παιδαγωγικά Τµήµατα.  
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Γρ. 3.1 Κατανοµή των δασκάλων που έχουν πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας   
 

 

 
Πίνακας 3.7: Κατανοµή των δασκάλων που έχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  
 

Πτυχίο Π.Τ.∆.Ε. Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Ναι 100 46,1 

Όχι 117 53,9 

Σύνολο   ( Ν ) 217 100,00 
 

 

Από τον πίνακα 3.7 και το Γρ. 3.2, φαίνεται ότι οι 100 από τους δασκάλους του 

δείγµατος (46,1%) έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικά Τµήµατα. Βέβαια στον αριθµό 

αυτόν µέσα ανήκουν και αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικές Ακαδηµίες και 
έχουν παρακολουθήσει και τα τµήµατα εξοµοίωσης των πτυχίων. Συγκεκριµένα, 

υπολογίζοντας τα στοιχεία των πινάκων 2.6 και 2.7, βλέπουµε ότι από τους 100 δασκάλους 
(46,1% επί του συνόλου του δείγµατος) που έχουν τελειώσει Παιδαγωγικά Τµήµατα, οι 71 

(32,7%) είναι απόφοιτοι Ακαδηµιών και εξοµοίωσης και οι 29 (13,4%) είναι απόφοιτοι 
µόνο των Παιδαγωγικών Τµηµάτων. Οι υπόλοιποι 117 δάσκαλοι (53,9%) είναι απόφοιτοι 
µόνο των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών. 
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Γρ. 3.2:  Κατανοµή των δασκάλων που έχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  
 

 
 

 

Πίνακας 3.8: Κατανοµή των δασκάλων που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο εκτός της 
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας  και του Π. Τ. ∆. Ε.  

 

Άλλο Πτυχίο Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Ναι 36 16,6 

Όχι 181 83,4 

Σύνολο    ( Ν ) 217 100,00  

 
 

Από τον πίνακα 3.8 και το Γρ. 3.3 φαίνεται ότι 36 δάσκαλοι (16,6%) έχουν και άλλο 

πτυχίο εκτός της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και του Π.Τ.∆.Ε. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
ΕΣΥΕ (2005), κατά τη σχολική χρονιά 2002-03, το αντίστοιχο ποσοστό δασκάλων 

∆ηµόσιων σχολείων που είχαν και άλλο πτυχίο σε όλη την Ελλάδα, ήταν 8,6%.  
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Γρ. 3.3:  Κατανοµή των δασκάλων που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο εκτός της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας  και 
του Π. Τ. ∆. Ε.  

 

Πίνακας 3.9: Κατανοµή των δασκάλων που έχουν κάποιο άλλο πτυχίο, ανάλογα µε την 

ανεξάρτητη µεταβλητή «ποιο πτυχίο» έχει ο καθένας 
 

Άλλο Πτυχίο Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

ΑΕΙ 21 60,0 (9,7)* 

ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 11 31,4 (5,1)* 

Άλλο Πτυχίο 3   8,6 (1,4)* 

Σύνολο    ( Ν ) 217 100,00 (16,2)* 

*Οι συχνότητες µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου του δείγµατος 
 

Από τον πίνακα 3.9 φαίνεται ότι από τους 36 δασκάλους που δήλωσαν ότι έχουν και 
άλλο πτυχίο (εκτός της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και του Π.Τ.∆.Ε.), οι 21 (60,0%) είναι 
απόφοιτοι ΑΕΙ, 11 (31,4%) είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, 3 (8,6%) έχουν κάποιο άλλο πτυχίο, ενώ 1 

δε δήλωσε τι πτυχίο έχει. Τέλος βλέπουµε ότι το 9.7% των δασκάλων του δείγµατος έχει 
πτυχίο ΑΕΙ, το 5,1% έχει πτυχίο ΤΕΙ και το 1,4% αυτών έχει κάποιο άλλο πτυχίο. 

 

Πίνακας 3.10: Κατανοµή των δασκάλων που έχουν κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές 
 

Μεταπτυχιακές σπουδές Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Ναι 4    2,8   (1,8)* 

Όχι 140  97,2 (64,5)* 

∆εν απάντησαν 73   -     (33,6)* 

Σύνολο  ( Ν ) 217 100,00 

*Οι συχνότητες µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου του δείγµατος 
 

Από τον πίνακα 3.10 φαίνεται ότι το 1,8% των δασκάλων του δείγµατος έχουν κάνει 
Μεταπτυχιακές σπουδές. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (2005), κατά τη σχολική χρονιά 

2002-03, το αντίστοιχο ποσοστό δασκάλων ∆ηµόσιων σχολείων που είχαν κάνει 
Μεταπτυχιακές σπουδές σε όλη την Ελλάδα, ήταν 1,4%.  
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Πίνακας 3.11: Κατανοµή των δασκάλων που έχουν φοιτήσει στη Μετεκπαίδευση 

 

∆ιδασκαλείο Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Ναι 33 19,9 (15,2)* 

Όχι 133 80,1 (61,3)* 

∆εν απάντησαν 51   -    (23,5)* 

Σύνολο  ( Ν ) 217 100,00 

*Οι συχνότητες µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου του δείγµατος 
 

Στον πίνακα 3.11 και το Γρ. 3.4, βλέπουµε ότι 33 από τους ερωτηθέντες (15,2%) 

έχουν φοιτήσει στη Μετεκπαίδευση (∆ιδασκαλείο). Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ 

(2005), κατά τη σχολική χρονιά 2002-03, το αντίστοιχο ποσοστό δασκάλων ∆ηµόσιων 

σχολείων που είχαν φοιτήσει στη Μετεκπαίδευση (∆ιδασκαλείο) σε όλη την Ελλάδα, ήταν 

7%. 
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Γρ. 3.4:   Κατανοµή των δασκάλων που έχουν φοιτήσει στη Μετεκπαίδευση  

 

 
 

Πίνακας 3.12: Κατανοµή των δασκάλων που έχουν υλοποιήσει πρόγραµµα/τα Π.Ε. 

 

Πρόγραµµα/τα Π.Ε. Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Ναι 49 23,3 (22,6)* 

Όχι 161 76,7 (74,2)* 

∆εν απάντησαν 7    -     (3,2)* 

Σύνολο      ( Ν ) 217 100,00 

*Οι συχνότητες µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου του δείγµατος 
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Από τον πίνακα 3.12 και το Γρ. 3.5, φαίνεται ότι 49 από τους ερωτηθέντες (22,6% 

του δείγµατος), έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούσαν τη χρονική στιγµή που έγινε η έρευνα, 

πρόγραµµα/τα Π.Ε., ενώ 161 από αυτούς (74,2%) δεν είχαν εκπονήσει κάποιο πρόγραµµα.  

 

 

 

 

3210

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

200

150

100

50

0

Σ
υ
χ
ν
ό
τη
τα

161

49

 

  Γρ. 3.5:   Κατανοµή των δασκάλων που έχουν υλοποιήσει πρόγραµµα/τα  Π.Ε. 

 

 

 

Πίνακας 3.13: Κατανοµή των δασκάλων που έχουν παρακολουθήσει  επιµόρφωση στην 

Π.Ε. 

 

Περιβαλλοντική 

Επιµόρφωση 

Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα  % 

Ναι 61 29,5 (28,1)* 

Όχι 146 70,5 (67,3)* 

∆εν απάντησαν 10    -     (4,6)* 

Σύνολο     ( Ν ) 217 100,00 

*Οι συχνότητες µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου του δείγµατος 
 

Από τον πίνακα 3.13 και το Γρ. 3.6 φαίνεται ότι 61 άτοµα (28,1%) έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα σχετικό µε την Π.Ε., ενώ 146 (67,3%) 

δεν έχουν λάβει κανενός είδους επιµόρφωση σχετική µε την Π.Ε.   
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 Γρ. 3.6:  Κατανοµή των δασκάλων που έχουν παρακολουθήσει  επιµόρφωση στην Π.Ε. 

 

 

 
 

3.4.2 Πώς επηρεάζεται η ανεξάρτητη µεταβλητή «Εκπόνηση 
προγραµµάτων Π.Ε.», από τις υπόλοιπες  ανεξάρτητες  µεταβλητές.  

 

 

Πίνακας 3.14: Πώς επηρεάζει το  «Φύλο» των δασκάλων του δείγµατος, την «υλοποίηση   

προγραµµάτων Π.Ε.» 

 
(Χ2

 = 1,996; df = 1; p = 0,158) 
 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.14 και το Γρ.  3.7,  το 18,3% των ανδρών και το 

26,8% των γυναικών του δείγµατος έχουν υλοποιήσει προγράµµατα Π.Ε. Η διαφορά αυτή 

δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Άρα το φύλο των δασκάλων του δείγµατος, δεν επηρεάζει 
την υλοποίηση προγραµµάτων από αυτούς. 

15 67 82 

18,3% 81,7% 100,0% 

34 93 127 

26,8% 73,2% 100,0% 

49 160 209 

23,4% 76,6% 100,0% 
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  Γρ. 3.7:  Κατανοµή των δασκάλων που έχουν υλοποιήσει πρόγραµµα/τα  Π.Ε , κατά φύλο 

 

 

 

Πίνακας 3.15: «Πώς επηρεάζουν τα «Έτη Υπηρεσίας» των δασκάλων του δείγµατος, την  

«υλοποίηση   προγραµµάτων Π.Ε.»  

 

 
(Χ2

 = 2,432; df = 2; p = 0,296) 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.15, προγράµµατα Π.Ε. έχει εκπονήσει το 16,7% των 

δασκάλων του δείγµατος, που έχουν µέχρι 10 έτη υπηρεσίας, το 28% των δασκάλων που 

έχουν 11-20 έτη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που έχουν 21 έτη και πάνω, είναι 
19,7%. Οι διαφορές όµως αυτές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Άρα τα έτη υπηρεσίας 
των δασκάλων, δεν επηρεάζουν την υλοποίηση προγραµµάτων από αυτούς. 
 

4 20 24 

16,7% 83,3% 100,0% 

30 77 107 

28,0% 72,0% 100,0% 

15 61 76 

19,7% 80,3% 100,0% 

49 158 207 

23,7% 76,3% 100,0% 

1-10 έτη 

11-20 έτη 

21+ έτη 

Έτη Υπηρεσίας 

Σύνολο 

Ναι Όχι
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Πίνακας 3.16: Πώς επηρεάζει ο  «Τόπος καταγωγής-Τόπος που µεγάλωσε ο καθένας» από 

τους δασκάλους του δείγµατος, την  «υλοποίηση   προγραµµάτων Π.Ε.»  

 
(Χ2

 = 0,628; df = 2; p = 0,731) 

 

Από τον πίνακα 3.16, φαίνεται ότι προγράµµατα Π.Ε. έχει εκπονήσει το 25,4% των 

δασκάλων του δείγµατος, που έχουν µεγαλώσει σε αγροτική περιοχή (ως 2000 κατοίκων), 

το 20,0% αυτών που έχουν µεγαλώσει σε ηµιαστική περιοχή (2001-10.000 κατοίκων), ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που έχουν µεγαλώσει σε αστική περιοχή (10.001 κατοίκων 

και άνω), είναι 23,3%. Οι διαφορές όµως αυτές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Άρα ο 

τόπος που µεγάλωσε ο καθένας από τους δασκάλους του δείγµατος, δεν επηρεάζει την 

υλοποίηση προγραµµάτων από αυτούς. 
 

 

Πίνακας 3.17: Πώς επηρεάζει το «πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας» την  «υλοποίηση   

προγραµµάτων Π.Ε.» από τους δασκάλους 

 
(Χ2

 = 0,698; df = 1; p = 0,403) 

 

Από τον πίνακα 3.17, φαίνεται ότι το 24,3% των δασκάλων του δείγµατος που έχουν 

πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, έχουν υλοποιήσει προγράµµα/τα Π.Ε., και 75,7% δεν 

έχουν υλοποιήσει. Το 17,2% αυτών που δεν έχουν πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (έχουν 

µόνο πτυχίο Π.Τ.∆.Ε.) έχουν υλοποιήσει προγράµµα/τα Π.Ε. και το 82,8% δεν έχουν 

υλοποιήσει. Οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές και έτσι δεχόµαστε την 

29 85 114 

25,4% 74,6% 100,0% 

4 16 20 

20,0% 80,0% 100,0% 

16 60 76 

21,1% 78,9% 100,0% 

49 161 210 

23,3% 76,7% 100,0% 

Έως 2.000 κατοικοι

2.001 - 10.000 κάτοικοι

10.001 και άνω κάτοικοι

Τόπος 

Καταγωγής 

Σύνολο 

Ναι Όχι
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17,2% 82,8% 100,0%

49 161 210

23,3% 76,7% 100,0%
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υπόθεση ότι το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας δεν επηρεάζει την υλοποίηση 

προγραµµάτων Π.Ε.  

 
 

Πίνακας 3.18: Πώς επηρεάζει το «πτυχίο Π.Τ.∆.Ε.» την  «υλοποίηση    προγραµµάτων 

Π.Ε.» από τους δασκάλους 

 
(Χ2

 = 0,014; df = 1; p = 0,904) 

 
Από τον πίνακα 3.18, φαίνεται ότι το 23,7% των δασκάλων του δείγµατος που έχουν 

πτυχίο Π.Τ.∆.Ε. έχουν υλοποιήσει προγράµµα/τα Π.Ε., και 76,3% δεν έχουν υλοποιήσει. 
Το 23,0% αυτών που δεν έχουν πτυχίο Π.Τ.∆.Ε. (έχουν µόνο πτυχίο Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας) έχουν υλοποιήσει προγράµµα/τα Π.Ε. και το 77,0% δεν έχουν υλοποιήσει. Οι 
διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές και έτσι δεχόµαστε την υπόθεση ότι το 

πτυχίο του Π.Τ.∆.Ε. δεν επηρεάζει την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. στους δασκάλους. 
  
 

Πίνακας 3.19: Πώς επηρεάζει το «άλλο πτυχίο» την  «υλοποίηση    προγραµµάτων Π.Ε.» 

από τους δασκάλους 

 
(Χ2

 = 0,644; df = 1; p = 0,422) 
 

 Από τον πίνακα 3.19, φαίνεται ότι το 28,6% των δασκάλων του δείγµατος που 

έχουν άλλο πτυχίο (εκτός Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και Π.Τ.∆.Ε.) έχουν υλοποιήσει 
προγράµµα/τα Π.Ε., και το 71,4% δεν έχουν υλοποιήσει. Το 22,3% αυτών που δεν έχουν 

άλλο πτυχίο, έχουν υλοποιήσει προγράµµα/τα Π.Ε. και το 77,7% δεν έχουν υλοποιήσει. Οι 
διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές και έτσι δεχόµαστε την υπόθεση ότι η 
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µεταβλητή «Άλλο πτυχίο» δεν επηρεάζει την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. στους 
δασκάλους. 
 

Πίνακας 3.20: Πώς επηρεάζει η «Μετεκπαίδευση (∆ιδασκαλείο)» την  «υλοποίηση    

προγραµµάτων Π.Ε.» από τους δασκάλους 

 
(Χ2

 = 16,290; df = 1; p < 0,001) 
 

Από τον πίνακα 3.20, φαίνεται ότι το 50,0% των δασκάλων του δείγµατος που έχουν 

φοιτήσει στο ∆ιδασκαλείο έχουν υλοποιήσει προγράµµα/τα Π.Ε., και το 50,0% δεν έχουν 

υλοποιήσει. Από αυτούς όµως που δεν έχουν φοιτήσει στο ∆ιδασκαλείο, µόνο το 16,5% 

έχουν υλοποιήσει προγράµµα/τα Π.Ε. και το 83,5% δεν έχουν υλοποιήσει. Οι διαφορές 
αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές και έτσι δεχόµαστε την υπόθεση ότι η µεταβλητή 

«Μετεκπαίδευση (∆ιδασκαλείο)» επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά την υλοποίηση 

προγραµµάτων Π.Ε. από τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι, δηλαδή, που έχουν φοιτήσει στη 

Μετεκπαίδευση, υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ αυτούς που δεν 

έχουν φοιτήσει σ’ αυτήν. 
 

Πίνακας 3.21: Πώς επηρεάζει η «Επιµόρφωση στην Π.Ε.» την  «υλοποίηση    

προγραµµάτων Π.Ε.» από τους δασκάλους 

 
(Χ2

 = 48,024; df = 1; p < 0,001) 
 

Από τον πίνακα 3.21, φαίνεται ότι το 55,9% των δασκάλων του δείγµατος που έχουν 

παρακολουθήσει κάποιου είδους Επιµόρφωση στην Π.Ε., έχουν υλοποιήσει προγράµµα/τα 

Π.Ε., και το 44,1% δεν έχουν υλοποιήσει. Από αυτούς όµως που δεν έχουν 

παρακολουθήσει καµία επιµόρφωση στην Π.Ε., µόνο το 10,4% έχουν υλοποιήσει 
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προγράµµα/τα Π.Ε. και το 89,6% δεν έχουν υλοποιήσει. Οι διαφορές αυτές είναι 
στατιστικά σηµαντικές και έτσι δεχόµαστε την υπόθεση ότι η µεταβλητή «Επιµόρφωση 

στην Π.Ε.» επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. στους 
δασκάλους. Οι δάσκαλοι, δηλαδή, που έχουν παρακολουθήσει κάποιου είδους 
Επιµόρφωση στην Π.Ε., υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ αυτούς 
που δεν έχουν παρακολουθήσει καµία επιµόρφωση στην Π.Ε.. 

 
 

 

3.4.3   Η ταυτότητα του δείγµατος της έρευνας 

 

 
 

  Γρ. 3.8:   Ταυτότητα του δείγµατος 

 

Όπως φαίνεται από το σχ. 3.8, το δείγµα της έρευνάς µας αποτελείται από 217 

δασκάλους, εκ των οποίων οι 188 έχουν αποφοιτήσει από την Παιδαγωγική Ακαδηµία, οι 
100 έχουν πτυχίο Π.Τ.∆.Ε, οι 36 έχουν και κάποιο άλλο πτυχίο εκτός της Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας ή του Π.Τ.∆.Ε., οι 33 έχουν φοιτήσει στο ∆ιδασκαλείο, 4 έχουν κάνει 
µεταπτυχιακές σπουδές, οι 49 έχουν εκπονήσει κάποιο ή κάποια πρόγραµµα/τα Π.Ε. και οι 
61 έχουν παρακολουθήσει κάποιου είδους επιµόρφωσης σχετικής µε την Π.Ε.. 
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3.5   Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων 

 

Αφού έγινε η ανάλυση περιεχοµένου και η κωδικοποίηση όλων των απαντήσεων του 

ερωτηµατολογίου, στη συνέχεια τα δεδοµένα της έρευνάς µας υποβλήθηκαν σε στατιστική 

επεξεργασία και ανάλυση µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (release 13.0 / 1-

9-2004) (Statistical Package for Social Sciences). 

 H επεξεργασία και η ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων, αρχικά, έγινε θεωρώντας τα 

δεδοµένα της έρευνας σαν κατηγορικές µεταβλητές και σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση 

που έχουµε ήδη περιγράψει. Με την ποιοτική ανάλυση αυτή µπορέσαµε να διερευνήσουµε 
τις αντιλήψεις των δασκάλων στα δύο ζητήµατα της έρευνάς µας: το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου και τη βιοποικιλότητα.  

Καταγράφηκαν λοιπόν, για καθεµία από τις ανοιχτές ερωτήσεις, οι κατηγορίες των 

απαντήσεων των δασκάλων και προσδιορίστηκαν οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες 
εµφάνισης όλων των κατηγοριών αυτών στο δείγµα µας. 
 

 

3.5.1  Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης 

 

Οι µέθοδοι στατιστικής ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν συνοπτικά οι εξής: 
 

Ι)    Kατανοµές συχνοτήτων των απαντήσεων. 
  

ΙΙ)  Tο µη παραµετρικό στατιστικό κριτήριο χ
2
 (Pearson Chi-Square).  

 

ΙΙΙ)  Το Fisher’s Exact Test. 

 
ΙV)  Το Odds Ratio (ΟR). 

 

 V)   Ο Έλεγχος T-test για ανεξάρτητα δείγµατα (The Independent-Samples T-test). 

  

VI)  Επίπεδο (Στατιστικής) Σηµαντικότητας (Significance Level). 
 Στην παρούσα έρευνα επιλέχτηκε επίπεδο σηµαντικότητας (significance level)       

α = 0,05 (5%). Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε έλεγχο κάποιας υπόθεσης, η Η0 απορρίπτεται σε 
επίπεδο σηµαντικότητας 5%, δηλαδή ότι η πιθανότητα να έχουµε κάνει λάθος είναι 5% 

(∆αµιανού & Κούτρα, 1991˙ Ζαχαροπούλου, 1993˙ Ross, 1996˙ Κολυβά et al., 1998˙ 

Καραγεώργος 2001, σ. 331). 

 

Η κωδικοποίηση των απαντήσεων των δασκάλων έγινε ανάλογα µε το είδος των 

ερωτήσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η στατιστική τους επεξεργασία. Στη συνέχεια 

περιγράφουµε πώς κωδικοποιήσαµε τις διάφορες κατηγορίες ερωτήσεων. Η κωδικοποίηση 

για όλες τις ερωτήσεις περιγράφεται συνολικά σε συνοπτικούς πίνακες στο Παράρτηµα 1, 

για να είναι ευκολότερη η ανάγνωση και κατανόησή τους. 
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3.5.2  Ανεξάρτητες µεταβλητές 

 

• Η µεταβλητή 1 έχει οριστεί ο αύξοντας αριθµός του ερωτηµατολογίου. 

 

• Η µεταβλητή 2 «φύλο» κωδικοποιήθηκε ως εξής:  
άνδρας 1,  Γυναίκα 2, δεν απαντά 0. 

 

• Η µεταβλητή 3 «έτη συνολικής υπηρεσίας» κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
1-5 κωδ. 1,                          6-10 κωδ. 2,  

11-15, κωδ. 3,                     16-20 κωδ. 4,    

21-25 κωδ. 5,                       >25 κωδ. 6, 

δεν απαντά κωδ. 0. 

 

• Η µεταβλητή 4 «θέση υπηρεσίας» κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
Μόνιµος κωδ. 1,   Αναπληρωτής κωδ. 2,  δεν απαντά κωδ. 0. 

 

• Η µεταβλητή 5 «πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας» είναι η πρώτη κατηγορία από 

τους τίτλους σπουδών και κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
∆ηλώθηκε 1,   δεν δηλώθηκε 2,  δεν απαντήθηκε (όλη η ερώτηση) 0. 

 

• Η µεταβλητή 6 «πτυχίο Π.Τ.∆.Ε.» είναι η δεύτερη κατηγορία από τους τίτλους 
σπουδών και κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
∆ηλώθηκε 1,   δεν δηλώθηκε 2,  δεν απαντήθηκε (όλη η ερώτηση) 0. 

 

• Η µεταβλητή 7 «άλλο πτυχίο» είναι η τρίτη κατηγορία από τους τίτλους σπουδών 

και κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
∆ηλώθηκε 1,   δεν δηλώθηκε 2,  δεν απαντήθηκε (όλη η ερώτηση) 0. 

 

• Η µεταβλητή 8 «ποιο πτυχίο» κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
Πτυχίο ΑΕΙ  1,   πτυχίο  ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ  2,  άλλη σχολή (εκτός ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ)  3,  

δεν απαντήθηκε (είτε όλη η ερώτηση είτε ενώ έπρεπε γιατί έχει δηλώσει ΝΑΙ στο «άλλο 

πτυχίο» ), κωδικός  0, δεν απαντήθηκε γιατί δεν έπρεπε να απαντηθεί αφού έχει δηλώσει 
ΟΧΙ στο «άλλο πτυχίο», κωδικός  9. 

 

• Η µεταβλητή 9 «µετεκπαίδευση» κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
Ναι  1,   Όχι  2,  δεν απαντήθηκε 0. 

 

• Η µεταβλητή 10 «µεταπτυχιακές σπουδές»  κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
Ναι 1,    Όχι 2,  δεν απαντήθηκε 0. 

 

• Η µεταβλητή 11 «αν ναι»  κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
Master 1,   διδακτορικό 2, και τα δύο 3, δεν απαντήθηκε, ενώ έπρεπε να απαντηθεί αφού 

έχει απαντήσει ΝΑΙ στις «µεταπτυχιακές σπουδές», κωδικός 0, δεν απαντήθηκε ενώ δεν 

έπρεπε, αφού έχει απαντήσει ΟΧΙ στις «µεταπτυχιακές σπουδές», κωδικός 9. 

 

• Η µεταβλητή 12 «έχετε εκπονήσει µέχρι σήµερα ή εκπονείτε τώρα περιβαλλοντικό 

πρόγραµµα;»  κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
Ναι 1,    Όχι 2,  δεν απαντήθηκε 0. 
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Στο ερώτηµα  «αν ναι, ποια;», έγινε ανάλυση περιεχοµένου βασισµένη µόνο στο 

θέµα του κάθε προγράµµατος, µη λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκειά του και τη χρονολογία 

εκπόνησής του.  

Από την ανάλυση περιεχοµένου που έγινε, προέκυψαν τρεις οµάδες περιβαλλοντικών 

θεµάτων που έχουν εκπονήσει οι δάσκαλοι του δείγµατος. Κάθε µία από αυτές τις οµάδες 
αποτέλεσε και µια ξεχωριστή κατηγορία απάντησης – µεταβλητή, που πήρε τον κωδικό 1 

αν δηλώθηκε, τον κωδικό 2 αν δε δηλώθηκε, τον κωδικό 0  αν δεν  απαντήθηκε όλη 

ερώτηση ενώ έπρεπε, αφού έχει απαντήσει ΝΑΙ στο «αν έχει εκπονήσει περιβαλλοντικό 

πρόγραµµα» και τέλος τον κωδικό 9 αν δε δηλώθηκε αλλά δεν έπρεπε και να δηλωθεί, 
αφού έχει απαντήσει ΟΧΙ στο «αν έχει εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα». Έτσι οι 
τρεις µεταβλητές που προέκυψαν είναι: 
 

• Η µεταβλητή 13, που σ’ αυτήν καταχωρήθηκαν όλες οι απαντήσεις που 

αναφέρονται σε θέµατα σχετικά µε τη Βιοποικιλότητα (αυτά αποτέλεσαν ξεχωριστή 

κατηγορία επειδή το ένα σκέλος της εργασίας αναφέρεται στη βιοποικιλότητα). Σχετικά 

θέµατα που αναφέρθηκαν είναι: «…ελιά…», «…σιτάρι…», «…αρωµατικά φυτά και 
βότανα…», «…αγρίµι της Κρήτης…», «…κατοικίδια ζώα…», «…γυπαετός…», 

«…caretta-caretta…», «…είδη προς εξαφάνιση…», «…υγρότοποι Κρήτης…», 

«…πεταλούδα…», «…βυθός…» (βλ. Πίνακα ΙΙ.1, στο Παράρτηµα ΙΙ ). 
 

• Η µεταβλητή 14, που σ’ αυτήν καταχωρήθηκαν όλες οι απαντήσεις που 

αναφέρονται σε θέµατα σχετικά µε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται 
µε την ενέργεια, το νερό, τη ρύπανση, τα σκουπίδια, τις βιολογικές καλλιέργειες). Σχετικά 

θέµατα που αναφέρθηκαν είναι: «…ρύπανση θάλασσας και ακτών…», «…ανακύκλωση-

διαχείριση απορριµµάτων…», «…η µόλυνση του νερού από τους κατσιγάρους…», 

«…αιολική ενέργεια…», «…ατµοσφαιρική ρύπανση…», «…βιολογική καλλιέργεια 

αµπελιού…», «…ήπιες µορφές ενέργειας…» (βλ. Πίνακα ΙΙ.1, στο Παράρτηµα ΙΙ ). 
 

• Η µεταβλητή 15, που σ’ αυτήν καταχωρήθηκαν όλες οι απαντήσεις που 

αναφέρονται σε διάφορα θέµατα που δεν εµπίπτουν στο περιεχόµενο της Π.Ε., όπως για 

παράδειγµα: «…περπατώντας στην πόλη µας…», «…αγωγή υγείας…», «…λατρευτικά 

σπήλαια…» κτλ. (βλ. Πίνακα ΙΙ.1, στο Παράρτηµα ΙΙ ). 
 

• Η µεταβλητή 16 «έχετε παρακολουθήσει µέχρι σήµερα επιµορφωτικά προγράµµατα 

(ΠΕΚ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ) σχετικά µε την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση ή την Οικολογία;»  κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
Ναι 1,    Όχι 2,  δεν απαντήθηκε 0. 

 

Στο ερώτηµα  «αν ναι, ποια;», έγινε ανάλυση περιεχοµένου βασισµένη και εδώ µόνο 

στο θέµα του κάθε προγράµµατος, µη λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκειά του και το είδος 
του.  

Από την ανάλυση περιεχοµένου που έγινε, προέκυψαν τρεις οµάδες περιβαλλοντικών 

επιµορφωτικών προγραµµάτων που έχουν παρακολουθήσει οι δάσκαλοι του δείγµατος. 
Κάθε µία από αυτές τις οµάδες αποτέλεσε και µια ξεχωριστή κατηγορία απάντησης – 

µεταβλητή, που πήρε τον κωδικό 1 αν δηλώθηκε, τον κωδικό 2 αν δε δηλώθηκε, τον 

κωδικό 0, αν δεν  απαντήθηκε όλη ερώτηση ενώ έπρεπε, αφού έχει απαντήσει ΝΑΙ στο «αν 

έχει παρακολουθήσει επιµορφωτικά προγράµµατα;» και τέλος τον κωδικό 9, αν δε 
δηλώθηκε αλλά δεν έπρεπε και να δηλωθεί, αφού έχει απαντήσει ΟΧΙ στο «αν έχει 
παρακολουθήσει επιµορφωτικά προγράµµατα;»». Έτσι οι τρεις µεταβλητές που προέκυψαν 

είναι: 
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• Η µεταβλητή 17, που σ’ αυτήν καταχωρήθηκαν όλες οι απαντήσεις που 

αναφέρονται σε διάφορα θέµατα σχετικά µε τη Βιοποικιλότητα (αυτά αποτέλεσαν και εδώ 

ξεχωριστή κατηγορία επειδή το ένα σκέλος της εργασίας αναφέρεται στη βιοποικιλότητα). 

Σχετικά θέµατα που αναφέρθηκαν είναι: «…γυπαετός…», «…υδροβιότοποι…», 

«…caretta-caretta…», «…προστασία ειδών…», «…θαλάσσιο περιβάλλον…», 

«…προστασία ειδών…, «…φυτά και ζώα της Κρήτης…», «…χλωρίδα-πανίδα της 
Κρήτης…» (βλ. Πίνακα ΙΙ.2, στο Παράρτηµα ΙΙ ). 
 

• Η µεταβλητή 18, που σ’ αυτήν καταχωρήθηκαν όλες οι απαντήσεις που 

αναφέρονται σε θέµατα σχετικά µε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται 
µε την ενέργεια, το νερό, τη ρύπανση, τα σκουπίδια, τις βιολογικές καλλιέργειες, τα 

ηφαίστεια, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος). Σχετικά θέµατα που 

αναφέρθηκαν είναι: «…ρύπανση θάλασσας και ακτών…», «…ανακύκλωση-διαχείριση 

απορριµµάτων…», «…η µόλυνση του νερού από τους κατσιγάρους…», «…αιολική 

ενέργεια…», «…ατµοσφαιρική ρύπανση…», «…βιολογική καλλιέργεια αµπελιού…», 

«…ήπιες µορφές ενέργειας…» (βλ. Πίνακα ΙΙ.2, στο Παράρτηµα ΙΙ ). 
 

• Η µεταβλητή 19, που σ’ αυτήν καταχωρήθηκαν όλες οι απαντήσεις που 

αναφέρονται σε διάφορα θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχετικά θέµατα που 

αναφέρθηκαν είναι: «…περιβαλλοντική εκπαίδευση…», «…σεµινάριο περιβαλλοντικών 

θεµάτων…», «…θεατρική αγωγή και περιβαλλοντική εκπαίδευση…», «…περιβαλλοντική 

αγωγή…» (βλ. Πίνακα ΙΙ.2, στο Παράρτηµα ΙΙ ). 
 

• Η µεταβλητή 20, «µεγαλώσατε σε: (παρακαλώ αναφέρετε πού ζήσατε το µεγαλύτερο 

µέρος της σχολικής σας ζωής)»  κωδικοποιήθηκε ως εξής: 
Αγροτική περιοχή  1,    

Ηµιαγροτική περιοχή  2,  

Αστική περιοχή  3,  

∆εν απαντήθηκε 0. 

 

Η κωδικοποίηση όλων των ανεξάρτητων µεταβλητών φαίνεται στο Παράρτηµα Ι (βλ. 

πίν. Ι1). 

 

3.5.3   Εξαρτηµένες µεταβλητές  

 

Ερωτήσεις αντικειµενικού (κλειστού) τύπου: 

 

Για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου µε πολλαπλές επιλογές οι απαντήσεις 
κωδικοποιήθηκαν ανάλογα µε τον αριθµό των επιλογών (Η κωδικοποίηση όλων των 

εξαρτηµένων µεταβλητών φαίνεται στο Παράρτηµα Ι, πίν. Ι2). Στην ερώτηση 2 για 

παράδειγµα, η κατηγορία 1 περιλαµβάνει τους δασκάλους που επέλεξαν να απαντήσουν 

την πρώτη επιλογή, η κατηγορία 2 περιλαµβάνει τους δασκάλους που επέλεξαν τη δεύτερη 

επιλογή, η κατηγορία 3 περιλαµβάνει τους δασκάλους που επέλεξαν την τρίτη επιλογή, η 

κατηγορία 4 περιλαµβάνει τους δασκάλους που επέλεξαν την τέταρτη επιλογή και η 

κατηγορία 0 περιλαµβάνει τους δασκάλους που δεν απάντησαν. Η κωδικοποίηση αυτή 

αφορά στις ερωτήσεις: 2,  3,  5,  6,  11,  16,  17  και  18. 
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Οι ερωτήσεις διαζευκτικού τύπου συµφωνώ – διαφωνώ, κωδικοποιήθηκαν ως εξής: 
για την απάντηση «Συµφωνώ» δόθηκε ο κωδικός 1, για την  απάντηση «∆ιαφωνώ» δόθηκε 
ο κωδικός 2 και για την απάντηση «δε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη» δόθηκε ο κωδικός 3, ενώ 

σ’ αυτές που δεν απαντήθηκαν δόθηκε ο κωδικός 0. Η κωδικοποίηση αυτή αφορά στις 
ερωτήσεις: 14,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29  και  31. 

 Για κάθε κατηγορία απάντησης της ερώτησης  12  δόθηκε ο κωδικός 1 για τις 
απαντήσεις που θεωρούν την πρόταση που δίδεται, σωστή (Σ), ο κωδικός 2 για τις 
απαντήσεις που θεωρούν την πρόταση λανθασµένη (Λ) και ο κωδικός 3 για τις απαντήσεις 
που θεωρούν την πρόταση άγνωστη (Ο). Σ’ όσες δεν απαντήθηκαν, δόθηκε ο κωδικός 0. 

Στις ερωτήσεις  7  και  8  δε δόθηκαν κωδικοί και καταγράφηκαν όλοι οι αριθµοί 
όπως προέκυψαν από τους ερωτώµενους. Κατηγοριοποίηση έγινε στη συνέχεια, και οι 
ερωτήσεις µετονοµάστηκαν σε ερώτηση 7_1  και ερώτηση 8_1. 

 Για την ερώτηση 7_1 η κωδικοποίηση έγινε ως εξής:  

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς µέχρι το     1000:      κωδικός   1 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 1001 – 2000:     κωδικός   2 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 2001 – 4000:     κωδικός   3 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 4001 – 8000:     κωδικός   4 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 8001 και άνω:    κωδικός   5 

Σε όσους δεν απάντησαν δόθηκε ο κωδικός   0. 

 

Για την ερώτηση 8_1 η κωδικοποίηση έγινε ως εξής: 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς µέχρι το   100:          κωδικός   1 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 101 – 200:         κωδικός   2 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 201 – 400:         κωδικός   3 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 401 – 700:         κωδικός   4 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 701 - 1000:        κωδικός   5 

Απαντήσεις που περιλάµβαναν αριθµούς από 1001 και άνω:    κωδικός   6         

Σε όσους δεν απάντησαν δόθηκε ο κωδικός   0. 

 

 

Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου: 

 

Η κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων αυτών έγινε µε βάση την ανάλυση περιεχοµένου 

(content analysis). Η ταξινόµηση των απαντήσεων βασίστηκε σε λέξεις ή φράσεις-κλειδιά. 

Σε κάθε κατηγορία εντάχθηκαν απαντήσεις που έχουν κοινό νόηµα και όχι όµοια λεκτική 

έκφραση. Σε όσες κατηγορίες βρέθηκαν πολύ µικρά ποσοστά απαντήσεων (2-3% περίπου), 

έγινε συγχώνευση των απαντήσεων στην πλησιέστερη εννοιολογικά κατηγορία. Όπου αυτό 

έγινε, έχει δηλωθεί. 
Όλες οι θεµατικές κατηγορίες για κάθε ανοιχτή ερώτηση είναι τέτοιες ώστε κάθε 

απάντηση να εντάσσεται αποκλειστικά και µόνο σε µία κατηγορία. Έτσι οι κατηγορίες 
αυτές είναι «εξαντλητικές και αµοιβαία αποκλειόµενες» (Παρασκευόπουλος 1993, σελ. 

125). 

Η ανάλυση περιεχοµένου εφαρµόστηκε στις ερωτήσεις:  1,  4,  9,  10,  13,  15,  19,  

30,  31
 
α  και 31 β. Όλες οι απαντήσεις στα ανοιχτά ερωτήµατα φαίνονται στο Παράρτηµα 

ΙΙΙ, στους πίνακες: πίν. ΙΙΙ1 για την ερώτηση 1, πίν. ΙΙΙ2 για την ερώτηση 4, πίν. ΙΙΙ3 για 

την ερώτηση 9, πίν. ΙΙΙ4 για την ερώτηση 10, πίν. ΙΙΙ5 για την ερώτηση 13 , πίν. ΙΙΙ6 για 

την ερώτηση 15, πίν. ΙΙΙ7 για την ερώτηση 19, πίν. ΙΙΙ8 για την ερώτηση 30,πίν.  ΙΙΙ9 για 

την ερώτηση 31α και πίν. ΙΙΙ10 για την ερώτηση 31β. 
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Ερώτηση  1: 
Στην ερώτηση: «Θα µπορούσατε να αναφέρετε ονοµαστικά, ποια κατά τη γνώµη σας 

είναι τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας 

σήµερα;», δηµιουργήθηκαν 13 µεταβλητές που η καθεµία αποτέλεσε και µια ξεχωριστή 

απάντηση της ερώτησης 1 και η οποία κωδικοποιείται µε τον κωδικό 1 αν δηλώνεται από 

τον κάθε δάσκαλο και µε τον κωδικό 2 αν δε δηλώνεται. Αν ο εκπαιδευτικός δεν απαντά 

καθόλου στην ερώτηση 1, τότε όλες οι απαντήσεις αυτής κωδικοποιούνται µε τον κωδικό 

0.  

 

Απάντηση 1/µεταβλητή 21: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρουν το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου σαν ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη, ή 

αναφέρουν συνέπειες αυτού, όπως: «…ξηρασία…»,  «…αλλαγή κλίµατος…»,  

«…λιώσιµο πάγων…»,  «…άνοδος στάθµης της θάλασσας…»,  «…πληµµύρες…» (όλες οι 
απαντήσεις των δασκάλων στις ανοιχτές ερωτήσεις,  αναλυτικά, φαίνονται στο Παράρτηµα 

ΙΙΙ ). 
 

Απάντηση 2/µεταβλητή 22: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρονται στα 

µεταλλαγµένα προϊόντα, κατατάσσοντάς τα στα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

του πλανήτη. Εδώ καταχωρήθηκαν απαντήσεις του τύπου: «…γενετικά τροποποιηµένα 

φυτά και ζώα…»,  «…µεταλλαγµένα προϊόντα…»,  «…µεταλλάξεις προϊόντων µέσω 

µεταλλαγµένων υβριδίων…»,  «…µεταλλαγµένα τρόφιµα…»,  «…µεταλλαγµένα…». 

 

Απάντηση 3/µεταβλητή 23: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρονται στην όξινη 

βροχή σαν ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 

Απάντηση 4/µεταβλητή 24: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρουν την «τρύπα» του 

όζοντος σαν ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 

Απάντηση 5/µεταβλητή 25: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρονται στη ρύπανση 

και στα σκουπίδια – απόβλητα (κάθε αναφορά στη ρύπανση, ανεξάρτητα αν είναι 
ατµόσφαιρας, νερού ή ξηράς, καταχωρήθηκε σ’ αυτήν την κατηγορία), θεωρώντας τη  ένα 

από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι: 
«…µόλυνση νερού…»,  «…ατµοσφαιρική ρύπανση…», «…ρύπανση εδαφών…», 

«…πετρελαιοκηλίδες…», «…ηχορύπανση…», «…µόλυνση τροφίµων…», 

«…ακτινοβολίες…»,  «…νέφος…»,  «…φυτοφάρµακα…», «…πυρηνικά απόβλητα…», 

«…σκουπίδια…», «…ραδιενεργά απόβλητα…», «…χηµικά απόβλητα…». 

 

Απάντηση 6/µεταβλητή 26: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρονται σε εξαφάνιση 

ειδών χλωρίδας – πανίδας, θεωρώντας την ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα του πλανήτη. Εδώ καταχωρήθηκαν απαντήσεις του τύπου: «…διάσπαση 

τροφικής αλυσίδας…», «…καταστροφή χλωρίδας - πανίδας…», «…τροφική αλυσίδα…», 

«…µείωση αριθµού ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισµών…», «…εξαφάνιση ειδών 

χλωρίδας και πανίδας…», «εξαφάνιση ή περιορισµός αρκετών φυτών και ζώων…». 
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Απάντηση 7/µεταβλητή 27: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρονται στην 

καταστροφή των φυσικών οικοσυστηµάτων – βιοτόπων. Χαρακτηριστικές απαντήσεις 
είναι: «…υπερβόσκηση…», «…υλοτοµία…», «…καταστροφή δασών…», 

«…πυρκαγιές…», «…καταστροφή οικοσυστηµάτων…», «…καταστροφή βιοτόπων…», 

«…εκχερσώσεις…», «…αποξηράνσεις…», «…ερηµοποίηση…», «…περιορισµός 
πρασίνου…», «…οικολογική καταστροφή…», «…αστικοποίηση…», «…ανεξέλεγκτη 

δόµηση…». 

 

Απάντηση 8/µεταβλητή 28: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρονται στη  διάβρωση 

του εδάφους σαν ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα της γης. Απαντήσεις 
που καταχωρήθηκαν εδώ είναι: «…διάβρωση εδάφους…», «…καταστροφή εδάφους…». 

 

Απάντηση 9/µεταβλητή 29: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις δασκάλων αναφέρονται στον 

υπερπληθυσµό, θεωρώντας ότι είναι ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 

Απάντηση 10/µεταβλητή 30: 

Εδώ εντάχθηκαν οι απαντήσεις που αναφέρουν τη µείωση του νερού στα µεγαλύτερα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα της γης.  Χαρακτηριστικές απαντήσεις που καταχωρήθηκαν 

εδώ είναι: «…µείωση πόσιµου νερού…», «…λειψυδρία…», «…αλόγιστη χρήση 

νερού…». 

 

Απάντηση 11/µεταβλητή 31: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν όσες απαντήσεις αναφέρονται στην άνιση 

κατανοµή – υπερκατανάλωση – υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων, σαν ένα από τα 

µεγαλύτερα πλανητικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Απαντήσεις του τύπου: «…έλλειψη 

φυσικών πόρων…», «…υπερκατανάλωση φυσικών αγαθών…», «…άνιση κατανοµή 

πόρων…». 

 

Απάντηση 12/µεταβλητή 32: 

Στην κατηγορία «κάτι άλλο», εντάχθηκαν οι απαντήσεις που δεν µπορούσαν να 

ενταχθούν στις προηγούµενες απαντήσεις κι έτσι αποτέλεσαν µια ξεχωριστή µεταβλητή. 

Οι απαντήσεις που εντάχθηκαν εδώ είναι: «…ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων…», 

«…διατάραξη οικολογικής ισορροπίας…», «…οι ανθρώπινες επιλογές…», «…πολλά 

προβλήµατα…», «…οι Αµερικάνοι…», «…η ξηρασία του ανθρώπινου εγκεφάλου…», 

«…η ύπαρξη θερµοκηπίων…», «…τα βιοµηχανικά προϊόντα…», «…οι πόλεµοι…», «…οι 
συγκοινωνίες…», «…η σε βάθος εξερεύνηση του περιβάλλοντος…», «…η ασυδοσία των 

πολυεθνικών…», «…ηλεκτροµαγνητικός βοµβαρδισµός µε τεχνητά ηλεκτροµαγνητικά 

πεδία…». 

  

 

 

 

 

 

 

 



 112

Πίνακας 3.22: Κωδικοποίηση της ερώτησης 1 

 
Αριθµός απάντησης/ αριθµός 

µεταβλητής 

Ονοµασία Περιβαλλοντικού 

Προβλήµατος 

Κωδικός Κατηγορίες 

απάντησης 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 1/µεταβλ. 21 

 

Φαινόµενο Θερµοκηπίου 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 2/µεταβλ. 22 

 

Μεταλλαγµένα 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 3/µεταβλ. 23 

 

Όξινη βροχή 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 4/µεταβλ. 24 

 

«Τρύπα»  Όζοντος 
0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 5/µεταβλ. 25 

 

Ρύπανση (κάθε είδους)  
Σκουπίδια - Απόβλητα 0 ∆εν απαντήθηκε 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 6/µεταβλ.26 

 

Εξαφάνιση ειδών 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 7/µεταβλ. 27 

Καταστροφή φυσικών 

οικοσυστηµάτων - βιοτόπων 
0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 8/µεταβλ. 28 

 

∆ιάβρωση εδάφους  
0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 9/µεταβλ.29 

 

Υπερπληθυσµός 
0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 10/µεταβλ.30 

 

Μείωση νερού 

(λειψυδρία) 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 

2 Όχι 

 

Απάντηση 11/µεταβλ.31 

Άνιση κατανοµή/Υπερκατανάλωση/ 

Υπερεκµετάλλευση φυσικού 

πλούτου 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 12/µεταβλ.32 

 

Κάτι άλλο… 

0 ∆εν απαντήθηκε 

 

 

 

 

Ερώτηση 4: 
Στην ερώτηση: «Στον πλανήτη µας υπάρχουν εκατοµµύρια είδη φυτών και ζώων. Επί 

πλέον τα άτοµα του ίδιου είδους παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους. Ποια είναι η βασική 

αιτία των διαφορών µεταξύ των ειδών και µεταξύ των ατόµων του ίδιου είδους;», γίνεται 
προσπάθεια να ελεγχθεί αν οι δάσκαλοι γνωρίζουν ότι η βασική αιτία των διαφορών 

µεταξύ των ειδών και µεταξύ των ατόµων του ίδιου είδους, είναι η γενετική ποικιλότητα. 

Οι απαντήσεις χωρίστηκαν στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

Κατηγορία  1: Γονίδια – χρωµοσώµατα – DNA. (Κωδικός 1) 

Λέξεις που βοηθούν στην κατάταξη των απαντήσεων σ’ αυτήν την κατηγορία ή 

χρησιµοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, είναι: «…DNA…», «…γονίδια…», 
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«…γονότυπος…», «…µεταλλάξεις…», «…κληρονοµικότητα…», «…γενετικό υλικό…», 

«…η πληθυσµιακή αποµόνωση…»,  «…πολυαριθµία διασταυρώσεων…». 

 

Κατηγορία  2: Περιβάλλον (Κωδικός 2)  

Οι απαντήσεις που καταχωρήθηκαν σ’ αυτήν την κατηγορία αναφέρονται: «…στο 

κλίµα…», «…στο περιβάλλον…», «…στις τοπικές συνθήκες…», «…στις διαφορετικές 
συνθήκες επιβίωσης…», «…στο είδος διατροφής και στον τόπο που ζουν…», «…στην 

ποικιλία της τροφής…», «…κλιµατολογικές συνθήκες…», «…το περιβάλλον µέσα στο 

οποίο ζουν (θερµοκρασία, υγρασία, µορφή εδάφους)…», «…µορφολογία εδάφους, 
κλιµατολογικές συνθήκες…», «…γεωγραφικό ανάγλυφο…», «…η περιοχή στην οποία 

ζουν…».  

 

Κατηγορία  3:  Τελεολογικές απαντήσεις. (Κωδικός 3) 

Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν απαντήσεις δασκάλων που αποδίδουν την αιτία 

των διαφορών σε κάποιο σκοπό. Τέτοιου είδους απαντήσεις είναι: «…οι αντιδράσεις των 

οργανισµών για να επιβιώσουν…»,  «…στο Θεό ή στη Φύση αρέσει η ποικιλία…»,   

«…λόγοι προσαρµογής…»,  «…η διαιώνιση…»,  «…για να υπάρχει ισορροπία…», 

«…εξέλιξη-προσαρµογή στις τοπικές και χρονικές αλλαγές…», «…εξέλιξη των ειδών…», 

«…για λόγους ποικιλίας…» 

 

Κατηγορία  4:  Ταυτολογικές απαντήσεις. (Κωδικός 4) 

Εδώ καταχωρήθηκαν απαντήσεις που στην ουσία δεν αναφέρουν κάποια αιτία για τη 

διαφοροποίηση των ειδών ή των ατόµων, αλλά δίνουν απαντήσεις του τύπου «… τα ζώα 

και τα φυτά διαφέρουν γιατί απλά διαφέρουν…». Χαρακτηριστικές απαντήσεις αυτής της 
κατηγορίας είναι:  «…κάθε είδος διαφέρει από το άλλο από τη φύση του…». «…η 

ικανότητα προσαρµογής τους στο περιβάλλον…», «…η µοναδικότητα κάθε είδους…», 

«…η διαφορετικότητα του καθενός σηµαίνει τη µοναδικότητά του…»,»…όπως οι 
άνθρωποι παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους το ίδιο συµβαίνει και µε τα φυτά και τα 

ζώα…»,  «…η µεγάλη ποικιλία-διαφοροποίηση των ειδών…», «…η φύση…», «…Τα είδη 

διαφοροποιούνται µε βάση τα χαρακτηριστικά τους…». 

 

Κατηγορία  5:  Κάτι άλλο. (Κωδικός 5) 

Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν απαντήσεις που δεν ήταν δυνατόν να 

καταχωρηθούν σε καµία άλλη από τις προηγούµενες κατηγορίες και κάποιες που δεν είχαν 

λογικό ειρµό. Τέτοιες απαντήσεις είναι: «…η ανθρώπινη τεχνολογική παρέµβαση και στη 

χλωρίδα και στην πανίδα…»,   «…µεταξύ των ειδών είναι το περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύχθηκαν και µεταξύ των ατόµων του ίδιου είδους το DNA τους…», «…η µόλυνση 

και η εκµετάλλευση των ανθρώπων που δηµιουργεί νέα είδη για τις ανάγκες του…», «…η 

µόλυνση των τροφών…». 

 

Κατηγορία  6:  Κενό – δε γνωρίζω. (Κωδικός 0) 

Στην κατηγορία αυτή κωδικοποιήθηκαν µε τον κωδικό (0), όσοι δάσκαλοι δεν 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση ή απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν. 
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Πίνακας 3.23: Κωδικοποίηση της ερώτησης 4 

 

Αριθµός Ερώτησης Κωδικός Απάντησης Κατηγορίες Απάντησης ∆ασκάλων 

1 Γονίδια-Χρωµοσώµατα-DNA 

2 Περιβάλλον 

3 Τελεολογικές Απαντήσεις 
4 Ταυτολογικές Απαντήσεις 
5 Κάτι Άλλο… 

 

 

4 

0 Κενό-δε γνωρίζω 

 

 

 

Ερώτηση 9: 
Στην ερώτηση: «Η πιο συνηθισµένη και χαρακτηριστική βλάστηση της Ελλάδας 

είναι…», η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων έγινε ως εξής: 
 

Κατηγορία  1:  Μακί – Θαµνώδης. (Κωδικός 1) 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι σωστές απαντήσεις των δασκάλων που 

αναφέρουν ως επικρατούσα ελληνική βλάστηση τη θαµνώδη ή µακί ή µακία.   

 

Κατηγορία  2:  Μεσογειακή Βλάστηση. (Κωδικός 2) 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις που θεωρούν ως επικρατούσα ελληνική 

βλάστηση τη Μεσογειακή. Απαντήσεις που καταχωρήθηκαν εδώ είναι: «…µεσογειακή…», 

«…µεσογειακή βλάστηση…», «…µεσογειακού τύπου…», «…µεσογειακή (πεύκα, οξιές, 
βελανιδιές, ελιές, εσπεριδοειδή)…», «…µεσογειακή βλάστηση (φυλλοβόλα δέντρα, 

φρύγανα κτλ.)…», «…η λεγόµενη µεσογειακή βλάστηση…», «…η µεσογειακή βλάστηση 

σ’ όλο της το µεγαλείο…», «µεσογειακή δηλ. φρύγανα, θάµνοι, δέντρα…». 

 

Κατηγορία  3:  ∆άση (Κωνοφόρα – Φυλλοβόλα). (Κωδικός 3) 

Στην κατηγορία αυτή συµπεριλήφθηκαν οι απαντήσεις που αναφέρουν ως 
επικρατούσα βλάστηση τη δασική, είτε κωνοφόρων δέντρων (πεύκα, έλατα ), είτε 
φυλλοβόλων και άλλων δέντρων (πλατάνια, οξιές, βελανιδιές…). 

 

Κατηγορία  4:  Χλωρίδα. (Κωδικός 4) 

Εδώ εννοούµε τις απαντήσεις που αναφέρουν δύο-τρεις ή και περισσότερες µορφές 
βλάστησης. Απαντήσεις αυτού του τύπου είναι: «…πεύκα – ελιές…»,  «…θάµνοι – 

πόες…»,  «…θάµνοι – δέντρα…»,  «…δέντρα – χαµηλή βλάστηση…»,  «…πεύκα – 

θάµνοι…»,  «…δέντρα – πόες…»,  «…θάµνοι – οπωροφόρα…»,  «…κωνοφόρα – 

χορτολίβαδα…»,  «…θάµνοι – αρωµατικά – βότανα – ελιές – αµπέλια – εσπεριδοειδή – 

πεύκα…». Όλες αυτές οι απαντήσεις εµφανίζουν µια γενικότερη σύγχυση των δασκάλων 

µεταξύ της έννοιας «χλωρίδα» και της έννοιας «βλάστηση» αλλά και µία ανικανότητα 

υπολογισµού του είδους βλάστησης που επικρατεί στην Ελληνική φύση. Έτσι πολλοί από 

τους ερωτώµενους αναφέρουν  πολλές µορφές βλάστησης που βλέπουν γύρω τους, 
επηρεασµένοι οι περισσότεροι από την Κρητική βλάστηση κυρίως και όχι από την 

Ελληνική.  

 

Κατηγορία  5:  Καλλιέργειες. (Κωδικός 5) 

Εδώ καταχωρήθηκαν απαντήσεις που αναφέρονται µόνο σε καλλιεργήσιµα φυτά 

(αµπέλια, ελιές, καλλιέργειες γενικότερα) και δείχνουν τη σύγχυση των δασκάλων µεταξύ 

της χλωρίδας και των καλλιεργούµενων φυτών. 
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Κατηγορία  6:  Κενό – δε γνωρίζω. (Κωδικός 0) 

Στην κατηγορία αυτή κωδικοποιήθηκαν µε τον κωδικό (0), όσοι δάσκαλοι δεν 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση ή απάντησαν ότι δε γνωρίζουν. 

 

 

Πίνακας 3.24: Κωδικοποίηση της ερώτησης 9 

 

Αριθµός Ερώτησης Κωδικός Απάντησης Κατηγορίες Απάντησης ∆ασκάλων 

1 Θαµνώδης – Μακί 
2 Μεσογειακή 

3 ∆άση (κωνοφόρα-φυλλοβόλα) 

4 Χλωρίδα 

5 Καλλιέργειες 

 

 

9 

0 Κενό-δε γνωρίζω 

 

 

 

Ερώτηση 10: 
Από την ανάλυση περιεχοµένου στην ερώτηση: «Συγκριτικά µε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας, η Κρήτη έχει πολλά είδη άγριων φυτών. Πώς το εξηγείς αυτό;», προέκυψαν 6 

µεταβλητές που η καθεµία αποτέλεσε και µια ξεχωριστή κατηγορία απάντησης της 
ερώτησης 10 και η οποία κωδικοποιείται µε τον κωδικό 1 αν δηλώνεται από τον κάθε 
δάσκαλο και µε τον κωδικό 2 αν δε δηλώνεται. Αν ο εκπαιδευτικός δεν απαντά καθόλου 

στην ερώτηση 10, τότε όλα τα υποερωτήµατα αυτής κωδικοποιούνται µε τον κωδικό 0.  

 

Απάντηση 1/µεταβλητή 41: 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο έδαφος σαν ένα 

από τους λόγους ύπαρξης πολλών άγριων φυτών στην Κρήτη. Χαρακτηριστικές 
απαντήσεις είναι : «…ποικιλοµορφία εδάφους…», «…ιδιοµορφία εδάφους…»,  

«…έδαφος…», «…µορφολογία του εδάφους…». 

 

Απάντηση 2/µεταβλητή 42: 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο ανάγλυφο σαν 

ένα από τους λόγους ύπαρξης πολλών άγριων φυτών στην Κρήτη. Χαρακτηριστικές 
απαντήσεις είναι : «…Πολύπλοκο ανάγλυφο…», «…Γεωγραφικός διαµελισµός…», 

«…ορεινό έδαφος…», «…βουνά…», «…λόγω των τριών µεγάλων οροσειρών…», «…η 

Κρήτη έχει ψηλά βουνά, πεδιάδες και θάλασσα…», «…ψηλά βουνά…», «…πλούσιος 
κατακόρυφος και οριζόντιος …». 

 

 

Απάντηση 3/µεταβλητή 43: 

Εδώ καταχωρήθηκαν απαντήσεις που κάνουν αναφορά  στο κλίµα της  Κρήτης 
(ποικιλόµορφες και ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες), σαν ένα από τους λόγους ύπαρξης 
πολλών άγριων φυτών. Εδώ έχουµε απαντήσεις του τύπου:  «…κλίµα…»,  «…ποικιλία 

στο κλίµα…»,  «…κλιµατικές διαφοροποιήσεις…»,  «…κλίµα ευνοϊκό…»,  «…ευνοϊκές 
κλιµατολογικές συνθήκες…». 
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Απάντηση 4/µεταβλητή 44: 

Οι απαντήσεις εδώ κάνουν λόγο για τη γεωγραφική θέση ή τη γεωγραφική 

αποµόνωση της Κρήτης. Κάποιες απαντήσεις από αυτές που καταχωρήθηκαν εδώ είναι:  
«…η γεωγραφική αποµόνωση της Κρήτης…»,  «…γεωγραφική θέση…»,  «…νησί…». 

 

Απάντηση 5/µεταβλητή 45: 

Εδώ καταχωρήθηκαν απαντήσεις που κάνουν λόγο για µικρή ανθρώπινη παρέµβαση 

στο νησί (λίγη βιοµηχανία, έλλειψη υπερδόµησης, υπερβόσκησης και υπερκαλλιέργειας). 
Χαρακτηριστικές απαντήσεις που εντάχθηκαν εδώ είναι:  «…πολλές περιοχές 
ακαλλιέργητες…»,  «…µικρή βόσκηση…»,  «…έλλειψη ανθρώπινης παρέµβασης στα 

ορεινά και τα φαράγγια…»,  «…άγρια τοπία…»,  «…άγριο φυσικό περιβάλλον…»,  

«…περιορισµένη βιοµηχανοποίηση και δόµηση…»,  «…πολλές ακαλλιέργητες 
περιοχές…»,  «…η Κρήτη είναι δυσπρόσιτη στον άνθρωπο…»., «…γεωφυσικό 

περιβάλλον άβατο για τον άνθρωπο…». 

 

Απάντηση 6/µεταβλητή 46: 

Στο «κάτι άλλο» καταχωρήθηκαν απαντήσεις που δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν σε 
κάποιο άλλο από τις προηγούµενες κατηγορίες. Τέτοιες απαντήσεις είναι:  «…στην 

έλλειψη δασών από κωνοφόρα…»,  «…υπάρχει µεγάλη ποικιλία στη χλωρίδα της …»,  

«…είναι χαρακτηριστικό της µεσογειακής βλάστησης…»,  «…φυσική επιλογή…»,  

«…γεωλογική ιστορία…»,  «…οι µονοκαλλιέργειες επιτρέπουν την ευδοκίµηση άγριων 

φυτών…», «…µεταφορά σπόρων…», «…τα ζώα µεταφέρουν τους σπόρους από το ένα 

µέρος στο άλλο…», «…µικρός αριθµός άγριων ζώων που ζουν στην Κρήτη…». 

 

 

Πίνακας 3.25: Κωδικοποίηση της ερώτησης 10 

 
Αριθµός απάντησης/ 

αριθµός µεταβλητής 

Αιτίες στις οποίες οφείλεται η 

πλούσια βιοποικιλότητα της Κρήτης 

Κωδικός Κατηγορίες 

απάντησης 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 1/µεταβλ. 41 

 

Έδαφος   
0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 2/µεταβλ. 42 
 

Ανάγλυφο   
0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 3/µεταβλ. 43 

 

Κλίµα 
 0 ∆εν απαντήθηκε 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 4/µεταβλ. 44 

 

Γεωγραφική θέση – Γεωγραφική 

αποµόνωση 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 5/µεταβλ. 45 

 

Μικρή ανθρώπινη παρέµβαση  
0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 6/µεταβλ. 46 

 

Κάτι Άλλο… 
0 ∆εν απαντήθηκε 
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Ερώτηση  13: 
Στην ερώτηση: «Μπορείτε να περιγράψετε σύντοµα, πώς περιµένετε να είναι η 

κατάσταση της άγριας χλωρίδας και πανίδας, το 2020, αν οι άνθρωποι εξακολουθήσουν να 

την εκµεταλλεύονται όπως σήµερα;», θέλουµε να ελέγξουµε στο µέτρο του δυνατού εάν και 
κατά πόσο έχουν κατανοήσει οι δάσκαλοι το ρυθµό απειλής της βιοποικιλότητας σε όλο 

τον πλανήτη. Κάνοντας την ανάλυση περιεχοµένου, προέκυψαν οι εξής κατηγορίες 
απάντησης:  
 

Κατηγορία  1: Εξαφάνιση – δε θα υπάρχει τίποτα. (Κωδικός 1) 

Στην κατηγορία αυτή έχουν καταχωρηθεί απαντήσεις του τύπου: «…απογοητευτική 

κατάσταση…»,  «…θα εξαλειφθεί…»,  «…θα έχει καταστραφεί…», που δείχνουν µια 

αντίληψη απαισιοδοξίας και καταστροφολογίας. Στην ουσία εµφανίζεται η τάση να 

θεωρούν ότι µετά από 15 χρόνια δε θα υπάρχει τίποτα, ούτε φύση, ούτε ζωή, τίποτα. 

 

Κατηγορία  2: Γενικότερη αρνητική κατάσταση, πολύ χειρότερη από σήµερα. (Κωδικός 2) 

Εδώ καταχωρήθηκαν απαντήσεις που δείχνουν µια πιο ρεαλιστική αντίληψη της 
κατάστασης από την προηγούµενη, πάλι όµως γενικόλογη και ασαφή. Οι δάσκαλοι που οι 
απαντήσεις τους ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία, δείχνουν να κατανοούν τον αρκετά 

µεγάλο ρυθµό απειλής της βιοποικιλότητας, δεν µπορούν όµως να κάνουν, κατά κάποιο 

τρόπο, σαφείς προβλέψεις (π.χ. ελάττωση κατά το µισό…) και να προσδιορίσουν πιο 

συγκεκριµένα την κατάσταση. Εδώ έχουµε απαντήσεις του τύπου: «…Εξαφάνιση των 

περισσοτέρων ειδών…»,  «…πάρα πολύ φτωχότερη…»,  «…επιβάρυνση της 
κατάστασης…»,  «…άσχηµη κατάσταση…»,  «…καταστροφή περισσότερη από τώρα…», 

«…πολύ χειρότερη…». 

 

Κατηγορία  3:  Περίπου ίδια κατάσταση µε τη σηµερινή ή λίγο χειρότερη ή λίγο καλύτερη. 

(Κωδικός 3) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν απαντήσεις όπως: «…λίγο χειρότερη από σήµερα…»,  

«…λίγο καλύτερη κατάσταση λόγω των περιβαλλοντικών οργανώσεων και ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων…», που δείχνουν µια αισιόδοξη αντίληψη ότι τα 

µέτρα που παίρνονται και θα ισχύσουν στο µέλλον θα επιφέρουν µια, έστω και µικρή 

αντιστροφή της σηµερινής κατάστασης προς το καλύτερο.  

 

Κατηγορία  4:  Συγκεκριµένη κατάσταση. Κωδικός 4) 

Εδώ εµφανίζονται απαντήσεις µε συγκεκριµένες προβλέψεις, βασισµένες, κατά 

κάποιο τρόπο στις σηµερινές εκτιµήσεις για τους ρυθµούς απειλής των διαφόρων ειδών. 

Τέτοιες απαντήσεις είναι όπως:  «…ελάττωση κατά το ½ των ειδών…»,  «…εξαφάνιση 

απειλούµενων ειδών…»,   «…εξαφάνιση σπάνιων ειδών…»,  «…εξαφάνιση των µισών 

ειδών…». 

 

Κατηγορία  5:  Ταυτολογικές απαντήσεις – Κάτι άλλο. (Κωδικός 5) 

Εδώ εντάχθηκαν όσες απαντήσεις δεν προσπαθούν να κάνουν µια πρόβλεψη της 
κατάστασης, όπως:  «…αλλαγές στη χλωρίδα – πανίδα…», «…θα είναι οπωσδήποτε 
δυσοίωνη…»,  ή απαντήσεις που δεν µπορούσαν να ενταχθούν σε καµία από τις 
προηγούµενες κατηγορίες όπως: «…ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση της κάθε χώρας θα 

υπάρξουν και αλλαγές στην κατάσταση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και ανάλογα 

πόσο έντονο είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου στην κάθε περιοχή, θα έχουµε έντονα 

φαινόµενα ξηρασίας τόπων και έντονων βροχοπτώσεων σε άλλους τόπους, άρα και 
αλλαγές στη χλωρίδα και πανίδα…», «…εάν οι άνθρωποι εξακολουθήσουν να 
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εκµεταλλεύονται τη χλωρίδα και την πανίδα µε αυτόν το ρυθµό, το 2020 ο πλανήτης θα 

καταντήσει καυτό θερµοκήπιο που σιγά σιγά θα αργοσβήνει…» 

 

Κατηγορία  6: Κενό-δε γνωρίζω. (Κωδικός 0) 

Στην κατηγορία αυτή κωδικοποιήθηκαν µε τον κωδικό (0), όσοι δάσκαλοι δεν 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση ή απάντησαν ότι δε γνωρίζουν. 

 

 

 

Πίνακας 3.26: Κωδικοποίηση της ερώτησης 13 

 

Αριθµός 

Ερώτησης 

Κωδικός 

Απάντησης 

Κατηγορίες Απάντησης ∆ασκάλων 

1 Εξαφάνιση - ∆ε θα υπάρχει τίποτα 

2 Γενικότερη αρνητική κατάσταση, πολύ χειρότερη 

από σήµερα. 

3 Περίπου ίδια κατάσταση µε τη σηµερινή ή λίγο 

χειρότερη ή λίγο καλύτερη. 

4 Συγκεκριµένη κατάσταση 

5 Ταυτολογικές απαντήσεις – Κάτι άλλο 

 

 

 

13 

0 Κενό - δε γνωρίζω 

 

 

 

Ερώτηση  15: 
Η ερώτηση: «Κατά τη γνώµη σας, γιατί η φύση πρέπει να προστατεύεται, καθώς  και τα 

διάφορα είδη φυτών και ζώων, ώστε να µην εξαφανιστούν;», ελέγχει ποιες αντιλήψεις 
έχουν οι δάσκαλοι πάνω στο θέµα της προστασίας των διαφόρων ειδών φυτών και ζώων. 

Ποιοι πιστεύουν ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει αυτά να προστατεύονται και 
από ποιες αξίες πηγάζουν αυτοί οι λόγοι που προτείνει ο καθένας; Η ανάλυση 

περιεχοµένου οδήγησε στην κωδικοποίηση που ακολουθεί: 
 

Κατηγορία  1: Ανθρωποκεντρική-χρηστική αξία της βιοποικιλότητας. (Κωδικός 1) 

Εδώ εντάχθηκαν απαντήσεις που εκφράζουν την αντίληψη ότι η βιοποικιλότητα 

πρέπει να προστατεύεται για τη διατήρηση του ανθρώπου ή επειδή αποτελεί ένα φυσικό 

πόρο που εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες. Απαντήσεις του τύπου: «…κινδυνεύει η 

ύπαρξη του ανθρώπινου είδους…», «…γιατί ο άνθρωπος είναι µέρος της φύσης…», 

«…λόγω των φαρµακευτικών φυτών…»,  «…εξ’ αιτίας της χρησιµότητάς τους…», 

καταχωρήθηκαν στην κατηγορία αυτή. 

 

Κατηγορία 2: Οικολογική αξία της βιοποικιλότητας. (Κωδικός 2) 

Οι απαντήσεις που καταχωρήθηκαν σ’ αυτήν την κατηγορία δείχνουν την αντίληψη 

ότι η βιοποικιλότητα πρέπει να προστατευτεί για τη διατήρηση των οικολογικών σχέσεων 

και της ισορροπίας στη φύση. Αντιπροσωπευτικές απαντήσεις της κατηγορίας αυτής είναι: 
«…Για να διαιωνίζεται η τροφική πυραµίδα – αλυσίδα…»,  «…για να υπάρχει ισορροπία 

στη φύση…»,  «…γιατί αν εξαφανίζονται διάφορα είδη, η οικολογική καταστροφή που θα 

ακολουθήσει θα έχει σηµαντικές συνέπειες για όλο τον πλανήτη…». 
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Κατηγορία 3: Ηθική αξία της βιοποικιλότητας.(Κωδικός 3) 

Οι απαντήσεις της κατηγορίας αυτής εµφανίζουν µια αντίληψη ηθικής απέναντι στα 

διάφορα είδη φυτών και ζώων. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις αυτές η βιοποικιλότητα πρέπει 
να προστατεύεται για την αξία της ζωής των φυτών και των ζώων, ανεξάρτητα από την 

αξία τους απέναντι στους άλλους οργανισµούς και ειδικότερα στον άνθρωπο. Κάποιες 
χαρακτηριστικές απαντήσεις αυτής της κατηγορίας είναι: «…για την ίδια τη ζωή των ζώων 

και των φυτών…»,  «…το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούµε δεν είναι αποκλειστικά 

δικό µας αλλά το µοιραζόµαστε µε όλα τα άλλα είδη ζώων και φυτών και οφείλουµε να 

σεβαστούµε την ύπαρξή τους…». 

 

 

Κατηγορία 4: Ταυτολογικές απαντήσεις. (Κωδικός 4) 

Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν όσες απαντήσεις δε δίνουν κάποια αιτία – αξία 

για την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά δίνουν απαντήσεις που δηλώνουν σαν αιτία 

της ύπαρξης των ειδών την ίδια την ύπαρξή τους. Οι απαντήσεις αυτές είναι του τύπου:  

«…πρέπει να προφυλάσσονται ορισµένα είδη για να εµπλουτίζεται η φύση µε αυτά…», 

«…πρέπει να προφυλάσσονται για να συνεχίσει η διαιώνιση των ειδών…». Επίσης σ’ 

αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν και διάφορες άλλες απαντήσεις που δεν ήταν δυνατόν να 

ενταχθούν σε καµία άλλη από τις προηγούµενες κατηγορίες, όπως: «…η φύση είναι η µάνα 

γη όλων των ζωντανών οργανισµών…», «…η φύση δεν πρέπει να προστατεύεται αλλά να 

αφήνεται να διαµορφώνει τους δικούς της νόµους…», «…για λόγους ιστορικούς – 

ισορροπίας – πολιτιστικούς…». 

 

Κατηγορία 5: Κενό – δε γνωρίζω. (Κωδικός 0) 

Στην κατηγορία αυτή κωδικοποιήθηκαν µε τον κωδικό (0), όσοι δάσκαλοι δεν 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση ή απάντησαν ότι δε γνωρίζουν. 

 

 

Πίνακας 3.27: Κωδικοποίηση της ερώτησης 15 

 

Αριθµός 

Ερώτησης 

Κωδικός 

Απάντησης 

Κατηγορίες Απάντησης ∆ασκάλων 

1 Ανθρωποκεντρική-χρηστική αξία της 
βιοποικιλότηας 

2 Οικολογική – Βιοκεντρική αξία της 
βιοποικιλότητας 

3 Ηθική αξία της βιοποικιλότητας 
4 Ταυτολογικές απαντήσεις – Κάτι άλλο 

 

 

 

15 

0 Κενό - δε γνωρίζω 

 

 

 

Ερώτηση 19:  
Στην ερώτηση: «Μπορείτε να αναφέρετε τα αέρια θερµοκηπίου (τα αέρια που είναι 

υπεύθυνα για τη δηµιουργία του φαινόµενου του θερµοκηπίου)που γνωρίζετε;» 

δηµιουργήθηκαν 10 µεταβλητές που η καθεµία αποτέλεσε και µια ξεχωριστή κατηγορία 

της ερώτησης 19 και η οποία κωδικοποιείται µε τον κωδικό 1 αν δηλώνεται από τον κάθε 
δάσκαλο και µε τον κωδικό 2 αν δε δηλώνεται. Αν ο εκπαιδευτικός δεν απαντά καθόλου 

στην ερώτηση 19, τότε όλες οι κατηγορίες αυτής κωδικοποιούνται µε τον κωδικό 0.  
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Απάντηση 1/µεταβλητή 59: 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις όσων δασκάλων ανέφεραν το διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) ως ένα από τα αέρια θερµοκηπίου. 

 

Απάντηση 2/µεταβλητή 60: 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις όσων δασκάλων ανέφεραν το µεθάνιο (CH4) ως 
ένα από τα αέρια θερµοκηπίου. 

 

Απάντηση 3/µεταβλητή 61: 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις όσων δασκάλων ανέφεραν τους 
χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ως ένα από τα αέρια θερµοκηπίου. 

 

Απάντηση 4/µεταβλητή 62: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις όσων δασκάλων ανέφεραν το 

νιτρώδες οξείδιο (N2O) ως ένα από τα αέρια θερµοκηπίου. 

 

Απάντηση 5/µεταβλητή 63: 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις όσων δασκάλων ανέφεραν τους υδρατµούς 
(Η2Ο) ως ένα από τα αέρια θερµοκηπίου. 

 

Απάντηση 6/µεταβλητή 64: 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις όσων δασκάλων ανέφεραν το όζον (Ο3) ως ένα 

από τα αέρια θερµοκηπίου. 

 

 Απάντηση 7/µεταβλητή 65: 

 Εντάχθηκαν οι απαντήσεις που αναφέρονται στο θείο (S2) αλλά και σε οξείδια και 
ενώσεις του (διοξείδιο του θείου, µονοξείδιο του θείου, θειικό οξύ, εξαφθοριούχο θείο). 

 

Απάντηση 8/µεταβλητή 66: 

Εντάχθηκαν οι απαντήσεις που αναφέρονται στο άζωτο (N2) αλλά και σε οξείδια και 
ενώσεις του (διοξείδιο του αζώτου, µονοξείδιο του αζώτου, οξείδιο του αζώτου, τριοξείδιο 

του αζώτου, αµµωνία, νιτρικά οξέα). ∆εν συµπεριλήφθηκαν οι απαντήσεις που 

αναφέρονται στο νιτρώδες οξείδιο (N2O), οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην 4
η
  

απάντηση/µεταβλητή62. 

 

Απάντηση 9/µεταβλητή 67: 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις όσων δασκάλων ανέφεραν το µονοξείδιο του 

άνθρακα (CO) ως ένα από τα αέρια θερµοκηπίου. 

 

Απάντηση 10/µεταβλητή 68: 

Στο «κάτι άλλο…», έχουν ενταχθεί απαντήσεις που δεν ήταν δυνατόν να ανήκουν σε 
καµία απ’ τις προηγούµενες κατηγορίες. Οι απαντήσεις αυτές είναι οι εξής: «…µόλυβδος, 
οξείδιο του µολύβδου, οξυγόνο, υδρογονάνθρακες, φθοριωµένοι υδρογονάνθρακες, 
καυσαέρια, προϊόντα καύσης πετρελαίου, ρύποι, άλλα αέρια, παράγωγα πετρελαίου, 

χηµικά προϊόντα, καύσιµα, πετρέλαιο, σωµατίδια, σκόνη αιθάλη, ηφαίστεια, αεροζόλ, 

βενζόλιο, τριοξείδιο του άνθρακα, ευγενή αέρια, υπεριώδης ακτινοβολία…». 
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Πίνακας 3.28: Κωδικοποίηση της ερώτησης 19 

 
Αριθµός απάντησης/ αριθµός 

µεταβλητής 

Αέρια θερµοκηπίου Κωδικός Κατηγορίες 

απάντησης 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 1/µεταβλ. 59 

 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

CO2 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 2/µεταβλ. 60 

 

Μεθάνιο 

CH4 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 3/µεταβλ. 61 

 

Χλωροφθοράνθρακες 
CFCs 0 ∆εν απαντήθηκε 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 4/µεταβλ. 62 

 

Νιτρώδες οξείδιο 

N2O 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 5/µεταβλ. 63 

 

Υδρατµοί 
H2O 0 ∆εν απαντήθηκε 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 6/µεταβλ. 64 

 

Θείο (S2) – οξείδια και ενώσεις του 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 7/µεταβλ.65 

 

Άζωτο (Ν2)–οξείδια και ενώσεις του 

(εκτός του N2O) 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 8/µεταβλ. 66 

 

Μονοξείδιο του Άνθρακα 

CO 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 9/µεταβλ. 67 

 

Όζον 

O3 0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Απάντηση 10/µεταβλ.68 

 

Κάτι  άλλο… 

0 ∆εν απαντήθηκε 

 

 

 

Ερώτηση 30: 
Στη συγκεκριµένη ερώτηση: «θα µπορούσατε να προτείνετε µία λύση, για το πώς δεν 

θα επιδεινωθεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου;», δόθηκαν απαντήσεις που µπορούν να 

ενταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

Κατηγορία 1: Λύσεις για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. (Κωδικός 1) 

Εδώ καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις που προτείνουν λύσεις που αναφέρονται και 
στοχεύουν µε σωστό τρόπο στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Τέτοιες απαντήσεις είναι: 
«…απαγόρευση χλωροφθορανθράκων…»,  «…περιορισµός παραγωγής διοξειδίου του 

άνθρακα…»,  «…να µειωθούν οι παράγοντες που προκαλούν το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου…»,  «…µείωση εκποµπής αερίων θερµοκηπίου…»,  «…ενηµέρωση, 

συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπου απέναντι στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου…»,  «…περιορισµός των εκλυόµενων αερίων θερµοκηπίου…»,  «…αύξηση 

φωτοσύνθεσης µε αύξηση του πρασίνου…». Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν και οι 
απαντήσεις που δηλώνουν λύσεις που αναφέρονται στην αλλαγή του τρόπου παραγωγής 
της ενέργειας ή στη µείωση γενικότερα της ενέργειας που ξοδεύεται. Αυτό έγινε αφενός 
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γιατί ήταν λίγες οι απαντήσεις που αναφέρονταν στην ενέργεια και αφετέρου γιατί 
θεωρήσαµε ότι αυτοί που ανέφεραν αυτές τις λύσεις γνωρίζουν καλά τη διαδικασία της 
υπερθέρµανσης της γης λόγω του φαινόµενου του θερµοκηπίου και το πόσο αυτό 

επιδεινώνεται από τις καύσεις για την παραγωγή ενέργειας. Έτσι εντάχθηκαν και 
απαντήσεις όπως:  «…ξοδεύοντας λιγότερη ενέργεια…»,  «…χρήση εναλλακτικών 

µορφών ενέργειας…»,  «…παραγωγή ήπιων µορφών ενέργειας για ισόρροπη ανάπτυξη µε 
σεβασµό στο περιβάλλον…». 

 

Κατηγορία 2: Λύσεις για τη ρύπανση. (Κωδικός 2) 

Οι λύσεις που αναφέρονται στις απαντήσεις που καταχωρήθηκαν σ’ αυτήν την 

κατηγορία, δε στοχεύουν σωστά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, αλλά στοχεύουν στη 

µείωση της ρύπανσης. Έτσι φαίνονται κάποιες παρερµηνείες των δασκάλων που συγχέουν 

το φαινόµενο του θερµοκηπίου και τους παράγοντες που το προκαλούν, µε τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος. Απαντήσεις χαρακτηριστικές της κατηγορίας αυτής είναι: «…λήψη µέτρων 

προστασίας της ατµόσφαιρας από ρύπους σε εργοστάσια και µηχανές…»,  «…µείωση 

ρυπογόνων βιοµηχανιών…»,  «…λιγότερη χρήση χηµικών ουσιών και φυτοφαρµάκων…»,  

«…λιγότερη µόλυνση του περιβάλλοντος…»,  «…µείωση καυσαερίων…»,  «…αποφυγή 

πυρηνικών…». 

 

Κατηγορία 3: Λύσεις για την «τρύπα» του όζοντος. (Κωδικός 3) 

Οι λύσεις που αναφέρονται στις απαντήσεις που καταχωρήθηκαν και σ’ αυτήν την 

κατηγορία, δε στοχεύουν ούτε αυτές σωστά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, αλλά 

στοχεύουν στη µείωση της τρύπας στο στρώµα του όζοντος. Έτσι, και εδώ,  φαίνονται 
κάποιες παρερµηνείες των δασκάλων που συγχέουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και 
τους παράγοντες που το προκαλούν, µε το πρόβληµα στο στρώµα  του όζοντος. 
Χαρακτηριστικές απαντήσεις της κατηγορίας αυτής είναι:  «…µείωση προωθητικών 

αερίων που βλάπτουν το όζον…»,  «…να µην επηρεαστούν τα στρώµατα της γήινης 
ατµόσφαιρας…». 

 

 

Κατηγορία 4: Κάτι άλλο. (Κωδικός 5) 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις στις οποίες αναφέρονται 
διάφορες λύσεις γενικόλογες, όχι συγκεκριµένες, λύσεις που σχετίζονται µε τον τρόπο 

σκέψης των ανθρώπων καθώς και λύσεις που στοχεύουν σε γενικά µέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες απαντήσεις είναι : «…µαζικές 
λύσεις από όλες τις κυβερνήσεις και φορείς του πλανήτη…»,  «…εγκατάλειψη του 

σύγχρονου τρόπου ζωής…»,  «…λήψη αυστηρών µέτρων…»,  «…προστασία του 

περιβάλλοντος…»,  «…αλλαγή τρόπου ζωής…»,  «…ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 

των πολιτών για ενεργό συµµετοχή στο να αρθούν οι συνθήκες που επιβαρύνουν το 

περιβάλλον…», «…µικρότερη παρέµβαση του ανθρώπου στα οικοσυστήµατα 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του µε µέτρο…»,  «…έλεγχος εξοπλισµών…»,  «…να 

αγαπήσει ο ένας τον άλλο…»,  «…επιστροφή στον παραδοσιακό τρόπο ζωής και να τρώµε 
τα φρούτα και τα λαχανικά στην εποχή τους…»,  «…µείωση της κατανάλωσης…»,  «…να 

σκεφτόµαστε λιγότερα εγωκεντρικά και πιο οικολογικά…»,  «…όχι καταχρήσεις στο 

περιβάλλον…». 

 

Κατηγορία 5: Κενό – δε γνωρίζω. (Κωδικός 6) 

Στην κατηγορία αυτή κωδικοποιήθηκαν µε τον κωδικό (0), όσοι δάσκαλοι δεν 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση ή απάντησαν ότι δε γνωρίζουν. 
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Πίνακας 3.29: Κωδικοποίηση της ερώτησης 30 

 

Αριθµός Ερώτησης Κωδικός Απάντησης Κατηγορίες Απάντησης ∆ασκάλων 

1 Λύσεις για το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου  

2 Λύσεις για τη Ρύπανση 

3 Λύσεις για το Όζον 

4 Κάτι άλλο 

 

 

 

30 

0 Κενό - δε γνωρίζω 

 

 

 

Ερώτηση 31α:  
Στην ερώτηση: «Αν «Συµφωνείτε», αναφέρετε σύντοµα τους λόγους για τους οποίους, 

κατά τη γνώµη σας, συµβαίνει αυτό.», δηµιουργήθηκαν 3 µεταβλητές που η καθεµία 

αποτέλεσε και µια ξεχωριστή κατηγορία απάντησης της ερώτησης 31α  και το οποίο 

κωδικοποιείται µε τον κωδικό 1 αν δηλώνεται από τον κάθε δάσκαλο και µε  τον κωδικό 2 

αν δε δηλώνεται. Αν ο εκπαιδευτικός δεν απαντά καθόλου στην ερώτηση 31α, ενώ έχει 
απαντήσει στην ερώτηση 31 «Συµφωνώ», τότε όλες οι απαντήσεις αυτής κωδικοποιούνται 
µε τον κωδικό 0. Αν ο εκπαιδευτικός, στην ερώτηση 31, έχει απαντήσει «∆ιαφωνώ» ή «∆ε 

γνωρίζω/δεν έχω γνώµη», δεν πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση 31α. Στην περίπτωση 

αυτή όλες οι απαντήσεις αυτής κωδικοποιούνται µε τον κωδικό 9. 

 

Απάντηση 1/µεταβλητή 81: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις των δασκάλων που στηρίζονται 
στο σκεπτικό ότι η αύξηση της θερµοκρασίας έχει σαν αποτέλεσµα την καλύτερη 

ανάπτυξη των φυτών. Χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι: «…αύξηση της θερµοκρασίας 
άρα αύξηση των βροχών άρα µεγαλύτερη ανάπτυξη των φυτών…»,  «…αύξηση της 
θερµοκρασίας, άρα περισσότερες βροχές…», «…η αύξηση της θερµοκρασίας ευνοεί την 

ανάπτυξη των φυτών…». 

 

Απάντηση 2/µεταβλητή 82: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις των δασκάλων που στηρίζονται 
στο σκεπτικό ότι η ύπαρξη περισσότερου διοξειδίου του άνθρακα CO2 θα αυξήσει το 

ρυθµό της φωτοσύνθεσης και έτσι θα  συµβάλει στην καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Εδώ 

έχουµε απαντήσεις του τύπου: «…γιατί τα φυτά χρειάζονται CO2…», «…διότι θα έχουν 

περισσότερο CΟ2 που χρησιµοποιούν στη φωτοσύνθεση…». 

 

Απάντηση 3/µεταβλητή 83:  

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις των δασκάλων που στηρίζονται 
στο σκεπτικό ότι η περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία-ενέργεια που θα εγκλωβίζεται στη γη 

θα είναι η αιτία της µεγαλύτερης ανάπτυξης των φυτών. Χαρακτηριστικές απαντήσεις 
είναι: «…όπως στο θερµοκήπιο δεσµεύεται η ηλιακή ενέργεια και βοηθά τα φυτά να 

αναπτυχθούν, έτσι θα γίνει και στον πλανήτη που είναι σαν ένα µεγάλο θερµοκήπιο…»,  

«…γιατί φωτοσυνθέτουν γρηγορότερα µε την ηλιακή ακτινοβολία που θα δεσµευτεί…». 
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Πίνακας 3.30: Κωδικοποίηση της ερώτησης 31
α
 

 
Αριθµός υποερωτήµατος/ 

αριθµός µεταβλητής 

Λόγοι που ευνοούν την ανάπτυξη 

των φυτών 

Κωδικός Κατηγορίες 

απάντησης 

1 Ναι 

2 Όχι 

0 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ έπρεπε 

 

 

 

Απάντηση 1/µεταβλ. 81 

 

 

Η αύξηση της θερµοκρασίας ευνοεί 
την ανάπτυξη των φυτών 

9 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ δεν έπρεπε 

1 Ναι 

2 Όχι 

0 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ έπρεπε 

 

 

 

Απάντηση 2/µεταβλ. 82 

 

 

Με την ύπαρξη περισσότερου CO2, 

ευνοείται η ανάπτυξή τους 
 

9 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ δεν έπρεπε 

1 Ναι 

2 Όχι 

0 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ έπρεπε 

 

 

 

Απάντηση 3/µεταβλ. 83 

 

 

Όσο περισσότερη ηλιακή 

ακτινοβολία-ενέργεια εγκλωβίζεται 
στη γη, τόσο ευνοείται η ανάπτυξη 

των φυτών 

 
9 ∆εν απαντήθηκε 

ενώ δεν έπρεπε 

 

 

 

Ερώτηση 31β:  

Στην ερώτηση: «Αν «∆ιαφωνείτε», αναφέρετε σύντοµα τους λόγους για τους οποίους, 

κατά τη γνώµη σας, συµβαίνει αυτό.», δηµιουργήθηκαν 5 µεταβλητές που η καθεµία 

αποτέλεσε και µια ξεχωριστή κατηγορία απάντησης της ερώτησης 31β  και η οποία 

κωδικοποιείται µε τον κωδικό 1 αν δηλώνεται από τον κάθε δάσκαλο και µε τον κωδικό 2 

αν δε δηλώνεται. Αν ο εκπαιδευτικός δεν απαντά καθόλου στην ερώτηση 31β, ενώ έχει 
απαντήσει στην ερώτηση 31 «∆ιαφωνώ», τότε όλες οι απαντήσεις αυτής κωδικοποιούνται 
µε τον κωδικό 0. Αν ο εκπαιδευτικός, στην ερώτηση 31, έχει απαντήσει «Συµφωνώ» ή 

«∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη», δεν πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση 31β. Στην 

περίπτωση αυτή όλες οι απαντήσεις αυτής κωδικοποιούνται µε τον κωδικό 9. 

 

Απάντηση 1/µεταβλητή 84: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις των δασκάλων που στηρίζονται 
στο σκεπτικό ότι η αύξηση της θερµοκρασίας, είτε χωρίς να δίνεται άλλη εξήγηση είτε 
επειδή επιφέρει µείωση των βροχοπτώσεων, ενδεχοµένως και καύσωνες, ξηρασίες και 
ερηµοποίηση, δεν ευνοεί καθόλου την ανάπτυξη των φυτών. Χαρακτηριστικές απαντήσεις 
είναι: «…αύξηση της θερµοκρασίας, άρα αυξηµένη ξηρασία…»,  «…αύξηση της 
θερµοκρασίας, άρα ερηµοποίηση που δεν ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών…»,  «…αν 

αυξηθεί η θερµοκρασία, θα µειωθεί ο ρυθµός ανάπτυξης των φυτών…»,  

«…δηµιουργούνται καύσωνες µε την αύξηση της θερµοκρασίας…»,  «…τα φυτά αντέχουν 

σε κάποιες θερµοκρασίες, αν αυτές αυξηθούν δεν αντέχουν…»,  «…µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας δεν έχοµε και αύξηση των βροχών. Τα φυτά όµως χρειάζονται και αυξηµένη 

θερµοκρασία…»,  «…η αύξηση της θερµοκρασίας καίει και καταστρέφει τα φυτά…». 
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Απάντηση 2/µεταβλητή 85: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις των δασκάλων που στηρίζονται 
στο σκεπτικό ότι οι κλιµατικές αλλαγές (γενικά), δεν ευνοούν τα φυτά πιθανόν λόγω του 

ότι αυτά δεν προλαβαίνουν να προσαρµοστούν. Χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι: «…τα 

φυτά δεν µπορούν να προσαρµοστούν στις νέες κλιµατολογικές συνθήκες…»,  «…αλλαγή 

κλιµατολογικών συνθηκών που θα επιβιώσουν µόνον όσα φυτά προσαρµοστούν…»,  

«…βραχυπρόθεσµα τα βοηθά, µακροπρόθεσµα όµως δηµιουργεί προβλήµατα ανάπτυξης 
λόγω των ανωµαλιών των συνθηκών που επιφέρει…»,  «…η αλλαγή του κλιµατικού χάρτη 

έχει αρνητικές συνέπειες στη ζωή και στην ανάπτυξη των φυτών…»,  «…οι κακές 
περιβαλλοντικές συνθήκες συµβάλλουν στην καταστροφή των φυτών και όχι στην 

ανάπτυξή τους…»,  «…γιατί µεταβάλλει τις κλιµατολογικές συνθήκες…»,  «…η 

προσαρµογή των φυτών σε τόσο απότοµες κλιµατικές αλλαγές είναι δύσκολη και ίσως και 
αδύνατη…»,  «…διατάραξη των ιδανικών κλιµατολογικών συνθηκών…». 

 

Απάντηση 3/µεταβλητή 86: 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις των δασκάλων που δείχνουν 

κάποια σύγχυση του Φαινόµενου του Θερµοκηπίου µε άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

(ρύπανση, τρύπα στο στρώµα του όζοντος, όξινη βροχή). Κάποιες χαρακτηριστικές 
απαντήσεις αυτής της κατηγορίας είναι: «…δηµιουργία όξινης βροχής…»,  «…η γρήγορη 

µόλυνση κάνει τα φυτά να µην µπορούν να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες…»,  «…τα 

τοξικά αέρια είναι επικίνδυνα για τα φυτά…»,  «…η αύξηση της θερµοκρασίας σηµαίνει 
και αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας που εµποδίζει την ανάπτυξη των φυτών…»,  

«…γιατί η ποσότητα ακτινοβολίας αυξάνεται επικίνδυνα λόγω του φαινόµενου του 

θερµοκηπίου και οδηγεί στην εξαφάνιση και µετάλλαξη των φυτών…»,  «…µε τη βροχή 

τα αέρια θερµοκηπίου διαλύονται στο νερό και καταστρέφουν τα φυτά που τα 

απορροφούν…»,  «…οι υπεριώδεις ακτινοβολίες κάνουν ζηµιά και στα φυτά και στους 
ανθρώπους…»,  «…θα υπάρξει µεγάλη ηλιακή ενέργεια που δεν τη χρειάζονται τα 

φυτά…», «…χρειάζονται καθαρή ατµόσφαιρα για ν’ αναπτυχθούν…». 

 

Απάντηση 4/µεταβλητή 87: 

Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν οι απαντήσεις που σχετίζονται µε την αύξηση του 

διοξειδίου του άνθρακα CO2. Χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι: «…τα φυτά δε θα 

απορροφήσουν το παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα CO2 και θα καταστραφούν..»,  «…στα 

αστικά κέντρα τα λίγα φυτά δεν µπορούν να απορροφήσουν τόσο πολύ CO2...»,  «…το 

CO2 δυσχεραίνει τις λειτουργίες των φυτών και των ζώων…». 

 

Απάντηση 5/µεταβλητή 88: 

Στην κατηγορία «κάτι άλλο…», οµαδοποιήθηκαν όλες οι τελεολογικές  και οι 
ταυτολογικές απαντήσεις, καθώς και οι απαντήσεις που δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν σε 
καµία από τις παραπάνω κατηγορίες. Επίσης καταχωρήθηκαν και οι απαντήσεις που δεν 

έχουν κάποιο λογικό ειρµό καθώς επίσης και αυτές  που δε σχετίζονται µε το ζητούµενο 

θέµα. Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι:  «…αφού είναι κάτι που βλάπτει, δεν 

µπορεί και να ωφελεί…»,  «…υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν…»,  «…µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας δεν έχουµε και σωστή ανάπτυξη των φυτών γιατί ναι µεν ο 

ρυθµός ανάπτυξης είναι γρήγορος αλλά ποιοτικά η ανάπτυξη των φυτών δεν είναι ίδια µε 
κάποιων άλλων που αναπτύχθηκαν κανονικά…»,  «…το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

προκαλεί ακραία καιρικά φαινόµενα που καταστρέφουν τα φυτά…»,  «…οτιδήποτε 
διαταράσσει την ισορροπία στη φύση δηµιουργεί προβλήµατα στα ζώα και στα φυτά…». 
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Πίνακας 3.31: Κωδικοποίηση της ερώτησης 31β 

 
Αριθµός υποερωτήµατος/ 

αριθµός µεταβλητής 

Λόγοι που δεν ευνοούν την 

ανάπτυξη των φυτών 

Κωδικός Κατηγορίες 

απάντησης 

1 Ναι 

2 Όχι 

0 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ έπρεπε 

 

 

 

Απάντηση 1/µεταβλ. 84 

Η αύξηση της θερµοκρασίας ή από 

µόνη της ή επειδή προκαλεί µείωση 

των βροχοπτώσεων, ξηρασία, 

καύσωνες ή και ερηµοποίηση,  δεν 

ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών 
9 ∆εν απαντήθηκε 

ενώ δεν έπρεπε 
1 Ναι 

2 Όχι 

0 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ έπρεπε 

 

 

 

Απάντηση 2/µεταβλ. 85 

 

Οι κλιµατικές αλλαγές (γενικά), δεν 

ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών, 

αφού δεν προλαβαίνουν να 

προσαρµοστούν 

 9 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ δεν έπρεπε 

1 Ναι 

2 Όχι 

0 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ έπρεπε 

 

 

 

Απάντηση 3/µεταβλ. 86 

 

Σύγχυση του Φαινοµένου του 

Θερµοκηπίου µε άλλα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα 

(ρύπανση, τρύπα στο στρώµα 

όζοντος, όξινη βροχή) 9 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ δεν έπρεπε 

1 Ναι 

2 Όχι 

0 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ έπρεπε 

 

 

 

Απάντηση 4/µεταβλ. 87 

 

 

Εξηγήσεις που σχετίζονται µε την 

αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) 

 9 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ δεν έπρεπε 

1 Ναι 

2 Όχι 

0 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ έπρεπε 

 

 

 

Απάντηση 5/µεταβλ. 88 

 

 

 

Κάτι άλλο.. 

9 ∆εν απαντήθηκε 
ενώ δεν έπρεπε 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

4.1 Μεταβλητές 

 

Για τον έλεγχο των υποθέσεων της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν οι µεταβλητές: 
 

Ι) Ως ανεξάρτητες µεταβλητές: 
� το φύλο 

� τα έτη συνολικής υπηρεσίας των ατόµων του δείγµατος 
� οι τίτλοι σπουδών τους 
� αν έχουν φοιτήσει στη Μετεκπαίδευση 

� αν έχουν Μεταπτυχιακές σπουδές 
� αν έχουν εκπονήσει κάποιο Περιβαλλοντικό πρόγραµµα και ποιο 

� αν έχουν παρακολουθήσει επιµόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή    

            στην Οικολογία και ποια 

� και ο τόπος που µεγάλωσε ο καθένας. 
 

ΙΙ) Ως εξαρτηµένες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν οι απαντήσεις των δασκάλων στις 
ερωτήσεις που αναφέρονται: 
� στα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο  

            πλανήτης  
� στη βιοποικιλότητα, γενικά 

� στην ελληνική βιοποικιλότητα 

� στην ελληνική φύση 

� στη µείωση της βιοποικιλότητας και τη διαχρονική της εξέλιξη  

� στο ρόλο του ανθρώπου στο ζήτηµα της προστασίας της βιοποικιλότητας 
� στη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου µε τη φύση 

� στις δυνατότητες πρόβλεψης και αποκατάστασης των συνεπειών από τις    
            δραστηριότητες του ανθρώπου στη φύση 

� στα αίτια για τη  δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

� στη σύγχυση µεταξύ του φαινοµένου του θερµοκηπίου σαν φυσικό  

            φαινόµενο και του προβλήµατος της υπερθέρµανσης του πλανήτη λόγω της    
            υπερβολικής αύξησης αυτού του φαινοµένου  

� στις συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

� στη σύγχυση µεταξύ του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της «τρύπας»  

            του όζοντος και 
� στις προτεινόµενες λύσεις για τη µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου  

 
Στη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων, έγινε: 
♦ Έλεγχος των κατανοµών των συχνοτήτων, όλων των ερωτήσεων.  

♦ Έλεγχος των ερωτήσεων 4, 7, 8, 9, 11, 12_1, 12_2, 12_3, 12_4, 12_5, 13, 14, 15, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 και 31, σε σχέση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 
«Παιδαγωγική Ακαδηµία», «Παιδαγωγικό Τµήµα», «Μετεκπαίδευση», «Εκπόνηση 

Προγράµµατος Π.Ε.», «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την Οικολογία», «Τόπος που µεγάλωσε 
ο καθένας» και «Έτη Υπηρεσίας». Στατιστικός έλεγχος µε τις µεταβλητές 13 (θέµατα 

σχετικά µε βιοποικιλότητα), 14 (θέµατα σχετικά µε περιβαλλοντικά προβλήµατα), 15 

(Κάτι άλλο), 17 (θέµατα σχετικά µε βιοποικιλότητα), 18 (θέµατα σχετικά µε 
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περιβαλλοντικά προβλήµατα) και 19 (διάφορα θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), (βλ. 

Παράρτηµα Ι, πίν. Ι1), δεν έγινε, γιατί ο αριθµός των δασκάλων που έχει εκπονήσει 
προγράµµατα Π.Ε , καθώς και αυτών που έχουν παρακολουθήσει επιµόρφωση στην Π.Ε. ή 

την Οικολογία, είναι µικρός. Έτσι πιθανές διαφοροποιήσεις δε θα αφορούσαν το σύνολο 

του δείγµατος της έρευνας, αλλά µόνο ένα µικρό µέρος αυτού.  

♦ Έλεγχος των ερωτήσεων 1 και 19 µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές «Παιδαγωγική 

Ακαδηµία», «Παιδαγωγικό Τµήµα», «Μετεκπαίδευση», «Εκπόνηση Προγράµµατος Π.Ε.» 

και «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την Οικολογία» 
♦ Έλεγχος της ερώτησης 10 µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές «Εκπόνηση 

Προγράµµατος Π.Ε.» και «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την Οικολογία», για να διευκρινιστεί 
εάν αυτές δηµιουργούν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, σε καθεµία απ’ αυτές τις 
απαντήσεις των ατόµων του δείγµατος, καθώς και οι εξής συσχετίσεις ερωτήσεων µεταξύ 

τους: 
♦ η ερώτηση 7 µε την ερώτηση 8 

♦ η ερώτηση 12_1 µε τις ερωτήσεις 12_2, 12_3, 12_4 και 12_5 

♦ η ερώτηση 12_2 µε τις ερωτήσεις 12_3, 12_4 και 12_5 

♦ η ερώτηση 12_3 µε τις ερωτήσεις 12_4 και 12_5 

♦ η ερώτηση 12_4 µε την ερώτηση 12_5 

♦ η ερώτηση 14 µε την ερώτηση 28 

♦ η ερώτηση 21 µε την ερώτηση 22 

♦ η ερώτηση 23 µε την ερώτηση 28 

♦ η ερώτηση 24 µε την ερώτηση 25 

♦ η ερώτηση 26 µε την ερώτηση 29 

 

 

 

4.2 Κατανοµές συχνοτήτων των εξαρτηµένων µεταβλητών 

 

4.2.1 ∆εδοµένα για τις αντιλήψεις των δασκάλων για το ποια θεωρούν 
ως τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
σήµερα ο πλανήτης µας  

 
Ερώτηση 1: «Θα µπορούσατε να αναφέρετε ονοµαστικά, ποια κατά τη γνώµη σας 

είναι τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας 

σήµερα;» 

Η ερώτηση 1 διερευνά  την αντίληψη των δασκάλων για το ποια θεωρούν ως τα 

µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο πλανήτης µας. 
Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα 4.1, διαπιστώνουµε ότι το 88,5% των δασκάλων 

που απάντησαν τη συγκεκριµένη ερώτηση, θεωρεί τη ρύπανση ως ένα από τα µεγαλύτερα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, το 49,3%, θεωρεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου σαν ένα 

από τα µεγαλύτερα προβλήµατα, το 39,7% αναφέρεται στην «τρύπα» του όζοντος. Το 

23,0% αναφέρεται στην καταστροφή των βιοτόπων, το 19,1% αναφέρεται στην 

υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και µόνο το 17,2% των δασκάλων που απάντησαν 

συγκαταλέγει στα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα της γης την εξαφάνιση των 

ειδών. Σε µικρότερα ποσοστά αναφέρονται προβλήµατα όπως η όξινη βροχή (3,8%), η 

λειψυδρία (14,8%), η διάβρωση του εδάφους (4,8%), τα µεταλλαγµένα προϊόντα (3,8%) 

και ο υπερπληθυσµός της γης (3,3%). 
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Πίνακας 4.1: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  1. 

 

 

Προβλήµατα 

Κατηγορίες 

απάντησης 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

% 

 

Σύνολο 

Ναι 185 85,3 (88,5)* 

Όχι 24 11,1 (11,5)* 

 

Ρύπανση 

∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 103 47,5 (49,3)* 

Όχι 106 48,8 (50,7)* 

 

Φαινόµενο του 

θερµοκηπίου ∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 83 38,2 (39,7)* 

Όχι 126 58,1 (60,3)* 

 

Τρύπα όζοντος 
∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 48 22,1 (23,0)* 

Όχι 161 74,2 (77,0)* 

 

Καταστροφή 

βιοτόπων ∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 40 18,4 (19,1)* 

Όχι 169 77,9 (80,9)* 

 

Υπερεκµετάλλευση 

φυσικών πόρων ∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 36 16,6 (17,2)* 

Όχι 173 79,7 (82,8)* 

 

Εξαφάνιση ειδών 

∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 31 14,3 (14,8)* 

Όχι 178 82,0 (85,2)* 

 

Λειψυδρία 

∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 10   4,6   (4,8)* 

Όχι 199 91,7 (95,2)* 

 

∆ιάβρωση εδάφους 
∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 8  3,7   (3,8)* 

Όχι 201 92,6 (96,2)* 

 

Όξινη βροχή 

∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 8 3,7 (3,8)* 

Όχι 201 92,6 (96,2)* 

 

Μεταλλαγµένα  

∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 7   3,2   (3,3)* 

Όχι 202 93,1 (96,7)* 

 

Υπερπληθυσµός 
∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 17   7,8   (8,1)* 

Όχι 192 88,5 (91,9)* 

 

Κάτι άλλο 

∆εν απάντησε 8 3,7 

 

217 

 

100,0% 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.2 και το Γρ. 4.1, οι 35 δάσκαλοι (16,7% αυτών που 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση), ανέφεραν ότι γνωρίζουν µόνο ένα 

περιβαλλοντικό πρόβληµα, 54 από αυτούς (25,8%) ανέφεραν δύο προβλήµατα, 72 (34,4%) 

ανέφεραν τρία, 32 (15,3%) ανέφεραν τέσσερα, 11 (5,3%) ανέφεραν πέντε προβλήµατα, 3 
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(1,4%) ανέφεραν έξι και µόνο 2 άτοµα (1,0%) ανέφεραν εφτά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα, από τα 12 που αναφέρθηκαν συνολικά στην έρευνα (βλ. πίνακα 3.1). Έτσι, ο 

Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των προβληµάτων που αναφέρθηκαν από τους δασκάλους του 

δείγµατος, ήταν 2,65 περιβαλλοντικά προβλήµατα ανά άτοµο. 

 

 

 Πίνακας 4.2: Κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού των περιβαλλοντικών προβληµάτων 

που αναφέρθηκαν από τον κάθε δάσκαλο και Μ.Ο. αυτών 

 

Αριθµός αναφερθέντων 

Περιβαλλοντικών προβληµάτων 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα (%) 

Μ. 

Ο. 

                     1   πρόβληµα 35 16,1 (16,7)* 

2   προβλήµατα 54 24,9 (25,8)* 

3   προβλήµατα 72 33,2 (34,4)* 

4   προβλήµατα 32 14,7 (15,3)* 

5   προβλήµατα 11 5,1   (5,3)* 

6   προβλήµατα 3 1,4   (1,4)* 

7   προβλήµατα 2 0,9   (1,0)* 

∆εν απάντησαν 8             3,7      - 

Σύνολο 217               100,0  

 

 

 

 

2,65 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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Γρ. 4.1  Αριθµός περιβαλλοντικών προβληµάτων που αναφέρθηκαν από κάθε δάσκαλο και Μ.Ο. αυτών 
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4.2.2 ∆εδοµένα για την αντίληψη για τη βιοποικιλότητα γενικά 

 

Ερώτηση 2: Ποιο σχήµα δείχνει µεγαλύτερη ποικιλότητα χλωρίδας; 
Στην ερώτηση 2 του ερωτηµατολογίου, διερευνάται η αντίληψη των δασκάλων για 

την έννοια της ποικιλότητας. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.3, οι δάσκαλοι σε ποσοστό 

94,4% (από αυτούς που απάντησαν), αναγνωρίζουν σωστά την εικόνα µε την πλουσιότερη 

ποικιλότητα χλωρίδας και µόνο 11 δάσκαλοι (5,1%) έχουν λανθασµένη αντίληψη σ’ αυτό 

το θέµα. 

 

Πίνακας 4.3: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  2. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη Συχνότητα 

(f) 

Σχετική Συχνότητα  

 %   

Το σχήµα Α 204 94,0 (94,4)* 

Το σχήµα Β 0 0 

Το σχήµα Γ 11 5,1 (5,1)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 1 0,5 (0,5)* 

∆εν απάντησαν 1 0,5 (ο,5)* 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

  

 

Ερώτηση 3: «Ποια από τις παρακάτω περιοχές έχει µεγαλύτερη ποικιλότητα στη 

χλωρίδα της; Μια περιοχή γεµάτη:» 

Και στην ερώτηση αυτή, όπως και στην ερώτηση 2, οι δάσκαλοι απαντούν σωστά σε 
ποσοστό 97,7% και µόνο 4 από αυτούς (1,9%) έχουν λανθασµένη αντίληψη, θεωρώντας 
ότι µεγαλύτερη ποικιλότητα χλωρίδας έχει µια περιοχή γεµάτη πεύκα (βλ. πίνακα 4.4). 

 

Πίνακας 4.4: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  3. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη Συχνότητα 

(f) 

Σχετική Συχνότητα  

 %   

Αγριελιές και διάφορους θάµνους 209 96,3 (97,7)* 

Πεύκα 4 1,8 (1,9)* 

Γκαζόν και λεύκες 0 0 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 1 0,5 (0,5)* 

∆εν απάντησαν 3 1,4 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

Ερώτηση 4: «Στον πλανήτη µας υπάρχουν εκατοµµύρια είδη φυτών και ζώων. Επί 
πλέον τα άτοµα του ίδιου είδους παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους. Ποια είναι η βασική 

αιτία των διαφορών µεταξύ των ειδών και µεταξύ των ατόµων του ίδιου είδους;» 

Στην ερώτηση αυτή, γίνεται διερεύνηση της γνώσης των δασκάλων για τη 

βασικότερη αιτία που δηµιουργεί την ποικιλία των ειδών και των ατόµων του κάθε είδους. 
Από τον πίνακα 4.5, βλέπουµε ότι µόνο 39 από τους δασκάλους του δείγµατος (ποσοστό 

21,5% από αυτούς που απάντησαν), αναγνωρίζουν σαν βασική αιτία της διαφοροποίησης, 
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τα γονίδια – DNA. Οι περισσότεροι (104 δάσκαλοι) θεωρούν ότι η βασική αιτία της 
διαφοροποίησης αυτής είναι το περιβάλλον που ζουν τα διάφορα είδη (57,5%). Το 13,8% 

απαντά δίνοντας διάφορες τελεολογικές απαντήσεις και 4,4% απαντούν ταυτολογικά. 

Τέλος 36 δάσκαλοι (16,6%) δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση ή δήλωσαν ότι δε 
γνωρίζουν. 

 

Πίνακας 4.5: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  4. 

 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη Συχνότητα 

(f) 

Σχετική Συχνότητα  

 %   

Γονίδια-Χρωµοσώµατα-DNA 39 18 (21,5)* 

Περιβάλλον 104 47,9 (57,5)* 

Τελεολογικές Απαντήσεις 25 11,5 (13,8)* 

Ταυτολογικές Απαντήσεις 8 3,7 (4,4)* 

Κάτι Άλλο… 5 2,3 (2,8)* 

Κενό-δε γνωρίζω 36 16,6 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

4.2.3 ∆εδοµένα για τις αντιλήψεις σχετικά µε την ελληνική 
βιοποικιλότητα και την ελληνική φύση 

 

Ερώτηση 5: «Από άποψη ποικιλίας άγριων φυτών και ζώων, θα χαρακτηρίζατε την 

Ελλάδα:» 

Στην ερώτηση αυτή (βλ. πίνακα 4.6), παρατηρούµε ότι από τους 217 δασκάλους του 

δείγµατος, οι 109 (ποσοστό 50,2%), απαντούν ότι η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια από 

άποψη ποικιλίας άγριων φυτών και ζώων, ενώ 96 δάσκαλοι σε ποσοστό 44,2%, απαντούν 

ότι η Ελλάδα είναι «µάλλον πλούσια» από άποψη ποικιλίας άγριων φυτών και ζώων 

Εξάλλου µόνο 7 δάσκαλοι απαντούν «µάλλον φτωχή», 2 δάσκαλοι απαντούν «πολύ 

φτωχή» και 3 δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν την απάντηση. 

 

Πίνακας 4.6: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  5. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη Συχνότητα 

(f) 

Σχετική Συχνότητα  

%   

Πολύ πλούσια 109   50,2* 

Μάλλον πλούσια 96 44,2 

Μάλλον φτωχή 7 3,2 

Πολύ φτωχή 2 0,9 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 3 1,4 

Σύνολο 217 100,0 

* Η ερώτηση αυτή απαντήθηκε από όλους τους δασκάλους 
  

Ερώτηση 6: «Η Ελληνική φύση, κατά τη γνώµη σας, είναι:» 

Τα ποσοστά των απαντήσεων και σ’ αυτή την ερώτηση είναι παρεµφερή µε αυτά της 
ερώτησης 5. Από τα 217 άτοµα του δείγµατος, τα 148 απαντούν «εξαιρετικά 
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ποικιλόµορφη» (ποσοστό 68,2%), 66 άτοµα απαντούν «αρκετά ποικιλόµορφη» (ποσοστό 

30,4%) και µόνο 3 άτοµα (1,4%) δηλώνουν άγνοια ή απαντούν «οµοιόµορφη» (βλ. πίνακα 

4.7). 

Η συγκεκριµένη ερώτηση µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί και µια ερώτηση ελέγχου 

της εσωτερικής εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, η οποία ελέγχει, σε σχέση και µε τις 
απαντήσεις της ερώτησης 5, το κατά πόσο η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου γίνεται µε 
προσοχή ή όχι από τον κάθε ερωτώµενο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι απαντήσεις στα δύο 

ερωτήµατα αυτά είναι παρεµφερείς.  
 

Πίνακας 4.7: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  6. 
  

Κατηγορίες 
 απαντήσεων 

Απόλυτη Συχνότητα 

(f) 

Σχετική Συχνότητα  

 %   

Εξαιρετικά ποικιλόµορφη 148  68,2* 

Αρκετά ποικιλόµορφη 66 30,4 

Οµοιόµορφη 2 0,9 

Μονότονη 0 0 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 1 0,5 

Σύνολο 217 100,0 

* Η ερώτηση αυτή απαντήθηκε από όλους τους δασκάλους 
 

 

Ερώτηση 7: «Στη Μεγάλη Βρετανία, διπλάσιας έκτασης απ’ την Ελλάδα, έχουν 

καταγραφεί 2.500 είδη φυτών. Στην περιοχή της Γαλλίας, Βελγίου, Ελβετίας, 
πενταπλάσιας έκτασης από την Ελλάδα, έχουν καταγραφεί 3.500 είδη φυτών. Στην Ελλάδα 

έχουν καταγραφεί περίπου………………………….είδη φυτών.» 

Από τον πίνακα 4.8, βλέπουµε ότι από τους187 δασκάλους που απάντησαν στην 

ερώτηση 7, οι 128 δάσκαλοι (68,4%) δίνουν απαντήσεις που βρίσκονται ανάµεσα στα 

4001-8000 είδη, 10 δάσκαλοι σε ποσοστό 5,3%, δίνουν απαντήσεις που κυµαίνονται 
ανάµεσα 1001-2000 είδη, 28 δάσκαλοι σε ποσοστό 15,0%, απαντούν µε αριθµούς που 

κυµαίνονται ανάµεσα στα 2001-4000 είδη φυτών. Τέλος 19 δάσκαλοι (10,2%) αναφέρουν 

αριθµούς από 8001 είδη που φτάνουν και µέχρι τα 65000 είδη. Μόνο 2 άτοµα του 

δείγµατος (1,1%) αναφέρουν αριθµούς κάτω από το 1000 για να εκφράσουν τον αριθµό 

των ειδών των ελληνικών φυτών, ενώ 30 δάσκαλοι (13,8%) δεν απαντούν καθόλου στην 

ερώτηση. 
 

Πίνακας 4.8: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  7 (µετονοµάστηκε σε ερώτηση 7_1). 
  

Κατηγορίες 
 απαντήσεων 

Απόλυτη Συχνότητα 

(f) 

Σχετική Συχνότητα  

 %   

0 – 1000 είδη φυτών 2 0,9 (1,1)* 

1001 – 2000 είδη φυτών 10 4,6 (5,3)* 

2001 – 4000 είδη φυτών 28 12,9 (15,0)* 

4001 – 8000 είδη φυτών 128 59,0 (68,4)* 

8001 – 65000 είδη φυτών 19 8,8 (10,2)* 

Κενό  30 13,8 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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Ερώτηση 8: «Ενδηµικό λέγεται ένα είδος φυτού, όταν έχει καταγραφεί σε µια και 
µόνο περιοχή και πουθενά αλλού. Στη Γερµανία έχουν καταγραφεί 6 ενδηµικά είδη φυτών, 

στην Πορτογαλία 150, στη Σουηδία 1. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 
περίπου………………………………..ενδηµικά είδη φυτών. 

Παρατηρώντας τον πίνακα 4.9, βλέπουµε αρχικά ότι 61 δάσκαλοι σε ποσοστό 28,1% 

δεν απαντούν καθόλου στην ερώτηση 8. Από τους 156 δασκάλους που απάντησαν στη 

συγκεκριµένη ερώτηση, µόνο 30 (ποσοστό 19,2%) αναφέρουν αριθµούς που κυµαίνονται 
ανάµεσα στο 701-1000 είδη). Αντίθετα, 12 δάσκαλοι (7,7%) αναφέρουν αριθµούς ειδών 

που κυµαίνονται από µερικές δεκάδες µέχρι και 100 (0-100 είδη). Άλλοι 29 δάσκαλοι 
(18,6%) δίνουν απαντήσεις από 101-200 είδη. Ακόµη, 37 δάσκαλοι (ποσοστό 23,7%) 

δίνουν απαντήσεις ανάµεσα στο 201 και στο 400, 21 άτοµα (ποσοστό 13,5%) αναφέρουν 

αριθµούς µεταξύ του 401 και του 700. Τέλος, 27 από τους δασκάλους που απάντησαν στην 

ερώτηση (17,3%), αναφέρουν αριθµούς ενδηµικών ειδών που κυµαίνονται ανάµεσα στα 

1000 και στα 6500 είδη.  

 

Πίνακας 4.9: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  8 (µετονοµάστηκε σε ερώτηση 8_1). 
  

Κατηγορίες 
 απαντήσεων 

Απόλυτη Συχνότητα 

(f) 

Σχετική Συχνότητα  

 %   

0 – 100 ενδηµικά είδη  12 5,5 (7,7)* 

101 – 200 ενδηµικά είδη  29 13,4 (18,6)* 

201 – 400 ενδηµικά είδη  37 17,1 (23,7)* 

401 – 700 ενδηµικά είδη  21 9,7 (13,5)* 

701 – 1000 ενδηµικά είδη 30 13,8 (19,2)* 

1001 -6500 ενδηµικά είδη 27 12,4 (17,3)* 

Κενό  61 28,1 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 
Ερώτηση 9: «Η πιο συνηθισµένη και χαρακτηριστική βλάστηση της Ελλάδας 

είναι…». 

Από τον πίνακα 4.10, φαίνεται ότι µόνο 72 από τους 184 δασκάλους που απάντησαν 

στην ερώτηση 9 (ποσοστό 39,1%), έχουν σωστή αντίληψη για το είδος της βλάστησης της 
Ελλάδας (θαµνώδης – µακία). Αντίθετα οι περισσότεροι δάσκαλοι (112 σε ποσοστό 

60,9%) δείχνουν να έχουν µια εσφαλµένη αντίληψη για το θέµα (αναφέρουν είδη 

βλάστησης όπως «µεσογειακή», «δάση κωνοφόρων ή φυλλοβόλων δέντρων», 

«καλλιεργούµενα φυτά» θεωρώντας ότι αυτά κυριαρχούν στην ελληνική βλάστηση ή 

κάνουν αναφορά σε διάφορα είδη «χλωρίδας»), ενώ 33 δάσκαλοι (ποσοστό 15,2%) δεν 

απαντούν ή δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν την απάντηση. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι σε 
πολλά ερωτηµατολόγια είδαµε απαντήσεις του τύπου «Μεσογειακή-Μακία βλάστηση», ή 

«Μεσογειακή-θαµνώδης». Οι απαντήσεις αυτές µπήκαν στη κατηγορία «Θαµνώδης-
Μακί».  
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Πίνακας 4.10: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  9. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη Συχνότητα 

(f) 

Σχετική Συχνότητα  

 %   

Θαµνώδης – Μακί 98 45,2 (53,3)* 

Μεσογειακή 26 12,0 (14,1)* 

∆άση (κωνοφόρα-φυλλοβόλα) 4  1,8    (2,2)* 

Χλωρίδα 49 22,6 (26,6)* 

Καλλιέργειες 7 3,2 (3,8)* 

Κενό-δε γνωρίζω 33 15,2 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

 

 
Ερώτηση 10: «Συγκριτικά µε άλλες περιοχές της Ελλάδας, η Κρήτη έχει πολλά είδη 

άγριων φυτών. Πώς το εξηγείς αυτό;» 

Στην ερώτηση 10 δηµιουργήθηκαν 5 κατηγορίες απαντήσεων, που όπως φαίνεται 
από τον πίνακα 4.11, οι περισσότεροι δάσκαλοι απ’ αυτούς που απάντησαν (144 σε 
ποσοστό 72,0%) δηλώνουν το κλίµα σαν αιτία των πολλών ειδών άγριων φυτών της 
Κρήτης, ενώ 56 άτοµα (28,0%) δεν το αναφέρουν. Το έδαφος αναφέρεται από 78 άτοµα 

(39,0%), ενώ δεν αναφέρεται από 122 άτοµα (61,0%). Οι 45 δάσκαλοι (22,5%)  αναφέρουν 

το ανάγλυφο, ενώ 155 από αυτούς (77,5%) δεν το αναφέρουν. Μόνο 36 από τους 
δασκάλους (18,0%) θεωρούν και τη γεωγραφική θέση της Κρήτης σαν αιτία, ενώ 164 

(82,0%) δεν τη θεωρούν και 13 από αυτούς (6,5%) θεωρούν ότι η σχετικά µικρή 

ανθρώπινη παρέµβαση στο νησί, είναι και αυτή µια αιτία του πλούτου των άγριων φυτών, 

ενώ 187 δάσκαλοι (93,5%) δεν το αναφέρουν. Τέλος 27 άτοµα του δείγµατος (13,5%) 

κάνουν αναφορές σε άλλες αιτίες. 
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Πίνακας 4.11: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  10. 

 

 

Απαντήσεις 

 

 

Κατηγορίες  

Απόλυτη 

Συχνότητα (f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

% 

 

Σύνολο 

Ναι 144 66,4 (72,0)* 

Όχι 56 25,8 (28,0)* 

 

Κλίµα 

∆εν απάντησε 17 7,8 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 78 35,9 (39,0)* 

Όχι 122 56,2 (61,0)* 

   

Έδαφος 
∆εν απάντησε 17 7,8 

 

217 

 

100,0% 

 

Ναι 45 20,7 (22,5)* 

Όχι 155 71,4 (77,5)* 

 

Ανάγλυφο 

∆εν απάντησε 17 7,8 

 

217 

 

100,0% 

 

Ναι 36 16,6 (18,0)* 

Όχι 164 75,6 (82,0)* 

 

Γεωγραφική θέση - 

αποµόνωση ∆εν απάντησε 17 7,8 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 13   6,0   (6,5)* 

Όχι 187 86,2 (93,5)* 

 

Μικρή ανθρώπινη 

παρέµβαση ∆εν απάντησε 17 7,8 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 27 12,4 (13,5)* 

Όχι 173 79,7 (86,5)* 

 

Κάτι άλλο… 

∆εν απάντησε 17 7,8 

 

217 

 

100,0% 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

  

 

 

Πίνακας 4.12: Κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού των αιτιών της πλούσιας 
βιοποικιλότητας της Κρήτης, που αναφέρθηκαν από τον κάθε δάσκαλο και Μ.Ο. αυτών 

 

Αριθµός αιτιών της πλούσιας 

βιοποικιλότητας της Κρήτης 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική Συχνότητα 

(%) 

Μ. Ο. 

1 αιτία 79 36,4 (39,5)* 

 2 αιτίες 101 46,5 (50,5)* 

 3 αιτίες  18 8,3   (9,0)* 

 4 αιτίες 2 0,9  (1,0)* 

∆εν απάντησαν 17              7,8     - 

Σύνολο 217 1,4   (1,4)* 

 

 

1,58 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.12 και το Γρ. 4.2, 79 δάσκαλοι (39,5% αυτών που 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση), ανέφεραν 1 µόνο αιτία για την πλούσια 

βιοποικιλότητα της Κρήτης, 101 δάσκαλοι (50,5%) ανέφεραν 2 αιτίες, 18 (9,0%) ανέφεραν 

3 αιτίες και µόνο 2 άτοµα (1,0%) ανέφεραν 4 αιτίες από τις 6 κατηγορίες αιτιών που 

αναφέρθηκαν συνολικά στην έρευνα (βλ. πίνακα 3.11). Έτσι ο Μέσος Όρος  (Μ.Ο.) των 

αναφερθέντων αιτιών είναι 1,58 αιτίες ανά άτοµο. 
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Γρ. 4.2   Αιτίες της πλούσιας βιοποικιλότητας της Κρήτης 
  
 
 
 

Ερώτηση 11: «Αν συγκριθεί η Ελληνική φύση µε αυτή των υπόλοιπων χωρών της 
Ευρώπης, βρίσκεται, λόγω των περιβαλλοντικών προβληµάτων:» 

Από τον πίνακα 4.13, φαίνεται ότι µόνο 79 (36,9%) από τους 214 δασκάλους που 

απάντησαν στην ερώτηση 11, απαντούν ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτή των 

υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών. Οι περισσότεροι (82 σε ποσοστό 38,3%) απαντούν ότι η 

ελληνική φύση βρίσκεται ούτε σε καλή ούτε σε άσχηµη κατάσταση, ενώ 42 δάσκαλοι 
(19,6%) τη θεωρούν χειρότερη ή ότι βρίσκεται σε άσχηµη κατάσταση. Τέλος 11 άτοµα 

(5,1%) δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν την κατάσταση και 3 µόνο (1,4%) δεν απαντούν. 

 

 

 

Πίνακας 4.13: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  11. 
  

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Σε χειρότερη κατάσταση  12 5,5 (5,6)* 

Σε άσχηµη κατάσταση 30 13,8 (14,0)* 

Ούτε σε καλή ούτε σε άσχηµη κατάσταση 82 37,8 (38,3)* 

Σε καλύτερη κατάσταση  79 36,4 (36,9)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 11 5,1 (5,1)* 

Κενό 3 1,4 

Σύνολο 217 100,0 

*Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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4.2.4 ∆εδοµένα για τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε τα αίτια 
της µείωσης της βιοποικιλότητας  

 

Ερώτηση 12_1: «Η υπερβολική και χωρίς έλεγχο βόσκηση απειλεί γενικά τη 

βλάστηση της χώρας µας περισσότερο απ’ τα σκουπίδια.». 

Στη δήλωση αυτή γίνεται συγκρίνεται η επίδραση της υπερβόσκησης στη βλάστηση 

συνολικά της Ελλάδας µε την επίδραση της ρύπανσης από τα σκουπίδια. Από τον πίνακα 

4.14, βλέπουµε ότι οι δάσκαλοι του δείγµατος στην πλειονότητά τους (157 σε ποσοστό 

73,4%) απαντούν σωστά ότι η υπερβόσκηση είναι µεγαλύτερη απειλή για τη 

βιοποικιλότητα από τα σκουπίδια. Όµως ένας αριθµός δασκάλων (46 σε ποσοστό 21,5%) 

έχει εσφαλµένη αντίληψη για το θέµα και αν σ’ αυτόν προστεθεί και ο αριθµός αυτών που 

δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν ή δεν απαντούν καθόλου (14 σε ποσοστό 6,5%), βλέπουµε ότι 
πάνω από ¼ των δασκάλων δε γνωρίζει σωστά το θέµα. 

 

Πίνακας 4.14: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  12_1. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Σωστό  157 72,4 (73,4)* 

Λάθος 46 21,2 (21,5)* 

∆ε γνωρίζω 11   5,1   (5,1)* 

Κενό 3 1,4 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 
Ερώτηση 12_2: «Οι αποξηράνσεις και οι εκχερσώσεις έχουν αυξήσει την 

καλλιεργήσιµη γη, χωρίς να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη χλωρίδα και στην πανίδα.». 

Στη δήλωση αυτή γίνεται αξιολόγηση της επίδρασης των αποξηράνσεων και των 

εκχερσώσεων στη χλωρίδα και πανίδα. Παρατηρώντας τον πίνακα 4.15, βλέπουµε ότι οι 
περισσότεροι δάσκαλοι του δείγµατος (202 σε ποσοστό 93,5%) εκτιµούν σωστά τα 

προβλήµατα που δηµιουργούν οι αποξηράνσεις και οι εκχερσώσεις στη χλωρίδα και 
πανίδα ενός τόπου. 

 

Πίνακας 4.15: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  12_2. 

 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Σωστό  11 5,1 (5,1)* 

Λάθος 202 93,1 (93,5)* 

∆ε γνωρίζω 3 1,4 (1,4)* 

Κενό 1 0,5 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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Ερώτηση 12_3: «Η εισαγωγή ξένων ειδών άγριων φυτών και ζώων σε µια χώρα 

εµπλουτίζει τη φύση της, χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα.». 

Στη δήλωση 12_3 γίνεται αξιολόγηση της επίδρασης της εισαγωγής ξένων ειδών 

άγριων φυτών και ζώων σε µια χώρα, στη χλωρίδα και πανίδα της. Από τον πίνακα 4.16, 

βλέπουµε ότι 138 δάσκαλοι, σε ποσοστό 64,2%, κάνουν σωστή εκτίµηση του προβλήµατος 
αυτού, ενώ δεν είναι µικρός και ο αριθµός των δασκάλων που έχουν εσφαλµένη αντίληψη 

του θέµατος ή που δηλώνουν άγνοια (56 άτοµα 26,0%, δηλώνουν ότι δεν υπάρχει 
πρόβληµα από την εισαγωγή ειδών και 21 άτοµα 9,8% δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν το 

θέµα). 

 

 

Πίνακας 4.16: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  12_3. 

 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Σωστό  56 25,8 (26,0)* 

Λάθος 138 63,6 (64,2)* 

∆ε γνωρίζω 21 9,7 (9,8)* 

Κενό 2 0,9 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
 
 
 

Ερώτηση 12_4: «Το κυνήγι είναι µικρότερη απειλή για τα ζωικά είδη, απ’ την 

καταστροφή των τόπων όπου ζουν.». 

Με τη δήλωση αυτή ελέγχουµε αν οι δάσκαλοι κατανοούν τη σηµασία των 

ανθρώπινων παρεµβάσεων (κυνήγι, καταστροφή βιοτόπων) για την προστασία της 
βιοποικιλότητας. Παρατηρούµε στον πίνακα 4.17, ότι 154 δάσκαλοι (71,6%) κατανοούν 

σωστά, ότι η καταστροφή των βιοτόπων, που είναι µια έµµεση και µακροχρόνια 

παρέµβαση, είναι µεγαλύτερη απειλή από το κυνήγι, που είναι άµεση  παρέµβαση. 51 

άτοµα (23,7%) θεωρούν το κυνήγι σαν µεγαλύτερη απειλή, 10 άτοµα (4,7%) δηλώνουν 

άγνοια και 2 άτοµα (0,9%) δεν απαντούν. 

 

 

Πίνακας 4.17: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  12_4. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Σωστό  154 71,0 (71,6)* 

Λάθος 51 23,5 (23,7)* 

∆ε γνωρίζω 10 4,6 (4,7)* 

Κενό 2 0,9 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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Ερώτηση 12_5: «Το νέφος είναι σηµαντικότερη απειλή για τη βλάστηση στη χώρα 

µας, απ’ ότι η διάβρωση του εδάφους.». 

Στην ερώτηση αυτή συγκρίνεται η επίδραση του νέφους µε αυτήν της διάβρωσης, 
στη βλάστηση της Ελλάδας. Παρατηρούµε (πίνακας 4.18) ότι οι µισοί δάσκαλοι του 

δείγµατος (108 σε ποσοστό 50,7%) δηλώνουν σωστά ότι η διάβρωση είναι σηµαντικότερη 

απειλή για τη βλάστηση απ’ ό,τι το νέφος. Πολλοί είναι αυτοί (89 σε ποσοστό 41,8%) που 

θεωρούν το νέφος πιο σηµαντική απειλή, 16 (7,5%) δε γνωρίζουν το θέµα και 4 (1,8%) δεν 

απαντούν. 

 

 

Πίνακας 4.18: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  12_5. 

 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Σωστό  89 41,0 (41,8)* 

Λάθος 108 49,8 (50,7)* 

∆ε γνωρίζω 16 7,4 (7,5)* 

Κενό 4 1,8 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
  
 
 
 

Ερώτηση 13: «Μπορείτε να περιγράψετε σύντοµα, πώς περιµένετε να είναι η 

κατάσταση της άγριας χλωρίδας και πανίδας, το 2020, αν οι άνθρωποι εξακολουθήσουν να 

την εκµεταλλεύονται όπως σήµερα;». 

Η ερώτηση αυτή ελέγχει την κατανόηση του µεγέθους του προβλήµατος της µείωσης 
της βιοποικιλότητας στον πλανήτη και τη µελλοντική του εξέλιξη. Από τον πίνακα 4.19, 

βλέπουµε ότι 152 δάσκαλοι από τους 194 που απάντησαν στην ερώτηση 13, εµφανίζουν 

µια απαισιόδοξη εκτίµηση για την πορεία της βιοποικιλότητας (27 σε ποσοστό 13,9% 

απαντούν ότι δε θα υπάρχει τίποτα, ενώ 125 σε ποσοστό 64,4% εκτιµούν ότι θα υπάρχει 
µια γενικότερα αρνητική κατάσταση πολύ χειρότερη από τη σηµερινή). Κάποιοι (36 σε 
ποσοστό 18,6%) εκτιµούν ότι η κατάσταση θα παραµείνει σχεδόν όπως είναι σήµερα ίσως 
λίγο χειρότερη ή ίσως και λίγο καλύτερη. Τέλος µόνο 3 δάσκαλοι (1,5%) δίνουν 

συγκεκριµένες απαντήσεις για την πορεία της βιοποικιλότητας, 3 δάσκαλοι (1,5%) δίνουν 

άλλου είδους απαντήσεις κυρίως ταυτολογικές και 23 (10,6%) δεν απαντούν στην 

ερώτηση. 
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Πίνακας 4.19: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  13. 

 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Εξαφάνιση - ∆ε θα υπάρχει τίποτα 27 12,4 (13,9)* 

Γενικότερη αρνητική κατάσταση, πολύ χειρότερη 

από σήµερα. 

125 57,6 (64,4)* 

Περίπου ίδια κατάσταση µε τη σηµερινή ή λίγο 

χειρότερη ή λίγο καλύτερη. 

36 16,6 (18,6)* 

Συγκεκριµένη κατάσταση 3 1,4 (1,5)* 

Ταυτολογικές απαντήσεις – Κάτι άλλο 3 1,4 (1,5)* 

Κενό - δε γνωρίζω 23 10,6 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

 

Ερώτηση 14: «Οι ρυθµοί εξαφάνισης φυτικών και ζωικών ειδών σ’ όλο τον κόσµο 

είναι σήµερα οι µεγαλύτεροι από την εµφάνιση του ανθρώπου στη γη.». 

Παρατηρώντας τον πίνακα 4.20, βλέπουµε ότι 186 δάσκαλοι (86,5%) εκτιµούν ότι 
σήµερα ο ρυθµός εξαφάνισης είναι ο µεγαλύτερος από εµφανίσεως του ανθρώπου στη γη. 

Έχουν λοιπόν σωστή αντίληψη για τους ρυθµούς µείωσης της βιοποικιλότητας σήµερα.  

 

 

Πίνακας 4.20: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  14. 
  

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Συµφωνώ 186 85,7 (86,5)* 

∆ιαφωνώ 9 4,1 (4,2)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 20 9,2 (9,3)* 

Κενό 2 0,9 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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4.2.5 ∆εδοµένα για τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε το ρόλο 
του ανθρώπου στο ζήτηµα της προστασίας της βιοποικιλότητας 
 

 

Ερώτηση 15: «Κατά τη γνώµη σας, γιατί η φύση πρέπει να προστατεύεται καθώς και 
τα διάφορα είδη φυτών και ζώων, ώστε να µην εξαφανιστούν;». 

Με την δήλωση αυτή ελέγχονται οι αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε την αξία 

της βιοποικιλότητας. Οι αντιλήψεις αυτές εκφράζουν τις βαθύτερες αξίες που διαθέτει ο 

κάθε δάσκαλος σχετικά µε την προστασία των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, αφού η 

αυξηµένη γνώση για το περιβάλλον προωθεί τις θετικές στάσεις  προς αυτό (Bradley et al., 

1999; Ramsey & Rickson, 1976; Arcury, 1990.), οι οποίες συνδέονται µε τις αξίες, µε µια 

εσωτερική σύνδεση, όπου η µία προσδιορίζει ή προϋποθέτει την άλλη και όλες µαζί 
επηρεάζουν τον άνθρωπο και υποδηλώνουν την ποιότητα της συµπεριφοράς και του 

πολιτισµού του (Πυργιωτάκης 2000, σ. 399).  

Παρατηρώντας τον πίνακα 4.21, βλέπουµε ότι µόνο 6 (2,9%) από τους 207 

δασκάλους  που απάντησαν στην ερώτηση 15, εκφράζουν την αντίληψη της προστασίας 
των ειδών για το λόγο ότι αποτελούν µορφές ζωής (ηθική αξία της βιοποικιλότητας), 
ανεξάρτητα από το ρόλο που διαδραµατίζουν στη φύση ή από τη χρηστικότητά  τους. Οι 
περισσότεροι δάσκαλοι (116 σε ποσοστό 56,0%) εκφράζουν την αντίληψη ότι τα διάφορα 

είδη πρέπει να προστατεύονται για να διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία του πλανήτη 

(οικολογική-βιοκεντρική αξία), 53 δάσκαλοι (25,6%) θεωρούν ότι η προστασία της 
βιοποικιλότητας σχετίζεται µε το ότι η καταστροφή της θα έχει καταστροφικές συνέπειες 
για τον άνθρωπο (ανθρωποκεντρική-χρηστική αξία) και τέλος 32 από τους δασκάλους 
(15,5%) δίνουν διάφορες ταυτολογικού τύπου απαντήσεις. 
 

 

Πίνακας 4.21: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  15. 

 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Ανθρωποκεντρική-χρηστική αξία της 
βιοποικιλότητας 

53 24,4 (25,6)* 

Οικολογική αξία βιοποικιλότητας 116 53,5 (56,0)* 

Ηθική αξία της βιοποικιλότητας 6 2,8 (2,9)* 

Ταυτολογικές απαντήσεις – Κάτι άλλο 32 14,7 (15,5)* 

Κενό - δε γνωρίζω 10 4,6 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
  
 

 

Ερώτηση 16: «Η οικογένεια, οι φίλοι, η δουλειά, η τηλεόραση και γενικότερα ο 

τρόπος ζωής που επιλέγουµε:». 

Με την ερώτηση 16 ελέγχουµε την άποψη των δασκάλων για την ευθύνη του 

καθενός µας στο ζήτηµα της προστασίας της βιοποικιλότητας. Παρατηρούµε στον πίνακα 

4.22, ότι 176 δάσκαλοι του δείγµατος, σε ποσοστό 81,9%, θεωρούν ότι η οικογένεια, οι 
φίλοι, η δουλειά, η τηλεόραση και γενικότερα ο τρόπος ζωής που επιλέγουµε έχει 
αποφασιστική επίδραση στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ 15 δάσκαλοι (7%) 
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θεωρούν ότι επηρεάζει την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά σπάνια, 9 δάσκαλοι 
(4,2%) θεωρούν ότι δεν έχει σοβαρή επίδραση και µόνο 4 (1,9%) ότι δεν έχει καµία σχέση 

µε το ζήτηµα της προστασίας της βιοποικιλότητας. 
 

Πίνακας 4.22: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  16. 

 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

∆εν έχει καµία σχέση µε το ζήτηµα της 
προστασίας της βιοποικιλότητας 

4 1,8 (1,9)* 

∆εν έχει καµία σοβαρή επίδραση στην προστασία 

της βιοποικιλότητας 
9 4,1 (4,2)* 

Σπάνια επηρεάζει την προστασία της 
βιοποικιλότητας 

15 6,9 (7,0)* 

Έχει αποφασιστική επίδραση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

176 81,1 (81,9)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 11 5,1 (5,1)* 

Κενό  2 0,9 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

 

4.2.6 ∆εδοµένα για τις απόψεις που έχουν οι δάσκαλοι για τη σχέση 
του ανθρώπου µε τη φύση  

 

Ερώτηση 17: «Ο άνθρωπος, λόγω της νοηµοσύνης του και του πολιτισµού του, δεν 

είναι απόλυτα εξαρτηµένος απ’ τη φύση.». 

Βλέπουµε στον πίνακα 4.23, ότι 200 από τους δασκάλους του δείγµατος  (92,1%) 

θεωρούν τον άνθρωπο εξαρτηµένο από τη φύση (βλ. τις κατηγορίες απάντησης «διαφωνώ 

απόλυτα» και «µάλλον διαφωνώ»), ανεξάρτητα από τη νοηµοσύνη του και τον πολιτισµό 

που έχει αναπτύξει. 
 

Πίνακας 4.23: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  17. 

  

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Συµφωνώ απόλυτα 3 1,4* 

Μάλλον συµφωνώ  10 4,6 

∆εν είµαι σίγουρος 4 1,8 

Μάλλον διαφωνώ 30 13,8 

∆ιαφωνώ απόλυτα 170 78,3 

Σύνολο 217 100,0 

* Η ερώτηση αυτή απαντήθηκε από όλους τους δασκάλους 
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Ερώτηση 18: «Ο άνθρωπος, έχει τεράστιες γνώσεις και τεχνολογία, ώστε να µπορεί 
να προβλέψει και να επανορθώσει τα αποτελέσµατα της επέµβασής του στη φύση.». 

Από τους 216 δασκάλους που απάντησαν τη συγκεκριµένη ερώτηση (βλ. πίνακα 

4.24), οι 55 (25,5%) «συµφωνούν απόλυτα» και οι 31 (14,4%) «συµφωνούν µάλλον» για 

το ότι ο άνθρωπος µε τις γνώσεις του και την τεχνολογία που διαθέτει, µπορεί να 

προβλέψει αλλά και να επανορθώσει τα αποτελέσµατα της επέµβασής του στη φύση. Οι 50 

(23,1%) «διαφωνούν απόλυτα» µ’ αυτό και οι 45 (20,8%) «µάλλον διαφωνούν». Τέλος 35 

άτοµα 16,2%) δηλώνουν ότι «δεν είναι σίγουροι» γι’ αυτό. 

 

 

Πίνακας 4.24: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  18. 

 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

 %   

Συµφωνώ απόλυτα 55 25,3 (25,5)* 

Μάλλον συµφωνώ  31 14,3 (14,4)* 

∆εν είµαι σίγουρος 35 16,1 (16,2)* 

Μάλλον διαφωνώ 45 20,7 (20,8)* 

∆ιαφωνώ απόλυτα 50 23,0 (23,1)* 

Κενό – δε γνωρίζω 1 0,5 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

  

 

 

4.2.7 ∆εδοµένα για τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε τα αίτια 
του Φαινοµένου του Θερµοκηπίου 

 

 
Ερώτηση 19:«Μπορείτε να αναφέρετε τα αέρια θερµοκηπίου που γνωρίζετε;» 

Η ερώτηση 19 διερευνά  τις γνώσεις των δασκάλων για τα αέρια θερµοκηπίου.  

Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα 4.25 και το Γρ. 4.3, διαπιστώνουµε ότι 169 

άτοµα, δηλαδή το 93,4% των δασκάλων από τους 181 που απάντησαν στη συγκεκριµένη 

ερώτηση, αναφέρουν το διοξείδιο του άνθρακα  ως ένα από τα αέρια θερµοκηπίου, το 

µεθάνιο αναφέρεται από 27 άτοµα δηλαδή το 14,9% των δασκάλων, 19 δάσκαλοι (10,5%)  

αναφέρουν τους χλωροφθοράνθρακες,  20 δάσκαλοι (11,0%) δηλώνουν το νιτρώδες 
οξείδιο και 11 (6,1%) δηλώνουν τους υδρατµούς, ως αέρια θερµοκηπίου.  

Πολλοί όµως από τους δασκάλους του δείγµατος αναφέρουν και άλλα ως αέρια 

θερµοκηπίου. Το µονοξείδιο του άνθρακα δηλώνεται από 54 δασκάλους (29,8%), το άζωτο 

και τα οξείδιά του, εκτός το νιτρώδες οξείδιο, αναφέρεται από 42 δασκάλους (23,2%), το 

όζον δηλώνεται από 36 δασκάλους (19,9%), το θείο και τα διάφορα οξείδια του 

δηλώνονται από 27 άτοµα του δείγµατος (14,9%), (ένας από αυτούς έχει αναφέρει το 

αέριο, εξαφθοριούχο θείο), ενώ 31 δάσκαλοι (17,1%) δηλώνουν διάφορα άλλα αέρια που 

δεν µπορούν να ενταχθούν σε καµία από τις προηγούµενες κατηγορίες. 
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Πίνακας 4.25: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  19. 

 

 

Αέρια 

Κατηγορίες 

απάντησης 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα  

% 

 

Σύνολο 

Ναι 169 77,9 (93,4)* 

Όχι 12   5,5   (6,6)* 

∆ιοξείδιο του 

άνθρακα 

CO2 ∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 36 16,6 (19,9)* 

Όχι 145 66,8 (80,1)* 

 

Όζον 

O3 ∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 27 12,4 (14,9)* 

Όχι 154 71,0 (85,1)* 

 

Μεθάνιο 

CH4 ∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 20 9,2 (11,0)* 

Όχι 161 74,2 (89,0) 

 

Νιτρώδες οξείδιο 

N2O ∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 19   8,8 (10,5)* 

Όχι 162 74,7 (89,5)* 

 

Χλωροφθοράνθρακες 
CFCs ∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 11 5,1 (6,1)* 

Όχι 170 78,3 (93,9)* 

Υδρατµοί 
H2O 

∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 54 24,9 (29,8)* 

Όχι 127 58,5 (70,2)* 

Μονοξείδιο του 

Άνθρακα 

CO ∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 42 19,4 (23,2)* 

Όχι 139 64,1 (76,8)* 

Άζωτο (Ν2)–οξείδια 

και ενώσεις του 

(εκτός του N2O)  ∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 27 12,4 (14,9)* 

Όχι 154 71,0 (85,1)* 

 

Θείο (S2) – οξείδια 

και ενώσεις του ∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 31 14,3 (17,1)* 

Όχι 150 69,1 (82,9)* 

 

Κάτι  άλλο… 

∆εν απάντησε 36 16,6 

 

217 

 

100,0% 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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Γρ. 4.3  Τα αέρια θερµοκηπίου που αναφέρθηκαν από τους δασκάλους 

 

Παρακάτω, στον πίνακα 4.26 και στο Γρ. 4.4, φαίνεται ο αριθµός των αερίων 

θερµοκηπίου που ανέφερε ο κάθε δάσκαλος. Οι 54 δάσκαλοι (29,8% αυτών που 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση), ανέφεραν ότι γνωρίζουν µόνο ένα αέριο 

θερµοκηπίου, 56 από αυτούς (30,9%) ανέφεραν δύο προβλήµατα, 34 (18,8%) ανέφεραν 

τρία, 20 (11,0%) ανέφεραν τέσσερα, 15 (8,3%) ανέφεραν πέντε προβλήµατα, 1 (0,6%) 

ανέφεραν έξι και 1 άτοµο (0,6%) ανέφερε εφτά αέρια θερµοκηπίου. Έτσι, ο Μέσος Όρος 
(Μ.Ο.) των αερίων θερµοκηπίου που αναφέρθηκαν από τους δασκάλους του δείγµατος, 
ήταν 2,00 αέρια θερµοκηπίου ανά άτοµο, ανεξάρτητα όµως αν αυτά που ανέφεραν είναι 
σωστά ή όχι. 
 

Πίνακας 4.26: Κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού των αερίων θερµοκηπίου που 

αναφέρθηκαν από τον κάθε δάσκαλο και Μ.Ο. αυτών 

 

Αριθµός αναφερθέντων αερίων 

θερµοκηπίου 

Απόλυτη συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

(%) 

Μ. Ο. 

1 αέριο 54 24,9 (29,8)* 

2 αέρια 56 25,8 (30,9)* 

3 αέρια 34 15,7 (18,8)* 

4 αέρια 20 9,2 (11,0)* 

5 αέρια 15 6,9   (8,3)* 

6 αέρια 1 0,5  (0,6)* 

7 αέρια 1 0,5  (0,6)* 

∆εν απάντησαν 36         16,6    - 

Σύνολο 217               100,0  

 

 

 

 

2,00 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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Γρ. 4.4  Αριθµός αερίων θερµοκηπίου που αναφέρθηκαν από κάθε δάσκαλο και Μ.Ο. αυτών 

 

 

Παρακάτω, στον πίνακα 4.27 και στο Γρ. 4.5, φαίνεται ο αριθµός των αερίων 

θερµοκηπίου που ανέφερε, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, σωστά, ο κάθε δάσκαλος (βλ. 

Εισαγωγή, υποκεφάλαιο 1.3.2.1). Οι 10 δάσκαλοι (5,5% αυτών που απάντησαν στη 

συγκεκριµένη ερώτηση), δεν ανέφεραν κανένα σωστό αέριο θερµοκηπίου, 104 από αυτούς 
(57,5%) ανέφεραν ένα από τα σωστά αέρια θερµοκηπίου, 41 (22,7%) ανέφεραν δύο, 12 

(6,6%) ανέφεραν τρία, 11 (6,1%) ανέφεραν τέσσερα, 2 (1,1%) ανέφεραν πέντε και 1 άτοµο 

(0,6%) ανέφερε έξι από τα σωστά αέρια θερµοκηπίου. Έτσι, ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των 

αερίων θερµοκηπίου που αναφέρθηκαν σωστά από τους δασκάλους του δείγµατος, ήταν 

1,30 αέρια θερµοκηπίου ανά άτοµο. 

 
 

Πίνακας 4.27: Κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού των αερίων θερµοκηπίου που 

αναφέρθηκαν σωστά, από τον κάθε δάσκαλο και Μ.Ο. αυτών 

 

Αριθµός σωστά αναφερθέντων 

αερίων θερµοκηπίου 

Απόλυτη συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

(%) 

Μ. Ο. 

0 σωστά αέρια 10 4,6 (5,5)* 

1 σωστό αέριο 104 47,9 (57,5)* 

2 σωστά αέρια 41 18,9 (22,7)* 

3 σωστά αέρια 12 5,5 (6,6)* 

4 σωστά αέρια 11 5,1   (6,1)* 

5 σωστά αέρια 2 0,9  (1,1)* 

6 σωστά αέρια 1 0,5  (0,6)* 

∆εν απάντησαν 36         16,6    - 

Σύνολο 217               100,0  

 

 

 

 

1,30 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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Γρ. 4.5  Αριθµός αερίων θερµοκηπίου που αναφέρθηκαν σωστά, από κάθε δάσκαλο και Μ.Ο. αυτών 

 

 
Ερώτηση 20: «Τα “αέρια θερµοκηπίου” απορροφούν ένα µέρος της ηλιακής 

ακτινοβολίας.» 

Στην ερώτηση αυτή διερευνάται η γνώση των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των 

αερίων του θερµοκηπίου. Από τον πίνακα 4.28, βλέπουµε ότι από τους 206 δασκάλους του 

δείγµατος που απάντησαν στην ερώτηση 20, οι 111 (53,9%) θεωρούν ότι τα αέρια του 

θερµοκηπίου απορροφούν ένα µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Μόνο 65 (31,6%) 

δάσκαλοι έχουν σωστή αντίληψη του θέµατος και διαφωνούν, αφού τα αέρια θερµοκηπίου 

δεν απορροφούν µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά της ανακλώµενης από τη γη προς 
το διάστηµα, ακτινοβολίας ενώ δεν είναι µικρός και ο αριθµός αυτών που δηλώνουν ότι δε 
γνωρίζουν (30 δάσκαλοι σε ποσοστό 14,6%) αν προσθέσουµε και τους 11 δασκάλους 
(5,1%) που δεν απάντησαν, πιθανώς επειδή δε γνώριζαν την απάντηση. 

 

 

Πίνακας 4.28: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  20. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 111 51,2 (53,9)* 

∆ιαφωνώ 65 30,0 (31,6)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 30 13,8 (14,6)* 

Κενό 11 5,1 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 



 149

Ερώτηση 21: «Το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα (CO2) είναι το “αέριο θερµοκηπίου” που 

υπάρχει σε µεγαλύτερη ποσότητα.». 

Από την ανάλυση του πίνακα 4.29, προκύπτει ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι (160 σε 
ποσοστό 76,6%) που συµµετείχαν στην έρευνα, απαντούν σωστά στο ερώτηµα 21. 

Γνωρίζουν ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο θερµοκηπίου που υπάρχει σε 
µεγαλύτερη αφθονία. Μόνο 9 άτοµα (4,3%) έχουν λανθασµένη αντίληψη πάνω στο θέµα 

αυτό, ενώ 40 (19,1%) δηλώνουν άγνοια.  

 

 

Πίνακας 4.29: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  21. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 160 73,7 (76,6)* 

∆ιαφωνώ 9   4,1   (4,3)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 40 18,4 (19,1)* 

Κενό 8 3,7 

Σύνολο 217 100,0 

*Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν
  

 

 

Ερώτηση 22: «Το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα (CO2) είναι το πιο δραστικό “αέριο 

θερµοκηπίου”.». 

Στην ερώτηση 22 ελέγχουµε τη γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη 

δραστικότητα των αερίων θερµοκηπίου. Θέλουµε να ανακαλύψουµε αν οι δάσκαλοι 
νοµίζουν ότι το διοξείδιο του άνθρακα, εκτός από το ότι είναι το πιο άφθονο αέριο, είναι 
και το πιο δραστικό αέριο θερµοκηπίου. Θυµίζουµε εδώ ότι κάθε αέριο θερµοκηπίου 

διαφέρει ως προς τη δυνατότητά του να απορροφήσει τη θερµότητα της ατµόσφαιρας. Οι 

υδροφθοράνθρακες  (HFCs) και οι φωσφοροφθοράνθρακες (PFCs) είναι τα πιο θερµο-

απορροφητικά. Το µεθάνιο παγιδεύει πάνω από 21 φορές περισσότερη θερµότητα ανά 

µόριο, από το διοξείδιο του άνθρακα, το νιτρώδες οξείδιο απορροφά 270 φορές 
περισσότερη θερµότητα ανά µόριο, από το διοξείδιο του άνθρακα. ενώ οι 
χλωροφθοράνθρακες απορροφούν περίπου 20.000 φορές περισσότερη θερµότητα ανά 

µόριο, από το διοξείδιο του άνθρακα (Environmental Protection Agency U.S., 2000). 

Από τον πίνακα 4.30, παρατηρούµε ότι οι 125 δάσκαλοι (60,7%) από τους 206 που 

απάντησαν στην ερώτηση 22, θεωρούν, λανθασµένα, ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι 
και το πιο ισχυρό (δραστικό) αέριο του θερµοκηπίου. Μόνο 22 εκπαιδευτικοί (10,7%) 

απαντούν σωστά ενώ 59 σε ποσοστό 28,6%, είναι αυτοί που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν 

την απάντηση. Άρα µόνο το 10,7% των δασκάλων του δείγµατος γνωρίζουν το θέµα αυτό. 
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Πίνακας 4.30: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  22. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 125 57,6 (60,7)* 

∆ιαφωνώ 22 10,1 (10,7)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 59 27,2 (28,6)* 

Κενό 11 5,1 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

 

4.2.8 ∆εδοµένα για τις αντιλήψεις των δασκάλων για το Φαινόµενο του 
Θερµοκηπίου σαν φυσικό φαινόµενο και του προβλήµατος της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη µας, λόγω της υπερβολικής αύξησής 
του. 

 

Ερώτηση 23: «Επειδή συµβαίνει το φαινόµενο του θερµοκηπίου, υπάρχει και η ζωή 

στον πλανήτη Γη.». 

Με αυτήν την ερώτηση προσπαθούµε να ελέγξουµε αν υπάρχει εναλλακτική 

αντίληψη µεταξύ του φυσικού φαινοµένου του θερµοκηπίου και του προβλήµατος 
υπερθέρµανσης που δηµιουργείται από την υπερβολική αύξηση του φαινοµένου αυτού. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα που καταγράφονται στον πίνακα 4.31, 

αντιλαµβάνεται κανείς την ύπαρξη της εναλλακτικής αντίληψης που προαναφέρθηκε. Στην 

ερώτηση 23 απάντησαν 206 δάσκαλοι. Μόνο 56 από αυτούς (27,2%) αντιλαµβάνονται 
σωστά ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη της ζωής στη Γη. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (131 δάσκαλοι σε ποσοστό 63,6%), συγχέει το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε το πρόβληµα της υπερθέρµανσης, ενώ 19 άτοµα (9,2%) 

δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν τι συµβαίνει. 
 

Πίνακας 4.31: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  23. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 56 25,8 (27,2)* 

∆ιαφωνώ 131 60,4 (63,6)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 19 8,8 (9,2)* 

Κενό 11 5,1 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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Ερώτηση 27: «Επειδή η θερµοκρασία της γης έχει παρουσιάσει διακυµάνσεις στο 

παρελθόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούµε για την αύξηση της θερµοκρασίας 
που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη.». 

Με την ερώτηση αυτή προσπαθούµε να ελέγξουµε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

της έρευνάς µας, για ένα θέµα που και η επιστηµονική κοινότητα δεν είναι απόλυτα 

σίγουρη, σχετικά µε το πώς θα επηρεάσουν οι αναδραστικοί µηχανισµοί τη θερµοκρασία 

της Γης. Έχει υποστηριχτεί ότι η πρόσφατη αύξηση της θερµοκρασίας της γης είναι µέρος 
φυσικών διακυµάνσεων της θερµοκρασίας και δεν υπάρχει υπερθέρµανση του πλανήτη 

(global warming). Από τον πίνακα 4.32, βλέπουµε ότι η πλειονότητα (203 σε ποσοστό 

96,2%) των εκπαιδευτικών του δείγµατος, θεωρούν ότι υπάρχει λόγος και πρέπει να 

ανησυχούµε για την αύξηση της θερµοκρασίας της Γης, ανεξάρτητα αν αυτή έχει 
παρουσιάσει διακυµάνσεις στο παρελθόν. ∆εν τίθεται από τους ερωτηθέντες 
εκπαιδευτικούς καµία αµφιβολία γι’ αυτό.  

 

 

Πίνακας 4.32: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  27. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 1 0,5 (0,5)* 

∆ιαφωνώ 203 93,5 (96,2)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 7 3,2 (3,3)* 

Κενό 6 2,8 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

 

Ερώτηση 28: « Το φαινόµενο του θερµοκηπίου άρχισε να συµβαίνει στη Γη, µετά 

την εµφάνιση του ανθρώπου.». 

Και στην ερώτηση 28 γίνεται διερεύνηση της εναλλακτικής αντίληψης µεταξύ του 

φυσικού φαινόµενου του θερµοκηπίου και του προβλήµατος που δηµιουργείται από την 

υπερβολική αύξηση του φαινόµενου αυτού, λόγω των διαφόρων ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. 

Αν παρατηρήσουµε τον πίνακα 4.33, θα δούµε ότι και εδώ εµφανίζεται η αντίληψη  

που καταγράφηκε και στην ερώτηση 23, ότι δηλαδή το µεγαλύτερο µέρος των δασκάλων 

του δείγµατος (101 σε ποσοστό 48,8%) θεωρεί, λανθασµένα, ότι το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου άρχισε να δηµιουργείται µετά την ύπαρξη του ανθρώπου στη Γη, άρα είναι 
δηµιούργηµα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι το 

ποσοστό των δασκάλων που απαντά έτσι, έχει λανθασµένη αντίληψη για το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου σαν ένα φυσικό φαινόµενο που συµβαίνει στη Γη από µόνο του και σε 
συνδυασµό µε την ερώτηση 23, είναι αυτό που «ευθύνεται» και για τη δηµιουργία της 
ζωής στον πλανήτη Γη. Ακόµη 30 άτοµα του δείγµατος (14,5%) δηλώνουν ότι δε 
γνωρίζουν, ενώ 10 (4,6%) δεν απαντούν καθόλου. Μόνο 76 δάσκαλοι (36,7%) απαντούν 

σωστά στην ερώτηση αυτή. 
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Πίνακας 4.33: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  28. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 101 46,5 (48,8)* 

∆ιαφωνώ 76 35,0 (36,7)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 30 13,8 (14,5)* 

Κενό 10 4,6 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

4.2.9 ∆εδοµένα για τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε τις 
συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 
 
 
 

Ερώτηση 24: «Εάν το φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει µεγαλύτερη έκταση, η Γη 

θα γίνει θερµότερη.». 

Από τον πίνακα 4.34, προκύπτει ότι οι δάσκαλοι έχουν σαφή αντίληψη για την 

αύξηση της θερµοκρασίας της Γης από την περαιτέρω αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου. Από τους 213 δασκάλους που απάντησαν στην ερώτηση, οι 208 (97,7%) 

απαντούν σωστά ότι η Γη θα γίνει θερµότερη, αν το φαινόµενο του θερµοκηπίου λάβει 
µεγαλύτερη έκταση. 

 

 

Πίνακας 4.34: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  24. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 208 95,9 (97,7)* 

∆ιαφωνώ 4   1,8   (1,9)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 1 0,5 (0,5)* 

Κενό 4 1,8 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

Ερώτηση 25: «Εάν το φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει µεγαλύτερη έκταση, θα 

υπάρξουν περισσότερες βροχοπτώσεις.». 

Στην ερώτηση αυτή, 63 δάσκαλοι (29,9%) από τους 211 που απάντησαν θεωρούν ότι 
η αύξηση του φαινόµενου του θερµοκηπίου, θα επιφέρει και περισσότερες βροχές. Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί (96 σε ποσοστό 45,5%), διαφωνούν µε αυτή την πρόταση και 
εκφράζουν την αντίληψη ότι η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, θα επιφέρει 
µείωση των βροχών, ενώ µεγάλο µέρος του δείγµατος (52 δάσκαλοι σε ποσοστό 24,6%) 

δηλώνει άγνοια (βλ. πίνακα 4.35). 
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Πίνακας 4.35: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  25. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 63 29,0 (29,9)* 

∆ιαφωνώ 96 44,2 (45,5)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 52 24,0 (24,6)* 

Κενό 6 2,8 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

Ερώτηση 31: «Η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου βοηθά τα φυτά να 

αναπτυχθούν καλύτερα.» 

Από τον πίνακα 4.36, βλέπουµε ότι τη δήλωση αυτή την αποδέχονται µόνο 17 

δάσκαλοι (8,1%) από τους 210 που απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση Οι 
περισσότεροι (151 σε ποσοστό 71,9%) διαφωνούν µε την άποψη αυτή και 42 

εκπαιδευτικοί (20,0%) δηλώνουν άγνοια.  

 

Πίνακας 4.36: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  31. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 17   7,8   (8,1)* 

∆ιαφωνώ 151 69,6 (71,9)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 42 19,4 (20,0)* 

Κενό 7 3,2 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 
Ερώτηση 31_α: «Αν “Συµφωνείτε”, αναφέρετε σύντοµα τους λόγους για τους 

οποίους, κατά τη γνώµη σας, συµβαίνει αυτό.». 

Από τους 17 δασκάλους (βλ. πίνακα 4.37), που θεωρούν ότι η αύξηση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου θα βοηθήσει τα φυτά ν’ αναπτυχθούν καλύτερα, 10 (66,7%) 

αναφέρουν σαν αιτία αυτού την αύξηση της θερµοκρασίας, 5 εκπαιδευτικοί (33,3%) 

αναφέρουν την ύπαρξη περισσότερου διοξειδίου του άνθρακα και 4 (26,7%) αναφέρουν 

την αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας που θα εγκλωβιστεί στην ατµόσφαιρα, ως αιτία της 
καλύτερης ανάπτυξης των φυτών. Είναι φανερό ότι οι 15 από τους 17 δασκάλους που 

απάντησαν ότι η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου θα βοηθήσει τα φυτά ν’ 

αναπτυχθούν καλύτερα, ανέφεραν µία αιτία γι’ αυτό, ενώ 2 από αυτούς ανέφεραν δύο 

αιτίες. 
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Πίνακας 4.37: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  31_α. 
  

Κατηγορίες 
απάντησης 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

 

Σύνολο 

Ναι 10 4,6 (66,7)* 

Όχι 5 2,3 (33,3)* 

∆εν απάντησε/ 
δεν έπρεπε 

 

200 

 

92,2 

 

 

 

 

Η αύξηση της 
θερµοκρασίας ευνοεί 
την ανάπτυξη των 

φυτών 

∆εν απάντησε/ 
ενώ έπρεπε 

 

2 

 

0,9 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 5 2.3 (33,3)* 

Όχι 10 4,6 (66,7)* 

∆εν απάντησε/ 
δεν έπρεπε 

 

200 

 

92,2 

 

 

Με την ύπαρξη 

περισσότερου CO2, 

ευνοείται η 

ανάπτυξή τους 
 

∆εν απάντησε/  
ενώ έπρεπε 

 

2 

 

0,9 

 

217 

 

100,0% 

Ναι 4 1,8 (26,7)* 

Όχι 11 5,1 (73,3)* 

∆εν απάντησε/ 
δεν έπρεπε 

 

200 

 

92,2 

Όσο περισσότερη 

ηλιακή ακτινοβολία-

ενέργεια 

εγκλωβίζεται στη γη, 

τόσο ευνοείται η 

ανάπτυξη των φυτών 

 

∆εν απάντησε/ 
ενώ έπρεπε 

 

2 

 

0,9 

 

 

217 

 

100,0% 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
  

 

 

Ερώτηση 31_β: «Αν “∆ιαφωνείτε”, αναφέρετε σύντοµα τους λόγους για τους 
οποίους, κατά τη γνώµη σας, συµβαίνει αυτό.». 

Από τους 151 δασκάλους (βλ. πίνακα 4.38), που θεωρούν ότι η αύξηση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου δε θα βοηθήσει τα φυτά ν’ αναπτυχθούν καλύτερα, οι 61 

(47,7%) καταγράφουν λόγους που στηρίζονται στο σκεπτικό ότι η αύξηση της 
θερµοκρασίας, επειδή προκαλεί µείωση των βροχοπτώσεων, ξηρασία, καύσωνες ή και 
ερηµοποίηση,  δεν ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών, 32 άτοµα (25,0%) αναφέρουν 

εξηγήσεις που στηρίζονται στο ότι οι κλιµατικές αλλαγές (γενικά), δεν ευνοούν την 

ανάπτυξη των φυτών, αφού αυτά δεν προλαβαίνουν να προσαρµοστούν, 21 (16,4%) 

κάνουν λόγο για διάφορες εξηγήσεις που δείχνουν σύγχυση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου µε άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα (ρύπανση, «τρύπα» όζοντος, όξινη 

βροχή), 5 (3,9%) δίνουν  εξηγήσεις που σχετίζονται µε την αύξηση του διοξειδίου του 

άνθρακα και τέλος 32 ερωτηθέντες (25,0%) δίνουν διάφορες εξηγήσεις χωρίς συνοχή. 
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Πίνακας 4.38: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  31_β. 

 

Κατηγορίες 
απάντησης 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

 

Σύνολο 

 

Ναι 
 

61 

 

28,1 (47,7)* 

 

Όχι 
 

67 

 

30,9 (52,3)* 

∆εν απάντησε/ 
δεν έπρεπε 

 

66 

 

30,4 

Εξηγήσεις που 

στηρίζονται στο ότι 
η αύξηση της 

θερµοκρασίας ή από 

µόνη της ή επειδή 

προκαλεί µείωση των 

βροχοπτώσεων, 

ξηρασία, καύσωνες ή 

και ερηµοποίηση,  δεν 

ευνοεί την ανάπτυξη 

των φυτών 

∆εν απάντησε/ 
ενώ έπρεπε 

 

23 

 

10,6 

 

 

 

 

217 

 

 

 

 

100,0% 

 

Ναι 
 

32 

 

14,7 (25,0)* 

 

Όχι 
 

96 

 

44,2 (75,0)* 

∆εν απάντησε/ 
δεν έπρεπε 

 

66 

 

30,4 

Εξηγήσεις που 

στηρίζονται στο ότι οι 
κλιµατικές αλλαγές 

(γενικά), δεν ευνοούν 

την ανάπτυξη των 

φυτών, αφού δεν 

προλαβαίνουν να 

προσαρµοστούν 

 

∆εν απάντησε/ 
ενώ έπρεπε 

 

23 

 

10,6 

 

 

 

 

217 

 

 

 

 

100,0% 

 

Ναι 
 

21 

 

9,7 (16,4)* 

 

Όχι 
 

107 

 

49,3 (83,6)* 

∆εν απάντησε/ 
δεν έπρεπε 

 

66 

 

30,4 

Εξηγήσεις που 

δείχνουν σύγχυση του 

φαινοµένου του 

θερµοκηπίου µε άλλα 

περιβαλλοντικά 

προβλήµατα (ρύπανση, 

«τρύπα» όζοντος, 
όξινη βροχή) 

∆εν απάντησε/ 
ενώ έπρεπε 

 

23 

 

10,6 

 

 

 

 

217 

 

 

 

 

100,0% 

 

Ναι 
 

5 

 

2,3 (3,9)* 

 

Όχι 
 

123 

 

56,7 (96,1)* 

∆εν απάντησε/ 
δεν έπρεπε 

 

66 

 

30,4 

 

 

Εξηγήσεις που 

σχετίζονται µε την 

αύξηση του διοξειδίου 

του άνθρακα (CO2) 

 ∆εν απάντησε/  
ενώ έπρεπε 

 

23 

 

10,6 

 

 

 

 

217 

 

 

 

 

100,0% 

 

Ναι 
 

32 

 

14,7 (25,0)* 

 

Όχι 
 

96 

 

44,2 (75,0)* 

∆εν απάντησε/ 
δεν έπρεπε 

 

66 

 

30,4 

 

 

 

Κάτι άλλο.. 

∆εν απάντησε/ 
ενώ έπρεπε 

 

23 

 

10,6 

 

 

 

 

217 

 

 

 

 

100,0% 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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4.2.10 ∆εδοµένα για τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη σχέση  
του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε την «τρύπα» του όζοντος. 

 

 
Ερώτηση 26: «Εάν το φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει µεγαλύτερη έκταση, θα 

αυξηθεί ο αριθµός των ανθρώπων που θα προσβληθούν από καρκίνο του δέρµατος.» 

Με την ερώτηση 26 ελέγχουµε την αντίληψη των δασκάλων του δείγµατος, για το αν 

υπάρχει σχέση µεταξύ του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της δηµιουργίας καρκίνου του 

δέρµατος, που προέρχεται από την αυξηµένη παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας. 
Παρατηρώντας προσεκτικά τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.39, βλέπουµε ότι οι 
περισσότεροι δάσκαλοι (152 σε ποσοστό 71,4%), έχουν την αντίληψη ότι το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου ευθύνεται για την ύπαρξη αυξηµένης υπεριώδους ακτινοβολίας, άρα και 
δηµιουργίας καρκίνου του δέρµατος (αποτέλεσµα, που οφείλεται στην «τρύπα» του 

όζοντος). Μόνο 34 άτοµα (16,0%) απαντούν σωστά, ενώ αρκετοί είναι και αυτοί (27 σε 
ποσοστό 12,7%), που δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν. 

 

 

Πίνακας 4.39: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  26.  
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 152 70,0 (71,4)* 

∆ιαφωνώ 34 15,7 (16,0)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 27 12,4 (12,7)* 

Κενό 4 1,8 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 

 

 

Ερώτηση 29: «Η “τρύπα” στο στρώµα όζοντος θα επιδεινώσει το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου.» 

Και στην ερώτηση αυτή όπως και στην προηγούµενη (ερώτηση 26), γίνεται 
διερεύνηση της αντίληψης σχετικά µε το αν υπάρχει σχέση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου µε την «τρύπα» του όζοντος. 
Από τον πίνακα 4.40, προκύπτει ότι 24 δάσκαλοι (11,7%) από τους 206 που 

απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση, θεωρούν ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου δε 
σχετίζεται µε το πρόβληµα της «τρύπας» του όζοντος. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων (164 δάσκαλοι 79,6%), θεωρεί,  ότι τα δύο αυτά προβλήµατα σχετίζονται 
(βλ. αποτελέσµατα ερώτησης 19, όπου το όζον δηλώνεται ως αέριο θερµοκηπίου από το 

19,9% των δασκάλων που απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση), ενώ κάποιοι (18 σε 
ποσοστό 8,7%) απαντούν ότι δε γνωρίζουν. 
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Πίνακας 4.40: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  29. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Συµφωνώ 164 75,6 (79,6)* 

∆ιαφωνώ 24 11,1 (11,7)* 

∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 18 8,3 (8,7)* 

Κενό 11 5,1 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 

 
 
 

4.2.11 ∆εδοµένα από τις λύσεις που προτείνουν οι δάσκαλοι για 
να µειωθεί η ένταση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 
 
 
 

Ερώτηση 30: «Θα µπορούσατε να προτείνετε µία λύση, για το πώς δεν θα 

επιδεινωθεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου;» 

Με την ερώτηση 30, ελέγχουµε ποιες λύσεις προτείνουν οι ερωτηθέντες δάσκαλοι για 

να µετριαστεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Από τον πίνακα 4.41, βλέπουµε ότι µόνο 68 

δάσκαλοι (36,6%) προτείνουν λύσεις σωστές, για να µην επιδεινωθεί το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. 71 δάσκαλοι (38,2%) προτείνουν λύσεις που σχετίζονται όµως µε το 

περιβαλλοντικό πρόβληµα της ρύπανσης, 6 δάσκαλοι (3,2%) προτείνουν λύσεις που 

σχετίζονται µε το πρόβληµα της «τρύπας» του όζοντος, 41 ερωτηθέντες (22,0%) δίνουν 

διάφορες άλλες απαντήσεις  και 31 ερωτηθέντες (14,3%) ή δεν απαντούν καθόλου ή 

δηλώνουν άγνοια. 

 

 

Πίνακας 4.41: Κατανοµή απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων των απαντήσεων των 

δασκάλων στην ερώτηση  30. 
 

Κατηγορίες  
απαντήσεων 

Απόλυτη 

Συχνότητα  

(f) 

Σχετική 

Συχνότητα 

% 

Λύσεις για το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου  68 31,3 (36,6)* 

Λύσεις για τη Ρύπανση 71 32,7 (38,2)* 

Λύσεις για το Όζον 6 2,8 (3,2)* 

Κάτι άλλο 41 18,9 (22,0)* 

Κενό - δε γνωρίζω 31 14,3 

Σύνολο 217 100,0 

* Τα ποσοστά µέσα στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των δασκάλων που απάντησαν 
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4.3 Πώς οι ανεξάρτητες µεταβλητές επηρεάζουν τα 
αποτελέσµατα της έρευνας 

 
Έγινε έλεγχος των ερωτήσεων: 4, 7, 8, 9, 11, 12_1, 12_2, 12_3, 12_4, 12_5, 13, 14, 

15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 και 31, σε σχέση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 
«Παιδαγωγική Ακαδηµία», «Παιδαγωγικό Τµήµα», «Μετεκπαίδευση», «Εκπόνηση 

Προγράµµατος Π.Ε.», «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την Οικολογία», «Τόπος που µεγάλωσε 
ο καθένας» και «Έτη Υπηρεσίας». Έγινε ακόµα έλεγχος των ερωτήσεων 1 και 19 µε τις 
ανεξάρτητες µεταβλητές «Παιδαγωγική Ακαδηµία», «Παιδαγωγικό Τµήµα», 

«Μετεκπαίδευση», «Εκπόνηση Προγράµµατος Π.Ε.» και «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την 

Οικολογία», καθώς και έλεγχος της ερώτησης 10 µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 
«Εκπόνηση Προγράµµατος Π.Ε.» και «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την Οικολογία». 

Από τη στατιστική επεξεργασία, διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερθείσες ανεξάρτητες 
µεταβλητές δε δηµιουργούν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε όλα τα ερωτήµατα που 

ελέγχθηκαν. Στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρονται κατά κύριο λόγο, οι ερωτήσεις των οποίων 

οι απαντήσεις εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε αυτές τις 
ανεξάρτητες µεταβλητές. Ο στατιστικός έλεγχος όλων των ερωτήσεων αναφέρεται στο 

Παράρτηµα IV. 

 
 

 

4.3.1 Ως προς τη µεταβλητή «αν έχουν εκπονήσει ή εκπονούν τώρα 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα» 

 

 

� Πώς η ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα», 

επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 8.  

 
 

Πίνακας 4.42: Κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση 8 ανάλογα µε τη µεταβλητή «αν 

έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα» 

 
    (χ2 

=  6,705,  df = 5,  p = 0,244) 

 

Την ερώτηση αυτή τη µετατρέψαµε κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να 

δηµιουργηθεί πίνακας 2 Χ 2, (βλ. πίνακα 4.43). Έτσι συνενώθηκαν όλες οι λανθασµένες 
απαντήσεις (κατηγορίες 1,2,3,4 και6), σε µία κατηγορία και οι σωστές  (κατηγορία 5), 

στην άλλη. 

3 4 10 5 12 4 38 

7,9% 10,5% 26,3% 13,2% 31,6% 10,5% 100,0% 

9 24 27 15 18 22 115 

7,8%   20,9% 23,5% 13,0% 15,7% 19,1% 100,0% 

12 28 37 20 30 26 153 

7,8%   18,3% 2  4,2% 13,1% 19,6%    17,0% 100,0% 

     ΝΑΙ 

     ΌΧΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύνολο 

Έως 100 101-200 201-400 401-700 701-1000 1001 και άνω 

Ερώτηση 8_1 

Σύνολο 
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Πίνακας 4.43: Πώς η ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό 

πρόγραµµα», επηρεάζει τις απαντήσεις, σωστό-λάθος, των δασκάλων στην ερώτηση 8. 

 

 
     (χ2 

=  4,596,  df = 1,  p = 0,032) 

 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν εκπονήσει κάποιο Περιβαλλοντικό πρόγραµµα σε σχέση µε 
αυτούς που δεν έχουν εκπονήσει,  στην ερώτηση 8. Συγκεκριµένα το 31,6% (πίνακας 4.43) 

των δασκάλων που έχουν εκπονήσει κάποιο Περιβαλλοντικό πρόγραµµα απάντησαν 

σωστά σε αντίθεση µε τους δάσκαλους που δεν έχουν εκπονήσει κάποιο Περιβαλλοντικό 

πρόγραµµα, όπου το ποσοστό σωστής απάντησης είναι σχεδόν το µισό (15,7%). 

 

 

 

� Πώς η ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα», 

επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 11.  

 

 

Πίνακας 4.44: Κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση 11 ανάλογα µε τη µεταβλητή 

«αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα» 

 

 
      (χ2 

=  10,468,  df = 3,  p = 0,015) 

 

Η ερώτηση 11 τροποποιήθηκε κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να δηµιουργηθεί 
πίνακας 2 Χ 2, (βλ. πίνακα 4.45). Έτσι συνενώθηκαν όλες οι λανθασµένες απαντήσεις 
(κατηγορίες 1, 2και 3) σε µία κατηγορία και οι σωστές (κατηγορία 4) στην άλλη. 

 

 

 

 

5 10 23 10 48 
10,4% 20,8% 47,9% 20,8% 100,0% 

6 18 58 66 148 
4,1% 12,2% 39,2% 44,6% 100,0% 

11 28 81 76 196 
5,6% 14,3% 41,3% 38,8% 100,0% 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύνολο

Χειρότερη Άσχηµη Ούτε καλή 
Ούτε άσχηµη 

Καλύτερη 

Ερώτηση 11 
Σύνολο

26 12 38 

68,4% 31,6% 100,0% 

97 18 115 

84,3% 15,7% 100,0% 

123 30 153 

80,4% 19,6% 100,0% 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύνολο

Λάθος Σωστό

Ερώτηση 8 

Σύνολο
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Πίνακας 4.45: Πώς η ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό 

πρόγραµµα», επηρεάζει τις απαντήσεις, σωστό-λάθος των δασκάλων, στην ερώτηση 11. 

 

 
      (χ2 

=  7,347,  df = 1,  p = 0,007) 

 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν εκπονήσει κάποιο Περιβαλλοντικό πρόγραµµα σε σχέση µε 
αυτούς που δεν έχουν εκπονήσει,  στην ερώτηση 11. Συγκεκριµένα το 20,4% των 

δασκάλων που έχουν εκπονήσει κάποιο Περιβαλλοντικό πρόγραµµα απάντησαν σωστά σε 
αντίθεση µε τους δάσκαλους που δεν έχουν εκπονήσει κάποιο Περιβαλλοντικό πρόγραµµα, 

όπου το ποσοστό σωστής απάντησης είναι σχεδόν το διπλάσιο (41,8%).  

 

 

 

� Πώς η ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα», 

επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 12_4.  

 

 

Πίνακας 4.46: Κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση 12_4 ανάλογα µε τη µεταβλητή 

«αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα» 

 
      (χ2 

=  4,929,  df = 2,  p = 0,085) 

 

Εδώ, υπάρχουν ενδείξεις στατιστικής διαφοράς µεταξύ των απαντήσεων των 

δασκάλων που έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα σε σχέση µε αυτούς που δεν 

έχουν εκπονήσει. Η διαφορά αυτή όµως, σύµφωνα µε το επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας που έχουµε επιλέξει, δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

 

 

 

39 10 49 

79,6% 20,4% 100,0%

92 66 158 

58,2% 41,8% 100,0%

131 76 207 

63,3% 36,7% 100,0%

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύνολο

Λάθος Σωστό 

Ερώτηση 11 

Σύνολο

40 9 0 49

81,6% 18,4% ,0% 100,0%

108 41 10 159 

67,9% 25,8% 6,3% 100,0%

148 50 10 208 

71,2% 24,0% 4,8% 100,0%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύνολο 

Σωστό Λάθος ∆ε Γνωρίζω 

Ερώτηση 12_4 

Σύνολο 
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� Πώς η ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό πρόγραµµα», 

επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 20.  

 

 

Πίνακας 4.47: Πώς η ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν εκπονήσει περιβαλλοντικό 

πρόγραµµα», επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων, στην ερώτηση 20. 

 

 
     (χ2 

=  2,643,  df = 1,  p = 0,104) 
 

 

Η διαφορά που παρουσιάζεται εδώ, σύµφωνα µε το επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας που έχουµε επιλέξει, δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

  

 

4.3.2 Ως προς τη µεταβλητή «αν έχουν παρακολουθήσει 
επιµορφωτικό πρόγραµµα στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την 
Οικολογία»  

 

 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικό πρόγραµµα 

στην Π. Ε. ή την Οικολογία», επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 1. 

 

Πίνακας 4.48: Πώς επηρεάζει η ανεξάρτητη µεταβλητή «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην 

Οικολογία» τις απαντήσεις των δασκαλών στην ερώτηση 1 

 

 Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην 

Οικολογία 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Μ.Ο. 

ΝΑΙ 59 2,98 Ερώτηση 1 

ΌΧΙ 140 2,62 

Σύνολο  199 

( T-test = 1,876; df = 197; p = 0,062) 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.48, η ανεξάρτητη µεταβλητή «Επιµόρφωση στην 

Π.Ε. ή στην Οικολογία» διαφοροποιεί τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 1 ως 
προς το πόσα περιβαλλοντικά προβλήµατα αναφέρει ο καθένας. Αυτοί που έχουν 

παρακολουθήσει επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην Οικολογία, αναφέρουν κατά Μ.Ο. 2,98 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, ενώ αυτοί που δεν έχουν παρακολουθήσει, αναφέρουν κατά 

Μ.Ο. 2,62 περιβαλλοντικά προβλήµατα. Όµως η διαφορά αυτή είναι οριακή και σύµφωνα 

µε το επίπεδο σηµαντικότητας που έχουµε ορίσει, δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

 

20 19 39 

51,3% 48,7% 100,0% 
86 45 131 

65,6% 34,4% 100,0% 
106 64 170 

62,4% 37,6% 100,0% 

    ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύνολο

Λάθος Απάντ  Σωστή Απάντ 
Ερώτηση 20 

Σύνολο 
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� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικό πρόγραµµα 

στην Π. Ε. ή στην Οικολογία», επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 

10. 

 

Πίνακας 4.49: Πώς επηρεάζει η ανεξάρτητη µεταβλητή «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην 

Οικολογία» τις απαντήσεις των δασκαλών στην ερώτηση 10 

 

 Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην 

Οικολογία 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Μ.Ο. 

ΝΑΙ 59 1,88 Ερώτηση 10 

ΌΧΙ 132 1,64 

Σύνολο  191 

( T-test = 2,337; df = 189; p = 0,021) 

  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.49, η ανεξάρτητη µεταβλητή «Επιµόρφωση στην Π.Ε. 

ή στην Οικολογία» διαφοροποιεί τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 10 ως προς 
το πόσες αιτίες της πλούσιας βιοποικιλότητας της Κρήτης, αναφέρει ο καθένας. Αυτοί που 

έχουν παρακολουθήσει επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην Οικολογία, αναφέρουν κατά Μ.Ο. 

1,88 αιτίες, ενώ αυτοί που δεν έχουν παρακολουθήσει, αναφέρουν κατά Μ.Ο. 1,64 αιτίες. 
Η διαφορά αυτή είναι  στατιστικά σηµαντική και άρα δεχόµαστε την υπόθεση ότι η 

ανεξάρτητη µεταβλητή «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην Οικολογία» επηρεάζει τον αριθµό 

των αιτιών που αναφέρουν οι δάσκαλοι για την πλούσια ποικιλότητα χλωρίδας της 
Κρήτης. 
 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «αν έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικό πρόγραµµα 

στην Π. Ε. ή την Οικολογία», επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 

12_3. 

 

Πίνακας 4.50: Πώς επηρεάζει η ανεξάρτητη µεταβλητή «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην 

Οικολογία», τις απαντήσεις των δασκαλών στην ερώτηση 12_3 

 
 
     (χ2 

=2,870,  df =2 ,  p = 0,238)  
 

Η ερώτηση 12_3 τροποποιήθηκε κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να 

δηµιουργηθεί πίνακας 2 Χ 2, (βλ. πίνακα 4.51). Έτσι η κατηγορία 3 που περιλαµβάνει τη 

δήλωση «δε γνωρίζω», καταργήθηκε.  
 

 

 

 

11 44 5 60 

18,3% 73,3% 8,3% 100,0% 

42 89 14 145 

29,0% 61,4% 9,7% 100,0% 

53 133 19 205 

25,9% 64,9% 9,3% 100,0% 

       ΌΧΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Σύνολο 

Σωστό Λάθος ∆ε Γνωρίζω 

Ερώτηση 12_3 

Σύνολο 
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Πίνακας 4.51: Πώς επηρεάζει η ανεξάρτητη µεταβλητή «Επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην 

Οικολογία», τις απαντήσεις των δασκαλών στην ερώτηση 12_3 
 

 
     (χ2 

=2,766,  df =1 ,  p = 0,096)  

 

Στο ερώτηµα αυτό υπάρχουν ενδείξεις στατιστικής διαφοράς µεταξύ των 

απαντήσεων των δασκάλων που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικό πρόγραµµα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση µε αυτούς που δεν έχουν παρακολουθήσει. Η 

διαφορά αυτή όµως, είναι οριακή και σύµφωνα µε το επίπεδο σηµαντικότητας που έχουµε 
ορίσει δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

 

 

4.3.3 Ως προς τη µεταβλητή «Τόπος που µεγάλωσε ο καθένας» 

 

 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «τόπος που µεγάλωσε ο καθένας», επηρεάζει τις 

απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 7. 

 

 
Πίνακας 4.52: Κατανοµή των απαντήσεων στην ερώτηση 7 ανάλογα µε τη µεταβλητή 

«τόπος που µεγάλωσε ο καθένας» 

  
 

Η ερώτηση 7 τροποποιήθηκε κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να δηµιουργηθεί 
πίνακας  3 Χ 2, (βλ. πίνακα 4.53). Έτσι συνενώθηκαν όλες οι λανθασµένες απαντήσεις 
(κατηγορίες 1,2,3 και 5), σε µία κατηγορία και οι σωστές  (κατηγορία 4), στην άλλη. 

 

 

 

0 4 13 80 8 105 
,0% 3,8% 12,4% 76,2% 7,6% 100,0%

0 1 3 12 4 20 
,0% 5,0% 15,0% 60,0% 20,0% 100,0%

2 5 12 36 7 62 
3,2% 8,1% 19,4% 58,1% 11,3% 100,0%

2 10 28 128 19 187 
1,1% 5,3% 15,0% 68,4% 10,2% 100,0%

Έως 2.000 κατοικοι

2.001 - 10.000 κάτοικοι

10.001 και άνω κάτοικοι

ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Σύνολο 

Έως 1000  1001-2000  2001-4000  4001-8000  8001 και άνω 
Ερώτηση 7   

Σύνολο 

11 44 55 

20,0% 80,0% 100,0% 

42 89 131 

32,1% 67,9% 100,0% 
53 133 186 

28,5% 71,5% 100,0% 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σύνολο 

Λάθος Απαντ. Σωστή Απαντ.

ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 12_3 

Σύνολο 
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Πίνακας 4.53: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «τόπος που µεγάλωσε ο καθένας», 

επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην τροποποιηµένη ερώτηση 7. 

 
     (χ2 

=6,671,  df =2,  p = 0,036)  

 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν µεγαλώσει σε αγροτική περιοχή σε σχέση µε αυτούς που 

έχουν µεγαλώσει σε ηµιαστική ή αστική περιοχή, στην ερώτηση 7 (ως προς το αν 

απαντούν σωστά ή λανθασµένα). Συγκεκριµένα το 76,2% των δασκάλων που έχουν 

µεγαλώσει σε αγροτική περιοχή απάντησαν σωστά σε αντίθεση µε τους δάσκαλους που 

έχουν µεγαλώσει σε ηµιαστικές ή αστικές περιοχές, όπου το ποσοστό σωστής απάντησης 
είναι 60,0% και 58,1% αντίστοιχα. Βλέπουµε λοιπόν ότι ο τόπος καταγωγής, διαφοροποιεί 
στατιστικά σηµαντικά τα αποτελέσµατα της ερώτησης 7, ως προς το αν απαντούν σωστά ή 

όχι (βλ. πίνακα 4.53).  

 

 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «τόπος που µεγάλωσε ο καθένας», επηρεάζει τις 

απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 26. 

 

Πίνακας 4.54: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «τόπος που µεγάλωσε ο καθένας», 

επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 26 

 
     (χ2 

= 7,139,  df =2,  p = 0,028)  

 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν µεγαλώσει σε ηµιαστική περιοχή σε σχέση µε αυτούς που 

έχουν µεγαλώσει σε αγροτική ή αστική περιοχή, στην ερώτηση 26. Συγκεκριµένα µόνο το 

5,6% των δασκάλων που έχουν µεγαλώσει σε ηµιαστική περιοχή απάντησαν σωστά σε 
αντίθεση µε τους δάσκαλους που έχουν µεγαλώσει σε αγροτική ή αστική περιοχή, όπου το 

ποσοστό σωστής απάντησης είναι 14,4% και 28,1% αντίστοιχα. Βλέπουµε λοιπόν ότι ο 

25 80 105 

23,8% 76,2% 100,0% 

8 12 20 

40,0% 60,0% 100,0% 

26 36 62 

41,9% 58,1% 100,0% 

59 128 187 

31,6% 68,4% 100,0% 

Έως 2.000 κατοικοι 

2.001 - 10.000 κάτοικοι

10.001 και άνω κάτοικοι

ΤΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Σύνολο

Λάθος Σωστό
Ερώτηση 7 

Σύνολο 

89 15 104 

85,6% 14,4% 100,0% 

17 1 18 

94,4% 5,6% 100,0% 

46 18 64 

71,9% 28,1% 100,0% 

152 34 186 

81,7% 18,3% 100,0% 

Έως 2.000 κατοικοι

Από 2.001 έως 10.000 

Πάνω από 10.001 

ΤΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Σύνολο 

Λάθος Απάντ. Σωστή Απάντ 

Ερώτηση 26 
Σύνολο 
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τόπος καταγωγής, διαφοροποιεί στατιστικά σηµαντικά τα αποτελέσµατα της ερώτησης 26 

(βλ. πίνακα 4.54).  

 

 

4.3.4 Ως προς τη µεταβλητή «Παιδαγωγική Ακαδηµία» 

 

 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή«Παιδαγωγική Ακαδηµία», επηρεάζει τις απαντήσεις 

των δασκάλων στην ερώτηση 12_4. 

 
Πίνακας 4.55: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή«Παιδαγωγική Ακαδηµία», επηρεάζει τις 
απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 12_4. 

 

 
     (χ2 

= 6,624,  df =2,  p = 0,036)  

 
Η ερώτηση 12_4 τροποποιήθηκε κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να 

δηµιουργηθεί πίνακας 2 Χ 2, (βλ. πίνακα 4.56). Έτσι η κατηγορία 3 που περιλαµβάνει τη 

δήλωση «δε γνωρίζω», καταργήθηκε.  

 

 
Πίνακας 4.56: ∆ιασταύρωση της τροποποιηµένης ερώτησης 12_4 µε την ανεξάρτητη 

µεταβλητή «Παιδαγωγική Ακαδηµία» 

 

 
     (χ2 

= 6,370,  df =1,  p = 0,012)  

 

139 39 178 

78,1% 21,9% 100,0% 

15 12 27 

55,6% 44,4% 100,0% 

154 51 205 

75,1% 24,9% 100,0% 

Ναι

Όχι

πτυχίο Παιδαγωγικής

Ακαδηµίας

Σύνολο 

Σωστή Απαντ. Λάθος Απαντ.

Ερώτηση 12_4

Σύνολο 

139 39 8 186 

74,7% 21,0% 4,3% 100,0% 

15 12 2 29 

51,7% 41,4% 6,9% 100,0% 

154 51 10 215 

71,6% 23,7% 4,7% 100,0% 

Ναι

Όχι

πτυχίο Παιδαγωγικής

Ακαδηµίας

Total 

Σωστό Λάθος  ∆ε Γνωρίζω 

Ερώτηση 12_4 

Σύνολο 
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Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει στην Παιδαγωγική Ακαδηµία (βλ. πίνακα 4.56), 

σε σχέση µε αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει γιατί φοίτησαν µόνο σε Παιδαγωγικό Τµήµα, 

στην ερώτηση 12_4. Συγκεκριµένα µόνο το 21,9% των δασκάλων που έχουν φοιτήσει σε 
Παιδαγωγική Ακαδηµία, απάντησαν λανθασµένα σε αντίθεση µε τους δάσκαλους που 

έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα, όπου το ποσοστό λανθασµένης απάντησης είναι 
44,4%. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δάσκαλοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων (όχι αυτοί που 

παρακολούθησαν προγράµµατα εξοµοίωσης), απαντούν σε µεγαλύτερο ποσοστό 

λανθασµένα, από αυτούς των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, στην ερώτηση 12_4 σχετικά µε 
το αν το κυνήγι είναι µικρότερη απειλή για τα ζωικά είδη, από την καταστροφή των τόπων 

όπου ζουν. 

 

 
� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή«Παιδαγωγική Ακαδηµία», επηρεάζει τις απαντήσεις 

των δασκάλων στην ερώτηση 20. 

 

 Στην ερώτηση 20, η κατηγορία «∆ε Γνωρίζω» καταργήθηκε, για να δηµιουργηθεί 
πίνακας 2Χ2 (βλ. πίνακα 4.57). Έτσι δηµιουργήθηκε η τροποποιηµένη ερώτηση 20. 

 

Πίνακας 4.57: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή«Παιδαγωγική Ακαδηµία», επηρεάζει τις 
απαντήσεις των δασκάλων στην τροποποιηµένη ερώτηση 20. 

 

 
     (χ2 

=5,300,  df =1,  p = 0,021) 

 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει στην Παιδαγωγική Ακαδηµία (βλ. πίνακα 4.57), 

σε σχέση µε αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει γιατί φοίτησαν µόνο σε Παιδαγωγικό Τµήµα, 

στην ερώτηση 20. Συγκεκριµένα µόνο το 33,8% των δασκάλων που έχουν φοιτήσει σε 
Παιδαγωγική Ακαδηµία, απάντησαν σωστά σε αντίθεση µε τους δάσκαλους που έχουν 

φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα, όπου το ποσοστό σωστής απάντησης είναι 59,1%. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δάσκαλοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων (όχι αυτοί που 

παρακολούθησαν προγράµµατα εξοµοίωσης), απαντούν σε µεγαλύτερο ποσοστό σωστά, 

από αυτούς των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, στην ερώτηση 20 σχετικά µε το «αν τα  αέρια 

θερµοκηπίου απορροφούν ένα µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας». 

 

 

 

 

102 52 154 

66,2% 33,8% 100,0% 

9 13 22

40,9% 59,1% 100,0% 

111 65 176 

63,1% 36,9% 100,0% 

Ναι

Όχι

πτυχίο Παιδαγωγικής

Ακαδηµίας

Total 

Λάθος Απάντηση Σωστή απάντηση 

Ερώτηση 20 

Σύνολο 
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4.3.5  Ως προς τη µεταβλητή «Παιδαγωγικό Τµήµα» 

 

 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Παιδαγωγικό Τµήµα», επηρεάζει τις απαντήσεις των 

δασκάλων στην ερώτηση 12_3. 

 

 
Πίνακας 4.58: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή«Παιδαγωγικό Τµήµα», επηρεάζει τις 
απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 12_3. 

 

 
      (χ2 

=10,060,  df =2,  p = 0,07) 

 
Η ερώτηση 12_3 τροποποιήθηκε κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να 

δηµιουργηθεί πίνακας 2 Χ 2, (βλ. πίνακα 4.59). Έτσι η κατηγορία 3 που περιλαµβάνει τη 

δήλωση «δε γνωρίζω», καταργήθηκε.  
 

 
Πίνακας 4.59: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή«Παιδαγωγικό Τµήµα», επηρεάζει τις 
απαντήσεις των δασκάλων στην τροποποιηµένη ερώτηση 12_3. 

 
       (χ2 

=10,052,  df =1,  p = 0,002) 

 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα (βλ. πίνακα 4.59), σε 
σχέση µε αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει, στην ερώτηση 12_3. Συγκεκριµένα µόνο το 

16 74 10 100

16,0% 74,0% 10,0% 100,0%

40 64 11 115

34,8% 55,7% 9,6% 100,0%

56 138 21 215

26,0% 64,2% 9,8% 100,0%

Ναι

Όχι

πτυχίο  
Π.Τ.∆.Ε 

Σύνολο

 Σωστό Λάθος ∆ε Γνωρίζω 

Ερώτηση 12_3

Σύνολο

16 74 90

17,8% 82,2% 100,0%

40 64 104

38,5% 61,5% 100,0%

56 138 194

28,9% 71,1% 100,0%

Ναι

Όχι

πτυχίο  
Π.Τ.∆.Ε 

Σύνολο

Λάθος Απαντ. Σωστή Απαντ. 

Ερώτηση 12_3

Σύνολο
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17,8% των δασκάλων που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα, απάντησαν λανθασµένα 

σε αντίθεση µε τους δάσκαλους που δεν έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα, όπου το 

ποσοστό λανθασµένης απάντησης είναι 38,5%. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δάσκαλοι που 

έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικά Τµήµατα, απαντούν σε µεγαλύτερο ποσοστό σωστά, από 

αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει, στην ερώτηση 12_3 σχετικά µε το αν η εισαγωγή ξένων 

ειδών άγριων φυτών και ζώων σε µια χώρα, εµπλουτίζει τη φύση της χωρίς να δηµιουργεί 
προβλήµατα. 

 

 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Παιδαγωγικό Τµήµα», επηρεάζει τις απαντήσεις των 

δασκάλων στην ερώτηση 21. 

 

 
Πίνακας 4.60: ∆ιασταύρωση της τροποποιηµένης ερώτησης 21 µε την ανεξάρτητη 

µεταβλητή «Παιδαγωγικό Τµήµα» 

 

 
       (χ2 

=5,163; df =1;  p = 0,023; Fisher’s Exact Test = 0,036) 

 
Εδώ δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του χ2

 και γι’ αυτό το λόγο 

εφαρµόστηκε το Fisher’s Exact Test. 

 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα (βλ. πίνακα 4.60), σε 
σχέση µε αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει, στην ερώτηση 21. Συγκεκριµένα µόνο το 1,2% 

των δασκάλων που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα, απάντησαν λανθασµένα σε 
αντίθεση µε τους δάσκαλους που δεν έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα, όπου το 

ποσοστό λανθασµένης απάντησης είναι 9,1%. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δάσκαλοι που έχουν 

φοιτήσει σε Παιδαγωγικά Τµήµατα, απαντούν σε µεγαλύτερο ποσοστό σωστά, από αυτούς 
που δεν έχουν φοιτήσει, στην ερώτηση 21 σχετικά µε το αν το διοξείδιο του άνθρακα είναι 
το αέριο θερµοκηπίου που υπάρχει σε µεγαλύτερη ποσότητα. 

  

 

 

 

 

 

 

80 1 81 

98,8% 1,2% 100,0% 

80 8 88 

90,9% 9,1% 100,0% 

160 9 169 

94,7% 5,3% 100,0% 

Ναι 

Όχι 

πτυχίο  
Π.Τ.∆.Ε

Σύνολο 

Συµφωνώ ∆ιαφωνώ 

Ερώτηση 21 

Σύνολο 
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� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Παιδαγωγικό Τµήµα», επηρεάζει τις απαντήσεις των 

δασκάλων στην ερώτηση 29. 

 
 
Πίνακας 4.61: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Παιδαγωγικό Τµήµα», επηρεάζει τις 
απαντήσεις των δασκάλων στην ερώτηση 29. 

 

 
       (χ2 

=2,721,  df =1,  p = 0,099) 

 
Υπάρχουν ενδείξεις στατιστικής διαφοράς ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα (βλ. πίνακα 4.61), σε 
σχέση µε αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει, στην ερώτηση 29, η διαφορά αυτή όµως δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική. Συγκεκριµένα το 17,0% των δασκάλων που έχουν φοιτήσει σε 
Παιδαγωγικό Τµήµα, απάντησαν σωστά σε αντίθεση µε τους δάσκαλους που δεν έχουν 

φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα, όπου το ποσοστό σωστής απάντησης είναι µόνο 9,0%. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικά Τµήµατα, απαντούν 

σε µεγαλύτερο ποσοστό σωστά, από αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει, στην ερώτηση 29 

σχετικά µε το αν η τρύπα του όζοντος θα επιδεινώσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

 

 

 

4.3.6 Ως προς τη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας» 

 

 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει τις απαντήσεις των 

δασκάλων στην ερώτηση 12_3. 

 

Οι κατηγορίες της ανεξάρτητης µεταβλητής «Έτη Υπηρεσίας», τροποποιήθηκαν 

κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να προκύψουν µικρότεροι πίνακες που να είναι πιο 

εύχρηστοι, ως εξής: οι κατηγορίες 1 και 2 δηµιούργησαν τη νέα κατηγορία 1. Οι 
κατηγορίες 3 και 4 δηµιούργησαν τη νέα κατηγορία 2. Οι κατηγορίες 5 και 6 

δηµιούργησαν τη νέα κατηγορία 3. 

 

 

 

 

73 15 88 

83,0% 17,0% 100,0% 

91 9 100 

91,0% 9,0% 100,0% 

164 24 188 

87,2% 12,8% 100,0% 

Ναι 

Όχι 

πτυχίο  
Π.Τ.∆.Ε

Σύνολο 

Συµφωνώ   ∆ιαφωνώ 

Ερώτηση 29 

Σύνολο 
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Πίνακας 4.62: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει τις απαντήσεις 
των δασκάλων στην ερώτηση 12_3. 

 

 
       (χ2 

=11,799,  df =4,  p = 0,019) 

 
Η ερώτηση 12_3 τροποποιήθηκε κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να 

δηµιουργηθεί πίνακας 3 Χ 2, (βλ. πίνακα 4.63). Έτσι η κατηγορία 3 που περιλαµβάνει τη 

δήλωση «δε γνωρίζω», καταργήθηκε.  
 

 

Πίνακας 4.63: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει τις απαντήσεις 
των δασκάλων στην τροποποιηµένη  ερώτηση 12_3. 

 

 
       (χ2 

=4,933,  df =2,  p = 0,085) 
 

Υπάρχουν ενδείξεις στατιστικών διαφορών ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι που έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας (βλ. πίνακα 4.63), σε σχέση µε αυτούς 
που έχουν 1-10 έτη και αυτούς που έχουν 21 έτη και άνω στην ερώτηση 12_3. 

Συγκεκριµένα το 77,6% των δασκάλων που έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας, απάντησαν σωστά 

σε αντίθεση µε τους δάσκαλους που έχουν 1-10 έτη οι οποίοι απάντησαν σωστά σε 
ποσοστό 73,7%, και µε αυτούς που έχουν 21 έτη και άνω όπου το ποσοστό σωστής 
απάντησης είναι 62,2%. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δάσκαλοι που έχουν 21 έτη υπηρεσίας και 
άνω, απαντούν σε µικρότερο ποσοστό σωστά, από αυτούς που έχουν λιγότερα έτη 

υπηρεσίας, στην ερώτηση 12_3 σχετικά µε το αν η εισαγωγή ξένων ειδών άγριων φυτών 

5 14 6 25 

20,0% 56,0% 24,0% 100,0% 

22 76 7 105

21,0% 72,4% 6,7% 100,0% 

28 46 8 82 

34,1% 56,1% 9,8% 100,0% 

55 136 21 212

25,9% 64,2% 9,9% 100,0% 

1-10 έτη 

11-20 έτη 

21+ έτη 

ΈΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σύνολο 

Σωστό Λάθος ∆ε Γνωρίζω 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12_3 

Σύνολο 

5 14 19

26,3% 73,7% 100,0%

22 76 98

22,4% 77,6% 100,0%

28 46 74

37,8% 62,2% 100,0%

55 136 191

28,8% 71,2% 100,0%

1-10 έτη

11-20 έτη 

21+ έτη 

ΈΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σύνολο 

Λάθος Απαντ. Σωστή Απαντ. 

ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 12-3 

  Σύνολο 
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και ζώων σε µια χώρα, εµπλουτίζει τη φύση της χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα. Οι  
διαφορές αυτές όµως, δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. 
  

 

 

� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει τις απαντήσεις των 

δασκάλων στην ερώτηση 22. 

 
 

Πίνακας 4.64: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει τις απαντήσεις 
των δασκάλων στην τροποποιηµένη  ερώτηση 22. 
 

 
       (χ2 

=16,248;  df = 4,  p = 0,003) 

 
 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις απαντήσεις που έδωσαν οι 
δάσκαλοι του δείγµατος στην ερώτηση 22 (βλ. πίνακα 4.64). Όπως φαίνεται από τον 

παραπάνω πίνακα, οι δάσκαλοι που έχουν 1-10 έτη υπηρεσίας, δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν 

την απάντηση σε ποσοστό 60,9%, σε αντίθεση µε αυτούς που έχουν 11-20 έτη που το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι 27,2% και µε αυτούς που έχουν 21 έτη και άνω που το ποσοστό 

είναι 19,5%. Τα ποσοστά σωστής απάντησης είναι 8,7% (1-10 έτη), 8,7% (11-20 έτη) και 
14,3% (21 έτη και πάνω). Φαίνεται λοιπόν εδώ, ότι οι δάσκαλοι µε 21 έτη υπηρεσίας και 
πάνω, γνωρίζουν καλύτερα τη συγκεκριµένη ερώτηση (ότι το διοξείδιο του άνθρακα δεν 

είναι το πιο δραστικό «αέριο θερµοκηπίου»). Ανεξάρτητα όµως από τις στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, τα ποσοστά σωστής απάντησης, στη συγκεκριµένη ερώτηση είναι 
µικρά, και στις τρεις κατηγορίες δασκάλων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 2 14 23 

30,4% 8,7% 60,9% 100,0% 

66 9 28 103 

64,1% 8,7% 27,2% 100,0% 

51 11 15 77 

66,2% 14,3% 19,5% 100,0% 

124 22 57 203 

61,1% 10,8% 28,1% 100,0% 

1-10 έτη 

11-20 έτη 

21+ έτη 

ΈΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σύνολο 

Συµφωνώ ∆ιαφωνώ  ∆ε Γνωρίζω 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22 

Σύνολο 
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� Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει τις απαντήσεις των 

δασκάλων στην ερώτηση 25. 
 

Πίνακας 4.65: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει τις απαντήσεις 
των δασκάλων στην ερώτηση 25. 

 
       (χ2 

=10,473;  df = 4,  p = 0,033) 

 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις απαντήσεις που έδωσαν οι 

δάσκαλοι του δείγµατος στην ερώτηση 25 (βλ. πίνακα 4.65). Όπως φαίνεται από τον 

παραπάνω πίνακα, οι δάσκαλοι που έχουν 1-10 έτη υπηρεσίας, σε ποσοστό 12,0%, 

δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν το θέµα: «Εάν το φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει 
µεγαλύτερη έκταση, θα υπάρξουν περισσότερες βροχοπτώσεις». Τα αντίστοιχα ποσοστά 

στις άλλες δύο κατηγορίες είναι: 25,2% (11-20 έτη υπηρεσίας) και 26,3% (21 έτη και 
πάνω). Φαίνεται λοιπόν εδώ οι δάσκαλοι µε 1-10 έτη παίρνουν θέση στο θέµα που 

ερωτώνται, σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τις άλλες δύο κατηγορίες δασκάλων. 

Η ερώτηση 12_3 τροποποιήθηκε κατά τη στατιστική επεξεργασία, για να 

δηµιουργηθεί πίνακας 3 Χ 2, (βλ. πίνακα 4.66). Έτσι η κατηγορία 3 που περιλαµβάνει τη 

δήλωση «δε γνωρίζω», καταργήθηκε.  
 

Πίνακας 4.66: Πώς η  ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει τις απαντήσεις 
των δασκάλων στην τροποποιηµένη  ερώτηση 25. 

 
       (χ2 

=8,228;  df = 2,  p = 0,016) 

11 11 3 25 

44,0% 44,0% 12,0% 100,0% 

37 40 26 103 

35,9% 38,8% 25,2% 100,0% 

15 44 21 80 

18,8% 55,0% 26,3% 100,0% 

63 95 50 208 

30,3% 45,7% 24,0% 100,0% 

1-10 έτη 

11-20 έτη 

21+ έτη 

ΈΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύνολο 

Συµφωνώ ∆ιαφωνώ ∆ε Γνωρίζω 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Σύνολο 

11 11 22 

50,0% 50,0% 100,0% 

37 40 77 

48,1% 51,9% 100,0% 

15 44 59 

25,4% 74,6% 100,0% 

63 95 158 

39,9% 60,1% 100,0% 

1-10 έτη 

11-20 έτη 

21+ έτη 

ΈΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύνολο 

Συµφωνώ ∆ιαφωνώ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25 

Σύνολο 
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Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις απαντήσεις που έδωσαν οι 
δάσκαλοι του δείγµατος στην ερώτηση 25 (βλ. πίνακα 4.66). Όπως φαίνεται από τον 

παραπάνω πίνακα, οι δάσκαλοι που έχουν 1-10 έτη υπηρεσίας, δήλωσαν σε ποσοστό 

50,0%, ότι συµφωνούν και 50% ότι διαφωνούν µε τη δήλωση: «Εάν το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου πάρει µεγαλύτερη έκταση, θα υπάρξουν περισσότερες βροχοπτώσεις». Και 
σε αυτούς που έχουν 11-20 έτη, τα ποσοστά είναι πολύ κοντά µεταξύ τους (48,1% 

συµφωνούν και 51,9% διαφωνούν), σε αντίθεση µε αυτούς που έχουν 21 έτη και πάνω που 

δηλώνουν, σε  ποσοστό 25,4%% ότι συµφωνούν και 74,6% ότι διαφωνούν. Φαίνεται 
λοιπόν εδώ ότι η πλειονότητα των δασκάλων µε 21 έτη υπηρεσίας και πάνω, θεωρούν ότι η 

αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου θα επιφέρει µείωση των βροχοπτώσεων. 
 

 

 

4.4 Συσχετίσεις ερωτήσεων  

 
Κατά τη στατιστική επεξεργασία, έγινε έλεγχος µεταξύ κάποιων ερωτήσεων για να 

διαπιστωθεί αν ο τρόπος απάντησης της µιας ερώτησης επηρεάζει τον τρόπο απάντησης 
και της άλλης. Ο έλεγχος αυτός έγινε µεταξύ ερωτηµάτων που θεωρούµε ότι σχετίζονται 
µεταξύ τους. Έτσι λοιπόν έγινε έλεγχος συσχέτισης στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

− η ερώτηση 7 µε την ερώτηση 8 

− η ερώτηση 12_1 µε τις ερωτήσεις 12_2, 12_3, 12_4 και 12_5 

− η ερώτηση 12_2 µε τις ερωτήσεις 12_3, 12_4 και 12_5 

− η ερώτηση 12_3 µε τις ερωτήσεις 12_4 και 12_5 

− η ερώτηση 12_4 µε την ερώτηση 12_5 

− η ερώτηση 14 µε την ερώτηση 28 

− η ερώτηση 21 µε την ερώτηση 22 

− η ερώτηση 23 µε την ερώτηση 28 

− η ερώτηση 24 µε την ερώτηση 25 

− η ερώτηση 26 µε την ερώτηση 29 

Παρακάτω αναφέρονται µόνο οι συσχετισµοί ανάµεσα σε ερωτήµατα που υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφορά. Οι υπόλοιποι αναφέρονται στο Παράρτηµα IV.  

 

 
� Συσχετισµός απαντήσεων της ερώτησης 7 µε την ερώτηση 8 

 
Πίνακας 4.67: Πώς επηρεάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 7 τις απαντήσεις  στην 

ερώτηση 8 

 
        (χ2 

= 3,749,  df =1,  p = 0,050)  

42 5 47 
89,4% 10,6% 100,0% 

78 25 103 
75,7% 24,3% 100,0% 

120 30 150 
80,0% 20,0% 100,0% 

Λάθος 

Σωστό 

Ερώτηση 7 

Σύνολο 

Λάθος Σωστό 

Ερώτηση 8 
Σύνολο 
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Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι στις ερωτήσεις 7 και 8. Παρατηρούµε ότι το 89,4% των δασκάλων 

που απαντούν λανθασµένα στην ερώτηση 7 απαντούν λανθασµένα και στην ερώτηση 8. 

Όµως  το ίδιο δεν ισχύει και στην περίπτωση των δασκάλων που απαντούν σωστά στην 

ερώτηση 7. Επίσης, το 24,3% των δασκάλων που απαντούν σωστά στην ερώτηση 7 

απαντούν σωστά και στην ερώτηση 8. Βλέπουµε λοιπόν και εδώ, ότι ο τρόπος απάντησης 
της µιας ερώτησης, διαφοροποιεί στατιστικά σηµαντικά και τον τρόπο απάντησης της 
άλλης (βλ. πίνακα 4.67). 

Odds Ratio = 2.692, που σηµαίνει ότι ένας δάσκαλος που απάντησε λάθος στην 

ερώτηση 7 έχει 2,692 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να απαντήσει λανθασµένα και στην 

ερώτηση 8 από κάποιον άλλο δάσκαλο που απάντησε λάθος στην ερώτηση 7 και σωστά 

στην ερώτηση 8. 

 

 

� Συσχετισµός απαντήσεων της ερώτησης 12_1 µε την ερώτηση 12_2 

 

 

Πίνακας 4.68: Πώς επηρεάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 12_1 τις απαντήσεις  στην 

ερώτηση 12_2 

 
      (χ2 

= 10,060,  df =1,  p = 0,002)  

 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι στις ερωτήσεις 12_1 και 12_2. Παρατηρούµε ότι το 98,0% των 

δασκάλων που απαντούν σωστά στην ερώτηση 12_1 απαντούν σωστά και στη 12_2. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι ο τρόπος απάντησης της µιας ερώτησης, επηρεάζει στατιστικά 

σηµαντικά και τον τρόπο απάντησης της άλλης (βλ. πίνακα 4.68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 150 153 

2,0% 98,0% 100,0% 

6 40 46 

13,0% 87,0% 100,0% 

9 190 199 

4,5% 95,5% 100,0% 

Σωστή Απάντηση. 

Λάθος Απάντηση 

 12-1

Σύνολο 

Λάθος Απαντ. Σωστή Απαντ. 

ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 12-2 

Σύνολο
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� Συσχετισµός απαντήσεων της ερώτησης 12_1 µε την ερώτηση 12_3 

 

Πίνακας 4.69:  Πώς επηρεάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 12_1 τις απαντήσεις  στην 

ερώτηση 12_3 

 
        (χ2 

= 17,435,  df =1,  0 < 0,001) 

 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι στις ερωτήσεις 12_1 και 12_3. Παρατηρούµε ότι το 77,2% των 

δασκάλων που απαντούν σωστά στην ερώτηση 12_1 απαντούν σωστά και στη 12_3. 

Επίσης το 58,3% των δασκάλων που απαντούν λανθασµένα στην ερώτηση 12_1 απαντούν 

λανθασµένα και στην ερώτηση 12_3. Βλέπουµε λοιπόν και εδώ, ότι ο τρόπος απάντησης 
της µιας ερώτησης, επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά και τον τρόπο απάντησης της άλλης 
(βλ. πίνακα 4.69). 

 

 

� Συσχετισµός απαντήσεων της ερώτησης 12_3 µε την ερώτηση 12_5 

 

 
Πίνακας 4.70: Πώς επηρεάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 12_3 τις απαντήσεις  στην 

ερώτηση 12_5 
 

 
        (χ2 

= 5,051,  df =1,  p = 0,025) 
 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι στις ερωτήσεις 12_3 και 12_5. Παρατηρούµε ότι το 58,8% των 

δασκάλων που απαντούν λανθασµένα στην ερώτηση 12_3 απαντούν λανθασµένα και στη 

12_5. Επίσης το 59,7% των δασκάλων που απαντούν σωστά στην ερώτηση 12_3 απαντούν 

33 112 145 

22,8% 77,2% 100,0% 

21 15 36 

58,3% 41,7% 100,0% 

54 127 181 

29,8% 70,2% 100,0% 

Σωστή Απαντ. 

Λάθος Απαντ. 

12-1 

Σύνολο 

Λάθος Απαντ. Σωστή Απαντ. 

ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 12-3 

Σύνολο

30 21 51 

58,8% 41,2% 100,0% 

52 77 129 

40,3% 59,7% 100,0% 

82 98 180 

45,6% 54,4% 100,0% 

Λάθος Απαντ. 

Σωστή Απαντ. 

12-3

Σύνολο 

Λάθος Απαντ. Σωστή Απαντ.

ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 12-5 

Σύνολο 
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σωστά και στην ερώτηση 12_5. Βλέπουµε λοιπόν και εδώ, ότι ο τρόπος απάντησης της 
µιας ερώτησης, επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά και τον τρόπο απάντησης της άλλης (βλ. 

πίνακα 4.70). 

 
 

� Συσχετισµός απαντήσεων της ερώτησης 21 µε την ερώτηση 22 

 

Πίνακας 4.71: Πώς επηρεάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 21 τις απαντήσεις  στην 

ερώτηση 22 

 
        (χ2 

= 22,162,  df =1,  p <0,001, Fisher’s Exact Test <0,001) 

Επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του χ2
, εφαρµόστηκε το Fisher’s 

Exact Test. 

 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι στις ερωτήσεις 21 και 22. Παρατηρούµε ότι το 90,1% των δασκάλων 

που απαντούν σωστά στην ερώτηση 21 απαντούν λανθασµένα στην ερώτηση  22. (βλ. 

πίνακα 4.71). Αυτό σηµαίνει ότι ενώ γνωρίζουν ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το πιο 

άφθονο από τα αέρια θερµοκηπίου, το θεωρούν όµως και το πιο δραστικό, αγνοώντας ότι 
αυτό είναι το λιγότερο δραστικό από τα υπόλοιπα αέρια θερµοκηπίου. 

Odds Ratio = 22.692, που σηµαίνει ότι ένας δάσκαλος που απάντησε σωστά στην ερώτηση 

21 έχει 22,7 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να απαντήσει λανθασµένα στην ερώτηση 22 

παρά να απαντήσει σωστά στην ίδια ερώτηση. 

 

 

� Συσχετισµός απαντήσεων της ερώτησης 23 µε την ερώτηση 28 

 
Πίνακας 4.72: Πώς επηρεάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 23 τις απαντήσεις  στην 

ερώτηση 28 

 
(χ2 

= 25,320,  df =1,  p <0,001) 

 

118 13 131 

90,1% 9,9% 100,0% 

2 5 7 

28,6% 71,4% 100,0% 

120 18 138 

87,0% 13,0% 100,0% 

Σωστό 

Λάθος 

Ερώτηση 21 

Σύνολο 

Λάθος Σωστό 

Ερώτηση 22 

Σύνολο 

11 34 45 

24,4% 75,6% 100,0% 

78 36 114 

68,4% 31,6% 100,0% 
89 70 159 

56,0% 44,0% 100,0% 

     Σωστό 

        
       Λάθος 

Ερώτηση 23

Σύνολο

Λάθος Σωστό

Ερώτηση 28 
Σύνολο 
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Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι στις ερωτήσεις 23 και 28. Παρατηρούµε ότι το 75,6% των δασκάλων 

που απαντούν σωστά στην ερώτηση 23 απαντούν σωστά και στην ερώτηση 28. Επίσης το 

68,4% των δασκάλων που απαντούν λανθασµένα στην ερώτηση 23 απαντούν λανθασµένα 

και στην 28. Βλέπουµε λοιπόν και εδώ, ότι ο τρόπος απάντησης της µιας ερώτησης, 
επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά και τον τρόπο απάντησης της άλλης (βλ. πίνακα 4.72). 

Odds Ratio = 6,711 (= 1/0,149), που σηµαίνει ότι ένας δάσκαλος που απάντησε σωστά 

στην ερώτηση 23 έχει 6,7 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να απαντήσει σωστά και στην 

ερώτηση 28 παρά να απαντήσει λανθασµένα στην ίδια ερώτηση. 

 

 
� Συσχετισµός απαντήσεων της ερώτησης 26 µε την ερώτηση 29 

 
Πίνακας 4.73: Πώς επηρεάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 26 τις απαντήσεις  στην 

ερώτηση 29 

 
(χ2 

= 58,555,  df =1,  p <0,001) 

 
Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις που 

έδωσαν οι δάσκαλοι στις ερωτήσεις 26 και 29. Παρατηρούµε ότι το 95,8% των δασκάλων 

που απαντούν λανθασµένα στην ερώτηση 26 απαντούν λανθασµένα και στην ερώτηση 29. 

Επίσης το 57,1% των δασκάλων που απαντούν σωστά στην ερώτηση 26 απαντούν σωστά 

και στην 29. Βλέπουµε λοιπόν και εδώ, ότι ο τρόπος απάντησης της µιας ερώτησης, 
επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά και τον τρόπο απάντησης της άλλης (βλ. πίνακα 4.73). 

Odds Ratio = 30,444, που σηµαίνει ότι ένας δάσκαλος που απάντησε λάθος στην 

ερώτηση 26 έχει 30,444 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να απαντήσει λανθασµένα και στην 

ερώτηση 29 παρά να απαντήσει σωστά στην ίδια ερώτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 6 143 

95,8% 4,2% 100,0% 

12 16 28 

42,9% 57,1% 100,0% 

149 22 171 

87,1% 12,9% 100,0% 

      Λάθος 

Σωστό 

Ερώτηση 26

Σύνολο

Λάθος Σωστό 

Ερώτηση 29 

Σύνολο 
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5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Όταν οι άνθρωποι παρατηρούν τα φυσικά φαινόµενα, µπορεί να προσπαθήσουν να τα 

ερµηνεύσουν χρησιµοποιώντας τη γνώση τους και τη διαίσθησή τους (Gallegos et al., 

1994). Βάσει αυτής της ερµηνείας, αναπτύσσουν κάποια συγκεκριµένη κατανόηση αυτών 

των φαινοµένων. Αυτή η κατανόηση µπορεί να µην είναι σύµφωνη µε την επιστηµονική 

εξήγηση. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν τις εναλλακτικές αντιλήψεις τους, ως αποτέλεσµα είτε 
της προσωπικής εµπειρίας τους από άλλους ανθρώπους, είτε µέσω των µέσων ενηµέρωσης  
(Ausubel, 1968; Driver, et al.,1985). 

Οι έρευνες έχουν αποκαλύψει εναλλακτικές αντιλήψεις, σχετικά µε διάφορα φυσικά 

φαινόµενα, που διατηρεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Αυτές οι εναλλακτικές αντιλήψεις 
γίνονται µερικές φορές εµπόδιο στην κατάκτηση της σωστής και επιστηµονικής γνώσης 
(Arnaudin & Mintez, 1985).  Μερικές φορές µάλιστα, είναι τόσο ισχυρές οι αντιλήψεις 
αυτές, που ακόµα και µετά από την εκµάθηση των σωστών εννοιών, αντιστέκονται στην 

τροποποίησή τους. Αντ' αυτού, οι άνθρωποι, προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη νέα γνώση 

χρησιµοποιώντας τις εναλλακτικές αντιλήψεις τους. Υπό αυτήν τη µορφή, κρατούν τις 
αντιλήψεις τους (Driver et al. 1985). Αυτή η εµµονή των εναλλακτικών αντιλήψεων, 

µπορεί να οδηγήσει σε ένα κακοπληροφορηµένο σύνολο πολιτών µε µειωµένη δυνατότητα 

των κατάλληλων προληπτικών ενεργειών από αυτούς τους πολίτες (Boyes et al., 1995). 

 

 

5.1   Ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

5.1.1 Τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα  για τους δασκάλους 
του δείγµατος 

 

Αναφέρθηκαν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα από τους δασκάλους που πήραν 

µέρος στην έρευνα, τα οποία κατά την κωδικοποίηση κατατάχθηκαν από τον ερευνητή σε 
έντεκα κατηγορίες (βλ. πίνακα 4.1). Η ρύπανση, όπως φαίνεται, είναι το πιο γνωστό 

πρόβληµα στους δασκάλους. Tο 85,3% αυτών αναφέρονται σε κάποια µορφή ρύπανσης, 
ενώ εδώ συµπεριλήφθηκαν και οι απαντήσεις των δασκάλων που κάνουν λόγο για 

µόλυνση, µε τον περιορισµό ότι υποθέσαµε πως εννοούν το ίδιο πράγµα. Άλλωστε, σε 
παλιότερα σχολικά βιβλία, οι όροι µόλυνση και ρύπανση χρησιµοποιούνταν χωρίς 
διάκριση (βλ. Βιολογία Γ΄ Γυµνασίου 1985, 109-114. Βιολογία Β΄ Λυκείου 1982, 212-218, 

Βιολογία Γ΄ Λυκείου (α΄ µέρος) 1983, 218-223).  Όταν όµως µιλάµε για «ρύπανση», 

εννοούµε κάθε ανεπιθύµητη αλλαγή των χηµικών, φυσικών ή βιολογικών 

χαρακτηριστικών του αέρα, του νερού ή του εδάφους, η οποία έχει δυσµενή επίδραση στην 

υγεία και ευηµερία του ανθρώπου. Η χηµική ρύπανση είναι η προκαλούµενη από τοξικές 
χηµικές ουσίες, η θερµική ρύπανση από την παροχέτευση θερµών υδάτων σε ποταµούς ή 

θάλασσες αλλά και από την αύξηση της θερµοκρασίας των πόλεων λόγω των αυξηµένων 

καύσεων, η ραδιενεργός ρύπανση είναι το αποτέλεσµα ραδιενεργών ουσιών, η 

ηχορύπανση είναι αυτή που προέρχεται από θόρυβο, ενώ µικρόβια και γενικότερα 

µικροοργανισµοί, θεωρείται πως προκαλούν «µόλυνση» και όχι ρύπανση (Γεωργόπουλος 
2001, σ. 403). Οι απαντήσεις που καταχωρήθηκαν σ’ αυτήν την κατηγορία, αφορούν σε 
όλες τις µορφές ρύπανσης (αέρα, υδάτων, εδάφους κ.ά). Η ρύπανση είναι ένα πρόβληµα µε 
το οποίο πολύ συχνά ασχολούνται τα µέσα ενηµέρωσης. Είναι λοιπόν πιθανό να το 

γνωρίζουν οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες, εξαιτίας των συχνών αναφορών από τα 

µέσα ενηµέρωσης. ∆εν είναι δυνατόν όµως να αποδειχθεί αυτό στην παρούσα έρευνα. Το 
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φαινόµενο του θερµοκηπίου αναγνωρίζεται σε µικρότερο ποσοστό (47,5%) και η «τρύπα» 

του όζοντος έρχεται τρίτο σε αναφορές (38,2%). Ακολουθεί το πρόβληµα της 
καταστροφής των βιοτόπων (22,1%), η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων (18,4%), η 

εξαφάνιση των ειδών (16,6%), η λειψυδρία (14,3%) και η διάβρωση του εδάφους (4,6%). 

Η όξινη βροχή αναφέρεται µόνο από το 3,7% των ερωτηθέντων. Άλλες έρευνες εµφάνισαν 

µεγαλύτερα ποσοστά σωστών απαντήσεων για την όξινη βροχή (Κhalid 2001; Κhalid 

2003). Το πρόβληµα των µεταλλαγµένων προϊόντων αναφέρεται από το 3,7% των 

δασκάλων και ο υπερπληθυσµός από το 3,2% αυτών. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό (βλ. πίνακα 4.2) των δασκάλων του δείγµατος (33,2%), 

ανέφεραν 3 περιβαλλοντικά προβλήµατα, το 24,9% αυτών ανέφεραν 2 προβλήµατα, το 

16,1% ανέφεραν µόνο 1 πρόβληµα και το 14,7% ανέφεραν 4 προβλήµατα. Μόνο 11 

δάσκαλοι (5,1%) ανέφεραν 5 προβλήµατα, ενώ 6 προβλήµατα αναφέρθηκαν µόνο από 3 

δασκάλους (1,4%) και επτά προβλήµατα από 2 δασκάλους (0,9%). Κανένας δάσκαλος δεν 

ανέφερε περισσότερα από επτά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Έτσι οι δάσκαλοι του 

δείγµατος, κατά Μέσο Όρο, αναφέρουν 2,65 κατηγορίες προβληµάτων, σύµφωνα µε την  

κατηγοριοποίηση της παρούσας έρευνας (Μ.Ο.περ. προβλ.=2,65). Τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα που έχουν στο µυαλό τους οι δάσκαλοι του δείγµατος είναι λίγα σε σχέση µε 
τον αριθµό των υπαρκτών περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Οι δάσκαλοι που έχουν παρακολουθήσει κάποια επιµόρφωση σχετικά µε την Π.Ε. 

ή την Οικολογία, αναφέρουν κατά Μ.Ο. 2,98 περιβαλλοντικά προβλήµατα, ενώ αυτοί που 

δεν έχουν παρακολουθήσει καµία επιµόρφωση, αναφέρουν κατά Μ.Ο. 2,62 προβλήµατα. 

Η διαφορά αυτή όµως είναι οριακή και δεν είναι στατιστικά σηµαντική, σύµφωνα µε το 

επίπεδο σηµαντικότητας που έχει οριστεί για την παρούσα έρευνα. 

 

5.1.2 Η Βιοποικιλότητα 

 5.1.2.1  Γενικά 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν πλήρως 
(βλ. πίνακες 4.3 & 4.4) τι σηµαίνει µεγάλη ποικιλότητα χλωρίδας (απαντούν σωστά σε 
ποσοστό 94% και 96,3% στις ερωτήσεις 2 και 3 αντίστοιχα). Η ποικιλότητα των ειδών 

(που σχετίζεται µε τον αριθµό των ειδών των φυτών), φαίνεται πως κατανοείται πλήρως 
από τους δασκάλους.   

Αντίθετα, ένας µικρός αριθµός δασκάλων του δείγµατος (βλ. πίνακα 4.5), 

αναγνωρίζουν τη γενετική ποικιλότητα, ως βάση της βιολογικής ποικιλότητας των ειδών 

(ερώτηση 4). Μόνο 39 από τους ερωτηθέντες (18%) αναφέρουν ως αιτία της 
διαφοροποίησης των ειδών και των ατόµων του ίδιου είδους, το γενετικό υλικό (τα γονίδια, 

τα χρωµοσώµατα ή το DNA).  

Οι περισσότερες ερµηνείες που αναφέρονται από τους δασκάλους, για να 

αιτιολογήσουν τη βιοποικιλότητα, είναι σχετικές µε περιβαλλοντικές επιδράσεις (47,9%) ή 

τελεολογικές (11,5%). Οι απαντήσεις που αναφέρουν περιβαλλοντικές επιδράσεις 
εκφράζουν τη Λαµαρκιανή θεωρία για τη µεταβίβαση των επίκτητων χαρακτηριστικών. Οι 
τελεολογικές απαντήσεις εκφράζουν την αντίληψη εκείνη που αποδίδει σκοπό στους 
οργανισµούς. Οι δάσκαλοι που απαντούν έτσι, θεωρούν ότι οι οργανισµοί και τα είδη 

αλλάζουν από δική τους ανάγκη για να προσαρµοστούν. 

Ανάλογα συµπεράσµατα σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, προέκυψαν από 

την έρευνα των Summers et al. (2000) σε 12 δασκάλους µε συνέντευξη, στην οποία, όπως 
αναφέρουν οι ερευνητές, εµφανίστηκε στους ερωτώµενους η αντίληψη ότι η 

ανθεκτικότητα που αναπτύσσεται στις ασθένειες µπορεί να µεταφερθεί προς την επόµενη 



 180

γενεά (µια άποψη του Λαµάρκ),  αλλά και η παραλλαγή που βρέθηκε στα άτοµα, 

περισσότερο αποδόθηκε στο περιβάλλον, παρά στη γενετική παραλλαγή. Και στην έρευνα 

των Summers et al. (2001), σε δασκάλους, φοιτητές και καθηγητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε ερωτηµατολόγιο, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, διαφαίνεται µια 

Λαµαρκική άποψη της εξέλιξης, δηλαδή κληρονοµιά των επίκτητων χαρακτηριστικών 

(επίδραση του περιβάλλοντος) καθώς και σύγχυση των διαφορών µεταξύ των ατόµων 

λόγω του περιβάλλοντος, µε εκείνες λόγω της κανονικής γενετικής παραλλαγής των 

ατόµων. Επίσης σε σχετική έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, για τις αντιλήψεις των µαθητών 

Γυµνασίου για τη βιοποικιλότητα (Βασιλοπούλου 1998), η αντίληψη των µαθητών για τη 

βιοποικιλότητα, γενικά, ήταν εξαιρετικά περιορισµένη. Οι επικρατούσες ερµηνείες των 

µαθητών για την αιτιολόγηση της βιοποικιλότητας ήταν Λαµαρκικές ή τελεολογικές. Η 

επικρατούσα αντίληψη ήταν ότι το περιβάλλον δηµιουργεί τα διαφορετικά είδη φυτών και 
ζώων.  Φαίνεται λοιπόν ότι η αντίληψη που έχουν οι µαθητές του Γυµνασίου για τη 

γενετική ποικιλότητα, υπάρχει και στους δασκάλους. 
 

5.1.2.2  Η ελληνική βιοποικιλότητα  

 

Οι δάσκαλοι του δείγµατος φαίνεται ότι έχουν µια ρεαλιστική αντίληψη για την 

ελληνική βιοποικιλότητα. Στο ερώτηµα 5, που αναφέρεται στην εκτίµηση της ελληνικής 
βιοποικιλότητας, οι δάσκαλοι στην πλειονότητά τους, χαρακτηρίζουν την ποικιλία άγριων 

φυτών και ζώων της Ελλάδας «πολύ πλούσια» σε ποσοστό 50,2% και «µάλλον πλούσια» 

σε ποσοστό 44,2%.  

Στο ερώτηµα 6, που αναφέρεται στην εκτίµηση της ελληνικής φύσης, οι δάσκαλοι 
στην πλειονότητά τους, θεωρούν την ελληνική φύση «εξαιρετικά ποικιλόµορφη» σε 
ποσοστό 68,2% και «αρκετά ποικιλόµορφη» σε ποσοστό 30,4%. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνάς µας δε συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας Γυµνασίου της 
Βασιλοπούλου (1998), όπου εκεί οι µαθητές έδειξαν να εκφράζονται µε µετριοπαθείς 
χαρακτηρισµούς για την ελληνική φύση και να έχουν µια αντίληψη υποτίµησης της 
ελληνικής βιοποικιλότητας. Περαιτέρω στατιστική επεξεργασία στις ερωτήσεις 5 και 6 δεν 

έγινε, γιατί δεν κρίθηκε σκόπιµο, αφού οι κατανοµές των συχνοτήτων δεν εµφανίζουν 

διαφοροποιήσεις. Σχετικά µε την ερώτηση 5, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.6, το 94,4% των 

δασκάλων θεωρούν την Ελλάδα «πολύ πλούσια» ή «µάλλον πλούσια», από άποψη 

ποικιλίας άγριων φυτών και ζώων, ενώ σχετικά µε την ερώτηση 6 (βλ. πίνακα 4.7), το 

98,6% των δασκάλων του δείγµατος θεωρεί ότι η ελληνική φύση είναι «εξαιρετικά» ή 

«αρκετά ποικιλόµορφη». 

Πιθανές ερµηνείες αυτών των απαντήσεων των δασκάλων, είναι: 
- Η καθηµερινή τους ενασχόληση µε το µάθηµα της «Μελέτης του Περιβάλλοντος» για 

τις Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ τάξεις και των «Φυσικών» για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις, όπου πολλές 
ενότητες είναι αφιερωµένες στην ελληνική φύση και την προστασία της, βλ.: 

� Εµείς και ο Κόσµος Α΄ τάξης, βιβλίο µαθητή σσ. 65-71, 82-85, 98-100 και 
βιβλίο του δασκάλου σσ. 67-68, 75-76. 

� Εµείς και ο Κόσµος Β΄ τάξης, βιβλίο µαθητή σσ. 94-97, 114-115, 118-120, 

147-150 και βιβλίο του δασκάλου σσ. 49-50, 56-61, 68-69, 76-77. 

� Εµείς και ο Κόσµος Γ΄ τάξης, σσ. 100-103, 116-119, 122-123, 146-147, 158-

161 και βιβλίο του δασκάλου σσ. 76-77, 86-87, 89-90, 113-116.  

� Εµείς και ο Κόσµος ∆΄ τάξης, α΄ τεύχος σσ. 109-138, β΄ τεύχος σσ. 10-11, 14-

15, 32-37, 58-72, 116-117 και βιβλίο του δασκάλου σσ. 70-86, 102-106, 121-

128, 156-157.  
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� Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ τάξης, βιβλίο µαθητή σσ. 18-22, 65-68 και βιβλίο 

του δασκάλου σσ.63-68, 103-105. 

� Γεωγραφία Ε΄ τάξης, βιβλίο του µαθητή µε τίτλο «Γνωρίζω την Ελλάδα», σσ. 

111-124. 

-    Ο όρος «βιοποικιλότητα» δεν αναφέρεται πουθενά στα σχολικά βιβλία του µαθήµατος 
«Εµείς και ο Κόσµος», ούτε στα «βιβλία του δασκάλου» του αντίστοιχου µαθήµατος. 
Μόνο στο βιβλίο του µαθητή, Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ τάξης, στη σ. 86 αναφέρεται 
η φράση «…Ο άνθρωπος έχει την ευθύνη να διατηρήσει την ποικιλία και την 

πολυµορφία της ζωής στον πλανήτη µας….» και στο βιβλίο Γεωγραφίας Ε΄ τάξης του 

µαθητή µε τίτλο «Γνωρίζω την Ελλάδα», υπάρχει ένα υποκεφάλαιο που αναφέρεται 
στη χλωρίδα, στην πανίδα και στη βλάστηση της Ελλάδας, σσ. 111-124. 

- Η ενηµέρωσή τους από τα µέσα ενηµέρωσης (Βέβαια, η εκδοχή αυτή προέρχεται από 

προσωπική µας εκτίµηση και δεν µπορεί να τεκµηριωθεί από ευρήµατα της έρευνας. 
∆ε διερευνήθηκε κάτι τέτοιο στην παρούσα έρευνα).   

Στις ερωτήσεις 7 και 8, σκοπός µας είναι να διαπιστώσουµε αν οι δάσκαλοι του 

δείγµατος είναι σε θέση να κάνουν εκτιµήσεις για τον αριθµό των ειδών των φυτών, καθώς 
και των ενδηµικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. 

Στην ερώτηση 7 που αφορά στον αριθµό των ειδών των φυτών που έχουν καταγραφεί στην 

Ελλάδα (βλ. πίνακα 4.8), το 59% των δασκάλων του δείγµατος, έδωσαν απαντήσεις που 

βρίσκονται κοντά στον πραγµατικό αριθµό αυτών και δείχνουν να γνωρίζουν αρκετά καλά 

τον πλούτο της ελληνικής χλωρίδας. Το 18,4% των ερωτηθέντων εµφανίζεται να υποτιµά 

(αριθµητικά) την ποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας και το 8,8% αναφέρει αριθµούς 
κατά πολύ µεγαλύτερους από την πραγµατικότητα, πιθανώς επειδή έχουν πληροφορηθεί 
για τον πλούτο της ελληνικής χλωρίδας, έχοντας όµως σχηµατίσει µια υπερβολική εικόνα 

αυτής. Το 13,8% των ερωτηθέντων, ίσως λόγω άγνοιας, δεν απαντά στη συγκεκριµένη 

ερώτηση. Η κατανοµή των απαντήσεων δείχνει ότι οι δάσκαλοι δεν επηρεάζονται από τα 

συγκριτικά στοιχεία που δίνει η ερώτηση για τον αριθµό των ειδών άλλων χωρών και 
απαντούν, πιθανώς, σύµφωνα µε την πληροφόρηση που έχουν σχετικά µε το θέµα αυτό. 

∆εν είναι όµως ίδια τα αποτελέσµατα των απαντήσεων στην ερώτηση 8, που αφορά στον 

αριθµό των ενδηµικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας (βλ. πίνακα 4.9). Μόνο το 13,8% 

των δασκάλων του δείγµατος δίνουν απαντήσεις που είναι κοντά στην πραγµατικότητα. Το 

45,7% των ερωτηθέντων δείχνει µια υποτίµηση του αριθµού των ενδηµικών ειδών των 

φυτών της Ελλάδας, ενώ ένα ποσοστό 12,4% υπερεκτιµά τον αριθµό αυτόν, αναφέροντας 
αριθµούς κατά πολύ µεγαλύτερους από τον πραγµατικό αριθµό ειδών. Το 28,1% δεν 

απαντά στη συγκεκριµένη ερώτηση, πιθανώς λόγω άγνοιας. 
Γενικότερα µπορούµε να πούµε πως οι δάσκαλοι του δείγµατος, ενώ έχουν σωστή 

αντίληψη για την ποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας, ωστόσο εµφανίζουν αδυναµία στην 

εκτίµηση του αριθµού των ειδών των φυτών και κυρίως των ενδηµικών ειδών που φύονται 
στον ελλαδικό χώρο. Η αλήθεια είναι ότι στα βιβλία του ∆ηµοτικού σχολείου, δεν 

υπάρχουν σαφείς αναφορές για τους παραπάνω αριθµούς. Έτσι οι πληροφορίες αυτές δεν 

είναι άµεσα προσβάσιµες στους δασκάλους.  
Από τη στατιστική επεξεργασία προέκυψε ότι οι δάσκαλοι που έχουν εκπονήσει 

κάποιο πρόγραµµα Π.Ε. απαντούν σε ποσοστό 31,6% σωστά στην ερώτηση 8, για τον 

αριθµό των ενδηµικών ειδών (βλ. πίν. 4.43), σε αντίθεση µε αυτούς που δεν έχουν 

εκπονήσει κανένα πρόγραµµα Π.Ε., όπου το αντίστοιχο ποσοστό σωστής απάντησης σ’ 

αυτούς είναι µόνο 15,7%. Η διαφορά αυτή βρέθηκε ότι είναι στατιστικά σηµαντική. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι δάσκαλοι που έχουν εκπονήσει τέτοια προγράµµατα, ίσως επειδή 

ανατρέχουν σε πηγές εκτός του σχολικού εγχειριδίου, βρέθηκε να είναι πιο ενηµερωµένοι 
σχετικά µε τον αριθµό των ενδηµικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας.  
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Επίσης, οι δάσκαλοι που έχουν µεγαλώσει σε αγροτικές περιοχές (βλ. πίν. 4.53), 

απαντούν σε ποσοστό 76,2% σωστά στην ερώτηση 7 για τον αριθµό των ειδών της 
ελληνικής χλωρίδας. Τα αντίστοιχα ποσοστά σωστής απάντησης σε αυτούς που 

µεγάλωσαν σε ηµιαστικές περιοχές είναι 60,0% και σε αστικές περιοχές είναι 58,1%. Οι 
διαφορές αυτές, είναι στατιστικά σηµαντικές. Άρα ο τόπος καταγωγής επηρεάζει τις 
σωστές απαντήσεις των δασκάλων στη συγκεκριµένη ερώτηση, για την εκτίµηση του 

αριθµού των ειδών της ελληνικής χλωρίδας. Σωστότερες εκτιµήσεις κάνουν οι δάσκαλοι 
που κατάγονται από  αγροτικές περιοχές, ενώ λιγότερο σωστές εκτιµήσεις κάνουν οι 
δάσκαλοι των αστικών περιοχών. 

Συσχετίζοντας τις απαντήσεις των δασκάλων στις ερωτήσεις 7 και 8 (βλ. πίν. 4.67), 

βρέθηκε ότι το 89,4% αυτών που κάνουν λανθασµένη εκτίµηση του αριθµού των ειδών της 
χλωρίδας στην Ελλάδα, κάνουν λάθος και στην εκτίµηση των ενδηµικών ειδών. Αντίθετα 

από αυτούς που εκτιµούν σωστά τον αριθµό των ειδών των φυτών της Ελλάδας, µόνο το 

24,3% εκτιµούν σωστά και τον αριθµό των ενδηµικών ειδών. ∆ηλαδή όσοι λανθασµένα 

εκτιµούν τον αριθµό των ειδών των φυτών της χώρας µας, κάνουν το ίδιο λάθος  και για 

τον αριθµό των ενδηµικών ειδών, αλλά και αυτοί που εκτιµούν σωστότερα τον αριθµό των 

ειδών των φυτών που υπάρχουν στην Ελλάδα, αδυνατούν να κάνουν σωστή εκτίµηση και 
του αριθµού των ενδηµικών φυτών. 

Από τα ευρήµατα της έρευνας φαίνεται ότι οι δάσκαλοι του δείγµατος (βλ. πίν. 4.10), 

σε ποσοστό 45,2% (ερώτηση 9), αναγνωρίζουν σωστά (σωστή αντίληψη), ότι η 

χαρακτηριστική βλάστηση της Ελλάδας είναι η µακία (θαµνώδης). Τέσσερις δάσκαλοι 
(1,8%) αναφέρουν ως χαρακτηριστική βλάστηση τα δάση (κωνοφόρα ή φυλλοβόλα), ενώ 

επτά από αυτούς (3,2%) θεωρούν τις καλλιέργειες. Ένα ποσοστό 22,6% αναφέρει  
διάφορες µορφές βλάστησης, χωρίς να είναι σε θέση να διαχωρίσει ποια από αυτές είναι η 

επικρατέστερη στην Ελλάδα. Το 15,2% των δασκάλων δεν απαντούν στην ερώτηση ή 

δηλώνουν άγνοια. ∆εν είναι όµως λίγοι και αυτοί (26 ερωτηθέντες-ποσοστό 12,0%) που 

για να αναφέρουν το χαρακτηριστικό τύπο της ελληνικής βλάστησης χρησιµοποιούν τη 

λέξη «µεσογειακή», κάτι το οποίο δεν µας αποσαφηνίζει αν γνωρίζουν τι ακριβώς εννοούν 

µε την ονοµασία αυτή (αν δηλαδή εννοούν τη µακία-θαµνώδη βλάστηση και όχι κάποιο 

άλλο τύπο βλάστησης). 
Σχετικά µε τη χλωρίδα της Κρήτης (ερώτηση 10), 144 (66,4%) δάσκαλοι θεωρούν ότι 

το κλίµα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Κρήτη έχει πολλά είδη άγριων 

φυτών (βλ. πίν. 4.11), το έδαφος αναφέρεται από 78 (35,9%) δασκάλους, το ανάγλυφο από 

45 (20,7%), η γεωγραφική της θέση-αποµόνωση από 36 (16,6%) άτοµα, και 13 (6,0%) 

δάσκαλοι αναφέρουν ως αιτία τη µικρή ανθρώπινη παρέµβαση στο νησί. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο αριθµός των αιτιών που αναφέρει ο κάθε δάσκαλος (βλ. πίν. 4.12). Ο 

µεγαλύτερος αριθµός αιτιών που αναφέρεται, είναι τέσσερις αιτίες και µόνο από δύο 

δασκάλους, ενώ τρεις αιτίες αναφέρουν 18 δάσκαλοι. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

δασκάλων (101 δάσκαλοι-ποσοστό 46,5%),  αναφέρουν δύο αιτίες και 79 (36,4%) από 

αυτούς αναφέρουν µόνο µία αιτία. Κατά Μ.Ο., οι δάσκαλοι αναφέρουν 1 έως 2 αιτίες 
(Μ.Ο.=1,58) για να εξηγήσουν την πλούσια ποικιλότητα στη χλωρίδα της Κρήτης. Αυτό 

δείχνει ότι οι δάσκαλοι έχουν ελλιπή κατανόηση για τον αριθµό των αιτιών της πλούσιας 
ποικιλότητας στη χλωρίδα της Κρήτης.  

Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι οι δάσκαλοι που έχουν 

παρακολουθήσει επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την Οικολογία, αναφέρουν περισσότερες 
αιτίες κατά Μ.Ο (1,88), από αυτούς που δεν έχουν παρακολουθήσει καµία επιµόρφωση 

(Μ.Ο=1,64). Η διαφορά αυτή στο Μ.Ο. είναι στατιστικά σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι η 

επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την Οικολογία, συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του 

συγκεκριµένου θέµατος.  



 183

Όσον αφορά στη σύγκριση της ελληνικής φύσης µε αυτή των υπόλοιπων 

Ευρωπαϊκών χωρών (ερώτηση 11), η πλειονότητα των δασκάλων (37,8%) θεωρεί ότι αυτή 

βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση µε των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (βλ. πίν. 4.13), ενώ 

πολλοί είναι αυτοί (19,3%) που την κατατάσσουν σε χειρότερη ή άσχηµη κατάσταση. 

Μόνο το 36,4% εκφράζει την αντίληψη ότι η ελληνική φύση βρίσκεται σε καλύτερη 

κατάσταση από των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (βλ. Εισαγωγή - υποκ.1.3.1.2). Επικρατεί 
λοιπόν µια αντίληψη υποτίµησης της ποιότητας της ελληνικής φύσης, πιθανώς λόγω του 

τρόπου προβολής των προβληµάτων της από τα µέσα ενηµέρωσης, σε αντίθεση µε τα 

θετικά της, τα οποία ελάχιστα προβάλλονται. Ο Μάργαρης (1991) εξάλλου αναφέρει ότι, 
ασχολούµαστε και διογκώνουµε περισσότερο τα προβλήµατα παρά την οµορφιά, την 

ιδιαιτερότητα και την ποικιλότητα της ελληνικής φύσης, µεταδίδοντας την εικόνα της 
«βιβλικής καταστροφής» του ελληνικού περιβάλλοντος.  

Κατά τη στατιστική επεξεργασία, φάνηκε ότι οι δάσκαλοι (βλ. πίν. 4.45) που έχουν 

εκπονήσει κάποιο πρόγραµµα Π.Ε., εµφανίζουν µεγαλύτερη τάση υποτίµησης της 
ελληνικής φύσης (το 79,6% αυτών τη θεωρεί χειρότερη-άσχηµη-ούτε καλή ούτε άσχηµη), 

από αυτούς που δεν έχουν εκπονήσει τέτοια προγράµµατα (το 58,2% αυτών τη θεωρεί 
χειρότερη-άσχηµη-ούτε καλή ούτε άσχηµη). Βλέπουµε λοιπόν ότι η εκπόνηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων από τους δασκάλους, µάλλον ενισχύει την αντίληψη 

υποτίµησης για την ποιότητα της ελληνικής φύσης. 
 

5.1.2.3   Τα αίτια µείωσης της βιοποικιλότητας  

 

Οι δάσκαλοι του δείγµατος, στην πλειονότητά τους έχουν σωστή αντίληψη σχετικά 

µε τα αίτια µείωσης της βιοποικιλότητας. Στην ερώτηση 12_1 (βλ. πίν. 4.14), το 72,4% των 

δασκάλων, θεωρεί σωστά ότι η υπερβόσκηση αποτελεί µεγαλύτερη απειλή της 
βιοποικιλότητας από τα σκουπίδια. Στην ερώτηση 12_2 (βλ. πίν. 4.15), το 93,1% των 

δασκάλων κατανοεί πλήρως ότι παρεµβάσεις όπως οι αποξηράνσεις και οι εκχερσώσεις 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, το 63,6% (βλ. πίν. 4.16), θεωρεί ότι η 

εισαγωγή ξενικών ειδών σε µια χώρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της 
χώρας (ερώτηση 12_3), το 71,0% (βλ. πίν. 4.17), εκφράζει την άποψη ότι την καταστροφή 

των τόπων που ζουν τα ζωικά είδη είναι µεγαλύτερη απειλή για αυτά, από το κυνήγι 
(ερώτηση 12_4), ενώ µόνο το 49,8% των δασκάλων του δείγµατος (βλ. πίν. 4.18), θεωρεί 
τη διάβρωση του εδάφους ως σηµαντικότερη απειλή  για τη βιοποικιλότητα, από το νέφος 
(ερώτηση 12_5). Το 41% (βλ. πίν. 4.18), εκφράζει την άποψη ότι το νέφος είναι 
σηµαντικότερη απειλή για τη βιοποικιλότητα από τη διάβρωση (εναλλακτική αντίληψη). 

Πιθανή εξήγηση για την ύπαρξη της αντίληψης αυτής, είναι το γεγονός ότι η έρευνα έγινε 
σε αστικό κέντρο. Στα αστικά κέντρα το πρόβληµα του νέφους είναι πιο γνωστό, ίσως γιατί 
είναι πιο ορατό από ό,τι η διάβρωση του εδάφους (βέβαια στο Ηράκλειο µπορεί το 

πρόβληµα του νέφους να µην έχει τις διαστάσεις άλλων µεγαλουπόλεων, είναι όµως σε πιο 

άµεση σχέση µε τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι το συνδυάζουν µε τα καυσαέρια των 

αυτοκινήτων που είναι άµεσα ορατά σ’ αυτούς, από ό,τι η διάβρωση). Έτσι, είναι πιθανό, 

οι δάσκαλοι να είναι επηρεασµένοι από αυτό.  

Οι δάσκαλοι που είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων, (και δεν έχουν 

αποφοιτήσει από Παιδαγωγικές Ακαδηµίες), εκφράζουν σε ποσοστό 44,4%, λανθασµένα 

την άποψη (βλ. πίν. 4.56), ότι το κυνήγι είναι µεγαλύτερη απειλή για τα ζωικά είδη 

(ερώτηση 12_4), από την καταστροφή των τόπων διαβίωσής τους, σε αντίθεση µε τους 
δασκάλους που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, όπου το αντίστοιχο ποσοστό 

είναι µόνο 21,9%. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. Οι απόφοιτοι των 

Παιδαγωγικών Τµηµάτων λοιπόν (δε συµπεριλαµβάνονται οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει 
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σε τµήµατα εξοµοίωσης), εµφανίζουν µικρότερη κατανόηση από τους δασκάλους των 

Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, για τις συγκεκριµένες αιτίες µείωσης της βιοποικιλότητας.  
Οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικά Τµήµατα (συµπεριλαµβανοµένων 

και αυτών που έχουν φοιτήσει στα τµήµατα εξοµοίωσης), έχουν κατανοήσει σε 
µεγαλύτερο ποσοστό  (82,2%) ότι η εισαγωγή ξενικών ειδών σε µια χώρα (βλ. πίν. 4.59), 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της χώρας (ερώτηση 12_3), από αυτούς που 

δεν έχουν φοιτήσει σε αυτά όπου το ποσοστό είναι 61,5%. Η διαφορά αυτή χαρακτηρίζεται 
στατιστικά σηµαντική. Εδώ λοιπόν η φοίτηση στο Παιδαγωγικό Τµήµα συµβάλλει στην 

καλύτερη κατανόηση της συγκεκριµένης αιτίας µείωσης της βιοποικιλότητας. 
Βρέθηκε επίσης ότι οι δάσκαλοι που έχουν παρακολουθήσει επιµόρφωση στην Π.Ε. 

ή την Οικολογία, (βλ. πίν. 4.51), σε ποσοστό 80,0%, κατανοούν ότι η εισαγωγή ξενικών 

ειδών σε µια χώρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της χώρας, ενώ σ’ 

αυτούς που δεν έχουν παρακολουθήσει καµία επιµόρφωση, το ποσοστό είναι µικρότερο 

(67,9%). Η διαφορά αυτή όµως χαρακτηρίζεται οριακή και σύµφωνα µε το επίπεδο 

σηµαντικότητας της έρευνάς µας δε θεωρείται στατιστικά σηµαντική.  

Και τα έτη υπηρεσίας (βλ. πίν. 4.62), επηρεάζουν τις απαντήσεις των δασκάλων 

στην ερώτηση 12_3, (ότι η εισαγωγή ξένων ειδών σε µια χώρα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στη βιοποικιλότητα της χώρας). Οι δάσκαλοι µε 1-10 έτη υπηρεσίας δηλώνουν άγνοια στο 

παραπάνω ερώτηµα, σε ποσοστό 24,0%, ενώ αυτοί µε 11-20 έτη υπηρεσίας δηλώνουν 

άγνοια σε ποσοστό µόνο 6,7% και αυτοί µε 21 έτη υπηρεσίας και άνω δηλώνουν άγνοια σε 
ποσοστό 9,8%. Η διαφορά της πρώτης κατηγορίας µε τις άλλες δύο, είναι στατιστικά 

σηµαντική. Φαίνεται λοιπόν ότι οι νεότεροι δάσκαλοι, σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους 
παλαιότερους δασκάλους, δηλώνουν πως δε γνωρίζουν το πρόβληµα εισαγωγής των 

ξενικών ειδών. 

Από τις συσχετίσεις των ερωτήσεων που έγιναν κατά τη στατιστική επεξεργασία, 

φαίνεται ότι: 
- το 98% των δασκάλων (βλ. πίν. 4.68), που έχουν σωστή αντίληψη για το ότι η 

υπερβόσκηση είναι µεγαλύτερη απειλή για τη βλάστηση από τα σκουπίδια, έχουν 

σωστή αντίληψη και για τα προβλήµατα που δηµιουργούν στη βιοποικιλότητα,      οι 
αποξηράνσεις και οι εκχερσώσεις  

- το 77,2% των δασκάλων (βλ. πίν. 4.69), που έχουν σωστή αντίληψη για το ότι η 

υπερβόσκηση είναι µεγαλύτερη απειλή για τη βλάστηση, από τα σκουπίδια, έχουν 

σωστή αντίληψη και για τα προβλήµατα που δηµιουργεί στη βιοποικιλότητα η 

εισαγωγή ξενικών ειδών σε µια χώρα, και το 58,3% αυτών που θεωρούν ότι τα 

σκουπίδια είναι µεγαλύτερη απειλή από την υπερβόσκηση (εναλλακτική αντίληψη), 

θεωρούν και ότι η εισαγωγή ξενικών ειδών σε µια χώρα, δε δηµιουργεί προβλήµατα 

στη βιοποικιλότητα της χώρας αυτής (εναλλακτική αντίληψη). 

- το 59,7% των δασκάλων (βλ. πίν. 4.70), που έχουν σωστή αντίληψη  για τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί στη βιοποικιλότητα η εισαγωγή ξενικών ειδών σε µια 

χώρα, θεωρούν σωστά και τη διάβρωση του εδάφους ως σηµαντικότερη απειλή από το 

νέφος και το 58,8% αυτών που θεωρούν ότι η εισαγωγή ξένων ειδών σε µια χώρα, δε 
δηµιουργεί προβλήµατα στη βιοποικιλότητα της χώρας αυτής (εναλλακτική αντίληψη), 

θεωρούν και ότι το νέφος είναι σηµαντικότερη απειλή από τη διάβρωση του εδάφους 
(εναλλακτική αντίληψη). 

Φαίνεται λοιπόν πως ο τρόπος που αντιλαµβάνονται οι δάσκαλοι (σωστά ή 

λανθασµένα) ένα είδος απειλής της βιοποικιλότητας, επηρεάζει και το πώς 
αντιλαµβάνονται κάποιο άλλο είδος απειλής.  

Σχετικά µε τους ρυθµούς εξαφάνισης των ειδών σήµερα (βλ. πίν. 4.20), οι δάσκαλοι 
στην πλειονότητά τους (85,7%), θεωρούν ότι οι σηµερινοί ρυθµοί εξαφάνισης των ειδών, 

παγκοσµίως, είναι οι µεγαλύτεροι από την εµφάνιση του ανθρώπου στη Γη (ερώτηση 14), 
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και γενικότερα, στην ερώτηση 13 (βλ. πίν. 4.19),  που τους ζητείται να κάνουν µια 

πρόβλεψη για την κατάσταση της βιοποικιλότητας µετά από 15 χρόνια, εκφράζουν µια 

απαισιόδοξη αντίληψη (το 12,4% των ερωτώµενων θεωρεί ότι το 2020 δε θα υπάρχει 
κανένα ζωικό ή φυτικό είδος πάνω στη Γη)  ή πολύ χειρότερης κατάστασης από τη 

σηµερινή (57,6%). Μόνο το 1,4% των δασκάλων εκφράζει µια συγκεκριµένη εκτίµηση 

των πραγµατικών διαστάσεων του προβλήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και 
µε άλλα ερευνητικά αποτελέσµατα, από έρευνα σε µαθητές Γυµνασίου (Βασιλοπούλου, 

1998).  Όπως αναφέρει η ερευνήτρια, οι µαθητές είχαν κατανοήσει το πρόβληµα της 
µείωσης της βιοποικιλότητας και της εξέλιξής του σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, σε 
πολύ αρχικό επίπεδο. ∆ιακατέχονταν από µια αντίληψη καταστροφολογίας. Εξέφρασαν 

την υπερβολική άποψη ότι το 2010 δε θα υπάρχει κανένα είδος φυτού και ζώου. Σωστή 

εκτίµηση των πραγµατικών διαστάσεων του προβλήµατος εξέφρασαν, στην πρώτη 

µέτρηση, µόνο το 3,8% των µαθητών. Οι µαθητές αδυνατούσαν να προβλέψουν τα 

αποτελέσµατα που µπορεί να έχει στα υπόλοιπα είδη η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός 
είδους. Μεγαλύτερη δυσκολία συνάντησαν οι µαθητές στην πρόβλεψη των αποτελεσµάτων 

της προσθήκης ενός είδους, επειδή η προσθήκη «µεγαλώνει» την αλυσίδα, άρα δε θα 

υπάρξει πρόβληµα, ενώ η εξαφάνιση ενός είδους «σπάει» την αλυσίδα και αυτό κατανοούν 

ότι δηµιουργεί προβλήµατα. 

 

 5.1.2.4   Αξία της βιοποικιλότητας και προστασία της  

 

Σχετικά µε το ερώτηµα 15 (βλ. πίν. 4.21), γιατί πρέπει να προστατεύεται η 

βιοποικιλότητα (αξία προστασίας της βιοποικιλότητας), οι δάσκαλοι προτάσσουν την 

οικολογική αξία της βιοποικιλότητας (53,5%) και δευτερευόντως την ανθρωποκεντρική-

χρηστική αξία (24,4%). Παρόµοια αποτελέσµατα υπήρξαν και στην έρευνα του Ballantyne 

(1995), σχετικά µε την άποψη των δασκάλων στο ερώτηµα «γιατί θεωρούν ότι η 

προστασία του περιβάλλοντος είναι σηµαντική;», όπου φάνηκαν η οικολογική και η 

ανθρωποκεντρική-χρηστική αντίληψη των δασκάλων, για το περιβάλλον. Επίσης και στην 

έρευνα της Βασιλοπούλου (1998), στους µαθητές Γυµνασίου,  

 Είναι πιθανόν οι δάσκαλοι να είναι επηρεασµένοι από τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων «Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο» και τα «Φυσικά», στα οποία γίνονται πολύ συχνά 

αναφορές για την οικολογική ισορροπία στη Φύση και για τη διατήρηση των τροφικών 

αλυσίδων (ενδεικτικά αναφέρουµε: «Εµείς και ο Κόσµος» Β΄ τάξης, σελ. 147,  «Εµείς και 
ο Κόσµος» Γ΄ τάξης, σελ. 158-159, «Εµείς και ο Κόσµος» ∆΄ τάξης, σελ. 32-35 κ.ά.), 

ενισχύοντας έτσι την οικολογική αξία της βιοποικιλότητας. Η ύπαρξη, εξάλλου, της φύσης 
ως φυσικός πόρος για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ως το κεντρικό στοιχείο της φύσης και 
το ανώτερο ον είναι µια βαθιά εδραιωµένη αντίληψη (Morin, 1990; Nash, 1995). Ας µην 

ξεχνάµε και την κοσµοθεωρία του Χριστιανισµού, περί ανωτερότητας του ανθρώπου, από 

την οποία είναι πιθανό να έχουν επηρεαστεί οι δάσκαλοι. Μόνο το 2,8% του δείγµατος 
αναφέρεται στην ηθική αξία. 

Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και από την έρευνα της Βασιλοπούλου (1998), 

που όπως αναφέρει η ερευνήτρια, οι µαθητές θεωρούσαν ως κύρια αιτία προστασίας της 
βιοποικιλότητας, την επιβίωση του ανθρώπου (ανθρωποκεντρική αντίληψη). Μόνο το 

3,8% των µαθητών εξέφρασε την ηθική αξία για την προστασία των διαφόρων φυτών και 
ζώων. 

Ως προς την άποψη των δασκάλων για την ευθύνη του καθενός µας στο ζήτηµα της 
προστασίας της βιοποικιλότητας (ερώτηση 16), η πλειονότητα των δασκάλων του 

δείγµατος (81,1%), θεωρεί πως ο τρόπος ζωής που επιλέγουµε έχει αποφασιστική 

επίδραση στην προστασία της βιοποικιλότητας (βλ. πίν. 4.22), και µόνο το 12,8% των 
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δασκάλων του δείγµατος θεωρεί ότι ο τρόπος ζωής που επιλέγουµε δεν έχει καµιά σχέση ή 

καµία σοβαρή επίδραση ή σπάνια επηρεάζει την προστασία της βιοποικιλότητας. Στην 

έρευνα της Βασιλοπούλου (1998), το 40,7% των µαθητών θεωρούσε ότι ο τρόπος ζωής 
που επιλέγουµε δεν έχει καµιά σοβαρή επίδραση ή σπάνια επηρεάζει την προστασία της 
βιοποικιλότητας. Βλέπουµε λοιπόν πως υπάρχει διαφοροποίηση στα αποτελέσµατα της 
παρούσας έρευνας µε αυτά της έρευνας στους µαθητές Γυµνασίου. Εδώ βέβαια, η 

συγκεκριµένη ερώτηση διερευνά την άποψη των ερωτηθέντων. Η διαφορά που 

παρατηρείται, για το ζήτηµα, στα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας µε αυτά της 
έρευνας της Βασιλοπούλου (1998), έχει σχέση πιθανώς µε τη διαφορά ηλικίας των ατόµων 

των δύο δειγµάτων, µιας και το ένα δείγµα αποτελείται από µαθητές Γυµνασίου, ενώ το 

άλλο από εργαζόµενους δασκάλους. 
 

5.1.2.5    Σχέση του ανθρώπου µε τη φύση  

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το 78,3% των δασκάλων του 

δείγµατος (ερώτηση 17), θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι απόλυτα εξαρτηµένος απ’ τη φύση 

για να επιβιώσει και το 13,8% θεωρούν ότι είναι µάλλον εξαρτηµένος απ’ αυτήν (βλ. πίν. 

4.23). Οι δάσκαλοι του δείγµατος λοιπόν διαφωνούν σχεδόν στο σύνολό τους µε την 

άποψη ότι ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνατότητες και δικαίωµα να εκµεταλλεύεται τη 

φύση λόγω της ανωτερότητάς του και της νοηµοσύνης του (Nash, 1995). Στην έρευνα της 
Βασιλοπούλου (1998), µόνο το 47,8% των µαθητών θεωρούσε ότι ο άνθρωπος είναι 
απόλυτα εξαρτηµένος από τη φύση για την επιβίωσή του, ενώ σηµαντικό ήταν το ποσοστό 

εκείνων που είχαν αντίθετη γνώµη. 

Στην ερώτηση 18, το 39,6% των δασκάλων θεωρούν ότι ο άνθρωπος µε την τεράστια 

γνώση και τεχνολογία που διαθέτει, µπορεί να προβλέψει και να επανορθώσει τα 

αποτελέσµατα της επέµβασής του στη φύση (βλ. πίν. 4.24), ενώ το 43,7% αυτών πιστεύουν 

ακριβώς το αντίθετο και το 16,1% δηλώνει αβεβαιότητα. Στην έρευνα της Βασιλοπούλου 

(1998), η πλειονότητα των µαθητών θεωρούσε ότι ο άνθρωπος µπορεί να προβλέπει και να 

διορθώνει τα αποτελέσµατα των επεµβάσεών του στη φύση και µόνο το 19,6% των 

µαθητών διαφώνησε απόλυτα, εκφράζοντας την έντονη αµφιβολία για την παντοδυναµία 

του ανθρώπου στη σχέση του µε τη φύση. Και εδώ, οι συγκεκριµένες ερωτήσεις 
διερευνούν τις απόψεις των ερωτηθέντων. Έτσι οι διαφορές που παρατηρούνται στα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας µε αυτά της έρευνας της Βασιλοπούλου (1998), 

πιθανώς έχουν την ίδια αιτία, όπως και στην προηγούµενη ενότητα. 

 

5.1.3   Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου 

5.1.3.1   Αίτια 

 

Στην ερώτηση 19 (βλ. πίν. 4.25), ζητείται από τους δασκάλους να αναφέρουν  ποια 

αέρια θερµοκηπίου γνωρίζουν. Φαίνεται, ότι το διοξείδιο του άνθρακα αναγνωρίζεται ως 
αέριο θερµοκηπίου από το 77,9% των δασκάλων, το µεθάνιο από το 12,4%, το νιτρώδες 
οξείδιο από το 9,2%, τους χλωροφθοράνθρακες αναγνωρίζει το 8,8% των δασκάλων, ενώ 

το 5,1% αναγνωρίζει τους υδρατµούς και το 16,6% το όζον, ως αέρια θερµοκηπίου. 

Βέβαια, το όζον, είναι πιθανό να συγκαταλέγεται από πολλούς στα αέρια θερµοκηπίου, 

λόγω σύγχυσης του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε την «τρύπα» του όζοντος και όχι 
επειδή υπάρχει ολοκληρωµένη γνώση του θέµατος (βλ. υποκεφ.5.1.1). Όµως πολλοί είναι 
αυτοί που αναφέρουν και διάφορα άλλα ως αέρια θερµοκηπίου: το 24,9% αναφέρει και το 
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µονοξείδιο του άνθρακα (πιθανώς, όπως και η Dove (1996) αναφέρει, επειδή αναφέρεται 
πολύ συχνά ως ατµοσφαιρικός ρύπος που προέρχεται από τις εξατµίσεις των αυτοκινήτων 

και των εργοστασίων), το 19,4% κάνει αναφορές στο άζωτο ή σε ενώσεις του, το 12,4% 

αναφέρει και το θείο ή ενώσεις αυτού (ένας δάσκαλος αναφέρει το εξαφθοριούχο θείο, το 

οποίο ανήκει στα αέρια θερµοκηπίου που καταγράφονται στη βιβλιογραφία, αλλά 

καταχωρήθηκε στην κατηγορία αυτή επειδή δεν ήταν δυνατό να αποτελέσει ξεχωριστή 

κατηγορία, µόνο του), ενώ ένα ποσοστό 14,3% αναφέρει διάφορα άλλα αέρια, τα οποία 

όµως δεν καταγράφονται στη βιβλιογραφία, ως αέρια θερµοκηπίου. Παρόµοια είναι και τα 

αποτελέσµατα άλλων ερευνών (Dove, 1996; Groves & Pugh, 1999). Η Dove (1996), 

αναφέρει σχετικά µε τις αντιλήψεις τους για το ποια θεωρούν ως αέρια θερµοκηπίου, ότι 
πιο γνωστά φάνηκαν να είναι: στην πρώτη θέση το διοξείδιο του άνθρακα και στη δεύτερη 

θέση το µονοξείδιο του άνθρακα, που σύµφωνα µε την ερευνήτρια, αυτό συνέβη επειδή 

θεωρήθηκε ως κοινός ρύπος που εκπέµπεται από τις εξατµίσεις των αυτοκινήτων. Στην 

τρίτη θέση είναι οι χλωροφθοράνθρακες οι οποίοι αναφέρθηκαν αρκετά, πιθανώς λόγω της 
σύνδεσής τους µε τη µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος. Στην τέταρτη θέση 

αναφέρθηκε και το οξυγόνο σαν αέριο θερµοκηπίου. Το µεθάνιο αναφέρθηκε ελάχιστα, 

σαν αέριο θερµοκηπίου και το νιτρώδες οξείδιο και οι υδρατµοί δεν αναφέρθηκαν 

καθόλου. Στην έρευνα των Groves & Pugh (1999), όπως αναφέρουν οι ερευνητές, οι 
ερωτώµενοι σηµείωσαν πολύ υψηλά ποσοστά στην ερώτηση που βεβαιώνει ότι η χρήση 

των χλωροφθορανθράκων θα επιδεινώσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθµός των αερίων που αναφέρει ο κάθε δάσκαλος (βλ. 

πίν. 4.26). Το 24,9% των δασκάλων γνωρίζει ένα µόνο αέριο θερµοκηπίου, το 25,8% 

γνωρίζει δύο αέρια, το 15,7% αναφέρει τρία αέρια, ενώ αυτοί που γνωρίζουν πάνω από 

τρία αέρια είναι λίγοι (το 9,2% αναφέρει τέσσερα αέρια, το 6,9% αναφέρει πέντε, ενώ 

µόνο ένας δάσκαλος αναφέρει έξι αέρια και ένας επτά). Μεγάλο όµως είναι και το 

ποσοστό των δασκάλων (16,6%), που φαίνεται να µη γνωρίζουν καθόλου την απάντηση 

(άγνοια). Φαίνεται λοιπόν πως οι µισοί από τους δασκάλους του δείγµατος, δε γνωρίζουν 

περισσότερα από δύο αέρια θερµοκηπίου (ελλιπής γνώση).  Εξάλλου, ο Μ.Ο. των 

αναφερθέντων αερίων θερµοκηπίου, είναι δύο αέρια (Μ.Ο=2,00). Όµως τα αποτελέσµατα 

αυτά αναφέρονται στο σύνολο των αερίων θερµοκηπίου που καταγράφηκαν από τις 
απαντήσεις των δασκάλων του δείγµατος.  

Στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, εξετάστηκε και ο αριθµός των 

«σωστών» αερίων θερµοκηπίου (δηλαδή των αερίων που αναφέρονται ως αέρια 

θερµοκηπίου και στα ευρήµατα άλλων ερευνών). Έτσι, τα αποτελέσµατα στην ερώτηση 

19, διαφοροποιούνται (βλ. πίν. 4.27). Αυτοί που αναφέρουν µόνο ένα από αυτά τα αέρια 

είναι το 47,9%. Το 18,9% αναφέρει δύο αέρια. Μόνο ένας δάσκαλος γνωρίζει και τα έξι 
αναφερθέντα αέρια και δύο δάσκαλοι αναφέρουν πέντε από αυτά. Ο Μ.Ο. των 

αναφερθέντων σωστών αερίων είναι 1,30 αέρια (Μ.Ο=1,30). Κατά Μ.Ο. λοιπόν, οι 
δάσκαλοι του δείγµατος γνωρίζουν µόνο ένα-δύο από τα αέρια που είναι καταγεγραµµένα 

στη βιβλιογραφία ως αέρια θερµοκηπίου (ελλιπής γνώση).   

Στην ερώτηση 20, (βλ. πίν 4.28), περισσότεροι από τους µισούς δασκάλους (51,2%) 

του δείγµατος, εκφράζουν εναλλακτική αντίληψη για τη λειτουργία των αερίων 

θερµοκηπίου και θεωρούν ότι τα αέρια θερµοκηπίου απορροφούν ένα µέρος από την 

ηλιακή ακτινοβολία και όχι από την ανακλώµενη από τη γη προς το διάστηµα, 

ακτινοβολία. Το ποσοστό αυτών που γνωρίζουν τη λειτουργία των αερίων αυτών και 
απαντούν σωστά ότι τα αέρια θερµοκηπίου δεν απορροφούν µέρος από την ηλιακή 

ακτινοβολία, είναι µόνο 30%. Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και σε άλλες έρευνες. 
Στην έρευνα των Groves & Pugh (1999), φάνηκε ότι υπήρξε σύγχυση στου ερωτώµενους, 
για τις αιτίες του φαινοµένου του θερµοκηπίου, αναφέροντας σχετικά ως τέτοιες, τα 

ραδιενεργά απόβλητα, την όξινη βροχή, και την «τρύπα» του όζοντος. Επίσης θεωρήθηκε 
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λανθασµένα ότι µάλλον η ηλιακή ακτινοβολία, παρά η παγίδευση της ανακλώµενης 
θερµότητας, είναι η αιτία της παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. Τα αποτελέσµατα αυτά βρέθηκαν και στη έρευνα των Boyes 

et al. (1993) σε παιδιά δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στην έρευνα της Dove (1996), πολλοί 
ήταν αυτοί που σκέφτηκαν ότι ήταν η ηλιακή, και όχι η ακτινοβολία που εκπέµπεται από 

τη γήινη επιφάνεια, αυτή που παγιδεύεται από τα αέρια θερµοκηπίου. Οι Summers et al. 

(2000) αναφέρουν ότι, στο δείγµα τους, πολλοί ήξεραν για το µηχανισµό µε τον οποίο ένα 

πραγµατικό θερµοκήπιο «παγιδεύει» την ενέργεια του ήλιου, αλλά λίγοι γνώριζαν πλήρως, 
το πώς η γήινη ατµόσφαιρα µιµείται αυτήν τη διαδικασία  ενώ µερικοί έδειξαν κάποια 

αβεβαιότητα για τις αιτίες που προκαλούν την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου.  

Από τη στατιστική επεξεργασία (βλ. πίν. 4. 57), φάνηκε ότι οι δάσκαλοι που έχουν 

αποφοιτήσει από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα (δε συµπεριλαµβάνονται αυτοί που έχουν 

παρακολουθήσει τµήµα εξοµοίωσης) γνωρίζουν, σε µεγαλύτερο ποσοστό (59,1%), τη 

λειτουργία των αερίων θερµοκηπίου (ότι αυτά δεν απορροφούν µέρος της ηλιακής 
ακτινοβολίας), από τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών (33,8%). 

Οι δάσκαλοι του δείγµατος, στην πλειονότητά τους (73,7%), γνωρίζουν ότι το CO2 

(ερώτηση 21), είναι το αέριο θερµοκηπίου που υπάρχει σε µεγαλύτερη ποσότητα στην 

ατµόσφαιρα (βλ. πίν. 4.29). Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και σε άλλη έρευνα 

(Κhalid,  2003), όπου οι φοιτητές του δείγµατος, σε ποσοστό 93% γνώριζαν ότι το CO2 

είναι το πιο άφθονο αέριο θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Όµως και στην έρευνα της Dove 

(1996), αναφέρεται ότι, λόγω της ενηµέρωσης από τα ΜΜΕ, που έχουν εστιάσει στο 

διοξείδιο του άνθρακα, απαντήθηκε σωστά σε µεγάλο ποσοστό (85%) ότι αυτό είναι ένα 

«πολύ άφθονο αέριο». 

Στην ερώτηση αυτή, υπάρχει διαφοροποίηση που είναι στατιστικά σηµαντική (βλ. πίν 

4.60), ανάµεσα στους δασκάλους που έχουν φοιτήσει σε Παιδαγωγικό Τµήµα και σε 
αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει σ’ αυτό. Οι δάσκαλοι του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

γνωρίζουν την αφθονία του CO2 σε ποσοστό 98,8%, ενώ αυτοί που δεν έχουν φοιτήσει, 
απαντούν σωστά σε ποσοστό 90,9%. 

Στην ερώτηση 22 (βλ. πίν 4.30), φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους µισούς 
δασκάλους του δείγµατος (57,6%), θεωρούν ότι το CO2 είναι το πιο δραστικό αέριο 

θερµοκηπίου (εναλλακτική αντίληψη), ενώ πολλοί είναι και οι δάσκαλοι (27,2%), που 

δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν το συγκεκριµένο θέµα. Αυτοί που απαντούν σωστά 

αντιπροσωπεύουν µόνο το 10,1% του δείγµατος. Παρόµοια αποτελέσµατα έδειξε και η 

έρευνα της Dove, (1996), στην οποία τα ποσοστά απάντησης στην ερώτηση για το αν το 

CO2 είναι το «πιο δραστικό» αέριο, µοιράστηκαν και µόνο το (39%) απάντησε σωστά. 

Από τη στατιστική επεξεργασία της συγκεκριµένης ερώτησης (βλ. πίν. 4.64), 

φαίνεται ότι η ανεξάρτητη µεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας», επηρεάζει στατιστικά 

σηµαντικά τις απαντήσεις των δασκάλων. Οι δάσκαλοι που έχουν 21 έτη υπηρεσίας και 
πάνω, φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα (σωστή αντίληψη) από τους νεότερους, ότι το CO2 

δεν είναι το δραστικότερο αέριο θερµοκηπίου (ποσοστά σωστής απάντησης: 14,3% για 

τους δασκάλους µε 21 έτη και άνω, και 8,7% για τους δασκάλους µε 1-10 και 11-20 έτη 

υπηρεσίας). Βλέπουµε λοιπόν πως η ερώτηση αυτή απαντιέται σωστά από πολύ λίγους 
δασκάλους. Από τους  νεότερους δασκάλους (1-10 έτη υπηρεσίας), το 60,9% δηλώνουν 

άγνοια στο συγκεκριµένο θέµα, ενώ οι παλαιότεροι δάσκαλοι εµφανίζουν µικρότερα 

ποσοστά άγνοιας (27,2% σ’ αυτούς που έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας και 19,5% σ’ αυτούς 
που έχουν 21 έτη και πάνω).  

Τέλος, συσχετίζοντας τις απαντήσεις των ερωτήσεων 21 και 22 (βλ. πίν. 4.71), 

βλέπουµε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσά τους. Το 90,1% των 

δασκάλων που γνωρίζουν ότι το CO2 είναι το πιο άφθονο αέριο θερµοκηπίου της 
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ατµόσφαιρας, θεωρούν ότι είναι και το πιο δραστικό (εναλλακτική αντίληψη). Οι δάσκαλοι 
που απαντούν έτσι θεωρούν ότι, αφού το CO2 είναι το πιο άφθονο αέριο θερµοκηπίου που 

υπάρχει στην ατµόσφαιρα, είναι και το πιο δραστικό. Συγχέουν την ποσότητα µε τη 

δραστικότητα του αερίου. Η αντίληψή τους διαφέρει από τη σωστή επιστηµονική γνώση, 

σύµφωνα µε την οποία το CO2 είναι λιγότερο δραστικό αέριο θερµοκηπίου από τα 

υπόλοιπα. Το µέγεθος της ευθύνης του συγκεκριµένου αερίου, στην υπερθέρµανση της 
γης, οφείλεται στην µεγάλη του ποσότητα και όχι στη δραστικότητα του (βλ. Εισαγωγή,  

υποκεφ. 1.3.2.1). 

 

5.1.3.2  Φαινόµενο του Θερµοκηπίου: φυσικό φαινόµενο ή περιβαλλοντικό πρόβληµα; 

 

Οι δάσκαλοι (ερώτηση 23), στην πλειονότητά τους (60,4%), δε θεωρούν  το 

φαινόµενο θερµοκηπίου (βλ. πίν. 4.31), αιτία ύπαρξης της ζωής στον πλανήτη Γη 

(εναλλακτική αντίληψη). Μόνο το 25,8% αυτών γνωρίζουν σωστά το θέµα (πλήρης 
γνώση). Υπάρχει όµως κι ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό δασκάλων (8,8%), που δε γνωρίζουν 

καθόλου τι συµβαίνει (δηλώνουν άγνοια).  

Η ύπαρξη της συγκεκριµένης εναλλακτικής αντίληψης, ενισχύεται και από τα 

αποτελέσµατα της ερώτησης 28 (βλ. πίν. 4.33), σύµφωνα µε τα οποία, το 46,5% των 

δασκάλων του δείγµατος, συνδέουν την ύπαρξη του φαινοµένου του θερµοκηπίου, µε τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. ∆ηλαδή θεωρούν ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου άρχισε 
να δηµιουργείται από τον άνθρωπο. Είναι εµφανής η εναλλακτική αντίληψη των δασκάλων 

που απαντούν έτσι,  σύµφωνα µε την οποία το φαινόµενο του θερµοκηπίου ταυτίζεται µε 
το περιβαλλοντικό πρόβληµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Όπως και στην προηγούµενη ερώτηση, έτσι και εδώ, υπάρχει ένα 

σηµαντικό ποσοστό δασκάλων (13,8%) που δηλώνει άγνοια για το θέµα. 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων στις δύο παραπάνω ερωτήσεις, έδειξε 
ότι ο τρόπος απάντησης στην ερώτηση 23 επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά τον τρόπο 

απάντησης και στην ερώτηση 28. Το 75,6% των δασκάλων που γνωρίζουν ότι το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι η αιτία της ύπαρξης της ζωής πάνω στη γη, γνωρίζουν 

και ότι το φαινόµενο αυτό δεν άρχισε να συµβαίνει µετά την εµφάνιση του ανθρώπου, 

αλλά προϋπήρχε, και δεν συγχέουν το φυσικό φαινόµενο µε την υπερθέρµανση της γης 
από την αύξησή του. Επίσης, το 68,4% αυτών που εµφανίζουν την εναλλακτική αντίληψη 

ότι η ύπαρξη της ζωής στη γη δεν οφείλεται στην ύπαρξη του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, εµφανίζουν και την εναλλακτική αντίληψη ότι το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου είναι δηµιούργηµα του ανθρώπου και δεν υπήρχε πριν από την εµφάνιση 

αυτού.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, συµφωνούν µε αυτά άλλων ερευνών 

(Dove, 1996; Summers et al, 2000, 2001; Khalid, 2001). Η Dove (1996) αναφέρει ότι, µόνο 

το 37% το θεώρησε το φαινόµενο του θερµοκηπίου σηµαντικό για τη ζωή και από αυτούς, 
µόνο το 21% συνειδητοποίησε ότι αυτό συµβαίνει επειδή βοηθά στο να διατηρεί τη γη 

θερµή Αυτοί που θεώρησαν ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου, δεν είναι σηµαντικό για τη 

ζωή, απέρριψαν την επίδραση του φαινοµένου ως επικίνδυνη. Τέλος, το 31% θεώρησαν ότι 
το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι, καθολικά, αποτέλεσµα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Οι Summers et al. (2000),  αναφέρουν ότι οι δάσκαλοι εµφάνισαν 

σύγχυση σχετικά µε την αύξηση του φυσικού φαινοµένου του θερµοκηπίου εξαιτίας 
ανθρώπινης δραστηριότητας ή εξαιτίας της ύπαρξης πράγµατι µιας φυσικής επίδρασης, 
καθώς και στη συνειδητοποίηση ότι η γη είναι ένα σύστηµα που και λαµβάνει και 
ακτινοβολεί την ενέργεια του ήλιου. Στην έρευνα των Summers et al. (2001), φαίνεται ότι 
οι ερωτηθέντες θεωρούν πως δεν υπάρχει κανένα φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου που 
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υποστηρίζει τη ζωή, µόνο αυτό που συµβαίνει λόγω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου 

και η παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

οφείλεται σίγουρα στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Καµία αντίληψη για την αβεβαιότητα 

των αιτιών της. Η Κhalid  (2001), αναφέρει στα αποτελέσµατα, την αντίληψη των 

ερωτηθέντων, ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η αρχική αιτία του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου  

Η εναλλακτική αντίληψη αυτή, είναι πολύ πιθανό να έχει δηµιουργηθεί εξαιτίας της 
ελλιπούς πληροφόρησης των εκπαιδευτικών, όπως και όλων των πολιτών, από τα µέσα 

ενηµέρωσης, τα οποία υπερτονίζουν τα αποτελέσµατα της αύξησης του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, χωρίς όµως να κάνουν σαφείς διαχωρισµούς από το φυσικό φαινόµενο και 
ίσως λόγω της ελλιπούς επιστηµονικής ενηµέρωσής τους (έλλειψη επιµόρφωσης ή 

βιβλιογραφικής ενηµέρωσης κ.ά), η εναλλακτική αντίληψη αυτή έχει παραµείνει. 
Οι διακυµάνσεις που έχει παρουσιάσει η θερµοκρασία, στο παρελθόν, δεν αποτελεί 

καθησυχαστικό επιχείρηµα για το 93,5% των δασκάλων του δείγµατος (βλ. πίν. 4.32), 

όπου στην ερώτηση 27, θεωρεί ότι πρέπει ν’ ανησυχούµε για την αύξηση της 
θερµοκρασίας που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη. Μόνο ένας δάσκαλος 
εκφράζει αντίθετη άποψη.  

 

  5.1.3.3  Συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

 

Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι του δείγµατος (95,9%), απαντούν  µε βεβαιότητα ότι σε 
περίπτωση αύξησης του φαινοµένου του θερµοκηπίου (ερώτηση 24), η Γη θα γίνει 
θερµότερη (βλ. πίν. 4.34). Έχουν λοιπόν σαφή αντίληψη για αυτήν την επίπτωση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. Αντίστοιχα αποτελέσµατα υπήρξαν και σε άλλες έρευνες 
(Dove, 1996; Groves, & Pugh, 1999; Summers et al., 2000; Κhalid, 2003). 

Όσον αφορά στην επίδραση στις βροχοπτώσεις (ερώτηση 25), οι απαντήσεις στη 

συγκεκριµένη ερώτηση δείχνουν ότι ανάµεσα στους δασκάλους του δείγµατος υπάρχει 
αβεβαιότητα για το συγκεκριµένο θέµα (βλ. πίν. 4.35). Το 29,0% των δασκάλων απαντούν 

ότι οι βροχοπτώσεις θα αυξηθούν, το 44,2% αναφέρουν ότι θα µειωθούν, ενώ το 24,0% 

δηλώνουν άγνοια. Η ίδια αβεβαιότητα υπήρξε και στην έρευνα της Dove (1996), όπου το 

53% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι βροχοπτώσεις στην Αγγλία θα αυξηθούν, το 23% ότι 
δε θα αυξηθούν και το 24% δήλωσε άγνοια του θέµατος. Στην έρευνα της Κhalid (2003), 

σε ερώτηµα σχετικά µε το αν θα αυξηθούν οι βροχές στην Αµερική, κάποιοι σκέφτηκαν ότι 
το φαινόµενο του θερµοκηπίου σηµαίνει και αυξηµένη µέση θερµοκρασία που θα λιώσει 
τους πολικούς πάγους και θα υπάρξει περισσότερο νερό διαθέσιµο. 

Από τη στατιστική επεξεργασία προκύπτει ότι η ανεξάρτητη µεταβλητή «έτη 

υπηρεσίας», επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά, τις απαντήσεις των δασκάλων στην 

ερώτηση 25 (βλ. πίν. 4.65). Οι νεότεροι δάσκαλοι µε 1-10 έτη υπηρεσίας, δηλώνουν 

άγνοια σε πολύ µικρότερο ποσοστό (12,0%) από τους δασκάλους µε 11-20 έτη (25,2%) και 
από αυτούς µε 21 έτη και πάνω (26,3%). Οι απόψεις των νέων δασκάλων (1-10 έτη) είναι 
µοιρασµένες: το 44,0% αυτών θεωρούν ότι οι βροχοπτώσεις θα µειωθούν και το 44,0% 

θεωρούν ότι θα αυξηθούν. Το ίδιο συµβαίνει και στους δασκάλους µε 11-20 έτη: το 35,9% 

αυτών θεωρούν ότι οι βροχοπτώσεις θα αυξηθούν και το 38,8% αυτών θεωρούν ότι θα 

µειωθούν. Οι µεγαλύτεροι δάσκαλοι όµως (που έχουν 21 έτη και πάνω), θεωρούν σε 
ποσοστό 55,0% ότι οι βροχοπτώσεις θα µειωθούν αν το φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει 
µεγαλύτερη έκταση, ενώ µόνο το 18,8% αυτών θεωρούν ότι οι βροχοπτώσεις θα αυξηθούν, 

διαφορά που χαρακτηρίζεται ως στατιστικά σηµαντική. 

Η πλειονότητα των δασκάλων (69,6%), εκφράζουν την αντίληψη ότι η αύξηση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου δε βοηθά τα φυτά ν’ αναπτυχθούν καλύτερα (ερώτηση 31), 
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αλλά µάλλον τα βλάπτει (βλ. πίν. 4.36). Μόνο το 7,8% των δασκάλων έχουν την αντίληψη 

ότι τα φυτά βοηθούνται να αναπτυχθούν καλύτερα µε την αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου. Σηµαντικό όµως είναι και το ποσοστό των δασκάλων που δηλώνει άγνοια 

(19,4%).  

Οι δάσκαλοι που θεωρούν ότι η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου θα 

βοηθήσει τα φυτά να αναπτυχθούν καλύτερα (ερώτηση 31α), αιτιολογούν την απάντησή 

τους ως εξής (βλ. πίν. 4.37): α) δέκα δάσκαλοι το αποδίδουν στην αύξηση της 
θερµοκρασίας. β) πέντε δάσκαλοι στην ύπαρξη περισσότερου CO2 και γ) τέσσερις 
δάσκαλοι στην αυξηµένη ηλιακή ενέργεια που θα εγκλωβιστεί στη γη. Οι ίδιες αιτίες 
αναφέρθηκαν και στην έρευνα της Dove (1996), όπου εκτός από τις αιτίες που 

προαναφέρθηκαν, µερικοί ερωτηθέντες, αφού έκαναν λανθασµένη σύνδεση της 
παγκόσµιας αύξησης της θερµοκρασίας λόγω του φαινόµενου του θερµοκηπίου, µε τη 

µεγαλύτερη ηλιοφάνεια που θεώρησαν πως θα προκύψει, ανέφεραν ακόµη, ότι αυτή η 

αύξηση της ηλιοφάνειας θα δηµιουργήσει και περισσότερη φωτοσύνθεση. 

Αντίθετα, αυτοί που θεωρούν ότι η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου δε θα 

βοηθήσει τα φυτά να αναπτυχθούν καλύτερα (ερώτηση 31β), αναφέρουν διάφορες 
εξηγήσεις για να αιτιολογήσουν την άποψή τους (βλ. πίν. 4.38), όπως: α) εξήντα ένας (61) 

δάσκαλοι αναφέρουν ότι η αύξηση της θερµοκρασίας είτε από µόνη της είτε επειδή 

προκαλεί µείωση των βροχοπτώσεων, ξηρασίες, καύσωνες ή ερηµοποίηση, δεν ευνοεί την 

ανάπτυξη των φυτών. β) τριάντα δύο (32) δάσκαλοι αναφέρουν ότι γενικά οι κλιµατικές 
αλλαγές δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών, γιατί αυτά δεν προλαβαίνουν να 

προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες. γ) είκοσι ένας (21) δάσκαλοι δίνουν κάποιες 
εξηγήσεις που δείχνουν εµφανή σύγχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε άλλα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα (ρύπανση, «τρύπα» όζοντος και όξινη βροχή). δ) πέντε (5) 

από αυτούς δίνουν εξηγήσεις που σχετίζονται µε την αύξηση του CO2 και ε) τριάντα δύο 

(32) δάσκαλοι αναφέρουν διάφορες άλλες εξηγήσεις που δεν είναι δυνατό να 

οµαδοποιηθούν. 

 

5.1.3.4   Φαινόµενο του θερµοκηπίου και «τρύπα» του όζοντος 

 

Τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων 26 και 29, δείχνουν ότι οι δάσκαλοι του δείγµατος 
έχουν εναλλακτική αντίληψη για τη σχέση του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε την 

«τρύπα» του όζοντος. Συγκεκριµένα, στην ερώτηση 26 (βλ. πίν. 4.39), το 70,0% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι µια ενδεχόµενη αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, θα 

αυξήσει τις περιπτώσεις καρκίνου του δέρµατος. Την ύπαρξη των αντιλήψεων αυτών, 

ενισχύουν και τα αποτελέσµατα της ερώτησης 29 (βλ. πίν. 4.40), σύµφωνα µε τα οποία το 

75,6% των ερωτηθέντων δασκάλων θεωρεί ότι η «τρύπα» στο στρώµα του όζοντος θα 

δηµιουργήσει αύξηση και στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.  

Παρόµοιες εναλλακτικές αντιλήψεις έχουν φανεί και σε άλλες έρευνες. Στην έρευνα 

των Boyes & Stanisstreet (1992) φάνηκε η αντίληψη ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

συνδέεται µε τη µείωση στο στρώµα του όζοντος. Στην έρευνα της Dove (1996), κοινή 

αντίληψη των περισσοτέρων ήταν πως το φαινόµενο του θερµοκηπίου προκαλείται από 

την ηλιακή ακτινοβολία που περνά µέσω των «τρυπών» στο στρώµα του όζοντος και 
θερµαίνει τη γη. Η σύγχυση µεταξύ του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της «τρύπας» 

στο στρώµα του όζοντος αποκαλύφθηκε σε ποσοστό 68% µε δηλώσεις όπως: «µε την 

καταστροφή του όζοντος περισσότερες ακτίνες του ήλιου θα εισέρχονται στη γη και θα 

εντείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου».  

Οι Groves, et al. (1999), αποκάλυψαν την ιδιαίτερη σύγχυση σχετικά µε τη σχέση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου µε τον καρκίνο του δέρµατος. Στην ίδια έρευνα 
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παρουσιάστηκε σύγχυση για τις αιτίες του φαινοµένου του θερµοκηπίου, αναφέροντας 
σχετικά ως τέτοιες, τα ραδιενεργά απόβλητα, την όξινη βροχή, και την «τρύπα» του 

όζοντος. ∆ίνεται εξήγηση του τύπου ότι εξαιτίας της «τρύπας» στο στρώµα του όζοντος, 
φτάνουν στη γη πάρα πολλές ακτίνες του ήλιου. 

Τα αποτελέσµατα αυτά βρέθηκαν και στη έρευνα των Boyes & Stanisstreet (1993) σε 
παιδιά δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Οι Summers et al. (2001), αποκάλυψαν την αντίληψη ότι οι «τρύπες»  στο στρώµα 

όζοντος είναι υπεύθυνες για την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου και τη σύγχυση του στρώµατος του όζοντος µε το 

ατµοσφαιρικό CO2.  

Η Κhalid  (2001), στην έρευνά της αποκάλυψε σχετικές αντιλήψεις όπως: ότι η 

µείωση όζοντος µπορεί να προκαλέσει την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω του 

φαινόµενου του θερµοκηπίου και το αντίθετο. Οι άνθρωποι καταστρέφουν το όζον και 
αυτό προκαλεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου µπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρµατος. Αφού υπάρχει η εναλλακτική 

αντίληψη ότι το φαινόµενου του θερµοκηπίου εντείνει τη µείωση του όζοντος, άρα µε τη 

µείωση αυτή, περισσότερες ηλιακές ακτίνες θα εισέρχονται στη γη οι οποίες θα 

συµβάλλουν στην αύξηση του καρκίνου του δέρµατος.  
Επίσης η Κhalid  (2003), βρήκε παρόµοιες αντιλήψεις όπως: ότι η εισερχόµενη 

ηλιακή ακτινοβολία είναι αυτή που δηµιουργεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου και ότι οι 
«τρύπες» στο στρώµα του όζοντος είναι υπεύθυνες για το φαινόµενο του θερµοκηπίου.  

Παρόµοιες εναλλακτικές αντιλήψεις αναφέρθηκαν από τους Boyes et al., (1993) και 
Khalid (2000) µε φοιτητές κολλεγίων, καθώς και στην έρευνα που διεξήγαγαν οι 
Κουλαϊδής κ.ά. (1994), βρέθηκαν ανάλογες εναλλακτικές αντιλήψεις σε δασκάλους. 

Κατά τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων (βλ. πίν. 4.73), φάνηκε ότι το 

95,8% των δασκάλων που έχουν την εναλλακτική αντίληψη ότι η αύξηση του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου θα αυξήσει και τις περιπτώσεις δερµατικής καρκινοπάθειας, εµφανίζουν 

και την εναλλακτική αντίληψη πως και η «τρύπα» του όζοντος επιδεινώνει το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου. Αντίθετα, το 57,1% των δασκάλων που, σωστά κατανοούν πως το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου δε σχετίζεται µε την αύξηση του καρκίνου του δέρµατος, 
κατανοούν και ότι η «τρύπα» του όζοντος δεν επιδεινώνει το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έδειξε ακόµη ότι ο «τόπος καταγωγής» των 

δασκάλων (ο τόπος που µεγάλωσε ο καθένας), επηρεάζει στατιστικά σηµαντικά και τις 
απαντήσεις τους στην ερώτηση 26 (για το αν η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

δηµιουργήσει περισσότερες δερµατικές καρκινοπάθειες). Συγκεκριµένα, (βλ. πίν. 4.54),  οι 
δάσκαλοι των αστικών περιοχών, απαντούν σωστά σε µεγαλύτερο ποσοστό (28,1%) από 

τους δασκάλους των αγροτικών περιοχών (ποσοστό σωστής απάντησης 14,4%) και των 

ηµιαστικών περιοχών (ποσοστό σωστής απάντησης 5,6%). Αυτό πιθανώς να οφείλεται 
στην πληρέστερη ενηµέρωση, από τα µέσα ενηµέρωσης, που υπάρχει στα µεγάλα αστικά 

κέντρα.  

 

5.1.3.5   Οι λύσεις που προτείνουν οι δάσκαλοι για να µειωθεί η ένταση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου   

 

Οι λύσεις που προτείνονται από τους δασκάλους, στην ερώτηση 30, δεν αναφέρονται 
όλες στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (βλ. πίν. 4.41). Μόνο το 31,3% των δασκάλων 

προτείνει λύσεις που αφορούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οι λύσεις αυτές κάνουν 

λόγο για:  

- περιορισµό της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα CO2 
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- περιορισµό της καύσης των υδρογονανθράκων   

- περιορισµό εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

- λήψη µέτρων προστασίας της ατµόσφαιρας από την εκποµπή του CO2 

- αναδασώσεις - να φυτευτούν πολλά δέντρα που να συγκρατούν τη σκόνη και τα 

διάφορα αέρια 

- εναλλακτικές µορφές ενέργειας   
- αντικατάσταση του πετρελαίου µε άλλα καύσιµα 

- απαγόρευση χλωροφθορανθράκων  

- µείωση των απαιτήσεών µας για κατανάλωση 

- κατανάλωση λιγότερης ενέργειας 
- συνειδητοποίηση-ευαισθητοποίηση των ανθρώπων απέναντι στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου 

- κρατικό έλεγχο στα εργοστάσια-ταβέρνες µέσα µεταφοράς και αλλαγή της συνήθειας 
των οικογενειών όσον αφορά τη χρήση αυτοκινήτων και τρόπων οικιακής 
θέρµανσης. 
 Το 32,7% αυτών, προτείνει λύσεις που αφορούν στη ρύπανση. Οι λύσεις αυτές 

κάνουν λόγο για:  

- περιορισµό της ατµοσφαιρικής µόλυνσης 
- περιορισµό των ρύπων  

- περιορισµό καυσαερίων  

- περιορισµό της µόλυνσης του περιβάλλοντος   
- λιγότερη ρύπανση του αέρα 

- καταλύτες αυτοκινήτων 

- λήψη µέτρων για τη ρύπανση του περιβάλλοντος 
- λιγότερη χρήση χηµικών ουσιών 

- µικρότερη χρήση εντοµοκτόνων 

- έλεγχος των καυσαερίων-εξατµίσεων µε φίλτρα 

- αποφυγή πυρηνικών δοκιµών. 

Το 2,8% προτείνει λύσεις που αναφέρονται στην «τρύπα» του όζοντος. Οι λύσεις 
αυτές κάνουν λόγο για:  

- µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης ώστε να διατηρηθεί το όζον στα όρια που 

πρέπει 
- µείωση της τρύπας του όζοντος 
- να γίνεται λιγότερη χρήση προϊόντων µε προωθητικά αέρια γιατί καταστρέφεται το 

όζον.   

Έτσι, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι δάσκαλοι που προτείνουν αυτές τις 
λύσεις, τρέφουν εναλλακτικές αντιλήψεις για τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και σ’ αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Υπάρχει, τέλος, 
κι ένα σηµαντικό ποσοστό δασκάλων (18,9%), που προτείνει διάφορες άλλες λύσεις που 

δεν είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, πίν. ΙΙΙ.8 & Κεφ. 3, 

κωδικοποίηση ερώτησης 30)  

Παρόµοιες εναλλακτικές αντιλήψεις βρέθηκαν και στην έρευνα των Groves & Pugh 

(1999), στην οποία οι ερωτηθέντες, ανέφεραν ως αιτίες του φαινοµένου του θερµοκηπίου, 

τα ραδιενεργά απόβλητα, την όξινη βροχή, και την «τρύπα» του όζοντος. Τρία άλλα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα: τα πυρηνικά αποθέµατα, το ζήτηµα της εξαφάνισης των 

ειδών και η ρύπανση των παραλιών, εµφανίστηκαν επίσης να συνδέονται λανθασµένα µε 
το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανέφερε σωστά ότι η 

φύτευση περισσότερων δέντρων θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη µείωση του φαινόµενου 

του θερµοκηπίου. Εντούτοις, η συγκεκριµένη έρευνα δεν αποκάλυψε εάν οι ερωτηθέντες 
κατέχουν τις κατάλληλες εξηγήσεις, γιατί αυτές οι ενέργειες θεωρούνται χρήσιµες. 
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5.2 Συµπεράσµατα  

5.2.1 Γενικά 

 

Ο βασικός σκοπός της έρευνάς µας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των  

δασκάλων του ∆ηµοτικού Σχολείου, για το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου και τη 

Βιοποικιλότητα. Η επιλογή αυτή έγινε από τον ερευνητή, επειδή, όπως φαίνεται και από 

την Εισαγωγή, το φαινόµενο του θερµοκηπίου σχετίζεται µε ένα πολύ σηµαντικό 

περιβαλλοντικό πρόβληµα (ίσως το σηµαντικότερο), αυτό της υπερθέρµανσης του πλανήτη 

και η βιοποικιλότητα σχετίζεται µε ένα άλλο, επίσης σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα, 

αυτό της εξαφάνισης των ειδών. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι πρέπει να διερευνηθούν οι 
αντιλήψεις που έχουν οι δάσκαλοι γι’ αυτά.  

Τα θέµατα αυτά είναι πολύπλοκα και για κάθε πτυχή τους δεν υπάρχει µία µόνο 

άποψη, αφού ούτε και η επιστηµονική κοινότητα δε συµφωνεί (βλ. επιπτώσεις από την 

αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, υποκ. 1.3.2.3). Οι Boyes et al (1993),  

αναφέροντας  τις διάφορες  πηγές,  περιγράφουν την υπερθέρµανση της γης από την 

αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου σαν ένα «εκ των προβληµάτων που απασχολούν 

την ανθρωπότητα, ίσως το πιο καταστροφικό εκ των συνεπειών του...». Αυτή τη στιγµή, η 

αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι ένα αµφισβητούµενο θέµα στην 

επιστηµονική κοινότητα, µε διαφωνίες πέρα από την ύπαρξή του, και για το µέγεθός του, 

καθώς και για τα πιθανά αποτελέσµατά του που συνεχίζονται ακόµα. Ακόµα όµως κι έτσι, 
επειδή η πιθανότητα για σοβαρές συνέπειες, εξαιτίας της αύξησης του φαινοµένου αυτού 

είναι µεγάλη, το γεγονός αυτό το καθιστά, και αυτό και άλλα σχετικά περιβαλλοντικά 

ζητήµατα, σηµαντικά, στην επιστηµονική εκπαίδευση (Groves & Pugh, 1999).  Αυτό 

αποτελεί µια επιπρόσθετη δυσκολία στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας και 
στην εξαγωγή συµπερασµάτων, γιατί είναι δύσκολο ν’ ανακαλυφτούν όλες οι σχέσεις των 

επιµέρους θεµάτων µεταξύ τους. 
Είναι πιθανό, οι δάσκαλοι στην παρούσα µελέτη, να µην έχουν γνωρίσει τυπικά µέσω 

της εκπαίδευσης, τη βιοποικιλότητα και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Είναι πιθανό, η 

εµπειρία τους µε αυτά να περιορίζεται σε αυτό που έχουν µάθει ανεπίσηµα µέσω των 

διαφόρων µέσων ενηµέρωσης όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο περιοδικός τύπος και, 
τα τελευταία χρόνια, και το διαδίκτυο. Αυτό βέβαια είναι προσωπική µας σκέψη και δεν 

προκύπτει από την παρούσα έρευνα. Αποτελεί λοιπόν έναν από τους περιορισµούς της 
συγκεκριµένης έρευνας. Ο Lave (1988, σσ.14-15) επισηµαίνει ότι η γνώση είναι 
συνδεδεµένη, και ότι η «καθηµερινή εµπειρία είναι ο σηµαντικότερος τρόπος µε τον οποίο 

ο πολιτισµός προσκρούει στα άτοµα». Κατά συνέπεια, η καθηµερινή εµπειρία των 

δασκάλων, που περιλαµβάνει τις συγκρούσεις τους µε τις περιγραφές των διαφόρων µέσων 

ενηµέρωσης και τις εξηγήσεις των σηµερινών περιβαλλοντικών εννοιών, ζητηµάτων ή 

προβληµάτων, µπορεί να διαδραµατίσει ισχυρότερο ρόλο από ό,τι η γνώση που έχουν 

αποκτήσει µέσω της εκπαίδευσης ή της εµπειρίας τους στην τάξη. 

Ο ρόλος των µέσων ενηµέρωσης µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικός παράγοντας στη 

δηµιουργία συγχύσεων και εναλλακτικών αντιλήψεων µεταξύ των δασκάλων, αφού 

φαινοµενικά είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της γνώσης των δασκάλων 

και στη διαµόρφωση της σκέψης τους.  Αρκετοί ερευνητές εξάλλου, έχουν αναφερθεί στην 

επιρροή των µέσων ενηµέρωσης στις γνώσεις των φοιτητών (Boyes et al., 1995; Dove, 

1996; Khalid, 2001) και στα αποτελέσµατά τους στις απόψεις των  ανθρώπων (Somerville, 

1996).   

 Η παρουσία εναλλακτικών αντιλήψεων µπορεί επίσης να αποδοθεί στην ατελή 

πληροφόρηση από το σχολείο (Khalid, 2001). Μερικοί φοιτητές, στην έρευνα της Khalid, 

ισχυρίστηκαν ότι η σχολική ή η πανεπιστηµιακή τους εκπαίδευση δεν άσκησε καµία 
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πραγµατική επίδραση στη γνώση τους. Αντίθετα, θυµήθηκαν τις πληροφορίες από τα µέσα 

ενηµέρωσης.  
Η Khalid (2001), θεώρησε ότι η έρευνά της θα βοηθούσε να καθοριστούν οι 

διάφορες εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν οι Αµερικανοί δάσκαλοι. Στην ίδια λογική 

τέθηκε και ο σκοπός της δικής µας έρευνας. Σαν εκπαιδευτικοί, έχουµε καθήκον να 

εξασφαλίσουµε τη βεβαιότητα ότι οι πληροφορίες που δίνουµε στους µαθητές µας είναι 
τόσο σωστές, όσο το επιτρέπει η ταχύτητα εναλλαγής της γνώσης (Dove, 1996). Ως εκ 

τούτου, εάν οι δάσκαλοι παραπληροφορούνται ή έχουν ελλιπή κατανόηση αυτών των 

εννοιών, είναι πολύ πιθανό, να διαιωνίζουν αυτές τις εναλλακτικές αντιλήψεις τους και 
στους µαθητές τους (Hooper, 1988). 

 

 

5.2.2 Περιορισµοί της έρευνας 

 

Η επίδοση των ερωτηµατολογίων έγινε λίγες ηµέρες πριν από τις διακοπές του 

Πάσχα. Κατά την προσωπική µας άποψη, η περίοδος αυτή δεν είναι ενδεδειγµένη για 

τέτοια διαδικασία, µιας και στα σχολεία, την περίοδο αυτή, συνήθως επικρατεί µια σχετική 

αναστάτωση, λόγω της προετοιµασίας για τη γιορτή του Πάσχα. ∆εν είναι και η καλύτερη 

περίοδος περισυλλογής και υψηλής απόδοσης και για τους µαθητές και για τους 
δασκάλους, ενόψει των επικείµενων διακοπών. Όµως επειδή ο χρόνος λειτουργούσε 
πιεστικά για την ολοκλήρωση της έρευνας, τα ερωτηµατολόγια τελικά,  επιδόθηκαν τη 

συγκεκριµένη περίοδο. Μάλιστα, σαν αντιστάθµισµα αυτού, η επίδοση έγινε προσωπικά 

από τον ερευνητή και όχι µέσω τρίτων. 

Από τις τρεις πτυχές της βιοποικιλότητας, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των 

δασκάλων µόνο για τις δύο: την ποικιλότητα των ειδών και τη γενετική ποικιλότητα. Οι 
αντιλήψεις τους για την ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων δε διερευνήθηκε στην παρούσα 

έρευνα. Οι ερωτήσεις που αφορούν στην πανίδα είναι λιγότερες από αυτές για τη χλωρίδα. 

Για το φαινόµενο του θερµοκηπίου, τα περισσότερα ερωτήµατα είναι δηλωτικά και 
ζητείται από τους ερωτώµενους µόνο να δηλώσουν αν συµφωνούν ή διαφωνούν µε την 

κάθε δήλωση. ∆ε ζητείται το «γιατί» της κάθε δήλωσης. 
Μια άλλη πτυχή που δε διερευνήθηκε, είναι οι πηγές από τις οποίες οι δάσκαλοι 

αντλούν την πληροφόρησή τους για τα εν λόγω θέµατα. Αυτό θεωρούµε ότι είναι ένα θέµα 

που χρειάζεται διερεύνηση, γιατί πιθανώς, µεταξύ άλλων, να καταδείξει και το πώς 
δηµιουργούνται ή ενισχύονται οι εναλλακτικές αντιλήψεις στους δασκάλους. 

Οι ερωτήσεις ήταν πολλές και το ερωτηµατολόγιο θα γινόταν πολύ µεγαλύτερο αν 

υπήρχαν και άλλα ερωτήµατα, πράγµα το οποίο θα αποτελούσε αιτία για τη µη 

συµπλήρωσή του από µεγάλο αριθµό δασκάλων. Έτσι, υπήρχε η πιθανότητα να µη 

συµπληρωθεί ικανοποιητικός αριθµός ερωτηµατολογίων από τα σχολεία που είχαν 

κληρωθεί για να γίνει η επίδοσή του.  Αν η έρευνα αναφερόταν µόνο στις αντιλήψεις για 

τη βιοποικιλότητα, ή µόνο για το φαινόµενο του θερµοκηπίου, θα γινόταν διερεύνηση σε 
όλες τις πτυχές τους και σε βάθος. Εδώ όµως, ο στόχος ήταν µια πρώτη διερεύνηση για την 

ύπαρξη εναλλακτικών αντιλήψεων των δασκάλων και για τα δύο προαναφερθέντα θέµατα 

Στη συνέχεια, η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των 

συµπερασµάτων που προέκυψαν απ’ αυτή.  
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5.2.3   Συµπεράσµατα σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα του 
πλανήτη σήµερα 

 

• Οι δάσκαλοι του δείγµατος συνολικά αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήµατα, τα 

οποία οµαδοποιήθηκαν σε 11 κατηγορίες.  
• Το περισσότερο γνωστό περιβαλλοντικό πρόβληµα είναι η ρύπανση.  

• Το φαινόµενο του θερµοκηπίου, ενώ παγκοσµίως θεωρείται ως ένα πάρα πολύ 

σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα, αναφέρεται µόνο από τους µισούς περίπου 

δασκάλους του δείγµατος. 
• Η εξαφάνιση των ειδών, που σχετίζεται µε τη µείωση της βιοποικιλότητας, αναφέρεται 

από το 1/6 περίπου των δασκάλων του δείγµατος. 
• Η «τρύπα» του όζοντος, η καταστροφή των βιοτόπων, η υπερεκµετάλλευση φυσικών 

πόρων, η λειψυδρία, η διάβρωση του εδάφους, η όξινη βροχή, τα µεταλλαγµένα και ο 

υπερπληθυσµός, είναι, σύµφωνα µε τη δική µας κατηγοριοποίηση, τα υπόλοιπα 

προβλήµατα που αναφέρθηκαν. 

• Κατά Μ.Ο. οι δάσκαλοι αναφέρουν 2-3 προβλήµατα (Μ.Ο.=2,65).  

 

5.2.4  Συµπεράσµατα σχετικά µε τη Βιοποικιλότητα 

5.2.4.1  Γενικά 

  

• Οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν πλήρως την ποικιλότητα των ειδών (την ποικιλότητα που 

σχετίζεται µε τον αριθµό των ειδών). 

• Η γενετική ποικιλότητα αναγνωρίζεται µόνο από λίγους δασκάλους. 
• Η ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων δεν εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα. 

• Οι περισσότεροι, για να αιτιολογήσουν την ποικιλότητα µεταξύ των ειδών και των 

ατόµων του ίδιου είδους, αναζητούν ερµηνείες κυρίως στο κλίµα και σε άλλους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

• Ένας σηµαντικός αριθµός δασκάλων, προσπαθώντας να αιτιολογήσει την ποικιλότητα 

των οργανισµών, αναζητά ερµηνείες που αναφέρονται στην επιθυµία και το σκοπό των 

οργανισµών για προσαρµογή και επιβίωση (τελεολογικές). 
 

5.2.4.2  Σχετικά µε τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας 

 

• Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι του δείγµατος φαίνεται να έχουν σωστή αντίληψη για την 

ελληνική βιοποικιλότητα. 

• Περισσότεροι από τους µισούς φαίνεται να έχουν µια ρεαλιστική εικόνα για τον 

πλούτο της ελληνικής χλωρίδας (για τον αριθµό των ειδών των φυτών που υπάρχουν 

στην Ελλάδα), ένα σηµαντικό ποσοστό όµως δε γνωρίζει και δεν µπορεί να κάνει ούτε 
σωστή εκτίµηση για τον αριθµό των ειδών αυτών. 

• Όσον αφορά όµως στον αριθµό των ενδηµικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, οι µισοί 
περίπου δάσκαλοι δείχνουν να υποτιµούν τον αριθµό αυτόν, ενώ ένα µικρό ποσοστό 

φαίνεται να έχει σωστή αντίληψη για το θέµα αυτό. 

• Γενικά λοιπόν, οι δάσκαλοι του δείγµατος, ενώ σωστά θεωρούν την ελληνική χλωρίδα 

πλούσια, ωστόσο αδυνατούν να εκτιµήσουν τον αριθµό των ειδών των φυτών και 
κυρίως των ενδηµικών ειδών που φύονται στον ελλαδικό χώρο. 
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• Οι δάσκαλοι που έχουν εκπονήσει κάποιο πρόγραµµα Π.Ε. γνωρίζουν καλύτερα  τον 

αριθµό των ενδηµικών ειδών, σε αντίθεση µε αυτούς που δεν έχουν εκπονήσει κανένα 

πρόγραµµα Π.Ε.. 

• Οι δάσκαλοι που έχουν µεγαλώσει σε αγροτικές περιοχές, φαίνεται να εκτιµούν πιο 

σωστά τον αριθµό των ειδών της ελληνικής χλωρίδας, από αυτούς που µεγάλωσαν σε 
ηµιαστικές και αστικές περιοχές.  

• Οι δάσκαλοι που κάνουν λανθασµένη εκτίµηση του αριθµού των ειδών της χλωρίδας 
στην Ελλάδα, κάνουν λάθος και στην εκτίµηση των ενδηµικών ειδών της. Όµως, και 
από αυτούς που εκτιµούν σωστά τον αριθµό των ειδών των φυτών της Ελλάδας, µόνο 

το 1/4 εκτιµά σωστά και τον αριθµό των ενδηµικών ειδών. ∆ηλαδή όσοι δε γνωρίζουν 

τον αριθµό των ειδών των φυτών της χώρας µας, δε γνωρίζουν ούτε τον αριθµό των 

ενδηµικών ειδών, αλλά και αυτοί που γνωρίζουν τον αριθµό των ειδών των φυτών που 

υπάρχουν στην Ελλάδα, αδυνατούν να κάνουν σωστή εκτίµηση και του αριθµού των 

ενδηµικών φυτών. 

• Οι µισοί περίπου από τους δασκάλους του δείγµατος, αναγνωρίζουν ότι η 

χαρακτηριστική ελληνική βλάστηση είναι η µακία. Σηµαντικό είναι το ποσοστό αυτών 

που αναφέρουν σαν τύπο βλάστησης τη «µεσογειακή».  

• Περισσότεροι από τους µισούς δασκάλους θεωρούν το κλίµα ως αιτία της πλούσιας 
κρητικής χλωρίδας, µεγάλο ποσοστό δασκάλων θεωρεί ως αιτία το έδαφος της Κρήτης, 
ενώ λιγότεροι κάνουν λόγο για το ανάγλυφό της, τη γεωγραφική της θέση-αποµόνωση 

και τη µικρή σχετικά ανθρώπινη παρέµβαση. Γενικά όµως, οι δάσκαλοι αναφέρουν 

κατά Μέσο Όρο, µόνο µία - δύο αιτίες για να αιτιολογήσουν τον πλούτο της χλωρίδας 
της Κρήτης, εµφανίζοντας έτσι ελλιπή γνώση του θέµατος αυτού. 

• Οι δάσκαλοι που έχουν παρακολουθήσει επιµόρφωση στην Π.Ε. ή την Οικολογία, 

αναφέρουν περισσότερες αιτίες κατά Μέσο Όρο από αυτούς που δεν έχουν 

παρακολουθήσει καµία επιµόρφωση. 

• Το µεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων του δείγµατος εκφράζει µια αρνητική εκτίµηση 

για την κατάσταση της ελληνικής φύσης, ενώ µόνο το 1/3 αυτών έχει την αντίληψη ότι 
η ελληνική φύση βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτή των περισσοτέρων 

Ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα οι δάσκαλοι που έχουν εκπονήσει κάποιο πρόγραµµα 

Π.Ε., εµφανίζουν µεγαλύτερη τάση υποτίµησης της ποιότητας της ελληνικής φύσης, 
από αυτούς που δεν έχουν εκπονήσει κανένα πρόγραµµα Π.Ε.. Η εκπόνηση λοιπόν, 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων από τους δασκάλους, µάλλον ενισχύει την αντίληψη 

υποτίµησης για την ποιότητα της ελληνικής φύσης. 
 

5.2.4.3  Σχετικά µε τα αίτια της µείωσης της βιοποικιλότητας 

 

• Οι δάσκαλοι του δείγµατος, στην πλειονότητά τους επιδεικνύουν πλήρη κατανόηση 

σχετικά µε τα αίτια µείωσης της βιοποικιλότητας. Θεωρούν την υπερβόσκηση ως 
µεγαλύτερη απειλή της βιοποικιλότητας από τα σκουπίδια και την καταστροφή των 

τόπων που ζουν τα ζώα, ως επίσης µεγαλύτερη απειλή από άµεσες παρεµβάσεις όπως 
είναι το κυνήγι. Επίσης, κατανοούν πλήρως ότι παρεµβάσεις όπως οι αποξηράνσεις και 
οι εκχερσώσεις, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ενώ κατανοούν σε 
µεγάλο βαθµό ότι η εισαγωγή ξένων ειδών σε µια χώρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα της χώρας. Όµως, µόνο οι µισοί από αυτούς θεωρούν τη διάβρωση του 

εδάφους µεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα, από το νέφος, ενώ µεγάλο ποσοστό 

θεωρεί το νέφος ως µεγαλύτερη απειλή από τη διάβρωση του εδάφους (εναλλακτική 

αντίληψη). 
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• Οι απόφοιτοι του Π.Τ.∆.Ε. (µη συµπεριλαµβανοµένων αυτών που φοίτησαν στα 

τµήµατα εξοµοίωσης) εµφανίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό την αντίληψη ότι το κυνήγι 
είναι µεγαλύτερη απειλή απ’ την καταστροφή των τόπων διαβίωσής τους, από τους 
δασκάλους των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών.  

• Οι απόφοιτοι του Π.Τ.∆.Ε. (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που φοίτησαν στα 

τµήµατα εξοµοίωσης), κατανοούν σε µεγαλύτερο ποσοστό  ότι η εισαγωγή ξένων 

ειδών σε µια χώρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητά της, από αυτούς που 

δεν έχουν φοιτήσει σε αυτά. 

• Οι νεότεροι δάσκαλοι (που έχουν 1-10 έτη υπηρεσίας), δηλώνουν πως δε γνωρίζουν το 

πρόβληµα της εισαγωγής των ξένων ειδών σε µια χώρα και τις επιπτώσεις του, σε 
µεγαλύτερο ποσοστό από τους δασκάλους µε περισσότερα έτη υπηρεσίας. 

• Οι δάσκαλοι που έχουν σωστή αντίληψη για την υπερβόσκηση και τα σκουπίδια, ως 
απειλές της βιοποικιλότητας (ότι η υπερβόσκηση είναι µεγαλύτερη απειλή από τα 

σκουπίδια), κατανοούν σωστά και ότι οι αποξηράνσεις και οι εκχερσώσεις αλλά και η 

εισαγωγή ξένων ειδών σε µια χώρα, δηµιουργούν προβλήµατα στη βιοποικιλότητα της 
χώρας αυτής. Μεγάλο ποσοστό δασκάλων που εµφανίζουν την εναλλακτική αντίληψη 

ότι τα σκουπίδια είναι µεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα από την 

υπερβόσκηση, θεωρούν λανθασµένα και ότι η εισαγωγή ξένων ειδών σε µια χώρα, δε 
δηµιουργεί προβλήµατα στη βιοποικιλότητα της χώρας αυτής (εναλλακτική αντίληψη). 

• Μεγάλο ποσοστό των δασκάλων που κατανοούν ότι η εισαγωγή ξένων ειδών σε µια 

χώρα, δηµιουργεί προβλήµατα στη βιοποικιλότητα της χώρας αυτής, κατανοούν και ότι 
η διάβρωση του εδάφους είναι σηµαντικότερη απειλή από το νέφος. Μεγάλο ποσοστό 

επίσης αυτών που θεωρούν ότι η εισαγωγή ξένων ειδών σε µια χώρα, δε δηµιουργεί 
προβλήµατα στη βιοποικιλότητα της χώρας αυτής (εναλλακτική αντίληψη), θεωρούν 

και ότι το νέφος είναι σηµαντικότερη απειλή από τη διάβρωση του εδάφους 
(εναλλακτική αντίληψη). 

• Σχετικά µε το πρόβληµα της µείωσης της βιοποικιλότητας, είναι εµφανής η αντίληψη 

ότι οι σηµερινοί ρυθµοί εξαφάνισης των ειδών, παγκοσµίως, είναι οι µεγαλύτεροι από 

την εµφάνιση του ανθρώπου στη Γη. Γενικότερα, στις εκτιµήσεις των δασκάλων για 

την κατάσταση της άγριας χλωρίδας και πανίδας, µετά από 15 χρόνια, επικρατεί µια 

απαισιόδοξη αντίληψη ή στην καλύτερη περίπτωση, µια αντίληψη πολύ χειρότερης 
κατάστασης από τη σηµερινή. Ελάχιστοι δάσκαλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

συγκεκριµένες εκτιµήσεις για τις ρεαλιστικές διαστάσεις του προβλήµατος.  
 

5.2.4.4  Σχετικά µε την αξία της βιοποικιλότητας και το ρόλο του ανθρώπου στο 

ζήτηµα της προστασίας της  

 

• Οι δάσκαλοι στην πλειονότητά τους θεωρούν πως ο τρόπος ζωής που επιλέγουµε έχει 
αποφασιστική επίδραση στην προστασία της βιοποικιλότητας. 

• Οι λόγοι για τους οποίους αξίζει να προστατεύουµε τη  βιοποικιλότητα, είναι κατά 

κύριο λόγο η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και κατά δεύτερο λόγο, η 

χρηστικότητά της για τον άνθρωπο και την επιβίωσή του. Ελάχιστες αναφορές γίνονται 
για την ηθική αξία της βιοποικιλότητας. 
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5.2.4.5  Σχετικά µε τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση καθώς και τη δυνατότητά του 

να προβλέψει και να επανορθώσει τ’ αποτελέσµατα των παρεµβάσεών του σ’ αυτήν 

 

• Υπάρχει η άποψη ότι ο άνθρωπος είναι εξαρτηµένος απ’ τη φύση για να επιβιώσει. 
∆ιαφωνούν µε την άποψη ότι ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνατότητες και δικαίωµα 

να εκµεταλλεύεται τη φύση λόγω της ανωτερότητάς του και της νοηµοσύνης του. 

• Υπάρχει διχογνωµία για το αν ο άνθρωπος µε την τεράστια γνώση και τεχνολογία που 

διαθέτει, µπορεί να προβλέψει και να επανορθώσει τα αποτελέσµατα της επέµβασής 
του στη φύση. 

 

5.2.5  Συµπεράσµατα σχετικά µε το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου 

5.2.5.1   Σχετικά µε τα αίτια του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

 

• Το διοξείδιο του άνθρακα αναγνωρίζεται ως αέριο θερµοκηπίου από την πλειονότητα 

των δασκάλων. Λιγότεροι δάσκαλοι αναγνωρίζουν το µεθάνιο, το νιτρώδες οξείδιο, 

τους χλωροφθοράνθρακες, το όζον και τους υδρατµούς, ως αέρια θερµοκηπίου. 

• Η παρούσα έρευνα δεν ήταν δυνατόν να αποκαλύψει αν αυτοί που αναφέρουν το όζον 

στα αέρια θερµοκηπίου, γνωρίζουν πραγµατικά τη δράση του συγκεκριµένου αερίου ή 

το αναφέρουν λόγω της εναλλακτικής αντίληψης για τη σχέση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου µε την «τρύπα» του όζοντος. 
• Μεγάλο ποσοστό δασκάλων αναφέρει και διάφορα άλλα ως αέρια θερµοκηπίου όπως 

το µονοξείδιο του άνθρακα, το άζωτο ή ενώσεις του, το θείο ή ενώσεις αυτού (όµως, 
ένας δάσκαλος αναφέρει το εξαφθοριούχο θείο, που συγκαταλέγεται στα αέρια 

θερµοκηπίου). 

• Από τα αέρια που καταγράφονται ευρέως στη βιβλιογραφία, ως αέρια θερµοκηπίου, οι 
δάσκαλοι του δείγµατος φαίνεται να γνωρίζουν, κατά Μέσο Όρο, ένα-δύο αέρια µόνο 

(Μ.Ο=1,30). 

• Μόνο το 1/3 περίπου των δασκάλων του δείγµατος, έχουν σωστή αντίληψη για τη 

λειτουργία των αερίων θερµοκηπίου και κατανοούν ότι τα αέρια θερµοκηπίου δεν 

απορροφούν µέρος από την ηλιακή ακτινοβολία, αφού η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται 
από τον ήλιο προς τη γη. Τα αέρια θερµοκηπίου απορροφούν µέρος της ανακλώµενης, 
από τη γη προς το διάστηµα, ακτινοβολίας. Οι δάσκαλοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων 

(δε συµπεριλαµβάνονται αυτοί που έχουν παρακολουθήσει τµήµατα εξοµοίωσης),  
γνωρίζουν, σε µεγαλύτερο ποσοστό τη λειτουργία των αερίων θερµοκηπίου, από τους 
αποφοίτους των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών.  

• Η πλειονότητα των δασκάλων γνωρίζει ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο 

θερµοκηπίου που υπάρχει σε µεγαλύτερη ποσότητα στην ατµόσφαιρα. Οι δάσκαλοι 
των Π.Τ.∆.Ε. (συµπεριλαµβάνονται και αυτοί που έχουν παρακολουθήσει τµήµατα 

εξοµοίωσης), γνωρίζουν την αφθονία του διοξειδίου του άνθρακα σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από αυτούς που δεν έχουν φοιτήσει σ’ αυτά, αλλά µόνο σε Παιδαγωγικές 
Ακαδηµίες. 

• Περισσότεροι από τους µισούς δασκάλους, έχουν την εναλλακτική αντίληψη ότι το 

διοξείδιο του άνθρακα είναι το πιο δραστικό αέριο θερµοκηπίου. Οι παλαιότεροι 
δάσκαλοι (που έχουν 21 έτη υπηρεσίας και πάνω), δηλώνουν άγνοια σε πολύ 

µικρότερο ποσοστό από τους νεότερους, στη συγκεκριµένη ερώτηση. 

• Γενικότερα επικρατεί η αντίληψη ότι αφού το CO2 είναι το πιο άφθονο αέριο 

θερµοκηπίου της ατµόσφαιρας, είναι και το πιο δραστικό. 
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5.2.5.2 Σχετικά µε τη διαφορά του φαινοµένου του θερµοκηπίου σαν φυσικό 

φαινόµενο και του προβλήµατος της υπερθέρµανσης του πλανήτη, λόγω της αύξησής 

του  

 

• Στην πλειονότητα των δασκάλων υπάρχει η εναλλακτική αντίληψη ότι το φαινόµενο 

θερµοκηπίου δεν αποτελεί  αιτία ύπαρξης της ζωής στη Γη. Η ύπαρξη του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου συνδέεται µε την εµφάνιση του ανθρώπου στον πλανήτη. ∆ηλαδή 

θεωρούν ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου άρχισε να δηµιουργείται από τον άνθρωπο. 

Είναι εµφανής η εναλλακτική αντίληψη των δασκάλων ότι το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου ταυτίζεται µε το περιβαλλοντικό πρόβληµα της υπερθέρµανσης του 

πλανήτη από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
• Το µεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων που έχει σωστή αντίληψη για το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου ως αιτία της ύπαρξης της ζωής πάνω στη γη, δε συγχέει το φυσικό 

φαινόµενο µε την υπερθέρµανση της γης από την αύξησή του. Ενώ, το µεγαλύτερο 

ποσοστό αυτών που έχουν την εναλλακτική αντίληψη ότι η ύπαρξη της ζωής στη γη 

δεν οφείλεται στην ύπαρξη του φαινοµένου του θερµοκηπίου, συγχέει το φυσικό 

φαινόµενο µε την υπερθέρµανση της γης από την αύξησή του τρέφοντας την 

εναλλακτική αντίληψη ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι δηµιούργηµα του 

ανθρώπου και δεν υπήρχε πριν από την εµφάνισή του. 

• Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι του δείγµατος θεωρούν ότι πρέπει ν’ ανησυχούµε για την 

αύξηση της θερµοκρασίας, που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη, 

άσχετα µε τις διακυµάνσεις που αυτή έχει παρουσιάσει  στο παρελθόν. 

 

5.2.5.3  Σχετικά µε τις συνέπειες του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

 

• Υπάρχει ξεκάθαρη η βεβαιότητα σ’ όλους σχεδόν τους δασκάλους, ότι σε περίπτωση 

αύξησης του φαινοµένου του θερµοκηπίου, η γη θα γίνει θερµότερη. 

• Αντίθετα, υπάρχει αβεβαιότητα για το αν η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, 

επιφέρει και αύξηση των βροχοπτώσεων. Οι νεότεροι δάσκαλοι (µε 1-10 έτη 

υπηρεσίας), δηλώνουν άγνοια σε πολύ µικρότερο ποσοστό από τους παλαιότερους. 
Ακόµη, οι απόψεις των νέων δασκάλων και των δασκάλων µε 11-20 έτη, για την 

αύξηση των βροχοπτώσεων είναι µοιρασµένες. Οι µεγαλύτεροι δάσκαλοι όµως (που 

έχουν 21 έτη και πάνω), µάλλον θεωρούν ότι οι βροχοπτώσεις θα µειωθούν αν το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει µεγαλύτερη έκταση. 

• Οι περισσότεροι δάσκαλοι έχουν την αντίληψη ότι η αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου δε βοηθά τα φυτά ν’ αναπτυχθούν καλύτερα, αλλά µάλλον τα βλάπτει. 
• Οι αιτίες που αναφέρουν οι δάσκαλοι που θεωρούν ότι η αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου θα βοηθήσει τα φυτά να αναπτυχθούν καλύτερα, είναι η αύξηση της 
θερµοκρασίας, η ύπαρξη περισσότερου διοξειδίου του άνθρακα και η αυξηµένη ηλιακή 

ενέργεια που θα εγκλωβιστεί στη γη. 

• Αντίθετα, αυτοί που θεωρούν ότι η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου δε θα 

βοηθήσει τα φυτά να αναπτυχθούν καλύτερα, που είναι και η πλειονότητα των 

δασκάλων, αναφέρουν ως αιτίες για να δικαιολογήσουν την αντίληψή τους αυτή: Ι) ότι 
η αύξηση της θερµοκρασίας δεν ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών, ΙΙ) ότι γενικά οι 
κλιµατικές αλλαγές δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών, γιατί αυτά δεν 

προλαβαίνουν να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες, ΙΙΙ) εξηγήσεις που δείχνουν 

εµφανή σύγχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε άλλα περιβαλλοντικά 
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προβλήµατα (ρύπανση, «τρύπα» όζοντος, όξινη βροχή), ΙV) εξηγήσεις που σχετίζονται 
µε την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και V) διάφορες άλλες εξηγήσεις.  

 

5.2.5.4  Σχετικά µε τη σχέση του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε την «τρύπα» του 

όζοντος  

 

• Επικρατεί, στους δασκάλους του δείγµατος, η εναλλακτική αντίληψη ότι ενδεχόµενη 

αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, θα αυξήσει και τις περιπτώσεις καρκίνου 

του δέρµατος. Οι δάσκαλοι των αστικών περιοχών, εµφανίζουν τη συγκεκριµένη 

εναλλακτική αντίληψη σε µικρότερο ποσοστό από τους δασκάλους των αγροτικών και 
των ηµιαστικών περιοχών. 

• Επίσης είναι εµφανής και µια άλλη εναλλακτική αντίληψη ότι η «τρύπα» του όζοντος 
θα δηµιουργήσει αύξηση και στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

• Υπάρχει µεγάλη συνάφεια ανάµεσα στις δύο προαναφερθείσες αντιλήψεις των 

δασκάλων. Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι που έχουν την εναλλακτική αντίληψη ότι η 

αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου θα αυξήσει και τις περιπτώσεις καρκίνου του 

δέρµατος, έχουν και την άλλη εναλλακτική αντίληψη ότι και η «τρύπα» του όζοντος θα 

επιδεινώσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Αντίθετα, οι περισσότεροι δάσκαλοι που 

σωστά θεωρούν πως το φαινόµενο του θερµοκηπίου δε σχετίζεται µε την αύξηση του 

καρκίνου του δέρµατος, θεωρούν ότι και η «τρύπα» του όζοντος δεν επιδεινώνει το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου.   

  

5.2.5.5  Σχετικά µε τις λύσεις που προτείνουν οι δάσκαλοι για να µειωθεί η ένταση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου 

 

• Οι λύσεις που προτείνονται από τους δασκάλους για τη µείωση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, δεν αναφέρονται όλες στο φαινόµενο αυτό. Μόνο το 1/3 των δασκάλων 

του δείγµατος προτείνει λύσεις που αφορούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οι 
υπόλοιποι δάσκαλοι προτείνουν λύσεις που αναφέρονται σε άλλα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα (ρύπανση και «τρύπα» του όζοντος). Έτσι, το ερώτηµα αυτό αποτελεί µια 

ένδειξη, ότι οι δάσκαλοι που προτείνουν αυτές τις λύσεις, έχουν την αντίληψη ότι το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου µε τη ρύπανση καθώς και µε την «τρύπα» του όζοντος, 
σχετίζονται. Η παρούσα έρευνα όµως, δεν αποκάλυψε ποιες ακριβώς σχέσεις θεωρούν 

οι δάσκαλοι πως υπάρχουν ανάµεσα στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στη ρύπανση, 

ούτε όλες τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην 

«τρύπα» του όζοντος. Για την τελευταία σχέση έχουν καταδειχτεί κάποιες 
εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν οι δάσκαλοι τοι δείγµατος (βλ. υποκ. 5.2.3.4). 

 

 

5.2.6  Σύνοψη συµπερασµάτων 

5.2.6.1  Για τη βιοποικιλότητα 

 

• Οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν πλήρως την ποικιλότητα των ειδών και ελάχιστα τη 

γενετική ποικιλότητα. Ως αιτίες της βιοποικιλότητας, θεωρούν κυρίως 
περιβαλλοντικούς παράγοντες ή παραθέτουν τελεολογικές ερµηνείες. 
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• Έχουν σωστή αντίληψη για την ελληνική βιοποικιλότητα και την ελληνική φύση, 

γενικά έχουν µια ρεαλιστική αντίληψη για τον πλούτο της ελληνικής χλωρίδας, µε 
µικρές τάσεις υποτίµησης του αριθµού των ειδών της. Η υποτίµηση αυτή είναι πολύ 

µεγαλύτερη για τον αριθµό των ενδηµικών ειδών χλωρίδας. Υπάρχει καλή αλλά όχι 
άριστη γνώση του τύπου της χαρακτηριστικής ελληνικής βλάστησης (µακίας). Πολλοί 
αναφέρουν ως τύπο βλάστησης τη «µεσογειακή». Μεγάλο µέρος των δασκάλων 

υποτιµά την ποιότητα της ελληνικής φύσης, σε σχέση µε αυτήν των άλλων 

Ευρωπαϊκών χωρών. Ως αιτίες του πλούτου της κρητικής χλωρίδας αναφέρονται κατά 

κύριο λόγο το κλίµα και το έδαφος, και κατά δεύτερο λόγο το ανάγλυφο, η γεωγραφική 

θέση-αποµόνωση και η µικρή ανθρώπινη παρέµβαση.  

• Πλήρης κατανόηση σχετικά µε τα αίτια µείωσης της βιοποικιλότητας. Σχετικά µε τη 

µείωση της βιοποικιλότητας, επικρατεί η αντίληψη ότι οι σηµερινοί ρυθµοί εξαφάνισης 
των ειδών, παγκοσµίως, είναι οι µεγαλύτεροι από την εµφάνιση του ανθρώπου. Στις 
προβλέψεις για την εξέλιξη της βιοποικιλότητας στο άµεσο µέλλον, επικρατεί µια 

µάλλον απαισιόδοξη αντίληψη ή στην καλύτερη περίπτωση, πολύ χειρότερης 
κατάστασης από τη σηµερινή, µε µειωµένη δυνατότητα συγκεκριµένης πρόβλεψης της 
κατάστασης. 

• Πιστεύεται πως ο τρόπος ζωής που επιλέγουµε έχει αποφασιστική επίδραση στην 

προστασία της βιοποικιλότητας. Ως κυριότερη αιτία για την οποία πρέπει να 

προστατεύουµε τη βιοποικιλότητα, θεωρείται η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 
και κατά δεύτερο λόγο, η χρηστικότητά της για τον άνθρωπο. Η ηθική αξία της 
αναφέρεται ελάχιστα από τα άτοµα του δείγµατος. 

• Ο άνθρωπος θεωρείται απόλυτα εξαρτηµένος απ’ τη φύση για να επιβιώσει. Έντονη 

αµφιβολία για το αν ο άνθρωπος µπορεί να προβλέψει και να επανορθώσει τα 

αποτελέσµατα της επέµβασής του στη φύση.  

 

5.2.6.2  Για το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

 

• Το CO2 αναγνωρίζεται ως αέριο θερµοκηπίου, από την πλειονότητα των δασκάλων. 

Για το  CO2 επικρατεί και η εναλλακτική αντίληψη ότι αφού είναι το πιο άφθονο αέριο 

θερµοκηπίου της ατµόσφαιρας, είναι και το πιο δραστικό. Το CH4, το N2O, οι CFCs, το 

O3 και οι υδρατµοί (H2O), αναγνωρίζονται κατά πολύ λιγότερο. Αναφέρονται 
λανθασµένα και άλλα ως αέρια θερµοκηπίου, µε κυριότερο το CO. Τα αέρια που 

αναφέρονται από τον καθένα είναι κατά Μ.Ο ένα έως δύο. Υπάρχει εναλλακτική 

αντίληψη σχετικά µε τη σηµαντικότερη λειτουργία των αερίων θερµοκηπίου, σαν 

απορροφητές µέρους της ανακλώµενης, από τη γη προς το διάστηµα, ακτινοβολίας και 
όχι της ηλιακής ακτινοβολίας.  

• Είναι εµφανής η εναλλακτική αντίληψη των δασκάλων ότι το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου ταυτίζεται µε το περιβαλλοντικό πρόβληµα της υπερθέρµανσης του 

πλανήτη από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ύπαρξη του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου συνδέεται µε την εµφάνιση του ανθρώπου στον πλανήτη. Επικρατεί η 

εναλλακτική αντίληψη ότι δεν υπήρχε πριν από την εµφάνισή του και απουσιάζει η 

αντίληψη ότι αποτελεί την αιτία ύπαρξης της ζωής στη Γη. 

• Σ’ όλους σχεδόν τους δασκάλους είναι ξεκάθαρη η βεβαιότητα, ότι σε περίπτωση 

αύξησης του φαινοµένου του θερµοκηπίου, η γη θα γίνει θερµότερη. Αµφιβολίες 
εκφράζονται για τις επιπτώσεις στις βροχοπτώσεις. Στους περισσότερους επικρατεί η 

αντίληψη ότι η αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου δε βοηθά τα φυτά ν’ 

αναπτυχθούν. Αυτοί που θεωρούν ότι τα βοηθά, αναφέρουν ως  αιτίες την αύξηση της 

θερµοκρασίας, την ύπαρξη περισσότερου διοξειδίου του άνθρακα και την αυξηµένη 
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ηλιακή ενέργεια που θα εγκλωβιστεί στη γη. Αντίθετα, αυτοί που θεωρούν ότι η αύξηση 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου δε θα βοηθήσει τα φυτά να αναπτυχθούν καλύτερα, 

αναφέρουν ως αιτίες ότι η αύξηση της θερµοκρασίας και γενικά οι κλιµατικές αλλαγές 

δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών, γιατί αυτά δεν προλαβαίνουν να προσαρµοστούν 

στις νέες συνθήκες, και κάποιες άλλες εξηγήσεις που δείχνουν πιθανή σύγχυση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου µε άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα (ρύπανση, «τρύπα» 

όζοντος, όξινη βροχή), καθώς και  εξηγήσεις που σχετίζονται µε την αύξηση του 

διοξειδίου του άνθρακα. 

• Επικρατεί, στους δασκάλους η εναλλακτική αντίληψη ότι η αύξηση του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου, θα αυξήσει και τις περιπτώσεις καρκίνου του δέρµατος καθώς και η 

αντίληψη ότι η «τρύπα» στο στρώµα του όζοντος θα επιδεινώσει και το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. 

• Αγνοώντας, πιθανώς, τις αµφιβολίες που έχει η επιστηµονική κοινότητα για τη δράση 

των αναδραστικών µηχανισµών που θα µειώσουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου (αυτό 

αποτελεί προσωπική σκέψη του ερευνητή, αφού κάτι τέτοιο δε διερευνήθηκε από την 

παρούσα έρευνα), οι δάσκαλοι ανησυχούν για την απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας 
της γης, ανεξάρτητα µε το τι έχει γίνει στο παρελθόν.  

• Οι περισσότερες λύσεις που προτείνονται από τους δασκάλους για τη µείωση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου, αποτελούν ενδείξεις για ύπαρξη εναλλακτικών 

αντιλήψεων για τη σχέση του εν λόγω φαινοµένου µε τη ρύπανση (δε διερευνήθηκε 
ποιες ακριβώς σχέσεις θεωρούν οι δάσκαλοι πως υπάρχουν) και την «τρύπα» του 

όζοντος (έχουν καταδειχτεί κάποιες εναλλακτικές αντιλήψεις). 
 

5.2.6.3 Για το πώς, τα δηµογραφικά στοιχεία των δασκάλων, επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις τους 

 

• Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων, εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων, απ’ αυτούς των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, σε τέσσερα 

ερωτήµατα που αφορούν: στα αίτια της µείωσης της βιοποικιλότητας, στην 

ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα και στη λειτουργία των αερίων 

θερµοκηπίου. Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων µόνο, (δε 
συµπεριλαµβάνονται οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει σε τµήµατα εξοµοίωσης), 
εµφανίζουν µικρότερη κατανόηση από τους δασκάλους των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών 

(εδώ µπορεί να συµπεριλαµβάνονται και αυτοί που έχουν φοιτήσει στην εξοµοίωση), 

για το κυνήγι και την καταστροφή των τόπων που ζουν τα διάφορα ζωικά 

είδη, ως αιτίες µείωσης της βιοποικιλότητας Αντίθετα οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών 

Ακαδηµιών, και µόνο αυτών (δηλαδή που δεν έχουν πτυχίο εξοµοίωσης), δεν 

εµφανίζουν, σε κανένα ερώτηµα, υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων, από 

αυτούς των Π.Τ.∆.Ε.  

• Οι δάσκαλοι που έχουν παρακολουθήσει κάποια επιµόρφωση σχετική µε την Π.Ε. ή 

την Οικολογία, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων, απ’ αυτούς 
που δεν έχουν παρακολουθήσει καµία επιµόρφωση, σε δύο ερωτήσεις που αφορούν: 

στις αιτίες του πλούτου της χλωρίδας της Κρήτης και στις αιτίες της µείωσης 

της βιοποικιλότητας. Αντίθετα οι δάσκαλοι που δεν έχουν παρακολουθήσει καµία 

επιµόρφωση, δεν εµφανίζουν, σε κανένα ερώτηµα υψηλότερα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων, από αυτούς που έχουν παρακολουθήσει.  
Αν και, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην 

Οικολογία, συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση κάποιων επιµέρους πτυχών της 
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βιοποικιλότητας, θα περίµενε κανείς αυτό να συµβαίνει σε µεγαλύτερο βαθµό και σε 
περισσότερα θέµατα. Βλέπουµε επίσης ότι η επιµόρφωση στην Π.Ε. ή στην Οικολογία, 

δεν τροποποιεί τις απαντήσεις των δασκάλων, σε κανένα ερώτηµα για το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου.  

• Οι δάσκαλοι που έχουν εκπονήσει κάποιο/α πρόγραµµα/τα Π.Ε., παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων, απ’ αυτούς που δεν έχουν εκπονήσει 
κανένα τέτοιο πρόγραµµα, σε µία ερώτηση που αφορά στην εκτίµηση του αριθµού 

των ενδηµικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, αλλά εµφανίζουν µεγαλύτερη 

τάση υποτίµησης της ποιότητας της ελληνικής φύσης, συγκρινόµενη µε αυτή 

των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, από τους δασκάλους που δεν έχουν εκπονήσει 
τέτοια προγράµµατα. Η εκπόνηση λοιπόν προγραµµάτων Π.Ε. από τους δασκάλους, δε 
συµβάλλει σχεδόν καθόλου στην καλύτερη κατανόηση των θεµάτων της παρούσας 
έρευνας. Ίσως στα προγράµµατα που εκπονούνται από τους δασκάλους στα σχολεία, 

δεν ακολουθείται σωστά η διαδικασία εκτέλεσης των «σχεδίων εργασίας» (χωρίς αυτό 

να είναι ερευνητικά αποδεδειγµένο) και έτσι τα αποτελέσµατα να µην είναι τα 

αναµενόµενα.  

• Ο τόπος που µεγάλωσε ο καθένας, επηρεάζει τις απαντήσεις των δασκάλων σε κάποια 

ερωτήµατα: οι δάσκαλοι των αγροτικών περιοχών εκτιµούν σωστά, σε µεγαλύτερο 

ποσοστό, τον αριθµό των ειδών της ελληνικής χλωρίδας, ενώ το µικρότερο 

ποσοστό σωστής εκτίµησης, έχουν οι δάσκαλοι των αστικών περιοχών. Αυτό πιθανώς 
οφείλεται στην αµεσότερη επαφή µε το φυσικό περιβάλλον που είχαν οι δάσκαλοι των 

αγροτικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων, σε αντίθεση µε 
αυτούς των αστικών και ηµιαστικών περιοχών. Αντίθετα, οι δάσκαλοι των αστικών 

περιοχών γνωρίζουν καλύτερα απ’ αυτούς των ηµιαστικών και των αγροτικών 

περιοχών, ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου δε δηµιουργεί καρκίνο του 

δέρµατος.  
• Τα έτη υπηρεσίας, επηρεάζουν τις απαντήσεις των δασκάλων σε δύο ερωτήµατα: 

Φαίνεται ότι οι νεότεροι δάσκαλοι (1-10 έτη υπηρεσίας), σε µεγαλύτερο ποσοστό από 

τους παλαιότερους δασκάλους, δηλώνουν πως δε γνωρίζουν: το πρόβληµα της 

εισαγωγής ξενικών ειδών και τη δραστικότητα του διοξειδίου του άνθρακα, 

ως αέριο θερµοκηπίου. Ίσως οι νεότεροι δάσκαλοι παραδέχονται µε µεγαλύτερη 

ευκολία την άγνοιά τους από τους µεγαλύτερους δασκάλους, οι οποίοι µε δυσκολία το 

παραδέχονται αυτό.  

• Η µετεκπαίδευση των δασκάλων δε φαίνεται να τροποποιεί τις απαντήσεις τους σε 
κανένα ερώτηµα της  παρούσας έρευνας, αν και ήταν αναµενόµενο το αντίθετο. 

• Τέλος, από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας, διαπιστώνεται 
ότι η φοίτηση των δασκάλων στη Μετεκπαίδευση και η παρακολούθηση 

προγραµµάτων επιµόρφωσης στην Π.Ε. ή την Οικολογία, τους επηρεάζουν θετικά 

στο να εκπονούν προγράµµατα Π.Ε. στα σχολεία τους, αφού οι δάσκαλοι που έχουν 

φοιτήσει στη Μετεκπαίδευση (∆ιδασκαλείο) και αυτοί που έχουν παρακολουθήσει 
επιµορφωτικά προγράµµατα σχετικά µε την Π.Ε. ή την Οικολογία, εκπονούν 

προγράµµατα Π.Ε. στα σχολεία τους σε ποσοστό που είναι στατιστικά, σηµαντικά 

µεγαλύτερο από αυτούς που δεν έχουν παρακολουθήσει Μετεκπαίδευση ή 

επιµόρφωση.  
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5.3 Προτάσεις  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, 

όπως συσχετίστηκαν και µε τα συµπεράσµατα άλλων ερευνών, θα γίνει, στη συνέχεια, 

διατύπωση κάποιων συγκεκριµένων προτάσεων που αφορούν στους δασκάλους, στην 

εκπαίδευση – µετεκπαίδευση – επιµόρφωσή τους αλλά και ερευνητικών προτάσεων για 

περαιτέρω έρευνα.  

 

5.3.1 Προτάσεις που αφορούν στους δασκάλους 

 

Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στους δασκάλους και στο τι θα πρέπει να 

κάνουν από την πλευρά τους για την καλύτερη επιστηµονική τους κατάρτιση όσον αφορά 

σε θέµατα Π.Ε. και Οικολογίας: 
� Οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά αυτά τα ζητήµατα και τις 

αλληλεξαρτήσεις τους έτσι ώστε να µπορούν να καθοδηγήσουν πιο κατάλληλα τους 
µαθητές τους στη σωστή κατανόηση.  

� Η συµµετοχή των δασκάλων στα προγράµµατα εξοµοίωσης θεωρούµε ότι θα 

συµβάλλει σε πολύ µεγάλο βαθµό στην αλλαγή των εναλλακτικών αντιλήψεων των 

δασκάλων προς την επιστηµονική άποψη, σε έννοιες Οικολογίας και Περιβαλλοντικά 

ζητήµατα. 

� Η συχνή συµµετοχή των δασκάλων, σε επιµορφωτικά προγράµµατα που σχετίζονται µε 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Οικολογία, κρίνεται επιβεβληµένη. 

� Η εκπόνηση Περιβαλλοντικών προγραµµάτων από τους δασκάλους, τουλάχιστον µε 
την υπάρχουσα σηµερινή µορφή τους, µπορεί να είναι χρήσιµη για την εκπαίδευση των 

µαθητών (και αυτό δεν είναι αποδεδειγµένο), φαίνεται όµως ότι αδυνατεί να συµβάλλει 
στην τροποποίηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των δασκάλων προς τις 
επιστηµονικές απόψεις. 

Οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η γνώση για Περιβαλλοντικά προβλήµατα, 

όπως είναι η µείωση της βιοποικιλότητας και η υπερθέρµανση του πλανήτη λόγω της 
αύξησης του φαινοµένου του θερµοκηπίου, αναθεωρείται συνεχώς.  
� Σε αυτήν την κατάσταση, οι δάσκαλοι µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο µε 

την παροχή ολοκληρωµένης γνώσης στους µαθητές τους και µε το ξεκαθάρισµα της 
εννοιολογικής  κατανόησης αυτών των ζητηµάτων. 

� Είναι απαραίτητη η απεµπλοκή των δασκάλων από τα σχολικά εγχειρίδια.  

 

5.3.2  Προτάσεις που αφορούν στην εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και 
επιµόρφωση των δασκάλων  

 

∆εδοµένου ότι τα ζητήµατα που διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα, 

περιλαµβάνουν επιστηµονικές έννοιες, οι εναλλακτικές αντιλήψεις των δασκάλων γι’ αυτά 

τα ζητήµατα αποκαλύπτουν µερική έλλειψη της επιστηµονικής τους γνώσης.  
� Εποµένως, προτού αρχίσουµε να σκεφτόµαστε για τη βελτίωση της επιστηµονικής 

κατάρτισης των µελλοντικών δασκάλων, στα προγράµµατα των µαθητικών και των 

Πανεπιστηµιακών σπουδών τους, πρέπει άµεσα να αναθεωρηθεί και η τωρινή 

κατάσταση της διδασκαλίας των Περιβαλλοντικών σπουδών, στα προγράµµατα 

µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εν ενεργεία δασκάλων. 
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Είναι απαραίτητη η ενίσχυση του επιστηµονικού γνωστικού υπόβαθρου των 

δασκάλων, στις Περιβαλλοντικές σπουδές. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη συµµετοχή 

των δασκάλων στα προγράµµατα εξοµοίωσης. Όµως πρέπει να ενισχυθεί και η συνεχής 
επιµόρφωσή τους από όλους τους φορείς που εµπλέκονται στα Περιβαλλοντικά θέµατα 

(Πανεπιστήµια, Περιβαλλοντικές και Οικολογικές οργανώσεις, Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας…). Η επιµόρφωσή τους δεν πρέπει να έχει τη µορφή της διαλεκτικής 
παρουσίασης θεµάτων, αλλά πρέπει να είναι πιο ενεργή, συµµετοχική και βιωµατική 

από την πλευρά των επιµορφούµενων δασκάλων. Ίσως θα έπρεπε η επιµόρφωση να 

είναι πιο συχνή, πιο οργανωµένη και πιο ουσιαστική. Ίσως ακόµα θα έπρεπε, κατά την 

οργάνωση και τη διαδικασία κάθε επιµορφωτικού προγράµµατος, να λαµβάνεται 
υπόψη και η ύπαρξη των εναλλακτικών αντιλήψεων στους εκπαιδευτικούς και το πώς 
αυτές θα τροποποιηθούν προς την επιστηµονική άποψη. 

� Ο προσδιορισµός και η τροποποίηση των εναλλακτικών αντιλήψεων για τα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα, στις προπτυχιακές σπουδές, είναι σηµαντικός, επειδή 

αλλιώς, και οι φοιτητές - υποψήφιοι δάσκαλοι και οι εν’ ενεργεία δάσκαλοι δίνουν 

λανθασµένες πληροφορίες ή αποτυγχάνουν να διορθώσουν τα παιδιά που διδάσκουν, 

τελικά. 

Αν οι φοιτητές των Παιδαγωγικών Τµηµάτων διατηρούν τις εναλλακτικές αντιλήψεις 
τους σχετικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, είναι πιθανό να τις περάσουν, αργότερα, και 
στους µαθητές τους. Πόσο σηµαντικό είναι αυτό στην εκπαίδευση; Οι Hazen & Trefil 

(1991, pp.267-276) συγκεκριµένα, προσδιορίζουν αυτά τα ζητήµατα ως σηµαντικά για τη 

βασική επιστηµονική γνώση. Οι Beiswenger, et al. (1998), αναφέρουν ότι όταν οι φοιτητές 
γίνονται δάσκαλοι, φοβούνται τη διδασκαλία των επιστηµονικών εννοιών στις τάξεις τους. 
Έτσι, είτε παραµελούν αυτά τα επιστηµονικά θέµατα, είτε εξαρτώνται πάρα πολύ από τα 

κείµενα των βιβλίων µην έχοντας την ικανότητα σύνδεσής τους µε τον πραγµατικό κόσµο. 

Όπως προαναφέρθηκε, και από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι 
οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων σε  σχέση µε τους απόφοιτους των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών. Όµως αυτό 

συµβαίνει µόνο σε τέσσερα ερωτήµατα. 

� Η εκπαίδευση των φοιτητών στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, όσον αφορά στις 
Περιβαλλοντικές σπουδές, φαίνεται ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Όµως, ίσως η 

εισαγωγή και νέων µαθηµάτων σχετικών µε στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την 

Οικολογία, για τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τµηµάτων, που θα παρέχουν όµως 
επιστηµονικές πληροφορίες και όχι βασικές µόνο γνώσεις, θα συνέβαλλε περισσότερο 

προς αυτήν την κατεύθυνση. 

� Ο τρόπος διδασκαλίας στα Πανεπιστήµια, πρέπει να στοχεύει και στην τροποποίηση 

των εναλλακτικών αντιλήψεων των φοιτητών.  

� Θεωρείται επιβεβληµένη η εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας (ίσως η 

κονστρουκτιβιστική…), που θα αποτελούν παραδείγµατα για τους φοιτητές, ώστε να 

τις εφαρµόζουν και αυτοί, όταν γίνονται δάσκαλοι.  
Θα περίµενε κανείς ότι οι δάσκαλοι που έχουν φοιτήσει στη µετεκπαίδευση θα  

παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων σε κάποια ερωτήµατα έστω. Κάτι 
τέτοιο όµως δεν αποδείχθηκε στην παρούσα έρευνα. Σε κανένα ερώτηµα, η 

µετεκπαίδευση, δεν τροποποίησε στατιστικά σηµαντικά τα αποτελέσµατα. Το θέµα αυτό 

θεωρούµε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. 

Κάνοντας αυτές τις αλλαγές στα προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 

δασκάλων, µπορεί να βελτιωθεί το επίπεδο γνώσης τους και να τροποποιηθούν προς τη 

σωστή επιστηµονική άποψη οι εναλλακτικές αντιλήψεις τους. Με άλλα λόγια, θα 

προετοιµαστούν καλύτερα για να διδάξουν τα θέµατα αυτά στις τάξεις τους. 
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5.3.3 Ερευνητικές προτάσεις  

 

� Επανάληψη της έρευνας και σε φοιτητές των Παιδαγωγικών Τµηµάτων της Ελλάδας, 
ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσµάτων και µε τα αντίστοιχα της 
παρούσας έρευνας αλλά και µε αυτά άλλων ερευνών, κυρίως του εξωτερικού. 

� ∆ιενέργεια αντίστοιχων ερευνών και για άλλα περιβαλλοντικά ζητήµατα και έννοιες 
Οικολογίας. 

� ∆ιερεύνηση των πηγών πληροφόρησης των δασκάλων για τη βιοποικιλότητα και το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου, αλλά και για άλλα περιβαλλοντικά ζητήµατα και έννοιες 
Οικολογίας. 

� ∆ιενέργεια αντίστοιχων ερευνών και σε µαθητές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, για 

να διαπιστωθεί: η ύπαρξη ανάλογων εναλλακτικών αντιλήψεων, σε έννοιες 
Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ώστε να γίνει σύγκριση των αντιλήψεων αυτών, 

ανάλογα µε την ηλικία, και η πιθανή διατήρησή τους.  
� Η έρευνα λοιπόν, είναι απαραίτητο να καθορίσει, να αναλύσει και να χαρτογραφήσει 

τις περιβαλλοντικές αντιλήψεις που κατέχουν τα άτοµα. 

� Η µελλοντική  έρευνα, καλό θα είναι, να εξετάσει και νέες διδακτικές προσεγγίσεις, σε 
αντιπαράθεση µε τις συµβατικές, που να προωθούν καλύτερα τη σίγουρη και σταθερή 

κατανόηση των σύνθετων περιβαλλοντικών εννοιών, ζητηµάτων και προβληµάτων, σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και να προτείνει ποιες από αυτές είναι οι πιο 

ενδεδειγµένες, για την τροποποίηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των µαθητών, 

φοιτητών αλλά και εκπαιδευτικών. Να αξιολογήσει για παράδειγµα, την 

αποτελεσµατικότητα µιας κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης ή να σχεδιάσει, να 

αναπτύξει και να δοκιµάσει συγκεκριµένες στρατηγικές διδασκαλίας για τις αντιλήψεις 
πάνω στα θέµατα αυτά, που να εξετάζουν τις γνωστικές, και συναισθηµατικές 
διαστάσεις καθώς και τις διαστάσεις της συµπεριφοράς εξαιτίας των αντιλήψεων 

αυτών. 

�  Τέλος, όπως αναφέρουν και οι Ballantyne & Parcker, (1996) και είναι και δική µας 
άποψη, η έρευνα πρέπει να εξετάσει σε βάθος, και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των 

περιβαλλοντικών αντιλήψεων, των γνώσεων, των στάσεων/αξιών, και της 
συµπεριφοράς και του αντίκτυπου που έχουν στη µάθηση, οι διαφορετικές 
περιβαλλοντικές αντιλήψεις.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των δασκάλων, σχετικά µε τη 

Βιοποικιλότητα και το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την 

άνοιξη του 2005, σε 217 δασκάλους της πόλης του Ηρακλείου. Ως µέσο συλλογής των 

δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο διερευνήθηκε η ύπαρξη 

εναλλακτικών αντιλήψεων στους δασκάλους, για τη βιοποικιλότητα και το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. Επίσης διερευνήθηκε αν τα δηµογραφικά στοιχεία των δασκάλων, 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους σχετικά µε τα υπό εξέταση θέµατα. 

Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας, σχετικά µε τη 

βιοποικιλότητα, διαπιστώνεται ότι οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν πλήρως την ποικιλότητα των 

ειδών και ελάχιστα τη γενετική ποικιλότητα (διερεύνηση των αντιλήψεων για την 

ποικιλότητα των οικοσυστηµάτων, δεν έγινε στην παρούσα έρευνα). Θεωρούν κυρίως τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες ως αιτίες της βιοποικιλότητας, έχουν σωστή αντίληψη για 

την ελληνική βιοποικιλότητα αλλά εκτιµούν πολύ µικρότερο από την πραγµατικότητα, τον 

αριθµό των ενδηµικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας. Υπάρχει καλή αλλά όχι άριστη 

γνώση του τύπου της χαρακτηριστικής ελληνικής βλάστησης (µακίας). Στις προβλέψεις για 

την εξέλιξη της βιοποικιλότητας στο άµεσο µέλλον, επικρατεί µια µάλλον απαισιόδοξη 

αντίληψη ενώ διαπιστώνεται µειωµένη δυνατότητα συγκεκριµένης πρόβλεψης της 
κατάστασης. Η κυριότερη αιτία για την οποία πρέπει να προστατεύουµε τη  

βιοποικιλότητα, θεωρείται η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και η χρηστικότητά 

της για τον άνθρωπο. Η αντίληψη για την ηθική αξία της βιοποικιλότητας είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη.  

Σχετικά µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, το CO2 αναγνωρίζεται ως αέριο 

θερµοκηπίου από την πλειονότητα των δασκάλων, δε συµβαίνει το ίδιο όµως και για τα 

άλλα αέρια θερµοκηπίου. Η εναλλακτική αντίληψη για τη λειτουργία των αερίων 

θερµοκηπίου, σαν απορροφητές µέρους της ανακλώµενης, από τη γη προς το διάστηµα, 

ακτινοβολίας και όχι της ηλιακής ακτινοβολίας, είναι εµφανής. Είναι επίσης εµφανής, η 

εναλλακτική αντίληψη των δασκάλων ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου ταυτίζεται µε το 

περιβαλλοντικό πρόβληµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, καθώς και η εναλλακτική αντίληψη ότι η αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, θα αυξήσει και τις περιπτώσεις καρκίνου του δέρµατος καθώς και ότι η 

«τρύπα» στο στρώµα του όζοντος θα επιδεινώσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Είναι 
εµφανείς οι αµφιβολίες για τις συνέπειες της αύξησης του φαινοµένου του θερµοκηπίου ως 
προς τις βροχοπτώσεις και την ανάπτυξη των φυτών. Εναλλακτικές αντιλήψεις έχουν οι 
δάσκαλοι και για τη σχέση του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε τη ρύπανση. 

Η φοίτηση στα Παιδαγωγικά Τµήµατα καθώς και η επιµόρφωση των δασκάλων 

σχετικά µε την Π.Ε. ή την Οικολογία, επηρεάζουν θετικά τις αντιλήψεις τους για τα υπό 

εξέταση θέµατα.  Ο τόπος που µεγάλωσε ο καθένας και τα έτη υπηρεσίας, επηρεάζουν τις 
απαντήσεις των δασκάλων σε κάποια ερωτήµατα, ενώ παραµένει αδιευκρίνιστο αν η 

εκπόνηση προγραµµάτων Π.Ε. επηρεάζει τις αντιλήψεις των δασκάλων. 
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ABSTRACT 
 

 

This study examines teacher conceptions concerning biodiversity and the Greenhouse 

Effect. It was conducted in the spring of 2005 among 217 teachers in Heraclion, Crete. The 

research method used was that of the questionnaire. It was also examined whether teacher 

demographic influenced the formation of the examined conceptions. 

Statistical analysis of the results of this study concerning biodiversity showed that 

teachers are fully aware of species diversity but lack in awareness of genetic diversity; 

awareness of ecosystem diversity was not examined in this study. They consider 

environmental conditions to be the causes of biodiversity. They understand correctly issues 

of Greek biodiversity yet, their knowledge of indigenous Greek species of flora is limited. 

There is good but not excellent knowledge of typically Greek vegetation (maki). In their 

future predictions they were rather pessimistic while they exhibited a certain inability to 

make situation-specific predictions. The main reason for preserving bio-diversity is 

considered to be the sustenance of environmental equilibrium and its functionality for 

humans. There is almost no conception of the ethical value of biodiversity. 

Concerning the greenhouse effect, most teachers identified CO2 as a greenhouse gas 

but failed to identify the rest of the gases. The alternative conception of the function of 

these gases as recycling filters of energy from the Earth to space and not from the Sun is 

obvious. It is also obvious that most teachers identify the Greenhouse effect with the 

environmental problem of global warming, and pinpoint its causes on human activities. 

Additionally, they understand that an increase in the Greenhouse effect will result in 

increased occurrences of skin cancer. Moreover, they are aware that the hole in the ozone 

layer results in the deterioration of the Greenhouse effect. They seemed doubtful as to the 

additional consequences of such deterioration to rainfall and plant-growing. Last but not 

least teachers hold alternative conceptions concerning the association of the Greenhouse 

effect to pollution. 

Studying at various Education Departments and the Teacher Training Courses on 

Environmental Education and/or Ecology seem to have positively influenced teacher 

conceptions of the examined subjects. The place that each teacher was brought up and their 

years in the service seem to have influenced some teacher answers. It is still unclear 

whether physical education programs have also influenced them. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ∆. Ε. 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

 

 
 

 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
( α ν ώ ν υ µ ο ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητές συναδέλφισσες, 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποτελεί µέρος της έρευνας που πραγµατοποιώ στο 

πλαίσιο της διπλωµατικής µου εργασίας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 

στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆. Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η έρευνα αυτή αφορά 

έννοιες Οικολογίας και Περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

Για να έχουν όµως αξιοπιστία και εγκυρότητα τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν 

από την έρευνα αυτή θα σας παρακαλούσα να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή στα 

ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου. Ελπίζω ότι η ποικιλοµορφία και το µέγεθος του 

ερωτηµατολογίου δε θα σας κουράσουν.  

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για 

ερευνητική χρήση.  Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα είναι στη διάθεσή σας, αν 

φυσικά  το επιθυµείτε. 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιµο χρόνο σας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Καρατάσος Νίκος 

            Εκπαιδευτικός, µεταπτυχιακός φοιτητής 

                                                               � 2810323679     � nkaratasos@edc.uoc.gr 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

� ΦΥΛΟ:                                �   Άνδρας                          �    Γυναίκα 

� ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:           �  1-5        �  6-10      �  11-15 

                                                                             �  16-20    �  21-25    �  >25 

� ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:        �   Μόνιµος / η                   �   Αναπληρωτής / α 

� ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΦΕΤΟΣ: ………………………………………. 

 

� ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ:           
                             �  Πτυχίο Παιδαγωγικής ακαδηµίας            �      Πτυχίο Π. Τ. ∆. Ε. 

                             �  Άλλο πτυχίο. Ποιο;………………………………………………… 

� ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (∆ιδασκαλείο):     �     Ναι                �    Όχι 

� ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ:          �     Ναι                �    Όχι 
•  ΑΝ ΝΑΙ:          �     Master           �    ∆ιδακτορικό                                                       

� ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΄Η ΕΚΠΟΝΕΙΤΕ ΤΩΡΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;                   �  Ναι                    �   Όχι 

• ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ; Παρακαλώ αναφέρετε το θέµα του κάθε περιβαλλοντικού 

προγράµµατος, τη χρονική διάρκειά του καθώς και τη χρονολογία εκπόνησής 

του    (π.χ. Θέµα: «…..», διάρκειας τριών µηνών, το 2002). 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

� ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΚ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ) ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Ή ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ; 
                                  �     Ναι                                            �     Όχι 

• ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ; Παρακαλώ αναφέρετε το είδος του κάθε επιµορφωτικού 

προγράµµατος, το θέµα και τη χρονική διάρκειά του  

      (π.χ. Σεµινάριο µε θέµα: «…..», διάρκειας 30 ωρών). 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………. 

� ΜΕΓΑΛΩΣΑΤΕ ΣΕ: (Παρακαλώ αναφέρετε πού ζήσατε το µεγαλύτερο µέρος της 

σχολικής σας ζωής) 
      � Αγροτική περιοχή             � Ηµιαστική περιοχή              � Αστική περιοχή   

       (έως 2.000 κάτοικοι)          (2.001- 10.000 κάτοικοι)     (10.001 κάτοικοι και πάνω) 
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ΜΕΡΟΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟ 
  

1.  Θα µπορούσατε να αναφέρετε ονοµαστικά, ποια κατά τη γνώµη σας, είναι τα 

µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας 

σήµερα; 

      ........................................................................................................................................ 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 
2.   Ποιο σχήµα δείχνει µεγαλύτερη ποικιλότητα χλωρίδας; 

(Επιλέξτε µε (�)µία απάντηση). 

 

                   
               Α                                              Β                                             Γ        

 

�   Το   Α 

�   Το   Β 

�   Το   Γ 

�   ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

3.  Ποια από τις παρακάτω περιοχές έχει µεγαλύτερη ποικιλότητα στη χλωρίδα της; 

Μια περιοχή γεµάτη: 
(Επιλέξτε µε (�)µία απάντηση). 

�   Αγριελιές, και διάφορους θάµνους 
�   Πεύκα 

�   Γκαζόν και λεύκες 
�   ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

4.   Στον πλανήτη µας υπάρχουν εκατοµµύρια είδη φυτών και ζώων. Επί πλέον τα 

άτοµα του ίδιου είδους παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους. Ποια είναι η βασική 

αιτία των διαφορών µεταξύ των ειδών και µεταξύ των ατόµων του ίδιου είδους; 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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5.   Από άποψη ποικιλίας άγριων φυτών και ζώων, θα χαρακτηρίζατε την Ελλάδα: 
(Επιλέξτε µε (�)µία απάντηση). 

�   Πολύ πλούσια 

�   Μάλλον πλούσια 

�   Μάλλον φτωχή 

�   Πολύ φτωχή 

�   ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

6.   Η Ελληνική φύση, κατά τη γνώµη σας, είναι: 
(Επιλέξτε µε (�)µία απάντηση). 

      �   Εξαιρετικά ποικιλόµορφη 

�   Αρκετά ποικιλόµορφη 

�   Οµοιόµορφη 

�   Μονότονη 

�   ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

            (Στις δύο ερωτήσεις που ακολουθούν, συµπληρώστε έναν αριθµό). 

7.  Στη Μεγάλη Βρετανία, διπλάσιας έκτασης απ’ την Ελλάδα, έχουν καταγραφεί 

2.500 είδη φυτών. Στην περιοχή της Γαλλίας, Βελγίου, Ελβετίας, πενταπλάσιας 

έκτασης από την Ελλάδα, έχουν καταγραφεί 3.500 είδη Φυτών. Στην Ελλάδα 

έχουν καταγραφεί περίπου………………………………..είδη φυτών. 

 

8. Ενδηµικό λέγεται ένα είδος φυτού, όταν έχει καταγραφεί σε µια και µόνο περιοχή 

και πουθενά αλλού. Στη Γερµανία έχουν καταγραφεί 6 ενδηµικά είδη φυτών, στην 

Πορτογαλία 150, στη Σουηδία 1. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 
περίπου…………………………………ενδηµικά είδη φυτών. 

 

9.   Η πιο συνηθισµένη και χαρακτηριστική βλάστηση της Ελλάδας είναι …………. 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

 

10. Συγκριτικά µε άλλες περιοχές της Ελλάδας, η Κρήτη έχει πολλά είδη άγριων 

φυτών. Πώς το εξηγείς αυτό;   

........................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

      ........................................................................................................................................ 

 

11. Αν συγκριθεί η Ελληνική φύση µε αυτή των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης, 

βρίσκεται, λόγω των περιβαλλοντικών προβληµάτων: 

(Επιλέξτε µε (�)µία απάντηση). 

�   Σε χειρότερη κατάσταση απ’ τις περισσότερες χώρες 
�   Σε άσχηµη κατάσταση 

�   Ούτε σε καλή ούτε σε άσχηµη κατάσταση 

�   Σε καλύτερη κατάσταση απ’ τις περισσότερες χώρες 
�   ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 
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12. Το περιεχόµενο των παρακάτω προτάσεων µπορεί να είναι σωστό ή λάθος. (Βάλτε 

(Σ) σε όσες θεωρείτε σωστές,  (Λ) σε όσες θεωρείτε λανθασµένες και (Ο) σε όσες δε 

γνωρίζετε).  

 

�  Η υπερβολική και χωρίς έλεγχο βόσκηση απειλεί γενικά τη βλάστηση της χώρας   
µας περισσότερο απ’ τα σκουπίδια 

� Οι αποξηράνσεις και οι εκχερσώσεις έχουν αυξήσει την καλλιεργήσιµη γη, χωρίς να 

δηµιουργήσουν προβλήµατα στη χλωρίδα και στην πανίδα 

� Η εισαγωγή ξένων ειδών άγριων φυτών και ζώων σε µια χώρα εµπλουτίζει τη φύση 

της, χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα 

� Το κυνήγι είναι µικρότερη απειλή για τα ζωικά είδη, απ’ την καταστροφή των τόπων 

όπου ζουν 

� Το νέφος είναι σηµαντικότερη απειλή για τη βλάστηση στη χώρα µας, απ’ ό,τι η 

διάβρωση του εδάφους 
 

13. Μπορείτε να περιγράψετε σύντοµα, πώς περιµένετε να είναι η κατάσταση της 

άγριας χλωρίδας και πανίδας, το 2020,  αν οι άνθρωποι εξακολουθήσουν να την 

εκµεταλλεύονται όπως σήµερα; 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

       

14. Οι ρυθµοί εξαφάνισης φυτικών και ζωικών ειδών σ’ όλο τον κόσµο είναι σήµερα 

οι µεγαλύτεροι από την εµφάνιση του ανθρώπου στη γη. 

�    Συµφωνώ                    �    ∆ιαφωνώ                  �    ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

15. Κατά τη γνώµη σας, γιατί η φύση πρέπει να προστατεύεται, καθώς και τα 

διάφορα είδη φυτών και ζώων, ώστε να µην εξαφανιστούν; 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………  

 

16. Η οικογένεια, οι φίλοι, η δουλειά, η τηλεόραση και γενικότερα ο τρόπος ζωής που 

επιλέγουµε: 
(Επιλέξτε µε (�)µία απάντηση). 

 

�   ∆εν έχει καµία σχέση µε το ζήτηµα της προστασίας της βιοποικιλότητας 
�   ∆εν έχει καµία σοβαρή επίδραση στην προστασία της βιοποικιλότητας 
�   Σπάνια επηρεάζει την προστασία της βιοποικιλότητας 
�   Έχει αποφασιστική επίδραση στην προστασία της βιοποικιλότητας 
�   ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 
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17. Ο άνθρωπος, λόγω της νοηµοσύνης του και του πολιτισµού του, δεν είναι απόλυτα 

εξαρτηµένος απ’ τη φύση.  
      (Επιλέξτε µε (�)µία απάντηση). 

      �                         �                      �                        �                            � 
      Συµφωνώ              Μάλλον            ∆εν είµαι             Μάλλον                 ∆ιαφωνώ 

      απόλυτα               συµφωνώ           σίγουρος             διαφωνώ                απόλυτα 

 

18. Ο άνθρωπος έχει τεράστιες γνώσεις και τεχνολογία, ώστε να µπορεί να προβλέψει 

και να επανορθώσει τα αποτελέσµατα της επέµβασής του στη φύση. 
(Επιλέξτε µε (�)µία απάντηση). 

      �                         �                       �                          �                             � 
      Συµφωνώ              Μάλλον            ∆εν είµαι                Μάλλον                  ∆ιαφωνώ 

      απόλυτα               συµφωνώ           σίγουρος               διαφωνώ                  απόλυτα 

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

19. Μπορείτε να αναφέρετε τα “αέρια θερµοκηπίου” (τα αέρια που είναι υπεύθυνα για 

τη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου) που γνωρίζετε; 
       ………………………………………………………………………………………... 

       ………………………………………………………………………………………... 

       ………………………………………………………………………………………... 

       ………………………………………………………………………………………... 

 

20. Τα “αέρια θερµοκηπίου” απορροφούν ένα µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. 
      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

21. Το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα (CO2) είναι το “αέριο θερµοκηπίου” που υπάρχει σε 

µεγαλύτερη ποσότητα. 
      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

22. Το ∆ιοξείδιο του Άνθρακα (CO2) είναι το πιο δραστικό “αέριο θερµοκηπίου”. 
      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

23. Επειδή συµβαίνει το φαινόµενο του θερµοκηπίου, υπάρχει και η ζωή στον 

πλανήτη Γη. 
      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

24. Εάν το φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει µεγαλύτερη έκταση, η Γη θα γίνει 

θερµότερη. 

      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

 25. Εάν το φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει µεγαλύτερη έκταση, θα υπάρξουν 

περισσότερες βροχοπτώσεις. 
      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

26. Εάν το φαινόµενο του θερµοκηπίου πάρει µεγαλύτερη έκταση, θα αυξηθεί ο 

αριθµός των ανθρώπων που  θα προσβληθούν από καρκίνο του δέρµατος. 
      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 
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27. Επειδή η θερµοκρασία της γης έχει παρουσιάσει διακυµάνσεις στο παρελθόν,       

δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούµε για την αύξηση της θερµοκρασίας που 

καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη.  
      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

28. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου άρχισε να συµβαίνει στη Γη, µετά την εµφάνιση 

του ανθρώπου. 
      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

29. Η “τρύπα” στο στρώµα όζοντος θα επιδεινώσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

      �  Συµφωνώ                     �  ∆ιαφωνώ                   �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη 

 

30. Θα µπορούσατε να προτείνετε µία λύση, για το πώς δεν θα επιδεινωθεί το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου ;  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

31. Η αύξηση του φαινόµενου του θερµοκηπίου βοηθά τα φυτά  να αναπτυχθούν 

καλύτερα. 

      �  Συµφωνώ                      �  ∆ιαφωνώ                  �  ∆ε γνωρίζω / δεν έχω γνώµη  

α.  Αν «Συµφωνείτε», αναφέρετε σύντοµα τους λόγους για τους οποίους, κατά τη 

γνώµη σας, συµβαίνει αυτό. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

β.   Αν «∆ιαφωνείτε»,  αναφέρετε σύντοµα τους λόγους για τους οποίους, κατά τη 

γνώµη σας,  συµβαίνει αυτό. 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

•••• 

Ευχαριστώ που συµπληρώσατε το ερωτηµατολόγιο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I.1:  Κωδικοποίηση των ανεξάρτητων µεταβλητών 

 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

Αρ. ερωτηµ/γίου. 1 1-217 - 

1 Άνδρας 
2 Γυναίκα 

 

φύλο 

 

2 

0 Κενό 

1 1-5 έτη 

2 6-10 έτη 

3 11-15 έτη 

4 16-20 έτη 

5 21-25 έτη 

6 >25 έτη 

 

 

 

 

Έτη υπηρεσίας 

 

 

 

          

3 

0 Κενό 

1 Μόνιµος/η 

2 Αναπληρωτής/α 

Θέση υπηρεσίας  

4 

0 Κενό  

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Πτυχίο Π. Α. 

 

5 

0 Κενό 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Πτυχίο ΠΤ∆Ε 

 

6 

0 Κενό 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Άλλο πτυχίο 

 

7 

0 Κενό 

1 ΑΕΙ 
2 ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 

3 Άλλη σχολή 

0 Κενό/ έπρεπε να απαντήσει 

 

 

Ποιο πτυχίο 

 

 

8 

9 Κενό/ δεν έπρεπε να απαντήσει 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Μετεκπαίδευση 

 

9 

0 Κενό 

1 Ναι 
2 Όχι 

 

Μεταπτυχιακές 
σπουδές 

 

10 

0 Κενό 

1 Master 

2 ∆ιδακτορικό  

3 Και τα δύο 

0 Κενό/ έπρεπε να απαντήσει 

 

 

 

Αν ναι 

 

 

 

11 

9 Κενό/ δεν έπρεπε να απαντήσει 
1 Ναι 
2 Όχι 

 

Περιβαλλοντικό 

πρόγραµµα 

 

12 

0 Κενό 



 237

1 ∆ηλώθηκε  
2 ∆ε δηλώθηκε 
0 Κενό/ έπρεπε να απαντήσει 

 

Θέµατα σχετικά µε 
βιοποικιλότητα 

 

 

13 

9 Κενό/ δεν έπρεπε να απαντήσει 
1 ∆ηλώθηκε  
2 ∆ε δηλώθηκε 
0 Κενό/ έπρεπε να απαντήσει 

 

Θέµατα σχετικά µε 
περιβαλλοντικά 

προβλήµατα 

 

 

14 

9 Κενό/ δεν έπρεπε να απαντήσει 
1 ∆ηλώθηκε  
2 ∆ε δηλώθηκε 
0 Κενό/ έπρεπε να απαντήσει 

 

 

Κάτι άλλο 

 

 

15 

9 Κενό/ δεν έπρεπε να απαντήσει 
1 Ναι 
2 Όχι 

  

Περιβαλλοντική 

επιµόρφωση 

 

16 

0 Κενό 

1 ∆ηλώθηκε  
2 ∆ε δηλώθηκε 
0 Κενό/ έπρεπε να απαντήσει 

 

Θέµατα σχετικά µε 
βιοποικιλότητα 

 

 

17 

9 Κενό/ δεν έπρεπε να απαντήσει 
1 ∆ηλώθηκε  
2 ∆ε δηλώθηκε 
0 Κενό/ έπρεπε να απαντήσει 

 

Θέµατα σχετικά µε 
περιβαλλοντικά 

προβλήµατα 

 

 

18 

9 Κενό/ δεν έπρεπε να απαντήσει 
1 ∆ηλώθηκε  
2 ∆ε δηλώθηκε 
0 Κενό/ έπρεπε να απαντήσει 

 

Θέµατα διάφορα 

περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

 

 

19 

9 Κενό/ δεν έπρεπε να απαντήσει 
1 Αγροτική περιοχή 

2 Ηµιαστική περιοχή 

3 Αστική περιοχή 

 

Τόπος καταγωγής 
 

 

20 

0 Κενό  
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ΠΙΝΑΚΑΣ I.2: Κωδικοποίηση των εξαρτηµένων µεταβλητών 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

∆ΑΣΚΑΛΩΝ 

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

21 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

22 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

23 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

24 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

25 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

26 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

27 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

28 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

29 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

30 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

31 

0 Κενό  

1 ∆ηλώθηκε 
2 ∆ε δηλώθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

32 

0 Κενό  

1 Σχήµα Α 

2 Σχήµα Β 

3 Σχήµα Γ  

4 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

2 

 

 

33 

0 Κενό 

1 Αγριελιές και διάφορους θάµνους 
2 Πεύκα 

3 Γκαζόν και λεύκες 

 

 

3 

 

 

34 

4 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 
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0 Κενό 

1 Γονίδια – χρωµοσώµατα – DNA 

2 Περιβάλλον – Κλίµα 

3 Τελεολογικές Απαντήσεις 
4 Ταυτολογικές Απαντήσεις 
5 Κάτι Άλλο… 

 

 

 

4 

 

 

 

35 

0 Κενό-δε γνωρίζω 

1 Πολύ πλούσια 

2 Μάλλον πλούσια 

3 Μάλλον φτωχή 

4 Πολύ φτωχή 

5 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

 

5 

 

 

 

36 

0 Κενό 

1 Εξαιρετικά ποικιλόµορφη 

2 Αρκετά ποικιλόµορφη 

3 Οµοιόµορφη 

4 Μονότονη 

5 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

 

6 

 

 

 

37 

0 Κενό 

1 0 -1000 είδη φυτών 

2 1001-2000 είδη φυτών 

3 2001-4000 είδη φυτών 

4 4001-8000 είδη φυτών 

5 8001 και άνω είδη φυτών 

 

 

 

7_1 

 

 

 

38 

0 Κενό/ δε γνωρίζω 

1 0 -100 ενδηµικά είδη φυτών 

2 101-200 ενδηµικά είδη φυτών 

3 201-400 ενδηµικά είδη φυτών 

4 401-700 ενδηµικά είδη φυτών 

5 701-1000 ενδηµικά είδη φυτών 

6 1001 και άνω ενδηµικά είδη φυτών 

 

 

 

8_1 

 

 

 

39 

0 Κενό/ δε γνωρίζω 

1 Θαµνώδης – Μακί 
2 Μεσογειακή 

3 ∆άση (κωνοφόρα-φυλλοβόλα) 

4 Χλωρίδα 

5 Καλλιέργειες 

 

 

 

9 

 

 

 

40 

0 Κενό-δε γνωρίζω 

1 Ναι  
2 Όχι 

 

41 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι  
2 Όχι 

 

42 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι  
2 Όχι 

 

43 

0 ∆εν απαντήθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 1 Ναι  
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2 Όχι 44 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι  
2 Όχι 

 

45 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι  
2 Όχι 

 

46 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Σε χειρότερη κατάσταση  

2 Σε άσχηµη κατάσταση 

3 Ούτε σε καλή ούτε σε άσχηµη κατάσταση 

4 Σε καλύτερη κατάσταση  

5 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

 

11 

 

 

 

47 

0 Κενό 

1 Σωστό  

2 Λάθος 
3 ∆ε γνωρίζω 

 

 

48 

0 Κενό 

1 Σωστό  

2 Λάθος 
3 ∆ε γνωρίζω 

 

 

49 

0 Κενό 

1 Σωστό  

2 Λάθος 
3 ∆ε γνωρίζω 

 

 

50 

0 Κενό 

1 Σωστό  

2 Λάθος 
3 ∆ε γνωρίζω 

 

 

51 

0 Κενό 

1 Σωστό  

2 Λάθος 
3 ∆ε γνωρίζω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

52 

0 Κενό 

1 Εξαφάνιση - ∆ε θα υπάρχει τίποτα 

2 Γενικότερη αρνητική κατάσταση  

3 Περίπου ίδια κατάσταση µε τη σηµερινή  

4 Συγκεκριµένη κατάσταση 

5 Ταυτολογικές απαντήσεις – Κάτι άλλο 

 

 

 

13 

 

 

 

53 

0 Κενό - δε γνωρίζω 

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

14 

 

 

54 

0 Κενό  

1 Ανθρωποκεντρική-χρηστική  αξία βιοποικ. 

2 Οικολογική αξία βιοποικ. 

3 Ηθική αξία της βιοποικιλότητας 

 

 

 

15 

 

 

 

55 4 Ταυτολογικές απαντήσεις – Κάτι άλλο 
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0 Κενό - δε γνωρίζω 

1 ∆εν έχει καµία σχέση  

2 ∆εν έχει καµία σοβαρή επίδραση 

3 Σπάνια επηρεάζει 
4 Έχει αποφασιστική επίδραση 

5 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

 

16 

 

 

 

56 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ απόλυτα 

2 Μάλλον συµφωνώ 

3 ∆εν είµαι σίγουρος 
4 Μάλλον διαφωνώ 

5 ∆ιαφωνώ απόλυτα 

 

 

17 

 

 

57 

0 Κενό 

1 Συµφωνώ απόλυτα 

2 Μάλλον συµφωνώ 

3 ∆εν είµαι σίγουρος 
4 Μάλλον διαφωνώ 

5 ∆ιαφωνώ απόλυτα 

 

 

 

18 

 

 

 

58 

0 Κενό 

1 Ναι 
2 Όχι 

59 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

60 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

61 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

62 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

63 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

64 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

65 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

66 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 
2 Όχι 

67 

0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Ναι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

68 

2 Όχι 
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0 ∆εν απαντήθηκε 
1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

20 

 

 

69 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

21 

 

70 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

22 

 

 

71 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

23 

 

 

72 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

24 

 

 

73 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

25 

 

 

74 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

26 

 

 

75 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

27 

 

 

76 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

28 

 

 

77 

0 Κενό  

1 Συµφωνώ 

2 ∆ιαφωνώ 

3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 

 

 

29 

 

 

78 

0 Κενό  

1 Λύσεις για το Φαιν/νο του Θερµοκηπίου  

2 Λύσεις για τη Ρύπανση 

3 Λύσεις για το Όζον 

4 Κάτι άλλο 

 

 

30 

 

 

79 

0 Κενό - δε γνωρίζω 

1 Συµφωνώ  

 

 

 2 ∆ιαφωνώ 
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3 ∆ε γνωρίζω/δεν έχω γνώµη 31 80 

0 Κενό  

1 Ναι 
2 Όχι 
0 ∆εν απαντήθηκε ενώ έπρεπε 

 

 

81 

9 ∆εν απαντήθηκε ενώ δεν έπρεπε 
1 Ναι 
2 Όχι 
0 ∆εν απαντήθηκε ενώ έπρεπε 

 

 

82 

9 ∆εν απαντήθηκε ενώ δεν έπρεπε 
1 Ναι 
2 Όχι 
0 ∆εν απαντήθηκε ενώ έπρεπε 

 

 

 

 

 

 

31α 

 

 

83 

9 ∆εν απαντήθηκε ενώ δεν έπρεπε 
1 Ναι 
2 Όχι 
0 ∆εν απαντήθηκε ενώ έπρεπε 

 

 

84 

9 ∆εν απαντήθηκε ενώ δεν έπρεπε 
1 Ναι 
2 Όχι 
0 ∆εν απαντήθηκε ενώ έπρεπε 

 

 

85 

9 ∆εν απαντήθηκε ενώ δεν έπρεπε 
1 Ναι 
2 Όχι 
0 ∆εν απαντήθηκε ενώ έπρεπε 

 

 

86 

9 ∆εν απαντήθηκε ενώ δεν έπρεπε 
1 Ναι 
2 Όχι 
0 ∆εν απαντήθηκε ενώ έπρεπε 

 

 

87 

9 ∆εν απαντήθηκε ενώ δεν έπρεπε 
1 Ναι 
2 Όχι 
0 ∆εν απαντήθηκε ενώ έπρεπε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31β 

 

 

88 

9 ∆εν απαντήθηκε ενώ δεν έπρεπε 
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Πίνακας II.1: Τίτλοι Προγραµµάτων Π.Ε. που έχουν εκπονήσει οι δάσκαλοι του 

δείγµατος 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

1 Το αγρίµι της Κρήτης 1 

2 Ο κύκλος του ψωµιού 31, 156, 185 

3 Η µόλυνση του νερού από τους κατσίγαρους 31 

4 Η ελιά διαµέσου των αιώνων 36 

5 Ανακύκλωση-διαχείριση απορριµµάτων 38, 42, 43, 87 

6 Κυκλοφοριακή Αγωγή 49 

7 Ιστορία του 1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου 49 

8 Αγωγή Υγείας 51, 100, 210 

9 Ρύπανση θάλασσας και ακτών 52 

10 Τα παιχνίδια των παππούδων µας 52 

11 70 χρόνια Ανωγειανό σχολείο 52 

12 Από σκουλήκι πεταλούδα 72 

13 6
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο-εκατό χρόνια προσφοράς 

στην Εκπαίδευση 

73 

14 Κρητική Λογοτεχνία-∆ιάλεκτοι 73 

15 Η διαχρονική παρουσία της ελιάς στην Κρήτη 73, 74 

16 Η ελιά στις Αρχάνες δια µέσου των αιώνων 74 

17 Μνηµεία του Χάνδακα την περίοδο της 
Βενετοκρατίας 

74 

18 Ο Άγιος Τίτος και η Κρήτη 74 

19 Πρόγραµµα Αρχιµήδης «∆ιαχείριση 

απορριµµάτων» 

77 

20 Αρωµατικά φυτά –βότανα 77 

21 Οικόσιτα ζώα 78 

22 Η ελιά και το ελαιόλαδο 78 

23 Η πόλη του Χάνδακα 78 

24 Μινωικός πολιτισµός 78, 79, 119 

25 Η ζωή στο βυθό 79 

26 Η ελιά στο πέρασµα των αιώνων 79 

27 ∆ιατροφή και Υγεία 79, 162 

28 Τα επαγγέλµατα που χάνονται 79 

29 Το λιµάνι του Ηρακλείου 80 

30 Ρύπανση νερού-ατµόσφαιρας 87 

31 Αιολική ενέργεια 99 

32 Γυπαετός 54, 99 

33 5 ιστορικά κτίρια του Ηρακλείου 99 

34 Ιστορία Ψυχ. και Παιδ. Παιχνίδι στο Ηράκλειο 99 

35 Το νερό στο Ζαρό 102 

36 Εποχή και Παράδοση 119 

37 Νερό σταγόνα ζωής 119 

38 Λάδι το υγρό µας χρυσάφι 119 

39 ∆ιαχείριση απορριµµάτων 87, 129, 130, 140, 191 

40 Χελώνα careta-careta 135 

41 Ζώα και φυτά του τόπου µας 136 
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42 Είδη ζώων που τείνουν προς εξαφάνιση 136 

43 Ατµοσφαιρική ρύπανση 136 

44 Ρύπανση των ποταµών άρα και της θάλασσας 136 

45 Οι τέσσερις εποχές της ευέλικτης ζώνης 136 

46 Αγωγή υγείας- ∆ιαχείριση απορριµµάτων 140 

47 Η ελιά από το χθες στο σήµερα 156 

48 Ο κύκλος του ψωµιού 156, 185 

49 Ήθη και έθιµα του τόπου µας 156 

50 Αρωµατικά φυτά -βότανα 160,195, 208 

51 Ζώα υπό εξαφάνιση στην Κρήτη 160, 136 

52 Η πόλη του Ηρακλείου 160 

53 Μαθαίνω να τρώω σωστά 162 

54 Περιβαλλοντική αγωγή – γνωριµία  (βουνά-

θάλασσα-ποτάµι) & περιβαλλοντικά προβλήµατα 

(ρύπανση-πυρκαγιές κ.α) 

163 

55 Η θάλασσα 166 

56 Απορρίµµατα - κοµποστοποίηση 172 

57 Ανακύκλωση χαρτιού- κατασκευές από άχρηστα 

αντικείµενα 

184 

58 Γνωρίζω τα ζώα και τα προστατεύω 185 

59 Αρωµατικά φυτά και βότανα της Κρήτης 196, 205, 209, 212, 216 

60 Τα µνηµεία της πόλης του Ηρακλείου 197 

61 Βιολογική καλλιέργεια αµπελιού 198 

62 Ήπιες µορφές ενέργειας 198 

63 Βότανα και αρωµατικά φυτά 199 

64 Ενέργεια 202 

65 ∆ιατροφή Βυζαντινών – Νηστεία – ∆ιατροφή 

σήµερα 

208 

66 Υγιεινή - Μεσογειακή διατροφή 209 

67 Μινωικός πολιτισµός 210 

68 Κατοικίδια ζώα 210 

69 Λατρευτικά σπήλαια της Κρήτης 210 

70 Υγρότοποι της Κρήτης-Αλµυρός ποταµός 210 

71 Περπατώντας στην πόλη µας 210 

72 Από το σιτάρι στο ψωµί 210 

73 Φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά για ένα πιο 

ανθρώπινο περιβάλλον 

199 
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Πίνακας II.2: Επιµορφωτικά προγράµµατα Π.Ε. ή Οικολογίας που έχουν παρακολουθήσει 
οι δάσκαλοι του δείγµατος 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

1 

Θρησκεία και Οικολογία Ηµερίδα 2 

2 ∆ιαχείριση Πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

Σεµινάριο (30ώρες) 2 

3 Θαλάσσιο Περιβάλλον Ηµερίδα 8 

4 Απορρίµµατα -∆ιαχείριση Σεµινάριο (15 ώρες) 25 

5 Σεµινάριο Οικολογίας Σεµινάριο 32 

6 Μάθηµα Π.Ε.- Οικολογίας  ∆ιδασκαλείο 42, 139, 184 

7 ∆ιατροφική Αγωγή και ∆ιαχείριση 

Απορριµµάτων  

Ηµερίδα 42, 43, 140 

8 Σχεδιασµός και υλοποίηση 

προγραµµάτων  Π.Ε.  στη βάση της 
αειφόρου ανάπτυξης  

Ηµερίδα 43, 140 

9 Περιβαλλοντική εκπαίδευση  Σεµινάριο (2 ηµέρες) 49 

10 Ήπιες µορφές ενέργειας Ηµερίδα 51 

11 Η   Π.Ε. στην Ευρώπη Σεµινάριο  (40 ώρες) 52 

12 Περιβαλλοντική Αγωγή Ηµερίδα 52 

13 Γυπαετός Ηµερίδα 54  

14 Ο Γυπαετός στην Κρήτη Ηµερίδα 78, 79, 94 

15 Οι Γυπαετοί της Κρήτης Σεµινάριο 178 

16 Προστασία του γυπαετού Ηµερίδα 94 

17 Πρόγραµµα Helmera για την 

προστασία της caretta-caretta 

Ηµερίδα 56 

18 Παρουσιάσεις Περιβαλλοντικών 

Θεµάτων -γενικά 

Ηµερίδα-ΠΕΚ 57 

 

19 

Αειφόρος ανάπτυξη  Σεµινάριο (30 ώρες) 62 

20 Ο κύκλος του νερού Ηµερίδα 72 

21 Τα ηφαίστεια ΠΕΚ 72 

22 ∆ιαχείριση απορριµµάτων Ηµερίδα 77, 83, 130 

23 Περιβαλλοντική εκπαίδευση ΠΕΚ (40 ώρες) 99, 210, 214 

24 Περιβαλλοντική Αγωγή Σεµινάριο (40 ώρες) 124, 178, 191 

25 Περιβάλλον και εκπαίδευση Ηµερίδα 125 

26 ∆ιαχείριση απορριµµάτων Ηµερίδα 129 

27 Προστασία ζωικών ειδών που 

απειλούνται µε εξαφάνιση 

Ηµερίδα 130 

28 Οικολογία Σεµινάριο 132 

29 Βιολογική καλλιέργεια Σεµινάριο 132 

30 Σεµινάριο περιβαλλοντικών 

θεµάτων 

Σεµινάριο (3 ώρες) 
(ΓΕΩΤΕΕ) 

136 

31 Αειφορική ανάπτυξη Σεµινάριο (2 ηµέρες) 156 

32 Π.Ε. ΠΕΚ (4 µήνες) 156 

33 Π.Ε. Σεµινάριο (2 ηµέρες) 156 

34 Περιβάλλον και κοινωνία-αειφορία Σεµινάριο (10 ώρες) 160 
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35 Περιβάλλον και κοινωνία. 

Εκπαίδευση & ευαισθητοποίηση 

πολιτών για την αειφορία 

Ηµερίδα 210 

36 Θεατρική αγωγή και Π.Ε. ∆ιηµερίδα 165 

37 Υδροβιότοποι της Ελλάδας Ηµερίδα 169 

38 Χελώνα  careta-careta Ηµερίδα 169 

39 Γνωριµία του Φάλκονα Ηµερίδα 180 

40 Φυτά και ζώα της Κρήτης Ηµερίδα  195 

41 Αειφόρος ανάπτυξη Ηµερίδα 140, 197, 212 

42 Π.Ε. Ηµερίδα 199 

43 Ρύπανση περιβάλλοντος Ηµερίδα 205 

44 Χλωρίδα- Πανίδα της Κρήτης Ηµερίδα 205 

45 ∆ιατροφική αγωγή και ∆ιαχείριση 

απορριµµάτων  

Ηµερίδα 140 

46 Σχεδιασµός στην υλοποίηση 

Προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στη βάση της αειφόρου 

ανάπτυξης 

Ηµερίδα 140 

47 Στοιχεία οικολογίας ∆ιδασκαλείο 184 

48 Προστασία περιβάλλοντος-αειφόρος 
ανάπτυξη 

Σεµινάριο (20 ώρες) 209 

49 Συνάντηση Περιβαλλοντικής 
Αγωγής 

Σεµινάριο (4 ηµέρες) 210 

50 Θαλάσσιες χελώνες & περιβάλλον Ηµερίδα 210 

51 Περιβαλλοντική Αγωγή Ηµερίδα 210 

52 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Σεµινάριο (40 ώρες) 214 

53 Χωρίς τίτλο Ηµερίδα 47,198, 203, 204, 208 

54 Χωρίς τίτλο ΠΕΚ 65 

55 Χωρίς τίτλο Σεµινάριο 198, 202 
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Πίνακας III.1: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 1 

 
Αριθµός 

Ερώτησης 
Απαντήσεις Αριθµός Ερωτηµατολογίων 

«Τρύπα» του όζοντος 
 

1, 2, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 

37, 41, 42, 47, 51, 53, 54, 62, 63, 65, 68, 

69, 70, 71, 72, 82, 84, 90, 93, 94, 96, 97, 

99, 101, 103, 107, 111, 113, 114,116, 118,  

120, 123, 124, 125,127,128, 129,131, 133, 

135, 138, 140, 147, 156, 160, 162, 163, 

165, 166, 169, 171, 175, 177, 180, 186, 

187, 188, 191, 192, 200, 206, 210, 214. 

Φαινόµενο θερµοκηπίου 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 25, 31, 32, 37, 

41, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 62, 

63, 65, 69, 71, 77,80, 82, 85, 87, 91, 92, 93, 

94, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 106, 110, 

113, 114,116, 118, 120, 123, 124, 125, 128, 

129, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 

144, 147, 151, 160, 161, 163, 169, 171, 

174, 

175,183,187,188,189,190,191,192,201,202,

206,210,211,214. 

Φαινόµενο «Ελ  Νίνιο» 210. 

Καταστροφή του όζοντος 189,194 
Αλλαγή κλιµατολογικών 

συνθηκών  

11, 21, 22,54, 94.  

 
Υπερθέρµανση πλανήτη 20, 33, 58. 

Άνοδος θερµοκρασίας 3, 5, 19, 23, 55, 61, 120, 142, 143, 

157,186,187,188 . 

Λιώσιµο πάγων  19, 47.  

Χηµική ρύπανση-µόλυνση 46. 

Ατµοσφαιρική ρύπανση   1, 8, 9, 12, 29, 31, 32, 43, 47,52 58, 67, 69, 

85, 87, 90, 91, 105, 106,113, 121, 124, 137, 

138, 153, 154, 156, 171, 179, 184, 194, 

195, 196, 199, 200, 202, 204, 208, 210, 

211, 212, 217. 

Βιοµηχανική ρύπανση  210. 

Ρύπανση θαλασσών, 

λιµνών, ποταµών  

9, 14, 15, 27, 29, 50, 52, 62, 136, 137. 

Ρύπανση των υδάτων  106, 118,159,193,201,202,210. 

Ρύπανση εδάφους  9, 15,50, 69,118,137,193,194,200,201. 

Ρύπανση εδάφους από 

φυτοφάρµακα  

145,210. 

Ρύπανση αέρα   15, 41,118, 160, 169,193. 

Ρύπανση νερού µε χηµικές 
ουσίες  

87, 89, 158,210. 

Ρύπανση υδρόσφαιρας 138 ,217. 

Ρύπανση πόλεων 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ρύπανση θαλασσών 97, 98, 151, 153, 154,  172, 177,184,189. 
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Ρύπανση παραλίας  179. 

Ρύπανση  57, 60, 73, 74, 102,180. 

Ρύπανση περιβάλλοντος 18, 22,53, 77, 78,79, 86 ,185, 187, 188, 

195, 197, 205, 209, 214. 

Ρύπανση περιβάλλοντος 
από πλαστικά  

39. 

 
Ρύπανση υδροφόρου 

ορίζοντα 
124,151,184,213. 

Μόλυνση ατµόσφαιρας 19, 20, 22, 27, 36, 49,51, 70, 71,81,84, 

96,98, 107, 108, 110, 114,115, 136, 

140,144, 149,172, 174,201,213.  

Μόλυνση περιβάλλοντος 23, 24, 25, 26,35, 37, 88, 90, 91, 98, 

100,101, 103, 109, 112, 114, 116,120, 128, 

131, 142,146, 150, 152, 155, 156, 157, 161, 

162, 165,176,190,206,216. 

Μόλυνση αέρα  130, 132, 143,148, 166,213. 

Μόλυνση των τροφίµων  101,148, 149. 

Μόλυνση της θάλασσας 70, 71, 72,92, 107, 108, 149, 166, 175,182. 

Μόλυνση λιµνών  92. 

Μόλυνση γης  132. 

Μόλυνση ωκεανών  132. 

Μόλυνση υδάτινων πόρων 91, 95,115, 135. 

Μόλυνση εδάφους  148,149, 158,171. 

Μόλυνση υπεδάφους  83. 

Μόλυνση  11, 73, 74, 102, 147,187. 

Μόλυνση υδάτων  3, 4, 8, 20, 22, 31, 32, 36, 41, 43, 110 

130,143, 144, 148, 163, 196, 213. 

Μόλυνση περιβάλλοντος 
(ατµόσφαιρας, εδάφους, 
νερού, υπεδάφους)  

2, 4, 5, 7, 13, 21, 44, 48, 75, 79, 81. 

Μόλυνση ατµόσφαιρας, 
υδρόσφαιρας και ξηράς 
από καυσαέρια, υγρά και 
στερεά απόβλητα  

6. 

 

Μόλυνση φύσης από τα 

απόβλητα των 

εργοστασίων  

115. 

Μόλυνση από απόβλητα   119. 

Μόλυνση από τα προϊόντα 

του πετρελαίου  

 

115. 

 

 
Μόλυνση από τα 

βιοµηχανικά καταναλωτικά 

προϊόντα  

154. 

 

Μόλυνση του υδροφόρου 

ορίζοντα  

1. 

Μόλυνση φυσικών πόρων  171. 

Μόλυνση παραλίων  181. 
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Μόλυνση του υδροφόρου 199. 
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ορίζοντα  

Απόβλητα 10, 11, 40, 212, 213, 15. 
Πυρηνικά, τοξικά , 

βιοµηχανικά  απόβλητα  

173. 

Βιοµηχανικά απόβλητα 140, 159,181 ,215. 

Πυρηνικά  10, 47,107,111. 

Οικολογική καταστροφή  107. 

Σκουπίδια  8, 10, 11, 40, 41, 83, 92, 140,173, 175, 179 

, 209, 213. 

Κακή διαχείριση 

απορριµµάτων  

37, 38, 42, 43,191.   

Ηχορύπανση  29, 103, 121, 159, 162, 180. 

Καυσαέρια  10, 28, 40,72,115, 122, 127, 158, 175, 180, 

215. 

Νέφος  28, 60,118, 163.   

Όξινη βροχή  2, 15, 70, 71, 114, 128, 159, 169, 191, 210. 

Ακτινοβολίες 10. 

Αστικοποίηση  10, 21. 

Υπερπληθυσµός  33, 34, 57, 67. 

Ανεξέλεγκτη δόµηση  4, 38. 

Μεταλλαγµένα  12, 13, 48,51, 75, 125, 139, 199.  

Εξαφάνιση φυτών και 
ζώων 

14, 22, 108, 118, 165, 200, 215. 

Οι επιλογές του ανθρώπου  16. 

Άνευ όρων ανάπτυξη 

ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων   

1.  

 

Καταστροφή δασών 1, 4, 10, 14, 19, 21, 27, 33, 41,93, 94, 96, 

98, 100, 137, 138, 140, 153, 161, 209. 

Καταστροφή 

οικοσυστηµάτων  

19. 

Πυρκαγιές  29, 57, 62, 87, 104, 173 , 194, 215. 

Πληµµύρες  29. 

Ερηµοποίηση  33, 63. 

∆ιάβρωση εδάφους 2, 61, 62,63. 

Υπερεκµετάλλευση 

φυσικών πόρων  

21,32, 34, 35, 41, 42, 73, 74, 78, 79, 134, 

193, 147, 157, 164. 

Καταστροφή φυσικού 

πλούτου  

26. 

Καταστροφή χλωρίδας και 
πανίδας  

184, 212. 

Υπερκατανάλωση  30, 44, 114.  

Υπερκατανάλωση πηγών 

ενέργειας  
148. 

Υπερεκµετάλλευση 

πλανήτη 

26. 

Υπεραλίευση 57. 

Υπερεκµετάλλευση της γης 173. 
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Ανισοκατανοµή πόρων  30. 
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Εντατική καλλιέργεια 21, 139. 

Λειψυδρία  19, 23, 25, 41, 64, 67, 70, 84, 89,94, 120, 

123,142, 144, 145, 162, 163, 186, 196. 

Μείωση υδάτινων πόρων 58, 155.   

Περιορισµός πρασίνου 24, 175. 

Φυτοφάρµακα  24, 48, 61,72, 104, 110, 131, 154 173, 175, 

180, 202, 215. 

Νέφος   104, 181, 192. 

Φωτοχηµικό νέφος  128. 

Μείωση αποθεµάτων 

πετρελαίου  

25, 50. 

Μείωση πηγών ενέργειας  58. 

Οικολογική καταστροφή  26. 

∆ιαταραχή οικολογικής 
ισορροπίας  

46, 48, 50.  

 

∆ιάσπαση τροφικής 
αλυσίδας  

36, 41, 48.  

Πρόβληµα συγκοινωνιών  38. 

Κέρδη επιχειρήσεων  44, 46. 

Η ανθρώπινη σκέψη-

βούληση να εξερευνήσει-
ανακαλύψει το 

περιβάλλον, σε βάθος  

45. 

Μείωση της βλάστησης  52. 

Μείωση χλωρίδας  105. 

Μείωση δασικών 

εκτάσεων 

120, 155. 

Εξαφάνιση ζώων και 
φυτών 

120, 127, 199. 

Η ανεξέλεγκτη χρήση 

φυτοφαρµάκων  

56. 

Τα απόβλητα των 

βιοµηχανιών  

 

56, 89, 93, 158. 

Τα πετρέλαια των 

πετρελαιοφόρων που 

αδειάζουν στη θάλασσα  

56. 

Η άνοδος της στάθµης της 
θάλασσας 

63. 

Καταστροφή της 
ατµόσφαιρας  

66. 

Ξηρασία   131. 

Καταστροφή του εδάφους 66, 125,182. 

Τα σκουπίδια  66, 68, 85,111, 122, 125, 130, 174, 175, 

182. 

Αύξηση της θερµοκρασίας 
του πλανήτη  

67. 

Καταστροφή του 

περιβάλλοντος  
68. 
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∆ιάβρωση εδάφους  68, 123. 
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Υπερπληθυσµός  71, 80, 146. 

Ηχορύπανση  71, 100. 

Ραδιενεργά απόβλητα 71, 103, 210. 

Ηλεκτροµαγνητικός, 
βοµβαρδισµός και ύπαρξη 

ηλεκτροµαγνητικών 

πεδίων  

75. 

Εξαφάνιση χλωρίδας και 
πανίδας  

77, 78, 147, 166, 177. 

Νερό – ∆ιαχείριση - 

Εκµετάλλευση  

83. 

∆ιατροφή πληµελέστατη  83. 

Χρήση φυτοφαρµάκων και 
λιπασµάτων  

85, 119. 

Λαθροθηρία  87. 

Υπερβόσκηση  87, 116,194. 

Μη µελετηµένη υλοτοµία  87. 

Κατασπατάληση του 

ορυκτού πλούτου 

88 

Η διαχείριση των υδάτινων 

πόρων  

88. 

Χηµικά απόβλητα  89, 93, 104. 

Χωµατερές  104.. 

Εκχερσώσεις  104. 

Εξάντληση ορυκτού 

πλούτου  

98 

Μείωση  βιοποικιλότητας  99. 

Εξαφάνιση ειδών  102. 

Αποψίλωση πνευµόνων 

πρασίνου  

102, 116,193. 

Πληθώρα προβληµάτων 

και ο πλανήτης εκπέµπει 
SOS  

117. 

Αλλαγή κλίµατος  120. 

Εµπόλεµη ζώνη ορισµένων 

περιοχών  

127. 

Ελάττωση δασών  130, 204. 

Λιώσιµο πάγων   132. 

Χηµικά όπλα  133. 

Χηµικές ουσίες  133, 139, 157, 158. 

Ακραία καιρικά φαινόµενα  135. 

Μείωση πηγών ενέργειας 
(πηγές εξόρυξης 
πετρελαίου)  

136. 

Όζον  139. 

Καταστροφή 

υδροβιότοπων  

140. 

Αύξηση της θερµοκρασίας  143,145, 146. 
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Αλόγιστη εκµετάλλευση  
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φυσικού πλούτου  145. 

Έλλειψη πόσιµου νερού  146. 

Πυρηνικά ατυχήµατα 147, 164,182. 

Εξάντληση φυσικών 

πόρων  

157. 

∆ιαχείριση απορριµµάτων  157, 158, 203, 204. 

∆ιαχείριση φυσικών πόρων  203. 

Χρήση µη ανακυκλώσιµων 

υλικών  

158. 

Αστικά απόβλητα  162. 

Σπατάλη φυσικών πόρων  169. 

Ενεργειακό  174. 

Κατάχρηση ραδιενέργειας  177. 

Φωτοχηµικό νέφος  191. 

Οι Αµερικάνοι (πόλεµοι, 
στάση απέναντι στον 

πλανήτη)  

198. 

Προστασία χλωρίδας και 
πανίδας  

203. 

Υδροφόρος ορίζοντας  204. 

Κατασπατάληση φυσικών 

πόρων  

206. 

 

Έλλειψη χώρων ταφής 
τοξικών κι άλλων 

επικίνδυνων ουσιών  

208. 

Μείωση των µη 

ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας   

208. 

Άναρχη δόµηση  209. 

Αλόγιστη χρήση πηγών 

ενέργειας  
212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ραδιενεργά απόβλητα 217. 

 
 

 

Πίνακας III.2: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 4 

 
Αριθµός  

Ερώτησης 
Απαντήσεις Αριθµός Ερωτηµατολογίων 

DNA-Γονιδίωµα,  33. 

DNA  36, 69, 88, 93, 102, 106, 110, 113, 128, 132, 

161. 

Το γενετικό υλικό 54,72, 100, 164, 205. 

Κληρονοµικότητα  111, 124, 144. 

Τα κληρονοµικά στοιχεία των 

προγόνων  

121. 

Γονιδιακές  41, 45, 47,135, 201.   

Γονίδια  89, 96, 129,186, 207. 

 

 

4 

 

 

 
Η διαιώνισή τους  1, 143. 



 256

Λόγοι προσαρµογής  2, 25, 134, 162, 200, 202. 

Οι κλιµατολογικές συνθήκες 
κάθε τόπου 

3, 4, 17, 18, 20, 49, 61, 63,69, 74, 77, 79, 83, 

85, 86,98, 103, 115, 119, 120,122, 123, 133 

,139, 140, 142, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 

160, 163, 178, 180, 182, 187, 190, 191, 192, 

195, 198,  209, 211. 

Σε διαφορετικά κλίµατα 

αναπτύσσονται διαφορετικά 

είδη 

62. 

Η µόλυνση των τροφών  6. 

Ο φαινότυπος (δηλ. τα 

χαρακτηριστικά που 

απορρέουν από την 

αλληλεπίδραση γονότυπων και 
περιβάλλοντος)  

7. 

Μεταλλάξεις  10, 34, 175. 

∆ιαφορετικές συνθήκες  ζωής 
και διαβίωσης  

11, 172, 199, 208. 

Περιβάλλον που ζουν 12, 13, 14, 24, 35, 43, 44, 48, 53, 56, 65, 66, 

67, 75, 137, 138, 140, 158,159, 166, 169, 173, 

179, 184, 189, 196, 204, 213, 214, 215, 216.    

Οι διαφορετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες 
διασταύρωσης, ανάπτυξης και 
επιβίωσης  

58, 97. 

Μορφολογία του εδάφους, 
κλιµατολογικές συνθήκες  

15, 77, 85, 165. 

Η προσαρµογή στο 

οικοσύστηµα  

16. 

Η προσαρµογή στο περιβάλλον 

που ζουν  

118,130,144, 156, 188. 

Η περιοχή που ζουν και οι 
κλιµατικές συνθήκες της  

19, 87, 94. 

Συνθήκες περιβάλλοντος 
(µορφολογία εδάφους, 
κλιµατολογικές συνθήκες, 
γεωγραφική θέση)  

21. 

Συνθήκες περιβάλλοντος 
(µορφολογία εδάφους, 
κλιµατολογικές συνθήκες, 
ανάγλυφο περιοχής) 

31, 52, 72. 

Συνθήκες περιβάλλοντος 
(κλιµατολογικές συνθήκες, 
γεωγραφική θέση, υψόµετρο)  

39. 

Συνθήκες περιβάλλοντος  κάθε 
περιοχής   

108, 114, 116, 127, 178. 
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Το περιβάλλον που ζουν και το 

κλίµα που επικρατεί στην 

εκάστοτε περιοχή  

42, 95. 
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Γενετικό υλικό, η 

κληρονοµικότητα  

22, 40, 46. 

Επίδραση του  περιβάλλοντος 
που ζουν τα είδη   

23. 

Μόλυνση περιβάλλοντος 26. 

Η φύση  27. 

Στο Θεό ή στη φύση αρέσει η 

ποικιλία  

30. 

Η εξέλιξη των ειδών  32, 99. 

Η µεγάλη ποικιλία-

διαφοροποίηση των ειδών 

38. 

Προσαρµογή στις εκάστοτε 
κλιµατολογικές συνθήκες  

50. 

Οι ιδιαιτέρες τοπικές συνθήκες  51. 

Η ποικιλία στην τροφή 55, 66. 

Για λόγους ποικιλίας  68. 

Η πληθυσµιακή αποµόνωση 

των ειδών  

71. 

Πολύπλοκο ανάγλυφο  77. 

Γεωλογική ιστορία  77. 

Η προσαρµογή στο περιβάλλον  80. 

Καταστροφή χλωρίδας και 
πανίδας  

95. 

Όταν οι άνθρωποι 
παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ 

τους το ίδια συµβαίνει και µε 
τα φυτά και τα ζώα  

101. 

Ο τόπος που ζουν  109. 

Η ανθρώπινη τεχνολογική 

επέµβαση και στη χλωρίδα και 
στην πανίδα του κάθε τόπου  

136. 

Το υψόµετρο  152, 210. 

Η ανάγκη να προσαρµοστούν 

στις συνθήκες ζωής που 

επικρατούν στο µέρος που ζουν  

157. 

Η πληθυσµιακή αποµόνωση   171 

Η ποικιλία των ειδών 

εξασφαλίζει µεγαλύτερη 

κάλυψη των αναγκών  και 
µεγαλύτερη  βιωσιµότητα των  

έµβιων  όντων   

174. 

Η διαφορετικότητα κάθε είδους 
σηµαίνει  και τη µοναδικότητα 

του  

176. 

Η µοναδικότητα κάθε είδους  181. 

Η πολυαρυθµία των 

διασταυρώσεων  

183. 

Το είδος της διατροφής  194. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τοπικές συνθήκες  203. 
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Για να υπάρχει ισορροπία  206. 

Κάθε είδος διαφέρει από το 

άλλο από τη φύση του  

212 
 

4 
Τα άτοµα διαφοροποιούνται 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά 

τους 

217 

 

 

Πίνακας III.3: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 9 

 
Αριθµός 

Ερώτησης 
Απαντήσεις Αριθµός Ερωτηµατολογίων 

Μακί 1, 9, 14, 33, 37, 42, 43, 48,70, 89, 

99.110, 119, 143, 145, 156, 157,172, 

174, 175,184,190,198, 205 ,208. 

Οπωροφόρα δέντρα  2. 

Μεσογειακή βλάστηση  4, 5, 7, 15, 16, 20, 49, 56, 62, 74, 75, 

79, 82, 83,115  124, 125, 126, 144, 158, 

159, 162, 193, 194, 213. 

Mεσογειακή θαµνώδης  132. 

Μεσογειακή (Μακία)  8, 12, 13, 24, 26, 31, 35, 52, 71, 77, 78, 

110, 111, 129, 135, 142, 146, 160, 163, 

169, 171, 183, 187, 191, 192, 202. 

Θαµνώδης 3,6, 25, 30, 36, 39, 40, 44, 47, 50, 59, 

65, 69, 88, 101, 107, 113, 120, 123, 

138, 147 , 150, 151, 152, 173, 178, 195, 

203, 204, 207, 211, 215. 

Θαµνώδης και  χορτολιβαδικές 
εκτάσεις  

121. 

Θαµνώδης, ηµιερηµική   34. 

Θαµνώδης και δασικά φυτά 32. 

Θαµνώδης µε αρωµατικές 
θεραπευτικές ιδιότητες  

139. 

Θαµνώδης και πευκώδης  188. 

Αγριόχορτα ,λουλούδια, φυλλοβόλα 

δέντρα  

11. 

Θάµνοι, πεύκα και δασικά δέντρα, 

αρωµατικά φυτά, αγριολούλουδα, 

ενδηµικά είδη 

10. 

Θάµνοι, ελιές, αµπέλια 17. 

Θάµνοι και αρωµατικά   90, 91. 

Θάµνοι δέντρα   97, 98. 

Θάµνοι, πόες   80, 81, 87, 94, 134, 140, 175, 196, 197, 

217. 

Θάµνοι κωνοφόρα δέντρα, πόες   114. 

Θάµνοι κωνοφόρα δάση, ελιές   116. 

Θάµνοι, φρύγανα, χαµηλή βλάστηση   118. 
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Θάµνοι, µονοετή, πολυετή δέντρα και 
φυτά  

22. 
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Θάµνοι, µονοετή φυτά, 

καλλιεργήσιµα φυτά  

200. 

Θάµνοι, κωνοφόρα δέντρα   46. 

Θάµνοι   53, 54, 55, 68, 86, 93, 100, 122, 130, 

131, 137, 153, 166. 

Θάµνοι αρωµατικά φυτά και βότανα, 

εσπεριδοειδή ελιές αµπέλια, πεύκα   

165. 

Θάµνοι οπωροφόρα δέντρα   214. 

Θάµνοι, δάση µε πεύκα, οξιές, 
πλατάνια, βελανιδιές,   

109. 

Ελιές   161. 

Αγριελιές, ελιές, θάµνοι   148. 

Ελιές και οπωροφόρα δέντρα   29. 

Ελιές και οπωροφόρα δέντρα, 

δηµητριακά πρώιµες καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών    

209. 

Ελιές και αµπέλια   96. 

Ελιές, αµπέλια, κωνοφόρα δάση, 

θάµνοι   
18, 41. 

Ελιές θάµνοι πόες   106. 

Ελιές θάµνοι , πεύκα   149. 

Ελιές πεύκα   189. 

Η ποώδης βλάστηση, η βλάστηση 

φυλλοβόλων και η άγρια βλάστηση 

(αγριολούλουδα)   

19. 

Χορτολιβαδική βλάστηση   23, 51, 127. 

Kωνοφόρα δέντρα , xορτολιβαδική 

έκταση   

179. 

Πευκοδάση   27, 38. 

Πεύκα-έλατα   105. 

Πεύκα –έλατα, πουρνάρια, ελιές δρυς    

180. 

Πεύκα –έλατα, πρίνοι, ελιές   182. 

Πεύκα -πλατάνια –έλατα   112. 

Πόες και δέντρα   201. 

Άγρια-θυµάρι-τριφύλλι-
καλλιεργήσιµη-ελιά 

45. 

Άγρια φυτά  212. 

Πουρνάρια, ελιές αµπέλια, 

εσπεριδοειδή  

57. 

Πευκόφυτα, ελαιόδεντρα  72. 

∆έντρα και χαµηλή βλάστηση  102. 

Χλόη  133. 

∆άση κωνοφόρων, µακία βλάστηση 

και φρυγανότοποι  
199. 

Μακία, φρύγανα, θάµνοι, 
καλλιεργηµένες εκτάσεις  

119. 
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 Μακί, θάµνοι, κωνοφόρα δέντρα, 

φυλλοβόλα δάση ηµιορεινών και 
210 
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ορεινών περιοχών, Αλπική βλάστηση   

9 
∆άση στην ηπειρωτική και βόρεια 

Ελλάδα, δηµητριακά στους κάµπους 
της Θεσσαλίας, ελιές και αµπέλια 

στην Πελοπόννησο και Κρήτη και 
νησιά του Αιγαίου 

136 

 
 

Πίνακας III.4: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 10 

 
Αριθµός 

Ερώτησης 
Απαντήσεις Αριθµός Ερωτηµατολογίων 

Λόγω ιδιοµορφίας-ποικιλοµορφίας 
εδάφους  

1, 3, 4, 14, 18, 21, 28, 31, 32, 33, 36, 

37, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 59, 

62, 65, 83, 94, 114, 116 , 125, 127, 130 

, 131, 137, 138, 144, 147, 149, 150, 

151, 153, 167, 170, 171, 177, 178, 179, 

180, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 195, 

198, 201, 209, 215. 

Eξαιτίας του κλίµατος  2, 3, 6, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 

26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 

52, 56, 59, 62, 63, 67, 74, 75, 77, 78, 

79, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 

95, 96, 105, 107  , 98, 100, 103,109, 

111,112, 113 , 120 114,115,116, 117, 

118, 121, 122 , 123, 127, 129, 131, 132, 

133, 135, 137, 138, 139, 140,146 

142,143,145, 147, 150, 151, 152, 156, 

158, 159, 160, 161, 162, 165, 172, 175, 

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

186, 187, 188, 190, 192, 194, 195, 196, 

197, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 

211, 213, 214, 217. 

Γεωγραφικός διαµελισµός  190. 

Το άγονο έδαφος  38, 115, 135, 144, 169, 173, 174. 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στη 

χλωρίδα της  
5, 32, 98. 

Λόγω γεωγραφικής θέσης  16, 18, 39, 62, 65,72, 88, 97, 99, 118, 

119, 126, 132, 136, 140, 164, 175, 181, 

188, 191, 192, 199, 207. 

Γεωλογική δοµή  136, 164, 188. 

Είναι γεωγραφικά αποµονωµένη από 

την υπόλοιπη Ελλάδα  

7, 156. 

Πολύπλοκο ανάγλυφο  8, 9, 15, 20, 24, 34, 35, 41, 44, 55, 82, 

93, 96, 98, 102, 121, 123, 157, 160, 

169, 202. 
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Kλιµατικές διαφοροποιήσεις από 

περιοχή σε περιοχή  

102. 
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Λόγω των τριών µεγάλων 

οροσειρών της Κρήτης (Ίδη, ∆ίκτη, 

Λευκά όρη)  

23. 

Η Κρήτη έχει εξαιρετικό κλίµα και 
πολλά άγονα µέρη (βοσκοτόπια), 

πουρνάρια, βραχώδη µέρη και 
απόκρηµνα που δεν µπορεί να 

επέµβει ο άνθρωπος µε τα διάφορα 

φυτοφάρµακα για να τα καταστρέψει  

10. 

Τα ζώα µεταφέρουν τους σπόρους 
από το ένα µέρος στο άλλο  

10. 

Μεταφορά σπόρων  26. 

Γεωφυσικό περιβάλλον άβατο για 

τον άνθρωπο 

22. 

Μικρός αριθµός άγριων ζώων που 

ζουν στην Κρήτη 

22. 

 
Ορεινό έδαφος  12, 29, 46, 58, 70, 87, 101,128, 174. 

Βουνά χωρίς δάση 40. 
Έχει λίγες βροχές θερµά καλοκαίρια, 

οπότε ευνοείται η βλάστηση που δε 
χρειάζεται πολύ νερό  

13 

Λόγω κλιµατολογικών συνθηκών 

που είναι πιο ήπιες απ’ τις άλλες 
περιοχές της Ελλάδας  

14, 72. 

Έχει το κατάλληλο έδαφος για να 

έχει πολλά είδη άγριων φυτών  

15. 

Ποικιλοµορφία φυσικού 

περιβάλλοντος  
15, 25, 41, 48, 100, 148. 

Η ύπαρξη του ήλιου όλο το χρόνο  19. 

Γειτνίαση µε άλλες περιοχές 
(Αφρική, Ασία)  

24. 

Μικρή απόσταση από τη θάλασσα  31. 

Λόγω περισσότερης ξηρασίας που 

έχει και λιγότερης ανάγκης νερού 

που έχουν τα φυτά αυτά  

45. 

Σεβασµός στα υπό εξαφάνιση άγρια 

φυτά  

46. 

Η Κρήτη είναι ένα ορεινό νησί  49, 106, 204. 

Άγρια τοπία  58, 63. 

Μορφολογία του εδάφους  53, 75, 89, 96,109,112, 133, 139, 187, 

196, 197, 200. 

Eίναι χαρακτηριστικό της 
µεσογειακής βλάστησης  

57. 

 
Μεγάλο µη καλλιεργηµένο έδαφος 63 
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Ίσως οφείλεται στο ότι στη Κρήτη 

υπάρχουν ορεινοί όγκοι (και όχι 
πεδιάδες) στους οποίους υπάρχει 
πλήθος φαραγγιών και ποικίλων 

εδαφικών διαφοροποιήσεων που 

69. 
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ίσως ευνοούν την ανάπτυξη άγριων 

φυτών (στα µέρη αυτά δεν υπάρχει 
ανθρώπινη δραστηριότητα µε τις 
γνωστές αρνητικές συνέπειες στη 

φύση άρα και τη µείωση –εξαφάνιση 

των άγριων φυτών)   

Ψηλά βουνά και µεγάλη ποικιλία 

βιοτόπων  

71, 203. 

Γεωλογική ανωµαλία της  72. 

Υψόµετρο  78. 

Στην έλλειψη δασών από κωνοφόρα  80. 

Οι κλιµατικές συνθήκες και οι 
µονοκαλλιέργειες επιτρέπουν την 

ευδοκίµηση άγριων φυτών  

83. 

Καιρικές συνθήκες και περιβάλλον 84. 

Λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών 108, 210. 

Πλούσιο ανάγλυφο(πεδιάδες, βουνά, 

φαράγγια ,παραλίες κ.α) ιδανικές 
µεσογειακές συνθήκες  

110, 163. 

Περιορισµένη βιοµηχανοποίηση και 
δόµηση 

124. 

Μη εντατική καλλιέργεια 139. 

Ποικιλία βιότοπων 173. 

Λόγω γεωγραφικής θέσης,(κοντά 

στην Ευρώπη αλλά και στην 

Αφρική) 

175. 

Πλούσιος διαµελισµός 188. 

Έλλειψη δασών 189. 

Γιατί υπάρχουν περιοχές που δεν 

είναι προσιτές στον άνθρωπο  
212. 
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Άγριο φυσικό περιβάλλον 206 

 

 
Πίνακας III.5: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 13 

 
Αριθµός 

Ερώτησης 
Απαντήσεις Αριθµός Ερωτηµατολογίων 

Αφανισµός πολλών ειδών  1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 32, 33, 

37, 41, 42, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 

69,71,72 , 76, 77, 78, 87, 92, 93, 97,106, 

113,114,116, 118, 140, 141, 145, 146, 147, 

149, 154, 155, 156, 157, 163 , 171, 173, 

181, 185, 194, 208, 217. 

Θα εξαφανιστούν τα µισά από 

τα είδη που υπάρχουν σήµερα   

2, 40,100, 119, 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τάση εξαφάνισης  26,109, 115, 122, 123, 125, 129, 130, 138, 

139, 142, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 169, 

174, 176, 182, 190, 191, 192, 200, 202, 205, 
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210, 212. 

Πλήρης εξαφάνιση της  135, 209. 

Περιορισµός φυτών και ζώων  124, 144, 199, 213, 215. 

Περιορισµός χλωρίδας  137. 

Λιγοστή, ίσως και ανύπαρκτη 

και πιθανόν µεταλλαγµένη  

45. 

Φτωχή, σχεδόν ανύπαρκτη 28, 67, 70, 184. 

Ανύπαρκτη  131. 

Σε άσχηµη κατάσταση  7, 154, 7, 90, 91, 177, 189. 

Θα έχει σχεδόν εξαφανιστεί  38, 63, 86, 101, 111, 187. 

∆ε θα υπάρχει ούτε πανίδα ούτε 
χλωρίδα  

47, 49. 

Θα έχει µειωθεί ο αριθµός και η 

έκταση πολλών άγριων ζώων 

και φυτών  

8, 11,13, 175, 201. 

Θα έχει µείνει ελάχιστη σε µέρη 

µη προσβάσιµα για τον άνθρωπο 
132.. 

Θα µαθαίνουµε στα παιδιά µας 
τα είδη των ζώων  και των 

φυτών από φωτογραφίες   

14. 

Σε οριακή κατάσταση   16. 

Θα είναι φτωχότερη   17, 35, 36, 65, 84, 93, 99, 153, 172, 204.   

Χειρότερη   30, 79, 117, 126, 133, 150, 195, 196, 197, 

198, 206, 214. 

Θα ελαττωθεί σηµαντικά   27, 58, 82, 186, 207, 211. 

∆υσοίωνη   127 
Μειωµένη και ως προς την 

ποικιλία και ως προς το πλήθος 
των διαφόρων ειδών   

21, 43. 

 

 
Απογοητευτική   22, 98. 

Μείωση άγριας χλωρίδας και 
πανίδας µε άµεσο κίνδυνο 

εξαφάνισης ορισµένων ζώων 

και φυτών   

25, 29, 48, 96, 104, 183. 

Μείωση των ειδών  102, 110, 128. 

Μείωση δασικών εκτάσεων   120. 

Μείωση της έκτασης της και οι 
ζωντανοί οργανισµοί θα 

αναζητήσουν αλλού τόπο 

διαµονής   

121. 

 

 

Μείωση των περιοχών που 

σήµερα είναι πλούσιες σε 
βλάστηση   

55. 

Πολλά από τα φυτά και ζώα που 

υπάρχουν σήµερα, θα έχουν 

µειωθεί πάρα πολύ και αρκετά 

θα έχουν εξαφανιστεί 

31, 39, 62.  
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 Θα γίνει σεληνιακό τοπίο χωρίς 
χλωρίδα και πανίδα  

56. 
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Ερηµοποίηση  63, 178, 188. 

Κορεσµός σε αποδόσεις  63. 

Για αυτονόητους λόγους  70. 

Αµφιβολία για την ύπαρξη και 
των ίδιων των ανθρώπων  

75. 

Μείωση των δασικών εκτάσεων 

σε περιαστικές και ηµιορεινές 
περιοχές  

80. 

Επειδή φτάσαµε στο σηµείο 

µηδέν ο άνθρωπος θα 

αντιδράσει δυναµικά και µάλλον 

θα διορθώσει ελαφρώς την 

κατάσταση γιατί θα 

ευαισθητοποιηθεί ο νέος κόσµος  

83. 

 

Σηµαντική µείωση  85. 

Η φύση βρίσκει και θα βρει τη 

λύση και για αυτό το θέµα   

88. 

Μεγάλης έκτασης καταστροφή  89. 

Η άγρια εκµετάλλευση θα 

επιβαρύνει ακόµη περισσότερο 

την κατάσταση  

105. 

Έλλειψη πολλών ειδών που 

συνεπάγεται τη χαλάρωση της 
τροφικής αλυσίδας  

108. 

Καταστροφή περισσότερη από 

τώρα  

112, 160. 

Εξαφάνιση  πολλών ειδών µε 
αποτέλεσµα να διαταραχθεί η 

ισορροπία  

134. 

 

Αλλαγή στην χλωρίδα και 
πανίδα ανάλογα µε τη 

γεωγραφική θέση της κάθε 
χώρας και των έντονων 

καιρικών φαινοµένων  

136. 

Θα έχουν λιγοστέψει πολύ τα 

είδη της βλάστησης και θα 

επικρατήσουν οι 
µονοκαλλιέργειες  

161. 

Συρρίκνωση της ποικιλοµορφίας 
στη χλωρίδα και στην πανίδα  

193. 
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Περίπου ίδια 203 
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Πίνακας III.6: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 15 

 
Αριθµός 

Ερώτησης 
Απαντήσεις Αριθµός Ερωτηµατολογίων 

Για να µη χαλάσει η τροφική αλυσίδα 

και η ισορροπία στη φύση  

18, 25, 29, 31, 33, 42,52 ,53, 55, 65, 

76, 81, 85, 94, 97, 103, 114, 118, 

120, 132, 137, 139, 147, 148, 158, 

160, 161, 173, 174, 182, 184, 

185,186, 187, 195, 196, 197, 201, 

205, 210, 212, 215. 
Για να µην καταστραφεί τροφική 

αλυσίδα και χαθεί η ισορροπία στη 

φύση, άρα και στη ζωή του ανθρώπου  

22, 30,119 134, 143, 145, 149, 155, 

177, 178, 190, 191, 192, 198, 200, 

214, 217. 
Γιατί κάθε είδος από αυτά είναι µέρος 
(κρίκος) µιας αλυσίδας πουν ονοµάζεται 
οικοσύστηµα  

45. 

Για ύπαρξη ισορροπίας στις τροφικές 
αλυσίδες, ώστε να µη διαταράσσονται τα 

χερσαία και υδάτινα οικοσυστήµατα  

2, 8. 

Για διατήρηση της τροφικής αλυσίδας  1, 3, 14, 17, 21, 36, 37, 40, 41, 43, 

44, 59, 106.    
Γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει τη φύση  4, 5 
Η µείωση ή η εξαφάνιση ειδών φυτών 

και ζώων απειλή και την ύπαρξη του 

ανθρώπινου είδους πάνω στη Γη  

6. 

Κάθε ένα από αυτά τα φυτά και ζώα έχει 
τη χρησιµότητά του. Αν λοιπόν κάποιο 

εξαφανιστεί θα επηρεαστεί όλο το 

οικοσύστηµα (του οποίου αποτελούµε 
µέρος)  

7. 

Κάθε είδος φυτού και ζώου έχει τη δική 

του θέση, το δικό του ρόλο στη φύση  

32. 

Γιατί θα διαταραχθεί η ισορροπία στη 

φύση  

9, 13, 15, 26, 27, 35, 48, 57, 77, 78, 

89, 111,116,130, 150, 151,152, 153, 

154, 166.    
Γιατί πολλά είδη φυτών είναι 
φαρµακευτικά και αν χρησιµοποιηθούν 

από τους ανθρώπους θα προλαβαίνουν 

διάφορες αρρώστιες  

10. 

Η φύση προστατεύει η ίδια τον εαυτό 

της  
16. 

Γιατί φύση και άνθρωπος είναι άρρηκτα 

δεµένοι. Φύση σηµαίνει ζωή  

19. 

Όλα τα είδη είναι χρήσιµα, άρα πρέπει 
να υπάρχουν  

24. 

Γιατί κάθε είδος παίζει το ρόλο του στη 

φύση,   

47. 

Γιατί θα χαθεί η πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα της χώρας  

28. 
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∆εν είναι τόσο απλό το θέµα  34. 
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Για να συνεχιστεί η ύπαρξη όλων των 

φυτών και ζώων που υπάρχουν στην 

Ελλάδα  

38. 

Η φύση χρειάζεται µεγάλη προστασία  39. 
Για να έχουµε τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες διαβίωσης και την 

πολυπόθητη οικολογική ισορροπία 

46. 

Η φύση µας δίνει ζωή, απ’ αυτήν 

εξαρτιόµαστε και πάντα εκδικείται σε 
κάθε βιασµό της από τον άνθρωπο  

48. 

Γιατί όταν εξαφανιστεί κάθε είδος 
φυτών και ζώων θα εξαφανιστεί και ο 

άνθρωπος και θα έχει προβλήµατα 

επιβίωσης  

49, 146. 

Γιατί διαταράσσεται η οικολογική 

ισορροπία  

50, 115, 125, 128. 

Για να υπάρχει ισορροπία  51, 83, 86, 101, 123, 124, 170,  179. 
Για να υπάρχει ισορροπία στη χλωρίδα 

και στην πανίδα  

90,  91, 122. 

Αφού η τύχη τους είναι 
προδιαγεγραµµένη να εξαφανιστούν ας 
υπάρχουν τουλάχιστον για να γνωρίζουν 

οι νέοι τα ζώα που θα χαθούν αν δεν 

γίνει κάτι  

56. 

Τα προστατευόµενα ζώα και φυτά έχουν 

µικρό πληθυσµό και είναι δύσκολη η 

αναπαραγωγή και η ανάπτυξή τους στις 
υπάρχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες  

62. 

Για να µη διαταραχθεί η ισορροπία ζωής 
βίαια θα οδηγηθούµε σε απρόβλεπτες  
καταστροφικές συνέπειες  

63, 96. 

Η εξαφάνιση ενός είδους έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στα υπόλοιπα  

65, 133 

Γίνεται υπερεκµετάλλευση γιατί υπάρχει 
έλλειψη παιδείας και ευαισθητοποίησης  

67. 

Γιατί ο άνθρωπος είναι µέρος της φύσης  68. 
Για τη διατήρηση της ισορροπίας 
ζωικού-φυτικού βασιλείου   

69, 71, 74,169, 183, 202. 

«Όταν το τελευταίο δέντρο καεί , όταν ο 

τελευταίος ποταµός ρυπανθεί και 
πεθάνει το τελευταίο ψάρι τότε ο 

άνθρωπος θα διαπιστώσει πως δεν 

µπορεί να τραφεί µε χρήµατα» 

GREENPEACE   

72. 

Για αυτονόητους λόγους  75. 
Για τη διατήρηση της ισορροπίας της και 
εξασφάλιση της επιβίωσης της  

79. 
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Η  Φύση να αφήνεται ήσυχη και να 

διαµορφώνεται µε τους δικούς της 
80. 
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κανόνες  
Για να µη διαταραχθεί η τροφική 

αλυσίδα και γενικότερα το οικοσύστηµα  

82, 138, 171. 

Γιατί είναι µια εθνική κληρονοµιά που 

οφείλουµε να τη διατηρήσουµε και να τη 

δώσουµε στις επόµενες γενιές  

84. 

Για να µη λιγοστεύει το πόσιµο νερό να 

αναπνέουµε υγιεινό αέρα και να 

διατηρούν τα κύτταρα µας τις άµυνες 
τους σε ιούς και άλλα παθογόνα 

µικρόβια   

87. 

Για να διατηρηθεί η ισορροπία  88, 144, 181, 204. 
Για να διατηρείται η αλυσίδα ζωής στον 

πλανήτη  

131. 

Ο άνθρωπος πρέπει να προστατεύει τη 

φύση γιατί έτσι προστατεύει τη ζωή του  

92, 95, 98, 163. 

Η βιοποικιλότητα εξασφαλίζει την 

συνέχεια της ζωής των ειδών µε 
καλύτερους όρους  

99, 156. 

Για να υπάρχει διαιώνιση των ειδών  100. 
Για να διαφυλάξουµε το περιβάλλον της 
ύπαρξης µας  

102. 

Αν δεν προστατεύσουµε τη φύση τα ζώα 

και τα φυτά θα πάψει να υπάρχει ζωή  

104. 

Τα πάντα είναι ωφέλιµα  93. 
∆ιατήρηση της τροφικής αλυσίδας  126, 136.   
Για προστασία του ανθρώπου  και 
αλληλεξάρτηση όλων  

17. 

Για να υπάρξει αλληλεπίδραση  105. 
Αν κάποια είδη εξαφανίζονταν χωρίς να 

είναι ο άνθρωπος αιτία θα ήταν µια 

φυσιολογική εξέλιξη , από τη στιγµή 

όµως που µπορούµε να συνυπάρξουµε 
αρµονικά σεβόµενοι το περιβάλλον και 
δεν το κάνουµε (από συµφέρον ή 

πλεονεξία)είναι ανήθικο και γι’ αυτό 

υφιστάµεθα και τις συνέπειες  

110. 

Για να συνεχίσουν να υπάρχουν  112. 
Η φύση πρέπει να προστατεύεται 
παράλληλα µε τα ζώα και τα φυτά γιατί 
παίζουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή του 

ανθρώπου  

113. 

Για να µην έχουµε την οριστική 

εξαφάνιση ορισµένων ειδών  

117. 

Η φύση χαρακτηρίζεται ως «µάνα γης» 

όλων των αγαθών και όλων των 

ζωντανών οργανισµών  

121. 
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Το ιδανικό φυσικό περιβάλλον ευνοεί 
την προστασία φυτών και ζώων  

127. 
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Καταστροφή της φύσης σηµαίνει και 
καταστροφή του ανθρώπου  

129. 

Γιατί  η φύση αποτελεί το ζωτικό χώρο 

συνύπαρξης των φυτών και των ζώων 
58. 

Σπάσιµο της τροφικής αλυσίδας 
,εξαφάνιση οικοσυστηµάτων, 

περιβαλλοντικές διαταραχές µε 
απρόβλεπτες συνέπειες  

135. 

Για τη διατήρηση της βιωσιµότητας των 

οικοσυστηµάτων  

141. 

Αν δεν προστατευθούν θα εξαφανιστούν 

και θα υπάρξουν προβλήµατα στις 
τροφικές αλυσίδες   

142. 

Γιατί θα οδηγηθούµε σε µεγάλη 

οικολογική καταστροφή µε όλες τις 
συνέπειες που αυτό έχει στον άνθρωπο  

159. 

Πρέπει να προστατεύονται γιατί µπορεί 
απ’ αυτά να βρεθούν φαρµακευτικές 
ουσίες ακόµα συµβάλλουν στην 

σταθερότητα των οικοσυστηµάτων  

164. 

Για να µη διαταραχθεί η φύση που θα 

έχει επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου  

165. 

Γιατί χαλάνε οι βιοκοινότητες και 
δηµιουργείται αστάθεια στην τροφική 

αλυσίδα  

175. 

Για την ίδια τη ζωή  176. 

Η ποικιλία χλωρίδας –πανίδας 
διαφυλάσσει τις βιολογικές αλυσίδες  

193. 

Πρέπει να προφυλάσσονται ορισµένα 

είδη φυτών και ζώων και να 

εµπλουτίζεται η φύση µε αυτά  

194. 

Για λόγους ισορροπίας ,πολιτιστικούς 
,ιστορικούς  

203. 

Για καλύτερη ποιότητα ζωής  205. 
Για να υπάρχει η γνωστή αλυσίδα και να 

ισχύει η αειφόρος ανάπτυξη  

208. 

Γιατί κινδυνεύει η ζωή φυτών ,ζώων 

,ανθρώπων  

209. 

Γιατί ο άνθρωπος ενεργεί σαν κακός 
ιδιοκτήτης της φύσης  

213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε να 

ζούµε στον πλανήτη 

109. 
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Πίνακας III.7: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 19 

 
Αριθµός 

Ερώτησης 
Απαντήσεις Αριθµός Ερωτηµατολογίων 

∆ιοξείδιο του άνθρακα  CO2  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 , 57, 62, 63, 72, 75, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 102, 103, 106, 111, 113, 114, 115, 116, 

118 ,119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 

130, 132, 133, 134,135, 136, 137, 138, 139,140, 

141, 144,    145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,162, 164, 

165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 

178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 

190, 191,192,193,194,195,196,197, 199, 200, 

202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213,214,215,216,217. 

 Μονοξείδιο του άνθρακα   

CO   

4, 5, 10, 13, 15, 16, 22, 23, 33, 34, 37, 41, 42,46, 

47, 48, 51, 67, 69, 75, 83, 85, 89, 95, 

97,111,115,116, 121, 122, 124, 125, 128, 

132,134, 135, 140, 144, 156, 157, 162,165, 167, 

169, 174, 182, 183, 194, 196, 197, 198, 204,213. 

Τριοξείδιο του άνθρακα  CO3   167.     

Μεθάνιο CH4   19, 32, 34, 35, 40, 43, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 93, 

94, 96, 103, 129, 138, 141, 146, 157,172, 

173,184,188,190,192 ,210,214,215,216,217. 

∆ιοξείδιο του αζώτου NO2     3 , 15, 16, 25, 51, 54, 74, 79, 103,164. 

Τριοξείδιο του αζώτου ΝΟ3   171. 

Μονοξείδιο του αζώτου  11, 15, 41,51, 72, 125, 153, 156, 165,179. 

Μονοξείδιο του θείου  SO   42, 75, 121,  124, 132,135,140, 144. 

∆ιοξείδιο του θείου SO2  10, 74, 75, 79, 89, 95,115, 121, 140, 145, 179, 

180, 196, 197, 204. 

Μόλυβδος  75. 

PBO  135. 

Θείο  56, 75, 118,182. 

Νιτρικό οξύ  115. 

Θειούχα παράγωγα που 

µετασχηµατίζονται στην 

ατµόσφαιρα   

115. 

Τα υπολλείµατα των 
καυσίµων , αµµωνία  

115. 
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Τριοξείδιο του αζώτου  71. 
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Οξείδια του αζώτου  10, 13, 18, 19, 21, 40,80,  96, 113, 118, 141, 146,  

157, 162, 188, 190, 192, 199, 210. 

Οξείδια του θείου  44,80. 

Οξείδια του άνθρακα, 18. 

Οξείδια του µολύβδου  132. 

Υποξείδιο του αζώτου  157. 

Νιτρώδες οξείδιο  138. 

Θεικό οξύ  115. 

Όζον   10, 13, 15, 16, 67, 71,72, 75, 83, 86, 93, 94, 96, 

129, 157, 159, 161, 173, 190, 192, 196, 197, 198, 

200, 208, 213, 214. 

Βενζόλιο  159,162. 

Οξυγόνο  54,181. 

Χλωροφθοράνθρακες  13, 19, 20, 66, 82, 97, 138, 146, 149, 157, 160,  

173, 188, 198, 199, 210, 214, 217. 

Φρέον  149. 

Υδρογόνο  14. 

Υδρογονάνθρακες  72, 200. 

Φθοριωµένοι 
υδρογονάνθρακες  

103. 

Εξαφθοριούχο θείο  103. 

Οξυγόνο,  57. 

Ήλιο  14. 

Άζωτο  22, 82, 89, 133,198, 200, 203, 204. 

Ενώσεις του αζώτου  134. 

Αιθάλη,  22. 

Μόρια µόλυβδου  15, 16. 

Σωµατίδια  15, 16. 

Υδρατµοί  19,  49,52, 98, 100, 125, 173, 191, 192, 202, 212. 

Όζον (τροποσφαιρικό)  19, 21, 35, 36, 40,141, 157. 

Και άλλα αέρια  23. 

Καυσαέρια  48, 50, 53, 55,108, 139. 

Καύσιµα (πετρέλαιο) για 

παραγωγή ενέργειας  
48. 

Υδρατµοί Έκρηξη ηφαιστείων  55. 

Ρύποι εργοστασίων  55, 92. 

Ευγενή αέρια, 57. 

Αιθαλοµίχλη  83. 

Παράγωγα πετρελαίου  90, 91. 

Χηµικά απόβλητα  90, 91. 

Τα αυτοκίνητα  92. 

Σταθµοί ενέργειας  92. 
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Υπεριώδης ακτινοβολία  106. 
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Αεροζόλ  108,180.  

19 
      

Προωθητικά 119. 

 

 

Πίνακας III.8: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 30 

 

Αριθµός 

Ερώτησης 

Απαντήσεις Αριθµός 

Ερωτηµατολογίων 
Περιορισµός παραγωγής διοξειδίου του 

άνθρακα CO2   

24, 32,, 140, 160, 191,199, 214, 

215. 

Να σταµατήσει η παραγωγή των αερίων 

που προκαλούν το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου  

41. 

Περιορισµός στην καύση διαφόρων 

ορυκτών καυσίµων π.χ. πετρελαίου, 

άνθρακα  

2, 3, 30, 33, 187. 

Περιορισµός της καύσης των 

υδρογονανθράκων  

80, 193. 

Περιορισµός εκλυόµενων αερίων  115. 

Περιορισµός ατµοσφαιρικής µόλυνσης  29, 53, 98, 150. 

Περιορισµός των ρύπων   83, 130, 143, 145, 180, 184, 196, 

198. 

Περιορισµός των εκποµπών αερίων  102, 156, 173. 

Περιορισµός της µόλυνσης της 
ατµόσφαιρα από καυσαέρια, χηµικά και  
βιοµηχανικά αέρια  

22, 35. 

Περιορισµός εκποµπής αερίων 

θερµοκηπίου, 

62, 65. 

Περιορισµός ρυπογόνων αερίων  50, 180 ,210. 

Περιορισµός καυσαερίων  110, 131, 163,180. 

Περιορισµός της µόλυνσης του 

περιβάλλοντος   
142, 152. 

Περιορισµός των βιοµηχανιών που 

χρησιµοποιούν πετρέλαιο-κάρβουνο   

120. 

Περιορισµός της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης  

158, 169, 202, 205. 

Περιορισµός της αλόγιστης επέµβασης 
του ανθρώπου στη φύση  

177,183. 

Περιορισµός του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου  

186. 

Τρόποι κίνησης µηχανών µη ρυπογόνων  122. 
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Nα ληφθούν µέτρα προστασίας της 
ατµόσφαιρας από τους εκπεµπόµενους 
ρύπους  

4. 
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Nα ληφθούν µέτρα προστασίας της 
ατµόσφαιρας από την εκποµπή του 

διοξειδίου του άνθρακα  

212. 

Ελάττωση ρυπογόνων ουσιών 

(καυσαέρια, αέρια από καµινάδες 
βιοµηχανιών)  

23, 27, 46, 47. 

Λιγότερη ρύπανση του αέρα (δηλ. 

λιγότερα καυσαέρια κ.ά.)  

7. 

Μείωση των καύσεων του διοξειδίου 

του άνθρακα  

96, 99, 118. 

Μείωση των ρύπων που εκπέµπονται 
στην ατµόσφαιρα  

5, 37, 38, 43, 44, 56, 63, 69, 137. 

Μείωση των ρυπογόνων βιοµηχανιών  6, 81,194,197. 

Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
ώστε να διατηρηθεί το όζον στα όρια 

που πρέπει 

8. 

Μείωση ατµοσφαιρική ρύπανσης  9, 12, 19, 72, 74. 

Μείωση της µόλυνσης του 

περιβάλλοντος  
65, 106. 

Μείωση της τρύπας του όζοντος  77. 

Μείωση των καυσαερίων  71, 113, 174. 

Μείωση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας  49. 

Μείωση των παραγόντων που τα 

προκαλούν  

11. 

Μείωση των καυσαερίων  85. 

Μείωση των βιοµηχανικών µονάδων  89, 92. 

Μείωση αυτοκινήτων  92. 

Μείωση κατανάλωσης ορυκτών 

καυσίµων  

157. 

Μείωση της καύσης ορυκτών καυσίµων  201. 

Μείωση χρήσης εντοµοκτόνων  208. 

Να φυτευτούν πολλά δέντρα που να 

συγκρατούν τη σκόνη και τα διάφορα 

αέρια 

10. 

Αναδασώσεις  36. 

Εναλλακτικές µορφές ενέργειας   13, 14, 21, 31, 40, 48, 75, 87, 94, 

129, 134, 135, 138, 139, 144, 

146, 159, 164, 165,  178, 179, 

188, 190, 192, 195, 211,213. 

Με την αντικατάσταση του πετρελαίου 

µε άλλα καύσιµα  

126. 

Απαγόρευση χλωροφθορανθράκων   13. 

Χρήση ειδικών φίλτρων από τις 
βιοµηχανίες  

15, 82, 100, 161. 
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Χρήση προϊόντων που δεν έχουν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον  

200. 
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Καταλύτες αυτοκινήτων  15. 

Ρύθµιση µηχανών εσωτερικής και 
εξωτερικής καύσης  

15. 

Επιστροφή στην προβιοµηχανική εποχή  16. 

Λήψη µέτρων για τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος 
18. 

Τοποθέτηση φίλτρων στις καπνοδόχους 
των εργοστασίων  

20, 111. 

Με γενναίες αποφάσεις που αφορούν 

στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος από τη µόλυνση  

25. 

Λήψη µέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος  
26, 176, 209. 

Όχι καταχρήσεις στο περιβάλλον,  28. 

Να µειώσουµε τις απαιτήσεις µας για 

κατανάλωση  

34. 

Να µην επηρεαστούν τα στρώµατα της 
ατµόσφαιρας που καλύπτουν τη Γη 

39. 

∆ιακρατικές και παγκόσµιες συµφωνίες 
µε ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση των 

πολιτών 

42. 

Να σκεφτόµαστε λιγότερο εγωιστικά-

εγωκεντρικά 

45. 

Ισόρροπη ανάπτυξη  51. 

Να γίνεται λιγότερη χρήση προϊόντων 

µε προωθητικά αέρια γιατί 
καταστρέφεται το όζον   

52. 

Η λύση πρέπει να δοθεί από τις 
κυβερνήσεις. Όσες προσπάθειες 
µεµονωµένες και αν γίνουν δεν θα 

φέρουν κανένα αποτέλεσµα. Το 

πρόβληµα είναι τεράστιο και πρέπει να 

αντιµετωπιστεί µαζικά  σε όλο τον 

πλανήτη  

54. 

Να µειωθούν οι ρύποι από τα 

εργοστάσια 

55, 58. 

Να έχει ο άνθρωπος οικολογική 

συνείδηση  

68. 

Να ληφθούν αυστηρά µέτρα  78. 

Λήψη µέτρων για την µόλυνση και 
ρύπανση και κατά της κακοποίησης του 

φυσικού περιβάλλοντος  

79. 

Λιγότερη χρήση χηµικών ουσιών  84. 

Προστασία περιβάλλοντος  86. 
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 Λιγότερα χηµικά προϊόντα  90, 133. 
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Χρησιµοποίηση καύσιµης ύλης µη 

ρυπογόνας  
 

Να εγκαταλείψουµε το σύγχρονο τρόπο 

ζωής  
93. 

Να χρησιµοποιηθούν φίλτρα στις 
καµινάδες των εργοστασίων  

95, 109. 

Ξοδεύοντας λιγότερη ενέργεια  103, 114. 

Επιστροφή στον παραδοσιακό τρόπο 

ζωής και κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών στην εποχή τους και όχι όλο 

τα χρόνο  

104. 

Μικρότερη χρήση εντοµοκτόνων  108. 

Μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος ώστε να µειωθούν οι 
ρύποι στην ατµόσφαιρα  

116. 

Συνετή χρήση ενέργειας  119. 

Αλλαγή µορφών καύσιµης ενέργειας 
(νερό υδρογόνο ήλιος)   

121. 

Να εφαρµοστούν περιβαλλοντικά 

προγράµµατα στις βιοµηχανίες  
123. 

Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  124. 

Συνειδητοποίηση-ευαισθητοποίηση των 

ανθρώπων απέναντι στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου  

125. 

Να τοποθετηθούν φίλτρα στις καµινάδες 
των εργοστασίων   

128. 

Έλεγχος των καυσαερίων-εξατµίσεων 

µε φίλτρα  

132. 

Κρατικός έλεγχος στα εργοστάσια-

ταβέρνες µέσα µεταφοράς και αλλαγή 

της συνήθειας των οικογενειών όσον 

αφορά τη χρήση αυτοκινήτων και 
τρόπων οικιακής θέρµανσης  

136. 

Να σταµατήσουν οι δραστηριότητες 
εκείνες οι οποίες αυξάνουν τις 
ποσότητες των αερίων (ρυπαντών) που 

προκαλούν το φαινόµενο  

141. 

Να γίνουν διεθνείς νόµοι για τον 

περιορισµό των αερίων που τα 

προκαλούν  

147. 

Αλλαγή τρόπου ζωής  153. 

Αλλαγή συνηθειών που επιβαρύνουν το 

περιβάλλον  

155. 

Χρήση ηλιακής ενέργειας  162. 

Ανακύκλωση  166. 

Προσοχή στο περιβάλλον  181. 

 

Αποφυγή πυρηνικών δοκιµών  182. 
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Ελάττωση της χρήσης 
υδρογονανθράκων  

189. 

Ορθή διαχείριση ενέργειας   203. 

Έλεγχος εξοπλισµών  204. 

Να αγαπήσει καθένας τον τόπο που 

έτυχε να ζήσει  
206. 

Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση  207. 

Φίλτρα στα εργοστάσια  217. 

 

 

 

Πίνακας III.9: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 31
α
  

 

Αριθµός 

Ερώτησης 

Απαντήσεις Αριθµός 

Ερωτηµατολογίων 
Λόγω αύξησης της θερµοκρασίας θα έχουµε 
περισσότερη εξάτµιση άρα και περισσότερες 
βροχοπτώσεις 

20. 

Αύξηση θερµοκρασίας άρα περισσότερες 
βροχοπτώσεις  

31, 134. 

Γιατί τα φυτά χρησιµοποιούν το διοξείδιο του 

άνθρακα CO2 στις λειτουργίες τους  
33. 

Χρειάζονται το διοξείδιο του άνθρακα CO2 για 

την τροφή τους  
34, 164. 

Φωτοσυνθέτουν πιο γρήγορα  62. 

Με την υψηλή θερµοκρασία τα φυτά 

αναπτύσσονται περισσότερο  

62. 

Όπως στο θερµοκήπιο δεσµεύεται ηλιακή 

ενέργεια και δε αποχωρεί απ’ αυτό έτσι και η γη 

λειτουργεί σαν ένα µεγάλο θερµοκήπιο  

100. 

Ορισµένα είδη φυτών θα ευνοηθούν αυξάνοντας 
την ταχύτητα φωτοσύνθεσης .Τέτοια φυτά είναι 
το σιτάρι, το κριθάρι, η πατάτα, το ρύζι. Άλλα 

φυτά δεν θα ευνοηθούν π.χ. σόγια, το 

ζαχαροκάλαµο και ο αραβόσιτος  

138. 

Με τον εγκλωβισµό των ηλιακών ακτινών στην 

επιφάνεια της γης λόγω του φαινόµενου του 

θερµοκηπίου η θερµοκρασία της γης αυξάνεται 
πράγµα που βοηθά στην ανάπτυξη των φυτών  

140. 

Γιατί τους δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες 
ανάπτυξης  

165. 

Αύξηση της θερµοκρασίας µε αυξηµένη 

υγρασία ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών  

189. 
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Αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα και 
προκαλεί αύξηση της φυτικής παραγωγής  

210. 



 276

∆ηµιουργούνται ευνοϊκότερες θερµοκρασίες 
που τις χρησιµοποιούν τα φυτά για την 

ανάπτυξη τους  

215 

Αύξηση της θερµότητας και υγρασίας  109 

 

 
Πίνακας III.10: Απαντήσεις των δασκάλων στην ανοιχτή ερώτηση 31β  

 

Αριθµός 

Ερώτησης 

Απαντήσεις Αριθµός 

Ερωτηµατολογίων 
Αυξηµένος κίνδυνος ξηρασίας  2, 159, 163, 180, 195, 197, 217 

Η αύξηση της θερµοκρασίας θα 

προκαλέσει ερηµοποίηση των εύκρατων 

ζωνών και τήξη των πολικών πάγων µε τα 

ανάλογα αποτελέσµατά τους  

3 

Αν ανέβει η θερµοκρασία σ’ έναν τόπο, 

αλλάζει και η χλωρίδα που µπορεί να 

ζήσει στον τόπο αυτόν  

6, 11, 15, 49, 96, 103, 123, 182, 

193, 198, 211, 212, 213 

Τα φυτά αναπτύσσονται µε ορισµένη 

ποσότητα CO2 στον ατµοσφαιρικό αέρα. 

Αν αυτή η ποσότητα αυξηθεί θα µειωθεί ο 

ρυθµός ανάπτυξής τους (επίσης ο ρυθµός 
µειώνεται και µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας)  

7 

Με την αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, θα αυξηθεί η θερµοκρασία 

του εδάφους και θα επηρεαστεί το σύνολο 

της χλωρίδας  

8, 5, 16, 120,149, 160,  173, 

177, 178, 181, 199, 201, 202 

Τα διάφορα τοξικά αέρια είναι επικίνδυνα 

και για τα φυτά 

10 

Οτιδήποτε χαλάει την ισορροπία στη φύση 

δηµιουργεί προβλήµατα στα φυτά και στα 

ζώα  

12 

∆ιαταραχή βιολογικού κύκλου  13 
Κατακράτηση στα χαµηλά στρώµατα της 
ατµόσφαιρας  επιβλαβών αέριων  τα οποία  

περισσότερο βλάπτουν τους ζωντανούς 
οργανισµούς από ότι στο παρελθόν  

14 

∆ηµιουργία όξινης βροχής  14 

Γιατί για να αναπτυχθούν τα φυτά 

χρειάζεται ανάλογη ποσότητα θερµότητας  
17, 18, 95, 139, 143, 174, 176 
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Η απότοµη αύξηση του CO2 δε θα 

απορροφηθεί από τα φυτά, µε αποτέλεσµα 

την καταστροφή τους 

19 
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Το φαινόµενο του θερµοκηπίου εµποδίζει 
την ανάπτυξη των φυτών, λόγω έλλειψης 
σωστής ακτινοβολίας και οξυγόνου για 

φωτοσύνθεση. Επίσης οι βροχοπτώσεις 
είναι βλαβερές, λόγω των ουσιών που 

πέφτουν και καταστρέφουν τη βλάστηση  

22 

Με την αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, θα αυξηθεί η θερµοκρασία 

στη Γη, θα µειωθούν οι βροχοπτώσεις, θ’ 

αλλάξουν οι κλιµατολογικές συνθήκες, θα 

επιβιώσουν µόνο όσα φυτά και ζώα 

προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες  

23, 214 

Η αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου αλλάζει το µικροκλίµα  µιας 
περιοχής, εποµένως αλλάζει τα φυσικά 

δεδοµένα ανάπτυξης των φυτών  

24, 52, 69, 118, 187 

Λόγω της µόλυνσης που συντελείται µε 
πολύ γρήγορους ρυθµούς τα φυτά δεν 

µπορούν να προσαρµοστούν τόσο 

γρήγορα στις νέες συνθήκες του 

περιβάλλοντος  

25, 86 

Επηρεάζεται η ισορροπία στη φύση και 
γενικότερα στον πλανήτη  

26 

∆ιαταράσσονται οι κανονικές συνθήκες 
ανάπτυξης των φυτών  

27 

Η υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας 
µάλλον επιβραδύνει την ανάπτυξη των 

φυτών  

28, 32, 47, 125, 183 

Τα φυτά µας δε θα αντέξουν τις υψηλές 
θερµοκρασίες, που συνεπάγεται η αύξηση 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου  

37 

Τα φυτά χρειάζονται τις «δικές τους» 

θερµοκρασίες, αυτές που αντέχουν. Η 

υπερβολική θερµότητα θα τα καταστρέψει  

38, 51, 53 ,144, 207 

Τα φυτά ελάχιστα επηρεάζονται από την 

αύξηση της θερµοκρασίας  
39,131 

∆ιότι, τα φυτά µια χαρά αναπτύσσονταν 

πριν από το φαινόµενο του θερµοκηπίου, 

το καθένα φυσικά, στις περιοχές µε τις 
κλιµατολογικές συνθήκες που το ευνοούν  

41 
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Τα φυτά για να αναπτυχθούν δε 
χρειάζονται περισσότερη «ζεστασιά». Η 

άνοδος της θερµοκρασίας σηµαίνει 
αυτόµατα υπεριώδεις ακτινοβολίες και όχι 
µόνο, που εµποδίζουν την οµαλή 

ανάπτυξή τους  

42 
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Η άνοδος της θερµοκρασίας θα υπερβεί τις 
«άριστες» θερµοκρασίες κάθε φυτού και 
κατά συνέπεια θα διασαλευτεί η οµαλή 

του ανάπτυξη και καρποφορία  

43 

Αύξηση Μ.Ο. θερµοκρασίας, κατά τόπους 
ξηρασία ή πληµµύρες, επέκταση ερήµων: 

δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες για 

ανάπτυξη φυτών,  

44, 48 

Θα εξαφανιστούν πολλά ευπαθή φυτά από 

τη χλωρίδα του πλανήτη  

45,136   

Ανατρέπονται οι υπάρχουσες 
κλιµατολογικές συνθήκες µε ό,τι 
συνεπάγεται στην αναπτυξιακή πορεία 

των φυτών  

46 

Η υψηλή θερµοκρασία και µάλιστα σε 
εποχές που τα φυτά δεν είναι 
συνηθισµένα, προκαλεί καταστροφή 

καρπού και φυτού  

48, 142 

Τα ο φαινόµενο του θερµοκηπίου 

επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των 

φυτών και δρα ανασταλτικά στις 
λειτουργίες εξέλιξης της ζωής τους  

50 

Αύξηση της θερµοκρασίας µε συνέπεια τη 

µη φυσιολογική εξέλιξη των φυτών  

54 

Γιατί το φαινόµενο του θερµοκηπίου δε 
συµβάλλει στην οµαλή διαδοχή των 
εποχών ώστε η ανάπτυξη των φυτών να 

είναι φυσιολογική  

56 

Οι διαταραχές στο οικοσύστηµα επιδρούν 

αρνητικά επί των πληθυσµών τους  
58 

Οι συνθήκες που η ίδια η φύση έχει 
δηµιουργήσει διαχρονικά  

63 

Η αύξηση της θερµοκρασίας φέρει 
έλλειψη νερού και αρκετά φυτά είναι 
ευαίσθητα στις υψηλές θερµοκρασίες  

71, 72 
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Φαινόµενο θερµοκηπίου υπήρξε πριν την 

ύπαρξη του ανθρώπου. Και τότε είχαµε 
εξαφάνιση βιοποικιλότητας και εµφάνιση 

νέας η µεταλλαγµένης. Μηχανισµός 
προσαρµογής βοήθησε πολλά είδη της 
εποχής εκείνης να µεταλλαχθούν ή και να 

επιβιώσουν µέχρι σήµερα. Κάθε 60.000 

χρόνια ένας κύκλος κλείνει και ανοίγει 
ένας νέος από τη ίδια τη φύση. Κύκλος 
των 60.000 ετών έχει περάσει.  

75 



 279

Τα φυτά χρειάζονται ορισµένες 
κλιµατολογικές συνθήκες για να 

αναπτυχθούν εποµένως ότι επηρεάζει τις 
συνθήκες αυτές έχει αρνητική επίδραση 

στην ανάπτυξη επιβίωσης τους  

77, 145 

Η αύξηση του CO2  βοηθά το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου και αλλάζει τον 

κλιµατικό χάρτη µε αρνητικές συνέπειες 
στην ανάπτυξη των φυτών  

80 

∆ιαταραχή ολόκληρης της φύσης και 
αλλαγή των καιρικών συνθηκών και 
εποµένως επηρεάζει την βιωσιµότητα 

φυτών και ζώων  

81 

Κάθε αλλαγή της θερµοκρασίας 
διαταράσσει την ανάπτυξη των φυτών  

82 

Αύξηση της θερµοκρασίας  83, 195, 196, 197 

Καταστροφή τεράστιων εκτάσεων από 

πληµµύρες  
83 

∆ιατάραξη της οικολογικής ισορροπίας  83 
Ερηµοποίηση σε µεγαλύτερες εκτάσεις  87, 204 
Η υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας 
δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη και καλύτερη 

ανάπτυξη γιατί χρειάζεται ταυτόχρονα και 
αυξηµένη υγρασία ενώ µε την αύξηση του 

φαινόµενου δεν έχουµε αύξηση των 

βροχοπτώσεων   

89 

Αλλαγή κλιµατολογικών συνθηκών 

εξαφάνιση πολλών ειδών  

90, 91, 93, 94 

Ο πλανήτης γίνεται θερµότερος όπως  ένα 

θερµοκήπιο  

92 

 Η προσαρµογή των φυτών είναι από 

δύσκολη έως αδύνατη  

99 

∆ιαφοροποίηση στις συνθήκες 
περιβάλλοντος επιφέρει ενδεχόµενα και 
εξαφάνιση για κάποια από τα είδη  

102 

Με την αύξηση της θερµοκρασίας 
δηµιουργούνται ανωµαλίες και στα φυτά 

διότι η στάθµη της θάλασσας ανεβαίνει 
και προκαλούνται πολλές ανωµαλίες στη 

φύση  

106 

Οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες 
συµβάλλουν στην καταστροφή των φυτών 

και όχι στην ανάπτυξη τους  

108 
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Μεταβολή κλιµατολογικών συνθηκών  113 
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Τα φυτά χρειάζονται ιδανικές συνθήκες 
θερµοκρασίας και κατάλληλο περιβάλλον 

για να αναπτυχθούν. Με το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου δεν θα υπάρξουν τέτοιες 
συνθήκες  

116, 169 

Αλλαγή των συνθηκών κλίµατος (έντονες 
βροχές, ανυδρίες, καύσωνες παγωνιές) 
ανάλογα µε την εποχή  

119 

Στα ελληνικά αστικά βιοµηχανικά κέντρα 

η ύπαρξη του πράσινου είναι πολύ 

λιγότερη αναλογικά µε τα αέρια που 

υπάρχουν συνεπώς η φωτοσύνθεση των 

φυτών δεν µπορεί να απορροφήσει τόσο 

µεγάλες ποσότητες βλαβερών αερίων για 

τους ζωντανούς οργανισµούς. Επίσης οι 
υψηλές θερµοκρασίες που δηµιουργούνται 
απαιτούν περισσότερα ποτίσµατα αλλά το 

νερό είναι λιγοστό τους καλοκαιρινούς 
µήνες  

121 

Τα φυτά αντέχουν σε κάποιες 
θερµοκρασίες  

122 

Αυξάνει τις απώλειες νερού στα φυτά  124 
Το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

διαταράσσει τις κλιµατολογικές συνθήκες 
ενός τόπου και µε την βροχή κάποια από 

τα αέρια διαλύονται στο βρόχινο νερό και 
καταστρέφουν τα φυτά   

128 

 Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες κάνουν  την 
ίδια ζηµιά όπως και στον άνθρωπο δηλαδή 

καρκίνο του δέρµατος. Οι µεγάλες 
απότοµες κλιµατολογικές µεταβολές µε 
µεγαλύτερη ζέστη και απότοµους 
κατακλυσµούς βροχές δηµιουργούν 

πρόβληµα οµαλής ζωής στα φυτά που 

αυτά δεν προλαβαίνουν να αφοµοιώσουν  

132 

Γιατί µε τη βιολογική καλλιέργεια θα 

έχουµε και καλά φυτά και το περιβάλλον 

θα  ισορροπήσει  

133 

Αλλαγή κλιµατολογικών συνθηκών επιδρά 

στον κύκλο ζωής των φυτών και 
οδηγούνται αργά και σταθερά στην 

ελάττωση τους  

135 

Η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κατά 

3
ο
 C θα οδηγούσε σε εξαφάνιση µεγάλο 

µέρος της χλωρίδας αφού εύρος 
θερµοκρασίας στο οποίο πολλά φυτά 

αναπτύσσονται είναι πολύ περιορισµένο  

146,188 
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 Η αύξηση της θερµοκρασίας θα επιδράσει 
αρνητικά  

150 
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Υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν  152 
Η αύξηση της θερµοκρασίας θα 

προκαλέσει ερηµοποίηση  

156, 158 

Λόγω του θερµοκηπίου τα φυτά µπορεί να 

τρελαθούν και να ανθίσουν σε άλλη εποχή  

166 

Τα φυτά αναπτύσσονται σε καθαρή 

ατµόσφαιρα γιατί είναι ζωντανοί 
οργανισµοί  

186 

∆εν αναπτύσσονται σε φυσιολογικές 
συνθήκες οι καρποί των φυτών δεν έχουν 
την ίδια γεύση όπως παλιά  

194 

Αύξηση της εξάτµισης  196 
Λειψυδρία  196 

 

 

31β 

Αφού είναι κάτι που βλάπτει δεν µπορεί 
να ωφελεί έστω και κάποιο ζωντανό 

οργανισµό  

206 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

 

(Στο Παράρτηµα IV αναφέρονται συγκεντρωτικά όλοι οι πίνακες της Στατιστικής 
Επεξεργασίας, οι οποίοι όµως δεν εµφανίζονται στον τόµο αυτόν.)  

 

 

 

 

 


