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11::  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

  

1.1. Γενική προβληµατική της έρευνας 

 

ΗΗ  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  έέρρεευυνναα  οοφφεείίλλεειι  νναα  εεννττάάσσσσεεττααιι  µµέέσσαα  σσττοο  γγεεννιικκόόττεερροο  ππρροοββλληηµµααττιισσµµόό  

ττηηςς  εεπποοχχήήςς  κκααιι  νναα  λλααµµββάάννεειι  υυππόόψψηη  ττηηςς  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  σσύύγγχχρροοννοουυ  ααννθθρρώώπποουυ..  

ΣΣττηη  σσηηµµεερριιννήή  εεπποοχχήή,,  όόπποουυ  ηη  ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι  δδιιααρρκκώώςς  κκααιι  ηη  γγννώώσσηη  

µµεεττααδδίίδδεεττααιι  µµέέσσωω  δδιικκττυυαακκώώνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  µµεε  πποολλύύ  ππιιοο  γγρρήήγγοορροουυςς  ρρυυθθµµοούύςς,,  ηη  

κκοοιιννωωννιικκήή  ααππααίίττηησσηη  γγιιαα  εεππιισσττηηµµοοννιικκόό  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγιικκόό  ααλλφφααββηηττιισσµµόό  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  

δδυυννααµµιικκοούύ  εεππιιββάάλλλλεειι  µµιιαα  ααλλλλααγγήή  σσττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ααννααλλυυττιικκώώνν  

ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν..  ΜΜααθθήήµµαατταα  όόππωωςς    οοιι  φφυυσσιικκέέςς  εεππιισσττήήµµεεςς,,  τταα  µµααθθηηµµααττιικκάά,,  ηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα  

κκααιι  ηη  µµεελλέέττηη  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  λλόόγγωω  ττοουυ  ππααγγκκόόσσµµιιοουυ  χχααρραακκττήήρραα  ττοουυςς  κκααιι  ττηηςς  σσττεεννήήςς  

ττοουυςς  σσχχέέσσηηςς  µµεε  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα,,  ππααρρέέχχοουυνν  γγννώώσσεειιςς  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκάά  ααξξιιοοπποοιιήήσσιιµµεεςς  ααππόό  

ττοο  σσύύγγχχρροοννοο  άάννθθρρωωπποο..  ΗΗ  έέρρεευυνναα  ααυυττήή  εεννττάάσσσσεεττααιι  θθεεµµααττιικκάά  σσττοο  ππεεδδίίοο  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  

εεππιισσττηηµµώώνν  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττηηςς  ββιιοολλοογγίίααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  

ΠΠααρράάλλλληηλλαα    σσήήµµεερραα  ηη  ααξξίίαα  ττηηςς  κκαατταακκεερρµµααττιισσµµέέννηηςς  γγννώώσσηηςς  πποουυ  εεκκφφρράάζζεεττααιι  µµεε  ττηηνν  

ααυυσσττηηρρήή  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη  σσυυρρρριικκννώώννεεττααιι  κκααιι  ααννααδδεειικκννύύεεττααιι  ηη  ααννάάγγκκηη  νναα  σσυυννδδέέσσοουυµµεε  

γγννώώσσεειιςς  ααππόό  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  ττοοµµεείίςς,,  νναα  ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυµµεε  δδιιεεππιισσττηηµµοοννιικκάά  σσύύγγχχρροονναα  

ππρροοββλλήήµµαατταα  όόππωωςς  εείίννααιι  τταα  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκάά,,  ώώσσττεε  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυµµεε  µµιιαα  οολλιισσττιικκήή  εειικκόόνναα  

ττηηςς  ππρρααγγµµααττιικκόόττηηττααςς..  

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  γγεεννιικκόόττεερροουυ  ααυυττοούύ  ππρροοββλληηµµααττιισσµµοούύ  κκααιι  σσεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  ννέέεεςς  

θθεεωωρρίίεεςς  πποουυ  υυπποοσσττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ψψυυχχοολλοογγίίαα  κκααιι  ττηη  δδιιδδαακκττιικκήή,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  

οοπποοίίεεςς  ηη  γγννώώσσηη  δδεε  γγίίννεεττααιι  ααπποοδδεεκκττήή  ππααθθηηττιικκάά  ααλλλλάά  εεπποοιικκοοδδοοµµεείίττεε  εεννεερργγάά  ααππόό  τταα  

υυπποοκκεείίµµεενναα,,  ααµµφφιισσββηηττεείίττααιι    ηη  ααπποοσσππαασσµµααττιικκήή  κκααιι  ηη  ππααθθηηττιικκήή  µµεεττααββίίββαασσηη  γγννώώσσεεωωνν  

πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  ττοο  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  σσχχοολλεείίοο..  ΑΑππόό  ττιιςς  λλύύσσεειιςς  πποουυ  ππρροοττεείίννοοννττααιι  κκυυρρίίααρρχχηη  

θθέέσσηη  έέχχεειι  ηη  δδιιααθθεεµµααττιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη..  

ΗΗ  ππααρροούύσσαα  έέρρεευυνναα  µµεελλεεττάά  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  γγιιαα  ββαασσιικκέέςς  έέννννοοιιεεςς  κκααιι  ααρρχχέέςς  

ττηηςς  οοιικκοολλοογγίίααςς  κκααιι  ππωωςς  ααξξιιοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς  δδηηµµοοττιικκοούύ  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  

ππρροοββλληηµµάάττωωνν  ααππόό  ττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  

δδιιεεππιισσττηηµµοοννιικκόόττηητταα  κκααιι  ίίσσωωςς  κκααττααλλήήξξεειι  σσεε  σσυυµµππεερράάσσµµαατταα  χχρρήήσσιιµµαα  γγιιαα  ττηη  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  

εεννόόςς  ααννααλλυυττιικκοούύ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  πποουυ  θθαα  ααπποοσσκκοοππεείί  σσττηη  δδιιααθθεεµµααττιικκόόττηητταα..  
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ΤΤέέλλοοςς,,  ηη  έέρρεευυνναα  ααυυττήή  εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  σσεε  δδυυοο  άάξξοοννεεςς  ττηηςς    σσύύγγχχρροοννηηςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  

ππρροοββλληηµµααττιικκήήςς::  

AA..  ΣΣττηηνν  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  πποουυ  κκυυοοφφοορρήήθθηηκκεε  ωωςς  ηη  ιιδδέέαα  γγιιαα  µµιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  

σσχχεεττιικκήή  µµεε  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ´́6600,,  σσττοουυςς  κκόόλλπποουυςς  ττηηςς  

γγεεννιικκόόττεερρηηςς  οοιικκοολλοογγιικκήήςς  ππρροοββλληηµµααττιικκήήςς  κκααιι  ααννηησσυυχχίίααςς..  ΜΜιιαα  ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  

εεκκππααίίδδεευυσσηη  θθεεωωρρήήθθηηκκεε  έένναα  ααππόό  τταα  δδρραασσττιικκόόττεερραα  µµέέττρραα  τταα  οοπποοίίαα  έέππρρεεππεε  νναα  

λληηφφθθοούύνν  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ααννττιιµµεεττωωππιισσττοούύνν  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκάά  τταα  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκάά  

ππρροοββλλήήµµαατταα..  ΟΟ  όόρροοςς  ««ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη»»  κκααθθιιεερρώώθθηηκκεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  

σσττοο  δδιιεεθθννέέςς  λλεεξξιιλλόόγγιιοο  κκααττάά  ττηη  δδιιεεθθννήή  σσυυννάάννττηησσηη  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττοο  CCaarrssoonn  

CCiittyy  ττηηςς  ΝΝεεββάάδδαα  ττωωνν  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..  ττοο  11997700..  ΗΗ  εεππίίσσηηµµηη  ωωσσττόόσσοο  γγέέννεεσσηη  ττηηςς  ΠΠ..ΕΕ..  

ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττηη  ∆∆ιιαακκυυββεερρννηηττιικκήή  ∆∆ιιάάσσκκεεψψηη  γγιιαα  ττοο  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ,,  ηη  

οοπποοίίαα  οορργγααννώώθθηηκκεε  ττοο  11997722  ααππόό  ττοονν  οορργγααννιισσµµόό  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν..  ΤΤοο  11997777  

σσυυγγκκααλλεείίττααιι  ηη  ∆∆ιιαακκυυββεερρννηηττιικκήή  δδιιάάσσκκεεψψηη  ττηηςς  UUNNEESSCCOO  σσττηηνν  ΤΤιιφφλλίίδδαα,,  πποουυ  

ααπποοττέέλλεεσσεε  οορρόόσσηηµµοο      σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ΠΠ..ΕΕ..,,  µµιιαα  κκααιι  κκααθθοορρίίσσττηηκκαανν  σσεε  ππννεεύύµµαα  

γγεεννιικκήήςς  ααπποοδδοοχχήήςς  οοιι  σσττόόχχοοιι,,  οοιι  σσκκοοπποοίί,,  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκααιι  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  

ααυυττήήςς  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ββαασσιικκέέςς  µµεεθθοοδδοολλοογγιικκέέςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  

εεππίίττεευυξξηη  σσττόόχχωωνν  ((ΦΦλλοογγααΐΐττηη  ,,  11999933,,  σσ..111111,,  113399))..    

ΗΗ  ΠΠ..ΕΕ..  εείίννααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααννααγγννώώρριισσηηςς  ααξξιιώώνν  κκααιι  δδιιαασσααφφήήννιισσηηςς  εεννννοοιιώώνν,,  ώώσσττεε  

νναα  ααννααππττυυχχθθοούύνν  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  σσττάάσσεειιςς  ααννααγγκκααίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  κκααιι  εεκκττίίµµηησσηη  

ττηηςς  ααλλλληηλλοοσσυυσσχχέέττιισσηηςς  ααννθθρρώώπποουυ,,  πποολλιιττιισσµµοούύ  κκααιι  ββιιοοφφυυσσιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  

ΑΑππααιιττεείί  ππρραακκττιικκήή  εενναασσχχόόλληησσηη  µµεε  ττηη  λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν  κκααιι  ττηη  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  εεννόόςς  

κκώώδδιικκαα  σσυυµµππεερριιφφοορράάςς  γγιιαα  θθέέµµαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς    

ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  ΠΠ..ΕΕ..  ππααρρέέχχεειι  σσεε  κκάάθθεε  άάττοοµµοο  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ααππόόκκττηησσηηςς  γγννώώσσεεωωνν,,  ααξξιιώώνν,,  

σσττάάσσεεωωνν,,  ααφφοοσσίίωωσσηηςς  κκααιι  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  πποουυ  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  γγιιαα  νναα  ππρροοσσττααττεεύύσσεειι  κκααιι  νναα  

ββεελλττιιώώσσεειι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΣΣυυµµββάάλλλλεειι  σσττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  ππρροοττύύππωωνν  

σσυυµµππεερριιφφοορράάςς,,  ααττόόµµωωνν,,  οοµµάάδδωωνν,,  κκοοιιννωωννιιώώνν  ππρροοςς  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ((ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοοςς  ΑΑ..,,  

ΤΤσσααλλίίκκηη  ΕΕ..,,  11999988,,  σσ..  1133--1144))..  

BB..  ΣΣττηηνν  έέρρεευυνναα  πποουυ  ααννααππττύύσσσσεεττααιι,,  ααππόό  τταα  µµέέσσαα  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ´́7700,,  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  

δδιιδδαακκττιικκήήςς  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  εεππιισσττηηµµώώνν  κκααιι  έέχχεειι  εεσσττιιάάσσεειι  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  ττωωνν  εερρεευυννηηττώώνν  

σσττηηνν  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ιιδδεεώώνν  ήή  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ππλλααιισσίίωωνν  ((aalltteerrnnaattiivvee  ffrraammeewwoorrkkss)),,  ήή  

αακκόόµµηη  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ααππόόψψεεωωνν  ήή  ααννττιιλλήήψψεεωωνν  ((aalltteerrnnaattiivvee  ccoonncceeppttiioonnss))  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  

γγιιαα  δδιιάάφφοορρεεςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς  έέννννοοιιεεςς..  ΟΟιι  ααππόόψψεειιςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν,,  γγιιαα  τταα  φφυυσσιικκάά  
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φφααιιννόόµµεενναα  ππρριινν  κκαανν  τταα  δδιιδδααχχθθοούύνν  σσττοο  σσχχοολλεείίοο,,  λλοογγιικκέέςς  κκααιι  κκααττααννοοηηττέέςς  υυππόό  ττοο  

ππρρίίσσµµαα  ττωωνν  δδιικκώώνν  ττοουυςς  εεµµππεειιρριιώώνν,,  ααπποοκκααλλοούύννττααιι  κκααιι  ωωςς  ««εεππιισσττήήµµηη  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν»»  

((cchhiillddrreenn  ´́ss  sscciieennccee))  κκααιι  υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι  όόττιι  ππααίίζζοουυνν    κκυυρρίίααρρχχοο  ρρόόλλοο  σσττηη  µµάάθθηησσηη..  

ΑΑυυττήή  ηη  γγννώώσσηη  έέχχεειι  έένναα  ααρριιθθµµόό  ααππόό  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  τταα  οοπποοίίαα  δδιιααφφέέρροουυνν  ααππόό  ττιιςς  

ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττηηςς  εεππίίσσηηµµηηςς  εεππιισσττήήµµηηςς  κκααιι  αακκόόµµηη  σσπποουυδδααιιόόττεερραα,,  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  

κκααττααππλληηκκττιικκάά  εεππίίµµοοννηη  κκααιι  νναα  ααννθθίίσσττααννττααιι  σσττηηνν  ααλλλλααγγήή..  ΕΕίίννααιι  γγιι��  ααυυττόό  ββαασσιικκόό  ηη  

ππααιιδδααγγωωγγιικκήή  εεππιισσττήήµµηη  νναα  εερρεευυννήήσσεειι  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  κκααιι  νναα  µµεελλεεττήήσσεειι  ττιιςς  

σσυυννέέππεειιεεςς  ττοουυςς  σσττηηνν  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττηηςς  εεππιισσττήήµµηηςς  ((OOssbboorrnnee  RR..  eett  aall..,,  11998833,,  σσ..11  

  

1.2.  Οριοθέτηση του προβλήµατος 
 

Αντικείµενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση: 

I. της ικανότητας των παιδιών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου να 

επιλύουν προβλήµατα, βασισµένα στις αλληλεξαρτήσεις των ειδών µέσα 

στις τροφικές αλυσίδες,  

II. καθώς και της ικανότητάς τους να κατανοούν περιβαλλοντικά 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τις τροφικές αλυσίδες  (εξαφάνιση ειδών, 

βιοσυσσώρευση, εισαγωγή ενός ξένου είδους σε ένα οικοσύστηµα 

εξαιτίας ανθρώπινης παρέµβασης), 

III. των ιδεών και εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών της Στ΄ τάξης του 

δηµοτικού σχολείου για τις τροφικές αλυσίδες, καθώς και για βασικές 

οικολογικές έννοιες που σχετίζονται µε τις τροφικές αλυσίδες 

(Παραγωγοί, καταναλωτές, αποικοδοµητές, τροφή, φωτοσύνθεση, ροή 

ενέργειας, ανακύκλωση της ύλης) 

IV. των προτασιακών γνώσεων των µαθητών για τις έννοιες παραγωγός, 

καταναλωτής, αποικοδοµητής και τροφική αλυσίδα. 

 

1.3. Αναγκαιότητα  της έρευνας 
 

11..33..11..  ΚΚρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  ττωωνν  ττρροοφφιικκώώνν  ααλλυυσσίίδδωωνν  γγιιαα  δδιιεερρεεύύννηησσηη  ττωωνν  

εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ααννττιιλλήήψψεεωωνν  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν.. 

ΑΑυυττέέςς  οοιι  έέννννοοιιεεςς  εεππιιλλέέχχττηηκκαανν  γγιιαα  ττοουυςς  εεξξήήςς  κκυυρρίίωωςς  λλόόγγοουυςς::    



 

 

10

••   γγιιααττίί  οοιι  έέννννοοιιεεςς  ααυυττέέςς  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  ββαασσιικκέέςς  ήή  µµεείίζζοοννεεςς  έέννννοοιιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  

ΠΠ..ΕΕ..  ((ccoonncceeppttss  mmaajjeeuurrss  κκααττάά  ττοονν  SSoouucchhoonn,,  11999911ββ))  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  αακκόόλλοουυθθωωνν::  

ττοο  οοιικκοοσσύύσσττηηµµαα  κκααιι  τταα  εεππιιµµέέρροουυςς  σσυυσσττααττιικκάά  ττοουυ  ((ππααρρααγγωωγγοοίί,,  κκααττααννααλλωωττέέςς  

κκααιι  ααπποοιικκοοδδοοµµηηττέέςς)),,  οοιι  ττρροοφφιικκοοίί  κκύύκκλλοοιι,,  ηη  ρροοήή  εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  οοιι  κκύύκκλλοοιι  ττηηςς  

ύύλληηςς..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  έέννννοοιιεεςς  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  ππεερριισσσσόόττεερροο  

πποολλύύππλλοοκκωωνν  οοιικκοολλοογγιικκώώνν  ααρρχχώώνν  ((AAlleexxaannddeerr,,  11998822,,  σσ..  118866,,  118899--119900))..  ΑΑυυττέέςς,,  

εεννααλλλλαακκττιικκάά,,  δδιιααµµοορρφφώώννοουυνν  ττηη  ββάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  κκρρίίσσιιµµωωνν  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  θθεεµµάάττωωνν  όόππωωςς  ππρροοσστταασσίίαα  εειιδδώώνν,,  δδιιααχχεείίρριισσηη  ππλληηθθυυσσµµώώνν,,  

ββιιοοσσυυσσσσώώρρεευυσσηη  κκ..αα....    

••   γγιιααττίί  ττοο  θθέέµµαα  ααννααφφέέρρεεττααιι  σστταα  σσχχοολλιικκάά  εεγγχχεειιρρίίδδιιαα  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ  

δδιιααφφόόρρωωνν  ττάάξξεεωωνν,,  κκααττάά  ττρρόόπποο  όόµµωωςς  εελλλλιιππήή  κκααιι  ααπποοσσππαασσµµααττιικκόό  κκααιι  κκάάπποοιιεεςς  

φφοορρέέςς  µµεε    ααννττιιφφάάσσεειιςς  κκααιι  λλάάθθηη..  

••   γγιιααττίί  εεννώώ  οοιι  κκααθθηηγγηηττέέςς  ΒΒιιοολλοογγίίααςς  εεκκττιιµµοούύνν  όόττιι  ηη  έέννννοοιιαα  ττωωνν  ττρροοφφιικκώώνν  

ααλλυυσσίίδδωωνν  εείίννααιι  έένναα  πποολλύύ  σσηηµµααννττιικκόό  θθέέµµαα  κκααττάά  ττηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττηηςς  

ΒΒιιοολλοογγίίααςς,,  δδεε  θθεεωωρροούύνν  όόττιι  ηη  έέννννοοιιαα  ααυυττήή  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  δδύύσσκκοολληη  γγιιαα  ττοουυςς  

µµααθθηηττέέςς  ((FFiinnlleeyy  eett  aall..,,  11998822,,  σσ..553333))..  ΩΩσσττόόσσοο,,  όόππωωςς  έέχχεειι  ππρροοκκύύψψεειι  ααππόό  

σσχχεεττιικκήή  έέρρεευυνναα  πποουυ  ββαασσίίσσττηηκκεε  σστταα  γγρρααππττάά  µµααθθηηττώώνν  σσεε  ττεελλιικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  

γγιιαα  µµιιαα  σσεειιρράά  εεττώώνν,,    οοιι  έέννννοοιιεεςς  ααυυττέέςς  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  οοιι  οοιικκοολλοογγιικκέέςς  ααρρχχέέςς  πποουυ  

εεκκφφρράάζζοουυνν  ((ππ..χχ..  ρροοήή  εεννέέρργγεειιααςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττοουυςς  οορργγααννιισσµµοούύςς))  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  

ιιδδιιααίίττεερρηη  δδυυσσκκοολλίίαα  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  ((JJoohhnnssttoonnee  aanndd  MMaahhmmoouudd,,  11998800,,  σσ..116655  &&  σσ..  

116666))..    

••   ΗΗ  δδιιεερρεεύύννηησσηη  ττωωνν  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ααννττιιλλήήψψεεωωνν  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  

γγιιαα  ττιιςς  έέννννοοιιεεςς  ττωωνν  ττρροοφφιικκώώνν  ααλλυυσσίίδδωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  

οοιικκοολλοογγιικκώώνν  ααρρχχώώνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ααυυττέέςς,,  δδεενν  έέχχεειι  γγίίννεειι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

((όόππωωςς  θθαα  φφααννεείί  σσττηηνν  αανναασσκκόόππηησσηη  ττηηςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς,,  µµεε  εεξξααίίρρεεσσηη  κκάάπποοιιεεςς  

έέρρεευυννεεςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηη  θθρρέέψψηη  ττωωνν  φφυυττώώνν))..  

  

1.3.2. Από τη σκοπιά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

  ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηη  ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη  ττηηςς  ΤΤυυφφλλίίδδααςς  ((11997777))  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη,,  οοιι  ββαασσιικκοοίί  σσττόόχχοοιι  ττηηςς  ΠΠ..ΕΕ..  εείίννααιι::  
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--  ΓΓννώώσσεειιςς::  να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να 

αποκτήσουν ποικίλη πείρα καθώς και στοιχειώδη γνώση του περιβάλλοντος, 

καθώς 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. 

- ∆∆εεξξιιόόττηηττεεςς: 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. 1977, πρόταση νο 2). 

 Επίσης, στην ίδια πρόταση 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 

ιδιαίτερα την ευαισθητοποίηση των νεώτερων στα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα της κοινότητά 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. 1977, πρόταση νο 2).. 

Σύµφωνα µε µια µετέπειτα κατάταξη από τους  Hungerford H.R., Volk T.L. & 

Ramsey J.M. (1989, σ.179) οι στόχοι της Π.Ε. διαρθρώνονται σε τέσσερα επίπεδα: 

1. Επίπεδο βασικής γνώσης οικολογικών εννοιών (ecological foundation 

level): Βασικός στόχος είναι η κατανόηση οικολογικών εννοιών � κλειδιών 

για τη συνολική κατανόηση του περιβάλλοντος και του ρόλου του 

ανθρώπου. Τέτοιες έννοιες είναι το οικοσύστηµα, ο βιότοπος, η δυναµική 

των πληθυσµών, ο άνθρωπος ως οικολογικός παράγοντας, οι βιογεωχηµικοί 

κύκλοι, η ροή ενέργειας, οι τροφικές σχέσεις. 

2. Επίπεδο συνειδητοποίησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων 

(Conceptual awareness level): Στόχος στο επίπεδο αυτό είναι η ενηµέρωση 
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για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, αλλά και η ερµηνεία τους, ώστε να γίνει 

κατανοητός ο ρόλος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και επιλογών στη 

δηµιουργία αυτών των προβληµάτων. 

3. Επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης (issue investigation and evaluation 

level): Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για ανάλυση και για 

διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και για αξιολόγηση 

εναλλακτικών λύσεων. 

4. Επίπεδο περιβαλλοντικής δράσης (environmental action skill level): 

Στόχος είναι οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να επιλέξουν βάση κριτηρίων, 

να σχεδιάσουν και να πραγµατοποιήσουν δραστηριότητες ποικίλων µορφών 

προς την κατεύθυνση της λύσης παλιών προβληµάτων. 

Η παρούσα έρευνα µπορεί να συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη επιδίωξη 

βασικών στόχων της Π.Ε. (γνώσεις, δεξιότητες), όπως διατυπώθηκαν κατά τη  

∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη  ττηηςς  ΤΤυυφφλλίίδδααςς,,  κκααιι  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σστταα  δδύύοο  ππρρώώτταα  εεππίίππεεδδαα  σσττόόχχωωνν  ((εεππίίππεεδδοο  

ββαασσιικκήήςς  γγννώώσσηηςς  οοιικκοολλοογγιικκώώνν  εεννννοοιιώώνν  κκααιι  εεππίίππεεδδοο  σσυυννεειιδδηηττοοπποοίίηησσηηςς των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων), σύµφωνα µε την κατάταξη των Hungerford H.R., 

Volk T.L. & Ramsey J.M.  (1989), αφού διερευνά τις ιδέες των παιδιών για βασικές 

οικολογικές έννοιες � κλειδιά και το πώς οι µαθητές εφαρµόζουν αυτές τις γνώσεις τους 

για να κατανοήσουν περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Η καταγραφή των ιδεών των παιδιών για τις παραπάνω οικολογικές έννοιες � 

κλειδιά, που επιχειρείται µε την παρούσα έρευνα, θα είναι χρήσιµη γνώση για τους 

εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε την Π.Ε., γιατί θα µπορούν πλέον να γνωρίζουν τις 

ιδέες των µαθητών τους γύρω από τις έννοιες αυτές, καθώς και τις δυσκολίες που 

συναντούν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν σχετικά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα.  

Όπως αναφέρουν οι Driver et al., τοο  νναα  λλααµµββάάννοοµµεε  υυππόόψψηη  ττιιςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  

ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  εείίννααιι  µµιιαα  ααππόό  ττιιςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς,,  αανν  όόχχιι  ββέέββααιιαα  ηη  µµοοννααδδιικκήή,,  πποουυ  

δδίίννεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  σσττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  νναα  ππρροοσσααρρµµόόζζοουυνν  ττηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττοουυςς  

κκααλλύύττεερραα  σσττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ((Driver et al., 1993, σ. 8)..  ΑΑυυττόό  µµπποορρεείί  νναα  σσυυµµββεείί  

µµεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ττρρόόπποουυςς..  

11..  ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  εεννννοοιιώώνν  πποουυ  θθαα  δδιιδδααχχθθοούύνν..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττηηςς  ΟΟιικκοολλοογγίίααςς,,  

κκααθθώώςς  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  ΠΠ..ΕΕ..,,  µµεερριικκέέςς  έέννννοοιιεεςς  έέχχοουυνν  
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θθεεωωρρηηθθεείί  όόττιι  εείίννααιι  ππρροοφφααννεείίςς  κκααιι  έέχχοουυνν  λληηφφθθεείί  ωωςς  δδεεδδοοµµέέννεεςς  σσττηη  σσχχεεδδίίαασσηη  

εεννόόςς  κκύύκκλλοουυ  µµααθθηηµµάάττωωνν  ήή  εεννόόςς  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκοούύ  pprroojjeecctt..  ΩΩσσττόόσσοο  οοιι  µµεελλέέττεεςς  

ττωωνν  ιιδδεεώώνν  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  φφααννεερρώώννοουυνν  όόττιι  οορριισσµµέέννεεςς  φφααιιννοοµµεεννιικκάά  ααππλλέέςς  

έέννννοοιιεεςς,,  δδεενν  έέχχοουυνν  εεκκττιιµµηηθθεείί  σσωωσσττάά  ααππόό  πποολλλλοούύςς  µµααθθηηττέέςς..  ΑΑπποοττυυχχίίαα  σσττηηνν  

εεκκττίίµµηησσηη  ττέέττοοιιωωνν  ββαασσιικκώώνν  εεννννοοιιώώνν  οοδδηηγγεείί  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερραα  κκααιι  ππιιοο  σσοοββααρράά  

µµααθθηησσιιαακκάά  ππρροοββλλήήµµαατταα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  ααπποοττυυχχίίαα  κκααττααννόόηησσηηςς  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  ππρροοββλληηµµάάττωωνν  ααππόό  τταα  ππααιιδδιιάά  ..  

2. Η επιλογή των µαθησιακών εµπειριών. Αν οι εναλλακτικές αντιλήψεις των 

µαθητών είναι γνωστές, τότε αυτές µπορούν να αµφισβητηθούν ευθέως µε 

εµπειρίες που συγκρούονται µε τις προβλέψεις τους, προκαλώντας έτσι τους 

µαθητές να αναθεωρήσουν τις ιδέες τους. Οπωσδήποτε η αµφισβήτηση των 

τρεχουσών ιδεών των µαθητών δεν είναι από µόνη της ικανή να προωθήσει 

την αλλαγή·  πρέπει να προσφερθούν εναλλακτικές ιδέες και αυτές πρέπει να 

ιδωθούν από τους µαθητές όχι µόνο ως απαραίτητες, αλλά ως λογικές και 

πειστικές. Η γνώση των ιδεών των µαθητών µας δίνει τη δυνατότητα να 

διαλέξουµε διδακτικές δραστηριότητες που είναι πιο πιθανό να ερµηνευτούν 

από τους µαθητές µε τον τρόπο που εµείς επιδιώκουµε.  Από την άλλη µεριά 

βλέπουµε επίσης, ότι η γνώση των αντιλήψεων των παιδιών µας επιτρέπει 

να απορρίψουµε ορισµένα κλασσικά πειράµατα διδασκαλίας ή δράσεις στην 

Π.Ε., τα οποία δεν ερµηνεύονται από το παιδί µε τον τρόπο που εµείς 

περιµένοµε να γίνει. 

 Συνεπώς, κατά την κατασκευή µιας διδασκαλίας ή ενός περιβαλλοντικού 

προγράµµατος σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του περιεχοµένου, των διδακτικών 

στρατηγικών και των µαθησιακών δραστηριοτήτων έχουν αυτά που γνωρίζει ήδη ο 

µαθητής. Σύµφωνα µε τον Ausubel για να πετύχουµε ουσιαστική µάθηση (meaningful 

learning) η πιο κρίσιµη µεταβλητή, που καθορίζει και το αποτέλεσµα της µαθησιακής 

διαδικασίας, είναι το τι υπάρχει ήδη στη γνωστική δοµή του µαθητή (Ausubel, 1978, 

iv). 

Η αξιολόγηση του θεσµού της Π.Ε., όπως αυτός εφαρµόζεται µέχρι σήµερα, 

έχει αναδείξει την ανάγκη εύρεσης κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού και µεθόδων 

µάθησης, προκειµένου οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια της Π.Ε. 

να επιτυγχάνουν τους στόχους της. Ο Souchon στο ∆ιεθνές Συµπόσιο  για την Π.Ε.  



 

 

14

«Έρευνα και ∆ράση» που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το 1994, διατυπώνει την 

επιφύλαξή του για τις προσεγγίσεις φυσιολατρικού τύπου, καθώς και για αυτές που 

απευθύνονται µόνο στις αισθήσεις και θεωρεί ως προτεραιότητα την διανοητική 

ανάλυση των προβληµάτων του περιβάλλοντος (Γαζίλα Ν., 1994, σ. 21 �23).  

Η αναγνώριση και επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων αποτελεί βασικό 

στόχο της Π.Ε. και απαιτεί από τον µαθητή να κατακτήσει την πιο σύνθετη ιεραρχικά 

«νοητική δεξιότητα», σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα του Gagné (Gagné 

,1977,σ.34). Ο µαθητής για να κατανοήσει και να αναζητήσει λύση σ� ένα 

περιβαλλοντικό πρόβληµα πρέπει να ανακαλέσει βασικές οικολογικές έννοιες και 

αρχές, που δεν προκύπτουν από την εµπειρική γνώση. Για το σκοπό αυτό, η Π.Ε. πρέπει 

να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ερµηνεία των σύνθετων φαινοµένων που 

διέπουν το περιβάλλον. 

Ένας ακόµη βασικός στόχος της Π.Ε. είναι η απόκτηση θετικών στάσεων  για 

την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Αναγκαία ωστόσο, εσωτερική 

συνθήκη για να αναπτύξει ένα άτοµο µια θετική στάση, είναι να προϋπάρχουν οι 

νοητικές δεξιότητες και οι γνώσεις που θα το βοηθήσουν να επιλέξει και να  

διαµορφώσει την επιθυµητή συµπεριφορά. Όπως επισηµαίνει ο Νοvac «δεν µπορούµε 

να διδάξοµε θετικές αξίες, χωρίς να διδάξοµε έννοιες µε νόηµα» (Νοvac J.,1981, σ.12 -

20). Τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών (Hines J.M., Hungerford H.R. & Tomera 

A.N., 1987 και Rose E.G. & Gard J.A., 1985) επιβεβαιώνουν τις παραπάνω θεωρητικές 

απόψεις καθώς υποδεικνύουν, ότι η περιβαλλοντική γνώση είναι ο πιο σηµαντικός 

παράγοντας που διαµορφώνει αληθινό αίσθηµα ευθύνης προς το περιβάλλον. Οι Rose 

E.G. και Gard J.A. (1985), βασιζόµενοι στα δεδοµένα που συνέλεξαν κατά την έρευνα 

τους, προτείνουν να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην Π.Ε. σε όλες τις βαθµίδες 

εκπαίδευσης και ειδικότερα οι µαθητές δηµοτικών σχολείων να παρακολουθήσουν 

περισσότερα µαθήµατα Οικολογίας και περιβαλλοντικών σπουδών.  

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στη σύγχρονη προβληµατική για την Π.Ε. αφού 

στοχεύει να αναδείξει το βαθµό στον οποίο οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου έχουν 

κατακτήσει βασικές οικολογικές έννοιες � κλειδιά και κατανοούν περιβαλλοντικά 

προβληµάτα. 
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11..44..  ΗΗ  δδιιαασσααφφήήννιισσηη  ββαασσιικκώώνν  εεννννοοιιώώνν  ττοουυ  ππρροοββλλήήµµααττοοςς  

  

ΗΗ  εεππιισσττηηµµοοννιικκήή  άάπποοψψηη  γγιιαα  ττιιςς  ββαασσιικκέέςς  οοιικκοολλοογγιικκέέςς  έέννννοοιιεεςς  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  

δδιιεερρεευυννήήσσοοµµεε  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  κκααιι  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ππααρρααττίίθθεεττααιι  

ππααρραακκάάττωω.. 

ΠΠααρρααγγωωγγοοίί  ��  ΚΚααττααννααλλωωττέέςς  ��  ΑΑπποοιικκοοδδοοµµηηττέέςς..  

ΓΓιιαα  νναα  σσυυννττηηρρηηθθεείί  ηη  ζζωωήή  χχρρεειιάάζζεεττααιι  εεννέέρργγεειιαα..ΤΤοο  ααββιιοοττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν11  ππααρρέέχχεειι  

σσττοο  οοιικκοοσσύύσσττηηµµαα22  ττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  κκααιι    ττιιςς  ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς  πποουυ  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  γγιιαα  ττηη  

σσυυννττήήρρηησσηη  ττηηςς  ζζωωήήςς  σσ��  ααυυττόό..  

Η βασική πηγή ενέργειας είναι η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Την 

ενέργεια αυτή δεσµεύουν και χρησιµοποιούν µόνο οι οργανισµοί που επιτελούν τη 

λειτουργία της φωτοσύνθεσης, διαµέσου της οποίας συνθέτουν πολύπλοκες οργανικές 

ενώσεις πλούσιες σε ενέργεια τους υδατάνθρακες, από απλά στοιχεία όπως ο άνθρακας, 

το οξυγόνο και το υδρογόνο. Οι οργανισµοί που µε αυτόν   τον   τρόπο   µετατρέπουν  

την  ηλιακή  ενέργεια  σε  χηµική  ονοµάζονται παραγωγοί  του οικοσυστήµατος και 

πρόκειται βασικά για όλα τα χλωροφυλλούχα φυτά συµπεριλαµβανοµένου και του 

φυτοπλαγκτού. 

Με τους υδατάνθρακες που παρασκευάζονται κατά τη φωτοσύνθεση και µε 

άλλα συστατικά όπως τα νιτρικά, ο φώσφορος και το κάλιο που προσλαµβάνουν από το 

αβιοτικό τους περιβάλλον, οι παραγωγοί συνθέτουν τις βιοχηµικές ουσίες (π.χ. 

πρωτεΐνες, λίπη)  που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και το µεταβολισµό τους, γι 

αυτό και αποκαλούνται αυτότροφοι οργανισµοί3 (Φλογαΐτη Ε., 1992, σ. 33). 

                                                           
1 Αβιοτικό περιβάλλον: περιλαµβάνει  κλιµατικούς παράγοντες π.χ. (θερµοκρασία, φως, υγρασία άνεµος 
κ.τ.λ.), φυσικο-χηµικούς παράγοντες εκτός κλιµατικών π.χ. υδατικό περιβάλλον: πίεση, περιεκτικότητα σε 
ανόργανα άλατα και διαλυµένο οξυγόνο, εδαφικό περιβάλλον: χηµική σύνθεση, τροφικοί παράγοντες, 
διαθεσιµότητα θρεπτικών ανόργανων αλάτων, διαθέσιµη τροφή  (Ramade, 1981). 
2 Οικοσύστηµα: είναι µια οργανωµένη ενότητα έµβιων όντων και αβιοτικών στοιχείων µέσα στην οποία 
ανταλλάσσονται υλικά και πληροφορίες µε κινητήρια δύναµη µια πηγή ενέργειας. Περιλαµβάνει δηλ. όχι 
µόνο τους ζωντανούς οργανισµούς αλλά και καθετί που τους περιβάλλει και τους επηρεάζει και που 
ουσιαστικά συνθέτει το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν. Κι ακόµα περιλαµβάνει τις σχέσεις ανάµεσα 
στους οργανισµούς κι ανάµεσα σ� αυτούς και τα επιµέρους στοιχεία του φυσικού τους περιβάλλοντος (∆. 
Βώκου & Μ. Αριανούτσου, σ. 2, 1989). 
3 Στους παραγωγούς συµπεριλαµβάνονται και τα αυτότροφα χηµειοσυνθετικά βακτήρια (ανάµεσά τους 
ανήκουν βακτήρια και κυανοφύκη, που συνήθως ζουν σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και 
αρκούνται για την κάλυψη των αναγκών τους στα µικρά ποσά ενέργειας που περιέχουν δεσµοί 
ανόργανων ενώσεων όπως π.χ. το H2S), αλλά η συµµετοχή τους στη ροή ενέργειας είναι ασήµαντη σε 
σχέση µε τα χλωροφυλλούχα φυτά. 
 



 

 

16

ΌΌλλοοιι  οοιι  άάλλλλοοιι  οορργγααννιισσµµοοίί    δδεενν  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  εεκκµµεεττααλλλλεευυττοούύνν  

εεννέέρργγεειιαα  κκααιι  ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ππααρρέέχχοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ααββιιοοττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  ααλλλλάά  

χχρρεειιάάζζοοννττααιι  έέττοοιιµµεεςς  οορργγααννιικκέέςς  εεννώώσσεειιςς  γγιιαα  νναα  ζζήήσσοουυνν..  ΓΓιι  ααυυττόό  οοννοοµµάάζζοοννττααιι  

εεττεερρόόττρροοφφοοιι  οορργγααννιισσµµοοίί  κκααιι  εξαρτώνται τροφικά από άλλους οργανισµούς.  

Οι ετερότροφοι οργανισµοί διακρίνονται σε δύο µεγάλες λειτουργικές 

κατηγορίες: 

11..  Τους καταναλωτές   που αντιστοιχούν στα ζώα κααιι  ππρροοµµηηθθεεύύοοννττααιι  ττιιςς  οορργγααννιικκέέςς  

εεννώώσσεειιςς  ααππόό  άάλλλλοουυςς  οορργγααννιισσµµοούύςς..  ∆∆ιιααιιρροούύννττααιι  σσεε::    

--  ΦΦυυττοοφφάάγγοουυςς::  οοιι  οοπποοίίοοιι  ττρρώώννεε  µµόόννοο  φφυυττάά  ((  τταα  ππααρράάσσιιτταα  ττωωνν  φφυυττώώνν  κκααιι  τταα  

φφυυττοοφφάάγγαα  ζζώώαα))  

--  ΣΣααρρκκοοφφάάγγοουυςς::  οοιι  οοπποοίίοοιι  ττρρώώννεε  µµόόννοο  ζζώώαα    

--  ΠΠααµµφφάάγγοουυςς::  οοιι  οοπποοίίοοιι  ττρρώώννεε  κκααιι  φφυυττάά  κκααιι  ζζώώαα  

--  ΣΣααππρροοφφάάγγοουυςς::  οοιι  οοπποοίίοοιι  ττρρώώννεε  µµόόννοο  ννεεκκρρήή  ύύλληη  φφυυττιικκήήςς  ήή  ζζωωιικκήήςς  

ππρροοέέλλεευυσσηηςς  

ΑΑυυττόό  πποουυ  οουυσσιιαασσττιικκάά  κκάάννοουυνν  οοιι  κκααττααννααλλωωττέέςς  εείίννααιι  ηη  µµεεττααττρροοππήή  ττωωνν  

σσυυσσττααττιικκώώνν  ττηηςς  φφυυττιικκήήςς  ύύλληηςς  σσεε  σσυυσσττααττιικκάά  ττηηςς  ζζωωιικκήήςς  ύύλληηςς..  ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  

εεννέέρργγεειιααςς,,  πποουυ  µµέέσσωω  ττηηςς  ττρροοφφήήςς  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  κκααιι  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοουυςς  

κκααττααννααλλωωττέέςς  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ααυυττήή  πποουυ  ααρρχχιικκάά  ααπποορρρροοφφήήθθηηκκεε  ααππόό  τταα  φφυυττάά  κκααιι  

ααπποοθθηηκκεεύύττηηκκεε  σσττηη  φφυυττιικκήή  ύύλληη  µµεε  ττηη  µµοορρφφήή  χχηηµµιικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  (Emberlin J.C., 

1996, σ. 21 -22)..  

2. Οι αποικοδοµητές  ή  αποσυνθέτες , που αντιστοιχούν κυρίως στα βακτήρια και 

τους µύκητες που παίρνουν την απαιτούµενη ενέργεια και οργανική ύλη από 

νεκρούς οργανισµούς, είτε από ουσίες διάχυτες στο περιβάλλον (εκκρίσεις και 

απεκκρίσεις). Οι αποικοδοµητές κατά κανόνα δεν καταναλώνουν τροφή µε τον 

τρόπο των καταναλωτών, αλλά µε µηχανισµούς απορρόφησης. Οι µικροοργανισµοί 

αυτοί αποσυνθέτουν τα νεκρά οργανικά υλικά και τα µετατρέπουν σε ανόργανα 

συστατικά, σε µορφή που να µπορούν να απορροφηθούν πάλι από τους 

παραγωγούς, είναι δηλαδή υπεύθυνοι για την αποικοδόµηση και ανοργανοποίηση 

της νεκρής οργανικής ύλης (Φλογαΐτη Ε.,1992, σ. 34).  

Οι αποικοδοµητές αποτελούν σηµαντικό στοιχείο των οικοσυστηµάτων, αφού 

χωρίς αυτούς η βασική συστατική ύλη της ζωής θα εγκλωβιζόταν στα σύνθετα 

οργανικά µόρια και κάθε περαιτέρω ανάπτυξη θα σταµατούσε. Θεωρητικά, είναι 
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δυνατή η ύπαρξη οικοσυστηµάτων τα οποία περιέχουν µόνο παραγωγούς και 

αποικοδοµητές. Η πλειονότητα, ωστόσο, των οικοσυστηµάτων περιλαµβάνει και 

καταναλωτές (Emberlin J.C., 1996, σ. 22)..  

 

Τροφικά επίπεδα -Τροφικές αλυσίδες � Τροφικά πλέγµατα 

Σε κάθε οικοσύστηµα ανάλογα µε τον τύπο τροφικής πηγής που χρησιµοποιούν 

οι οργανισµοί, διαµορφώνονται τα αντίστοιχα τροφικά επίπεδα. 

 Σε κάθε επίπεδο εντάσσονται οργανισµοί διαφορετικοί µεταξύ τους ως προς τη 

συστηµατική τους κατάταξη, αλλά οµόλογοι ως προς τις τροφικές τους απαιτήσεις και 

ως προς τις ανάγκες τους σε ενέργεια. Έτσι οι παραγωγοί συνιστούν το πρώτο τροφικό 

επίπεδο, τα φυτοφάγα ζώα το δεύτερο επίπεδο (επίπεδο καταναλωτών 1ης τάξης), τα 

σαρκοφάγα που τρέφονται µε φυτοφάγα ζώα το τρίτο τροφικό επίπεδο  (επίπεδο 

καταναλωτών 2ης τάξης), τα σαρκοφάγα που τρέφονται µε σαρκοφάγα το τέταρτο 

τροφικό επίπεδο (επίπεδο καταναλωτών 3ης τάξης) και οι αποικοδοµητές το πέµπτο 

τροφικό επίπεδο (επίπεδο καταναλωτών 4ης τάξης). Ο διαχωρισµός των οργανισµών σε 

τροφικά επίπεδα είναι σχηµατικός και συνεπώς υπεραπλουστεύει τη βασική 

λειτουργική δοµή του οικοσυστήµατος. Πολλοί οργανισµοί συµβαίνει να εντάσσονται 

συγχρόνως, ή σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους, σε διαφορετικά τροφικά 

επίπεδα. Η αλεπού π.χ. είναι συγχρόνως καταναλωτής 1ης τάξης όταν τρέφεται µε 

καρπούς, 2ης τάξης όταν τρώει ποντίκια ή και 3ης τάξης όταν συλλαµβάνει εντοµοφάγα 

πουλιά. Πολλά έντοµα µπορεί να είναι φυτοφάγα στην προνυµφική περίοδο της ζωής 

τους και εντοµοφάγα στην ενήλικη. Ο άνθρωπος επίσης συµπεριφέρεται σαν 

καταναλωτής διαφόρων επιπέδων. 

Τα µέλη λοιπόν της βιοκοινωνίας4 αλληλοεξαρτώνται µέσω σχέσεων τροφικής 

φύσης, όπου αφενός µεν ικανοποιούν τις τροφικές τους ανάγκες, αφετέρου 

αλληλοελέγχουν τα επίπεδα των πληθυσµών5 τους, συνεισφέροντας στη διατήρηση της 

δυναµικής ισορροπίας του οικοσυστήµατος (Φλογαΐτη, 1992, σ.35 -36). 

                                                           
4 Βιοκοινωνία: Το σύνολο των φυτών, ζώων , µικροοργανισµών που ζουν σε ένα συγκεκριµένο 
περιβάλλον συγκροτούν κοινότητες. Κάθε κοινότητα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό οργάνωσης των 
σχέσεων ανάµεσα στα άτοµα και στους πληθυσµούς που τη συνθέτουν. Τις οργανωµένες αυτές 
κοινότητες ονοµάζοµε βιοκοινωνίες (Φλογαΐτη, 1992) 
5 Πληθυσµός: όλα τα άτοµα ενός είδους σ� ένα οικοσύστηµα 
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ΗΗ  µµεεττααφφοορράά  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  ττηηςς  ύύλληηςς,,  πποουυ  ππεερριικκλλεείίεεττααιι  σσττηηνν  ττρροοφφήή  σσεε  

ββιιοοχχηηµµιικκήή  µµοορρφφήή,,  κκααιι  πποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  µµεε  ττοο  ππέέρραασσµµάά  ττηηςς  ααππόό  µµιιαα  σσεειιρράά  

οορργγααννιισσµµώώνν,,  όόπποουυ  οο  έέννααςς  εείίννααιι  ττρροοφφήή  γγιιαα  ττοονν  άάλλλλοο  εείίννααιι  γγννωωσσττήή  ωωςς  ττρροοφφιικκήή   

ααλλυυσσ ίί δδαα   κκααιι   έέχχεειι  σσυυννήήθθωωςς  ααππλλήή  γγρρααµµµµιικκήή  µµοορρφφήή..    

ΟΟιι  ττρροοφφιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  λλοοιιππόόνν  εείίννααιι  ηη  µµοορρφφήή  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  ηη  κκίίννηησσηη  

ττωωνν  θθρρεεππττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  κκααιι  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  µµέέσσαα  ααππόό  ττοουυςς  οορργγααννιισσµµοούύςς  εεννόόςς  

οοιικκοοσσυυσσττήήµµααττοοςς..  ΤΤαα  δδιιααδδοοχχιικκάά  σσττάάδδιιαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  ρροοήήςς,,  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  µµεε  ττηη  µµοορρφφήή  

ττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς,,  όόπποουυ  κκάάθθεε  οορργγααννιισσµµόόςς  πποουυ  ααννήήκκεειι  σσ��  έένναα  ττρροοφφιικκόό  εεππίίππεεδδοο  κκααττέέχχεειι  

ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  κκρρίίκκοουυ  ττηηςς  ττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  κκααιι  εεξξααρρττάάττααιι  ττρροοφφιικκάά  ααππόό  ττοονν  ααµµέέσσωωςς  

ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  ττρροοφφιικκόό  κκρρίίκκοο..    

ΗΗ  έέννννοοιιαα  ττηηςς  ττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττοονν  EEllttoonn,,  οο  οοπποοίίοοςς  ππααρρααττήήρρηησσεε  ττηη  

µµεεγγάάλληη  σσηηµµαασσίίαα  πποουυ  έέχχεειι  ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  ττρροοφφήήςς  ττωωνν  οορργγααννιισσµµώώνν  γγιιαα  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  

ββιιοοκκοοιιννωωννίίααςς  ((ΛΛυυκκάάκκηηςς  ΣΣ..,,  11999966,,  σσ..334411))..    

  ΟΟ  EEllttoonn  ππααρρααττήήρρηησσεε  ππωωςς  ττοο  µµήήκκοοςς  ττωωνν  ττρροοφφιικκώώνν  ααλλυυσσίίδδωωνν  εείίννααιι  ππεερριιοορριισσµµέέννοο..  

ΟΟιι  κκρρίίκκοοιι  µµιιααςς  ττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααπποοττεελλοούύνν  ττοουυςς  ππρροοσσωωρριιννοούύςς  ««σσττααθθµµοούύςς»»  

εεννεερργγεειιαακκήήςς  ρροοήήςς  µµέέσσαα  σσ��  έένναα  οοιικκοοσσύύσσττηηµµαα  σσππάάννιιαα  ξξεεππεερρννοούύνν  ττοονν  ααρριιθθµµόό  55  ((ΛΛυυκκάάκκηηςς  

ΣΣ..,,  11999966,,σσ..334411))..  ΣΣεε  κκάάθθεε  µµεεττααφφοορράά  εεννέέρργγεειιααςς  σσυυµµββααίίννοουυνν  σσοοββααρρέέςς  εεννεερργγεειιαακκέέςς  

ααππώώλλεειιεεςς  ώώσσττεε  σσππάάννιιαα  µµπποορροούύνν  νναα  σσυυννττηηρρηηθθοούύνν  ττρροοφφιικκάά  εεππίίππεεδδαα  ααννώώττεερραα  ττωωνν  

κκααττααννααλλωωττώώνν  33ηηςς  ήή  44ηηςς  ττάάξξηηςς..  

  ΣΣυυννήήθθωωςς  δδιιαακκρρίίννοουυµµεε  δδύύοο  ββαασσιικκοούύςς  ττύύπποουυςς  ττρροοφφιικκώώνν  ααλλυυσσίίδδωωνν::  

••   ΑΑλλυυσσίίδδεεςς  θθηηρρεευυττώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ωωςς  ττρροοφφιικκήή  ββάάσσηη  έέχχοουυνν  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς..  ∆∆ηηλλααδδήή,,  

ααππόό  τταα  φφυυττάά  ττρρέέφφοοννττααιι  φφυυττοοφφάάγγαα  ζζώώαα,,  ααππόό  τταα  φφυυττοοφφάάγγαα  σσααρρκκοοφφάάγγαα  κκααιι  ααππόό  τταα  

σσααρρκκοοφφάάγγαα  µµεεγγααλλύύττεερραα  σσααρρκκοοφφάάγγαα..  ΣΣτταα  γγήήιινναα  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  οοιι  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς  

ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  σσυυννήήθθωωςς  33  ��  55  ττρροοφφιικκάά  εεππίίππεεδδαα..    

    ΜΜιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  ααππλλέέςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς  σσχχηηµµααττοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

                                                ΦΦυυττόό  →→        ππρρόόββααττοο        →→          άάννθθρρωωπποοςς  

                            ΠΠααρρααγγωωγγοοίί  →→      φφυυττοοφφάάγγαα      →→        σσααρρκκοοφφάάγγαα  

   

                                                  Καταναλωτές 
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  Σε θαλάσσια περιβάλλοντα οι τροφικές αλυσίδες είναι πάντοτε µεγαλύτερες π.χ.  
 

         Φυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → µικροφάγα ψάρια → µακροφάγα ψάρια → ιχθυοφάγα πουλιά 
           Παραγωγός   → καταναλωτής I → καταναλωτής IΙ    →   καταναλωτής III  → καταναλωτής IV 

 

Σαπροφυτικές αλυσίδες. Τροφική βάση σ� αυτό το είδος τροφικής αλυσίδας είναι 

η νεκρή οργανική ύλη που συσσωρεύεται µε την απονέκρωση ή απεκρίµατα και 

περιττώµατα οργανισµών. Τα νεκρά οργανικά υλικά παρέχουν τροφή σε αποικοδοµητές 

και σαπροφάγα ζώα, τα οποία τρώγονται από καταναλωτές 2ης τάξης, που µε τη σειρά 

τους τρώγονται από καταναλωτές 3ης τάξης (Φλογαΐτη, 1992, σ.38 -40). 

Παρ� όλο που απλές τροφικές αλυσίδες απαντώνται σε πολλούς τύπους 

οικοσυστηµάτων, οι τροφικές σχέσεις είναι συνήθως πολυπλοκότερες, καθώς η 

πλειοψηφία των ζώων καταναλώνουν µια µεγάλη ποικιλία τροφής. Τα περισσότερα 

φυτοφάγα τρων πολλούς τύπους φυτών, ενώ τα περισσότερα σαρκοφάγα τρων 

αρκετούς τύπους φυτοφάγων και άλλων σαρκοφάγων. Συνεπώς, οι γραµµικές τροφικές 

αλυσίδες αλληλοσυνδέονται για να σχηµατίσουν τροφικά πλέγµατα (Emberlin J.C., 

1996, σ. 24 -26). 

 Ένα παράδειγµα τροφικού πλέγµατος φαίνεται στο σχηµ. 1.1. (Φλογαΐτη, 1992, 

σ.41). 
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Σχηµ. 1.1. Τροφικό δίκτυο σε οικοσύστηµα έλους, Smith, 1966 
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Η Ροή της ενέργειας µέσα στα οικοσυστήµατα 

 Όλοι οι οργανισµοί χρειάζονται ενέργεια για να συντηρηθούν, να κινηθούν, να 

αναπαραχθούν και γενικά να πραγµατοποιήσουν όλες τις ζωτικές τους λειτουργίες. 

Βασική πηγή ενέργειας για το οικοσύστηµα είναι η φωτεινή ενέργεια (ή 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία). 

 Κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, το φως (ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία) 

χρησιµοποιείται για την παραγωγή πολύπλοκων µορίων των υδατανθράκων. Αυτά µε 

τη σειρά τους χρησιµοποιούνται για την παρασκευή άλλων συστατικών της φυτικής 

ύλης όπως είναι τα λίπη και οι πρωτεΐνες. Κατά το πέρασµά τους από τα διάφορα 

τροφικά επίπεδα του οικοσυστήµατος, µετατρέπονται σε νέες πολύπλοκες οργανικές 

ενώσεις για την δηµιουργία της ζωικής ύλης. Αυτή η µετατροπή απαιτεί ενέργεια. Όταν 

όλες οι ουσίες αποδοµηθούν ξανά, πράγµα που συµβαίνει κατά τη διαδικασία της 

αναπνοής, απελευθερώνεται ενέργεια. Μπορούµε συνεπώς να θεωρήσουµε όλες τις 

πολύπλοκες ενώσεις ως αποθήκες ενέργειας (Emberlin J.C., 1996, σ.28). 

 Αναλυτικότερα, από το σύνολο της ενέργειας που εισέρχεται στο οικοσύστηµα 

µε τη µορφή ηλιακής ενέργειας ένα µόνο µέρος της χρησιµοποιείται στη φωτοσύνθεση. 

Συγκεκριµένα, το µισό περίπου της  προσπίπτουσας στα πράσινα φυτά ηλιακής 

ακτινοβολίας απορροφάται από τους φωτοσυνθετικούς µηχανισµούς, και ένα µικρό 

µόνο µέρος της απορροφούµενης αυτής ενέργειας (από 1% έως 5% περίπου) 

µετατρέπεται σε τροφή (χηµική ενέργεια) (Emberlin J.C., 1996, σ.34). 

 Ο πρώτος και ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής υπαγορεύουν πως το 

σύνολο της ηλιακής ενέργειας που δεσµεύεται από τα φυτά και περικλείεται µε τη 

µορφή χηµικής ενέργειας στην τροφή, µπορεί να κάνει ένα από τα παραπάνω 

πράγµατα: 

I. Μπορεί να κυκλοφορήσει στο οικοσύστηµα διαµέσου των τροφικών αλυσίδων και 

δικτύων 

II. Μπορεί να αποταµιευτεί στο σύστηµα µε τη µορφή  χηµικής ενέργειας σε ζωική ή 

φυτική ύλη. Το απόθεµα της ενέργειας µέσα στο οικοσύστηµα αντιστοιχεί στο 

ποσό της φυτικής και ζωικής ύλης που βρίσκεται µέσα σε αυτό. Μπορεί να 
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εκφραστεί µε αρκετούς τρόπους συνήθως, όµως, περιγράφεται ως βιοµάζα6 ανά 

µονάδα επιφάνειας και χρόνου, που αντιστοιχεί σε ξηρή µάζα. 

III. Μπορεί να αποβληθεί από το σύστηµα µε τη µορφή θερµότητας ή άλλων υλικών. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όσο αποµακρυνόµαστε από τα φυτά στην 

τροφική αλυσίδα, το ποσό της βιοµάζας που βρίσκεται σε κάθε τροφικό επίπεδο 

ελαττώνεται. Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους: 

��Υπάρχουν απώλειες ενέργειας ανάµεσα στα τροφικά επίπεδα. Σύµφωνα µε το 

δεύτερο νόµο της θερµοδυναµικής, η µετατροπή της ενέργειας από τη µια 

µορφή σε µια άλλη δε γίνεται ποτέ µε 100% απόδοση. Κάθε φορά που η 

ενέργεια µεταφέρεται από το ένα επίπεδο στο άλλο και η ύλη ενός 

οργανισµού πρέπει να µετατραπεί για να σχηµατιστεί η ύλη ενός άλλου 

οργανισµού, χάνεται ορισµένη ποσότητα ενέργειας µε τη µορφή 

θερµότητας. Η µεταφορά ενέργειας ανάµεσα στα τροφικά επίπεδα 

συνεπάγεται µεγάλες απώλειες ενέργειας. 

��Υπάρχουν απώλειες ενέργειας µέσα στα τροφικά επίπεδα. Όλοι οι οργανισµοί 

πρέπει να αναπνέουν για να διατηρηθούν στη ζωή. Η αναπνοή συνεπάγεται 

την οξείδωση των υδατανθράκων για την απελευθέρωση ενέργειας η οποία 

χρησιµοποιείται µέσα στο σώµα του φυτού ή του ζώου. Η διαδικασία αυτή 

µπορεί να παρασταθεί µε τον ακόλουθο τρόπο: 

 
Υδατάνθρακες + οξυγόνο → διοξείδιο του άνθρακα + νερό + ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Με τον τρόπο αυτό, καταναλίσκεται η ενέργεια µέσα σε κάθε τροφικό 

επίπεδο. 

 Η συνδυασµένη δράση των δύο παραπάνω διαδικασιών έχει ως αποτέλεσµα την 

ελάττωση της ενεργειακής ροής καθώς αυτή µεταφέρεται από το ένα τροφικό επίπεδο 

στο άλλο (Emberlin J.C., 1996, σ.30 -31). 

 Έχει υπολογιστεί ότι ένα τεράστιο ποσό της τάξεως του 90% χάνεται σε κάθε 

µεταφορά προς ανώτερο τροφικό επίπεδο. Αντίστοιχα, µόνο το 10% ενσωµατώνεται σε 

βιοµάζα ( απόδοση Lindeman) στα περισσότερα οικοσυστήµατα. 

                                                           
6 βιοµάζα= ποσότητα οργανικής ύλης µια δεδοµένη χρονική στιγµή. 
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 Έτσι η διαθέσιµη προς χρήση ενέργεια είναι ελαττωµένη στους τελευταίους 

κρίκους της τροφικής αλυσίδας και συνεπώς η βιοµάζα που υποστηρίζεται είναι και 

λιγότερη. 

 Οι ροές ενέργειας µέσα από το οικοσύστηµα µπορούν να παροµοιαστούν µε τη 

ροή του νερού µέσα από σωλήνες που συνδέουν τα στοιχεία του συστήµατος. Το 

πλάτος του κάθε σωλήνα είναι ανάλογο µε το ποσό της διερχόµενης ενέργειας. Η 

ποσότητα της βιοµάζας που υπάρχει στο κάθε τροφικό επίπεδο, µπορεί να παρασταθεί 

γραφικά σαν ένα κουτί. Η ιδέα αυτή, γνωστή ως υδραυλικό ανάλογο, 

πρωτοδιατυπώθηκε από έναν αµερικάνο οικολόγο τον Howard Odum και µας δίνει τη 

δυνατότητα να αναπαραστήσοµε τη ροή της ενέργειας µέσα σε ένα οικοσύστηµα (Σχηµ. 

1.2). 

 

 

Σχηµ. 1.2. Το υδραυλικό ανάλογο της ενεργειακής ροής µέσα σε ένα οικοσύστηµα 

 Παρ� όλο που το υδραυλικό ανάλογο προσφέρει ευκρινή εικόνα της λειτουργίας 

του οικοσυστήµατος, δεν παύει να αποτελεί µια ακραία αφαίρεση της πραγµατικότητας, 

και ως τέτοια έχει κυρίως διδακτική και λιγότερο πρακτική χρησιµότητα (Emberlin 

J.C., 1996, σ. 34 -36). 
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 Ανακύκλωση θρεπτικών 

H ροή της ενέργειας µέσα από τις τροφικές αλυσίδες έχει φορά µονόδροµη από τους 

παραγωγούς προς τους ανώτερους καταναλωτές. Ένα µέρος της ηλιακής ενέργειας που 

δεσµεύεται από τα φυτά καταναλώνεται µέσα από τις τροφικές αλυσίδες και ένα άλλο 

µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 

µεταβολισµό των ζωντανών οργανισµών. Αντίθετα, τα θρεπτικά τα οποία είναι 

αναγκαία για την παραγωγή της οργανικής ύλης, κυκλοφορούν µέσα στο σύστηµα και 

ξαναχρησιµοποιούνται πολλές φορές.   

Ο τρόπος µε τον οποίο η ύλη ανακυκλώνεται µέσα από τα βιοτικά συστατικά αυτού 

του οικοσυστήµατος (τους παραγωγούς, τους πρωτογενής καταναλωτές και τους 

θηρευτές τους) και τελικά γίνεται διαθέσιµη στους παραγωγούς ξανά µέσα από τη 

δράση των αποικοδοµητών είναι µια άποψη κλειδί κάθε οικοσυστήµατος. Κεντρική 

ιδέα αυτής της ανακύκλωσης, είναι η έννοια της διατήρησης της ύλης. Έτσι η ύλη που 

προσλαµβάνεται από οποιοδήποτε οργανισµό είτε µετατρέπεται σε νέο ιστό µέσα στον 

οργανισµό κατά την ανάπτυξη του, είτε επιστρέφει στο οικοσύστηµα µέσα από τις 

διαδικασίες της αναπνοής και της απέκκρισης. Ακόµη και η ύλη που χρησιµοποιείται 

κατά την ανάπτυξη του οργανισµού, τελικά επιστρέφει στο οικοσύστηµα, διαµέσου 

άλλων οργανισµών που τρέφονται από αυτόν, ή από τη δράση των αποκοδοµητών. 

Όπως γνωρίζουµε οι αποικοδοµητές απελευθερώνουν υλικά από το σώµα των νεκρών 

οργανισµών (και από τα προϊόντα της απέκκρισης τους), µε τη διαδικασία της 

αποσύνθεσης, µέσα στο χώµα και την ατµόσφαιρα. Κάποια από τα υλικά αυτά 

χρησιµοποιούνται για να σχηµατίσουν τα σώµατα των ίδιων των αποικοδοµητών 

οργανισµών, αλλά τελικά και αυτοί πεθαίνουν και το υλικό από τα σώµατά τους επίσης 

αποικοδοµείται. 

 Χάρη στην αποικοδόµηση, τα θρεπτικά που βρίσκονται µέσα στους νεκρούς 

οργανισµούς ή στα απεκκρίµατα απελευθερώνονται στο αβιοτικό περιβάλλον και 

σχηµατίζουν µια δεξαµενή ή παρακαταθήκη θρεπτικών. 

 Στα χερσαία οικοσυστήµατα, τα θρεπτικά συνήθως απελευθερώνονται στο 

έδαφος. Από εκεί µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν µέσω της πρόσληψής τους από τα 

φυτά. Με τον τρόπο αυτό τα θρεπτικά εισέρχονται εκ νέου στο οικοσύστηµα και 

µπορούν να ξανακυκλοφορήσουν µέσα σε αυτό. Στο σχηµ. 1.3 φαίνεται ένας κύκλος 

θρεπτικών µαζί µε το διάγραµµα ενεργειακής ροής που µας δείχνει πως η µονόδροµη 
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ροή ενέργειας διαµέσου των τροφικών αλυσίδων καθοδηγεί τον κύκλο των θρεπτικών 

(Emberlin J.C., 1996, σ. 38). 

 

 

Σχηµ. 1.3. Ένας βιογεωχηµικός κύκλος (ο γραµµοσκιασµένος κυκλικός δακτύλιος που 

συµβολίζει τον κύκλο των θρεπτικών στο οικοσύστηµα) επάνω σ΄ένα απλοποιηµένο 

διάγραµµα ενεργειακής ροής 

 

Τροφή 

 Η τροφή εξασφαλίζει ταυτόχρονα υλικά για την ανάπτυξη και ενέργεια για το 

µεταβολισµό των ζωντανών οργανισµών. 

 

ΑΑννάάππττυυξξηη    

ΤΤαα  φφυυττάά  κκααιι  τταα  ζζώώαα  ααννααππττύύσσσσοοννττααιι  µµεεττααττρρέέπποοννττααςς  κκααιι  εεννσσωωµµααττώώννοοννττααςς  µµέέσσαα  

σσττοο  σσώώµµαα  ττοουυςς  υυλλιικκάά  πποουυ  ππρροοσσλλααµµββάάννοουυνν  ((HHooggaann  KK..  &&  FFiisshheerrkkeelllleerr  JJ..,,  11999966,,  σσ..994488))..  
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Φωτοσύνθεση 

Όταν εκτίθενται στο φως του ήλιου τα χλωροφυλλούχα φυτά προσλαµβάνουν 

διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα (ή το νερό για τα υδρόβια φυτά) το οποίο το 

χρησιµοποιούν µαζί µε το νερό (από το έδαφος ή το υδάτινο περιβάλλον)  για να 

φτιάξουν γλυκόζη την οποία χρησιµοποιούν ως τροφή. 

Η παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται φωτοσύνθεση και είναι η διαδικασία 

µετατροπής της ηλιακής ενέργειας (που απορροφάται από τις χρωστικές των φύλλων, 

κυρίως χλωροφύλλες) σε χηµική ενέργεια, σύµφωνα µε το απλοποιηµένο σχήµα: 
 

Νερό + διοξείδιο του άνθρακα + ηλιακή ενέργεια  

  

 Οι υδατάνθρακες που παράγονται κατά την φωτοσύνθεση έχουν αρκετούς 

πιθανούς προορισµούς. Μπορεί να αποθηκευτούν, αφού µετατραπούν σε σχετικά 

σταθερές και πλούσιες σε ενώσεις ενέργεια όπως το άµυλο. Μπορεί να συνδυαστούν µε 

άλλα µόρια σακχάρων για το σχηµατισµό εξειδικευµένων υδατανθράκων όπως η 

κυτταρίνη ή µπορεί να συνδυαστούν µε άλλες ενώσεις και θρεπτικά συστατικά για το 

σχηµατισµό των πολύπλοκων µορίων των πρωτεϊνών, των χρωστικών και των 

ορµονών. Όλοι αυτοί οι σχηµατισµοί και οι αντιδράσεις απαιτούν ενέργεια η οποία 

αποκτάται από την αναπνοή (Emberlin J.C., 1996, σ.63 - 64). 

 

Θρεπτικά συστατικά 

Τα χηµικά στοιχεία ή οι χηµικές ενώσεις που είναι απαραίτητες ως πρώτες ύλες 

για την αύξηση και την ανάπτυξη των οργανισµών ((ΜΜέέρρττζζιιοουυ  ΕΕ..,,  11999955))..  

ΕΕίίδδηη  θθρρεεππττιικκώώνν::  ΑΑππόό  τταα  9922  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ππωωςς  υυππάάρρχχοουυνν  σσττηη  φφύύσσηη  

τταα  3300  µµεε  4400  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηητταα  σσττοουυςς  ζζωωννττααννοούύςς  οορργγααννιισσµµοούύςς..  ΤΤαα  θθρρεεππττιικκάά,,  πποουυ  εείίννααιι,,  

εεππίίσσηηςς,,  γγννωωσσττάά  κκααιι  ωωςς  ββιιοογγεεννήή  άάλλαατταα,,  µµπποορροούύµµεε  νναα  τταα  κκααττααττάάξξοοµµεε  σσεε  δδύύοο  κκύύρριιεεςς  

οοµµάάδδεεςς::  

II..  ΜΜαακκρροοθθρρεεππττιικκάά::  ΕΕίίννααιι  τταα  θθρρεεππττιικκάά  πποουυ  οοιι  οορργγααννιισσµµοοίί  τταα  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  σσεε  

µµεεγγάάλλεεςς  πποοσσόόττηηττεεςς  κκααιι  ππααίίζζοουυνν  κκύύρριιοο  ρρόόλλοο  σσττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  

ππρρωωττοοππλλάάσσµµααττοοςς  ((ζζώώσσαα  ύύλληη))..  ΤΤαα  σσηηµµααννττιικκόόττεερραα  θθρρεεππττιικκάά  ττηηςς  

κκααττηηγγοορρίίααςς  ααυυττήήςς  εείίννααιι  ττοο  υυδδρροογγόόννοο,,  οο  άάννθθρραακκααςς,,  ττοο  οοξξυυγγόόννοο  κκααιι  ττοο  

άάζζωωττοο,,  πποουυ  όόλλαα  µµααζζίί  ααπποοττεελλοούύνν  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  9955%%  ττοουυ  ξξηηρροούύ  ββάάρροουυςς  ττηηςς  

Χλωροφύλλη
     ένζυµα Υδατάνθρακες + οξυγόνο +νερό 
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ζζώώσσααςς  ύύλληηςς..  ΑΑυυττάά  τταα  ττέέσσσσεερραα  θθρρεεππττιικκάά  ππρροοσσλλααµµββάάννοοννττααιι  άάµµεεσσαα  ήή  

έέµµµµεεσσαα  σσεε  ααέέρριιαα  µµοορρφφήή  ααππόό  ττηηνν  ααττµµόόσσφφααιιρραα..  ΣΣτταα  µµαακκρροοθθρρεεππττιικκάά  

ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  κκααιι  άάλλλλαα  θθρρεεππττιικκάά  πποουυ  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίαα  σσεε  µµιικκρρόόττεερρεεςς  

πποοσσόόττηηττεεςς  όόππωωςς  ττοο  κκάάλλιιοο,,  ττοο  θθεείίοο  κκααιι  οο  φφώώσσφφοορροοςς..  

IIII..  ΜΜιικκρροοθθρρεεππττιικκάά  ήή  ιιχχννοοσσττοοιιχχεείίαα::  ΕΕίίννααιι  σσττοοιιχχεείίαα  ααππααρρααίίττηητταα  γγιιαα  ττηη  ζζωωήή,,  

πποουυ,,  όόµµωωςς,,  οοιι  οορργγααννιισσµµοοίί  τταα  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  σσεε  πποολλύύ  µµιικκρρέέςς  πποοσσόόττηηττεεςς..  ΤΤαα  

φφυυττάά  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοο  δδέέκκαα  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  µµιικκρροοθθρρεεππττιικκάά..  ΠΠοολλλλάά  

ααππ��  ααυυττάά  όόππωωςς  οο  σσίίδδηηρροοςς,,  οο  χχααλλκκόόςς,,  οο  ψψεευυδδάάρργγυυρροοςς  κκααιι  ττοο  ββόόρριιοο,,  

ππρροοήήλλθθαανν  ααππόό  ττηηνν  ααπποοσσάάθθρρωωσσηη  ττωωνν  ππεεττρρωωµµάάττωωνν  (Emberlin J.C., 1996, 

σ.39 -40).  

 

Βιοσυσσώρευση 

 Οι πιο τοξικοί ρυπαντές στη βιόσφαιρα είναι τα παρασιτοκτόνα και τα 

ραδιενεργά παραπροϊόντα των πυρηνικών εκρήξεων. Στα παρασιτοκτόνα 

περιλαµβάνονται τα οργανοχλωρίδια, όπως η διελδρίνη και το DDT και τα 

οργανοφωσφορικά όπως το παράθείο και το µαλαθείο. Τα παρασιτοκτόνα όπως και τα 

ραδιενεργά κατάλοιπα είναι ιδιαίτερα σταθερές ενώσεις , που διασπώνται πολύ αργά σε 

αβλαβείς, µε αποτέλεσµα από τη στιγµή που θα απελευθερωθούν στο περιβάλλον 

παραµένουν εκεί για πολλά χρόνια. Οι ουσίες αυτές µπορεί να βρίσκονται σε πολύ 

χαµηλές συγκεντρώσεις στον αέρα, στο έδαφος και στο νερό, η συγκέντρωσή τους 

όµως αυξάνεται, όταν διέρχονται µέσα από τις τροφικές αλυσίδες (Emberlin J.C., 1996, 

σ.363). Η αύξηση αυτή είναι αναµενόµενη και εξαρτάται σε µικρό ή  µεγάλο βαθµό 

από το τροφικό επίπεδο στο οποίο ανήκει ο κάθε οργανισµός.  

Όταν τα φυτά, ως ο πρώτος κρίκος της τροφικής αλυσίδας,  απορροφήσουν 

υλικά, που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν ή να αποβάλλουν, τα υλικά αυτά 

παγιδεύονται στο έµβιο σύστηµά τους. Καθώς τα φυτά τρώγονται τα υλικά αυτά 

εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Τα µη θρεπτικά υλικά που απορροφώνται δεν 

µοιάζουν προς τις τροφικές ουσίες των φυτών. ∆εν αποικοδοµούνται ούτε 

χρησιµοποιούνται, παραµένουν µόνο στα κύτταρα κάθε οργανισµού, που τα τρώει. 

Επειδή τα φυτοφάγα τρέφονται µε τόσα πολλά φυτά (θυµηθείτε το λόγο βιοµάζας 10 

προς 1), καταλήγουν να απορροφούν πολύ µεγαλύτερα ποσοστά µη θρεπτικών υλικών 

απ� όσα απορροφούν τα µεµονωµένα φυτά. Κατόπιν ένα σαρκοφάγο, που είναι ένας 
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καταναλωτής δεύτερης τάξεως, τρώει τα φυτοφάγα. Αν χρησιµοποιήσουµε πάλι τη 

σχέση 10 προς 1, τα σαρκοφάγα θα καταλήξουν να περιέχουν εκατονταπλάσια 

συγκέντρωση µη φυτικού υλικού απ� ότι στην αρχική βιοµάζα του φυτικού υλικού. 

Έτσι οι συγκεντρώσεις των τοξικών αυτών ουσιών είναι πολύ µεγαλύτερες σε 

οργανισµούς ανώτερων τροφικών επιπέδων. Γι αυτό οι καταναλωτές τέταρτης ή 

πέµπτης τάξης µπορεί να πάρουν µια «εξοντωτική» δόση κάποιων τοξικών ουσιών, που 

εισήλθαν στον αρχικό πληθυσµό των φυτών (H Βιολογική Επιστήµη, 1998, σ. 550). 
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22  ::  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

 

2.1. Η προβληµατική για τις εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών. 

 

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 (constructivism) (Taylor 1993, σ.268� Fosnot 

1995, σ. ix� Carr et al. 1994, 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 P., 1993, σ.268). 

Οι θεωρίες αυτές βασίζονται σε µελέτες της ιστορίας και φιλοσοφίας της 

επιστήµης, σύµφωνα µε τις οποίες η αντίληψή µας για τον κόσµο είναι υποκειµενική. Οι 

παρατηρήσεις µας εµπλέκονται µε τις προηγούµενες αντιλήψεις και τις υπάρχουσες 

θεωρίες για τον κόσµο. Οικοδοµούµε νόηµα για τον κόσµο γύρω µας, βασισµένοι στις 

προηγούµενές µας προσπάθειες να τον κατανοήσουµε.  

Επίσης, οι εποικοδοµητικές θεωρίες στηρίζονται σε µελέτες της γνωστικής 

ψυχολογίας που θεωρούν τη µάθηση ως διαδικασία αλληλεπίδρασης µε τις 

προηγούµενες αντιλήψεις και οικοδόµησης νέων νοητικών δοµών από τις 

προηγούµενες εµπειρίες (Carr et al., 1995, σ.149). 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκδοχές του κονστρουκτιβισµού, ωστόσο 

όλες συγκλίνουν στην άποψη ότι «η γνώση είναι µεταβαλλόµενη, οικοδοµείται από τον 

καθένα χωριστά γι αυτό είναι υποκειµενική» (Driver et al. 1998, σ. 13) και τονίζουν ότι 

«το σύνολο των προηγούµενων βιωµατικών εµπειριών ενός ατόµου συνιστούν ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς, για να αντιληφθεί και να κατανοήσει νέα φαινόµενα» 

(Taylor P. 1993, σ. 269). 

Οι κονστρουκτιβιστικές θεωρίες έστρεψαν την προσοχή των ερευνητών στην 

καταγραφή των ιδεών και εναλλακτικών αντιλήψεων των µαθητών, προκειµένου να 

διαπιστωθεί η σηµασία της προηγούµενης γνώσης του µαθητευόµενου στη διαδικασία 

της µάθησης. 
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2.2. Τι είναι οι εναλλακτικές αντιλήψεις. 

 

Πολλοί διαφορετικοί συγγραφείς, όπως ο Piaget, ο Bachelard και ο Ausubel 

υποστηρίζουν ότι το παιδί, ακόµη και από την πολλή µικρή ηλικία, έχει ιδέες σχετικά 

µε τα πράγµατα, και αυτές οι ιδέες παίζουν κάποιο ρόλο στη διαδικασία της µάθησης. 

Ο Piaget υποστηρίζει ότι τα παιδιά, όπως και οι επιστήµονες, προσπαθούν να 

ερµηνεύσουν τον κόσµο µε βάση τα όσα γνωρίζουν και τα ερεθίσµατα που δέχονται. 

Επίσης είναι σε θέση να συσχετίζουν τη νέα γνώση µε την παλιά, αλλά και να κάνουν 

λάθος συσχετίσεις (Driver & Easley, 1978, σ. 68). 

Ο Bachelard διαπιστώνει ότι «οι καθηγητές των φυσικών επιστηµών, 

περισσότερο από άλλους, δεν µπορούν να κατανοήσουν πως οι µαθητές τους δεν 

καταλαβαίνουν. Το γεγονός πως ο µαθητής φθάνει στο σχολείο κατέχοντας ήδη 

συγκροτηµένες εµπειρικές γνώσεις δεν τους έχει προβληµατίσει. Το πρόβληµα δεν είναι 

να αποκτήσουν οι µαθητές µια πειραµατική γνώση, αλλά να αλλάξουν γνώση 

ανατρέποντας τα εµπόδια που τους έχει συσσωρεύσει η καθηµερινή ζωή» (Bertand 

1999, σ. 66).  

Ο Ausubel, τέλος, υποστηρίζει: «εάν έπρεπε να συµπυκνώσω την εκπαιδευτική 

ψυχολογία σε ένα και µόνο κανόνα, θα έλεγα το εξής: Ο πιο σηµαντικός και απλός 

παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση είναι αυτό που ήδη γνωρίζει ο µαθητής. 

Εξακριβώστε το και διδάξτε τον ανάλογα.» (Ausubel, 1978, iv). 

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην 

καταγραφή των ιδεών και εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών για διάφορες 

επιστηµονικές έννοιες . 

Από τις έρευνες αυτές έγινε γνωστό ότι τα παιδιά πριν ακόµη φοιτήσουν στο 

σχολείο έχουν διαµορφώσει άποψη για τα φυσικά φαινόµενα και έχουν δώσει τη δική 

τους ερµηνεία γι αυτά. Οι ιδέες των παιδιών για τα φυσικά φαινόµενα έχουν µια 

παγκοσµιότητα και συγκροτούν ερµηνευτικά µοντέλα. Τα παιδιά διαµορφώνουν τις 

ιδέες τους µέσω των αλληλεπιδράσεων, την κοινωνική επαφή, τη γλώσσα και µε αυτές 

προσπαθούν να ερµηνεύσουν πως λειτουργεί ο κόσµος. Επιπλέον αυτές τις ιδέες 

χρησιµοποιούν, για να προβλέψουν και να ερµηνεύσουν ότι υποπίπτει στην αντίληψή 

τους. Οι ιδέες ή εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών µπορούν να οµαδοποιηθούν, 
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έχουν γενικότητα και διαχρονική ισχύ παρόλο που µερικές απ� αυτές διαφοροποιούνται 

µε την ανάπτυξη του µαθητή και την επίδραση της διδασκαλίας. 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 ιδέες 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 ότι συµβαίνει γύρω 

τους (Driver R. et all,1998, σ.12 - 13). 

Υπάρχουν διάφοροι όροι, για να περιγράψουν αυτές τις ιδέες και ο καθένας έχει 

µια ελαφρώς διαφορετική σηµασία, όπως: «διανοητικές οντότητες» (mental entities), 

«διαισθητική ιδέα» (intuitive notion), «διαίσθηση» (intuition) είναι δηλωτικοί της 

καταγωγής των ιδεών· άλλοι, όπως «αντίληψη» (conception), «αρχή» (rule) ή 

«πρωταρχική άποψη» (prototypic view) υπαινίσσονται τη γενικότητα της χρήσης των 

ιδεών αυτών. Σε ορισµένες περιπτώσεις η οργάνωση των ιδεών και η µεταξύ τους 

σχέση τονίζεται µε τη χρήση όρων όπως «γνωστική δοµή» (cognitive structure), 

«πλαίσια» (frameworks) ή «µοντέλα των παιδιών» (childrens� montels). Σε άλλες 

περιπτώσεις ο όρος που χρησιµοποιείται προσδιορίζεται µε τη λέξη «εναλλακτικός» 

(alternative) � π.χ. «εναλλακτική αντίληψη» (alternative conception), «εναλλακτικό 

πλαίσιο» ((alternative framework) � και έτσι δίνεται έµφαση στη διαφορά µεταξύ των 

ιδεών των παιδιών και της αποδεκτής επιστηµονικής θεωρίας (Driver R., Guesne E. & 

Tiberchien A., 1985, σ. 11 - 12). 

Ακόµη οι Giordan, Larochelle και Desautels χρησιµοποιούν την έκφραση 

αυθόρµητες αντιλήψεις, για να περιγράψουν τις ιδέες των παιδιών. Σύµφωνα µε τους 

παραπάνω ερευνητές οι αυθόρµητες αντιλήψεις εµφανίζονται ως το αποτέλεσµα ενός 

συνόλου αλληλεπιδράσεων του υποκειµένου µε το περιβάλλον και ως προσωπικές 

ερµηνείες του υποκειµένου µε τις οποίες αυτό περιγράφει ορισµένες από τις 

αλληλεπιδράσεις του µε το περιβάλλον. Επιπλέον, οι αυθόρµητες αντιλήψεις 

λειτουργούν ταυτόχρονα ως δοµές αποκωδικοποίησης που δίνουν νόηµα στις 

συσσωρευµένες πληροφορίες και ως δοµές υποδοχής, που επιτρέπουν ενδεχοµένως την 

αφοµοίωση νέων δεδοµένων. Συνεπώς οι προηγούµενες αντιλήψεις δεν αποτελούν ούτε 

σηµεία εκκίνησης για τη δόµηση της γνώσης ούτε το αποτέλεσµά της, αλλά είναι τα 
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ίδια τα όργανα αυτής της δραστηριότητας. Αναπλάθονται συνεχώς και η καινούργια 

γνώση πρέπει να ενταχθεί στις προϋπάρχουσες δοµές που διαθέτει ο µαθητευόµενος 

(Bertrand, 1999, σ.69). 

Οι Vosniadou και Brewer (1987) διερεύνησαν τις ιδέες των παιδιών για 

ορισµένα φαινόµενα στο χώρο της αστρονοµίας. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, οι 

έννοιες που έχουν διαµορφώσει οι µαθητές είναι ενσωµατωµένες σε µεγαλύτερες 

θεωρητικές δοµές, που τελικά διαµορφώνουν τα νοητικά µοντέλα των µαθητών. Αυτά 

τα νοητικά µοντέλα οικοδοµούνται από την παιδική ηλικία και διαµορφώνουν τη βάση 

µιας σφαιρικής διαισθητικής θεωρίας για τον φυσικό κόσµο και είναι υπεύθυνα για τις 

παρανοήσεις των µαθητών. Tα νοητικά µοντέλα (mental models) των µαθητών  

διακρίνουν οι ερευνητές σε τρία είδη: τα αρχικά ή διαισθητικά µοντέλα (δεν 

επηρεάζονται µάλλον από τα επιστηµονικά, αλλά εξαρτώνται από την αισθητηριακή 

αντίληψη), τα επιστηµονικά ( είναι σύµφωνα µε την άποψη της επιστήµης), τα 

συνθετικά (συνδυασµός διαισθητικών και επιστηµονικών) (Vosniadou S. και Brewer 

W.F., 1994, σ. 123 - 183). 

To Education in Europe, που εκδόθηκε το 1996, περιείχε αρκετά σηµαντικά 

άρθρα, στα οποία έννοιες όπως νοητικά µοντέλα (mental models), εννοιολογικά 

µοντέλα (conceptual models) και µοντελοποίηση (mondelling) χρησιµοποιήθηκαν ως 

θεωρητικοί άξονες για νέες τάσεις στην παιδαγωγική επιστήµη (Greca H.M.& Moreira 

M.A.,2000, σ.2). 

Οι µαθητές, για να κατανοήσουν τον κόσµο που τους περιβάλλει και τα 

φαινόµενα του, δοµούν εσωτερικές αναπαραστάσεις � νοητικά µοντέλα (mental 

models)� που τους επιτρέπουν να µαθαίνουν, να εξηγούν και να προβλέπουν. Αυτά τα 

µοντέλα είναι προσωπικά, ατελή και ποιοτικά. ∆ηλαδή, αυτά τα µοντέλα των φυσικών 

φαινοµένων � µοντέλα τα οποία δεν είναι ούτε σύµφωνα µε εκείνα που είναι 

επιστηµονικά αποδεκτά, και ούτε απαραίτητα σύµφωνα µεταξύ τους, και τα οποία µόνο 

σε αναγκαίες συνθήκες είναι χρήσιµα (λειτουργικά), επιτρέποντας στους µαθητές να τα 

χειρίζονται στην καθηµερινή τους ζωή -  αποτελούν την πρότερη γνώση που οι µαθητές 

φέρνουν στην τάξη. Είναι εκεί , στην τάξη, όπου τα εννοιολογικά µοντέλα (conceptual 

models) παρουσιάζονται σ΄ αυτούς. Όταν οι µαθητές λαµβάνουν αυτή την πληροφορία, 

έχουν διαφορετικές πιθανότητες. Η πρώτη ίσως είναι η προσπάθεια να την 

ερµηνεύσουν σε συµφωνία µε την γνώση που ήδη κατέχουν και έτσι να παράγουν 
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υβριδικά µοντέλα. Η δεύτερη πιθανότητα θα ήταν να την αποµνηµόνευαν σε ασύνδετες 

λίστες � διαµέσου εσωτερικών προτασιακών αναπαραστάσεων � για να περάσουν τις 

εξετάσεις. Μία τρίτη, και ίσως η πιο παρατραβηγµένη, θα ήταν να δοµούσαν νοητικά 

µοντέλα σε συµφωνία µε τις πληροφορίες που οι µαθητές προσέλαβαν. Ωστόσο, η 

διαδικασία µοντελοποίησης (modelling) διαµέσου της οποίας θα µπορούσε να 

διευκολυνθεί η δόµηση αυτών των νοητικών µοντέλων, και, έτσι, η κατανόηση των 

εννοιολογικών µοντέλων που παρουσιάστηκαν, δεν έχει ρητά τονισθεί. Τις 

περισσότερες φορές, ο τύπος των δραστηριοτήτων και των αξιολογήσεων που 

χαρακτηρίζει τα µαθήµατα φυσικής � λίστα από προβλήµατα � και ο τύπος 

παρουσίασης των εγχειριδίων � λίστες από τύπους και ορισµούς � δεν συµβάλλουν σε 

αυτήν την διαδικασία (Greca H.M.& Moreira M.A.,2000, σ. 8). 

Στην παρούσα έρευνα θα υιοθετήσοµε τον όρο εναλλακτική αντίληψη 

(alternative conception) για να δώσουµε έµφαση στη διαφορά µεταξύ των ιδεών των 

παιδιών και της αποδεκτής επιστηµονικής θεωρίας. Εναλλακτικές αντιλήψεις 

θεωρούνται οι βασικές πεποιθήσεις που έχουν οι µαθητές για το πώς λειτουργεί ο 

κόσµος και τις χρησιµοποιούν για να εξηγήσουν ποικίλες καταστάσεις (Dykstra et al. 

1192, σ. 620). 

 

2.3.  Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών και τα χαρακτηριστικά τους.   

  

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ως 

«επιστήµη των παιδιών» (children� s science). Με τον όρο «επιστήµη των παιδιών» 

(children� s science) εννοούµε τις απόψεις του κόσµου και τις έννοιες των λέξεων, που 

τα παιδιά τείνουν να αποκτούν, πριν τυπικά διδαχθούν επιστήµη. Η «επιστήµη των 

παιδιών» αναπτύσσεται, καθώς τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσµο στον 

οποίο ζουν υπό τους όρους των δικών τους εµπειριών, την ισχύουσα γνώση και τη δική 

τους χρήση της γλώσσας. Ο Kelly υποδεικνύει ότι όλοι είµαστε  κατά κάποιο τρόπο 

επιστήµονες από µια µικρή ηλικία. Οι Vicentini � Mossori θεωρούν ότι τα παιδιά, ως 

επιστήµονες, χρησιµοποιούν οµοιότητες και διαφορές, για να οργανώσουν γεγονότα και 

φαινόµενα και, κατά την παρατήρηση γεγονότων και φαινοµένων, ερευνούν για 

στοιχεία, και τις σχέσεις ανάµεσα στα στοιχεία, για να οικοδοµήσουν τις δοµές των 
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σχέσεων. Επιπροσθέτως, τα παιδιά, ως επιστήµονες, συλλέγουν γεγονότα και κτίζουν 

µοντέλα, για να εξηγήσουν γνωστά γεγονότα και να κάνουν προβλέψεις.  

Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές µεταξύ της «επιστήµης των παιδιών» και της 

επιστήµης των επιστηµόνων, όπως: 

- Η επιστήµη περιλαµβάνει έννοιες που δεν είναι άµεσα παρατηρήσιµες (π.χ. 

άτοµα, ηλεκτρικά πεδία κ.τ.λ.) αλλά είναι έξω από την εµπειρία του παιδιού 

και έτσι δεν µπορεί να είναι µέρος της επιστηµονικής του άποψης. 

- Οι θεωρητικές έννοιες που έχουν δηµιουργήσει οι επιστήµονες  

καθοδηγούνται από µια υπολογίσιµη συνάφεια ανάµεσα σε επιστηµονικές 

θεωρίες. Τα παιδιά, ωστόσο, ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για απλές, 

πραγµατικές εξηγήσεις για πράγµατα που λαµβάνουν χώρα στον οικείο 

τους κόσµο, και δεν ενδιαφέρονται εάν δυο θεωρίες, η κάθε µια από τις 

οποίες εξηγεί διαφορετικές καταστάσεις, είναι αµοιβαία αντιφατικές. 

- Τέλος, οι επιστήµονες έχουν βρει αναγκαίο να αναπτύξουν µια τεχνική 

γλώσσα, όπου οι λέξεις έχουν ειδικές σηµασίες και οι ποσότητες έχουν 

ακριβείς ορισµούς. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός, ότι συχνά τα 

παιδιά δεν εκτιµούν την ανάγκη για ακρίβεια της γλώσσας. ∆υστυχώς, 

πολλές από τις λέξεις που χρησιµοποιεί η επιστήµη έχουν καθηµερινές 

σηµασίες οι οποίες είναι διαφορετικές από τις επιστηµονικές τους έννοιες, 

π.χ. έργο, δύναµη, ισχύς, ζώο κ.τ.λ. Αυτό δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα 

στα παιδιά για την εκµάθηση των επιστηµονικών απόψεων ((OOssbboorrnnee  &&  

GGiillbbeerrtt,,  11998800,,  σσ..  11--22)).. 

ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα,,  οοιι  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  εείίννααιι::  

••   ΠΠρροοσσωωππιικκέέςς::  κκάάθθεε  µµααθθηηττήήςς  εερρµµηηννεεύύεειι  ττοο  ίίδδιιοο  ππεείίρρααµµαα  ήή  ττηηνν  ίίδδιιαα  δδιιάάλλεεξξηη  µµεε  ττοο  δδιικκόό  

ττοουυ  ττρρόόπποο..  

••   ΦΦααίίννοοννττααιι  χχωωρρίίςς  σσυυννοοχχήή::  οο  ίίδδιιοοςς  µµααθθηηττήήςς  εεξξηηγγεείί  κκαατταασσττάάσσεειιςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκάά  

ιισσοοδδύύννααµµεεςς  µµεε  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  εεππιιχχεειιρρήήµµαατταα,,  ήή  αακκόόµµαα  γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  φφααιιννόόµµεεννοο  δδίίννεειι  

δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  εεξξηηγγήήσσεειιςς  σσυυχχννάά  ααννττιιφφααττιικκέέςς  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς..  

••   Σταθερές: ακόµη και µετά από διδασκαλία οι µαθητές δεν τροποποιούν εύκολα τις 

ιδέες τους, παρά τις προσπάθειες του δασκάλου (Driver R., Guesne E. & Tiberchien 

A., 1985, σ. 2 - 5).  
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ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  DDrriivveerr  RR..,,  GGuueessnnee  EE..  &&  TTiibbeerrcchhiieenn  AA..  ((11998855)),,  οοιι  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  

ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό::  

••   ΚΚυυρριιααρρχχίίαα  ττηηςς  ααιισσθθηηττηηρριιαακκήήςς  ααννττίίλληηψψηηςς::  εερρµµηηννεεύύοουυνν  τταα  φφααιιννόόµµεενναα  µµεε  ββάάσσηη  όόττιι  

ααννττιιλλααµµββάάννοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  ααιισσθθήήσσεειιςς  ττοουυςς  ..  ΌΌτταανν  δδιιδδάάσσκκοουυµµεε  ΦΦ..ΕΕ..  οοδδηηγγοούύµµεε  τταα  ππααιιδδιιάά  

νναα  ««δδοουυνν»»  φφααιιννόόµµεενναα  κκααιι  ππεειιρρααµµααττιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  µµεε  ιιδδιιααίίττεερροουυςς  ττρρόόπποουυςς  νναα  

µµάάθθοουυνν  νναα  φφοορροούύνν  τταα  ννοοηηττιικκάά  γγυυααλλιιάά  ττοουυ  εεππιισσττήήµµοονναα..  ΑΑυυττόό  εεµµππλλέέκκεειι  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς  

σσττηη    δδόόµµηησσηη  ννοοηηττιικκώώνν  µµοοννττέέλλωωνν  γγιιαα  οοννττόόττηηττεεςς  πποουυ  δδεε  γγίίννοοννττααιι  άάµµεεσσαα  ααννττιιλληηππττέέςς,,  

όόππωωςς  ττοο  φφωωςς,,  ττοο  ηηλλεεκκττρριικκόό  ρρεεύύµµαα,,  τταα  σσωωµµααττίίδδιιαα  ττηηςς  ύύλληηςς..  ΗΗ  δδόόµµηησσηη  ττέέττοοιιωωνν  

πποολλύύππλλοοκκωωνν  µµοοννττέέλλωωνν  ααππααιιττεείί  σσηηµµααννττιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ααππόό  µµέέρροουυςς  ττοουυ  µµααθθηηττήή  κκααιι  

σσυυννήήθθωωςς  ππααίίρρννεειι  χχρρόόννοο,,  ππρριινν  ττέέττοοιιοοιι  ττρρόόπποοιι  ττοουυ  νναα  ββλλέέππεειι  κκααννεείίςς  ττοονν  κκόόσσµµοο  γγίίννοουυνν  

έένναα  σσττααθθεερρόό  κκααιι  χχρρήήσσιιµµοο  κκοοµµµµάάττιι  ττοουυ  εεννννοοιιοολλοογγιικκοούύ  ««οοππλλοοσστταασσίίοουυ»»  ττοουυ  ννέέοουυ  

ααττόόµµοουυ..  

••   ΠΠεερριιοορριισσµµέέννηη  εεσσττίίαασσηη::  τταα  ππααιιδδιιάά  ππααίίρρννοουυνν  υυππόόψψηη  ττοουυςς  ππεερριιοορριισσµµέέννεεςς  µµόόννοονν  όόψψεειιςς  

κκάάπποοιιωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  φφυυσσιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  µµεε  κκέέννττρροο  ττηηςς  ππρροοσσοοχχήήςς  ττοουυςς  

εεµµφφααννιιζζόόµµεεννοο  νναα  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοονν  εεξξέέχχοονντταα  χχααρραακκττήήρραα  οορριισσµµέέννωωνν  δδιιααρρκκώώνν  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν..  ΣΣυυννδδεεδδεεµµέέννηη  µµεε  ααυυττήή  ττηηνν  ττάάσσηη,,  νναα  εεππιικκεεννττρρώώννοουυνν  τταα  ππααιιδδιιάά  ττηηνν  

ππρροοσσοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  ππεερριιοορριισσµµέέννεεςς  όόψψεειιςς  µµιιααςς  δδεεδδοοµµέέννηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς,,  εείίννααιι  ηη  ττάάσσηη  

ττοουυςς  νναα  εεξξηηγγοούύνν  τταα  φφααιιννόόµµεενναα  ππεερριισσσσόόττεερροο  µµεε  όόρροουυςς  ααππόόλλυυττωωνν  ιιδδιιοοττήήττωωνν  ήή  

πποοιιοοττήήττωωνν  πποουυ  ααπποοδδίίδδοουυνν  σστταα  ααννττιικκεείίµµεενναα  ππααρράά  σσεε  όόρροουυςς  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς  

ααννάάµµεεσσαα  σστταα  σσττοοιιχχεείίαα  κκάάπποοιιοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς..  

••   ΕΕσσττίίαασσηη  ππεερριισσσσόόττεερροο  σσεε  ααλλλλααγγέέςς  ππααρράά  σσεε  σσττααθθεερρέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς::  ΕΕννδδιιααφφέέρροοννττααιι  

ππεερριισσσσόόττεερροο  γγιιαα  ααλλλλααγγέέςς  ππααρράά  γγιιαα  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ιισσοορρρροοππίίααςς..  ∆∆εενν  ααννττιιλλααµµββάάννοοννττααιι  

ττηηνν  δδιιααχχρροοννιικκήή  σσυυννέέχχεειιαα..  ΑΑυυττήή  ηη  ττάάσσηη  νναα  εεξξεεττάάζζοουυνν  µµεεττααββααλλλλόόµµεεννεεςς  µµάάλλλλοονν  

κκαατταασσττάάσσεειιςς  ππααρράά  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ιισσοορρρροοππίίααςς,,  εείίννααιι  ίίσσωωςς  κκααττααννοοηηττήή  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  

ααυυττόό  πποουυ  ννοοµµίίζζοουυνν  τταα  ππααιιδδιιάά  όόττιι  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  νναα  εεξξηηγγήήσσοουυνν..  ΑΑνντταανναακκλλάά  µµιιαα  

σσηηµµααννττιικκήή  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ααιιττιιαακκοούύ  σσυυλλλλοογγιισσµµοούύ  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν,,  όόττιι  δδηηλλααδδήή  ηη  ααλλλλααγγήή  

χχρρεειιάάζζεεττααιι  µµίίαα  εεξξήήγγηησσηη,,  ααππααιιττεείί  ααππ��  ααυυττάά  νναα  ααννααζζηηττοούύνν  έένναα  µµηηχχααννιισσµµόό,,  

οοππωωσσδδήήπποοττεε  ααππλλόό,,  πποουυ  νναα  σσυυννδδέέεειι  ττιιςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  εεννόόςς  σσυυσσττήήµµααττοοςς  

σσττοο  χχρρόόννοο··  οοιι  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ιισσοορρρροοππίίααςς  εεξξάάλλλλοουυ,,  εεππεειιδδήή  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ααλλλλααγγήή  µµεε  ττοο  

χχρρόόννοο,,  δδεενν  ααππααιιττοούύνν  εεξξήήγγηησσηη  εείίννααιι  ««όόππωωςς  έέχχοουυνν  τταα  ππρράάγγµµαατταα»»..  

••   ΓΓρρααµµµµιικκόόςς  ααιιττιιαακκόόςς  σσυυλλλλοογγιισσµµόόςς::  ηη  σσχχέέσσηη  ααιιττίίααςς  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  εείίννααιι  εεσσττιιαασσµµέέννηη  

ππρροοςς  µµιιαα  κκααττεεύύθθυυννσσηη..  ΑΑυυττήή  ηη  ττάάσσηη,,  νναα  σσκκέέφφττοοννττααιι  ττιιςς  εεξξηηγγήήσσεειιςς  µµεε  ββάάσσηη  
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ππρροοττιιµµώώµµεεννεεςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  σσττιιςς  ααλλυυσσίίδδεεςς  ττωωνν  γγεεγγοοννόόττωωνν,,  σσηηµµααίίννεειι  όόττιι  οοιι  µµααθθηηττέέςς  

µµπποορρεείί  νναα  έέχχοουυνν  ππρροοββλλήήµµαατταα  όότταανν  εεκκττιιµµοούύνν  ττηη  σσυυµµµµεεττρρίίαα  σσττιιςς  ααλλλληηλλεεππιιδδρράάσσεειιςς  

µµεεττααξξύύ  σσυυσσττηηµµάάττωωνν..  ΜΜιιαα  άάλλλληη  σσυυννέέππεειιαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  ττάάσσηηςς,,  εείίννααιι  όόττιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς,,  

πποουυ  έέννααςς  εεππιισσττήήµµοοννααςς  ββλλέέππεειι  ωωςς  ααννττιισσττρρεεππττέέςς,,  δδεενν  ααννττιιµµεεττωωππίίζζοοννττααιι  ααππααρρααίίττηητταα  µµεε  

ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  ααππόό  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς..    

••   ΜΜηη  δδιιααχχωωρριισσµµόόςς  εεννννοοιιώώνν::  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  έέννννοοιιεεςς  πποουυ  εείίννααιι  εεππιισσττηηµµοοννιικκάά  

δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  σσαανν  νναα  εείίννααιι  ίίδδιιεεςς..  TToo  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  οοιι  ιιδδέέεεςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ττεείίννοουυνν  νναα  

εείίννααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππεερριιεεκκττιικκέέςς  κκααιι  σσφφααιιρριικκέέςς  ααππόό  εεκκεείίννεεςς  ττωωνν  εεππιισσττηηµµόόννωωνν  σσηηµµααίίννεειι  

όόττιι  σσεε  µµεερριικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  τταα  ππααιιδδιιάά  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  ττηηνν  ττάάσσηη  νναα  δδιιοολλιισσθθααίίννοουυνν  ααππόό  

ττηη  µµιιαα  σσηηµµαασσίίαα  σσττηηνν  άάλλλληη,,  χχωωρρίίςς  ααννααγγκκαασσττιικκάά  νναα  ττοο  σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιοούύνν..    

••   ΕΕξξάάρρττηησσηη  ααππόό  ττοο  ππλλααίίσσιιοο::  ΠΠρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  εείίππααµµεε  όόττιι  δδιιάάφφοορρεεςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς  

έέννννοοιιεεςς  µµπποορρεείί  νναα  µµηηνν  εείίννααιι  δδιιααφφοορροοπποοιιηηµµέέννεεςς  σσττηηνν  σσκκέέψψηη  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν..  

ΑΑννττίίσσττρροοφφαα  τταα  ππααιιδδιιάά  σσυυχχννάά  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ιιδδέέεεςς  γγιιαα  νναα  εερρµµηηννεεύύσσοουυνν  

κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  πποουυ  έέννααςς  εεππιισσττήήµµοοννααςς  θθαα  εεξξηηγγοούύσσεε  µµεε  ττοονν  ίίδδιιοο  ττρρόόπποο..  

••   Ύπαρξη κυρίαρχων αντιλήψεων: είναι ιδέες που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης των 

παιδιών για ένα εύρος καταστάσεων. Αυτές οι επαναλαµβανόµενες ιδέες, που 

διαποτίζουν τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούν τα παιδιά µια ποικιλία φυσικών 

φαινοµένων, αντανακλούν πολλά από τα χαρακτηριστικά, που µόλις έχοµε 

περιγράψει· έχουν την τάση να παράγονται από τις αισθητηριακές αντιλήψεις και 

απεικονίζουν γραµµικούς συλλογισµούς αιτίου � αποτελέσµατος όπου µία µόνο 

δράση παράγει ένα αποτέλεσµα. Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι τέτοιες ιδέες  είναι 

καλά διαρθρωµένες και επανέρχονται µετά την διδασκαλία.(Driver R., Guesne E. & 

Tiberchien A., 1985, σ. 273 - 279).  

ΟΟιι  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  εεξξωωγγεεννεείίςς  ήή  

κκοοιιννωωννιικκοούύςς  κκααιι  εεννδδοογγεεννεείίςς  ήή  ααττοοµµιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς..  ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα::  

ΑΑ..  ΕΕξξωωγγεεννεείίςς  ήή  κκοοιιννωωννιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  

••   ΜΜοοιιάάζζοουυνν  µµεε  ππααλλιιόόττεερρεεςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς  θθεεωωρρίίεεςς  

Αρκετές αντιλήψεις των παιδιών µοιάζουν µε εκείνες διακεκριµένων 

επιστηµόνων του παρελθόντος. Για παράδειγµα, οι µαθητές έχουν προϋπάρχουσες 

απόψεις σχετικά µε τις πρώτες ύλες των φυτών και τις σχετικές µε αυτές 

δραστηριότητες παρόµοιες µε εκείνες που αναφέρονται από παλαιότερους φιλοσόφους 

και επιστήµονες. Η διδακτική στρατηγική του Barker µε θέµα: «Από πού προέρχεται το 
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ξύλο;» για το ξεκαθάρισµα των αντιδρώντων και των προϊόντων (της αντίδρασης της 

φωτοσύνθεσης), πριν την εισαγωγή της έννοιας της ενέργειας, παραλληλίζεται µε την 

ιστορική ανάπτυξη. Ο ιστορικός παραλληλισµός χρησιµοποιείται ακόµη πιο φανερά 

στο διδακτικό µοντέλo των Eisen, Stavy, Barak, Regev. O Wandersee προτείνει ότι τα 

διαγνωστικά τεστ, τα οποία καθρεπτίζουν ιστορικές ιδέες ίσως να βοηθήσουν τους 

µαθητές να ανακαλύψουν τις δικές τους εννοιολογικές αδυναµίες ως αφετηρία για την 

αναδόµηση7 (Driver R. et all,1998, σ.89). 

••   ΕΕππηηρρεεάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννήή  λλοογγιικκήή  

ΕΕίίννααιι  γγεεννιικκάά  ααπποοδδεεκκττόό  όόττιι  δδιιααµµέέσσοουυ  ττηηςς  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς  µµεε  ττοο  υυλλιικκόό  κκααιι  φφυυσσιικκόό  

ττοουυςς  ππεερριιββάάλλλλοονν  τταα  άάττοοµµαα  εείίννααιι  ιικκααννάά  νναα  κκααττααννοοήήσσοουυνν  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ∆∆οοµµοούύνν  οορριισσµµέένναα  

ννοοήήµµαατταα  κκααιι  ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς  τταα  οοπποοίίαα  τταα  κκααθθοοδδηηγγοούύνν  σσττηηνν  ζζωωήή  κκααιι  σσττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  ττοουυ  

κκόόσσµµοουυ  πποουυ  τταα  ππεερριιββάάλλλλεειι..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς  εείίννααιι  ννοοήήµµαατταα  πποουυ  ααννααδδύύοοννττααιι  ααππόό  

ττααµµπποούύ,,  λλααϊϊκκάά  ππααρρααµµύύθθιιαα,,  ααρρχχέέγγοοννεεςς  ττεελλεεττέέςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  ππρραακκττιικκέέςς..  ΌΌππωωςς  

ααννααφφέέρρεειι  οο  HHoorrttoonn  ««σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  µµεε  ττοουυςς  σσυυλλλλοογγιισσµµοούύςς  ττωωνν  εεππιισσττηηµµοοννιικκώώνν  

σσυυσσττηηµµάάττωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  εείίννααιι  ββαασσιισσµµέέννοοιι  σσεε  ααππρρόόσσωωππαα  µµοοννττέέλλαα,,  οοιι  ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  

ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς  ττεείίννοουυνν  νναα  εείίννααιι  ββαασσιισσµµέέννεεςς  σσεε  ααννθθρρωωπποοµµοορρφφιικκάά  µµοοννττέέλλαα  αανν  κκααιι  τταα  δδυυοο  

σσυυσσττήήµµαατταα  ααννττλλοούύνν  τταα  µµοοννττέέλλαα  ττοουυςς  ααππόό  άάµµεεσσεεςς  εεµµππεειιρρίίεεςς»»  ((AAnnaammuuaahh  ��  MMeennssaahh,,  

11999988,,  σσ..  111155))..  

ΟΟιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκέέςς  εεµµππεειιρρίίεεςς  ττοουυ  µµααθθηηττήή  ττόόττεε  γγίίννοοννττααιι  εεππιισσττηηµµοολλοογγιικκάά  

σσηηµµααννττιικκέέςς  γγιιααττίί  ηη  σσυυµµββααλλλλόόµµεεννηη  έέττσσιι  γγννώώσσηη  εεξξααρρττάάττααιι  σσεε  µµεεγγάάλλοο  ββααθθµµόό  ααππόό  ττιιςς  

εερρµµηηννεείίεεςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  εεµµππεειιρριιώώνν..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  εερρµµηηννεείίεεςς,,  τταα  ννοοήήµµαατταα  κκααιι  οοιι  κκααττααννοοήήσσεειιςς  --  

πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ααππόό  κκάάπποοιιοουυςς  σσυυγγγγρρααφφεείίςς  όόππωωςς  οο  BBaannkkss  ωωςς  ππρροοσσωωππιικκήή//  πποολλιιττιισσττιικκήή  

γγννώώσσηη��  ττεείίννοουυνν  νναα  εείίννααιι  σσεε  σσύύγγκκρροουυσσηη  µµεε  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς,,  ττιιςς  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  ααξξίίεεςς  

ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  γγννώώσσηηςς  ((AAnnaammuuaahh  ��  MMeennssaahh,,  11999988,,  σσ..  112222))..  

Οι κοινωνικές επιδράσεις περιλαµβάνουν τους καθηµερινούς τρόπους µε τους 

οποίους µιλάµε ή αναφερόµαστε, στα φαινόµενα υπό συζήτηση. Αυτοί οι καθηµερινοί 

τρόποι γνώσης ή ζωντανής γνώσης του κόσµου, κατά τη Solomon, συχνά εκλαµβάνεται 

και από τα παιδιά και από τους µεγάλους όµοια. Υπάρχουν απόψεις που είναι µέρη της 

κοινής κουλτούρας και σαν τέτοια ίσως ή ίσως όχι, είναι σύµφωνες µε την οπτική της 

επιστήµης. Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου καθηµερινού  τρόπου γνώσης µπορεί να είναι 

η άποψη ότι τα «φυτά τρέφονται από το χώµα». Αυτή είναι µια ιδέα που είναι αντίθετη 
                                                           
7 Ή εννοιολογική αλλαγή 
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µε την επιστηµονική άποψη, και η οποία δεν υποστηρίζεται από οποιοδήποτε άµεσο 

είδος απόδειξης (ίσως υπάρχει περιστασιακή απόδειξη, όπως η χρήση της φράσης «η 

τροφή του φυτού» έχει προστεθεί στο έδαφος) και ωστόσο είναι στέρεα εδραιωµένο ως 

µέρος της κοινής γνώσης. Ως κοινωνικά άτοµα τα παιδιά επιβαρύνονται µε πολλούς 

τέτοιους τρόπους γνώσης (Leach et al.,1996, σ.722). 

••   ΕΕππηηρρεεάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  κκααθθηηµµεερριιννήή  γγλλώώσσσσαα  

ΣΣηηµµααννττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηη  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ιιδδεεώώνν  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ππααίίζζεειι  ηη  

γγλλώώσσσσαα  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοουυςς  µµεεγγάάλλοουυςς..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  οοιι  έέννννοοιιεεςς  ττοουυ  

ππααρρααγγωωγγοούύ  κκααιι  ττοουυ  κκααττααννααλλωωττήή..  ΓΓιιαα  ττηηνν  οοιικκοολλοογγίίαα  ππααρρααγγωωγγόόςς  ==  ααυυττόόττρροοφφοοςς  ((κκύύρριιαα  τταα  

φφυυττάά))..  ΚΚααττααννααλλωωττήήςς  εείίννααιι  οο  εεττεερρόόττρροοφφοοςς  οορργγααννιισσµµόόςς,,  δδηηλλααδδήή  φφυυττοοφφάάγγοο  ήή  σσααρρκκοοφφάάγγοο  

ζζώώοο..  ΣΣττηηνν  κκααθθηηµµεερριιννήή  γγλλώώσσσσαα  όόµµωωςς  ππααρρααγγωωγγόόςς  εείίννααιι  οο  κκααλλλλιιεερργγηηττήήςς  κκααιι  κκααττααννααλλωωττήήςς  

οο  ααγγοορραασσττήήςς..  ΠΠααρρααγγωωγγόόςς  δδηηλλααδδήή  κκααιι  κκααττααννααλλωωττήήςς  εείίννααιι  οο  άάννθθρρωωπποοςς..  ΑΑννααµµέέννεεττααιι  

εεπποοµµέέννωωςς  νναα  υυππάάρρχχεειι  σσύύγγχχυυσσηη  σσττοουυςς  µµααθθηηττέέςς,,  όόππωωςς  έέχχεειι  ππρροοκκύύψψεειι  κκααιι  ααππόό  έέρρεευυννεεςς  ππ..χχ..  

HHooggaann  KK..  &&  FFiisshheerrkkeelllleerr  JJ..  ((11999966,,  σσ..995566)),,  ΒΒαασσιιλλοοπποούύλλοουυ  ΜΜ..  ((11999988,,  σσ..224422))..  

••   ΕΕππηηρρεεάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  σσχχοολλεείίοο  κκυυρρίίωωςς  µµέέσσαα  ααππόό  τταα  σσχχοολλιικκάά  εεγγχχεειιρρίίδδιιαα  κκααιι  ττιιςς  

ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιδδαασσκκόόννττωωνν..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  CCaarreeyy  ((11998855))  υυππάάρρχχεειι  ιιδδιιααίίττεερρηη  δδυυσσκκοολλίίαα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  ττοουυ  

µµααθθήήµµααττοοςς  ττωωνν  ΦΦυυσσιικκώώνν  ΕΕππιισσττηηµµώώνν..  ΤΤαα  ββιιββλλίίαα  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  σσυυχχννάά  εειισσάάγγοουυνν  

ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ννέέεεςς  λλέέξξεειιςς  ααννάά  σσεελλίίδδαα  ααππόό  όόττιι  τταα  εεγγχχεειιρρίίδδιιαα  ττωωνν  ξξέέννωωνν  γγλλωωσσσσώώνν..  

ΕΕξξάάλλλλοουυ  σστταα  εεγγχχεειιρρίίδδιιαα  ττωωνν  ξξέέννωωνν  γγλλωωσσσσώώνν  οοιι  έέννννοοιιεεςς  πποουυ  κκρρύύββοοννττααιι  ππίίσσωω  ααππόό  ττιιςς  

άάγγννωωσσττεεςς  λλέέξξεειιςς  εείίννααιι  γγννωωσσττέέςς  σσττοουυςς  µµααθθηηττέέςς,,  ααυυττοοίί  δδηηλλααδδήή  λλεειιττοουυρργγοούύνν  µµεε  τταα  γγννωωσσττάά  

ννοοηηττιικκάά  σσχχήήµµαατταα..  

  ΕΕννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  δδεε  σσυυννααννττάάµµεε  µµόόννοο  σστταα  ππααιιδδιιάά  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοουυςς  

δδαασσκκάάλλοουυςς..  ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς    FFlleeuurryy  &&  BBeennttlleeyy  ((11999911,,  σσ..5577  --  6677)),,  εείίννααιι  φφααννεερρόό  όόττιι  

λλίίγγοοιι  δδάάσσκκααλλοοιι  έέχχοουυνν  ααννττιιλληηφφθθεείί  σσωωσσττάά  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  γγεεννιικκόόττεερραα  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  

εεππιισσττηηµµώώνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  δδιιδδάάξξοουυνν  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  κκααιι  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  

αασσχχοολληηθθοούύµµεε  κκααιι  µµεε  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς..  

ΒΒ..  ΕΕννδδοογγεεννεείίςς  ήή  ααττοοµµιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς    

••   ΕΕξξεελλίίσσσσοοννττααιι  µµεε  ττηηνν  ηηλλιικκίίαα  κκααιι  ααννααππττύύσσσσοοννττααιι  κκααττάά  σσττάάδδιιαα  ,,  πποουυ  σσυυσσχχεεττίίζζοοννττααιι  

χχρροοννιικκάά  µµεε  τταα  σσττάάδδιιαα  ττοουυ  PPiiaaggeett  δδηηλλααδδήή  µµεε  ττηη  σσυυννοολλιικκήή  χχρροοννιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  

ααττόόµµοουυ  κκααιι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ααφφηηρρηηµµέέννηηςς  σσκκέέψψηηςς  πποουυ  εείίννααιι  ππρροοϊϊόόνν  µµιιααςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  

ππιιοο  µµαακκρρόόχχρροοννηηςς  ααππ��  όόττιι  ππιισσττεεύύααµµεε  
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• ΗΗ  ππάάρροοδδοοςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εείίννααιι  ηη  ααππααρρααίίττηηττηη  ααλλλλάά  όόχχιι  κκααιι  ηη  ιικκααννήή  σσυυννθθήήκκηη  γγιιαα  ττηηνν  

ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππρρόόττεερρωωνν  ααννττιιλλήήψψεεωωνν  µµιιαα  κκααιι  εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  

εεξξωωγγεεννήήςς  ππααρράάγγοοννττεεςς,,  έέττσσιι  ττιιςς  σσυυννααννττοούύµµεε  κκααιι  σσεε  µµεεγγάάλλεεςς  ηηλλιικκίίεεςς  ((ππ..χχ..  δδαασσκκάάλλοουυςς)).. 

 

 

2.4. Μέθοδοι διερεύνησης των εναλλακτικών αντιλήψεων 

  

ΜΜιιαα  µµεεγγάάλληη  σσεειιρράά  ααππόό  µµεεθθόόδδοουυςς  γγιιαα  νναα  δδιιεερρεευυννήήσσοοµµεε  ττοονν  ττρρόόπποο  πποουυ  

σσκκέέφφττοοννττααιι  τταα  ππααιιδδιιάά  γγύύρρωω  ααππόό  θθέέµµαατταα  ττηηςς  εεππιισσττήήµµηηςς  έέχχεειι  ααννααππττυυχχθθεείί  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  

χχρρόόννιιαα  ((WWhhiittee  &&  GGuunnssttoonnee,,  11999922))..  

  OOιι  DDrriivveerr  κκααιι  EErriikkssoonn  ττοο  11998833  εείίχχαανν  κκάάννεειι  µµιιαα  δδιιάάκκρριισσηη  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  

φφααιιννοοµµεελλοογγιικκώώνν  κκααιι  εεννννοοιιοολλοογγιικκάά  ββαασσιιζζόόµµεεννωωνν  ππρροοσσεεγγγγίίσσεεωωνν..  ΟΟιι  φφααιιννοοµµεεννοολλοογγιικκέέςς  

ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  γγιιαα  νναα  δδιιεερρεευυννήήσσοοµµεε  ττοονν  ττρρόόπποο  σσκκέέψψηηςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττηηνν  

ππααρροουυσσίίαασσηη  σστταα  ππααιιδδιιάά  γγεεγγοοννόόττωωνν  ήή  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  νναα  ζζηηττάάµµεε  ααππόό  τταα  ππααιιδδιιάά  νναα  

κκάάννοουυνν  ππρροοββλλέέψψεειιςς  κκααιι  νναα  δδώώσσοουυνν  εεξξηηγγήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  πποουυ  σσυυµµββααίίννοουυνν  τταα  

ππρράάγγµµαατταα..  ∆∆εενν  υυππάάρρχχεειι  ππεερριιοορριισσµµόόςς  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  ααππααννττήήσσεειιςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  µµιιλλώώννττααςς  γγιιαα  

ττοο  φφααιιννόόµµεεννοο  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  εεννννοοιιοολλοογγιικκέέςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  δδιικκήήςς  ττοουυςς  εεππιιλλοογγήήςς..  ΗΗ  

ΠΠιιααζζεεττιιααννήή  κκλλιιννιικκήή  σσυυννέέννττεευυξξηη  εείίννααιι  έένναα  κκλλαασσσσιικκόό  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς..  

ΆΆλλλλεεςς  φφααιιννοοµµεεννοολλοογγιικκάά  ππλλααιισσιιωωµµέέννεεςς  µµεεθθοοδδοολλοογγίίεεςς  έέχχοουυνν  εεππιιννοοηηθθεείί  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  

ττηηνν  ««σσυυννέέννττεευυξξηη  γγύύρρωω  ααππόό  ππεερριισσττάάσσεειιςς»»  κκααιι  ««ππρρόόββλλεεψψηη  ��  ππααρρααττήήρρηησσηη  ��  εεξξήήγγηησσηη  

ττεεχχννιικκήή»»..  ΣΣ��  όόλλεεςς  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς,,  εεξξεεττάάζζεεττααιι  ττοο  γγννωωσσττιικκόό  σσχχήήµµαα  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  

πποουυ  έέχχεειι  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοο  φφααιιννόόµµεεννοο  υυππόό  εεξξέέτταασσηη..  ΕΕππιιππλλέέοονν  εείίννααιι  οο  µµααθθηηττήήςς  πποουυ  δδιιααλλέέγγεειι  ττηη  

γγλλώώσσσσαα  κκααιι  ττιιςς  ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς  γγιιαα  νναα  µµεεττααδδώώσσεειι  ααυυττόό  ττοο  γγννωωσσττιικκόό  σσχχήήµµαα  ((LLeeaacchh  eett  

aall..,,  11999966,,  σσ..  772233  --772244))....  

  ΟΟιι  εεννννοοιιοολλοογγιικκάά  ββαασσιισσµµέέννεεςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  γγιιαα  νναα  δδιιεερρεευυννήήσσοοµµεε  ττοονν  ττρρόόπποο  

σσκκέέψψηηςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  εεσσττιιάάζζοοννττααιι  σσεε  ααππόόψψεειιςς  ττηηςς  δδοοµµήήςς  ττηηςς  ππρροοτταασσιιαακκήήςς  γγννώώσσηηςς  ττωωνν  

µµααθθηηττώώνν..  ΣΣυυννήήθθωωςς,,  λλέέξξεειιςς  ήή  ππρροοττάάσσεειιςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  κκααιι  οοιι  µµααθθηηττέέςς  ζζηηττοούύννττααιι  νναα  

εεκκττεελλέέσσοουυνν  εειιδδιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  µµεε  ααυυττέέςς..  ΤΤέέττοοιιεεςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ««ττεεχχννιικκέέςς  

σσυυννδδυυαασσµµοούύ  λλέέξξεεωωνν  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν»»,,  ««χχάάρρττεεςς  εεννννοοιιώώνν»»,,  κκααιι  ττηηνν  δδιιεευυκκρρίίννηησσηη  ττοουυ  

ννοοήήµµααττοοςς  όόρρωωνν..  ΟΟ  AAddeenniiyyii  ((11998855,,  σσ..  331122  --331155))  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ρρωωττοούύσσεε  ττοουυςς  

ΝΝιιγγηηρριιααννοούύςς  µµααθθηηττέέςς  νναα  δδώώσσοουυνν  ττοονν  οορριισσµµόό  όόρρωωνν  όόππωωςς  ««οοιικκοοσσύύσσττηηµµαα»»,,  ««ππλληηθθυυσσµµόόςς»»,,  

««ττρροοφφιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα»»,,  ««  ««ππυυρρααµµίίδδαα  ααρριιθθµµώώνν»»  κκααιι  σσηηµµεείίωωννεε  οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  δδιιααφφοορρέέςς  
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µµεεττααξξύύ  οορριισσµµώώνν  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  κκααιι  εεππιισσττηηµµοοννιικκώώνν  οορριισσµµώώνν..  ΑΑνν  κκααιι  ααυυττέέςς  οοιι  

ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  εεππιιττρρέέπποουυνν  εεξξααγγωωγγήή  σσυυµµππεερραασσµµάάττωωνν  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  ννόόηηµµαα  πποουυ  τταα  άάττοοµµαα  

ααπποοδδίίδδοουυνν  σσττηη  γγλλώώσσσσαα  κκααιι  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττηηςς  εεππιισσττήήµµηηςς,,  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  εεξξααγγάάγγοουυνν  

σσυυµµππεερράάσσµµαατταα  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  µµεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ««δδοοµµοούύνν»»  τταα  φφααιιννόόµµεενναα  µµεε  δδιικκοούύςς  ττοουυςς  

όόρροουυςς..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  δδεενν  εείίννααιι  λλοογγιικκόό  σσυυµµππέέρραασσµµαα  όόττιι  έέννααςς  µµααθθηηττήήςς  1133  χχρροοννώώνν  ααππόό  

ττηηνν  ααγγρροοττιικκήή    ΝΝιιγγηηρρίίαα,,  πποουυ  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  θθυυµµηηθθεείί  ττηη  σσηηµµαασσίίαα    ττοουυ  όόρροουυ  

««οοιικκοοσσύύσσττηηµµαα»»,,  δδεενν  έέχχεειι  κκααθθόόλλοουυ  ιιδδέέαα  γγιιαα  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττοουυςς  οορργγααννιισσµµοούύςς  

((LLeeaacchh  eett  aall..,,  11999966,,  σσ..  772233  --772244))..  

  ΣΣττηηνν  ππααρροούύσσαα  έέρρεευυνναα  µµααςς  εεννδδιιααφφέέρρεειι  νναα  δδιιεερρεευυννήήσσοοµµεε  ττιιςς  ααυυθθόόρρµµηηττεεςς  σσκκέέψψεειιςς  

ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  γγιιαα  τταα  οοιικκοολλοογγιικκάά  φφααιιννόόµµεενναα  κκααιι  ττιιςς  εεξξηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  δδίίννοουυνν  γγιι  ααυυττάά  µµεε  ττοουυςς  

δδιικκοούύςς  ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  γγλλώώσσσσαα,,  γγιι  ααυυττόό  θθαα  ββαασσιισσττοούύµµεε  σσεε  µµιιαα  φφααιιννοοµµεεννοολλοογγιικκήή  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ππρροοσσέέγγγγιισσηη..  

 

2.5. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

2.5.1. Έρευνες στο εξωτερικό 

Σε παγκόσµιο επίπεδο συστηµατική µελέτη για τις εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  

((aalltteerrnnaattiivvee  ccoonncceeppttiioonnss))  γίνεται κυρίως: στη Γαλλία στο I.N.R.P. (Institut National de 

Recherche Pedagogique) και στο L.I.R.E.S.P.T. του τοµέα ∆ιδακτικής των Φυσικών 

Επιστηµών του Πανεπιστηµίου VII στο Παρίσι, από τους Astolfi, Guesne, Martinand, 

Souchon, Tibergein κ.α, στην Ελβετία στο L.D.E.S. (Laboratoire de Didactique et 

Epistemologie de Sciences) στη Γενεύη από τον Giordan, στις Η.Π.Α. στο Cornell 

University από τον Novac και τους συνεργάτες του, και στην Αγγλία στο Centre for 

Studies in Science and Mathematics Education του Πανεπιστηµίου του Leeds από τους 

Driver, Wood � Robinson κ.α. και στο Κεµπέκ στο ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο Έρευνας της 

Μάθησης και της Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης (C.I.R.A.D.E.) από τους Taurisson, 

Larochelle, Desautels κ.α. (Βασιλοπούλου Μ., 1998, σ.16 και Bertrand, 1999, σ.68).  

Παρακάτω παρατίθενται ορισµένες από τις πιο σηµαντικές εναλλακτικές 

αντιλήψεις που εντοπίστηκαν σε σχετικές έρευνες, κατά θεµατική ενότητα. 
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• Τροφικές αλυσίδες � τροφικά πλέγµατα 

 Ο Senior ανέλυσε τα γραπτά δεκαπεντάχρονων µαθητών, τις χρονιές 1980 � 

1982, και διαπίστωσε 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 (Driver R. et 

al.,1998, σ.129). 

 Ο Hind 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 τρων τους λαγούς (Hind Α., 1992). 

 Ο Schollum υπέδειξε ότι οι γραµµές περισσότερο από τα βέλη πρέπει να 

συνδέουν τους οργανισµούς σε διαγράµµατα που δείχνουν τροφικές σχέσεις.                           

«Ως δάσκαλοι, πρέπει αρχικά να εστιαστούµε στη δόµηση µιας κατανόησης των 

εµπλεκόµενων τροφικών σχέσεων, χωρίς τη βοήθεια των διαγραµµάτων των τροφικών 

αλυσίδων και πλεγµάτων. Μόνο όταν οι τροφικές σχέσεις κατανοηθούν λεπτοµερώς 

από τους µαθητές, να εξηγούµε σε τι αναφέρονται οι συµβολισµοί τους (δηλ. στη ροή 

ενέργειας ή στο πέρασµα της τροφής µέσα από µια οµάδα οργανισµών)» (Schollum 

B.W., 1983, 45 � 49) . 

 Οι Griffiths & Grant µελέτησαν το βαθµό κατανόησης των τροφικων αλυσίδων 

από µαθητές γυµνασίου (ηλικίας 15 � 16 ετών). Οι πέντε κυριότερες εναλλακτικές 

αντιλήψεις των µαθητών που διαπιστώθηκαν µε την έρευνα αυτή αναφέρονται στη 

συνέχεια: 

- Η πρώτη από αυτές υποδεικνύει ότι σχεδόν όλοι (95% των µαθητών), ερµηνεύει τα 

τροφικά πλέγµατα µε τους όρους των τροφικών αλυσίδων. Έτσι, όταν ρωτήθηκαν 

να εξακριβώσουν την επίδραση µιας ξαφνικής αλλαγής στον πληθυσµό ενός 

οργανισµού σ� αυτόν ενός άλλου οργανισµού του ίδιου τροφικού πλέγµατος, 

έλαβαν µόνο υπόψη τους τις αλλαγές σε µία µόνο αλυσίδα του τροφικού πλέγµατος 

και απέτυχαν να συνειδητοποιήσουν ότι η αλλαγή θα µπορούσε να περάσει µέσα 

από διαφορετικά µονοπάτια του τροφικού πλέγµατος.  
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- Η δεύτερη, που βρέθηκε στο 16% του δείγµατος, υποδεικνύει ότι σ� ένα τροφικό 

πλέγµα η αλλαγή σ� ένα πληθυσµό θα επιδράσει σε ένα άλλο πληθυσµό εάν άµεσα 

σχετίζονται ως θηρευτής και θήραµα. Εάν οι πληθυσµοί ήταν πιο αποµακρυσµένοι 

στο τροφικό πλέγµα , οι µαθητές σκέφτονταν ότι ο ένας πληθυσµός δε θα µπορούσε 

να επηρεάσει τον άλλο. Έτσι αυτοί οι µαθητές πάλι απέτυχαν να εκτιµήσουν τις 

πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν σ� ένα τροφικό πλέγµα στο οποίο 

οποιαδήποτε αλλαγή θα είχε τις επιδράσεις της στους πληθυσµούς όλων των άλλων 

οργανισµών του πλέγµατος. 

- Η τρίτη, που βρέθηκε στο 1/5 του δείγµατος, υποδεικνύει ότι ένας πληθυσµός, που 

βρίσκεται σε µια δοσµένη τροφική αλυσίδα ενός τροφικού πλέγµατος, θα είναι 

θηρευτής όλων των πληθυσµών που θα βρίσκονται κάτω από αυτόν στην τροφική 

αλυσίδα 

- Η τέταρτη, που βρέθηκε σε µικρή αναλογία του δείγµατος, υποδεικνύει ότι η 

αλλαγή στο µέγεθος ενός θηρευόµενου πληθυσµού δεν έχει καµιά επίδραση στον 

πληθυσµό του θηρευτή του. 

- Η πέµπτη ,που βρέθηκε σε µικρή αναλογία του δείγµατος, υποδεικνύει ότι εάν το 

µέγεθος ενός πληθυσµού  σ� ένα τροφικό πλέγµα αλλάξει, το µέγεθος όλων των 

άλλων πληθυσµών του πλέγµατος θα αλλάξει µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι µια αύξηση 

στον πληθυσµό ενός οργανισµού φαίνεται να αυξάνει τους πληθυσµούς όλων των 

άλλων οργανισµών στο πλέγµα (Griffiths και Grant, 1985, σ. 430 �433). 

Σε µια έρευνα των Webb & Boltt που έγινε µε µαθητές γυµνασίου και φοιτητές 

πανεπιστηµίου οι παρανοήσεις που περιγράφηκαν από τους Griffiths και Grant  

εµφανίστηκαν σπάνια. Οι παρανοήσεις που εµφανίστηκαν κανονικά βασιζόταν στην 

εγγύτητα των πληθυσµών στο τροφικό πλέγµα. Για παράδειγµα, απαντήσεις σε 

ερωτήσεις για πληθυσµούς που ήταν χωρισµένοι από κάποια απόσταση στο πλέγµα 

περιλάµβαναν: �δεν υπάρχει επίδραση καθώς οι πληθυσµοί είναι αρκετά 

αποµακρυσµένοι�, �όχι ιδιαίτερη επίδραση καθώς οι πληθυσµοί είναι ασθενώς 

συνδεδεµένοι�, � όχι ιδιαίτερη επίδραση καθώς οι αλυσίδες είναι ξεχωριστές�, όχι 

επίδραση καθώς ανήκουν σε διαφορετικά µέρη του τροφικού πλέγµατος�, �τίποτα δε θα 

συµβεί καθώς στην πραγµατικότητα δεν είναι συνδεδεµένες καθόλου¨ (Webb & Boltt, 

1990, σ. 189). 
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Ο Barman και οι συνεργάτες του διερεύνησαν τις ιδέες των µαθητών του γυµνασίου 

για τις τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά πλέγµατα σε τρεις διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ, 

Αυστραλία και Καναδά). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι περισσότεροι 

µαθητές χρησιµοποιούσαν τα βέλη των τροφικών αλυσίδων για να δείξουν ποιος 

οργανισµός τρώει ποιόν ( π.χ. το φίδι τρώει τον ποντικό). Επίσης, βρήκαν µια 

εναλλακτική αντίληψη των παιδιών που δεν είχε εντοπιστεί από την έρευνα των 

Grifiths & Grant (1985) : µια αλλαγή στον πληθυσµό ενός πρώτης τάξεως καταναλωτή 

δεν θα επηρεάσει τους πληθυσµούς των παραγωγών (Barman et al., 1995, 775 - 782). 

 O Leach και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι τα παιδιά ηλικίας 5 �11 χρόνων 

αναφέρονταν στους οργανισµούς στον ενικό αριθµό δείχνοντας τη σχέση ανάµεσα σ΄ 

ένα οργανισµό θηρευτή και ένα οργανισµό λεία και όχι στις αλληλεξαρτήσεις ανάµεσα 

στους πληθυσµούς αυτών των οργανισµών. Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι τα παιδιά 

θεωρούν, ότι η εξαφάνιση ενός κορυφαίου θηρευτή δε θα επηρεάσει τους πληθυσµούς 

των άλλων οργανισµών του τροφικού πλέγµατος, αντίθετα η εξαφάνιση των 

παραγωγών θα επιδράσει περισσότερο στους πληθυσµούς άλλων οργανισµών. Επίσης, 

τα παιδιά πιο εύκολα εκτιµούσαν τις επιδράσεις αλλαγών από κατώτερα προς ανώτερα 

τροφικά επίπεδα, παρά αντίστροφα (Leach et al., 1996, σ. 136 � 137). 

 

• Αριθµοί οργανισµών στα οικοσυστήµατα 

Ο Αdeniyi δούλεψε 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 (Αdeniyi , 1985, σ. 314).  

Ο Leach και οι συνεργάτες του 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 

έξοχή»» ή «παράγουν περισσότερους σπόρους έτσι είναι πιο πολλά» (Leach et al., 

1996, σ.134 -135). 
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• Αποικοδόµηση/ ανακύκλωση θρεπτικών 

Aπό τις εργασίες των Sequeira & Freitas (1986), Smith & Anderson (1986), και 

Leach et al. (1996), Hogan K. & Fisherkeller J. (1996) και Helden G. (1999) προκύπτει 

ότι τα περισσότερα παιδιά δεν θεωρούν ότι η ύλη ανακυκλώνεται µέσω της 

αποικοδόµησης και επιστρέφει στο οικοσύστηµα µε αυτόν τον τρόπο. Αναλυτικότερα: 

Στην έρευνά τους οι Sequiera & Freitas µελέτησαν τις ιδέες µαθητών ηλικίας 8 -13 

ετών και διαπίστωσαν ότι πολλοί λίγοι µαθητές καταλαβαίνουν ότι το οργανικό υλικό 

(από νεκρό φυτικό και ζωικό ιστό) µετατρέπεται κατά τη διάρκεια της αποικοδόµησης 

σε ανόργανο υλικό στο χώµα και στην ατµόσφαιρα. Μεγάλος αριθµός µαθητών θεωρεί 

ότι το οργανικό υλικό µερικώς ή ολικώς εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αποικοδόµησης (Sequiera & Freitas, 1986).  

Οι Smith & Anderson βρήκαν ότι πολλά παιδιά (ηλικίας 12 ετών) πιστεύουν σε µια 

από τις δύο απλοϊκές απόψεις για την  διαδικασία της αποσύνθεσης. Η πρώτη θεωρεί 

την αποικοδόµηση ως µια θεµελιώδη διαδικασία που οδηγεί στο σχηµατισµό 

ανόργανων υλικών ή εδάφους, αλλά χωρίς να περιλαµβάνει κάποιους άλλους 

οργανισµούς, όπως είναι οι αποικοδοµητές. Η διαδικασία θεωρείται ότι «απλά 

συµβαίνει» χωρίς τη µεσολάβηση οποιασδήποτε αιτιατής ενέργειας. Η δεύτερη άποψη 

είναι αυτή της αποικοδόµησης ως αναπόφευκτης διαδικασίας η οποία εµπλουτίζει το 

έδαφος µε κάποιο τρόπο και λαµβάνει χώρα απλά ως αποτέλεσµα του χρόνου, αλλά 

άλλη µια φορά δεν περιλαµβάνει κανένα άλλο οργανισµό (Smith & Anderson, 1986). 

Ο Leach et al. ερεύνησαν τις απόψεις της αποικοδόµησης ανάµεσα σε µαθητές 

ηλικίας από 5 ως 16 ετών. ∆υο δραστηριότητες χρησιµοποιήθηκαν ως ερέθισµα για 

αυτή τη δουλειά. Στην πρώτη, στα παιδιά παρουσιάζονταν µια φωτογραφία ενός µήλου 

σε κατάσταση αποικοδόµησης κάτω από ένα δέντρο. Στην δεύτερη τους 

παρουσιάστηκε µια βιντεοσκόπηση ενός µπολ µε φρούτα που σαπίζουν µε το πέρασµα 

του χρόνου. Μερικοί από τους µαθητές στο νεαρότερο ηλικιακά γκρουπ ( ηλικίας 5 � 7) 

εµφανίστηκαν να µην έχουν καµία εµπειρία από το φαινόµενο της αποσύνθεσης, 

αντίθετα όλοι οι µαθητές ηλικίας 8 �9 ετών ήταν εξοικειωµένοι µε τη διαδικασία. 

Σχεδόν οι µισοί ηλικίας 5 � 7 ετών έκαναν κάποιες υποδείξεις ως προς το τι είχε 

προκαλέσει την αποσύνθεση. Αυτές οι υποδείξεις συχνά επικεντρώνονταν στην 

πεποίθηση ότι είναι η ίδια η φύση του φρούτου να αποσυντίθεται όταν αφήνεται για µια 

µακρά χρονική περίοδο, ωστόσο µερικοί υποδείκνυαν ορατή αιτία οργανισµούς όπως 



 

 

45

είναι τα έντοµα. Περίπου το 10% των παιδιών υπέδειξαν τα µικρόβια ως αιτία της 

αποσύνθεσης. Στην ηλικία των 11 ετών τα παιδιά, σε υψηλό ποσοστό (75%), έδωσαν 

κάποιες εξηγήσεις γιατί ένα µήλο είχε αποσυντεθεί, µε ένα µεγαλύτερο αριθµό να 

υποδεικνύει τα µικρόβια ή τα βακτήρια ως υπαίτιους οργανισµούς. Μερικοί υπέδειξαν 

φυσικούς παράγοντες, όπως το φως του ήλιου ή τον αέρα ως υπαίτιους για την 

αποσύνθεση. Στην ηλικία των 12 � 14 σχεδόν όλοι οι µαθητές έδωσαν κάποιες 

εξηγήσεις όσον αφορά τα αίτια της αποσύνθεσης, µε περισσότερους από τους µισούς να 

υποδεικνύουν τους µικροοργανισµούς χωρίς παρατήρηση. Τα ευρήµατα ήταν παρόµοια 

στην ηλικία των 15 � 16, µε ένα µεγαλύτερο ποσοστό να υποδεικνύει τους 

µικροοργανισµούς. Πολλοί λίγα από τα νεαρότερα παιδιά ήταν ικανά να κάνουν 

οποιαδήποτε πρόβλεψη για την κατάληξη του υλικού από το οποίο αποτελείτο το 

φρούτο, αφού η αποσύνθεση είχε λάβει µέρος. Τα νεαρότερα παιδιά ήταν που 

υπέδειξαν ότι το συνολικό ποσό του υλικού θα χανόταν καθώς η αποσύνθεση θα 

προχωρούσε. Στην ηλικία των 11 ετών όλα τα παιδιά ήταν εξοικειωµένα µε την 

αποσύνθεση µια και χρησιµοποιούσαν λέξεις όπως σήψη, µουχλιασµένος και 

αποσύνθεση για να περιγράψουν την διαδικασία που είχαν παρατηρήσει. Περίπου τα 

µισά παιδιά αυτής της ηλικίας έκαναν µερικές προβλέψεις για την κατάληξη του υλικού 

µετά την αποσύνθεση � κυρίως για να πουν ότι ένα µέρος του υλικού θα έµπαινε στο 

έδαφος. Αλλά κανένας δεν υπέδειξε ότι η συνολική ποσότητα του υλικού θα µείνει η 

ίδια. Ακόµα και στην ηλικία των 15 � 16 ετών πολλοί λίγοι σκέφτηκαν ότι το υλικό θα 

πρέπει να διατηρηθεί κατά τη διαδικασία της αποσύνθεσης, και αυτοί δε µπορούσαν να 

εξηγήσουν πως η διατήρηση λάµβανε χώρα (Leach et al., 1996, 27 � 29). 

Οι Hogan K. & Fisherkeller J. διαπίστωσαν ότι µερικά παιδιά έβλεπαν την 

αποικοδόµηση ως µια µυστηριώδη φυσική ή βιολογική διαδικασία όπου «τα νεκρά 

πράγµατα εξαφανίζονται, απλά συµβαίνει, η βροχή και ο άνεµος το προκαλούν, τα ζώα 

αυτοαποικοδοµούνται, γίνονται σκόνη, τα σκουλήκια τρώνε τα νεκρά ζώα κ.α». Ακόµη 

θεωρούσαν ότι απαιτείται διαφορετικό χρονικό διάστηµα για να αποικοδοµηθούν 

διάφορα πράγµατα π.χ. «ένα µικρό φυτό διασπάται γρηγορότερα από ένα µεγάλο 

δέντρο». Επίσης θεωρούνταν ότι η αποικοδόµηση συµβαίνει και σε άψυχα αντικείµενα 

όπως ένας βράχος.  Κάποια παιδιά γνώριζαν ότι οι νεκροί οργανισµοί αποσυντίθενται, 

αλλά αγνοούσαν την δράση των αποικοδοµητών. Τέλος άλλα γνώριζαν ότι οι 



 

 

46

αποικοδοµητές χρησιµοποιούν τους νεκρούς οργανισµούς ως τροφή (Hogan K. & 

Fisherkeller J., 1996, σ.958 � 957).  

Ο Helden G. µελέτησε στην Σουηδία τις απόψεις 23 µαθητών, από την ηλικία των 9 

ετών έως την ηλικία των 15 ετών, για την αποικοδόµηση. Ένα από τα υποκείµενα της 

έρευνας στην ηλικία των 9 ετών θεωρούσε ότι ένα πεσµένο φύλλο δέντρου 

εξαφανίζεται στο έδαφος µε την πάροδο του χρόνου, στην ηλικία των 13 ετών ότι τα 

ζώα έτρωγαν το φύλλο, ενώ στην ηλικία των 15 ετών υποστήριξε ότι το φύλλο 

αποσυντέθηκε και µετατράπηκε σε χώµα. Το ίδιο παιδί, καθώς και µερικά ακόµη που 

συµµετείχαν στην έρευνα, υποστήριξαν ότι η γη θα µεγαλώσει, καθώς τα φύλλα που 

πέφτουν σ� αυτήν µετατρέπονται σε χώµα (Helden G., 1999, σ.26 � 27). 

Η Simonneaux L. µελέτησε τις απόψεις 10 µαθητών λυκείου στη Βρετανία για τα 

µικρόβια. Έξι από αυτούς ανέφεραν το ρόλο των βακτηρίων στη διάσπαση οργανικών 

υλικών. Ωστόσο κάποιοι θεώρησαν ότι βοηθούσαν στη διαδικασία της πέψης, 

διασπώντας την τροφή. Έτσι τα βακτήρια θεωρήθηκε ότι µπορεί να είναι ένζυµα, όπως 

η αµυλάση (Simonneaux L., 2000, σ. 629). 

 

• Παραγωγοί �� Φωτοσύνθεση  

Είναι τεκµηριωµένο από σχετικές έρευνες, ότι οι περισσότεροι µαθητές, και στην 

πραγµατικότητα πολλοί ενήλικες, πιστεύουν ότι τα φυτά παίρνουν όλο το φαγητό τους 

από το χώµα (Wood Robinson, 1991, σ.123 -132� Adeniyi, 1985, σ. 314� Anderson 

C.W., Sheldon T. & Dubay J., 1990, σ. 769� Hogan K. & Fisherkeller J., 1996, σ. 955� 

Stavy R., Eisen Y. & Yaakobi D.,1987,σ.112). Επίσης αγνοούν την πρόσληψη 

ατµοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα, ή δεν θεωρούν πιθανόν ότι τα φυτά µπορούν 

πράγµατι να συνθέσουν φαγητό από ανόργανα πρόδροµα µόρια, όπως τα αέρια, τα 

οποία συχνά θεωρούν ότι είναι χωρίς µάζα (βλ. Brook, Driver & Hind, 1989). Αυτό 

ίσως είναι κατανοητό, καθώς  το φαγητό συχνά θεωρείται από τους ανθρώπους ως κάτι 

στέρεο που συχνά το παίρνοµε απ� έξω.  

 Οι Barker και Carr διαπίστωσαν ότι η παρατήρηση ότι στα φύλλα των φυτών 

ένα άχρωµο και φαινοµενικά αβαρές αέριο που βρίσκεται σε µικρές συγκεντρώσεις 

στον αέρα, µαζί µε το συνηθισµένο νερό που πίνοµε, χρησιµοποιούνται για να 

παράγουν ένα βαρύ, καφέ ξύλινο στερεό και οξυγόνο έχει την δυναµικότητα µιας 

ψεύτικης ιστορίας. Πόσο πιο αληθοφανής είναι η πιθανότητα ότι τα φυτά 
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απορροφούν την τροφή τους από το χώµα. Οι ερευνητές  ακόµη υπέδειξαν ότι η 

προσέγγιση µας κατά τη διδασκαλία της θρέψης των φυτών υπερτονίζει τη σηµασία 

του αµύλου ως τροφής. Οι ίδιοι ερευνητές πρότειναν µια εναλλακτική προσέγγιση 

επικεντρωµένη στην ανάπτυξη του φυτού. Ίσως ως δάσκαλοι, θα έπρεπε να 

τονίσοµε τη σηµασία της χρησιµοποίησης από τα φυτά ανόργανων ενώσεων για να 

συνθέσουν το φυτικό ιστό και να µειώσουµε την έµφασή στο ότι τα φυτά 

�φτιάχνουν µόνα τους το φαγητό τους� (Barker M. και Carr M., 1989, σ. 41 - 44). 

Η έρευνα των Stavy, Eisen & Yaakobi, µε µαθητές ηλικίας 13 � 15 χρονών, 

απέδειξε ότι οι περισσότεροι από αυτούς γνώριζαν ότι τα ζώα δε θα µπορούσαν να 

ζήσουν σ΄ ένα κόσµο στον οποίο δε θα υπάρχουν φυτά, αλλά οι µισοί από αυτούς 

θεωρούσαν ότι αυτό συµβαίνει επειδή έχουν ανάγκη το οξυγόνο τους και µόνο το 

10% από αυτούς ανέφερε τον κύκλο του οξυγόνου σε σχέση µε τη συµµετοχή του 

ήλιου στη δηµιουργία της ζωής. Επίσης, κάποιοι υποστήριξαν ότι τα σαρκοφάγα 

ζώα θα µπορούσαν να υπάρχουν αν τα θηράµατά τους αναπαράγονταν µε αφθονία 

Τέλος, όσοι ανέφεραν ότι τα φυτά είναι παραγωγοί δε µπορούσαν να εξηγήσουν τι 

σηµαίνει αυτό (Stavy R., Eisen Y. & Yaakobi D.,1987, σ. 106 - 113). 

Σύµφωνα µε µια έρευνα που διεξήγαγε η Simpson, πολλοί µαθητές θεωρούν το 

φως ως τροφή για τα φυτά ή ως στοιχείο που αντιδρά κατά τη φωτοσύνθεση. Τα 

περισσότερα παιδιά δεν κατανόησαν τη ροή της ενέργειας στους ζωντανούς 

οργανισµούς. Πίστευαν πως τα φυτά παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται για 

όλες τις διαδικασίες απευθείας από τον ήλιο, και χρησιµοποιούσαν εναλλακτικά τις 

λέξεις «θερµότητα» και φως» σε αυτή την περίπτωση. Σχεδόν το 80% ενός 

δείγµατος από µαθητές ηλικίας 13 ετών θεώρησαν ότι τα φυτά χρησιµοποιούν τη 

θερµότητα από τον ήλιο ως πηγή ενέργειας για τη φωτοσύνθεση. Οι περισσότεροι 

εξέφρασαν την άποψη ότι ο ήλιος είναι µόνο µία από τις πολλές πηγές από τις 

οποίες αντλούν ενέργεια τα φυτά. Οι άλλες είναι το έδαφος, τα ορυκτά στοιχεία, ο 

αέρας και το νερό (Simpson, 1983, σ. 7 -11). 

 Η Brumby διαπίστωσε ότι η ένταξη των εννοιών που σχετίζονται µε την τροφή 

και την ενέργεια σε µια οικολογική προοπτική δεν είναι προφανής στη σκέψη 

πολλών µαθητών. Μόνο οι µισοί φοιτητές (ηλικίας 18 � 22 ετών) που είχαν 

παρακολουθήσει προπτυχιακά µαθήµατα Βιολογίας εξήγησαν ότι η ζωή εξαρτάται 

από τα πράσινα φυτά µε όρους τροφικών αλυσίδων. Μια µειοψηφία (19 %) από 
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αυτούς  ανάφεραν την ηλιακή ενέργεια ή τη φωτοσύνθεση ως αιτία ότι τα πράσινα 

φυτά είναι απαραίτητα στην τροφική αλυσίδα (Brumby Μ.Ν., 1982, σ.619). 

 

• Καταναλωτές � τροφή � ανάπτυξη � ροή ενέργειας διαµέσου τροφικών 

αλυσίδων 

 Βρέθηκε, ότι από πολλούς µαθητές, η ανάπτυξη των ζώων δεν θεωρείται ως η 

µετατροπή της τροφής σε ζωικό ιστό.  

Οι Smith & Anderson διαπίστωσαν ότι πολλοί µαθητές ηλικίας 12 ετών 

υιοθετούν µία από τις δύο απόψεις για την ανάπτυξη των ζώων. Σύµφωνα µε την 

πρώτη από αυτές, οι µαθητές θεωρούν ότι η τροφή µετατρέπεται σε άχρηστα υλικά 

και έπειτα αποβάλλεται από το σώµα. Θεωρούν αυτή την διαδικασία ως απαραίτητη 

για τη ζωή, αλλά δε θεωρούν ότι η τροφή χρησιµοποιείται µε κάποιο άλλο τρόπο. 

Σύµφωνα µε την δεύτερη άποψη, οι µαθητές θεωρούν ότι η τροφή χρησιµοποιείται 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης � πιθανόν µετατρέπεται σε ενέργεια � αλλά δεν 

θεωρούν ότι η τροφή συνεισφέρει στο υλικό που δοµεί το σώµα του καταναλωτή. 

Στην ίδια έρευνα κάποιοι µαθητές θεωρούσαν πως η τροφή η οποία καταναλώνεται 

και χρησιµοποιείται ως πηγή ενέργειας ανήκει σε µια τροφική αλυσίδα, ενώ η 

τροφή που ενσωµατώνεται στο σωµατικό υλικό αυτών που την καταναλώνουν 

θεωρείται συχνά ως κάτι διαφορετικό και δεν αναγνωρίζεται ως υλικό το οποίο 

είναι η τροφή για το επόµενο επίπεδο. Η έλλειψη της έννοιας της διατήρησης της 

µάζας υπογραµµίζεται αρκετά από τα εννοιολογικά προβλήµατα σ� αυτή την 

περιοχή (Smith και Anderson, 1986).  

Σε φαινοµενική αντίφαση προς αυτό, Leach et al. βρήκαν ένα µεγάλο αριθµό 

από µαθητές (40% στην ηλικία των 7 ετών, ανερχόµενη πάνω από 80% στην ηλικία 

των 14 ετών) να ισχυρίζονται ότι η τροφή είναι η κύρια πηγή ύλης για την ανάπτυξη 

των ζώων. Ωστόσο, ακόµη και στην ηλικία των 16 ετών, πολλοί λίγοι µαθητές 

κατανοούν ότι η τροφή µετασχηµατίζεται χηµικά σε υλικό του σώµατος κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης. Τέλος, 10 % των παιδιών ηλικίας 7 � 16 ετών δήλωσε ότι 

το νερό είναι πηγή υλικών για το ανθρώπινο σώµα, ενώ πολύ λίγα παιδιά θεώρησαν 

τον αέρα πηγή υλικών για την ανάπτυξη του ανθρώπου (Leach et al., 1996, σ.27) . 

 O Teixeira F.M. µελέτησε τις ιδέες 45 παιδιών ηλικίας 4 � 10 ετών για το 

πεπτικό σύστηµα και τη διαδικασία της πέψης στη Βραζιλία, χρησιµοποιώντας την 
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κλινική συνέντευξη του Piaget. Κατέγραψε τρία µοντέλα για τη διαδικασία της 

πέψης που επικρατούσαν ανάµεσα στα παιδιά. Σύµφωνα µε το πρώτο, που ήταν 

κυρίαρχο στα παιδιά 4 ετών και σε λίγα εξάχρονα παιδιά, η απορροφούµενη τροφή 

παρέµενε όλη στο σώµα και η κοιλιά περιγραφόταν ως ένας µεγάλος άδειος χώρος. 

Ο µόνος µετασχηµατισµός της τροφής συνέβαινε στο στόµα, µε τη µάσηση. 

Σύµφωνα µε το δεύτερο µοντέλο, που περιγράφηκε από τα παιδιά όλων των 

ηλικιών, όλη η απορροφούµενη τροφή εγκαταλείπει το σώµα και το στοµάχι 

περιγράφεται επίσης ως ένας άδειος χώρος. Τέλος, στο τρίτο µοντέλο, που 

υιοθετήθηκε από ένα παιδί 6 ετών και κυρίως από τα µεγαλύτερα παιδιά, επικρατεί 

η άποψη ότι ένα µέρος του απορροφούµενου φαγητού µένει στο σώµα και ένα 

µέρος αποβάλλεται. Ωστόσο, αν και πολλά παιδιά υποστήριξαν ότι η τροφή θα 

σπάσει σε µικρότερα κοµµάτια  ή θα µαλακώσει, µόνο έξι παιδιά είχαν κατανοήσει 

ότι µπορεί να µετασχηµατιστεί σε υλικό του σώµατος, γνώριζαν δηλ. τη διαδικασία 

της χηµικής µετατροπής (Teixeira F.M., 2000). 

 Μια άλλη άποψη του τρόπου µε τον οποίο τα παιδιά λαµβάνουν υπόψη τον 

ζωντανό κόσµο έχει βρεθεί µέσα από πολλή ερευνητική βιβλιογραφία. Έτσι η 

ανάπτυξη θεωρείται ως ένα έµφυτο χαρακτηριστικό των φυτών και των ζώων και 

καµία εξήγηση ως προς τον µηχανισµό της ανάπτυξης δεν προτείνουν. «Απλώς 

αναπτύσσονται». 

  Ένα άλλο σηµαντικό θέµα για τις τροφικές σχέσεις των οργανισµών µέσα σ� 

ένα οικοσύστηµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο η ενέργεια ρέει µέσα σ� ένα σύστηµα. 

Συχνά η τροφή δεν θεωρείται ως πηγή ενέργειας και ύλης ταυτόχρονα. Έτσι το 

φαγητό θεωρείται ότι «µετατρέπεται σε ενέργεια» και καταναλώνεται κατά τη 

διαδικασία, και έτσι δίνεται µια επιπλέον απόδειξη ότι οι µαθητές αποτυγχάνουν να 

εφαρµόσουν την έννοια της διατήρησης της ύλης σε αυτή την περίπτωση. Οι Carr 

και Wood Robinson υπέδειξαν ότι οι µαθητές µπορεί να µαθαίνουν ένα αρκετά 

διαφορετικό ορισµό της έννοιας της ενέργειας στα µαθήµατα βιολογίας, 

συγκρινόµενα µε αυτόν που αποκτούν από τα µαθήµατα φυσικής (Wood � 

Robinson, 1995, σ. 115).  

Ο Αdeniyi σε µια µελέτη που έκανε µε Νιγηριανούς µαθητές, διαπίστωσε πως οι 

«δυνατότεροι» θεωρούνταν ότι διέθεταν περισσότερη ενέργεια, την οποία 

χρησιµοποιούσαν για να θρέψουν πιο αδύναµους οργανισµούς µε λιγότερη 
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ενέργεια. Αρκετοί µαθητές θεωρούσαν ότι η ενέργεια προστίθεται σ� ένα 

οικοσύστηµα, έτσι ώστε ένα αρπακτικό ζώο που βρίσκεται στην κορυφή της 

πυραµίδας θα µπορούσε να συσσωρεύσει όλη την ενέργεια των παραγωγών και των 

άλλων καταναλωτών της πυραµίδας. (Αdeniyi,1985, σ. 314). 

Ο Gaygord αναφέρει ότι οι µαθητές που σπούδαζαν Βιολογία, ηλικίας 17 � 18 

ετών, θεώρησαν ότι η ενέργεια µεταφέρεται από το ένα µέρος στο άλλο µέσω 

βιολογικών συστηµάτων και ότι µπορεί να αποθηκευθεί, όπως κάθε υλικό. 

Ανέπτυξαν το συλλογισµό τους µέσα σε ένα πλαίσιο «σχηµατισµού» ή 

«χρησιµοποίησης» της ενέργειας στις βιολογικές διεργασίες, παρά σ� ένα πλαίσιο 

µετατροπών ενέργειας (Gaygord, 1986). 

 

2.5.2. Έρευνες στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα  υπάρχουν έρευνες για τις εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών από 

το 1990 και µετά, για έννοιες της Φυσικής (π.χ. Τσαγλιώτης Ν., 1998) και της Χηµείας 

(π.χ. Τσαπαρλής Γ., 1993) κυρίως. Υπάρχει έλλειψη ερευνών για τις εναλλακτικές 

αντιλήψεις των παιδιών στον τοµέα της Βιολογίας και της Οικολογίας, όπως φαίνεται 

από την ανασκόπηση τις βιβλιογραφίας.  Ειδικότερα για τις τροφικές αλυσίδες δεν έχει 

γίνει κάποια έρευνα σε µαθητές δηµοτικού, παρά µόνο σε µαθητές γυµνασίου σε µια 

έρευνα µε θέµα τη βιοποικιλότητα που εκπονήθηκε από την Βασιλοπούλου Μ. (1998).  

Έρευνες που έχουν γίνει στους τοµείς της Βιολογίας και της Οικολογίας στην 

Ελλάδα, καθώς και άρθρα σε περιοδικά,  είναι οι παρακάτω: 

  ΈΈχχοουυνν  µµεελλεεττηηθθεείί  οοιι  έέννννοοιιεεςς  ττηηςς  φφωωττοοσσύύννθθεεσσηηςς,,  ττηηςς  ααννααππννοοήήςς  κκααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

θθρρέέψψηηςς  ττωωνν  φφυυττώώνν  ααππόό  ττοουυςς  ΖΖόόγγκκαα  ΒΒ..  ((11999988)),,  ΖΖόόγγκκαα  ΒΒ..  κκααιι  ΟΟιικκοοννοοµµοοπποούύλλοουυ  ΠΠ..  

((11999999)),,  ΧΧααττζζηηννιικκήήτταα  ΒΒ..,,  ΚΚοουυλλααϊϊδδήήςς  ΒΒ..,,  κκααιι  ΖΖόόγγκκαα  ΒΒ..  ((11999999))  κκααιι  ΞΞααννθθίίδδοουυ  ΠΠ..  ((11999955)),,  οοιι  

οοιικκοολλοογγιικκέέςς  έέννννοοιιεεςς  ααππόό  ττοουυςς  ΑΑππααννωωµµεερριιττάάκκηη  ΟΟ..  ((11999988))  κκααιι  ΣΣππυυρροοπποούύλλοουυ  ∆∆..  ((11999999)),,  ηη  

ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηητταα  ααππόό  ττηηνν  ΒΒαασσιιλλοοπποούύλλοουυ  ΜΜ..  ((11999988)),,  σσχχηηµµααττοοπποοίίηησσηη  εεννννοοιιώώνν  δδιιδδαακκττιικκήή  

σσττρρααττηηγγιικκήή  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττηηςς  ΠΠ..ΕΕ..  ΑΑγγγγεελλίίδδοουυ  ΕΕ..  ((11999966)),,  ηη  θθααλλάάσσσσιιαα  ρρύύππααννσσηη  

((ΜΜααλλααννδδρράάκκηηςς  ΓΓ..  ((11999966))  κκααιι  οοιι  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς  µµααθθηηττώώνν  δδηηµµοοττιικκώώνν  σσχχοολλεείίωωνν  

ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ααππόό  ττοουυςς  ΠΠααρραασσκκεευυόόπποουυλλοο  ΣΣ..,,  ΠΠααννττεελλιιάάδδοουυ  ΣΣ..,,  κκααιι  ΖΖααφφεειιρρόόπποουυλλοο  ΚΚ..  

((11999988))..  ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα::  

  ΗΗ  ΖΖοογγκκζζαα  ΒΒ..  κκααιι  ηη  ΟΟιικκοοννοοµµοοπποούύλλοουυ  ΒΒ..  µµεελλέέττηησσαανν  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  331100  µµααθθηηττώώνν  ττηηςς  ΕΕ΄́  

ττάάξξηηςς  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  κκααιι  ττηηςς  ΑΑ΄́  κκααιι  ΓΓ΄́  ττάάξξηηςς  ττοουυ  γγυυµµνναασσίίοουυ  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηη  θθρρέέψψηη  ττωωνν  
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φφυυττώώνν  κκααιι  ττηη  φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη..  ∆∆ιιααππίίσσττωωσσαανν  όόττιι  έένναα  µµεεγγάάλλοο  πποοσσοοσσττόό  ππααιιδδιιώώνν  ((6644..44  %%))  

σσττηηνν  ΕΕ΄́  δδηηµµοοττιικκοούύ  υυπποογγρράάµµµµιιζζαανν  ωωςς  ττρροοφφήή  ττοουυ  φφυυττοούύ  ττηη  γγλλυυκκόόζζηη,,  εεννώώ  ττοο  πποοσσοοσσττόό  

ααυυττόό  έέππεεφφττεε  λλίίγγοο  σσττηηνν  ΑΑ΄́  κκααιι  ΒΒ΄́  ττάάξξηη  ττοουυ  γγυυµµνναασσίίοουυ  ((4400..22  %%  κκααιι  4455..99  %%  ααννττίίσσττοοιιχχαα))..  

ΤΤαα  σσυυσσττααττιικκάά  ττοουυ  εεδδάάφφοουυςς  κκααιι  ττοο  ννεερρόό  θθεεωωρρήήθθηηκκαανν  ττρροοφφήή  ττοουυ  φφυυττοούύ  ααππόό  µµιικκρρόόττεερροο  

πποοσσοοσσττόό  ττοουυ  δδεείίγγµµααττοοςς..    ΕΕίίννααιι  ααξξιιοοσσηηµµεείίωωττοο  όόττιι  ττοο  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  δδεενν  

ααννααφφέέρρεεττααιι  ωωςς  ττρροοφφήή  ααππόό  τταα  ππααιιδδιιάά..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  πποουυ  ααππααννττοούύνν  

όόττιι  τταα  φφυυττάά  φφττιιάάχχννοουυνν  µµόόνναα  ττοουυςς  ττηηνν  ττρροοφφήή  ττοουυςς  ααννεεββααίίννεειι  µµεε  ττηηνν  ηηλλιικκίίαα..  ΣΣττοοιιχχεείίοο  πποουυ  

δδεείίχχννεειι  όόττιι  τταα  ππααιιδδιιάά  ττηηςς  ΕΕ΄́  ττάάξξηηςς  πποουυ  ααππααννττοούύνν  όόττιι  ηη  ττρροοφφήή  ττοουυ  φφυυττοούύ  εείίννααιι  ηη  

γγλλυυκκόόζζηη,,  δδεενν  έέχχοουυνν  ααννττιιλληηφφθθεείί  όόττιι  ααυυττήή  ηη  οουυσσίίαα  ππααρράάγγεεττααιι  ααππόό  τταα  ίίδδιιαα  τταα  φφυυττάά..  ΟΟιι  

εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  σσυυχχννάά  εείίννααιι  ααννάάµµεειιξξηη  δδιιααιισσθθηηττιικκήήςς  κκααιι  

εεππιισσττηηµµοοννιικκήήςς  γγννώώσσηηςς  ((ΖΖόόγγκκαα  ΒΒ..  κκααιι  ΟΟιικκοοννοοµµοοπποούύλλοουυ  ΠΠ..,,  11999999,,  σσ..7788  --8877))..  

  ΗΗ  ΞΞααννθθίίδδοουυ  ΠΠ..  µµεελλέέττηησσεε  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ΕΕ΄́  κκααιι  ΣΣττ΄́  ττάάξξηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  γγιιαα  

ττηη  φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααννααππννοοήή  ττωωνν  φφυυττώώνν..  ∆∆ιιααππίίσσττωωσσεε  όόττιι  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  τταα  µµιισσάά  

ππααιιδδιιάά  έέχχοουυνν  σσυυννδδέέσσεειι  µµεενν  ττηη  φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη  µµεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ττρροοφφήήςς  ττωωνν  φφυυττώώνν,,  ααλλλλάά  οοιι  

ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ααππ��  ααυυττοούύςς  σσυυγγκκρράάττηησσαανν  µµόόννοο  κκάάπποοιιαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  µµααθθήήµµααττοοςς  

ααπποοσσππαασσµµααττιικκάά,,  χχωωρρίίςς  νναα  έέχχοουυνν  δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  µµιιαα  σσααφφήή  κκααιι  ππλλήήρρηη  εειικκόόνναα  ττοουυ  θθέέµµααττοοςς..  

ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  πποουυ  έέχχεειι  ττοο  ηηλλιιαακκόό  φφωωςς  γγιιαα  τταα  φφυυττάά,,  έένναα  µµεεγγάάλλοο  πποοσσοοσσττόό  ((5544  %%  

κκααιι  5522  %%))  ππααιιδδιιώώνν  δδηηλλώώννεειι  όόττιι  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο,,  ααλλλλάά  ύύσσττεερραα  ααππόό  ββααθθύύττεερρηη  ααννάάλλυυσσηη  

ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  έένναα  ααρρκκεεττάά  µµεεγγάάλλοο  πποοσσοοσσττόό  ππααιιδδιιώώνν  ααππ��  ααυυττάά  δδεενν  

έέχχεειι  κκααττααννοοήήσσεειι  ττοο  γγιιααττίί..  ΤΤέέλλοοςς  έένναα  υυψψηηλλόό  πποοσσοοσσττόό  ππααιιδδιιώώνν  ((2288  %%  κκααιι  3300  %%))  έέχχοουυνν  ττηηνν  

άάπποοψψηη  όόττιι  τταα  φφυυττάά  ππααίίρρννοουυνν  ττηηνν  ττρροοφφήή  ττοουυςς  ααππόό  ττοο  έέδδααφφοοςς,,  εεννώώ  µµιικκρρόόττεερροο  ααππόό    ττοο  

ννεερρόό  ((1122  %%  κκααιι  66  %%))  κκααιι  ττοονν  ήήλλιιοο  ((88  %%  κκααιι  44  %%))  ((ΞΞααννθθίίδδοουυ  ΠΠ..,,11999955,,  σσ..111199  ��  112200))..  

  ΗΗ  ΒΒαασσιιλλοοπποούύλλοουυ  ΜΜ..  µµεελλέέττηησσεε  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  118844  µµααθθηηττώώνν  ΓΓ΄́  ττάάξξηηςς  γγυυµµνναασσίίοουυ  γγιιαα  ττηη  

ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηητταα  κκααιι  δδιιααππίίσσττωωσσεε  όόττιι  ααγγννοοοούύσσαανν  σσεε  υυψψηηλλόό  πποοσσοοσσττόό  ττιιςς  έέννννοοιιεεςς  ττοουυ  

ππααρρααγγωωγγοούύ  κκααιι  ααπποοιικκοοδδοοµµηηττήή..  ΠΠρροοέέκκυυψψεε  εεππίίσσηηςς  όόττιι  οοιι  µµααθθηηττέέςς  εερρµµηηννεεύύοουυνν  ττιιςς  

ττρροοφφιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  ωωςς  ααππλλήή  ττρροοφφιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα,,  ααγγννοοώώννττααςς  ττοονν  ττρροοφφιικκόό  κκύύκκλλοο  ήή  ττοο  

ττρροοφφιικκόό  δδίίκκττυυοο..  ΣΣττηηνν  ππιιοο  εελλλλιιππήή  ττηηςς  µµοορρφφήή  ηη  ααννττίίλληηψψηη  ααυυττήή  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  σσττηη  σσχχέέσσηη  

φφυυττοοφφάάγγαα  ��  σσααρρκκοοφφάάγγαα,,  εεννώώ  σσττηηνν  κκάάππωωςς  ββεελλττιιωωµµέέννηη  µµοορρφφήή  εεκκφφρράάζζεεττααιι  ηη  σσχχέέσσηη  φφυυττάά  

��  φφυυττοοφφάάγγαα  --  σσααρρκκοοφφάάγγαα..  ΕΕππίίσσηηςς  υυψψηηλλόό  πποοσσοοσσττόό  µµααθθηηττώώνν  εεκκφφρράάζζεειι  σσυυννοολλιικκάά  µµιιαα  

ππααρρεερρµµηηννεείίαα  ττηηςς  ττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς,,  ππεερριιοορρίίζζοοννττααςς  ττηηνν  σσττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  

κκααττααννάάλλωωσσηηςς  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν,,  ααγγννοοώώννττααςς  ττηηνν  ττρροοφφιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα  σσττηη  φφύύσσηη  ππ..χχ..  

((ππααρρααγγωωγγόόςς  ==  µµααννάάββηηςς,,  κκααττααννααλλωωττήήςς  ==  ααγγοορραασσττήήςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν))..  ΤΤέέλλοοςς,,  οοιι  µµααθθηηττέέςς  
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ααδδυυννααττοούύνν  νναα  ππρροοββλλέέψψοουυνν  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  σστταα  υυππόόλλοοιιππαα  εείίδδηη  ηη  

ππρροοσσθθήήκκηη  ήή  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη  εεννόόςς  εείίδδοουυςς  κκααιι  εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι  µµόόννοο  οοιι  οορργγααννιισσµµοοίί  πποουυ  έέχχοουυνν  

άάµµεεσσηη  ττρροοφφιικκήή  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοονν  οορργγααννιισσµµόό  πποουυ  εεξξααφφααννίίζζεεττααιι  ((ΒΒαασσιιλλοοπποούύλλοουυ  ΜΜ..,,11999988,,  

σσ..228844,,  229900))..  

  

22..55..33..  ΟΟιι  ααννααφφοορρέέςς  γγιιαα  ττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς  σστταα  εελλλληηννιικκάά  σσχχοολλιικκάά  εεγγχχεειιρρίίδδιιαα  ττοουυ  

δδηηµµοοττιικκοούύ  ««ΕΕµµεείίςς  κκααιι  οο  κκόόσσµµοοςς»»  κκααιι  ««ΕΕρρεευυννώώ  ττοο  ΦΦυυσσιικκόό  κκόόσσµµοο»»..  

  

  ΕΕίίννααιι  φφααννεερρόό  όόττιι  ηη  γγλλώώσσσσαα  ττωωνν  εεγγχχεειιρριιδδίίωωνν  ττωωνν  ΦΦυυσσιικκώώνν  ΕΕππιισσττηηµµώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  

εείίννααιι  κκααττααννοοηηττήή  ααππόό  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς..  ∆∆ιιααφφοορρεεττιικκάά  ηη  κκααττααννόόηησσηη  ττωωνν  εεννννοοιιώώνν  θθαα  εείίννααιι  

δδύύσσκκοολλήή  ήή  ααδδύύννααττηη  ααφφοούύ  οοιι  µµααθθηηττέέςς  θθαα  οοδδηηγγοούύννττααιι  σσεε  ππααρρααννοοήήσσεειιςς  ((ΚΚόόκκκκοοττααςς,,11999988,,  

σσ..8822))..    

  ΩΩσσττόόσσοο,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ππααρρααγγωωγγόόςς,,  κκααττααννααλλωωττήήςς  ηη  πποολλυυσσηηµµίίαα  ττωωνν  

λλέέξξεεωωνν  όόχχιι  µµόόννοο  δδεενν  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεεττααιι,,  ααλλλλάά  εεννιισσχχύύεεττααιι  κκααιι  ααππόό  τταα  σσχχοολλιικκάά  ββιιββλλίίαα..  ΗΗ  

λλέέξξηη  ππααρρααγγωωγγόόςς  ==  γγεεωωρργγόόςς  ήή  κκττηηννοοττρρόόφφοοςς  κκααιι  κκααττααννααλλωωττήήςς  ==  ααγγοορραασσττήήςς,,  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  

σσττοο  ββιιββλλίίοο  ττηηςς  ΓΓ΄́  δδηηµµοοττιικκοούύ  ((  ΟΟ..ΕΕ..∆∆..ΒΒ..  11999933,,  σσ..5599))..  

  ΕΕππίίσσηηςς,,  σστταα  ββιιββλλίίαα  ««ΕΕµµεείίςς  κκααιι  οο  ΚΚόόσσµµοοςς»»  ττηηςς  ΑΑ΄́,,    ΒΒ΄́,,  ΓΓ΄́  κκααιι  ∆∆΄́  ττάάξξηηςς  ττοουυ  

δδηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ  ηη  ττρροοφφιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  µµεε  ττηη  µµοορρφφήή  φφυυττόό  ��  φφυυττοοφφάάγγοο  ��  

σσααρρκκοοφφάάγγοο,,  εεννώώ  ααπποουυσσιιάάζζεειι  ηη  έέννννοοιιαα  ττωωνν  ααπποοιικκοοδδοοµµηηττώώνν..  ΟΟιι  ααπποοιικκοοδδοοµµηηττέέςς  

ααννααφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  σσττοο  ββιιββλλίίοο  ««ΕΕρρεευυννώώ  ττοο  ΦΦυυσσιικκόό  ΚΚόόσσµµοο»»  ττηηςς  ΕΕ΄́  ττάάξξηηςς,,  

ααλλλλάά  ηη  σσύύννδδεεσσήή  ττοουυςς  µµεε  ττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς  γγίίννεεττααιι  µµόόλλιιςς  σσττηηνν  ΣΣττ΄́  ττάάξξηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ....  

ΕΕππίίσσηηςς  ηη  σσήήµµααννσσηη  ττωωνν  ττρροοφφιικκώώνν  ααλλυυσσίίδδωωνν  σστταα  ππααρρααππάάννωω  ββιιββλλίίαα  εείίννααιι  σσυυχχννάά  ααννττίίθθεεττηη  

ααππόό  ττηηνν  εεππιισσττηηµµοοννιικκάά  ααπποοδδεεκκττήή..  ΤΤέέλλοοςς  υυππάάρρχχοουυνν  εερρωωττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  ααρριιθθµµόό  ττωωνν  

οορργγααννιισσµµώώνν  σσεε  έένναα  οοιικκοοσσύύσσττηηµµαα,,  χχωωρρίίςς  νναα  έέχχοουυνν  δδιιδδααχχθθεείί  τταα  ππααιιδδιιάά  ττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  

εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  νναα  εεκκµµααιιεεύύοοννττααιι  ττεελλεεοολλοογγιικκέέςς  ααππααννττήήσσεειιςς..  

  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηη  ττηηςς  έέννννοοιιααςς  ττηηςς  ττρροοφφήήςς  ααππόό  τταα  σσχχοολλιικκάά  ββιιββλλίίαα,,  µµέχρι 

και τη ∆΄ τάξη περιγράφεται η διαδικασία της πέψης, χωρίς όµως να διευκρινίζεται ότι 

από την τροφή το σώµα προµηθεύεται υλικά για την ανάπτυξή του και ενέργεια. Η 

διαδικασία της θρέψης και η παρουσίαση της τροφής ως πηγή ενέργειας ξεκινά στην Ε΄ 

και ολοκληρώνεται στην Στ΄ τάξη, χωρίς και πάλι να είναι εµφανές ότι η τροφή 

προµηθεύει το σώµα δοµικά υλικά. 
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 Τέλος, η παρουσίαση της θρέψης των φυτών, από το σχολικό βιβλίο στην Α΄, Β΄ 

και ∆΄ τάξη του ∆.Σ.,  ενισχύει τις διαισθητική αντίληψη των παιδιών ότι οι ρίζες είναι 

όργανα θρέψης και τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το χώµα. Ενώ µέχρι και την 

Ε΄ τάξη, υπάρχουν αναφορές όπου τα διαλυµένα στο νερό άλατα θεωρούνται ένα από 

τα αντιδρώντα της φωτοσύνθεσης. Επίσης δεν είναι σαφές ότι η ηλιακή ενέργεια που 

απορροφάται από τα φυτά, αποθηκεύεται στη φυτική ύλη που σχηµατίζεται κατά τη 

φωτοσύνθεση, µε τη µορφή χηµικής ενέργειας.  

  ΣΣττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  ππααρρααθθέέττοουυµµεε  ττοουυςς  ππίίνναακκεεςς  ((ΙΙ,,  ΙΙΙΙ  κκααιι  ΙΙΙΙΙΙ))  µµεε  ααννααλλυυττιικκάά  δδεείίγγµµαατταα  

δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηηςς  ττωωνν  εεννννοοιιώώνν  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  ααππόό  ττοο  σσχχοολλιικκόό  εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  ««ΕΕρρεευυννώώ  ττοο  

ΦΦυυσσιικκόό  ΚΚόόσσµµοο»»,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάπποοιιαα  σσχχόόλλιιαα..  

  

22..66..  ΗΗ  σσκκοοπποοθθεεσσίίαα  --  εερρωωττήήµµαατταα  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  

  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  οορριιοοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ππρροοββλλήήµµααττοοςς  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ββαασσιιζζόόµµεεννοοιι  σστταα  

θθεεωωρρηηττιικκάά  κκααιι  εερρεευυννηηττιικκάά  δδεεδδοοµµέένναα  πποουυ  ααννααλλύύθθηηκκαανν,,  θθαα  ππρροοσσππααθθήήσσοουυµµεε  νναα  

δδιιεερρεευυννήήσσοοµµεε  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ττηηςς  ΣΣττ΄́  ττάάξξηηςς  νναα  εεππιιλλύύοουυνν  ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ  

έέχχοουυνν  ττηη  ββάάσσηη  ττοουυςς  σσττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  γγύύρρωω  ααππόό  

ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττηηςς  ττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  κκααιι  σσχχεεττιικκέέςς  οοιικκοολλοογγιικκέέςς  έέννννοοιιεεςς  κκααιι  ααρρχχέέςς..  

  

  

Ειδικότερα ερωτήµατα της έρευνας είναι: 

1. Πόσο ικανοί είναι οι µαθητές της Στ΄ τάξης να φτιάξουν µια τροφική αλυσίδα; 

2. ΠΠοοιιεεςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  έέχχοουυνν  οοιι  µµααθθηηττέέςς  γγιιαα  ττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς;;     

3. Πόσο ικανοί είναι οι µαθητές να προβλέψουν την επίδραση µιας ξαφνικής 

αλλαγής του µεγέθους του πληθυσµού της λείας, στο µέγεθος πληθυσµού του 

θηρευτή 

4. Πόσο ικανοί είναι οι µαθητές να καθορίσουν επίδραση µιας ξαφνικής αλλαγής 

του µεγέθους του πληθυσµού του θηρευτή, στο µέγεθος πληθυσµού της λείας; 

5. Πόσο ικανοί είναι οι µαθητές  να καθορίσουν την επίδραση µιας ξαφνικής 

αλλαγής ενός πληθυσµού σε ένα δεύτερο «µη γειτονικό» πληθυσµό, που 

βρίσκεται χαµηλότερα στην ίδια τροφική αλυσίδα, όταν η επίδραση 

µεταφέρεται µε ένα µόνο τρόπο; 
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6. Πόσο ικανά είναι τα παιδιά να καθορίσουν την επίδραση µιας ξαφνικής αλλαγής 

ενός πληθυσµού σε ένα δεύτερο «µη γειτονικό» πληθυσµό, που βρίσκεται 

ψηλότερα στην ίδια τροφική αλυσίδα, όταν η επίδραση µεταφέρεται µε ένα 

µόνο τρόπο; 

7. Πόσο ικανά είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που έχει η εισαγωγή 

ενός ξένου είδους στον πληθυσµό ενός ντόπιου είδους σε ένα οικοσύστηµα, 

όταν είναι ανταγωνιστικά ως προς την τροφή; 

8. Πόσο ικανά είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που έχει η 

εξαφάνιση ενός είδους στον πληθυσµό ενός άλλου είδους σε ένα οικοσύστηµα 

9. Πόσο ικανά είναι τα παιδιά να κατανοήσουν το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης  

10. ΠΠοοιιεεςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  έέχχοουυνν  οοιι  µµααθθηηττέέςς  σχετικά µε τη βαθµιαία 

µείωση αριθµού των οργανισµών όσο προχωράµε στα ανώτερα τροφικά 

επίπεδα; 

11. ΠΠοοιιεεςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  έέχχοουυνν  οοιι  µµααθθηηττέέςς  γγιιαα την προέλευση της ύλης 

και ενέργειας που έχουν ανάγκη τα ζώα για να επιβιώσουν (έννοια του 

καταναλωτή); 

12. ΠΠοοιιεεςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  έέχχοουυνν  οοιι  µµααθθηηττέέςς  γγιιαα την προέλευση της ύλης 

και ενέργειας που έχουν ανάγκη τα φυτά για να επιβιώσουν (έννοια του 

παραγωγού); 

13. ΠΠοοιιεεςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  έέχχοουυνν  οοιι  µµααθθηηττέέςς  γγιιαα την αποικοδόµηση (έννοια 

του αποικοδοµητή); 

1144..  ΠΠοοιιεεςς  εείίννααιι  οι γνώσεις ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  γγιιαα τις έννοιες παραγωγός, καταναλωτής, 

τροφική αλυσίδα και διασπαστές;  

1155..  ΕΕππιιδδρροούύνν  οορριισσµµέέννεεςς  ααννεεξξάάρρττηηττεεςς  µµεεττααββλληηττέέςς,,  όόππωωςς  φφύύλλοο,,  µµοορρφφωωττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  

ππααττέέρραα  κκααιι  µµηηττέέρρααςς  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  γγιιαα  ττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς  

κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  οοιικκοολλοογγιικκέέςς  έέννννοοιιεεςς;;  

1166..  ΕΕππιιδδρροούύνν  οορριισσµµέέννεεςς  ααννεεξξάάρρττηηττεεςς  µµεεττααββλληηττέέςς,,  όόππωωςς  φφύύλλοο,,  µµοορρφφωωττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  

ππααττέέρραα  κκααιι  µµηηττέέρρααςς  σσττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  νναα  εεππιιλλύύοουυνν  ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ  

ββαασσίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς;;  
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3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

3.1. ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ 
 

Το δείγµα αποτέλεσαν µαθητές Στ ΄  τάξης  δηµοτικών σχολείων της 

πόλης του Ηρακλείου.  

ΕΕππιιλλέέξξααµµεε  ττηηνν  ΣΣττ΄́  ττάάξξηη  γγιιαα  ττοουυςς  ππααρραακκάάττωω  λλόόγγοουυςς::  

••   ΓΓιιαα  νναα  δδιιααππιισσττώώσσοουυµµεε  ττιι  ααννττιιλλήήψψεειιςς  έέχχοουυνν  δδιιααµµοορρφφώώσσεειι  οοιι  µµααθθηηττέέςς  γγιιαα  ττιιςς  

ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς,,  όότταανν  οολλοοκκλληηρρώώννοουυνν  ττηη  φφοοίίττηησσήή  ττοουυςς  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  

σσχχοολλεείίοο..    

••   ΕΕππίίσσηηςς  ηη  εεππιιλλοογγήή  ττηηςς  έέκκττηηςς  ττάάξξηηςς  εεξξυυππηηρρεεττεείί  ττοο  σσκκοοππόό  ττηηςς  έέρρεευυννααςς,,  ηη  οοπποοίίαα    

ααππααιιττεείί  κκααττααννόόηησσηη  σσύύννθθεεττωωνν  φφααιιννοοµµέέννωωνν  κκααιι  ααφφααιιρρεεττιικκήή  σσκκέέψψηη,,  πποουυ  εείίννααιι  

ππιιθθααννόόττεερροο  νναα  έέχχοουυνν  µµεεγγααλλύύττεερραα  ππααιιδδιιάά..  

Ως µέθοδος επιλογής του δείγµατος επιλέχθηκε η δε ι γµατοληψ ία  

κατά  δεσµ ί δ ε ς  (Βάµβουκας Μ., 1998, σ. 164), µια και το δείγµα αποτέλεσαν 

φυσικές τάξεις σχολείων της πόλης του Ηρακλείου που ανήκαν σε διαφορετικά 

γραφεία Π.Ε. του   Ν. Ηρακλείου (1ο, 2ο γραφείο & ∆/νση Π.Ε. του Ν. 

Ηρακλείου).  

Η επιλογή αυτής της µεθόδου έγινε, γιατί: 

• δεν υπήρχαν πλήρη στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσµό των µαθητών της 

Στ΄ τάξης των δηµοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου (δε βρέθηκε 

κατάλογος των µαθητών της Στ΄ τάξης των ∆.Σ. Ηρακλείου), 

• θέλαµε να επιλέξουµε µαθητές που φοιτούν σε σχολεία διαφορετικών 

περιοχών της πόλης του Ηρακλείου. 

Κατά την επιλογή των σχολείων, η δειγµατοληψία έγινε µε κλήρωση  χωρ ί ς  

αντ ικατάσταση  κατά γραφείο Π.Ε. του Ν. Ηρακλείου και τηρήθηκε η αναλογία 

αριθµού σχολείων που ανήκουν στα διαφορετικά γραφεία Π.Ε. του Ν.  Ηρακλείου. 

Συγκεκριµένα, στο 1ο γραφείο Π.Ε. του Ν. Ηρακλείου ανήκουν 24 δηµοτικά σχολεία, 

στο 2ο γραφείο Π.Ε. του Ν. Ηρακλείου ανήκουν 17 δηµοτικά σχολεία, στη ∆/νση Π.Ε. 

του Ν. Ηρακλείου ανήκουν 9 δηµοτικά σχολεία, αναλογία σχολείων αντίστοιχα 3:2:1.  

Από το 1ο γραφείο Π.Ε. του Ν.  Ηρακλείου συµµετείχαν 3 σχολεία:  

1. Το 26ο ∆.Σ. Ηρακλείου (21 µαθητές) � περιοχή Καµίνια 

2. Το 36ο ∆.Σ. Ηρακλείου (20 µαθητές) � περιοχή Μασταµπά 
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3. Το 34ο ∆.Σ. Ηρακλείου (13 µαθητές) � περιοχή Γιόφυρου  

Από το 2ο γραφείο Π.Ε.Ν.  Ηρακλείου συµµετείχαν 2 σχολεία: 

1. Το 20ο ∆.Σ. Ηρακλείου (21 µαθητές) � περιοχή Κνωσού  

2. Το 14ο ∆.Σ. Ηρακλείου (20 µαθητές) � περιοχή Πόρου 

Από την ∆/νση  Π.Ε.Ν.  Ηρακλείου συµµετείχε 1 σχολείο: 

1. Το 7  ο ∆.Σ. Ηρακλείου (13 µαθητές) � κέντρο Ηρακλείου 

Από κάθε σχολείο κληρώθηκε ένα τµήµα της Στ΄ τάξης, συνολικά έξι  τµήµατα. 

Το δείγµα αποτέλεσαν φυσικές τάξεις και χαρακτηρίζεται ως συµπτωµατ ικό  

δε ί γµα  (Παρασκευόπουλος, 1984, σ.117). Τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τη 

µελέτη ενός τέτοιου συµπτωµατικού δείγµατος γενικεύονται µόνο σε πληθυσµούς που 

έχουν χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του δείγµατος.  

Το συνολικό δείγµα αποτέλεσαν n = 10 8  µαθητέ ς  από τα παραπάνω έξι 

δηµοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγµατος παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες (Πιν.3.1, Πιν.3.2) κατανοµής των µαθητών του δείγµατος, ως 

προς το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο πατέρα και το µορφωτικό επίπεδο της 

µητέρας. 
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Πιν. 3.1. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα κατά φύλο παιδιού  

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΤΕΡΑ ΦΥΛΟ 

∆ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Παν/µιο 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΑΓΟΡΙΑ 7 

6 % 

16 

15% 

12 

11% 

13 

12% 

48 

44% 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7 

6% 

11 

10 % 

26 

24% 

16 

15% 

60 

56% 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

14 

13% 

27 

25% 

38 

35% 

29 

27% 

108 

100% 

 

 

 

 

 

 

Πιν. 3.2. Μορφωτικό επίπεδο µητέρας κατά φύλο παιδιού 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΗΤΕΡΑΣ ΦΥΛΟ 

∆ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Παν/µιο 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΑΓΟΡΙΑ 8 

7 % 

14 

13% 

14 

13% 

12 

11% 

48 

44% 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6 

6% 

10 

10 % 

22 

20% 

22 

20% 

60 

56% 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

14 

13% 

24 

22% 

36 

33% 

34 

32% 

108 

100% 
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3.2.  ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

  

3.2.1. Η διαδικασία σύνταξης του ερωτηµατολογίου 
 

ΩΩςς  εερρεευυννηηττιικκόό  εερργγααλλεείίοο  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο,,  το οποίο συντάχθηκε 

από την ερευνήτρια για τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας.  

ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  εερρωωττηηµµααττοολλοογγίίοουυ,,  ωωςς  εερρεευυννηηττιικκόό  εερργγααλλεείίοο,,  έέγγιιννεε  γγιιαα  νναα  κκααττααγγρράάψψοοµµεε  

ττιιςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  ααννττιιλλήήψψεεωωνν  κκααιι  ττηη  σσυυχχννόόττηητταα  εεµµφφάάννιισσηηςς  ττοουυςς  σσεε  έένναα  

µµεεγγάάλλοο  ααρριιθθµµόό  µµααθθηηττώώνν  ττηηςς  ΣΣΤΤ΄́  ττάάξξηηςς  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  γγιιαα  νναα  

δδιιααππιισσττώώσσοουυµµεε  αανν  οοιι  ααννεεξξάάρρττηηττεεςς  µµεεττααββλληηττέέςς  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  σσττααττιισσττιικκάά  σσηηµµααννττιικκάά  ττιιςς  

ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν..  

Κατά το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου της δικής µας έρευνας προσπαθήσαµε να 

διαµορφώσουµε ερωτήσεις που να ανταποκρίνονται στις υποθέσεις και τα ερωτήµατα 

της έρευνας κκααιι  να διερευνούν: 

II..  ττιιςς  ππιιοο  σσηηµµααννττιικκέέςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  γγιιαα  ττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  

ααλλυυσσίίδδεεςς,,  όόππωωςς  έέχχοουυνν  ααννααδδεειιχχθθεείί  ααππόό  ττηηνν  αανναασσκκόόππηησσηη  ττηηςς  ξξέέννηηςς  

ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς  κκααιι  ττηη  σσυυχχννόόττηητταα  εεµµφφάάννιισσηηςς  ααυυττώώνν,,  

IIII..  ττιιςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  γγιιαα  ττιιςς  ββαασσιικκέέςς  έέννννοοιιεεςς  πποουυ  

σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  εεππιισσττήήµµηη  ττηηςς  

ΟΟιικκοολλοογγίίααςς  κκααιι  ττηη  σσυυχχννόόττηητταα  εεµµφφάάννιισσηηςς  ααυυττώώνν,,  

IIIIII..  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ττηηςς  ΣΣττ΄́  ττάάξξηηςς  ττοουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  

σσχχοολλεείίοουυ  νναα  εεππιιλλύύοουυνν  ππρροοββλλήήµµαατταα,,  ααλλλλάά  κκααιι  νναα  κκααττααννοοοούύνν  σσύύγγχχρροονναα  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκάά  θθέέµµαατταα  ((σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααππιισσττώώσσεειιςς  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  

εεππιισσττηηµµόόννωωνν))  πποουυ  έέχχοουυνν  ττηη  ββάάσσηη  ττοουυςς  σσττιιςς  ααλλλληηλλεεξξααρρττήήσσεειιςς  ττωωνν  εειιδδώώνν  

µµέέσσαα  σσττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς..  

ΣΣττηηνν  ππααρροούύσσαα  έέρρεευυνναα  µµααςς  εεννδδιιααφφέέρρεειι  νναα  δδιιεερρεευυννήήσσοοµµεε  ττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  

ππααιιδδιιώώνν  γγιιαα  τταα  οοιικκοολλοογγιικκάά  φφααιιννόόµµεενναα  κκααιι  ττιιςς  εεξξηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  δδίίννοουυνν  γγιι  ααυυττάά  µµεε  δδιικκοούύςς  

ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  γγλλώώσσσσαα..  ΈΈττσσιι  ττοο  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  δδιιααµµοορρφφώώθθηηκκεε  ββαασσιισσµµέέννοο  σσεε  µµιιαα  

φφααιιννοοµµεεννοολλοογγιικκήή  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππρροοσσέέγγγγιισσηη,,  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  πποολλλλέέςς  ααννοοιικκττέέςς  

εερρωωττήήσσεειιςς  ππρροοσσεεκκττιικκάά  δδιιααττυυππωωµµέέννεεςς,,  ώώσσττεε  νναα  εεκκµµααιιεευυττοούύνν  οοιι  ααυυθθόόρρµµηηττεεςς  σσκκέέψψεειιςς  ττωωνν  

ππααιιδδιιώώνν,,  εερρωωττήήσσεειιςς  ππάάννωω  σσεε  εειικκόόννεεςς  ((ZZyyllbbeerrsszzttaajjnn  &&  WWaattttss,,  11998800)),,  εερρωωττήήσσεειιςς  ππάάννωω  σσεε  

κκαατταασσττάάσσεειιςς  ((ππ..χχ..  ππρροοββλλέέψψττεε  ηη  ααλλλλααγγήή  σσεε  κκάάπποοιιοο  ππλληηθθυυσσµµόό  ττηηςς  ττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  ττιι  
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εεππίίδδρραασσηη  θθαα  έέχχεειι  σσεε  κκάάπποοιιοονν  άάλλλλοο  ππλληηθθυυσσµµόό  ττηηςς  ίίδδιιααςς  ααλλυυσσίίδδααςς))  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  ααππόό  ττοονν  

µµααθθηηττήή  νναα  εεφφααρρµµόόσσεειι  ττηη  γγννώώσσηη  ττοουυ  γγύύρρωω  ααππόό  ττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς  κκααιι  όόχχιι  ααππλλάά  νναα  

αανναακκααλλέέσσεειι  µµιιαα  ππρροοφφοορριικκήή  ππλληηρροοφφοορρίίαα..    

ΣΣττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  εερρωωττήήσσεειιςς  ααπποοφφεεύύγγεεττααιι  ηη  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηη  εεππιισσττηηµµοοννιικκώώνν  

όόρρωωνν,,  γγιιαα  νναα  εεκκφφρραασσττοούύνν  τταα  ππααιιδδιιάά  µµεε  δδιικκήή  ττοουυςς  γγλλώώσσσσαα  κκααιι  ππιιοο  εελλεεύύθθεερραα,,  χχωωρρίίςς  νναα  

εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττηη  γγλλώώσσσσαα  ττηηςς  ««σσχχοολλιικκήήςς  εεππιισσττήήµµηηςς»»..  

ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  πποουυ  εελλέέγγχχοουυνν  ττιιςς  δδηηλλωωττιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς88  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  γγιιαα  εεππιισσττηηµµοοννιικκοούύςς  

όόρροουυςς  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  εερρωωττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  γγιιαα  νναα  µµηηνν  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  τταα  

ππααιιδδιιάά  κκααττάά  ττηη  σσυυµµππλλήήρρωωσσήή  ττοουυ..    

ΥΥππάάρρχχοουυνν  εερρωωττήήσσεειιςς  πποουυ  εεξξεεττάάζζοουυνν  ττηηνν  ίίδδιιαα  έέννννοοιιαα    --  κκλλεειιδδίί  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  

µµίίαα  εερρωωττήήσσεειιςς,,  ώώσσττεε  νναα  εεππιιττρρααππεείί  κκάάπποοιιαα  έέρρεευυνναα  ττοουυ  ββααθθµµοούύ  µµεε  ττοονν  οοπποοίίοο  τταα  ππααιιδδιιάά  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ιιδδέέεεςς,,  γγιιαα  νναα  εεξξηηγγήήσσοουυνν  φφααιιννόόµµεενναα  πποουυ  οοιι  εεππιισσττήήµµοοννεεςς  

θθεεωωρροούύνν  όόττιι  ααππααιιττοούύνν  ππααρρόόµµοοιιεεςς  εεξξηηγγήήσσεειιςς  ((CClloouugghh  &&  DDrriivveerr,,  11998866,,  σσ..  447733  --449966))..  

ΗΗ  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  εερρωωττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  ββαασσίίσσττηηκκεε  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  οοδδηηγγίίεεςς  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηη  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  ((ΒΒάάµµββοουυκκααςς,,  11999988,,  σσ..224466  --  226633��  ΠΠααρραασσκκεευυόόπποουυλλοοςς,,  

11998844,,  σσ..  9988  --  112266))..  ΣΣυυµµππεερριιλλήήφφθθηηκκαανν  εερρωωττήήσσεειιςς  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ  ττύύπποουυ  ((ππ..χχ..  κκλλεειισσττέέςς  κκααιι  

ααννοοιικκττέέςς  εερρωωττήήσσεειιςς)),,  ώώσσττεε  νναα  ααξξιιοοπποοιιηηθθοούύνν  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  ττοουυ  κκάάθθεε  ττύύπποουυ  

εερρωωττήήσσεεωωνν..  ΟΟιι  ααννοοιικκττέέςς  εερρωωττήήσσεειιςς  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  σσττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  ττηηςς  

έέρρεευυννααςς,,  µµιιαα  κκααιι  εεππιιττρρέέπποουυνν  σστταα  υυπποοκκεείίµµεενναα  νναα  εεκκφφρραασσττοούύνν  ααυυθθόόρρµµηητταα,,  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  ττοο  δδιικκόό  ττοουυςς  λλεεξξιιλλοογγιικκόό  ππλλοούύττοο,,  ππρράάγγµµαα  πποουυ  εεππιιττρρέέππεειι  ττηη  σσυυννααγγωωγγήή  

σσυυµµππεερραασσµµάάττωωνν  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  σσκκέέψψηηςς  ττοουυςς..  ΟΟιι  ααννοοιικκττέέςς  εερρωωττήήσσεειιςς  ωωσσττόόσσοο  ααφφήήννοουυνν  

µµεεγγάάλλαα  ππεερριιθθώώρριιαα  υυπποοκκεειιµµεεννιισσµµοούύ,,  ττόόσσοο  κκααττάά  ττηη  σσύύννττααξξήή  ττοουυςς  όόσσοο  κκααιι  σσττιιςς  φφάάσσεειιςς  ττηηςς  

εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ττοουυςς  κκααιι  ττηηςς  εερρµµηηννεείίααςς  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττηηςς  έέρρεευυννααςς..  ΟΟιι  κκλλεειισσττέέςς  

εερρωωττήήσσεειιςς  ααννττίίθθεετταα  ααππααιιττοούύνν  λλιιγγόόττεερροο  χχρρόόννοο  ααππάάννττηησσηηςς  κκααιι  εείίννααιι  ππιιοο  ααννττιικκεειιµµεεννιικκήή  ηη  

κκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  κκααιι  ηη  ττααξξιιννόόµµηησσήή  ττοουυςς,,  ωωσσττόόσσοο  οοιι  ππρροοδδιιααττυυππωωµµέέννεεςς  

ααππααννττήήσσεειιςς  δδεενν  εεππιιττρρέέπποουυνν  σσττοο  υυπποοκκεείίµµεεννοο  νναα  εεκκφφρράάσσεειι  εελλεεύύθθεερραα  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττοουυ,,  κκααθθώώςς  

κκααιι  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγιικκήή  κκααιι  ααπποοκκλλίίννοουυσσαα  σσκκέέψψηη  ττοουυ..  ΠΠοολλλλέέςς  ααππόό  ττιιςς  εερρωωττήήσσεειιςς  ττοουυ  

εερρωωττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  έέχχοουυνν  δδύύοο  σσκκέέλληη..  ΤΤοο  ππρρώώττοο  σσκκέέλλοοςς  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  µµίίαα  εερρώώττηησσηη  

πποολλλλααππλλήήςς  εεκκλλοογγήήςς  ((κκλλεειισσττήή)),,  εεννώώ  σσττοο  δδεεύύττεερροο  σσκκέέλλοοςς  ζζηηττεείίττααιι  ααππόό  ττοο  υυπποοκκεείίµµεεννοο  νναα  

ααιιττιιοολλοογγήήσσεειι  ττηη  µµίίαα  κκααιι  µµοοννααδδιικκήή  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  ((ααννοοιικκττήή  εερρώώττηησσηη))..  ΈΈττσσιι  

                                                           
8 Οι δηλωτικές γνώσεις αναφέρονται σε γνώσεις περιεχοµένου, δηλ. γεγονότων, ορισµών, επεξηγήσεων 
κ.τ.λ. 
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εελλααχχιισσττοοπποοιιεείίττααιι  οο  ππααρράάγγοοννττααςς  ττύύχχηη  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ((TTaammiirr,,11998899,,  σσ..  228855  --  229922))  κκααιι  

δδίίννεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  σσττοο  υυπποοκκεείίµµεεννοο  νναα  ππααρρααθθέέσσεειι  ττοονν  ττρρόόπποο  σσκκέέψψηηςς  πποουυ  ττοο  οοδδήήγγηησσεε  

σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εεππιιλλοογγήή..  

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας περιλαµβάνει συνολικά 17 ερωτήσεις. Από αυτές 

οι έξι βασίστηκαν σε ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, οι οποίες επαναδιατυπώθηκαν 

από την γράφουσα ώστε να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση επιστηµονικών όρων και να 

γίνουν πιο κατανοητές από τα παιδιά. Επτά ερωτήσεις διαµορφώθηκαν από την 

ερευνήτρια έτσι ώστε να εκµαιεύσει τις ιδέες και εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών 

για έννοιες και δεξιότητες που µελετά η έρευνα. Οι ερωτήσεις Ε12 και Ε14 

προέρχονται από µια έρευνα των Anderson, Sheldon & Dubay (1990) σε δευτεροετής 

φοιτητές του Πανεπιστηµίου µε κάποιες τροποιήσεις. Η ιδέα για την διατύπωση της 

Ε15 δόθηκε από µια έρευνα των Barker & Carr (1989).  Οι έρευνες των  Griffiths A.K, 

(1985), Webb P. (1990), Barman C.R. (1995) που έγιναν µε µαθητές γυµνασίου ως και 

φοιτητές Πανεπιστηµίου, καθώς και όσες αναφέρονται στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, χρησιµοποιήθηκαν για την ταξινόµηση των απαντήσεων των παιδιών. 

Για τη διατύπωση των ερωτήσεων µε µια φαινοµενολογική περισσότερο προσέγγιση, 

ερευνήθηκαν σχετικές έρευνες: π.χ. Leach et al. (1996), καθώς επίσης βιβλία και άρθρα 

που αναφέρονται σε τεχνικές διερεύνησης των εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών. 

ΤΤοο  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  σσττηηνν  ααρρχχήή  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  δδηηµµοογγρρααφφιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα..  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  

ααυυττάά  θθεεωωρρήήθθηηκκαανν  ααππααρρααίίττηητταα  γγιιαα    ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσµµόό  ττωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  

ττοουυ  δδεείίγγµµααττοοςς,,  όόππωωςς::  φφύύλλοο,,  µµοορρφφωωττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  ππααττέέρραα  ��  µµηηττέέρρααςς,,    µµεεττααββλληηττέέςς  πποουυ  

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  σσχχεεττιικκέέςς  έέρρεευυννεεςς  ((∆∆αανναασσσσήήςς  ��  ΑΑφφεεννττάάκκηηςς,,  11998888))  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττοο  γγννωωσσττιικκόό  

εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  σσυυννοολλιικκάά  

ΤΤέέλλοοςς,,  σσττοο  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  σσυυµµππεερριιλλήήφφθθηηκκαανν  κκααιι  δδύύοο  εειικκόόννεεςς  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  

κκάάννοουυνν  ττοο  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  ππιιοο  εελλκκυυσσττιικκόό,,  ώώσσττεε  νναα  εεννθθααρρρρυυννθθοούύνν  τταα  ππααιιδδιιάά  σσττηη  

σσυυµµππλλήήρρωωσσήή  ττοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  οοππττιικκόό  εερρέέθθιισσµµαα  πποουυ  θθαα  εεννίίσσχχυυεε  ττοονν  

ππρροοββλληηµµααττιισσµµόό  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εερρωωττήήσσεειιςς  

  

33..22..22..  ΗΗ  δδοοκκιιµµαασσττιικκήή  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  εερρωωττηηµµααττοολλοογγίίοουυ  
 
  TToo  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  δδόόθθηηκκεε  ππιιλλοοττιικκάά  ((ppiilloott  ssttuuddyy)),,  ττοο  ∆∆εεκκέέµµββρριιοο,,  σσεε  έένναα  ττµµήήµµαα  

ττηηςς  ΣΣττ΄́  ττάάξξηηςς  ττοουυ  5533οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  
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ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς,,  µµεε  δδύύοο  ππααιιδδιιάά  ττηηςς  ΣΣττ΄́  ττάάξξηηςς,,  ββαασσιισσµµέέννεεςς  σσττιιςς  

εερρωωττήήσσεειιςς  ττοουυ  εερρωωττηηµµααττοολλοογγίίοουυ..  ΣΣκκοοππόόςς  µµααςς  ήήτταανν  νναα  δδοοκκιιµµαασσττεείί  ττοο  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  

ττηηςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  νναα  δδιιααππιισσττωωθθοούύνν  ππιιθθααννάά  κκεεννάά,,  εελλλλεείίψψεειιςς  κκααιι  αασσάάφφεειιεεςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  θθέέλλααµµεε  

νναα  υυπποολλοογγίίσσοουυµµεε  ππόόσσοοςς  εείίννααιι  οο  ααππααρρααίίττηηττοοςς  χχρρόόννοοςς,,  γγιιαα  νναα  σσυυµµππλληηρρωωθθεείί  χχωωρρίίςς  ππίίεεσσηη  

ααππόό  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς..  

  ΤΤοο  ααρρχχιικκόό  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  ππεερριιεελλάάµµββααννεε  2233  εερρωωττήήσσεειιςς..  ΕΕππεειιδδήή  οο  χχρρόόννοοςς  πποουυ  

ααππααιιττοούύσσεε  γγιιαα  ττηη  σσυυµµππλλήήρρωωσσήή  ττοουυ  ήήτταανν  ππάάννωω  ααππόό  µµιιαα  δδιιδδαακκττιικκήή  ώώρραα  κκααιι  ααπποοδδεείίχχθθηηκκεε  

κκοουυρραασσττιικκόό  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  νναα  µµηηνν  ααππααννττοούύνν  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εερρωωττήήσσεειιςς..  ΣΣττοο  

ττεελλιικκόό  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  σσυυµµππεερριιλλάάββααµµεε  1177  εερρωωττήήσσεειιςς..  ΟΟιι  εερρωωττήήσσεειιςς  πποουυ  ααφφααιιρρέέθθηηκκαανν  

ααππόό  ττοο  ααρρχχιικκόό  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο,,  εεππιικκααλλύύππττοονντταανν  ααππόό  άάλλλλεεςς,,  έέττσσιι  δδεε  θθεεωωρροούύµµεε  όόττιι  

χχάάθθηηκκαανν  σσηηµµααννττιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  έέρρεευυνναα..    

  ΟΟρριισσµµέέννεεςς  εερρωωττήήσσεειιςς  πποουυ  ααπποοδδεείίχχθθηηκκαανν  δδυυσσννόόηηττεεςς  ήή  ππααρρααππλλααννηηττιικκέέςς  γγιιαα  ττοουυςς  

µµααθθηηττέέςς  εεππααννααδδιιααττυυππώώθθηηκκαανν  ((ππ..χχ..  ΕΕ66))..  ΚΚλλεειισσττέέςς  εερρωωττήήσσεειιςς  πποουυ  κκρρίίννααµµεε  όόττιι  ππεερριιόόρριιζζαανν  

ττηηνν  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν,,  µµεεττααττρράάππηηκκαανν  σσεε  ααννοοιικκττέέςς  ((ππ..χχ..  ΕΕ1155))..  ΟΟ  

ααππααρρααίίττηηττοοςς  χχρρόόννοοςς  γγιιαα  νναα  σσυυµµππλληηρρωωθθεείί  ττοο  ττεελλιικκόό  εερρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο  ααππόό  τταα  ππααιιδδιιάά  ήήτταανν  

µµιιαα  δδιιδδαακκττιικκήή  ώώρραα..    

  ΤΤέέλλοοςς  ββεελλττιιώώσσααµµεε  ττηη  σσεειιρράά  ττωωνν  εερρωωττήήσσεεωωνν,,  ώώσσττεε  νναα  µµηηνν  κκοουυρράάζζεειι  ττοουυςς  

µµααθθηηττέέςς  κκααττάά  ττηη  σσυυµµππλλήήρρωωσσήή  ττοουυ..  

  

 3.2.3. Η ∆οµή του ερωτηµατολογίου. 

 

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας περιλαµβάνει αρχικά µια εισαγωγική επιστολή. 

Σ� αυτήν γνωστοποιείται στα παιδιά ο σκοπός της έρευνας, περιλαµβάνονται οδηγίες 

για την συµπλήρωσή του, τονίζεται ότι δεν βαθµολογούνται για τις απαντήσεις που θα 

δώσουν και ότι δεν χρειάζεται να γράψουν το όνοµά τους. Τέλος, προτρέποµε τους 

µαθητές να εκφράσουν µε σαφήνεια τι σκέφτονται για κάθε ερώτηση. 

 Ακολουθεί ένα µέρος µε δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, µορφωτικό επίπεδο 

πατέρα � µητέρας) για να προσδιορίσοµε τα χαρακτηριστικά του δείγµατός µας και για 

να ελέγξοµε αν αυτά επηρεάζουν τις υποθέσεις της έρευνας και θα έπρεπε να τα 

συµπεριλάβουµε στο στατιστικό έλεγχο ως συµµεταβλητές. 

 Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 17 ερωτήσεις, 9 από τις οποίες έχουν δύο 

σκέλη (µια κλειστή, πολλαπλής επιλογής, και µία ανοικτή). Έτσι συνολικά    οι 
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ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αναλύονται σε 26, οι οποίες µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν, ως εξής: 

 Ως προς τον τύπο των ερωτήσεων: 

• Ανοικτές ερωτήσεις (12 ερωτήσεις) 

• Κλειστές ερωτήσεις (14 ερωτήσεις). Από αυτές 9 είναι πολλαπλής εκλογής, 

2 είναι τριχοτοµικές (ναι � όχι � δεν ξέρω / συµφωνώ � διαφωνώ �δεν είµαι σίγουρος), 

1 είναι σύντοµης συµπλήρωσης, 1 είναι ιεράρχησης και 1 αντιστοιχήσης.   

 Ως προς το περιεχόµενο των ερωτήσεων περιλαµβάνονται: 

• Ερώτηση, όπου διερευνάται η ικανότητα των παιδιών να φτιάξουν µια 

τροφική αλυσίδα (1:Ε1) 

• Ερωτήσεις, όπου διερευνάται η ικανότητα των παιδιών να προβλέψουν τι 

επίδραση θα έχει µια ξαφνική αλλαγή του µεγέθους ενός πληθυσµού, στο 

µέγεθος ενός άλλου πληθυσµού της ίδιας τροφικής αλυσίδας (8: Ε2Α, Ε2 Β, 

Ε3 Α, Ε3 Β, Ε4Α, Ε4 Β, Ε5 Α, Ε5 Β) 

• Ερώτηση, όπου εξετάζονται η αντιλήψεις των παιδιών σχετικά µε τη 

βαθµιαία µείωση του αριθµού των οργανισµών όσο προχωράµε σε ανώτερα 

τροφικά επίπεδα. (2: Ε6Α, Ε6 Β) 

• Ερωτήσεις, όπου διερευνάται η ικανότητα των παιδιών να κατανοήσουν 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν τη βάση τους στις αλληλεξαρτήσεις 

των ειδών µέσα στις τροφικές αλυσίδες (5: Ε7Α, Ε7 Β, Ε8, Ε9Α, Ε9 Β) 

• Ερωτήσεις, όπου διερευνούνται οι αντιλήψεις των παιδιών για την 

προέλευση της ύλης και της ενέργειας που έχουν ανάγκη τα ζώα για να 

επιβιώσουν: έννοια του καταναλωτή (3: Ε10, Ε12, Ε13) 

• Ερωτήσεις, όπου διερευνούνται οι αντιλήψεις των παιδιών για την 

προέλευση της ύλης και της ενέργειας που έχουν ανάγκη τα φυτά για να 

επιβιώσουν: έννοια του παραγωγού (5: Ε11Α, Ε11 Β, Ε14, Ε15 Α, Ε15 Β) 

• Ερώτηση, όπου διερευνούνται οι αντιλήψεις των παιδιών για την 

αποικοδόµηση: έννοια του αποικοδοµητή (1: Ε16) 

• Ερώτηση, όπου διερευνούνται οι γνώσεις των παιδιών για βασικές 

οικολογικές έννοιες σχετικές µε τις τροφικές αλυσίδες (1:Ε17). 
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 3.3. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

  Η επίδοση του ερωτηµατολογίου έγινε το τελευταίο δεκαήµερο του Μαΐου του 

2001, σε έξι διαφορετικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου, στο 7ο , 20 ο, 36ο, 

34ο, 14ο  και 26ο ∆.Σ. Ηρακλείου, σε ένα τµήµα της Στ΄ τάξης από κάθε σχολείο. 

 Η επίδοση έγινε κατά τη διάρκεια µιας συνηθισµένης σχολικής µέρας, από την 

ίδια την ερευνήτρια, χωρίς να έχει γίνει καµιά προηγούµενη πληροφόρηση των 

µαθητών παρά µόνο των δασκάλων, οι οποίοι όµως δεν ήταν παρόντες στην τάξη 

κατά την διάρκεια συµλήρωσής του. 

 Η ερευνήτρια εξήγησε στα παιδιά πόσο σηµαντική θα είναι η βοήθειά τους για 

την έρευνα, ότι το ερωτηµατολόγιο θα µοιραστεί και σε άλλα παιδιά της Στ΄ 

τάξης, ότι όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυµες, ότι δεν πρόκειται για κάποιου 

είδους διαγώνισµα και ότι ο δάσκαλός τους δε θα έχει καµιά συµµετοχή σε αυτό. 

 Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου διάρκεσε µια διδακτική ώρα για κάθε 

τµήµα, όπως ήταν αναµενόµενο και από την πιλοτική έρευνα, χωρίς να 

παρουσιαστεί κάποια δυσκολία από τα παιδιά. 

 

3.4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

 Η κατηγοριοποίηση και η κωδικοποίηση των απαντήσεων των µαθητών έγινε 

ανάλογα µε το είδος των ερωτήσεων, ώστε να µπορούµε να τις επεξεργαστούµε 

στατιστικά. Αναλυτικότερα η κωδικοποίηση των διάφορων κατηγοριών 

ερωτήσεων παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

 3.4.1. Κλειστές ερωτήσεις: 

 Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής κωδικοποιήθηκαν ανάλογα 

µε το αν ήταν σωστές ή λάθος.  

Για παράδειγµα ,στην ερώτηση 2α δηµιουργήθηκαν δύο κατηγορίες:  

• κατηγορία 1/ σωστή απάντηση, που περιλαµβάνει τους µαθητές που 

επέλεξαν την απάντηση θα µειωθούν 

• και κατηγορία 2/ λάθος απάντηση,  που περιλαµβάνει τους µαθητές που 

επέλεξαν την απάντηση θα µείνουν οι ίδιες ή θα αυξηθούν ή δεν απάντησαν.  



 

 

64

 Η κωδικοποίηση αυτή περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 1, 2α, 3α, 4α, 5α ,6α ,7α ,9α και 

11α . 

 Οι ερωτήσεις 12, 13 και 14 αναλύθηκαν σε έξι ερωτήσεις η κάθε µία , όσες και 

οι δυνατές επιλογές (12α, 12β, 12γ, 12δ, 12ε, 12ζ, 13α, 13β, 13γ, 13δ, 13ε, 13ζ, 14α 

κ.ο.κ.). Κάθε µία από αυτές θεωρήθηκε διχοτοµική και κωδικοποιήθηκε ως εξής: 

κατηγορία 1- σωστή απάντηση/ κατηγορία 2 �λάθος απάντηση.  

 Τέλος, η ερώτηση 17 αναλύθηκε σε τέσσερις επιµέρους ερωτήσεις (17α, 17β, 17γ 

και 17δ) που αντιστοιχούν στις έννοιες παραγωγοί,  καταναλωτές, τροφική 

αλυσίδα και διασπαστές. Κάθε µία από αυτές τις ερωτήσεις θεωρήθηκε 

διχοτοµική και κωδικοποιήθηκε ως εξής: η κατηγορία 1 περιλαµβάνει τις 

απαντήσεις µε σωστή αντιστοίχηση και η κατηγορία 2 τις απαντήσεις µε λάθος 

αντιστοίχηση. 

 

3.4.2. Ανοικτές ερωτήσεις  

 Η κατηγοριοποίηση των ανοικτών ερωτήσεων έγινε µε τη µέθοδο ανάλυσης 

περιεχοµένου (content analysis), έτσι όπως περιγράφεται από τον Βάµβουκα Ι.Μ. 

(1998, σ. 263 - 281). Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για επεξεργασία ποιοτικού 

υλικού και αποσκοπεί στον µετασχηµατισµό ποιοτικών δεδοµένων σε ποσοτικά 

και συνεπώς µετρήσιµα. Η ταξινόµηση των απαντήσεων έγινε ανάλογα µε το θ έ 

µ α  δηλ. τµήµα του λόγου που αντιστοιχεί σε µια ιδέα. Κυρίως εντάχθηκαν στην 

ίδια κατηγορία απαντήσεις που εκφράζουν κοινό νόηµα.  

 Επειδή µας ενδιαφέρει στην παρούσα έρευνα να καταγραφούν οι εναλλακτικές 

αντιλήψεις των παιδιών, οι σχετικές µε τις έννοιες που µελετάµε, 

κατηγοριοποιήθηκε κάθε εναλλακτική αντίληψη που µας βοηθά να κατανοήσοµε 

τον τρόπο σκέψης των παιδιών ακόµη κι αν δεν απαντάται σε ιδιαίτερα µεγάλη 

συχνότητα. Υπάρχουν απαντήσεις που συγχωνεύονται στην πλησιέστερη 

εννοιολογικά κατηγορία, σε κάθε περίπτωση όµως αυτό αναφέρεται. 

 Για να είναι έγκυρο και αποτελεσµατικό το σύστηµα της κατηγοριοποίησης, 

έγινε προσπάθεια να δηµιουργηθούν κατηγορίες που να είναι «εξαντλητικές και 

αµοιβαία αποκλειόµενες» (Βαµβουκας, 1998, σ.275), δηλαδή όλες οι ενότητες 

ανάλυσης να µπορούν να υπαχθούν σε αυτές και µια ενότητα ανάλυσης να µην 

κωδικοποιείται συγχρόνως σε δύο κατηγορίες.  
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 Η ανάλυση περιεχοµένου είναι  «εξ ορισµού αντικειµενική» (Βαµβουκας, 1998, 

σ.274). Αυτό σηµαίνει ότι η ταξινόµηση  ενός σηµασιολογικού στοιχείου στην 

άλφα ή βήτα κατηγορία δεν εξαρτάται από την προσωπικότητα εκείνου που το 

ταξινοµεί. Στη παρούσα έρευνα , περιορίστηκε το στοιχείο της υποκειµενικότητας 

συγκρίνοντας τις κατηγορίες που προέκυψαν µε αυτές ερευνών του εξωτερικού 

και διαπιστώνοντας ότι υπήρχε ταύτιση σε όλες, πλην κάποιων καινούργιων.  

  Επίσης η κατηγοριοποίηση επαναλήφθηκε πολλές φορές από τη γράφουσα, σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήµατα ( από τον Ιούλιο ως το ∆εκέµβριο του 2001), 

ώστε να εξασφαλιστεί ή αξιοπιστία της ανάλυσης περιεχοµένου. 

Τέλος, έγινε προσπάθεια οι κατηγορίες ανάλυσης να είναι κατάλληλες, δηλαδή να 

ταιριάζουν µε τον στόχο της έρευνας. 

 Η ανάλυση περιεχοµένου εφαρµόστηκε στις ερωτήσεις 2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8, 

9β, 10, 11β, 15βκαι 16. Στο παράρτηµα II αναφέρονται οι κατηγορίες 

απαντήσεων για κάθε ανοικτή ερώτηση. 

 

3.4.3. ∆ηµογραφικές µεταβλητές. 

 Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος κωδικοποίησης δηµογραφικών 

µεταβλητών. 

 Για το φύλο, στο στατιστικό πρόγραµµα επεξεργασίας, η παράµετρος «κορίτσι» 

κωδικοποιήθηκε µε τον αριθµό 1 και η παράµετρος «αγόρι» µε τον κωδικό 2. 

 Για το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας υπήρχαν δύο κλειστές 

ερωτήσεις µε τέσσερις επιλογές: δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο πανεπιστήµιο. Οι 

απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν αντίστοιχα µε τους αριθµούς 1, 2, 3 και 4. 

 Η κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των µεταβλητών αναφέρονται στον 

πίνακα ΙV, του παραρτήµατος ΙΙ. 
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4: ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το SPSS 

(Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές επιστήµες).  

 Αρχικά έγινε ποιοτική ανάλυση των µεταβλητών, σύµφωνα µε την 

κατηγοριοποίηση που έχουµε ήδη αναφέρει, εκλαµβάνοντας τα δεδοµένα της έρευνας 

ως κ α τ η γ ο ρ ι κ έ ς  µ ε τ α β λ η τ έ ς. Έτσι καταγράφηκαν οι κατηγορίες 

εναλλακτικών αντιλήψεων και στη συνέχεια η συχνότητα εµφάνισης αυτών στους 

µαθητές της Στ΄ τάξης, που αποτέλεσαν το δείγµα τις έρευνας. Για το σκοπό αυτό 

προσδιορίστηκαν για κάθε ερώτηση οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των 

απαντήσεων. Η ποιοτική ανάλυση επέτρεψε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των 

παιδιών για τα οικολογικά φαινόµενα και οι εξηγήσεις που δίνουν αυτά µε τους δικούς 

τους όρους και γλώσσα, που ήταν και ένας βασικός στόχος της έρευνας.  

 Στις κλειστές ερωτήσεις, εκτός από την καταγραφή των απόλυτων και σχετικών 

συχνοτήτων των απαντήσεων, εφαρµόστηκε και το στατιστικό κριτήριο χ2, θεωρώντας 

το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο πατέρα - µητέρας ως ανεξάρτητες µεταβλητές. 

 

4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 4.2.1. Στοιχεία για την ικανότητα των παιδιών να φτιάξουν µια τροφική 

αλυσίδα  

  Ερώτηση 1: Χρησιµοποίησε τους οργανισµούς σιτάρι, φίδι,  ποντικός,  αετός 

για να φτιάξεις µια τροφική αλυσίδα, συµπληρώνοντας τα παρακάτω κενά�. 

Η ερώτηση 1 διερευνά η ικανότητα των παιδιών να φτιάξουν µια τροφική 

αλυσίδα. Από τα στοιχεία του πίνακα 4.1. προκύπτει, ότι το 76.9% των µαθητών του 

δείγµατος απαντά σωστά. Από το 25 παιδιά που απαντούν λάθος, τα 17 (ποσοστό 

15.7% στο σύνολο του δείγµατος) δίνουν αντίστροφη σύνδεση: αετός→ φίδι→ 

ποντικός→ σιτάρι. Τα παιδιά αυτά γνωρίζουν τις τροφικές σχέσεις των οργανισµών, 

αλλά δεν έχουν κατανοήσει το σύµβολο του βέλους, που χρησιµοποιείται στο σχολείο 

για να δείξει µια διατροφική σχέση. Οι απαντήσεις των υπόλοιπων 7 παιδιών που 
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απαντούν λάθος (ποσοστό 7.4 στο σύνολο του δείγµατος) δείχνουν πλήρη σύγχυση π.χ. 

(φίδι →ποντικός →αετός →σιτάρι). 

 

Πίνακας 4.1. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 1 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%)

Σωστή σύνδεση (σιτάρι→→→→ ποντικός →→→→φίδι →→→→αετός) 83 76.9 

Λάθος σύνδεση/ κενό 25 23.1 

Σύνολο 108 100.0 

 

 4.2.2. Στοιχεία για την ικανότητα των παιδιών να προβλέψουν τι επίδραση 

θα έχει µια ξαφνική αλλαγή του µεγέθους ενός πληθυσµού, στο µέγεθος ενός άλλου 

πληθυσµού της ίδιας τροφικής αλυσίδας. 

Ερώτηση 2: Η ερώτηση 2 διερευνά την ικανότητα των παιδιών να προβλέψουν 

τι συνέπειες θα έχει η µείωση του πληθυσµού της λείας στον πληθυσµό του θηρευτή 

και αποτελείται από δύο σκέλη. 

Ερώτηση 2α:Εάν για κάποιο λόγο οι λαγοί µειωθούν, τι προβλέπεις ότι θα 

συµβεί στις αλεπούδες; 

Ερώτηση 2β: Εξήγησε πώς σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση. 

Από τους πίνακες 4.2. και 4.3. προκύπτει, ότι από τους 101 µαθητές που 

απαντούν σωστά στην Ε2α ,ότι θα µειωθεί ο πληθυσµός του θηρευτή (ποσοστό 93.5%), 

µόνο 95 µαθητές (ποσοστό 88 %) δίνουν τη σωστή ερµηνεία στην Ε2β . Για 

παράδειγµα: «Αν µειωθούν οι λαγοί , θα µειωθούν και οι αλεπούδες λόγω έλλειψης 

τροφής» (022)9. Τρεις µαθητές (ποσοστό 2.8 %) υποστηρίζουν ότι οι αλεπούδες θα 

µείνουν οι ίδιες γιατί «οι λαγοί δεν είναι το µόνο που τρώνε οι αλεπούδες κι έτσι πάλι 

θα βρίσκουν τροφή» (023 και 0107) ή γιατί οι αλεπούδες «θα φύγουν να πάνε κάπου 

αλλού όπου οι λαγοί δε θα έχουν µειωθεί» (078). Σκέφτονται µε όρους τροφικού 

πλέγµατος. 

                                                           
9 αρίθµηση υποκειµένων έρευνας 
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Το 2.8 % των µαθητών υποστηρίζει ότι «οι αλεπούδες θα µείνουν οι ίδιες, γιατί 

εάν οι λαγοί µειωθούν, δεν είναι δυνατόν να µειώνονται και οι αλεπούδες» (036). 

Ένα ποσοστό 1.9 %  υποστηρίζει ότι «όταν µειωθούν οι λαγοί, οι αλεπούδες θα 

µείνουν ίδιες γιατί θα τρώνε µαρούλια» (041) 

 Τέλος, το 4.6 % του δείγµατος δίνει απαντήσεις χωρίς µια ολοκληρωµένη 

ερµηνεία ή λογικό ειρµό π.χ. «οι αλεπούδες µετά θα έχουν πιο πολύ φαγητό» (0106).  

 

Πίνακας 4.2. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 2α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Θα µειωθούν  101 93.5 

Θα µείνουν οι ίδιες/ θα αυξηθούν/ κενό     7   6.5 

Σύνολο 108 100 

 

Πίνακας 4.3. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 2β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες απαντήσεων 
 Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Η µείωση της λείας, θα προκαλέσει µείωση 

του θηρευτή 

95  88.0 

Σκέφτονται µε όρους τροφικού πλέγµατος  3 2.8 

Αλλαγή στον πληθυσµό του θηράµατος δεν 

επηρεάζει πληθυσµό θηρευτή 

3 2.8 

Ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής 

όλων των πληθυσµών που βρίσκονται κάτω 

από αυτόν σε µια τροφική αλυσίδα 

 

2 

 

1.9 

Όχι λογική εξήγηση/ κενό 5          4.6 

Σύνολο           108 100.0 
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 Ερώτηση 3: Η ερώτηση 3 διερευνά την ικανότητα των παιδιών να προβλέψουν 

τι θα συµβεί στον πληθυσµό της λείας, αν αλλάξει ο πληθυσµός του θηρευτή και 

αποτελείται από δύο σκέλη. 

Ερώτηση 3α: Εάν για κάποιο λόγο οι αλεπούδες αυξηθούν, τι προβλέπεις ότι θα 

συµβεί στους λαγούς; 

Ερώτηση 3β: Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση. 

Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 3α και 3β παρουσιάζονται στους 

πίνακες 4.4. και 4.5.. 

Πίνακας 4.4. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 3α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Θα µειωθούν  97 89.8 
Θα µείνουν οι ίδιοι/ θα αυξηθούν/ κενό 11 10.2 

Σύνολο             108          100.0 
 

Πίνακας 4.5. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 3β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Η αύξηση του θηρευτή, θα προκαλέσει 
µείωση της λείας 

95 88 

Οι πληθυσµοί λείας � θηρευτή 
αλλάζουν µε τον ίδιο τρόπο 

4 3.7 

Αλλαγή στον πληθυσµό του θηρευτή 
δεν επηρεάζει θήραµα 

3 2.8 

Αλλαγή στο θηρευτή δεν µπορούν να 
την µεταφέρουν στο θήραµα, αλλά 
θεωρούν ότι είναι συνέπεια 
προηγηθείσας αλλαγής στο θήραµα 

 
2 

 
1.9 

Όχι λογική ή ταυτολογική ερµηνεία 4 3.7 
Σύνολο              108           100.0 

 

 Από τους πίνακες 4.4. και 4.5. διαπιστώνουµε ότι από το 89.8% των µαθητών 

του δείγµατος, που απαντούν σωστά στην ερώτηση 3α  ότι οι αλεπούδες θα µειωθούν, 

µόνο το 88%  αιτιολογεί σωστά την επιλογή του. Για παράδειγµα: «αν αυξηθούν οι 

αλεπούδες θα τρώνε πάρα πολλούς λαγούς µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι λαγοί» (062). 
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 Οι µαθητές σε ποσοστό 4.6 % , πιστεύουν ότι αν το µέγεθος του πληθυσµού του 

θηρευτή αλλάξει, το µέγεθος του πληθυσµού της λείας θα αλλάξει µε τον ίδιο τρόπο 

π.χ. « γιατί άµα αυξηθούν οι αλεπούδες θα αυξηθούν και οι λαγοί» (073). 

 Το 2.8 % των µαθητών υποστηρίζει «ότι αν οι αλεπούδες αυξηθούν, οι λαγοί θα 

µείνουν οι ίδιοι, γιατί για να συµβεί κάτι στους λαγούς πρέπει να είναι κάτι σοβαρό» 

(087). 

 ∆υο µαθητές (1.9 %) θεωρούν ότι οι αύξηση των αλεπούδων οφείλεται σε 

προηγηθείσα αύξηση των λαγών π.χ. «όσο αυξάνονται οι λαγοί, θα αυξάνονται οι 

αλεπούδες (01) 

 Τέλος το 3.7 % δίνουν µη λογική ή ταυτολογική εξήγηση π.χ. «οι αλεπούδες θα 

αυξηθούν» (088). 

 

Η ερώτηση 4 διερευνά την ικανότητα των µαθητών να προβλέψουν τι θα 

συµβεί στους παραγωγούς αν αυξηθούν τα σαρκοφάγα και περιλαµβάνει δύο σκέλη. 

Ερώτηση 4α: Εάν για κάποιο λόγο οι αλεπούδες αυξηθούν, τι προβλέπεις ότι θα 

συµβεί στα µαρούλια; 

Ερώτηση 4β: Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση. 

Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 4α, 4β παρουσιάζονται στους 

πίνακες 4.6. και 4.7.. 

 Από τους πίνακες 4.6. και 4.7. προκύπτει, ότι το 62% των παιδιών απαντά 

σωστά ότι οι παραγωγοί θα αυξηθούν στην ερώτηση 4α, αλλά µόνο το 57.4% δίνουν τη 

σωστή ερµηνεία στην ερώτηση 4β, π.χ. «γιατί οι αλεπούδες τρώνε τους λαγούς και οι 

λαγοί τα µαρούλια. Έτσι θα µείνουν λίγοι λαγοί και θα καταναλώνουν λιγότερα 

µαρούλια» (049). 

 

Πίνακας 4.6. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 4α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες απαντήσεων 
Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Θα αυξηθούν 67 62 
Θα µείνουν τα ίδια/ θα µειωθούν/ κενό 41 38 

Σύνολο              108            100 
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Πίνακας 4.7. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των µαθητών 

στην ερώτηση 4β 

Επιµέρους συχνότητα  
Κατηγορίες απαντήσεων Απόλυτη 

(f) 
Σχετική  

(%) 
 Αύξηση του σαρκοφάγου- θηρευτή προκαλεί µείωση των 
φυτοφάγων και τελικά αύξηση των παραγωγών 

 
62 

 
57.4 

Προβλέπουν αλληλεπιδράσεις µόνο ανάµεσα σε πληθυσµούς 
θηρευτή/ θηράµατος 

23 21.3 

Ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής όλων των 
πληθυσµών που βρίσκονται κάτω από αυτόν σε µια τροφική 
αλυσίδα 

 
9 

 
8.3 

Τελεολογικές: οι οργανισµοί υπάρχουν για τις ανάγκες των 
θηρευτών 

2 1.9 

Αλλαγή στα σαρκοφάγα δεν µπορούν να την µεταφέρουν σε 
κατώτερα τροφικά επίπεδα, αλλά θεωρούν ότι είναι συνέπεια 
προηγηθείσας αλλαγής στα φυτοφάγα ή στους παραγωγούς 

 
2 

 
1.9 

Εάν το µέγεθος ενός πληθυσµού αλλάξει σε µια τροφική 
αλυσίδα, το µέγεθος όλων των υπόλοιπων πληθυσµών θα 
αλλάξει µε τον ίδιο τρόπο 

 
4 

 
3.7 

Όχι ικανοποιητική εξήγηση / κενό 6 5.6 
Σύνολο      108 100.0 

 

 

Το 21.3 % του δείγµατος προβλέπει αλληλεπιδράσεις µόνο ανάµεσα σε 

πληθυσµούς θηρευτή - θηράµατος  π.χ. «τα µαρούλια θα µείνουν τα ίδια επειδή οι 

αλεπούδες δεν τρώνε µαρούλια» (014) ή «τα µαρούλια θα µειωθούν επειδή θα τα τρώνε 

οι λαγοί» (031). 

 Το 8.3% των µαθητών θεωρούν ότι ένα σαρκοφάγο είναι θηρευτής όλων των 

πληθυσµών που βρίσκονται κάτω από αυτόν σε µια τροφική αλυσίδα  π.χ. «τα 

µαρούλια θα µειωθούν γιατί θα τα τρώνε οι αλεπούδες» (036). 

 Οι µαθητές σε ποσοστό 1.9 % δίνουν τελεολογικές ερµηνείες π.χ. «οι αλεπούδες 

δε τρώνε µαρούλια και έτσι θα ξεραθούν» (006) ή «οι αλεπούδες θα φάνε τους λαγούς 

και τα µαρούλια θα ξεραθούν γιατί δε θα τα φάνε» (047).  

 Το 1.9 % των µαθητών δεν µπορεί να µεταφέρει κάποια αλλαγή από τα 

σαρκοφάγα σε κατώτερα τροφικά επίπεδα, αλλά θεωρεί ότι αυτή είναι συνέπεια 

προηγηθείσας αλλαγής στους παραγωγούς ή τα φυτοφάγα π.χ. «όσο αυξάνονται τα 

µαρούλια, τόσο αυξάνονται οι λαγοί κι έτσι αυξάνονται και οι αλεπούδες» (001). Είναι 
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χαρακτηριστικό, ότι και τα δυο παιδιά αυτής της κατηγορίας απαντούν µε τον ίδιο 

τρόπο στην ερώτηση 3β. 

 Το 3.7 % του δείγµατος θεωρεί ότι η µείωση των φυτοφάγων δεν έχει κάποια 

επίδραση στους παραγωγούς π.χ. «θα µείνουν τα ίδια τα µαρούλια επειδή οι αλεπούδες 

θα φάνε τους λαγούς» (069). 

 Τέλος το 5.6 % των παιδιών, αδυνατούν να δώσουν µια ικανοποιητική ερµηνεία 

π.χ. «θα µειωθούν επειδή δε θα προλαβαίνουν να βγαίνουν» (076) ή δεν απαντούν. 

 

Η ερώτηση 5 έχει δύο µέρη και εξετάζει την ικανότητα των παιδιών να 

προβλέψουν τι θα συµβεί στα σαρκοφάγα αν εξαφανιστούν οι παραγωγοί. 

Ερώτηση 5α: Ας υποθέσουµε ότι τα µαρούλια ξεραίνονται. Τι προβλέπεις ότι θα 

συµβεί στις αλεπούδες; 

Ερώτηση 5β: Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση. 

Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 5α, 5β παρουσιάζονται στους πίνακες 4.8. 

και 4.9..  

 Από τους πίνακες 4.8 και 4.9. προκύπτει ότι, οι µαθητές απαντούν σωστά 

(80.6%) στην ερώτηση 5α, ότι οι αλεπούδες θα µειωθούν, αλλά αιτιολογούν σωστά την 

επιλογή τους σε ποσοστό 75 % π.χ. «Aν τα µαρούλια ξεραθούν οι λαγοί δε θα έχουν τι 

να φάνε και θα πεθάνουν. Τότε και οι αλεπούδες δε θα βρίσκουν τροφή και θα 

πεθάνουν κι αυτές» (066).  

 Το 7.4 % του δείγµατος δύο είδη αλληλεξαρτώνται  µόνο εάν άµεσα σχετίζονται 

ως θηρευτής και θήραµα. Για παράδειγµα «θα µείνουν οι ίδιες γιατί οι αλεπούδες δεν 

τρώνε µαρούλια» (033). 

 

Πίνακας 4.8. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 5α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Θα µειωθούν 87 80.6 

Θα µείνουν οι ίδιες/ θα αυξηθούν/ κενό 21 19.4 

Σύνολο 108 100.0 
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 Πίνακας 4.9. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων 

των µαθητών στην ερώτηση 5β 

 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%)

Κατανοούν ότι η εξαφάνιση των παραγωγών 

προκαλεί µείωση των φυτοφάγων και τελικά 

µείωση των σαρκοφάγων 

 

81 

 

75 

Προβλέπουν αλληλεπιδράσεις µόνο ανάµεσα σε 

πληθυσµούς θηρευτή � θηράµατος 

8 7.4 

Ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής όλων 

των πληθυσµών που βρίσκονται κάτω από αυτόν 

σε µια τροφική αλυσίδα 

 

8 

 

7.4 

Σκέφτονται µε όρους τροφικού πλέγµατος 1   0 .9 

Αλλαγή παραγωγών δεν επηρεάζει τα σαρκοφάγα 3 2.8 

Όχι λογική ερµηνεία/ κενό 7 6.5 

Σύνολο         108      100.0 

 

 Το ίδιο ποσοστό παιδιών (7.4%) υποστηρίζει ότι ένας ανώτερος καταναλωτής, 

είναι θηρευτής όλων των υπόλοιπων πληθυσµών που βρίσκονται κάτω από αυτόν σε 

µια τροφική αλυσίδα π.χ. «αν τα µαρούλια ξεραθούν, οι αλεπούδες θα πεθάνουν γιατί 

δε θα ΄χουν τροφή» (030) ή «αν τα µαρούλια ξεραίνονται κάθε τόσο πρέπει να γίνει 

κάτι, για να τρώνε οι αλεπούδες.» (087). Είναι χαρακτηριστικό ότι οκτώ από τα εννιά 

παιδιά  αυτής της κατηγορίας απαντούν µε τον ίδιο τρόπο και στην ερώτηση 4β. 

 Ένα παιδί ( 0.9%) σκέφτηκε  µε όρους τροφικού πλέγµατος π.χ. «οι αλεπούδες 

θα µείνουν οι ίδιες γιατί οι λαγοί δεν τρώνε µόνο µαρούλια κι έτσι οι περισσότεροι θα 

ζήσουν και θα είναι τροφή για τις αλεπούδες. Ακόµη κι αν υποθέσουµε ότι 

εξαφανίζονται οι λαγοί, οι αλεπούδες θα βρουν κάτι άλλο να φάνε» (023). 

 Το 2.8 % των µαθητών θεωρεί ότι αλλαγή παραγωγών δεν επηρεάζει τα 

σαρκοφάγα π.χ. «αν τα µαρούλια ξεραθούν, οι αλεπούδες δε θα πάθουν τίποτα» (024) 
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 Τέλος σε ποσοστό 6.5 % οι µαθητές δεν εκφράζουν µια ολοκληρωµένη 

ερµηνεία ή δεν απαντούν.  

 Στον πίνακα εµφανίζονται τα ποσοστά µαθητών που κατέχει την εναλλακτική 

αντίληψη (%) ανά ερώτηση. 

 

Πίνακας 4.10. Εναλλακτικές αντιλήψεις µαθητών στις ερωτήσεις 2β,3β,4β και 5β 

Ποσοστό µαθητών που κατέχει την 

εναλλακτική αντίληψη (%) 

 

Εναλλακτικές αντιλήψεις µαθητών  

2β 3β 4β 5β 

1. Μια αλλαγή στον πληθυσµό της λείας δεν 

επηρεάζει τον πληθυσµό του θηρευτή 

2.8     

2. Ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής 

όλων των πληθυσµών που βρίσκονται κάτω από 

αυτόν σε µια τροφική αλυσίδα 

 

1.9  

 8.3 7.4 

3. Ένα το µέγεθος ενός πληθυσµού σε µια τροφική 

αλυσίδα αλλάξει, όλοι οι άλλοι πληθυσµοί θα 

αλλάξουν µε τον ίδιο τρόπο 

 

 

 

3.7 

  

4. Μια αλλαγή σε έναν πληθυσµό θα επηρεάσει 

έναν άλλο, εάν άµεσα σχετίζονται ως θηρευτής και 

θήραµα 

  21.3 7.4 

5. Μείωση φυτοφάγων δεν επηρεάζει παραγωγούς   3.7  

6. Αλλαγή στον πληθυσµό του θηρευτή δεν 

επηρεάζει πληθυσµό θηράµατος 

 2.8   

7. Αλλαγή παραγωγών δεν επηρεάζει σαρκοφάγα    2.8 

8. Αλλαγή στα σαρκοφάγα δεν την µεταφέρουν σε 

κατώτερα τροφικά επίπεδα, αλλά τη θεωρούν 

συνέπεια προηγηθείσας αλλαγής στους 

παραγωγούς ή στα φυτοφάγα 

  

 

1.9 

 

 

1.9 

 

9. Οι οργανισµοί υπάρχουν για τις ανάγκες των 

θηρευτών τους 

   1.9  
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4.2.3. Στοιχεία για την ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να 

κατανοήσουν περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν τη βάση τους στις 

αλληλεξαρτήσεις των ειδών της ίδιας τροφικής αλυσίδας. 

 

Η ερώτηση 7 εξετάζει αν οι µαθητές κατανοούν ότι η εισαγωγή ενός ξένου 

είδους σε ένα οικοσύστηµα, επηρεάζει τον πληθυσµό ενός ενδηµικού, όταν είναι 

ανταγωνιστικά ως προς την τροφή και αποτελείται από δύο σκέλη: 

Ερώτηση 7α: Σ� ένα δάσος της Κρήτης ζουν λαγοί. Οι άνθρωποι αποφασίζουν να 

µεταφέρουν ελάφια στο δάσος�Τι προβλέπεις ότι θα συµβεί στους λαγούς ; 

Ερώτηση 7β: Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση.. 

 Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 7α, 7β παρουσιάζονται στους 

πίνακες 4.11. και 4.12.. 

∆ιαπιστώνεται  από τα στοιχεία των πινάκων 4.11. και 4.12., ότι από το 72.2 % 

των µαθητών που απαντούν σωστά ότι οι λαγοί θα µειωθούν στην ερώτηση 7α, µόνο το 

62 % τεκµηριώνει σωστά την επιλογή του π.χ. «οι καταναλωτές των χόρτων θα 

αυξηθούν, θα φάνε όλα τα χόρτα και δε θα έχουν τροφή για να ζήσουν. Και οι λαγοί 

που είναι καταναλωτές των χόρτων, θα µειωθούν» (0100) ή «γιατί τα ελάφια είναι πιο 

µεγάλα και χρειάζονται περισσότερη τροφή. Έτσι θα λιγοστέψουν τα χόρτα κι οι λαγοί 

δε θα έχουν τι να φάνε και θα µειωθούν κι αυτοί» (046). 

 Το 17.6 % των µαθητών προβλέπει αλληλεπιδράσεις µόνο ανάµεσα σε 

πληθυσµούς θηρευτή � θηράµατος π.χ. «θα µείνουν οι ίδιοι γιατί τα ελάφια δεν είναι 

σαρκοφάγα..» (047) ή «γιατί τα ελάφια θα φάνε τους λαγούς και θα µειωθούν οι λαγοί» 

(061). 

Πίνακας 4.11. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 7α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Θα µειωθούν 78 72.2 

Θα µείνουν οι ίδιοι/ θα αυξηθούν/ κενό 30 27.8 

Σύνολο          108          100.0 
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 Πίνακας 4.12. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων 

των µαθητών στην ερώτηση 6β 

 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Κατανοούν ότι η εισαγωγή ενός ξένου είδους 

επιδρά στον πληθυσµό ενός ενδηµικού, όταν είναι 

ανταγωνιστικά ως προς την τροφή 

 

67 

 

62.0 

Μπορούν να προβλέψουν αλληλεπιδράσεις µόνο 

ανάµεσα σε πληθυσµούς θηρευτή � θηράµατος 

19 17.6 

Οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι 10    9.3 

Σκέφτονται µε όρους τροφικού πλέγµατος   1    0.9 

Καµία λογική εξήγηση / κενό  11  10.2 

Σύνολο 108 100.0 

 

 Οι µαθητές σε ποσοστό 9.3 % θεωρούν ότι οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι 

π.χ. «εγώ πιστεύω ότι η τροφή του δάσους φτάνει για όλα τα ζώα και συνεπώς οι λαγοί 

θα µείνουν οι ίδιοι» (05) ή «γιατί θα βρέχει το χειµώνα και θα έχει χόρτα για να τρώνε 

όλοι» (0107). 

 Ένα παιδί (0.9 %) σκέφτεται µε όρους τροφικού πλέγµατος π.χ. «οι λαγοί θα 

µείνουν οι ίδιοι, γιατί θα πάνε αλλού, όπου θα βρίσκουν να τρώνε» (098). 

 Τα παιδιά δίνουν κενές απαντήσεις ή απαντήσεις χωρίς κανένα λογικό ειρµό σε 

ποσοστό 10.2 % . Για παράδειγµα, «γιατί τα ελάφια θα φάνε τα πιο πολλά χόρτα, άρα οι 

λαγοί θα µείνουν οι ίδιοι» (024). 

 

Η ερώτηση 8 διερευνά τις αντιλήψεις των παιδιών για το φαινόµενο της 

βιοσυσσώρευσης.  

Ερώτηση 8: Ο άνθρωπος για να καταπολεµήσει τα αγριόχορτα, τα έντοµα και 

τις διάφορες αρρώστιες που καταστρέφουν τα φυτά που καλλιεργεί, ραντίζει τα 

τελευταία µε φυτοφάρµακα που είναι δηλητήρια. Τα φυτοφάρµακα αυτά δεν 

αποβάλλονται από το σώµα των φυτών και των ζώων. Οι καλλιέργειες µιας περιοχής 
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ραντίστηκαν µε φυτοφάρµακα. Έπειτα από λίγο καιρό βρέθηκαν ψόφιοι αετοί στην 

περιοχή. Πως εξηγείς αυτό το φαινόµενο; 

Οι απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση 8 παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.13.. 

Πίνακας 4.13.  Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 8 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Κατανοούν ότι µέσω των τροφικών αλυσίδων 

µεταφέρεται το φυτοφάρµακο από τον ένα 

οργανισµό στον άλλο  

 

41 

 

38.0 

Θεωρούν τον αετό χορτοφάγο 16 14.8 

Θεωρούν ότι το φυτοφάρµακο επιδρά άµεσα 17 15.7 

Αποδίδουν ηθική ευθύνη στον άνθρωπο 14 13.0 

Θεωρούν υπεύθυνα τα µικρόβια των φυτών για το 

θάνατο των αετών 

1   0.9 

Ταυτολογικές /καµία λογική εξήγηση/ κενό 19   17.6 

Σύνολο       108 100.0 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το 38 % των παιδιών, εξηγούν το 

φαινόµενο µε όρους τροφικής αλυσίδας π.χ. «γιατί οι ποντικοί έφαγαν τα φυτά µε το 

φυτοφάρµακο, τα φίδια έφαγαν τους ποντικούς και οι αετοί τα φίδια» (093) ή «επειδή 

κάποια φυτοφάγα ζώα έφαγαν τα φυτά και δηλητηριάστηκαν. Οι αετοί έφαγαν τα 

φυτοφάγα ζώα και δηλητηριάστηκαν και αυτοί» (066). 

 Το 14.8 % των µαθητών θεωρούν ότι ο αετός είναι χορτοφάγος και συνεπώς 

µπορούν να κατανοήσουν µια αλληλεπίδραση ανάµεσα σε δυο είδη µόνο αν αυτά 

σχετίζονται ως θηρευτής και θήραµα π.χ. «οι αετοί έφαγαν δηλητηριασµένα φυτά..» 

(030). 

 Σε ποσοστό 15.7 % οι µαθητές θεωρούν ότι το φυτοφάρµακο επιδρά άµεσα π.χ. 

«οι αετοί ανέπνευσαν το φυτοφάρµακο» (018) ή «καθώς ο άνθρωπος ράντιζε µπορεί να 



 

 

78

ψέκασε κάποιο λαγό. Όταν πήγε να φάει ο αετός τον λαγό, έφαγε και το δηλητήριο» 

(060).  

 Το 13 % των µαθητών αποδίδουν ηθική ευθύνη στον άνθρωπο για την 

καταστροφή του περιβάλλοντος π.χ. «το εξηγώ ότι είναι απάνθρωπο γιατί η φύση µας 

έστειλε τα πάντα και εµείς τα καταστρέφουµε. Ακόµα να βρουν ένα φάρµακο αλλά 

αυτό να µην καταστρέφει τα πουλιά και τα άλλα αθώα ζώα» (041). 

 Ένα παιδί (0.9 %) θεώρησε υπεύθυνα τα µικρόβια, «τα µικρόβια φάγανε τα 

ραντισµένα φυτά, οπότε ήρθαν µετά οι αετοί έφαγαν τα διάφορα µικρόβια και πέθαναν» 

(08). 

 Τέλος το 17.6 % των παιδιών δίνουν ταυτολογικές απαντήσεις π.χ. «ο άνθρωπος 

είχε ραντίσει σ� αυτήν την περιοχή, πήγαν κοντά οι αετοί και την άλλη µέρα βρέθηκαν 

ψόφιοι» (038) ή απαντήσεις χωρίς κάποια ικανοποιητική εξήγηση π.χ. «τρώνε τα µήλα 

χωρίς να τα πλένουν κι έτσι παθαίνουν δηλητηρίαση οι άνθρωποι» (010) ή δεν 

απαντούν. 

 Η ερώτηση 9 διερευνά τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά µε την εξολόθρευση 

ενός είδους που θεωρείται �επικίνδυνο� για τον άνθρωπο και έχει δυο σκέλη: 

Ερώτηση 9α: Γεωργοί, που καλλιεργούσαν σιτάρια σ� ένα κάµπο, αποφάσισαν να 

εξολοθρέψουν όλα τα φίδια της περιοχής, γιατί τρόµαζαν κάποιους, καθώς έκαναν 

γεωργικές δουλειές. Πως κρίνεις την απόφασή τους αυτή; 

Ερώτηση 9β: Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση.. 

 Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 9α και 9β παρουσιάζονται στους πίνακες 

4.14. και 4.15.. 

 

Πίνακας 4.14. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 9α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

∆ιαφωνώ  71 65.7 

Συµφωνώ /∆εν είµαι σίγουρος �η / κενό  37 34.3 

Σύνολο           108         100.0 
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Πίνακας 4.15. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 9β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%)

Κατανοούν ότι η εξαφάνιση ενός σαρκοφάγου 

προκαλεί αύξηση του φυτοφάγου θηράµατός του και 

συνεπώς µείωση των παραγωγών 

 

32 

 

29.6 

Αξία χρήσης 25 23.1 

Οικολογική αξία 13 12.0 

Εγγενή ή συµβολική αξία 18 16.7 

Καµία λογική εξήγηση /κενό/ δεν ξέρω 20 18.5 

Σύνολο 108      100.0 

 

 Από το 67.5 % των µαθητών που απάντησαν σωστά στο πρώτο σκέλος της 

έβδοµης ερώτησης, µόνο το 29.6 % τεκµηριώνει την επιλογή του, σκεφτόµενο µε όρους 

τροφικής αλυσίδας π.χ. «αν εξολοθρέψουν τα φίδια τα ποντίκια θα πληθύνουν γιατί δε 

θα τα τρώνε. Αλλά τα περισσότερα ποντίκια θα θέλουν περισσότερο σιτάρι. Άρα τα 

ποντίκια θα τους φάνε όλο το σιτάρι» (011). 

 Το 23.1 % του δείγµατος θεωρεί τα φίδια ή τα ποντίκια επικίνδυνα για τον 

άνθρωπο π.χ. «γιατί τα φίδια µπορεί να προκαλέσουν κάποιο κακό στους ανθρώπους κι 

έτσι καλά έκαναν» (059) ή «διαφωνώ, γιατί θα γεµίσει ο τόπος ποντίκια, καλύτερα είναι 

τα φίδια» (0105). 

 Επίσης σωστές απαντήσεις, αλλά η επεξήγηση είναι γενικότερη, δίνει το 12 % 

του δείγµατος που θεωρεί ότι η εξαφάνιση ενός οργανισµού διαταράσσει την τροφική 

αλυσίδα Π.χ. «∆ιαφωνώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα σπάσουν ένα κρίκο της τροφικής 

αλυσίδας. Θα µπορούσαν να περιφράξουν το χώρο για να µην µπαίνουν τα φίδια» (035) 

ή «Αν σκοτώσουν τα φίδια, κάποια άλλα ζώα που τρώνε τα φίδια θα πεθάνουν» (07). 

 Το 16.7 % των µαθητών υποστηρίζει ότι κάθε οργανισµός έχει εγγενή (ιδία) ή 

συµβολική αξία π.χ. «γιατί όλοι πρέπει να έχουν ζωή σ� αυτόν τον κόσµο» (057) ή «τα 

φίδια δεν πρέπει να τα σκοτώνοµαι γιατί υπάρχουν πολύ λίγα στην περιοχή µας» (080). 

Εδώ εντάχθηκαν και οι απαντήσεις που θεωρούν ότι ο θεός εµφύσησε την αξία στη 



 

 

80

φύση π.χ. «κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωµα να σκοτώνει κάτι που το έχει φέρει 

ο θεός» (081)  

 Τέλος το 18.5 % του δείγµατος δεν απαντά ή αδυνατεί να δώσει κάποια 

ικανοποιητική εξήγηση π.χ. «συµφωνώ γιατί οι γεωργοί θα φυτεύουν τα σιτάρια, οι 

ποντικοί θα τα φάνε και τους ποντικούς θα τους φάνε τα φίδια» (055). 

 

4.2.4. Στοιχεία γύρω από τις ιδέες των παιδιών για των αριθµό των 

οργανισµών στα διάφορα τροφικά επίπεδα 

 

 Η ερώτηση 6 αποτελείται από δύο µέρη και διερευνά τις αντιλήψεις των 

µαθητών για τη βαθµιαία µείωση του αριθµού των οργανισµών, όσο προχωράµε σε 

ανώτερα τροφικά επίπεδα.  

Ερώτηση 6α: Σε µια περιοχή υπάρχουν αλεπούδες, µαρούλια και λαγοί. Βάλε 1, 

2, 3 στο αντίστοιχο τετραγωνάκι των οργανισµών αυτών, δείχνοντας ποιοι απ� αυτούς 

πιστεύεις ότι είναι: (3) πάρα πολλοί/ (2) πολλοί/ (1) λίγοι� 

Ερώτηση 6β: Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση. 

Έχουµε αναφέρει ότι ενότητα ανάλυσης είναι το θέµα (τµήµα του λόγου που 

αντιστοιχεί σε µια ιδέα). Στην ερώτηση 6β οι απαντήσεις πολλών µαθητών περιείχαν 

πάνω από µια ιδέα  Οι διαφορετικές ιδέες, που διατύπωσε στην απάντησή του κάθε 

παιδί, καταγράφηκαν χωριστά και εντάχθηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες.  

Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 6α και 6β παρουσιάζονται στους 

πίνακες 4.16. και 4.17.. 

 

Πίνακας 4.16. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 6α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

1: Αλεπούδες/ 3:Μαρούλια/ 2:Λαγοί - Σωστό 69 63.9 

Λάθος απαντήσεις/ κενό  39 36.1 

Σύνολο          108        100.0 
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 Πίνακας 4.17. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων 

των µαθητών στην ερώτηση 6β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Τελεολογική Ι. Οι οργανισµοί υπάρχουν για να 

καλύψουν τις ανάγκες των θηρευτών τους 

34 

 

31.5 

Τελεολογική ΙΙ. Οι θηρευτές είναι λιγότεροι για 

να µην εξαφανιστούν τα θηράµατά τους 

13 12.0 

Περιγραφικές απαντήσεις 16 19.4 

Ανθρωποκεντρικές απαντήσεις 16 14.8 

Τεκµηριωµένες απαντήσεις 5 4.6 

Τα θηράµατα τρώγονται από τους θηρευτές τους 

γι αυτό είναι λιγότερα 

15 13.9 

Καµία λογική εξήγηση / κενό 21 19.4 

 

 Από τα στοιχεία των πινάκων 4.16. και 4.17 προκύπτει, ότι αν και το 63.9 % του 

δείγµατος γνωρίζει πως ιεραρχείται ο αριθµός των οργανισµών από τροφικό επίπεδο σε 

τροφικό επίπεδο, µόνο ένα 4.6% των µαθητών δίνει τεκµηριωµένες εξηγήσεις, χωρίς 

ωστόσο να δίνεται  πάντα η ολοκληρωµένη επιστηµονική απάντηση για τον αριθµό των 

οργανισµών που ανήκουν σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα π.χ. «Χρειαζόµαστε ας 

πούµε 10 µαρούλια για  3 λαγούς, οι οποίοι χρειάζονται σε 1 αλεπού. Άρα αν υπάρχουν 

πολλές αλεπούδες θα χρειαζόµαστε πολύ περισσότερα µαρούλια» (011), «οι οργανισµοί 

που έχουν τους περισσότερους εχθρούς είναι περισσότεροι για να συνεχίσουν να 

υπάρχουν» (022), «οι αλεπούδες δεν έχουν να αντιµετωπίσουν όσους κινδύνους έχουν 

οι λαγοί, γι αυτό δε χρειάζεται να γεννούν περισσότερα µικρά από την τροφή τους» 

(026) και «Επειδή οι παραγωγοί παράγουν περισσότερη τροφή και οι λαγοί 

καταναλώνουν τα µαρούλια η αναλογία θα είναι «µαρούλια :3/ λαγοί :2/ αλεπούδες :1» 

(069). 

 Οι µαθητές που ανήκουν στο υπόλοιπο 95.4 % του δείγµατος αιτιολογούν την 

επιλογή τους µε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω εναλλακτικές αντιλήψεις: 
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• Το 31.5 % του δείγµατος θεωρεί, ότι οι οργανισµοί υπάρχουν για να καλύψουν τις 

ανάγκες των θηρευτών τους (τελεολογική ερµηνεία) π.χ. «τα µαρούλια θα είναι πιο 

πολλά γιατί πολλοί οργανισµοί τρέφονται από αυτά. Οι λαγοί θα είναι πιο λίγοι 

γιατί θα είναι τροφή για πιο λίγους οργανισµούς�» (003). 

• Το 12 % του δείγµατος πιστεύει, ότι οι θηρευτές είναι λιγότεροι για να µην 

εξαφανιστούν τα θηράµατά τους (τελεολογική ερµηνεία) π.χ. «οι αλεπούδες πρέπει 

να είναι λιγότερες για να µην εκλείψουν οι λαγοί» (016). 

• Το 19.4 % του δείγµατος δίνει περιγραφικές απαντήσεις για το κατεστηµένο που 

επικρατεί στη φύση, χωρίς παραπέρα αιτιολόγηση π.χ. «εγώ πιστεύω ότι αν πάω 

στην εξοχή θα συναντήσω πιο πολλά µαρούλια µετά θα δω λιγότερους λαγούς�και 

τέλος πιο λίγες αλεπούδες�» (094) ή «τα µαρούλια θα είναι πιο πολλά διότι στη γη 

βλέπεις πιο σπάνια ένα λαγό ή µια αλεπού απ� ότι βλέπεις ένα µαρούλι.» (051) και 

«διότι από τα φυσικά ξέρω ότι στην τροφική πυραµίδα όσο ανεβαίνουµε 

λιγοστεύουν τα ζώα» (066). Επίσης κάποια παιδιά υποστηρίζουν ότι οι οργανισµοί 

είναι λίγοι ή πολλοί εξαιτίας του ρυθµού γεννήσεων ή της ηθολογίας τους, χωρίς 

όµως να αιτιολογούν γιατί συµβαίνει αυτό π.χ. «οι λαγοί γεννούν πολλά µικρά, ενώ 

οι αλεπούδες δύο ως τρία µικρά» (014) ή «οι αλεπούδες είναι λιγότερες γιατί οι 

λαγοί τρέχουν πιο γρήγορα και είναι δύσκολο να τους πιάσουν» (085). 

•  Το 14.8 % των παιδιών υποστηρίζουν, ότι οι οργανισµοί είναι πολλοί ή λίγοι 

εξαιτίας ανθρώπινης παρέµβασης π.χ. «τα µαρούλια είναι πιο πολλά γιατί τα 

καλλιεργούν οι άνθρωποι. Κάθε µέρα τα ποτίζουν..» (070) ή «τα µαρούλια είναι 

πάρα πολλά γιατί αν φύτρωναν µόνα τους θα ήταν πιο λίγα, όµως τα καλλιεργούν οι 

άνθρωποι. Οι λαγοί θα ήταν πιο πολλοί αν ο άνθρωπος δε τους σκότωνε.. Οι 

αλεπούδες είναι λίγες γιατί ο άνθρωπος τις σκοτώνει�» (035)  ή « τους λαγούς 

τους σκοτώνοµε. Υπάρχει όµως η περίοδος του λαγού  κι έτσι δε θα έχουν πολύ 

κάθοδο. Οι αλεπούδες θα έχουν µείωση γιατί  οι λαγοί θα προστατεύονται» (083). 

• Το 13.9 % των µαθητών εκφράζουν την άποψη ότι τα θηράµατα τρώγονται από 

τους θηρευτές τους γι αυτό είναι λιγότερα π.χ. «οι λαγοί τρώνε τα µαρούλια γι αυτό 

και είναι λίγα τα µαρούλια/1 ενώ οι αλεπούδες τρώνε τους λαγούς γι αυτό και οι 

αλεπούδες/3 είναι περισσότερες από τους λαγούς/2» (073) ή «οι λαγοί τρώνε τα 

µαρούλια κι έτσι µειώνονται τα µαρούλια, µετά όµως οι αλεπούδες τρώνε τους 

λαγούς κι έτσι µειώνονται οι λαγοί» (084). 
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 Τέλος, το 19.4 % των µαθητών δεν απαντά ή δίνει απαντήσεις χωρίς λογική 

εξήγηση π.χ. «επειδή αν τα µαρούλια ήταν πιο πολλά οι λαγοί θα ήταν πιο λίγοι, και αν 

ήταν πιο πολλοί οι λαγοί θα ήταν πιο λίγες οι αλεπούδες» (059). 

 

4.2.5. Στοιχεία για τις ιδέες των µαθητών της Στ΄ τάξης του ∆.Σ., σχετικά 

µε την προέλευση της ύλης και της ενέργειας που έχουν ανάγκη τα ζώα για να 

επιβιώσουν ( έννοια του καταναλωτή). 

Η ερώτηση 10 διερευνά τις αντιλήψεις των µαθητών για την έννοια της τροφής 

(δηλ. από πού προµηθεύονται τα ζώα ύλη και ενέργεια) 

Ερώτηση 10: «Ένα παιδί χρειάζεται τροφή για να ζήσει και να µεγαλώσει�» 

Πως η τροφή που καθηµερινά καταναλώνει ένα παιδί, το βοηθά να µεγαλώσει και να 

µείνει ζωντανό; 

Οι απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση 10 παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.18.. 

 

Πίνακας 4.18. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 10 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%)

Η τροφή παρέχει ενέργεια και υλικά απαραίτητα για 

την καλή λειτουργία του οργανισµού 

13  12.0 

Η τροφή είναι πηγή ενέργειας 27  25.0 

Η τροφή παρέχει τα απαραίτητα υλικά για τον 

οργανισµό 

24  22.2 

Η τροφή παρέχει υλικά για τη δόµηση του σώµατος 8    7.4 

Καµία λογική εξήγηση/ δεν ξέρω/ κενό 36   33.3 

Σύνολο       108 100.0 

 

 Το 12 % των µαθητών απαντά σωστά ότι η τροφή παρέχει ενέργεια και υλικά 

αναγκαία για τον οργανισµό. Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούν διάφορες 

λέξεις για να εκφράσουν την έννοια της ενέργειας όπως ενέργεια, θερµίδες, δύναµη, η 

τροφή µε την καύση µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. Επίσης αναφέρουν ως 



 

 

84

απαραίτητα υλικά το σίδηρο, το ασβέστιο, ιχνοστοιχεία, τις βιταµίνες, πρωτείνες, 

θρεπτικά συστατικά κ.α. Χωρίς όµως πάντα να διευκρινίζουν ότι τα υλικά αυτά είναι 

απαραίτητα για τη δόµηση του σώµατος. Για παράδειγµα «η τροφή µας βοηθάει να 

µεγαλώνουµε δίνοντάς µας ενέργεια. Επίσης ο οργανισµός µας κρατάει τα θρεπτικά 

συστατικά που µας βοηθάνε στην ανάπτυξη» (052) ή «η τροφή δίνει στον οργανισµό 

µας διάφορα ιχνοστοιχεία, σίδηρο ασβέστιο κ.α. που βοηθούν τον οργανισµό να 

µεγαλώσει. Η τροφή καταναλώνεται µε την καύση της και µετατρέπεται σε κινητική 

ενέργεια» (095). 

 Το 25% των µαθητών θεωρεί ότι η τροφή είναι πηγή ενέργειας. π.χ. «ο 

άνθρωπος χρειάζεται ενέργεια για να εκπληρώσει τις βιολογικές του ανάγκες. Η τροφή 

παθαίνει καύση κι έτσι παίρνοµε ενέργεια» (092) ή «η τροφή του δίνει ενέργεια για να 

ζήσει» (016). Κάποια παιδιά αποδίδουν την έννοια της ενέργειας µε  άλλες εκφράσεις. 

∆ύο παιδιά (070,072) χρησιµοποιούν τη λέξη δύναµη αντί για ενέργεια π.χ. «όταν 

τρώµε παίρνοµε δύναµη και µπορούµε να ζήσοµε» (072). ∆ύο άλλα παιδιά (022, 078) 

αναφέρουν τις θερµίδες π.χ. «µε το φαγητό παίρνουµε θερµίδες κι έτσι µπορούµε να 

παίξοµε και να πάµε σχολείο» (078). Τέλος σ� αυτή την κατηγορία εντάχθηκε και η 

απάντηση ενός παιδιού  που υποστήριξε ότι οι βιταµίνες που περιέχει η τροφή δίνουν 

ενέργεια στο παιδί (020). 

 Το 22.2 % των παιδιών πιστεύει ότι η τροφή παρέχει απαραίτητα υλικά για τον 

οργανισµό. π.χ. «η τροφή περιέχει θρεπτικές ουσίες που είναι χρήσιµες για τον 

οργανισµό» (012) ή «κάθε φαγητό έχει διαφορετικά αγαθά για το σώµα µας. Ας πούµε 

το γάλα έχει σίδηρο που το χρειαζόµαστε πολύ» (079). 

 Το 7.4 % του δείγµατος θεωρεί ότι η τροφή παρέχει υλικά για τη δόµηση του 

σώµατος. π.χ. «το φαί περιέχει συστατικά όπως πρωτείνες, ασβέστιο που πάνε στα 

κοκάλα και τα απορροφούν. Και αυτά το κάνουν να µεγαλώσει και να είναι γερό» (077) 

ή π.χ. «µε το πεπτικό σύστηµα τρέφονται τα κύτταρα κι έτσι το παιδί µένει ζωντανό» 

(026). 

 Τέλος 33.3 % των απαντήσεων είναι ταυτολογικές π.χ. «το φαγητό µας βοηθά 

να ψηλώσουµε και να µεγαλώσουµε. Γι αυτό πρέπει να τρώµε για να µην πεθάνουµε» 

(080) ή δεν περιέχουν  κάποια ικανοποιητική εξήγηση π.χ. «το παιδί χρειάζεται 200 γρ. 

τροφή την ηµέρα» (061) ή ακόµη δηλώνουν «δεν ξέρω». 
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Η ερώτηση 12 διερευνά τις αντιλήψεις των παιδιών για την προέλευση της 

ενέργειας που έχουν ανάγκη τα ζώα για να ζήσουν:  «Ο άνθρωπος χρειάζεται ενέργεια 

για να ζήσει. Από πού κυρίως πιστεύεις ότι παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται;». 

Αποτελείται από έξι υποερωτήσεις, όσες και οι δυνατές επιλογές: 

Ερώτηση 12α: Από τον αέρα; - Ερώτηση 12β: Από το νερό;  

Ερώτηση 12γ: Από τον ήλιο; - Ερώτηση 12δ: Από την άσκηση; 

Ερώτηση 12ε: Από το κρέας; - Ερώτηση 12ζ: Από το ψωµί;  

 Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 12α � 12ζ παρουσιάζονται στους 

πίνακες 4.19. � 4.24.. 

Πίνακας 4.19. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 12α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 54 50 
Λάθος 54 50 

Σύνολο                  108                   100 
 
 
Πίνακας 4.20. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 12β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 23 21.3 
Λάθος 85 78.7 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.21. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 12γ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 74 68.5 
Λάθος 34 31.5 

Σύνολο                  108                  100.0 
 
Πίνακας 4.22. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 12δ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 77 71.3 
Λάθος 31 28.7 

Σύνολο                  108                 100.0 
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Πίνακας 4.23. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 12ε 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 60 55.6 
Λάθος 48 44.4 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.24. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 12ζ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 53 49.1 
Λάθος 55 50.9 

Σύνολο                  108                 100.0 
 

Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τους παραπάνω πίνακες, διαπιστώνουµε 

ότι ενώ το 55.6 %  και το 49.1 % του δείγµατος απαντά σωστά ότι ο άνθρωπος 

προµηθεύεται ενέργεια από το κρέας και το ψωµί αντίστοιχα, ωστόσο ένα µεγάλο 

ποσοστό των παιδιών θεωρεί ταυτόχρονα λανθασµένα ότι πηγές ενέργειας για τα ζώα 

είναι και ο αέρας (50 %), το νερό (78.7 %), ο ήλιος (31.5 % ) και η άσκηση (28.7  %). 

Μόνο ένα παιδί (0.9 %) επέλεξε µόνο το κρέας και το ψωµί ως πηγή ενέργειας 

για τον άνθρωπο (093). 

 
 Η ερώτηση 13 διερευνά τις αντιλήψεις των µαθητών για την προέλευση της 

ύλης που χρειάζεται ένα παιδί για να αναπτυχθεί: «ένα µικρό παιδί κάθε µέρα ψηλώνει 

και γίνεται βαρύτερο. Από πού πιστεύεις ότι παίρνει τα υλικά που χρειάζεται για να 

µακρύνουν τα κόκαλα του και να παχύνει το σώµα του;». Αποτελείται από έξι 

υποερωτήσεις, όσες και οι δυνατές επιλογές: 

Ερώτηση 13α: Από τον αέρα; - Ερώτηση 13β: Από το νερό;  

Ερώτηση 13γ: Από τον ήλιο; - Ερώτηση 13δ: Από την άσκηση; 

Ερώτηση 13ε: Από το κρέας; - Ερώτηση 13ζ: Από το ψωµί;  

Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 13α � 13ζ παρουσιάζονται στους 

πίνακες 4.25. 4.30.. 
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Πίνακας 4.25. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 13α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 90 83.3 
Λάθος 18 16.7 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.26. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 13β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 47 43.5 
Λάθος 61 56.5 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.27. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 13γ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 98 90.7 
Λάθος 10   9.3 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.28. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 13δ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 74 68.5 
Λάθος 34 31.5 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.29. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 13ε 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 79 73.1 
Λάθος 29 26.9 

Σύνολο                  108                 100.0 
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Πίνακας 4.30. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 13ζ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 73 67.6 
Λάθος 35 32.4 

Σύνολο                  108                 100.0 
 

Από τα δεδοµένα της έρευνας που συγκεντρώθηκαν στους παραπάνω πίνακες 

προκύπτει ότι ενώ το 73.1 % και το 67.6 % του δείγµατος υποστηρίζει σωστά ότι το 

παιδί προµηθεύεται υλικά για την ανάπτυξή του από το κρέας και το ψωµί αντίστοιχα, 

παράλληλα ένα ποσοστό των µαθητών θεωρεί  ως πηγή υλικών τον αέρα (16.7 %), το 

νερό (56.5 %), τον ήλιο (9.3 %) και την άσκηση (31.5 %). 

 Μόνο το 7.4 % του δείγµατος υποστηρίζει ότι το παιδί προµηθεύεται υλικά για 

την ανάπτυξή του αποκλειστικά από το κρέας και το ψωµί (002, 018, 039, 041, 043, 

073, 084, και 090). 

 
 4.2.6. Στοιχεία  για τις ιδέες των µαθητών του δείγµατος σχετικά µε την 

προέλευση ύλης και ενέργειας που έχουν ανάγκη τα φυτά για να επιβιώσουν 

(έννοια του παραγωγού) 

Η ερώτηση 11 εξετάζει τις αντιλήψεις των µαθητών για την προέλευση της 

ενέργειας που έχουν ανάγκη τα φυτά για να φωτοσυνθέσουν. 

Ερώτηση 11α: Ένα δέντρο χρειάζεται το φως του ήλιου για να ζήσει; 

Ερώτηση 11β: Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση.. 

Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 11α και 11β παρουσιάζονται στους πίνακες 

4.31. και 4.32.. 

 

Πίνακας 4.31. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 11α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Ναι  90 83.3 
Όχι/ ∆εν ξέρω /κενό  18                   16.7 

Σύνολο                  108                 100.0 
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Πίνακας 4.32. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 11β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Το φως του ήλιου είναι απαραίτητο για 

τη φωτοσύνθεση 

41 38.0 

Εναλλακτικές αντιλήψεις σε σχέση µε 

το φως και τη φωτοσύνθεση 

7   6.5 

Περιγραφικές 9   8.3 

Βιταλιστικές  34 31.5 

Καµία λογική εξήγηση/ δεν ξέρω/ κενό 17 15.7 

Σύνολο             108          100.0 

 

 Από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι ενώ το 83.3 % των 

µαθητών σωστά απαντούν στην ερώτηση 7α ότι χρειάζεται ο ήλιος στα φυτά, µόνο ένα 

38 % του δείγµατος τεκµηριώνει την επιλογή του. Για παράδειγµα: «χρειάζεται τον 

ήλιο για να κάνει την φωτοσύνθεση. Από τη φωτοσύνθεση το φυτό τρέφεται.» (03). Τα 

περισσότερα παιδιά περιγράφουν τη φωτοσύνθεση µε όρους παρασκευής τροφής και 

µόνο δύο από αυτά (1.9 %) µε όρους εξοικονόµησης ενέργειας (0107, 031) π.χ. «τα 

δέντρα χρειάζονται ήλιο για να ζήσουνε, γιατί έτσι παίρνουν ενέργεια» (0107). 

 Το 6.5 % των παιδιών απαντούν µε µια σειρά από εναλλακτικές αντιλήψεις σε 

σχέση µε το φως και τη φωτοσύνθεση. Αναλυτικότερα, πέντε παιδιά ( 4.6 %) θεωρούν 

ότι τα φυτά χρησιµοποιούν τη θερµότητα από τον ήλιο ως ενέργεια για να ζήσουν  π.χ. 

«..το φως δίνει θερµότητα που είναι απαραίτητη στα δέντρα.» (071). Ένα παιδί (0.9%) 

θεωρεί ότι το φως αποτελείται από υλικά π.χ. «γιατί το φως έχει συστατικά πολλά που 

βοηθάει το δέντρο στη φωτοσύνθεση» (042). Τέλος, δύο παιδιά (1.9%) υποστηρίζουν 

ότι η φωτοσύνθεση είναι ουσία π.χ. «το δέντρο χρειάζεται το φως του ήλιου για να 

κάνει φωτοσύνθεση που είναι η τροφή του» (015).  

 Οι µαθητές σε ποσοστό 8.3 % δίνουν περιγραφικές ερµηνείες π.χ. «το 

σκέφτηκα, επειδή άµα το φυτό δεν είναι στον ήλιο κιτρινίζει και πεθαίνει» (010) ή 

«Ένα φυτό ή ένα δέντρο µείνει χωρίς να το κοιτάζει ο ήλιος θα ξεραθεί. Αυτό φαίνεται 

και από την πείρα. Αν βάλοµε ένα φυτό δίπλα στο παράθυρο, θα βλέπουµε ότι το φυτό 
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θα πήγαινε να κολλήσει στο παράθυρο, που φαίνεται ο ήλιος» (089). Τέλος, υπάρχουν 

τρία παιδιά (068, 079 και 085) σύµφωνα µε τις οποίες τα δέντρα χρειάζονται τον ήλιο, 

για να διατηρούν τα φύλλα τους πυκνά, µακριά και πράσινα π.χ. «Το δέντρο χρειάζεται 

το φως του ήλιου για να είναι τα φύλλα του πράσινα. Χωρίς πράσινο θα ξεραινότανε 

(079). 

 Ένα υψηλό ποσοστό παιδιών (31.5 %) δίνει βιταλιστικές απαντήσεις π.χ. «�το 

δέντρο για να ζήσει χρειάζεται νερό, χώµα, φως και χωρίς το φως ή και οτιδήποτε από 

αυτή την αλυσίδα θα πεθάνει.» (050) ή «τα δέντρα χρειάζονται το φως του ήλιου για να 

ζήσουν, γιατί εάν δεν υπήρχε το φως τα δέντρα θα ξεραίνονταν» (063). Εδώ εντάσσεται 

η ανθρωποκεντρική απάντηση ενός παιδιού «το φως του ήλιου χρειάζεται για να µην 

ξεραθούν τα δέντρα και δεν έχουµε έπειτα εµείς καθαρό αέρα» (106) 

 Το 15.7 % των παιδιών δεν απαντά ή δε δίνει κάποια ικανοποιητική εξήγηση 

π.χ. «γιατί δεν είναι να είναι συνέχεια ο ήλιος από πάνω του» (028). 

 

Η ερώτηση 14 εξετάζει τις αντιλήψεις των µαθητών για την προέλευση της 

ενέργειας που έχει ένα φυτό για να επιβιώσει: «ένα φυτό χρειάζεται ενέργεια για να 

ζήσει και να µεγαλώσει. Από πού πιστεύεις ότι προέρχεται η ενέργεια που χρειάζεται το 

φυτό;» Αποτελείται από έξι υποερωτήσεις, όσες και οι δυνατές επιλογές: 

Ερώτηση 14α: Από τον αέρα; - Ερώτηση 14β: Από το νερό; 

Ερώτηση 14γ: Από τον ήλιο; - Ερώτηση 14δ: Από το χώµα; 

Ερώτηση 14ε: Από τα έντοµα; - Ερώτηση 14ζ: Από το λίπασµα; 

Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις 14α � 14ζ παρουσιάζονται στους πίνακες 

4.33. � 4.38.. 

 

 
Πίνακας 4.33. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 14α 
 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 75 69.4 
Λάθος 33 30.6 

Σύνολο                  108                 100.0 
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Πίνακας 4.34. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 14β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 24 22.2 
Λάθος 84 77.8 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.35. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 14γ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 81 75 
Λάθος 27 25 
Σύνολο                  108                   100 
 
 
Πίνακας 4.36. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 14δ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 34 31.5 
Λάθος 74 68.5 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.37. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 14ε 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 105 97.2 
Λάθος    3   2.8 
Σύνολο                  108                 100.0 
 
 
Πίνακας 4.38. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 
µαθητών στην ερώτηση 14ζ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστό 65 60.2 
Λάθος 43 39.8 

Σύνολο                  108                 100.0 
 
 Από τα δεδοµένα προκύπτει ότι ενώ το 75 % του δείγµατος απαντά σωστά ότι 

τα φυτά προσλαµβάνουν ενέργεια από τον ήλιο,  ωστόσο ένα ποσοστό των µαθητών 
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υποστηρίζει παράλληλα ότι πηγή ενέργειας για τα φυτά είναι ο αέρας (30.6 %), το νερό 

(77.8 %), το χώµα (68.5 %), τα έντοµα (2.8 %) και το λίπασµα (39.8 %). 

 Μόνο 9.2 % του δείγµατος υποστηρίζει ότι τα φυτά προσλαµβάνουν ενέργεια 

αποκλειστικά από τον ήλιο (006, 012, 027, 029, 047, 055, 056, 072, 080 και 094). 

 

Η ερώτηση 15 διερευνά τις αντιλήψεις των παιδιών για την έννοια του 

παραγωγού και περιλαµβάνει δύο σκέλη: 

Ερώτηση 15α: Ένα µικρό δεντράκι µε το πέρασµα του καιρού γίνεται ένα 

τεράστιο µε χοντρό κορµό. Πως τρέφεται το δεντράκι για να µεγαλώσει; 

Πίνακας 4.39. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των µαθητών 

στην ερώτηση 15α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%)

Φτιάχνει µόνο του την τροφή του 32 29.6 
Παίρνει την τροφή του από τον αέρα/ χώµα/ νερό/ 
κενό 

76 70.4 

Σύνολο      108     100.0 
 

 

Ερώτηση 15β: Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την απάντηση.. 

Πίνακας 4.40. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 15β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%)

Τα φυτά είναι παραγωγοί ή φωτοσυνθέτουν 18 16.7 
Ελλιπή Περιγραφή της φωτοσύνθεσης 12 11.1 
Τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το χώµα 37 34.3 
Το νερό είναι η τροφή των φυτών 18 16.7 
Στο νερό είναι διαλυµένη η τροφή των φυτών 10  9.3 
Τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το διοξείδιο 
του άνθρακα 

 1  0.9 

∆ιατηρούν ετεροτροφική και αυτοτροφική άποψη  2  1.9 
Ταυτολογικές/ δεν ξέρω/ κενό 10  9.3 

Σύνολο        108     100.0 
 
 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας από το 29.6 % των µαθητών που 

επιλέγουν σωστά στην 15α ότι τα φυτά φτιάχνουν µόνα τους την τροφή τους, µόνο το 
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16.7 % υποστηρίζει ότι αυτό συµβαίνει επειδή είναι παραγωγοί ή επειδή 

φωτοσυνθέτουν. Για παράδειγµα «είναι παραγωγός τροφής. Άρα την τροφή του τη 

φτιάχνει µόνο του» (011) ή «µε το φως του ήλιου το δέντρο µπορεί και φωτοσυνθέτει. 

Έτσι φτιάχνει µόνο του την τροφή του» (062). 

 Το 70.4 % του δείγµατος δίνει άλλες όχι τεκµηριωµένες εξηγήσεις, όπως: 

 Το 11.1 % των παιδιών δίνουν µια ελλιπή ή λανθασµένη περιγραφή της 

διαδικασίας µε την οποία τα φυτά φτιάχνουν µόνα τους την τροφή τους, χωρίς να 

αναφέρουν τον όρο φωτοσύνθεση, π.χ. «επειδή το βοηθάει ό ήλιος το νερό και το 

λίπασµα» (014) ή «φτιάχνει µόνο του την τροφή του χρησιµοποιώντας αέρα, χώµα και 

νερό» (035) ή «παίρνοντας ουσίες από τα φυσικά φαινόµενα (βροχή, ήλιο) ..τη φτιάχνει 

µόνο του» (044) και «τα φυτά παίρνουν τις ανόργανες ουσίες από το χώµα και τις 

µετατρέπουν σε οργανικές, έτσι φτιάχνουν µόνα τους την τροφή τους» (005). 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών (34.3 %) θεωρεί ότι τα φυτά παίρνουν την 

τροφή τους από το χώµα π.χ.«οι ρίζες του φυτού είναι στο χώµα και παίρνει από εκεί 

την τροφή του» (047) ή «τα δέντρα φυτεύονται στο χώµα κι ακόµα κι όταν δεν έχουν 

νερό ζουν» (080) ή «το χώµα έχει θρεπτικές ουσίες και τις παίρνει το φυτό και ζει» 

(098). 

 Το 16.7 % των µαθητών δηλώνει ότι το νερό είναι η τροφή των φυτών  π.χ. 

«όταν ποτίζουµε το φυτό µε νερό αυτό µεγαλώνει, δηλαδή αυτό είναι η τροφή του» 

(064) ή «γιατί τα δέντρα χρειάζονται νερό να µεγαλώσουν, αλλιώς ξεραίνονται» (091). 

 Ενώ, ένα 9.3 % του δείγµατος θεωρεί ότι τα  φυτά παίρνουν την τροφή τους από 

το νερό π.χ. «το νερό το βοηθάει να µεγαλώσει γιατί έχει θρεπτικά συστατικά και όταν 

βρέχουµε το χώµα, το νερό πηγαίνει στις ρίζες και οι ρίζες το µεταφέρουν σε όλο το 

σώµα του» (004).  

 Ένα παιδί (0.9 %) δηλώνει ότι «το διοξείδιο του άνθρακα είναι η τροφή του 

φυτού» (058). 

 ∆υο παιδιά (1.9 %) φαίνεται να διατηρούν την αυτοτροφική άποψη, ενώ 

δηλώνουν ότι το φυτό παίρνει την  τροφή του από το νερό ή το χώµα π.χ. «τα φυτά 

παίρνουν την τροφή τους από το νερό, γιατί το νερό έχει µέσα διάφορα υλικά που τα 

χρειάζεται για να φτιάξει την τροφή του» (037) και «παίρνει την τροφή του από το 

χώµα, γιατί από κει παίρνει νερό και άλλα για να φτιάξει την τροφή του» (061)..  
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 Το 9.3 % των µαθητών απαντούν «δεν ξέρω» ή ταυτολογικά π.χ. «το δέντρο 

µεγαλώνει σιγά � σιγά, για να µεγαλώσει ο κορµός» (067).  

 

 4.2.7. Στοιχεία για τις ιδέες των µαθητών του δείγµατος για την 

αποικοδόµηση (έννοια του αποικοδοµητή) 

 

 Η ερώτηση 16 διερευνά τις αντιλήψεις των παιδιών για την έννοια του 

αποικοδοµητή: «κοίταξε προσεκτικά το πουλάκι της εικόνας. Μετά το θάνατό του, τι 

πιστεύεις ότι έγινε το υλικό από το οποίο ήταν φτιαγµένο το σώµα του;» 

Πίνακας 4.41. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 16 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%)

Τα µικρόβια ή οι διασπαστές προκαλούν την 

αποσύνθεση του. Μετατρέπεται σε ανόργανα 

υλικά ή χώµα 

 

  8 

 

  7.4 

Οι οργανισµοί ή µικροοργανισµοί το 

χρησιµοποιούν ως τροφή 

31 28.7 

Έγινε λίπασµα µε την πάροδο του χρόνου 19 17.6 

Ένα µέρος έλιωσε, ένα µέρος το έφαγαν τα 

ζώα ή οι µικροοργανισµοί 

 9  8.3 

Έγινε µανιτάρια µύκητες 17 15.7 

Το υλικό εξαφανίζεται µε το χρόνο ή µέσα 

από φυσικές διεργασίες 

11 10.2 

Οι µικροοργανισµοί διαλύουν το υλικό κι έτσι 

εξαφανίζεται 

  1  0.9 

Καµία λογική εξήγηση/ δεν ξέρω/ κενό 12 11.1 

Σύνολο             108     100.0 
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 Μόνο το 7.4 % των µαθητών περιγράφει σωστά την αποικοδόµηση π.χ. 

«υπάρχουν οι διασπαστές όπου αυτοί µετατρέπουν τους νεκρούς οργανισµούς σε 

ανόργανα συστατικά» (064). 

 Το υπόλοιπο 92.6 % του δείγµατος δίνει µια σειρά από απαντήσεις όπου 

φαίνεται ότι τα παιδιά πιστεύουν είτε ότι ένα µέρος του υλικού διατηρείται, είτε ότι το 

υλικό του νεκρού οργανισµού εξαφανίζεται. 

 Μερική διατήρηση: 

 Το 28.7 % του δείγµατος θεωρεί  ότι το υλικό γίνεται τροφή για οργανισµούς ή 

µικροοργανισµούς π.χ. «το σώµα του το έφαγαν µικρά ζώα» (014) ή οι µύκητες και τα 

βακτήρια έφαγαν το σώµα του» (072). 

 Ένα ποσοστό 17.6 % των µαθητών το υλικό έγινε λίπασµα/ χώµα ή ανόργανα 

συστατικά π.χ. «..έγινε λίπασµα και µπήκε στο χώµα» (020) ή «πεθαµένο για πολλές 

µέρες το σώµα του έλιωσε και τα δέντρα απορροφούν τα συστατικά που είχε» (089) και 

«έλιωσε και έγινε σκόνη και χώµα» (076). 

 Το 8.3 % των µαθητών θεωρούν ότι ένα µέρος του υλικού έλιωσε και ένα µέρος 

το έφαγαν άλλα ζώα ή µικροοργανισµοί. π.χ. «το εξωτερικό του έλιωσε και το 

εσωτερικό του το φάγανε τα ζώα» (043) ή  «έγινε σκελετός και µετά από λίγο καιρό τα 

κόκαλά του λιώνουν για τι το χώµα τα τρώει, αλλά και τα σκουλήκια που είναι βαθιά 

στο χώµα» (085). 

 Ένα ποσοστό 15.7 % του δείγµατος υποστηρίζει ότι το υλικό έγινε µανιτάρια/ 

µύκητες. π.χ. «έλιωσε χρόνο µε τον χρόνο κι άρχισαν να βγαίνουν µανιτάρια» (021), 

«το υλικό διαλύθηκε και µε τον καιρό έγινε µύκητες» (027) ή «πιστεύω ότι θα γίνει 

µανιτάρια και θα τα τρώνε οι άνθρωποι» (0105). 

 Καµία διατήρηση: 

 Το 10.2 % των µαθητών θεωρούν ότι το υλικό εξαφανίζεται µε τον χρόνο µέσα 

από φυσικές διεργασίες (λιώνει, σαπίζει ή διαλύεται). π.χ. «τόσο καιρό που ήταν εκεί το 

σώµα του από τον ήλιο έλιωσε» (040) ή «..έλιωσε. έτσι γίνεται και µε τους ανθρώπους 

χρόνια µετά τον θάνατό τους» (077) 

 Ένα παιδί (0.9 %) υποστήριξε ότι «οι µικροοργανισµοί διαλύουν τα κόκαλά του 

ζώου κι έτσι εξαφανίζεται» (02). 

 Τέλος, 11.1 % του δείγµατος δεν απαντά  ή δε δίνει κάποια ικανοποιητική 

εξήγηση π.χ. «κάτι το τσίµπησε και πέθανε» (013). 
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4.2.8. Στοιχεία για τις γνώσεις των µαθητών του δείγµατος για τις έννοιες : 

του παραγωγού, καταναλωτή, αποικοδοµητή και της τροφικής αλυσίδας. 

 

Η ερώτηση 17 εξετάζει τις γνώσεις των παιδιών για τις έννοιες: του 

παραγωγού, καταναλωτή, αποικοδοµητή και της τροφικής αλυσίδας «ο δάσκαλος 

έγραψε στον πίνακα κάποιες λέξεις και προτάσεις και ζήτησε από τα παιδιά να ενώσουν 

κάθε λέξη µε την κατάλληλη πρόταση..» 

Ερώτηση 17α: Παραγωγοί 

Πίνακας 4.42. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 17α 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστή αντιστοίχηση 93 86.1 
Λάθος αντιστοίχηση / κενό 15 13.9 

Σύνολο          108        100.0 
 

Ερώτηση 17β: Καταναλωτές 

Πίνακας 4.43. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 17β 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  
Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστή αντιστοίχηση 94 87 
Λάθος αντιστοίχηση / κενό 14 13 

Σύνολο          108          100 
 

Ερώτηση 17γ: Τροφική αλυσίδα 

Πίνακας 4.44. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 17γ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστή αντιστοίχηση 100 92.6 

Λάθος αντιστοίχηση / κενό     8   7.4 

Σύνολο           108 100.0 

 

 



 

 

97

Ερώτηση 17δ: ∆ιασπαστές 

Πίνακας 4.45. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των απαντήσεων των 

µαθητών στην ερώτηση 17δ 

Επιµέρους συχνότητα Κατηγορίες  

Απαντήσεων Απόλυτη (f) Σχετική  (%) 

Σωστή αντιστοίχηση 95 88 

Λάθος αντιστοίχηση / κενό 13 12 

Σύνολο          108          100 

 

 Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι το 86.1 % των µαθητών γνωρίζουν 

τον ορισµό του παραγωγού, 87 % τον ορισµό του καταναλωτή, 92.6 % τον ορισµό της 

τροφικής αλυσίδας και 88 % τον ορισµό του διασπαστή. 

 

 4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 Εκτός όµως από την περιγραφική στατιστική ανάλυση, µε την οποία η 

παρουσίαση των απαντήσεων των παιδιών, καταγράφοντας τις εναλλακτικές αντιλήψεις 

και τη συχνότητα εµφάνισης αυτών σε µαθητές της Στ΄ τάξης των δηµοτικών σχολείων  

που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας, η παραπέρα στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές επηρεάζουν στατιστικά σηµαντικά τις αντιλήψεις των 

µαθητών. Οι απαντήσεις των παιδιών στις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση µε το µη παραµετρικό κριτήριο χ2. Ανεξάρτητες 

µεταβλητές ήταν το φύλο των µαθητών και το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της 

µητέρας.   

Το µη παραµετρικό κριτήριο χ2 χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι 

οι συχνότητες των  m κατηγοριών µιας µεταβλητής,  ισοκατανέµονται στις αντίστοιχες 

κατηγορίες της µεταβλητής στον πληθυσµό και συνεπώς η µεταβλητή των στηλών και 

η µεταβλητή των σειρών είναι ανεξάρτητες. Αν δεν ισχύει η παραπάνω υπόθεση, οι 

µεταβλητές είναι εξαρτηµένες. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε κατά πόσο οι 

αντιλήψεις των µαθητών για τις υπό µελέτη οικολογικές έννοιες επηρεάζονται από το 

φύλο τους και το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας τους. 
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4.3.1. ∆ιαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια του δείγµατος 

 

Η στατιστική ανάλυση µε το κριτήριο χ2 έδειξε ότι µόνο στην ερώτηση 12δ, οι 

απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών του δείγµατος διαφέρουν σηµαντικά. Η 

ερώτηση αυτή εξετάζει αν τα παιδιά θεωρούν, ότι η ενέργεια που έχουν ανάγκη τα ζώα 

για να ζήσουν προέρχεται από την άσκηση. Συγκεκριµένα, από τη στατιστική 

επεξεργασία, προέκυψε ότι τα κορίτσια σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τα αγόρια 

θεωρούν ότι η άσκηση προµηθεύει µε ενέργεια τα ζώα (πιν.4.46.). Το αποτέλεσµα αυτό 

ενισχύεται από την έρευνα της Solomon (1983), η οποία µελετώντας τις σκέψεις των 

παιδιών σχετικά µε την ενέργεια, τους ζήτησε να γράψουν τρεις ή τέσσερις προτάσεις, 

στις οποίες να φαίνεται πως χρησιµοποιούν αυτή τη λέξη. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα 

κορίτσια συνδέουν την ενέργεια µε τους ζωντανούς οργανισµούς και τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες περισσότερο από τα αγόρια.  

 

Πίνακας 4.46. Κατανοµή των 108 µαθητών ως προς το φύλο και την αποδοχή ή 

απόρριψη της 12δ (υπολογισµός του χ2 � κριτηρίου για στατιστική σηµαντικότητα) 

ΦΥΛΟ  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ 

χ2 df α 

             f 
ΟΧΙ 
            % 

39.0 
 

76 

38.0 
 

68 

12∆ 
( Η άσκηση προµηθεύει 
ενέργεια τα ζώα) 

             f 
ΝΑΙ 
            % 

9.0 
 

24 

22.0 
 

32 

 
 
4.183b 

 
 
1 

 
 
* 
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4.3.2. ∆ιαφορές ως προς το µορφωτικό επίπεδο πατέρα 

 

Για να εφαρµοστεί το στατιστικό κριτήριο χ2, οι θεωρητικές συχνότητες των κελιών 

πρέπει να είναι µεγαλύτερες του 5 (Kelvin, & Delucchi, 1983). Έτσι η συµµεταβλητή 

µορφωτικό επίπεδο πατέρα επανακωδικοποιήθηκε ως εξής: 

- ∆ηµοτικό/ Γυµνάσιο (βασική εκπαίδευση) : κατηγορία 1 

- Λύκειο (µέση εκπαίδευση)                          : κατηγορία 2 

- Πανεπιστήµιο (ανώτατη εκπαίδευση)         : κατηγορία 3  

Συνεπώς, στη στατιστική επεξεργασία που ακολούθησε, τα ποσοστά των 

απαντήσεων «δηµοτικό» προστέθηκαν µε τα ποσοστά των απαντήσεων «γυµνάσιο».  

Η στατιστική ανάλυση µε το παραπάνω κριτήριο έδειξε ότι στις ερωτήσεις 5α, 

13ε,14δ, 14ζ και 15α, οι απαντήσεις των µαθητών διαφέρουν σηµαντικά, ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα (πιν. 4.47.). Ίσως αυτή η επίδραση οφείλεται, στο ότι 

περίπου το ένα τρίτο των πατεράδων µε ανώτατη µόρφωση, έχουν ειδικότητες σχετικές 

µε το αντικείµενο της έρευνας (π.χ. Βιολόγοι, Καθηγητές, Γεωπόνοι και ∆άσκαλοι). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100

 

 

Πίνακας 4.47. Κατανοµή των 108 µαθητών ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

και την απάντηση στις ερωτήσεις 5α, 12ε, 14δ, 14ζ και 15α  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 1 2 3 

x2 df α 

                       f 
Θα µειωθούν  
                      % 

27.0 
 

66.0 

34.0 
 

89.5 

26.0 
 

90.0 

5α 
(Αν 

εξαφανιστούν οι 
παραγωγοί τι θα 
συµβεί στα 
σαρκοφάγα;) 

                         f 
∆ε θα µειωθούν 
                         % 

14.0 
 

34.0 

4.0 
 

10.5. 

3.0 
 

10.0 

 
 
 
9.120α  

 
 
 
2 

 
 
 
** 

           f 
ΝΑΙ    
           % 

24.0 
 

59 

31.0 
 

82 

24.0 
 

83 

13ε 
(Το παιδί 

παίρνει υλικά 
από το κρέας για 
να αναπτυχθεί)           f 

ΟΧΙ 
          % 

17.0 
 

41.0 

7.0 
 

18.0 

5.0 
 

17.0 

 
 
 
7.195α  

 
 
 
2 

 
 
 
* 

          f 
ΟΧΙ    
          % 

18.0 
 

44.0 

4.0 
 

10.5 

    12.0 
 

41 

14δ 
(Τα φυτά 
προµηθ/νται 
ενέργεια από το 

χώµα)           f 
ΝΑΙ 
         % 

23.0 
 

56 

34.0 
 

89.5 

17.0 
 

59 

 
 
 
11.985α  

 
 
 
2 

 
 
 
** 

          f 
ΟΧΙ    
         % 

27.0 
 

66.0 

16.0 
 

42 

22.0 
 

76 

14ζ 
(Τα φυτά 
προµηθ/νται 
ενέργεια από το 
λίπασµα)           f 

ΝΑΙ 
         % 

14.0 
 

34.0 

22.0 
 

58.0 

7.0 
 

24.0 

 
 
 
8.708α  

 
 
 
2 

 
 
 
** 

         f 
ΝΑΙ 
         % 

5.0 
 

12.0 

15.0 
 

39.5 

12.0 
 

41 

15α 
(Τα φυτά 

φτιάχνουν µόνα 
τους την τροφή 

τους)          f 
ΟΧΙ 
          % 

36.0 
 

88.0 

23.0 
 

60.5 

17.0 
 

59.0 

 

 

 

9.663α  

 
 
 
2 

 
 
 
** 
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4.3.2. ∆ιαφορές ως προς το µορφωτικό επίπεδο µητέρας 

 

 Για να εφαρµοστεί το στατιστικό κριτήριο χ2, οι θεωρητικές συχνότητες των 

κελιών πρέπει να είναι µεγαλύτερες του 5 (Kelvin, & Delucchi, 1983). Έτσι η 

συµµεταβλητή µορφωτικό επίπεδο µητέρας επανακωδικοποιήθηκε ως εξής: 

- ∆ηµοτικό/ Γυµνάσιο (βασική εκπαίδευση) : κατηγορία 1 

- Λύκειο (µέση εκπαίδευση)                          : κατηγορία 2 

- Πανεπιστήµιο (ανώτατη εκπαίδευση)         : κατηγορία 3  

Συνεπώς, στη στατιστική επεξεργασία που ακολούθησε, τα ποσοστά των 

απαντήσεων «δηµοτικό» προστέθηκαν µε τα ποσοστά των απαντήσεων «γυµνάσιο».  

Η στατιστική ανάλυση µε το παραπάνω κριτήριο έδειξε ότι στις ερωτήσεις  13β 

και 15α, οι απαντήσεις των µαθητών διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε το µορφωτικό 

επίπεδο της µητέρας (πιν.4.48). Ίσως αυτή η επίδραση οφείλεται στο ότι το ένα πέµπτο 

των µητέρων µε ανώτατη µόρφωση, έχουν ειδικότητες σχετικές µε το αντικείµενο της 

έρευνας (π.χ. Βιολόγοι, Καθηγήτριες και ∆ασκάλες). 

 

 

Πίνακας 4.48. Κατανοµή των 108 µαθητών ως προς το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 

και την απάντηση στις ερωτήσεις 13β και 15α  

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 1 2 3 

χ2 d
f 

α 

          f 
ΝΑΙ 
           % 

23.0 
 

60.5 

13.0 
 

36.0 

11.0 
 

32.0 

13β 
(Το παιδί παίρνει υλικά 
από το νερό για να 
αναπτυχθεί)           f 

ΟΧΙ 
          % 

15.0 
 

39.5 

23.0 
 

64.0 

23.0 
 

68.0 

 
 
 
7.000α 

 
 
 
2 

 
 
 
* 

         f 
ΝΑΙ 
        % 

4.0 
 

10.5 

13.0 
 

36.0 

15.0 
 

44.0 

15α 
(Τα φυτά φτιάχνουν 
µόνα τους την τροφή 

τους)          f 
ΟΧΙ 
         % 

34.0 
 

89.5 

23.0 
 

64.0 

19.0 
 

56.0 

 
 
 
10.799 α  

 
 
 
2 

 
 
 
** 
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5 . ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 5.1. Η ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να φτιάξουν µια τροφική 

αλυσίδα. 

Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι τα περισσότερα παιδιά (92.6 %) 

γνωρίζουν τον ορισµό της τροφικής αλυσίδας (βάζοµε σε µια σειρά τους οργανισµούς 

δείχνοντας ποιος είναι τροφή για ποιόν σε µια περιοχή). Ωστόσο, µόνο το (76.9 %) των 

µαθητών µπορούν να φτιάξουν µια τροφική αλυσίδα, τοποθετώντας σωστά τόσο τους 

οργανισµούς, όσο και τα βέλη. Το 15.7 % τοποθετεί αντίστροφα τα βέλη για να δείξει 

«ποιος τρώει ποιόν» και όχι την κατεύθυνση προς την οποία περνά η ύλη και η ενέργεια 

σε µια τροφική σχέση. Τα δεδοµένα δεν συµφωνούν µε αυτά άλλων ερευνών π.χ. 

Senior (1983), Hind (1992), Schollum (1983) και Barman (1995), που βρίσκουν ότι ένα 

πολύ µικρό ποσοστό του δείγµατος φτιάχνει σωστά µια τροφική αλυσίδα. Τα 

διαφορετικά αποτελέσµατα στη δική µας έρευνα ίσως οφείλονται στο γεγονός, ότι η 

σήµανση των βελών διδάσκεται σωστά στην έκτη τάξη ή ότι ακόµη τα παιδιά 

επηρεάστηκαν από το ερωτηµατολόγιο που περιέχει διαγράµµατα τροφικών αλυσίδων. 

Ωστόσο από την ανάλυση των ευρηµάτων στις ερωτήσεις 6 και 10 � 16 προκύπτει ότι 

το µεγαλύτερο ποσοστό παιδιών και της δικής µας έρευνας, δεν έχει κατανοήσει τη ροή 

ενέργειας και την ανακύκλωση της ύλης που πραγµατοποιείται µέσα από τις τροφικές 

σχέσεις.  

 

5.2. Η ικανότητα των παιδιών να προβλέψουν τι επίδραση θα έχει µια ξαφνική 

αλλαγή του µεγέθους ενός πληθυσµού, στο µέγεθος ενός άλλου πληθυσµού της 

ίδιας τροφικής αλυσίδας. 

 

 Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι οι µαθητές του δείγµατος πιο 

εύκολα εκτιµούν τις επιδράσεις αλλαγών από κατώτερα προς ανώτερα τροφικά 

επίπεδα, παρά αντίστροφα ( πιν. 5.1.) και επιβεβαιώνουν ευρήµατα άλλων ερευνών 

(Leach et al., 1996, σ. 137).  

Επίσης ευκολότερα προβλέπουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ πληθυσµών που 

συνδέονται άµεσα σε µια τροφική αλυσίδα (π.χ. θηρευτής � θήραµα), παρά 
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αλληλεπιδράσεις µεταξύ πιο αποµακρυσµένων πληθυσµών (π.χ. σαρκοφάγα � 

παραγωγοί), όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα (5.1.) .  Ανάλογα είναι τα 

συµπεράσµατα αντίστοιχων ερευνών π.χ. Griffiths & Grant (1985, σ. 430 - 431), Webb, 

P. & Boltt, G., (1990) και Barman et al.(1995, σ. 779) και Βασιλοπούλου Μ.(1998, σ. 

284).  

 

 Πίνακας 5.1.: Ποσοστά (%) σωστών απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις 2α,3α,4α και 5α. 

Ερώτηση Είδος αλληλεπίδρασης Ποσοστά (%) σωστών απαντήσεων των 

µαθητών 

2α Επίδραση αλλαγής πληθυσµού 

λείας στον πληθυσµό του θηρευτή

93.5 

3α Επίδραση αλλαγής πληθυσµού 

θηρευτή στον πληθυσµό της λείας 

89.8 

4α 62 

4β 

Επίδραση αλλαγής πληθυσµού 

σαρκοφάγων στον πληθυσµό των 

παραγωγών 

57.4 

5α 80.6 

5β 

Επίδραση αλλαγής πληθυσµού 

παραγωγών στον πληθυσµό των 

σαρκοφάγων 

75 

 

Τα δεδοµένα της έρευνας ανέδειξαν µια σειρά από εναλλακτικές αντιλήψεις των 

µαθητών για τις αλληλεπιδράσεις των πληθυσµών της ίδιας τροφικής αλυσίδας (πίν. 

4.10 ). Οι πέντε πρώτες εναλλακτικές αντιλήψεις συναντώνται και στις έρευνες 

Griffiths & Grant (1985) και Barman et al. (1995). Τα ποσοστά της παρούσας έρευνας 

συµπίπτουν περισσότερο µε αυτά µαθητών 16 � 18 ετών της έρευνας του Barman et al. 

(1995). Στην παρούσα  έρευνα βρέθηκαν και οι εναλλακτικές αντιλήψεις 6 �9 που 

απαντώνται σε µικρό ποσοστό του δείγµατος. Οι εναλλακτικές αυτές αντιλήψεις 

αποκαλύπτουν τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να 

λύσουν προβλήµατα που βασίζονται στις τροφικές αλυσίδες. Επίσης, από την έρευνα 

προέκυψε ότι οι εναλλακτικές αντιλήψεις 3 και 8 είναι εδραιωµένες στα παιδιά που τις 

υιοθετούν, µια και τα ίδια υποκείµενα τις χρησιµοποιούν για να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις 4β,5β και 3β, 4β αντίστοιχα. 
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Έτσι, ένα µικρό ποσοστό παιδιών (2.8 % στην 2β) δεν έχουν κατανοήσει, ότι η 

µείωση της διαθέσιµης τροφής είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για τον πληθυσµό 

του θηρευτή (εναλλακτική αντίληψη 1). Η έννοια της θήρευσης είναι σηµαντικό να 

κατακτηθεί από τα παιδιά, προκειµένου να είναι σε θέση να κρίνουν κοινωνικές 

αποφάσεις σχετικά µε την διατήρηση της άγριας ζωής και τη διαχείριση πληθυσµών 

(Powell & Powell, 1982). 

 Ένα ποσοστό παιδιών ( 1.9 % στην 2β, 8.3 % στην 3β και 7.4 % στην 

5β) πιστεύει ότι ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής όλων των πληθυσµών που 

βρίσκονται κάτω από αυτόν σε µια τροφική αλυσίδα (εναλλακτική αντίληψη 2). Αυτά τα 

παιδιά δεν έχουν βασική γνώση για τις τροφικές συνήθειες των οργανισµών. Η 

αντίληψη αυτή µπορεί να σχετίζεται µε τη δυσκολία που συναντούν τα παιδιά να 

κατανοήσουν αλληλεπιδράσεις, εάν δυο πληθυσµοί δεν σχετίζονται άµεσα ως θηρευτής 

και θήραµα. 

Το 3.7 % (3β) των παιδιών πιστεύει ότι αν το µέγεθος του θηρευτή αλλάξει, το 

µέγεθος της λείας θα αλλάξει µε τον ίδιο τρόπο (εναλλακτική αντίληψη 3). Τα παιδιά 

αυτά δεν έχουν επίσης κατανοήσει το φαινόµενο της θήρευσης. Συνεπώς, οι µαθητές 

αυτοί  αγνοούν την αρνητική επίδραση που ασκεί ο θηρευτής, στους ρυθµούς αύξησης 

του πληθυσµού που αποτελεί την τροφή του, δηλαδή της λείας. 

Η πιο εδραιωµένη εναλλακτική αντίληψη  µεταξύ των µαθητών (21.3 % στην 4β 

και 7.4 % στην 5β) είναι ότι µια αλλαγή σε έναν πληθυσµό θα επηρεάσει έναν άλλο, 

εάν άµεσα σχετίζονται ως θηρευτής και θήραµα (εναλλακτική αντίληψη 4). Τα παιδιά 

αυτά δεν κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ αποµακρυσµένων πληθυσµών, που 

ανήκουν στο ίδιο τροφικό πλέγµα. Οι µαθητές, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, 

αναµένεται να έχουν δυσκολίες να κατανοήσουν την ανάγκη προστασίας οργανισµών, 

προκειµένου να διατηρηθεί η ισορροπία του οικοσυστήµατος. 

 Ένα µικρό ποσοστό µαθητών (3.7 % στην ερώτηση 4β) θεωρεί ότι η µείωση των 

φυτοφάγων δεν επηρεάζει τους παραγωγούς (εναλλακτική αντίληψη 5). Τα παιδιά αυτής 

της κατηγορίας δεν έχουν κατανοήσει το φαινόµενο της βόσκησης, που µπορεί να 

θεωρηθεί ειδική περίπτωση θήρευσης και αναµένεται να δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την υπερβόσκηση. 

 Το 2.8 % του δείγµατος , απαντώντας στην ερώτηση 3β, πιστεύει ότι αλλαγή 

στον πληθυσµό του θηρευτή, δεν επηρεάζει τον πληθυσµό του θηράµατος (εναλλακτική 
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αντίληψη 6). Οι µαθητές και αυτής της κατηγορίας δεν έχουν κατανοήσει το φαινόµενο 

της θήρευσης. 

 Το 2.8 % των µαθητών δηλώνουν στην ερώτηση 5β, ότι αλλαγή των παραγωγών 

δεν επηρεάζει τα σαρκοφάγα (εναλλακτική αντίληψη 7), δείχνοντας και αυτοί ότι δεν 

κατανοούν αλληλεπιδράσεις µεταξύ αποµακρυσµένων οργανισµών του τροφικού 

πλέγµατος. Επιπλέον τα παιδιά αυτής της κατηγορίας δείχνουν να αγνοούν το ρόλο των 

παραγωγών για την επιβίωση των οργανισµών του οικοσυστήµατος. 

 ∆υο παιδιά δεν µπορούν να µεταφέρουν µια αλλαγή από τα σαρκοφάγα σε 

κατώτερα τροφικά επίπεδα, αλλά τη θεωρούν ως συνέπεια προηγηθείσας αλλαγής 

στους παραγωγούς ή τα φυτοφάγα (εναλλακτική αντίληψη 8). Οι µαθητές αυτοί 

δυσκολεύονται να προβλέψουν αλληλεπιδράσεις από ανώτερα προς κατώτερα τροφικά 

επίπεδα. 

Τέλος, το 1.9 % του δείγµατος στην ερώτηση 4β υποστηρίζουν ότι οι παραγωγοί 

υπάρχουν για τις ανάγκες των θηρευτών τους (εναλλακτική αντίληψη 9), δείχνοντας έτσι 

να αγνοούν ότι το φαινόµενο της βόσκησης περιορίζει τους πληθυσµούς των 

παραγωγών. Επίσης, οι µαθητές αυτοί δεν αναγνωρίζουν το σηµαντικό ρόλο των 

παραγωγών για τη συντήρηση της ζωής στο οικοσύστηµα. 

 Συνοψίζοντας, συµπεραίνοµε ότι µικρό ποσοστό µαθητών δεν έχει κατανοήσει 

το φαινόµενο της θήρευσης (εναλλακτική αντίληψη 1,3,5,6 και 9). Ένα µεγαλύτερο 

ποσοστό µαθητών δεν είναι καλά ενηµερωµένο γύρω από τις τροφικές συνήθειες των 

οργανισµών (εναλλακτική αντίληψη 2).  

Η κυριότερη, ωστόσο, δυσκολία που συναντούν τα παιδιά είναι να προβλέψουν 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ αποµακρυσµένων πληθυσµών του ίδιου τροφικού πλέγµατος 

(εναλλακτική αντίληψη 4 και 7). Το αποτέλεσµα αυτό είναι δυνατόν να ερµηνευτεί ως 

συνέπεια των παρακάτω παραγόντων: 

- Κυριαρχία της αισθητηριακής αντίληψης. Οι µαθητές ερµηνεύουν τα 

φαινόµενα µε βάση την εµπειρία τους. Τα παιδιά πολλές φορές έχουν 

παρακολουθήσει ένα ζώο να τρώει ένα άλλο (π.χ. µια κότα ένα σκουλήκι), 

έτσι είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ πληθυσµών 

που συνδέονται άµεσα ως θηρευτής � θήραµα. Από την εµπειρία τους τα 

παιδιά αντιλαµβάνονται τις τροφικές σχέσεις µε το απλοποιηµένο σχήµα 

«ποιος τρώει ποιόν». 
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- Περιορισµένη εστίαση. Τα παιδιά επικεντρώνουν την προσοχή τους σε 

περιορισµένες όψεις µιας δεδοµένης κατάστασης και δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε στοιχεία κάποιου συστήµατος. 

Έτσι προσέχουν περισσότερο την άµεση σχέση µεταξύ λείας � θηρευτή, 

παρά κατανοούν την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε αποµακρυσµένους 

πληθυσµούς ενός τροφικού πλέγµατος. 

- Γραµµικός αιτιακός συλλογισµός:  Τα παιδιά έχουν την τάση, να σκέφτονται 

τις εξηγήσεις µε βάση προτιµώµενες κατευθύνσεις στις αλυσίδες των 

γεγονότων και έχουν προβλήµατα όταν εκτιµούν τη συµµετρία στις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συστηµάτων. Έτσι ευκολότερα προβλέπουν 

αλληλεπιδράσεις µε κατεύθυνση από κατώτερα προς ανώτερα τροφικά 

επίπεδα, παρά αντίστροφα. 

- Έλλειψη γνώσεων γύρω από την κυκλοφορία των θρεπτικών συστατικών και 

τη µεταφορά ενέργειας που διασφαλίζεται διαµέσου των τροφικών αλυσίδων. 

Κατά τη διδασκαλία των τροφικών αλυσίδων στο δηµοτικό σχολείο δεν 

διευκρινίζεται ότι αυτές εκφράζουν την µονόδροµη ροή ενέργειας και την 

ανακύκλωση της ύλης από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές και 

τους αποικοδόµητες (πιν. Ι.). Επίσης η έννοια της τροφής δεν παρουσιάζεται 

ικανοποιητικά από τα σχολικά εγχειρίδια (πιν. ΙΙ.). Οι µαθητές είναι φυσικό 

να έχουν ανεπαρκείς γνώσεις και να µην κατανοούν την αλληλεξάρτηση 

όλων των οργανισµών που ανήκουν στο ίδιο τροφικό πλέγµα. 

Στην παρούσα έρευνα προέκυψε επίσης, από τη στατιστική επεξεργασία, ότι το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα  επιδρά στατιστικά σηµαντικά στην ικανότητα των 

παιδιών να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση 5α.  

 

5.3. Η ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να κατανοήσουν 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, που έχουν τη βάση τους στις αλληλεξαρτήσεις των 

ειδών στις τροφικές αλυσίδες. 

Σχετικά µε την κατανόηση περιβαλλοντικών προβληµάτων, που έχουν τη βάση 

τους στις αλληλεξαρτήσεις των ειδών µέσα στις τροφικές αλυσίδες, από τα δεδοµένα 

της έρευνας προκύπτει ότι: 
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1) Πάνω από τους µισούς µαθητές (62 %) κατανοούν ότι η εισαγωγή ενός ξένου 

είδους σε ένα οικοσύστηµα επηρεάζει τον πληθυσµό ενός ενδηµικού, όταν είναι 

ανταγωνιστικά ως προς την τροφή.  

Η κυριότερη δυσκολία που συναντούν τα παιδιά σχετίζεται µε την αδυναµία τους να 

κατανοήσουν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε πληθυσµούς που δε σχετίζονται άµεσα 

ως θηρευτής � θήραµα. Αναµενόµενο αποτέλεσµα, αφού αυτή ήταν και η πιο κοινή 

εναλλακτική αντίληψη που αναδείχθηκε από τις απαντήσεις των µαθητών του 

δείγµατος, κατά την διερεύνηση της ικανότητας τους να λύνουν προβλήµατα  

σχετικά µε τις τροφικές αλυσίδες. 

Ένα ακόµη εµπόδιο είναι η εναλλακτική αντίληψη, που διερευνήθηκε σε µικρότερο 

ποσοστό παιδιών (9.3 %), ότι οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι. Οι µαθητές αυτοί 

φαίνεται ότι δεν έχουν καλή ενηµέρωση γύρω από το πρόβληµα της υπερβόσκησης,  

αν και είναι σύνηθες φαινόµενο στα ελληνικά οικοσυστήµατα. Η υποτίµηση του 

ρόλου της υπερβόσκησης διαπιστώθηκε και στην έρευνα της Βασιλοπούλου Μ. 

(1998, σ.284) σε µαθητές γυµνασίου. 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών µπορούν να αποδοθούν στην κυριαρχία 

της αισθητηριακής αντίληψης (για τα παιδιά οι τροφικές σχέσεις είναι απλά ζήτηµα 

«ποιος είναι τροφή για ποιόν») και στην περιορισµένη εστίαση.  

2) Σχετικά µε την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται «επικίνδυνο» για τον 

άνθρωπο προέκυψε ότι περισσότεροι από τους µισούς µαθητές του δείγµατος, 

διαφωνούν µε µια τέτοια επιλογή. Το 29,6 % των µαθητών τεκµηριώνουν την 

άποψή τους, προβλέποντας τις αλληλεπιδράσεις των πληθυσµών που ανήκουν στην 

ίδια τροφική αλυσίδα. Ένα µικρότερο ποσοστό µαθητών (12 %) βασίζει την 

επιλογή του στην γενικότερη αρχή, ότι η εξαφάνιση ενός οργανισµού διαταράσσει 

την τροφική αλυσίδα. Τέλος, το 16.7 % του δείγµατος υποστηρίζει ότι η ζωή έχει 

δική της (εσωτερική) αξία. Τα αποτελέσµατα αυτά διαφοροποιούνται από τις 

απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση 4β του ερωτηµατολογίου, που είναι 

ανάλογης δυσκολίας. Τα παιδιά απαντούν στην 4β, προβλέποντας τις 

αλληλεπιδράσεις των πληθυσµών που ανήκουν στην ίδια τροφική αλυσίδα σε 

ποσοστό 57.6 %. Οι διαφορετικές ιδέες που χρησιµοποιούν τα παιδιά για να 

ερµηνεύσουν καταστάσεις, που ένας επιστήµονας θα εξηγούσε µε τον ίδιο τρόπο, 

οφείλεται στην εξάρτηση από το πλαίσιο που χαρακτηρίζει τον τρόπο σκέψης των 
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παιδιών. Οι µαθητές είναι ενηµερωµένοι από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλες πηγές, για το περιβαλλοντικό πρόβληµα 

προστασίας και διάσωσης ζώων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Έτσι, 

επηρεάζονται στον τρόπο που στηρίζουν την επιλογή τους από τις πληροφορίες 

αυτές και δεν περιορίζονται στις γνώσεις τους γύρω από τις τροφικές αλυσίδες. 

Το κυριότερο εµπόδιο που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στην προσέγγιση του 

παραπάνω περιβαλλοντικού προβλήµατος είναι η προκατάληψη για κάποια ζώα που 

θεωρούνται «τροµακτικά» ή «επικίνδυνα» για τον άνθρωπο. Η ανθρωποκεντρική 

αντίληψη µε την οποία η αξία ενός οργανισµού κρίνεται από το αν είναι «χρήσιµος» 

ή «άχρηστος» για τον άνθρωπο, εµποδίζει τους µαθητές να εκτιµήσουν την 

οικολογική αξία ενός οργανισµού και το ρόλο του στις ευρύτερες οικολογικές 

διαδικασίες. 

3) Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι λίγοι µαθητές (38 %) κατανοούν το 

φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης. Το 14.8 % των παιδιών θεωρούν τον αετό 

φυτοφάγο, δείχνοντας να αγνοούν τις τροφικές συνήθειες του είδους. Το 15.7 % 

των µαθητών πιστεύουν ότι το φυτοφάρµακο επιδρά άµεσα, καθώς δεν κατανοούν 

ότι αυτό µεταφέρεται από τους παραγωγούς στον ανώτερο καταναλωτή µέσω της 

τροφικής αλυσίδας. Το 13 % του δείγµατος αποδίδει ηθική ευθύνη στον άνθρωπο, 

χωρίς όµως να δίνει κάποια λειτουργική εξήγηση για το φαινόµενο. Οι δυσκολίες 

που συναντούν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν το φαινόµενο της 

βιοσυσσώρευσης, αν και το έχουν διδαχθεί στο σχολείο ( Εµείς και ο Κόσµος Γ΄ 

τάξη σ. 16 και Ερευνώ Το Φυσικό Κόσµο, Στ΄ τάξη, 2ο µέρος, σ. 124), µπορεί να 

αποδοθούν: 

- Το φαινόµενο δεν εµπίπτει στην αισθητηριακή αντίληψη των µαθητών, καθώς 

δεν είναι άµεσα ορατό 

- Απαιτεί κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

αποµακρυσµένων πληθυσµών 

- ∆εν γνωρίζουν ότι το φυτοφάρµακο συσσωρεύεται αθροιστικά, καθώς 

µεταφέρεται από τα κατώτερα προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα 

- Τα παιδιά δύσκολα κατανοούν ότι η ύλη διατηρείται µέσα από φυσικές ή 

χηµικές µεταβολές, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες (Driver et al.,1998). 

Εποµένως, δεν είναι εύκολο γι αυτά να σκεφτούν πως µια ουσία που 



 

 

109

ενσωµατώνεται στη φυτική ύλη, µέσα από τις τροφικές σχέσεις µεταφέρεται 

στον ανώτερο καταναλωτή. Τα παιδιά θεωρούν ότι για να είναι αποτελεσµατική, 

η ουσία πρέπει να καταναλωθεί άµεσα. 

 

5.3. Οι αντιλήψεις των µαθητών για τη βαθµιαία µείωση του αριθµού των     

       οργανισµών, όσο προχωράµε σε ανώτερα τροφικά επίπεδα. 

 

Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι αν και το 63.9 % των µαθητών 

γνωρίζουν ότι όσο προχωράµε από τους παραγωγούς προς ανώτερα τροφικά επίπεδα 

βαθµιαία µειώνεται ο αριθµός των οργανισµών, µόνο το 4.6 % του δείγµατος 

τεκµηριώνει επιστηµονικά την άποψή του. Ακόµη και οι µαθητές που δίνουν κάποια 

επιστηµονική εξήγηση, δεν αναφέρονται στη βαθµιαία ελάττωση της διαθέσιµης 

ενέργειας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε τροφικό επίπεδο, αλλά κυρίως στην 

τροφή που διατίθεται για να συντηρηθούν οι οργανισµοί κάθε τροφικού επιπέδου. Οι 

υπόλοιποι µαθητές χρησιµοποιούν διάφορες εναλλακτικές αντιλήψεις για να 

ερµηνεύσουν το φαινόµενο, όπως: οι οργανισµοί είναι πολλοί για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των θηρευτών τους, ο αριθµός των οργανισµών οφείλεται σε ανθρώπινη 

παρέµβαση και  τέλος περιγράφουν το κατεστηµένο που επικρατεί στη φύση, χωρίς να 

δίνουν κάποια λειτουργική εξήγηση. Αποτελέσµατα όµοια µε αυτά άλλων ερευνών π.χ. 

Adeniyi Ε.Ο. (1985, σ. 314), Leach et al. (1996,σ. 132 - 135). Ωστόσο τα ποσοστά της 

δικής µας έρευνας διαφέρουν από αυτά των παραπάνω ερευνών. Για παράδειγµα στην 

έρευνα του Adeniyi Ε.Ο. το ποσοστό των µαθητών που δήλωσαν ότι οι παραγωγοί 

υπάρχουν για να ικανοποιούν τροφικά τους καταναλωτές ήταν 19 %, ενώ στη δική µας 

31.5 %.  

Επίσης, στην παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν δυο νέες εναλλακτικές αντιλήψεις: 

οι θηρευτές είναι λιγότεροι, για να µην εξαφανιστούν τα θηράµατά τους (τελεολογική 

ερµηνεία που επικρατεί στο 12 % του δείγµατος) και τα θηράµατα τρώγονται από τους 

θηρευτές τους, γι αυτό είναι λιγότερα (13.9 % του δείγµατος).  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να ερµηνευτούν ως εξής: 

- Ανεπαρκής και συχνά λανθασµένη παρουσίαση από τα σχολικά εγχειρίδια. Αν και οι 

µαθητές διδάσκονται ότι η ηλιακή ενέργεια απορροφάται από τα πράσινα φυτά, δεν 

είναι εµφανές ότι αποθηκεύεται στη φυτική ύλη, που σχηµατίζεται κατά τη 
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φωτοσύνθεση, µε τη µορφή χηµικής ενέργειας. Επίσης, η παρουσίαση της έννοιας 

της τροφής, ως πηγή ύλης και ενέργειας για τους ζωντανούς οργανισµούς, γίνεται 

αποσπασµατικά και ελλιπώς από το σχολικό εγχειρίδιο. Τα παιδιά λοιπόν, ενώ 

γνωρίζουν ότι οι τροφικές αλυσίδες δείχνουν «ποιος οργανισµός είναι τροφή για 

ποιόν» σε ένα οικοσύστηµα, αλλά αγνοούν ότι δείχνουν επίσης τους δρόµους που 

ακολουθεί η ενέργεια και η ύλη από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές. 

Επιπλέον, δε διδάσκονται ότι η διαθέσιµη για τους οργανισµούς ενέργεια 

ελαττώνεται όσο προχωράµε από τους παραγωγούς προς τους ανώτερους 

καταναλωτές και εποµένως µπορεί να συντηρήσει όλο και µικρότερο αριθµό 

οργανισµών. Παρόλο αυτά υπάρχουν ερωτήσεις στα βιβλία οργανισµού, που ζητούν 

από τα παιδιά να ερµηνεύσουν το φαινόµενο π.χ. Ερευνώ Το Φυσικό Κόσµο (Στ΄ 

τάξη, σ.σ. 98 και ∆΄ τάξη σ.σ. 33). 

- Απαιτεί κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

αποµακρυσµένων πληθυσµών 

- Η ανθρωποκεντρική σκέψη και η τάση που έχουν τα παιδιά να ερµηνεύουν το 

φυσικό κόσµο σύµφωνα µε την αντίληψη που έχουν για τον άνθρωπο (Piaget, 

1968). Πιστεύουν λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι παντοδύναµος και µπορεί να 

καθορίσει µε τη δράση του τον αριθµό των οργανισµών. Η ανθρωποκεντρική 

θεώρηση των παιδιών για όσα συµβαίνουν στο φυσικό κόσµο, είναι σηµαντικό 

εµπόδιο στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση µεταξύ των 

οργανισµών ενός οικοσυστήµατος. 

- Ο τελεολογικός τρόπος σκέψης των παιδιών που εµφανίζεται ως τάση να 

ερµηνεύουν τα φαινόµενα αποδίδοντας τέλος ή σκοπό στους οργανισµούς. Έτσι τα 

παιδιά θεωρούν ότι οι οργανισµοί µπορούν να «διαλέγουν» το µέγεθος του 

πληθυσµού τους στη φύση, εξυπηρετώντας κάποιο σκοπό. 

- Τέλος, έχει βρεθεί από έρευνες ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη 

διατήρηση της ύλης µέσα από φυσικές ή χηµικές µεταβολές.  
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 5. 4. Οι αντιλήψεις των µαθητών σχετικά µε την προέλευση ύλης και 

ενέργειας που έχουν ανάγκη τα φυτά και τα ζώα για να επιβιώσουν, έννοιες του 

παραγωγού και του καταναλωτή αντίστοιχα. 

 

 Από τα δεδοµένα της έρευνας, διαπιστώνουµε ότι αν και το 87 % του δείγµατος 

γνωρίζει τον ορισµό του καταναλωτή, µόνο το 12% του δείγµατος θεωρεί την τροφή  

πηγή ενέργειας και δοµικών υλικών για τον άνθρωπο, το 25 %  πηγή ενέργειας και ένα 

7.4 % πηγή δοµικών υλικών. Τέλος, η τροφή θεωρείται αποκλειστική πηγή ενέργειας 

και δοµικών υλικών για τον άνθρωπο από το 0.9 % και 7.4 % του δείγµατος αντίστοιχα. 

 Επίσης, αν και το 86.1 % του δείγµατος γνωρίζει τον ορισµό του παραγωγού, 

µόνο το 16.7 % των µαθητών υποστηρίζει ότι τα φυτά φτιάχνουν µόνα τους την τροφή 

τους γιατί φωτοσυνθέτουν ή επειδή είναι παραγωγοί τροφής. Τέλος, αν και το 38 % του 

δείγµατος θεωρεί το φως του ήλιου απαραίτητο για τα φυτά, προκειµένου να διεξάγουν 

την φωτοσύνθεση, µόνο το 9.2 % των µαθητών θεωρεί τον ήλιο αποκλειστική πηγή 

ενέργειας για τα φυτά. 

Από τα ευρήµατα που αναλύθηκαν προκύπτει ότι οι µαθητές του δείγµατος, 

τελειώνοντας το δηµοτικό σχολείο, έχουν ελάχιστα κατανοήσει τις έννοιες του 

παραγωγού και του καταναλωτή.  

Ειδικότερα τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει τη βιολογική έννοια της τροφής. Η 

δυσκολία  αυτή συναντάται σε µικρά παιδιά (4 ετών) αλλά και σε ενήλικες (π.χ. 

φοιτητές), όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες (Anderson C., Sheldon T. & Dubay, 

1990, σ. 770′Hogan K. & Fisherkeller J., 1996, σ.955′ Teixeira F.M., 2000. σ. 517 -

520). 

 Επίσης, οι µαθητές προέκυψε ότι θεωρούν  τον αέρα, τον ήλιο, το νερό, τις 

βιταµίνες και την άσκηση µαζί µε τις τροφές πηγές ενέργειας για τον µεταβολισµό του 

ανθρώπου, αποτελέσµατα παρόµοια µε αυτά σχετικών ερευνών (Anderson C., Sheldon 

T. & Dubay J.,1990, σ. 770′Hogan K. & Fisherkeller J., 1996, σ.955′ Paraskevopoulos, 

Padeliadu & Zafiropoylos, 1998, σ. 57).  Ένα επιπλέον στοιχείο που προέκυψε από τη 

δική µας έρευνα είναι ότι κυρίως τα κορίτσια παρά τα αγόρια θεωρούν ότι η άσκηση 

προµηθεύει ενέργεια τον ανθρώπινο οργανισµό (πιν. 4.46), αποτέλεσµα που ενισχύεται 

από τη διαπίστωση της Solomon (1983) ότι τα κορίτσια κυρίως χρησιµοποιούν τη λέξη 

ενέργεια όταν αναφέρονται σε ζωντανούς οργανισµούς. 
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 Επίσης, οι µαθητές εκλαµβάνουν ως πηγές υλικών για την ανάπτυξη του 

ανθρώπου, όχι µόνο τις τροφές,  αλλά και τον αέρα και το νερό., όπως είχαν 

διαπιστώσει και ο Leach J. µε τους συνεργάτες του. (1996, σ. 57). Στην παρούσα 

έρευνα προέκυψε ακόµη ότι ο ήλιος και η άσκηση θεωρείται ότι προµηθεύουν υλικά το 

ανθρώπινο σώµα.  

 Οι µαθητές σε µικρό ποσοστό (29.6 %) πιστεύουν ότι τα φυτά είναι αυτότροφα, 

ενώ σε ακόµη µικρότερο ποσοστό (16.7 %) τεκµηριώνουν την επιλογή τους λέγοντας 

ότι είναι παραγωγοί ή φωτοσυνθέτουν. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι τα φυτά παίρνουν 

την τροφή τους από το περιβάλλον τους, κυρίως από το έδαφος (34.3 %), ενώ αρκετοί 

θεωρούν τις ρίζες όργανα θρέψης. Επίµονη διαισθητική αντίληψη, που θεωρείται και 

παγκόσµια καθώς έχει καταγραφεί απ� όλες τις σχετικές έρευνες και σε υποκείµενα 

όλων των ηλικιών π.χ. (Leach J.et al.,1996, σ.23′ Hogan K. & Fisherkeller J., 1996, 

σ.955′Stavy R. & Yaakobi D., 1987, σ. 112′Ζογκζα Β. &Οικονοµοπούλου Π., 1999, 

σ.90′Ξανθίδου Π.,1995, σ. 120). Ακόµη το νερό θεωρείται τροφή των φυτών (16.7 %) ή 

ότι σ� αυτό είναι διαλυµένη η τροφή του φυτού (9.3 %). Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο 

ένα παιδί δηλώνει ότι τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το διοξείδιο του άνθρακα. 

Τέλος, ο ήλιος δε θεωρείται τροφή των φυτών από τους µαθητές, σε αντίθεση µε άλλες 

έρευνες π.χ. (Anderson C., Sheldon T. & Dubay J.,1990, σ. 769′ Ξανθίδου Π.,1995, σ. 

120). 

 Σύγχυση επικρατεί µεταξύ των µαθητών για την προέλευση της ενέργειας που 

χρειάζονται τα φυτά για το µεταβολισµό τους.  Έτσι αν το φως του ήλιου θεωρείται 

απαραίτητο για τα φυτά από την πλειοψηφία του δείγµατος (83 %), µόνο το 30 % του 

δείγµατος το σχετίζει µε τη φωτοσύνθεση. Το αποτέλεσµα αυτό δε συµφωνεί µε τα 

πορίσµατα της έρευνας των Anderson C., Sheldon T. & Dubay J.(1990, σ. 769), όπου 

τα περισσότερα παιδιά έδωσαν µια αποδεκτή ερµηνεία για τη χρησιµότητα του ηλιακού 

φωτός για τα φυτά. Ωστόσο, στην ίδια διαπίστωση κατέληξε έρευνα της Ξανθίδου Π. 

(1995, σ. 120), σε µαθητές ίδιας ηλικίας. 

 Επίσης, διαπιστώθηκε ότι πηγή ενέργειας για τα φυτά θεωρείται πρωταρχικά το 

νερό, έπειτα ο ήλιος, αλλά ακόµη το χώµα, το λίπασµα, ο αέρας και για ελάχιστα παιδιά 

τα έντοµα.  
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  Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι µαθητές στην πλειοψηφία τους αγνοούν 

της προέλευση της ύλης και της ενέργειας για το µεταβολισµό και την ανάπτυξη ζώων 

και φυτών. Οτιδήποτε χρήσιµο για τα ζώα και τα φυτά θεωρείται πηγή ενέργειας και 

υλικών γι αυτά δηλ. τροφή.  

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν διαµορφώσει µπορεί να αποδοθούν 

στους παρακάτω παράγοντες: 1)στον τρόπο παρουσίασης των εννοιών αυτών από τα 

σχολικά εγχειρίδια. Μέχρι και τη ∆΄ τάξη περιγράφεται η διαδικασία της πέψης, χωρίς 

όµως να διευκρινίζεται ότι από την τροφή το σώµα προµηθεύεται υλικά για την 

ανάπτυξή του και ενέργεια. Η διαδικασία της θρέψης και η παρουσίαση της τροφής ως 

πηγή ενέργειας ξεκινά στην Ε΄ και ολοκληρώνεται στην Στ΄ τάξη, χωρίς και πάλι να 

είναι εµφανές ότι η τροφή προµηθεύει το σώµα δοµικά υλικά. Στην Α΄και Β΄ τάξη του 

∆.Σ. το σχολικό βιβλίο ενισχύει τις διαισθητική αντίληψη των παιδιών ότι οι ρίζες είναι 

όργανα θρέψης και τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το χώµα. Ενώ µέχρι και την 

Ε΄ τάξη, υπάρχουν αναφορές όπου τα διαλυµένα στο νερό άλατα θεωρούνται ένα από 

τα αντιδρώντα της φωτοσύνθεσης. Επίσης δεν είναι σαφές ότι η ηλιακή ενέργεια που 

απορροφάται από τα φυτά, αποθηκεύεται στη φυτική ύλη που σχηµατίζεται κατά τη 

φωτοσύνθεση, µε τη µορφή χηµικής ενέργειας. 2) σε γνώση βασισµένη στα εµπειρικά 

δεδοµένα Από την εµπειρία τους τα παιδιά θεωρούν ότι η τροφή είναι κάτι στέρεο που 

προσλαµβάνουν οι οργανισµοί από το περιβάλλον, έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να 

θεωρήσουν ότι το χώµα ως στερεό προµηθεύει στο φυτό την τροφή του. Ακόµη 

παρατηρώντας ότι χωρίς χώµα ή νερό το φυτό ξεραίνεται, τα θεωρούν βασικά υλικά της 

ανάπτυξης του φυτού. Επίσης, έχει προκύψει από έρευνες π.χ. Stavy R. (1988), ότι τα 

παιδιά δεν αναγνωρίζουν ότι ο αέρας έχει υλική υπόσταση, έτσι είναι δύσκολο να 

πιστέψουν ότι ένα αέριο συµµετέχει στη διατροφή του φυτού. Τέλος, τα παιδιά όταν 

παρατηρούν µια φυσική ή χηµική µεταβολή, όπου επικρατεί η εξαφάνιση κάποιων 

υλικών, είναι απίθανο να θεωρήσουν ότι η µάζα διατηρείται (Driver R., Guesne E. & 

Tiberchien A, 1993). Έτσι δε θεωρούν ότι η τροφή συνεισφέρει στο υλικό που δοµεί το 

σώµα του καταναλωτή. 3) στην επίδραση της κοινής λογικής και της καθηµερινής 

γλώσσας. Οι κοινωνικές επιδράσεις περιλαµβάνουν καθηµερινούς τρόπους µε τους 

οποίους µιλάµε ή αναφερόµαστε για το φυσικό κόσµο, όπως « τα φυτά τρέφονται από 

το χώµα ή στο έδαφος προστίθεται η τροφή του φυτού», απόψεις που είναι αντίθετες µε 

την επιστηµονικά αποδεκτή, ωστόσο είναι στέρεα εδραιωµένες ως µέρος της κοινής 
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γνώσης και επηρεάζει τα παιδιά. Ακόµη η λέξη ενέργεια έχει την έννοια του «κάνω 

κάτι», στην καθηµερινή γλώσσα, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να σχετίζουν την ενέργεια 

µε ξεκάθαρες εκδηλώσεις κίνησης και δραστηριότητας. Επίσης, όταν αναφερόµαστε 

στην άσκηση θεωρούµε ότι µας δυναµώνει και µας κάνει δραστήριους, µε αποτέλεσµα 

τα παιδιά να την εκλαµβάνουν ως πηγή ενέργειας και υλικών. Τέλος, τα παιδιά 

επηρεασµένα από τις διαφηµίσεις που προβάλουν ότι οι βιταµίνες εξασφαλίζουν 

δύναµη και υγεία , τις θεωρούν ως πηγή ενέργειας, όπως προκύπτει και από άλλες 

έρευνες (π.χ. Paraskevopoulos, Padeliadu & Zafiropoylos, 1998). 4) Μη διαχωρισµός 

εννοιών. Τα παιδιά χρησιµοποιούν έννοιες που είναι επιστηµονικά διαφορετικές σαν να 

είναι ίδιες. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν διάκριση µεταξύ των µορφών της 

ενέργειας, έτσι ταυτίζουν τη φωτεινή µε τη θερµική ενέργεια. Παρόµοια, θεωρούν ότι η 

αιολική, η ηλιακή και η µηχανική ενέργεια του νερού ,που µέσω της τεχνολογίας 

εκµεταλλεύεται ο άνθρωπος, µπορούν να προµηθεύσουν το ανθρώπινο σώµα µε 

ενέργεια, όπως αυτή που προέρχεται από τη χηµική ενέργεια των τροφών. Επίσης, 

συγχέουν τις λέξεις δύναµη και ενέργεια ή θερµίδες και ενέργεια και τις χρησιµοποιούν 

ως συνώνυµες. Τέλος δυσκολεύονται να κατανοήσουν προβλήµατα που σχετίζονται µε 

τις µετατροπές και τη διατήρηση της ενέργειας, όπως προκύπτει και από σχετικές 

έρευνες (Brook & Driver, 1984). 

Επίσης προέκυψε, από την παρούσα έρευνα, ότι τα µορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα και της µητέρας επιδρά στατιστικά σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών 

των παραγωγών και καταναλωτών από τους µαθητές.  

 

 5.5. Οι αντιλήψεις των µαθητών του δείγµατος για τις έννοιες της 

αποικοδόµησης και του αποικοδοµητή. 

 

 Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι αν και το 88 % του δείγµατος 

γνωρίζει τον ορισµό του αποικοδοµητή, µόνο το 7.4 % περιγράφει σωστά την 

αποικοδόµηση, ως µια διαδικασία κατά την οποία οι αποικοδοµητές (µύκητες και 

βακτήρια) µετατρέπουν τους νεκρούς οργανισµούς σε ανόργανα συστατικά. Η 

δυσκολία κατανόησης της έννοιας των αποικοδοµητών έχει διαπιστωθεί και για τους 

Έλληνες µαθητές Γυµνασίου (Βασιλοπούλου, 1998) και Λυκείου (Τρικαλίτη, 1995).  
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 Στο υπόλοιπο 92.6 % του δείγµατος επικρατούν µια σειρά από εναλλακτικές 

αντιλήψεις για την αποικοδόµηση, οι οποίες διακρίνονται σε δυο ευρύτερες κατηγορίες: 

στην πρώτη ανήκουν τα παιδιά που θεωρούν ότι ένα µέρος του υλικού διατηρείται 

καθώς γίνεται τροφή για οργανισµούς και µικροοργανισµούς/ ή µετατρέπεται σε 

µύκητες/ ή γίνεται λίπασµα µε το πέρασµα του χρόνου, ενώ στη δεύτερη τα παιδιά που 

πιστεύουν ότι το υλικό εξαφανίζεται µε την πάροδο του χρόνου, ίσως και από την 

δράση φυσικών παραγόντων (π.χ. ήλιος).  

 Αποτελέσµατα σύµφωνα και µε αυτά άλλων ερευνών π.χ. Smith E.L. & 

Anderson C.W.(1986), Sequiera & Freitas (1986), Leach et al. (1996) και Hogan K. & 

Fisherkeller J. (1996).  

Στην παρούσα έρευνα εµφανίστηκε µια νέα εναλλακτική αντίληψη στο 15.7 % 

του δείγµατος, σύµφωνα µε την οποία ο νεκρός οργανισµός µετατρέπεται σε µανιτάρια 

ή µύκητες είτε καθώς λιώνει µε την πάροδο του χρόνου, είτε απλά συµβαίνει χωρίς 

άλλη εξήγηση. Τα παιδιά αυτά συνδυάζουν την ισχυρή διαισθητική αντίληψη ότι η 

αποικοδόµηση είναι µια αναπόφευκτη διαδικασία που λαµβάνει χώρα µε την πάροδο 

του χρόνου και την επιστηµονική πληροφορία ότι σε αυτήν εµπλέκονται και οι µύκητες. 

Η δυσκολία κατανόησης της διαδικασίας της αποικοδόµησης και της έννοιας 

του αποικοδοµητή από τα παιδιά, µπορεί να αποδοθεί στους παρακάτω παράγοντες: 

- Κυριαρχία της αισθητηριακής αντίληψης: Οι µικροοργανισµοί δεν είναι 

άµεσα ορατοί και τα παιδιά δεν έχουν εµπειρίες για την ύπαρξή τους παρά 

µόνο πληροφορίες µε αποτέλεσµα συχνά οι µαθητές να µην τους λαµβάνουν 

υπόψη (Driver et al., 1998). 

- Επηρεάζονται από την κοινή λογική. Η αντίληψη της έννοιας των 

µικροοργανισµών δεν πηγάζει από καθηµερινές εµπειρίες, αλλά από την 

παράδοση, την τηλεόραση , τους οδοντιάτρους και από πληροφορίες από τα 

προγράµµατα αγωγής υγείας , την καµπάνια ενηµέρωσης για το AIDS, 

(Maxted M.A., 1984, Simonneaux L., 2000, σ. 635). Συνήθως οι 

πληροφορίες αυτές οδηγούν τα παιδιά στο συµπέρασµα ότι οι 

µικροοργανισµοί, όπως τα βακτήρια είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο.  

Επίσης, η κοινή κουλτούρα ότι µετά το θάνατο το σώµα χάνεται, ενισχύει τη 

διαισθητική αντίληψη των παιδιών. 
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- Σχολικά εγχειρίδια. Οι αποικοδοµητές αναφέρονται για πρώτη φορά στην Ε΄ 

τάξη (Ερευνώ το φυσικό κόσµο σ.σ. 29, 2ο µέρος), χωρίς να συνδέονται µε 

την τροφική αλυσίδα. Η σύνδεση των αποικοδοµητών µε την τροφική 

αλυσίδα γίνεται για πρώτη φορά στην Στ΄ τάξη (Ερευνώ το φυσικό κόσµο 

σ.σ. 96, 2ο µέρος). Σ� όλες τις προηγούµενες τάξεις η τροφική αλυσίδα 

παρουσιάζεται µε τη µορφή Φυτό � φυτοφάγο � σαρκοφάγο, µε αποτέλεσµα 

οι µαθητές να αγνοούν ότι η ύλη ανακυκλώνεται µέσω των τροφικών 

σχέσεων και συνεπώς τον ρόλο των αποικοδοµητών. 

- Γραµµικός αιτιακός συλλογισµός. Η σχέση αιτίας � αποτελέσµατος είναι 

εστιασµένη προς µία κατεύθυνση και τα παιδιά δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν κυκλικές διαδικασίες, όπως την ανακύκλωση της ύλης µέσω 

των τροφικών σχέσεων και την διαδικασία της αποικοδόµησης. Οι 

δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά όταν προσπαθούν να καταλάβουν 

κυκλικές διαδικασίες, έχει προκύψει και από έρευνα της Αγγελίδου (1995), 

για τον κύκλο του νερού. 

- ∆υσκολίες που σχετίζονται µε τις αντιλήψεις των παιδιών για την διατήρηση 

της ύλης. Οι µαθητές όταν βλέπουν µια συγκεκριµένη χηµική ή φυσική 

µεταβολή, όπου επικρατεί η φανερή εξαφάνιση κάποιου ή κάποιων υλικών, 

τότε είναι απίθανο να θεωρήσουν ότι η µάζα διατηρείται (Driver et al., 

1998). Έτσι, είναι πιο εύκολο να πιστέψουν ότι το υλικό του νεκρού 

οργανισµού απλά «διαλύεται», «λιώνει» και εξαφανίζεται παρά ότι 

διατηρείται. 
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5.6. Γενικά συµπεράσµατα 

 Η παρούσα έρευνα καταγράφει τις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών του 

∆ηµοτικού για βασικές έννοιες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της διδασκαλίας 

της Οικολογίας.  Συνοπτικά τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση και 

ερµηνεία των ευρηµάτων παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

 1. Οι αντιλήψεις των µαθητών της Στ΄ ∆ηµοτικού για την έννοια της τροφικής 

αλυσίδας, καθώς και για σχετικές οικολογικές έννοιες είναι περιορισµένες. Επίσης, οι 

µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την επίλυση προβληµάτων που βασίζονται 

στις τροφικές αλυσίδες. Συγκεκριµένα οι µαθητές: 

- ∆υσκολεύονται 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 

- ∆εν είναι καλά ενηµερωµένοι για τις τροφικές συνήθειες των οργανισµών 

- ∆εν έχουν κατανοήσει το φαινόµενο της θήρευσης και κατ� επέκταση της 

υπερβόσκησης 

- Θεωρούν ότι οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι 

- Κρίνουν την αξία ενός οργανισµού ανάλογα µε το αν είναι «χρήσιµος» ή 

«άχρηστος» για τον άνθρωπο 

- Θεωρούν τον άνθρωπο ικανό να καθορίζει τον αριθµό των οργανισµών σ� 

ένα οικοσύστηµα 

- Θεωρούν ότι οι οργανισµοί µπορούν να επιλέγουν τον αριθµό τους σ� ένα 

οικοσύστηµα 

- Η αντίληψή τους για τις τροφικές αλυσίδες περιορίζεται στο απλοποιηµένο 

σχήµα «ποιος είναι τροφή για ποιόν» 

- ∆ε γνωρίζουν ότι οι τροφικές αλυσίδες εκφράζουν τη ροή ενέργειας και την 

ανακύκλωση της ύλης που πραγµατοποιείται µέσω των τροφικών σχέσεων 

- ∆ε γνωρίζουν ότι η διαθέσιµη για τους οργανισµούς ενέργεια µειώνεται 

καθώς προχωράµε από κατώτερα προς ανώτερα τροφικά επίπεδα 

- Η αντίληψή τους για βασικές οικολογικές έννοιες όπως παραγωγός, 

καταναλωτής, αποικοδοµητής, τροφή, φωτοσύνθεση είναι εξαιρετικά 

περιορισµένη 
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- Η αντίληψή τους για φυσικές έννοιες όπως ύλη, ενέργεια είναι περιορισµένη  

- ∆εν κατανοούν τη διατήρηση της ύλης µετά από µια φυσική ή χηµική 

µεταβολή  

- Οι αντιλήψεις τους για τις µετατροπές της ενέργειας είναι περιορισµένη 

- Χρησιµοποιούν σε µικρό ποσοστό τη γνώση τους για τις τροφικές αλυσίδες, 

προκειµένου να κατανοήσουν περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν τη 

βάση τους σε αυτές 

 

2. Από τα αποτελέσµατα και το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι οι 

εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών και η αδυναµία τους να κατανοήσουν 

βασικές οικολογικές έννοιες και αρχές προέρχονται από: 

 

ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Κυριαρχία της αισθητηριακής αντίληψης Κοινή λογική  

Περιορισµένη εστίαση Γλώσσα 

Γραµµικός αιτιακός συλλογισµός Σχολείο 

Μη διαχωρισµός εννοιών  

Εξάρτηση από το πλαίσιο  

Φύλο   

Μορφωτικό επίπεδο γονέων  

 

Οι παραπάνω παράγοντες συµβάλλουν στη διαµόρφωση κυρίαρχων αντιλήψεων 

από τα παιδιά και στον τρόπο που κατανοούν τα παιδιά µια ποικιλία φυσικών 

φαινοµένων. Τέτοιες αντιλήψεις είναι η ανθρωποκεντρική θεώρηση του φυσικού 

κόσµου από τα παιδιά, ο τελεολογικός τρόπος σκέψης, η πεποίθηση ότι τα αέρια δεν 

έχουν µάζα, η τροφή είναι κάτι στέρεο που προσλαµβάνοµε από το περιβάλλον, η ύλη 

καταναλώνεται, άγνοια του µικρόκοσµου, αναγνώριση µόνο γραµµικών και 

συγκεκριµένης κατεύθυνσης διαδικασιών κ.α. 

 

3. Αρκετές από τις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών µοιάζουν µε εκείνες 

διακεκριµένων επιστηµόνων του παρελθόντος. Για παράδειγµα  ένα ποσοστό 
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σηµαντικό του δείγµατος θεωρεί ότι τα φυτά τρέφονται από τη γη, όπως είχε 

υποστηρίξει παλαιότερα και ο Αριστοτέλης. Κάποιοι µαθητές πάλι πιστεύουν ότι το 

κύριο θρεπτικό συστατικό για τα φυτά είναι το νερό, άποψη που υποστηρίχθηκε και 

από τον Van Helmont. Συνεπώς τα παιδιά στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν 

«επιστηµονικές γνώσεις» συναντούν εµπόδια, παρόµοια µε αυτά που αντιµετώπισαν 

παλιότερα οι επιστήµονες, όταν τουλάχιστον µε την έρευνα τους ήταν 

υποχρεωµένοι να αµφισβητήσουν παγιωµένες αντιλήψεις. Τα εµπόδια αυτά 

ονοµάζονται επιστηµολογικά και τα συνάντησε η ανθρώπινη σκέψη κάθε φορά που 

επιχειρούσε µια επιστηµονική πρόοδο, µια ριζική ανατροπή στην εκάστοτε 

καθιερωµένη επιστηµονική θεώρηση. Ίσως ένας παραλληλισµός των εννοιολογικών 

αδυναµιών των µαθητών µε τα εµπόδια που συνάντησαν οι επιστήµονες κατά τη 

δόµηση κάποιων εννοιών, βοηθούσε τα παιδιά να ξεπεράσουν τα επιστηµολογικά 

αυτά εµπόδια. 

 

4. Συνοψίζοντας τα πορίσµατα της παρούσας έρευνας διαπιστώνουµε ότι τα κυριότερα 

εµπόδια που συναντούν οι µαθητές, στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν την 

έννοια της τροφικής αλυσίδας, είναι τα ακόλουθα: 

- Εκλαµβάνουν τις τροφικές σχέσεις σύµφωνα µε το απλοποιηµένο σχήµα «ποιος 

είναι τροφή για ποιόν» σε µια τροφική αλυσίδα και δεν κατανοούν τη ροή 

ενέργειας και την ανακύκλωση της ύλης που πραγµατοποιείται µέσω των τροφικών 

σχέσεων και κατ� επέκταση τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ πληθυσµών του ίδιου 

τροφικού πλέγµατος 

- Θεωρούν τον άνθρωπο ως κέντρο ή απώτερο σκοπό λειτουργίας του 

οικοσυστήµατος. Συνέπεια της ανθρωποκεντρικής αυτής αντίληψης, είναι οι 

µαθητές να θεωρούν τον άνθρωπο διαχειριστή της φύσης και να κρίνουν την αξία 

ενός οργανισµού βάση της χρησιµότητάς του για τον άνθρωπο. 

- ∆ιακρίνονται από ένα τελεολογικό τρόπο σκέψης, µε αποτέλεσµα να πιστεύουν ότι 

οι οργανισµοί στη φύση εξυπηρετούν κάποιο σκοπό 

- Υπερεκτιµούν τα όρια αντοχής των φυσικών οικοσυστηµάτων και θεωρούν ότι οι 

φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι 

- Ερµηνεύουν το φυσικό κόσµο µε βάση ότι αντιλαµβάνονται µε τις αισθήσεις τους 

(αγνοούν τους αποικοδοµητές, κατανοούν αλληλεπιδράσεις µόνο µεταξύ θηρευτή � 
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θηράµατος, δεν κατανοούν τη βιοσυσσώρευση, περιγράφουν το κατεστηµένο που 

επικρατεί στη φύση χωρίς να δίνουν λειτουργικές εξηγήσεις, θεωρούν τα αέρια 

χωρίς µάζα και ότι η ύλη καταναλώνεται µετά από µια µετατροπή, δεν κατανοούν 

την έννοια της ενέργειας). 
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5.8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

1. Για τη διδασκαλία της Οικολογίας και την εκπόνηση προγραµµάτων 
 
Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι οι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών 

διατηρούνται µετά τη διδασκαλία και ότι ο µαθητής τις χρησιµοποιεί, για να 

κατανοήσει όσα διδάσκεται (Driver R. Guesne E. & Tiberchien A, 1993).  Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι να εναρµονίσει τις εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών, µε τις 

επιστηµονικές απόψεις που ισχύουν στον κόσµο των ενηλίκων και αποτελούν µέρος της 

διδακτέας ύλης. Συνεπώς, για να πετύχει ο εκπαιδευτικός ουσιαστική µάθηση (Ausubel 

et al., 1978) µε τη διδακτική του παρέµβαση, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τι υπάρχει 

ήδη στη γνωστική δοµή του µαθητή. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών του 

δείγµατος, που καταγράφηκαν από την έρευνα αυτή, βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 

εντοπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν οι µαθητές και να επιλέξουν κατάλληλες 

διδακτικές στρατηγικές για να τις αντιµετωπίσουν. Επίσης, από τα ευρήµατα της 

έρευνας προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός, προκειµένου να διδάξει την έννοια της 

τροφικής αλυσίδας, είναι αναγκαίο να ενιαιοποιήσει το περιεχόµενο της διδασκαλίας 

συνδυάζοντας γνώσεις από τη Φυσική, Χηµεία, Βιολογία και Μελέτη Περιβάλλοντος. 

Αναλυτικότερα, από τα ευρήµατα τις έρευνας προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός, 

προκειµένου να βοηθήσει τους µαθητές να οικοδοµήσουν τις έννοιες τροφικές 

αλυσίδες, παραγωγός, καταναλωτής, αποικοδοµητής, καθώς και τις σχετικές 

οικολογικές αρχές, όπως ροή ενέργειας και ανακύκλωση της ύλης µέσω των τροφικών 

σχέσεων, πρέπει να εστιάσει τη διδασκαλία του στις έννοιες: τροφή, φωτοσύνθεση, 

αποικοδόµηση, ενέργεια και ύλη. Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας (µορφές, 

µετασχηµατισµός, διατήρηση), καθώς και της ύλης (µορφές, διατήρηση της µετά από 

φυσική ή χηµική µεταβολή), να προηγείται της διδασκαλίας των εννοιών τροφή 

φωτοσύνθεση, και αποικοδόµηση.  

Οι έννοιες τροφή και φωτοσύνθεση είναι βασικές για την κατανόηση των 

εννοιών παραγωγός � καταναλωτής.  

Είναι σηµαντικό να τονίζεται στα παιδιά, ότι η τροφή προµηθεύει τους 

οργανισµούς ενέργεια  για το µεταβολισµό τους και υλικά που µετατρέπονται σε 

δοµικά υλικά του οργανισµού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Ακόµη ίσως θα ήταν 

χρήσιµο να γίνεται αναφορά στην αναπνοή (διαδικασία µε την όποία οι οργανισµοί 
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απελευθερώνουν την ενέργεια που περικλείεται στις τροφές και διασπούν την τροφή σε 

πιο απλά συστατικά που τα χρησιµοποιούν για να σχηµατίσουν πιο πολύπλοκα 

µόρια).Επίσης να είναι ξεκάθαρο στα παιδιά ότι ενέργεια για τον µεταβολισµό τους 

προµηθεύονται οι οργανισµοί µόνο από τις τροφές.   

Η φωτοσύνθεση θα ήταν καλύτερα να διδάσκεται ως διαδικασία παραγωγής 

υδατανθράκων όπου συµµετέχει το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, που 

προσλαµβάνει το φυτό από το περιβάλλον, χωρίς την εµπλοκή των αλάτων (ή 

λιπάσµατος), όπως λανθασµένα συχνά αναφέρεται. Ως παράδειγµα υδατάνθρακα θα 

ήταν πιο χρήσιµο να αναφέρεται η κυτταρίνη, αντί του αµύλου στο οποίο γίνεται 

συνήθως αναφορά,  µια και από αυτή αποτελείται το ξύλο που αποτελεί δοµικό υλικό 

του φυτού, όπως προτείνεται και από τους  Barker Μ. & Carr Μ. (1989, σ.41 � 44). Η 

φωτοσύνθεση θα πρέπει να διδάσκεται αναλυτικά στα παιδιά και όχι µόνο µέσα από 

πειράµατα γιατί έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική διδακτική στρατηγική από σχετικές 

έρευνες π.χ. (Smith E.L. & Anderson C.W., 1984, σ. 694 � 695′ Barker Μ. & Carr Μ., 

1989, σ.41 � 42). Επίσης, είναι αναγκαίο να γίνεται σαφές στα παιδιά, ότι µοναδική 

πηγή ενέργειας για τον µεταβολισµό των φυτών είναι ο ήλιος και ότι ένα µέρος της 

ηλιακής ενέργειας που απορροφάται από τη χλωροφύλλη των φυτών, µετατρέπεται σε 

χηµική ενέργεια των υδατανθράκων κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης.  

Η κατανόηση της διατήρησης της ύλης µετά από φυσική ή χηµική µετατροπή 

είναι βασική γνώση, για να κατανοηθεί από τους µαθητές η ανακύκλωση της ύλης µέσω 

των τροφικών σχέσεων και ή διαδικασία της αποικοδόµησης. Οι αποικοδοµητές να 

συνδέονται µε τις τροφικές αλυσίδες. 

Οι έννοιες παραγωγός , καταναλωτής και αποικοδοµητής, η προέλευση της ύλης 

και της ενέργειας που έχουν ανάγκη τοι οργανισµοί για να αναπτυχθούν θα πρέπει να 

έχουν κατακτηθεί από τα παιδιά, για να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των 

οργανισµών στις τροφικές αλυσίδες, τη ροή ύλης και ενέργειας στα οικοσυστήµατα και 

τη βαθµιαία µείωση του αριθµου των οργανισµών στις τροφικές πυραµίδες. Έτσι οι 

µαθητές ίσως συνειδητοποιήσουν ότι ο αριθµός των οργανισµών σε ένα οικοσύστηµα 

δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, ούτε είναι αποτέλεσµα ανθρώπινης παρέµβασης. 

Οι διδάσκοντες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν προβλήµατα, όπως αυτά 

που περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο της έρευνας καθώς και παρόµοια που υπάρχουν 

στο σχολικό βιβλίο προκειµένου τα παιδιά να εξασκηθούν στο χειρισµό των τροφικών 
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αλυσίδων και στην κατανόηση περιβαλλοντικών προβληµάτων που έχουν τη βάση τους 

στις τροφικές αλυσίδες. Τα παιδιά χρειάζεται να κατανοήσουν ότι οι οργανισµοί που 

ανήκουν στην ίδια τροφική αλυσίδα αλληλεξαρτώνται και η εξαφάνιση κάποιων από 

αυτούς θα έχει συνέπειες και στους υπόλοιπους, ακόµη και σε αυτούς που δε 

συνδέονται άµεσα τροφικά. Ίσως επαναξιολογήσουν έτσι την ανθρωποκεντρική 

αντίληψη τους για την αξία των οργανισµών και να αναγνωρίσουν την οικολογική αξία 

των οργανισµών. 

Αντικείµενο περιβαλλοντικών προγραµµάτων θα µπορούσαν να αποτελέσουν η 

θήρευση, η υπερβόσκηση, ο ανταγωνισµός, οι τροφικές συνήθειες των οργανισµών 

καθώς και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αναφέρονται στην έρευνα µια και τα 

παιδιά εµφανίζουν ελλιπή ενηµέρωση γύρω από τα παραπάνω φαινόµενα.  

 

2. Για τα σχολικά εγχειρίδια  

 

Στα σχολικά εγχειρίδια να γίνει πιο συστηµατική και ολοκληρωµένη ανάλυση 

των εννοιών που σχετίζονται µε τις τροφικές αλυσίδες. Η παρουσίαση των εννοιών 

ενέργεια και ύλη να προηγείται των εννοιών τροφή, φωτοσύνθεση, αποικοδόµηση και 

έπειτα να γίνεται αναφορά στους παραγωγούς, καταναλωτές, αποικοδοµητές και η 

παρουσίασή τους ως στοιχεία των τροφικών αλυσίδων. Η παρουσίαση των τροφικών 

αλυσίδων να συνδέεται µε σχετικά περιβαλλοντικά προβλήµατα που υπάρχουν 

διάσπαρτα στο σχολικό βιβλίο. Η ροή της ενέργειας στα οικοσυστήµατα µέσω των 

τροφικών σχέσεων να διδάσκεται, για να γίνεται κατανοητή η βαθµιαία µείωση των 

οργανισµών όσο προχωρούµε σε ανώτερα τροφικά επίπεδα και να µην αποστηθίζεται 

απλά από τα παιδιά. 

 

3. Για τα αναλυτικά προγράµµατα 

 

Είναι γνωστό ότι οι φυσικές επιστήµες χαρακτηρίζονται από κοινούς νόµους και 

αρχές. Είναι σηµαντικό λοιπόν, όταν διδάσκοµε βασικές έννοιες της βιολογίας να είναι 

γνωστές ήδη στα παιδιά οι βασικές έννοιες και οι νόµοι της φυσικής και της χηµείας 

που συνδέονται µε αυτές και αποτελούν προαπαιτούµενες γνώσεις για την κατανόηση 

τους. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι η διδασκαλία της έννοιας της 
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ενέργειας και της ύλης θα πρέπει να προηγείται της διδασκαλίας της τροφής, της 

φωτοσύνθεσης και της αποικοδόµησης. Επίσης κατά τη διδασκαλία της οικολογίας να 

έχουν διδαχθεί οι προαπαιτούµενες βιολογικές έννοιες. Έτσι οι έννοιες: τροφή, 

φωτοσύνθεση και αποικοδόµηση να διδάσκονται πριν τις έννοιες: παραγωγός, 

καταναλωτής, αποικοδοµητής. Ακόµη, η διδασκαλία της Οικολογίας και συγκεκριµένα 

η διδασκαλία των τροφικών αλυσίδων θα µπορούσε να συνδυαστεί µε τη διδασκαλία 

περιβαλλοντικών θεµάτων που σχετίζονται µε αυτές. Οι παραπάνω παρατηρήσεις θα 

ήταν ίσως χρήσιµες κατά τη διαµόρφωση ενός διαθεµατικού αναλυτικού προγράµµατος 

σπουδών που θα συνδύαζε τα µαθήµατα της Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας και την 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατά τη διαπραγµάτευση του θέµατος της τροφικής 

αλυσίδας. 

 

4. Για τους εκπαιδευτικούς και για τους συντονιστές περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων 
 

Η επιµόρφωση των δασκάλων πάνω σε βασικές έννοιες και αρχές της 

Οικολογίας είναι αναγκαία, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις δικές τους 

εναλλακτικές αντιλήψεις.  

Επίσης είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να ενηµερωθούν για τις σύγχρονες 

θεωρίες µάθησης και µεθοδολογίας ώστε να λαµβάνουν υπόψη τις ιδέες των µαθητών 

τους κατά το σχεδιασµό µιας διδακτικής παρέµβασης ή ενός περιβαλλοντικού 

προγράµµατος. Οι µαθητές δεν πρέπει να θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς 

παθητικοί αποδέκτες, αλλά συµµέτοχοι στη διαδικασία µάθησης, στην οποία 

εµπλέκονται ενεργητικά, προσπαθώντας να κατασκευάσουν νόηµα για τον κόσµο γύρω 

τους. Η διδασκαλία δεν είναι µόνο µετάδοση γνώσεων, αλλά περιλαµβάνει και το 

σχεδιασµό έργων που προωθούν τη µάθηση και έχουν αφετηρία τις ιδέες των µαθητών. 

Ένα σηµαντικό συµπέρασµα της έρευνας, που αξίζει να προσεχθεί από όσους 

ασχολούνται µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι ότι τα παιδιά δεν αξιοποιούν τις 

γνώσεις τους γύρω από τις τροφικές αλυσίδες, για να κατανοήσουν σχετικά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα. Αντίθετα, επηρεασµένα από τον τρόπο προβολής των 

περιβαλλοντικών θεµάτων από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, υποστηρίζουν την ανάγκη να σωθεί το περιβάλλον, δίνοντας έµφαση στο 
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συναίσθηµα και χωρίς να τεκµηριώνουν επιστηµονικά την άποψή τους. Η 

περιβαλλοντική γνώση, ωστόσο, είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που διαµορφώνει 

αληθινό αίσθηµα ευθύνης προς το περιβάλλον, όπως επιβεβαιώνουν και σχετικές 

έρευνες (Hines J.M., Hungerford H.R. & Tomera A.N. , 1987 και Rose E.G. & Gard 

J.A., 1985). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η έρευνα αυτή µελετά τις εναλλακτικές αντιλήψεις 108 µαθητών Στ΄ τάξης 

δηµοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου γύρω από τις τροφικές αλυσίδες, καθώς 

και της ικανότητάς του να κατανοούν σχετικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Πραγµατοποιήθηκε το 2001. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια µε σκοπό να εκµαιευτούν 

οι αυθόρµητες σκέψεις των παιδιών και οι εξηγήσεις που δίνουν αυτά για τις έννοιες  

που µελετάµε, µε δικούς τους όρους και γλώσσα. 

 Από τα ευρήµατα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των 

µαθητών του δείγµατος γνωρίζει τους ορισµούς του παραγωγού, καταναλωτή, 

αποικοδοµητή και της τροφικής αλυσίδας, όπως παρουσιάζονται στο σχολικό βιβλίο. 

Από τη βαθύτερη, ωστόσο, διερεύνηση του τρόπου σκέψης των παιδιών προκύπτει ότι 

η πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος έχουν διαµορφώσει µια σειρά από 

εναλλακτικές αντιλήψεις για τις έννοιες υπό µελέτη, αλλά και για άλλες σχετικές 

έννοιες όπως τροφή, φωτοσύνθεση, αποικοδόµηση, ενέργεια και ύλη. Ακόµη, αν και 

ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών φτιάχνει σωστά µια τροφική αλυσίδα, η πλειοψηφία του 

δείγµατος δεν έχει κατανοήσει τη ροή ενέργειας και τη µεταφορά ύλης που 

συµβολίζεται µε τις τροφικές αλυσίδες. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει 

ότι οι µαθητές δυσκολεύονται να προβλέψουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ πληθυσµών της 

ίδιας τροφικής αλυσίδας. Επίσης, δε χρησιµοποιούν σε µεγάλο ποσοστό τις γνώσεις 

τους γύρω από τις τροφικές αλυσίδες για να κατανοήσουν σχετικά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα.  

 Τέλος, από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι το φύλο 

των µαθητών και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους επηρεάζει τις αντιλήψεις τους 

για τις υπό µελέτη έννοιες. 
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Abstract 

  

This research studies the alternative conceptions of 108 students of the sixth 
grade of primary schools in the city of Heraclion about the food chains, as well as their 
ability to understand relevant environmental problems. It was carried out in 2001. 
Children�s ideas about selected ecological concepts were elicited through a 
questionnaire, which was administered by the researcher. The present study aims to 
document student�s own reasoning about ecological phenomena, without framing the 
terms in which responses are given. Hence a phenomenological approach has been used 
to probe student� s thinking. 

Out of the findings of the research, it is confirmed that almost the total number 
of the students of the sample are familiar with the definitions of the producer, consumer, 
decomposer and the food chain as they are presented in the school subject. However, 
out of a deeper investigation of the way of thinking of the children, indicated a series of 
misconceptions held by a majority of students about the concepts of consumer, 
producer, decomposer, food chain and related concepts like food, photosynthesis, matter 
and energy. Furthermore, even though a great percentage of students can make a food 
chain correctly, the majority of the sample have not fully understood the flow of energy 
and the transfer of matter, which are symbolized through the food chains.   

Out of the results of the research, it is confirmed that the students face difficulty 
in predicting interactions between populations of the same food chain. What is more, 
they do not, to a great extent, use their knowledge regarding the food chains to 
understand relevant environmental problems. 

Finally, out of the statistically polishing up of the data, it was confirmed that the 
sex of the students and the cultural level of their parents affect their conceptions 
regarding the concepts of the study. 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Της ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 
e-mail: eimpag@edc.uoc.gr 
 
ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
Είµαι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Ηρακλείου καθώς και του Βιολογικού 
Τµήµατος Α.Π.Θ.. Το 1999 ανακηρύχθηκα υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στο γνωστικό πεδίο 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γράφτηκα στον κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 Το διάστηµα 1993 � 1997 εργάστηκα ως αναπληρώτρια δασκάλα σε πολυθέσια και 
ολιγοθέσια σχολεία των Νοµών Ηρακλείου και Ρεθύµνης, ενώ από το 1997 έως σήµερα 
είµαι διορισµένη εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθµια εκπ/ση. 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Έχω παρακολουθήσει τρίµηνα εκπαιδευτικά σεµινάρια στο Π.Ε.Κ. Ηρακλείου µε 
θέµατα: Περιβαλλοντική Αγωγή, ∆ιδακτική Μεθοδολογία των Μαθηµατικών, 
Μεθοδολογία Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο και Μαθησιακές 
∆υσκολίες. 
Ακόµη έχω παρακολουθήσει: το 1994 στο ΙΘΑΒΙΚ σεµινάριο µε θέµα το «θαλάσσιο 
περιβάλλον», το 1994 στην Ιατρική σχολή του Παν. Κρήτης σεµινάριο µε θέµα 
«Σύσταση και ανάλυση τροφίµων», το 1999 «Οικολογικό Πανεπιστήµιο» µε θέµα «Η 
φύση στην Οικολογία» (Πάτµος, διάρκεια 3 εβδοµάδες), το 2000 Συνέδριο Ειδικής 
Αγωγής που διοργανώθηκε από το Π.Τ.∆.Ε. του Παν. Κρήτης, το 2000 1ο Παγκρήτιο 
Συνέδριο Περ/κης Εκπ/σης µε θέµα «Η ανάπτυξη του θεσµού της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης», καθώς και πολλές ηµερίδες γύρω 
από εκπαιδευτικά θέµατα. 
 
 
ΟΜΙΛΙΕΣ 
Tο 2002  στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και 
Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, προφορική ανακοίνωση µε θέµα « 
Ιδέες και εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών του δηµοτικού σχολείου για τις έννοιες 
καταναλωτής � παραγωγός» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 
««ΕΕρρεευυννώώ  ττοονν  φφυυσσιικκόό  κκόόσσµµοο»»    
1.5. ∆ιδακτική ενότητα ∆∆ιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηη  ττηηςς  έέννννοοιιααςς  ττηηςς  ττρροοφφιικκήήςς  ααλλυυσσίίδδααςς  

ααππόό  ττοο  σσχχοολλιικκόό  εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  
ΕΕ55..11..  ««εείίµµαασσττεε  όόλλοοιι  µµιιαα  ααλλυυσσίίδδαα»»  
σσ..114477  ΒΒ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  

  
••   Η τροφική αλυσίδα έχει τη µορφή 
φυτό→φυτοφάγο→σαρκοφάγο→άνθρωπος: 
απουσιάζει η έννοια των αποικοδοµητών και η 
ππααρροουυσσίίαασσηη  εείίννααιι  ααννθθρρωωπποοκκεεννττρριικκήή    

ΕΕ66..11..  ««εείίµµαασσττεε  όόλλοοιι  µµιιαα  ααλλυυσσίίδδαα»»  
σσ..115588  ΓΓ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  

• Παρουσιάζεται η τροφική αλυσίδα µε τη µορφή φυτό 
→φυτοφάγο →Σαρκοφάγο :απουσιάζει η έννοια των 
αποικοδοµητών. 

••   ««ΤΤοο  ββέέλλοοςς→→  σσττηηνν  εειικκόόνναα  σσηηµµααίίννεειι  ττρρώώεειι  ττοο....»»::  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  εεππιισσττηηµµοοννιικκόό  οορριισσµµόό  σσυυµµββοολλίίζζοουυµµεε  
ααννττίίθθεετταα  γγιιαα  νναα  δδεείίξξοοµµεε  ρροοήή  ύύλληηςς  κκααιι  εεννέέρργγεειιααςς    

••   ««ΠΠοοιιοο  εείίδδοοςς  ααλλυυσσίίδδααςς  έέχχεειι  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ζζώώαα;;  
εεκκεείίννοο  πποουυ  ττρρώώεειι  ήή  εεκκεείίννοο  πποουυ  ττρρώώγγεεττααιι;;  ΓΓιιααττίί;;»»::  ηη  
ααππάάννττηησσηη  σσττοο  γγιιααττίί  ααππααιιττεείί  µµιιαα  κκααθθααρράά  εεππιισσττηηµµοοννιικκήή  
ππλληηρροοφφοορρίίαα  ((ηη  δδιιααθθέέσσιιµµηη  εεννέέρργγεειιαα  µµεειιώώννεεττααιι  ααππόό  
κκααττώώττεερροο  ππρροοςς  ααννώώττεερροο  ττρροοφφιικκόό  εεππίίππεεδδοο))  πποουυ  δδεε  
σσυυννάάγγεεττααιι  µµεε  ααππλλήή  ππααρρααττήήρρηησσηη  

ΚΚεεφφ..33..  ΗΗ  ιισσοορρρροοππίίαα  σσττηη  φφύύσσηη  αα..  
««εείίµµαασσττεε  όόλλοοιι  µµιιαα  ααλλυυσσίίδδαα»»  σσ..3322  
∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ((22οο  µµέέρροοςς))  

••   ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ηη  ττρροοφφιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα  µµεε  ττηη  µµοορρφφήή  
ααυυττόόττρροοφφοοιι  οορργγααννιισσµµοοίί  ήή  ππααρρααγγωωγγοοίί  →→  εεττεερρόόττρροοφφοοιι  
οορργγααννιισσµµοοίί  ήή  κκααττααννααλλωωττέέςς::  ααπποουυσσιιάάζζεειι  ππάάλλιι  ηη  έέννννοοιιαα  
ττωωνν  ααπποοιικκοοδδοοµµηηττώώνν  

••   ««ΤΤοο  ββέέλλοοςς  →→  σσττηηνν  εειικκόόνναα  σσηηµµααίίννεειι  ττρρώώεειι  ττοο....»»  
σσυυννήήθθωωςς  σσυυµµββοολλίίζζοουυµµεε  ααννττίίθθεετταα  γγιιαα  νναα  δδεείίξξοοµµεε  ρροοήή  
ύύλληηςς  κκααιι  εεννέέρργγεειιααςς  

••   ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  εειικκόόννεεςς  µµεε  ττρροοφφιικκέέςς  ααλλυυσσίίδδεεςς  σσττηη  
κκοορρφφήή  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εείίννααιι  οο  άάννθθρρωωπποοςς  
((ααννθθρρωωπποοκκεεννττρριικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη))  

ΚΚεεφφ..33..  ««ΟΟιι  µµιικκρροοοορργγααννιισσµµοοίί  σσττηη  
ζζωωήή  µµααςς»»  σσ..3311  ΕΕ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ((22οο  
µµέέρροοςς))  

••   ΓΓίίννεεττααιι  ηη  ππρρώώττηη  ααννααφφοορράά  σσττοουυςς  ααπποοιικκοοδδοοµµηηττέέςς::  δδεενν  
σσυυννδδέέοοννττααιι  όόµµωωςς  µµεε  ττηηνν  ττρροοφφιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα..  

ΚΚεεφφ..33..  ««ΤΤρροοφφιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  ττωωνν  
οορργγααννιισσµµώώνν»»  σσ..9966  ΣΣττ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  
((22οο  µµέέρροοςς))  

••   ΓΓίίννεεττααιι  ααννααφφοορράά  σσττοουυςς  ααπποοιικκοοδδοοµµηηττέέςς  κκααιι  ηη  σσύύννδδεεσσηη  ττοουυςς  
µµεε  ττηηνν  ττρροοφφιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα  

••   ««ΤΤιι  θθαα  σσυυννέέββααιιννεε  αανν  οοιι  ααλλεεπποούύδδεεςς  ήήτταανν  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  
ττοουυςς  λλααγγοούύςς;;»»::  εεκκµµααιιεεύύεεττααιι  ττεελλεεοολλοογγιικκήή  ααππάάννττηησσηη  δδηηλλ..  οοιι  
ααλλεεπποούύδδεεςς  εείίννααιι  ππιιοο  λλίίγγεεςς  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  µµηηνν  εεξξααφφααννιισσττοούύνν  
όόλλοοιι  οοιι  λλααγγοοίί  κκααιι  δδεενν  δδίίννεεττααιι  ππάάλλιι  ηη  εεππιισσττηηµµοοννιικκάά  οορρθθήή  
ααππάάννττηησσηη  ((ηη  δδιιααθθέέσσιιµµηη  εεννέέρργγεειιαα  µµεειιώώννεεττααιι  ααππόό  κκααττώώττεερροο  
ππρροοςς  ααννώώττεερροο  ττρροοφφιικκόό  εεππίίππεεδδοο  κκααιι  εείίννααιι  ιικκααννήή  νναα  σσττηηρρίίξξεειι  
λλιιγγόόττεερροουυςς  οορργγααννιισσµµοούύςς))    
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 
««ΕΕρρεευυννώώ  ττοονν  φφυυσσιικκόό  κκόόσσµµοο»»    
1.6. ∆ιδακτική ενότητα ∆∆ιιααππρρααγγµµάάττεευυςςηη  ττηηςς  έέννννοοιιααςς  ττηηςς  ττρροοφφήήςς  ααππόό  ττοο  

σσχχοολλιικκόό  εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  
ΕΕ44..33..  ««φφρροοννττίίζζοουυµµεε  ττηηνν  υυγγεείίαα  
µµααςς»»  σσ..114455  ΒΒ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  

••   ««  ΓΓιιαα  νναα  εείίννααιι  γγεερρόό  ττοο  σσώώµµάά  µµααςς  ��ΑΑππόό  τταα  
έέννττεερραα  ππεερρννοούύνν  σσττοο  ααίίµµαα  κκααιι  ττρρέέφφοουυνν  όόλλοο  ττοο  
σσώώµµαα»»  ΟΟιι  ττρροοφφέέςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι    ωωςς  
ααππααρρααίίττηητταα  σσυυσσττααττιικκάά  γγιιαα  νναα  εείίννααιι  γγεερρόό  ττοο  
σσώώµµαα..  ΠΠεερριιγγρράάφφεεττααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ππέέψψηηςς,,  
χχωωρρίίςς  όόµµωωςς  νναα  δδιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  ααππόό  ττηη  
δδιιάάσσππαασσηη  ττηηςς  ΤΤρροοφφήήςς  ττοο  σσώώµµαα  ππρροοµµηηθθεεύύεεττααιι  
υυλλιικκάά  γγιιαα  νναα  δδοοµµηηθθεείί  κκααιι  εεννέέρργγεειιαα..  

ΕΕ55..33..  ««ΠΠωωςς  ττρρέέφφεεττααιι  οο  
άάννθθρρωωπποοςς»»  σσ..115544  ΓΓ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  

••   ««  όόππωωςς  τταα  ζζώώαα  ��..έέττσσιι  ττρρέέφφεεττααιι  οο  άάννθθρρωωπποοςς»»  
δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  οοιι  δδιιάάφφοορρεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  
θθρρεεππττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν  πποουυ  ππεερριιέέχχοοννττααιι  σσττιιςς  
ττρροοφφέέςς  κκααιι  σσττηηνν  εελλεεύύθθεερρηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττωωνν  
µµααθθηηττώώνν  µµεε  ττοο  δδάάσσκκααλλοο  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  
δδιιεευυκκρριιννιισσττεείί  οο  ρρόόλλοοςς  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  
κκααιι  εεππιιββίίωωσσηη  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ..  ΠΠεερριιγγρράάφφεεττααιι  ηη  
δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ππέέψψηηςς,,  χχωωρρίίςς  όόµµωωςς  νναα  
δδιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  ααππόό  ττιιςς  θθρρεεππττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς  ττοο  
σσώώµµαα  ππρροοµµηηθθεεύύεεττααιι  υυλλιικκάά  γγιιαα  νναα  δδοοµµηηθθεείί  κκααιι  
εεννέέρργγεειιαα..  

ΚΚεεφφ..ΓΓ77..11..αα  ««ππωωςς  γγίίννεεττααιι  ηη  
ππέέψψηη»»  σσ..4422  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ((22οο  
µµέέρροοςς))  

••   ««ΌΌππωωςς  κκάάθθεε  ζζωωννττααννόόςς  οορργγααννιισσµµόόςς��σσττοο  
κκααθθέένναα  ααππόό  τταα  όόρργγαανναα  ααυυττάά»»  ..  ΠΠεερριιγγρράάφφεεττααιι  ηη  
δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ππέέψψηηςς,,  χχωωρρίίςς  όόµµωωςς  νναα  
δδιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  ααππόό  ττιιςς  θθρρεεππττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς  ττοο  
σσώώµµαα  ππρροοµµηηθθεεύύεεττααιι  υυλλιικκάά  γγιιαα  νναα  δδοοµµηηθθεείί  κκααιι  
εεννέέρργγεειιαα..  

ΚΚεεφφ..ΕΕ44..33  &&  ΕΕ44..44..  ««ηη  ππέέψψηη  ττωωνν  
ττρροοφφώώνν  ��  ααππόό  ττηηνν  ππέέψψηη  σσττηηνν  
θθρρέέψψηη»»  σσ..4411--4488  ΕΕ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  
((22οο  µµέέρροοςς))  

••   ΓΓίίννεεττααιι  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  θθρρέέψψηη..  
ΩΩσσττόόσσοο,,  δδεενν  δδιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  τταα  θθρρεεππττιικκάά  
σσυυσσττααττιικκάά  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηη  ππέέψψηη  ττωωνν  
ττρροοφφώώνν  εείίννααιι  ααυυττάά  πποουυ  οοξξεειιδδώώννοοννττααιι  σστταα  
κκύύττττααρραα  κκααιι  ππρροοµµηηθθεεύύοουυνν  ττοονν  οορργγααννιισσµµόό  
εεννέέρργγεειιαα..    ΕΕππίίσσηηςς  δδεενν  εείίννααιι  εεµµφφααννέέςς  όόττιι  ααυυττάά  τταα  
θθρρεεππττιικκάά  σσυυσσττααττιικκάά  εείίννααιι  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  τταα  
κκύύττττααρραα  γγιιαα  νναα  φφττιιάάξξοουυνν  δδοοµµιικκάά  υυλλιικκάά..    

••   ΤΤέέλλοοςς,,  ααννααφφέέρροοννττααιι  οοιι  δδιιάάφφοορρεεςς  ββιιττααµµίίννεεςς  κκααιι  
οο  ρρόόλλοοςς  ττοουυςς  σσττηηνν  κκααλλήή  υυγγεείίαα..  

ΚΚεεφφ..ΣΣττ..11..11..  ««ΗΗ  εεννέέρργγεειιαα  σστταα  
ζζώώαα»»  σσ..5588  --  5599  ΣΣττ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  
((22οο  µµέέρροοςς))  

••   ΓΓίίννεεττααιι  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  κκααύύσσηη  
ττωωνν  ττρροοφφώώνν  ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ππώώςς  οο  οορργγααννιισσµµόόςς  
ααξξιιοοπποοιιεείί  ττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  πποουυ  ααππεελλεευυθθεερρώώννεεττααιι  
γγιιαα  νναα  εεππιιττεελλέέσσεειι  δδιιάάφφοορρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίεεςς..  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
 
««ΕΕρρεευυννώώ  ττοονν  φφυυσσιικκόό  κκόόσσµµοο»»    
1.7. ∆ιδακτική ενότητα ∆∆ιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηη  ττηηςς  έέννννοοιιααςς  ττηηςς  φφωωττοοσσύύννθθεεσσηηςς  

ααππόό  ττοο  σσχχοολλιικκόό  εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  
∆∆33..  ««ΠΠοοιιαα  µµέέρρηη  έέχχεειι  έένναα  φφυυττόό»»  
ΑΑ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  

••   ««ΤΤηηνν  ττρροοφφήή  κκααιι  ττοο  ννεερρόό  τταα  ππααίίρρννοουυµµεε  µµεε  ττιιςς  
ρρίίζζεεςς»»  εεννιισσχχύύεεττααιι  ηη  δδιιααιισσθθηηττιικκήή  ααννττίίλληηψψηη    όόττιι  
τταα  φφυυττάά  ππααίίρρννοουυνν  ττηηνν  ττρροοφφήή  ττοουυςς  ααππόό  ττοο  
ππεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυςς,,  εειιδδιικκόόττεερραα  ααππόό  ττοο  έέδδααφφοοςς  

  ∆∆11..44..  ««ΤΤαα  όόρργγαανναα  ττωωνν  φφυυττώώνν»»  
σσ..110077  ΒΒ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  
  
  
ΕΕ55..11..  ««εείίµµαασσττεε  όόλλοοιι  µµιιαα  
ααλλυυσσίίδδαα»»  σσ..114477  ΒΒ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  

••   ««ΟΟιι  ρρίίζζεεςς  εείίννααιι  όόρργγαανναα  πποουυ  ββοοηηθθοούύνν  τταα  φφυυττάά  
νναα  ππααίίρρννοουυνν  ττηηνν  ττρροοφφήή  ττοουυςς..  ΕΕίίννααιι  σσαανν  νναα  
πποούύµµεε,,  τταα  σσττόόµµααττάά  ττοουυςς»»  εεννιισσχχύύεεττααιι  ηη  
δδιιααιισσθθηηττιικκήή  ααννττίίλληηψψηη    

••   ««ΌΌλλοουυςς  µµααςς  ττρρέέφφεειι  ηη  γγηη..  ΤΤαα  φφυυττάά  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  
ττρροοφφήή....»»::  ίίσσωωςς  ΠΠααρρεερρµµηηννεευυθθεείί  ααππόό  τταα  ππααιιδδιιάά  
κκααιι  θθεεωωρρήήσσοουυνν  όόττιι  ««τταα  φφυυττάά  ττρρέέφφοοννττααιι  ααππόό  ττοο  
χχώώµµαα»»  άάπποοψψηη  πποουυ  εεκκφφρράάζζεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  
κκοοιιννήή  λλοογγιικκήή  

∆∆33..33..  ««ππωωςς  ττρρέέφφεεττααιι  έένναα  φφυυττόό»»  
σσ..111144  ΓΓ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ    

••   ««ΟΟιι  θθρρεεππττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς,,  δδιιααλλυυµµέέννεεςς  σσττοο  ννεερρόό,,  
ααννεεββααίίννοουυνν  ��σστταα  φφύύλλλλαα��µµεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττοουυ  
ηηλλιιαακκοούύ  φφωωττόόςς  κκααιι  ττωωνν  ππρράάσσιιννωωνν  κκόόκκκκωωνν  
µµιιααςς  οουυσσίίααςς  ((ττηηςς  χχλλωωρροοφφύύλλλληηςς  πποουυ  έέχχοουυνν  τταα  
φφύύλλλλαα))  εεννώώννοοννττααιι  µµεε  ττοονν  ααέέρραα  κκααιι  
µµεεττααττρρέέπποοννττααιι  σσεε  ττρροοφφήή  ττοουυ  φφυυττοούύ..»»  
ΠΠεερριιγγρράάφφεεττααιι  ηη  φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη  ((  χχωωρρίίςς  νναα  
ααννααφφέέρρεεττααιι))  µµεε  λλάάθθοοςς  ααννττιιδδρραασσττήήρριιαα..  ΜΜόόννοο  ττοο  
ννεερρόό  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηη  φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη  κκααιι  όόχχιι  τταα  
δδιιααλλυυµµέένναα  σσ��  ααυυττόό  άάλλαατταα..  

ΓΓ44  ««ππωωςς  ττρρέέφφεεττααιι  έένναα  φφυυττόό»»  
σσ..2211  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ((22οο  ττεεύύχχοοςς))  

••   ««ΤΤοο  φφυυττόό  µµεε  ττηηνν  ηηλλιιαακκήή  εεννέέρργγεειιαα  µµεεττααττρρέέππεειι  
τταα  άάλλαατταα,,  ττοο  ννεερρόό  κκααιι  ττοο  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  
άάννθθρραακκαα  σσεε  οουυσσίίεεςς  πποουυ  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλεεςς  γγιιαα  
ττηηνν  ττρροοφφήή  ττοουυ..  ΗΗ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ααυυττήή  λλέέγγεεττααιι  
φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη»»  ΜΜόόννοο  ττοο  ννεερρόό  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηη  
φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη  κκααιι  όόχχιι  τταα  δδιιααλλυυµµέένναα  σσ��  ααυυττόό  
άάλλαατταα..  

ΚΚεεφφ..ΒΒ..33  11..  ««ΤΤοο  φφωωςς  κκααιι  τταα  
φφυυττάά»»  σσ..9944  ΕΕ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ((11οο  
µµέέρροοςς))  

••   ««ΤΤαα  φφυυττάά  δδεεσσµµεεύύοουυνν  ττοο  ηηλλιιαακκόό  φφωωςς  κκααιι  µµεε  
ννεερρόό,,  άάλλαατταα  κκααιι  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  
φφττιιάάχχννοουυνν  µµόόνναα  ττοουυςς  ττιιςς  ττρροοφφέέςς  ττοουυςς,,  δδηηλλααδδήή  
φφωωττοοσσυυννθθέέττοουυνν»»  ΜΜόόννοο  ττοο  ννεερρόό  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηη  
φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη  κκααιι  όόχχιι  τταα  δδιιααλλυυµµέένναα  σσ��  ααυυττόό  
άάλλαατταα..  ΣΣττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ωωσσττόόσσοο  σσεελλίίδδεεςς  δδίίννεεττααιι  
µµιιαα  πποολλύύ  κκααλλήή  ππεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ττηηςς  
φφωωττοοσσύύννθθεεσσηηςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  ηη  
γγλλυυκκόόζζηη  σσχχηηµµααττίίζζεεττααιι  κκααττάά  ττηη  φφωωττοοσσύύννθθεεσσηη..  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

Oι απαντήσεις στην ερώτηση 2β (εάν για κάποιο λόγο οι λαγοί µειωθούν, τι 

προβλέπεις ότι θα συµβεί στις αλεπούδες; Εξήγησε πως σκέφτηκες�), ταξινοµήθηκαν 

σε τρεις κατηγορίες. 

Κατηγορία 1: Περιλαµβάνει απαντήσεις, όπου τα παιδιά σωστά προβλέπουν ότι η 

µείωση του πληθυσµού της λείας θα έχει ως συνέπεια την µείωση του πληθυσµού 

του θηρευτή  

Κατηγορία 2: Σ΄ αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι απαντήσεις παιδιών που 

πιστεύουν ότι οι αλεπούδες θα µείνουν ίδιες είτε γιατί σκέφτονται µε όρους 

τροφικού πλέγµατος, είτε γιατί θα µεταναστεύσουν.  

 Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται απαντήσεις που δείχνουν 

ότι τα παιδιά δεν κατανοούν ότι η µείωση του πληθυσµού της λείας θα έχει ως 

συνέπεια την µείωση του πληθυσµού του θηρευτή. 

Κατηγορία 4: Ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής όλων των πληθυσµών 

που βρίσκονται κάτω από αυτόν σε µια τροφική αλυσίδα 

Κατηγορία 5: περιλαµβάνονται απαντήσεις χωρίς µια ολοκληρωµένη ερµηνεία  ή  

δίνουν απαντήσεις χωρίς λογικό ειρµό ή απαντούν «δεν ξέρω» .  

  

 Oι απαντήσεις στην ερώτηση 3β (εάν για κάποιο λόγο οι αλεπούδες αυξηθούν 

τι προβλέπεις ότι θα συµβεί στους λαγούς; Εξήγησε πως σκέφτηκες�) 

ταξινοµήθηκαν σε τρεις κατηγορίες. 

 Κατηγορία 1: Κατανοούν ότι η αύξηση του πληθυσµού του θηρευτή, έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του πληθυσµού της λείας . 

 Κατηγορία 2: Πιστεύουν ότι αν το µέγεθος του πληθυσµού του θηρευτή 

αλλάξει, το µέγεθος του πληθυσµού της λείας θα αλλάξει µε τον ίδιο τρόπο  

 Κατηγορία 3: Πιστεύουν ότι αλλαγή στον πληθυσµό του θηρευτή δεν επηρεάζει 

τον πληθυσµό του θηράµατος 

Κατηγορία 4: Αλλαγή στο θηρευτή δεν µπορούν να τη µεταφέρουν στο θήραµα 

αλλά θεωρούν ότι είναι συνέπεια προηγηθείσας αλλαγής στο θήραµα 

Κατηγορία 5:  Aπαντήσεις χωρίς ολοκληρωµένη ερµηνεία ή κενό 
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 Oι απαντήσεις στην ερώτηση 4β (εάν για κάποιο λόγο οι αλεπούδες αυξηθούν 

τι προβλέπεις ότι θα συµβεί στα µαρούλια; Εξήγησε πως σκέφτηκες�) 

ταξινοµήθηκαν σε πέντε κατηγορίες. 

 Κατηγορία 1: Κατανοούν ότι η αύξηση του πληθυσµού ενός σαρκοφάγου � 

θηρευτή έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του πληθυσµού του φυτοφάγου �

θηράµατός του και τελικά την αύξηση των παραγωγών.  

 Κατηγορία 2: Πιστεύουν ότι η αλλαγή σ΄ ένα πληθυσµό θα επιδράσει σε ένα 

άλλο πληθυσµό εάν άµεσα σχετίζονται ως θηρευτής και θήραµα. Εάν οι 

πληθυσµοί είναι πιο αποµακρυσµένοι στην τροφική αλυσίδα, οι µαθητές 

σκέφτονται ότι ο ένας πληθυσµός δε θα µπορεί να επηρεάσει τον άλλο.  

 Κατηγορία 3: Ένας πληθυσµός ,που βρίσκεται πιο ψηλά στην τροφική αλυσίδα, 

είναι και θηρευτής έναντι όλων των υπόλοιπων πληθυσµών που βρίσκονται κάτω 

από αυτόν 

Κατηγορία 4: Σ΄ αυτή την κατηγορία εντάξαµε και τελεολογικές απαντήσεις που 

δείχνουν ότι οι οργανισµοί υπάρχουν για τις ανάγκες των θηρευτών τους  

 Κατηγορία 5: Αλλαγή στα σαρκοφάγα δεν µπορούν να τη µεταφέρουν στα 

κατώτερα τροφικά επίπεδα, αλλά θεωρούν ότι είναι συνέπεια προηγηθείσας 

αλλαγής στα φυτοφάγα ή στους παραγωγούς 

Κατηγορία 6: Αλλαγή στα σαρκοφάγα ή στα φυτοφάγα δεν επηρεάζει 

παραγωγούς 

Κατηγορία 7: Περιλαµβάνει απαντήσεις παιδιών που αδυνατούν να δώσουν µια 

ικανοποιητική ερµηνεία  ή δίνουν απαντήσεις χωρίς λογικό ειρµό  

 

 

 Oι απαντήσεις στην ερώτηση 5β (Ας υποθέσοµε ότι τα µαρούλια ξεραίνονται. 

Τι προβλέπεις ότι θα συµβεί στις αλεπούδες. Εξήγησε πως σκέφτηκες ...) 

συγκρότησαν πέντε κατηγορίες. 

 Κατηγορία 1:  Κατανοούν ότι η εξαφάνιση των παραγωγών, έχει ως συνέπεια 

την εξαφάνιση των φυτοφάγων και των σαρκοφάγων σε ένα οικοσύστηµα 

 Κατηγορία 2: Πιστεύουν ότι µια αλλαγή στον πληθυσµό ενός είδους θα 

επηρέαζε τον πληθυσµό ενός άλλου είδους µόνο εάν άµεσα σχετίζονται ως 
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θηρευτής και θήραµα. Εάν οι πληθυσµοί είναι πιο αποµακρυσµένοι στην τροφική 

αλυσίδα, οι µαθητές σκέφτονται ότι ο ένας πληθυσµός δε θα µπορεί να επηρεάσει 

τον άλλο.  

Κατηγορία 3: Ένας πληθυσµός ,που βρίσκεται πιο ψηλά στην τροφική αλυσίδα, 

είναι και θηρευτής έναντι όλων των υπόλοιπων πληθυσµών που βρίσκονται κάτω 

από αυτόν  

Κατηγορία 4 : Περιλαµβάνει απαντήσεις παιδιών που σκέφτονται µε όρους 

τροφικού πλέγµατος και θεωρούν ότι οι αλεπούδες θα µείνουν οι ίδιες γιατί θα 

καταναλώσουν άλλα θηράµατα 

 Κατηγορία 5: Αλλαγή παραγωγών δεν επηρεάζει τα σαρκοφάγα 

Κατηγορία 6: Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν απαντήσεις που δεν εκφράζουν 

µια ολοκληρωµένη ερµηνεία ή το κενό 

 

 Oι απαντήσεις στην ερώτηση 6β (Ποιοι οργανισµοί είναι περισσότεροι οι 

αλεπούδες, τα µαρούλια ή οι λαγοί και µε ποια σειρά; Εξήγησε πως σκέφτηκες�) 

συγκρότησαν επτά κατηγορίες. Έχουµε αναφέρει ότι ενότητα ανάλυσης είναι το 

θέµα (τµήµα του λόγου που αντιστοιχεί σε µια ιδέα). Στην ερώτηση 6β οι 

απαντήσεις πολλών µαθητών περιείχαν πάνω από µια ιδέα  Οι διαφορετικές ιδέες, 

που διατύπωσε στην απάντησή του κάθε παιδί, καταγράφηκαν χωριστά και 

εντάχθηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες.  

 

 Κατηγορία 1: Περιλαµβάνει απαντήσεις µε τελεολογική ερµηνεία (ο αριθµός 

των οργανισµών εξυπηρετεί κάποιο σκοπό) και ειδικότερα οι οργανισµοί 

υπάρχουν για να καλύψουν τις ανάγκες των θηρευτών τους  

 Κατηγορία 2: Περιλαµβάνει απαντήσεις µε τελεολογική αιτιολογία και 

συγκεκριµένα οι θηρευτές είναι λιγότεροι για να µην εξαφανιστούν τα θηράµατά 

τους  

 Κατηγορία 3: Περιγραφικές. Περιλαµβάνει περιγραφές για το κατεστηµένο που 

επικρατεί στη φύση, χωρίς παρά πέρα αιτιολόγηση. Επίσης περιλαµβάνονται 

απαντήσεις παιδιών που υποστηρίζουν ότι οι οργανισµοί είναι λίγοι ή πολλοί 

εξαιτίας του ρυθµού γεννήσεων ή της ηθολογίας τους, χωρίς όµως να αιτιολογούν 

γιατί συµβαίνει αυτό. 
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 Κατηγορία 4: Ανθρωποκεντρικές. Οι οργανισµοί είναι πολλοί ή λίγοι εξαιτίας 

ανθρώπινης παρέµβασης . 

 Κατηγορία 5: Περιλαµβάνει τεκµηριωµένες απαντήσεις, χωρίς να δίνεται  πάντα 

η ολοκληρωµένη επιστηµονική εξήγηση για τον αριθµό των οργανισµών που 

ανήκουν σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα. 

 Κατηγορία 6: Σ� αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι απαντήσεις που 

εκφράζουν την άποψη ότι τα θηράµατα τρώγονται από τους θηρευτές τους γι 

αυτό είναι λιγότερα  

 Κατηγορία 7: Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι κενές απαντήσεις ή 

απαντήσεις χωρίς κανένα λογικό ειρµό . 

 

 Oι απαντήσεις στην ερώτηση 7β (Σ� ένα δάσος της Κρήτης ζουν λαγοί. Οι 

άνθρωποι αποφασίζουν να µεταφέρουν ελάφια στο δάσος. Τι προβλέπεις ότι θα 

συµβεί στους λαγούς;) συγκρότησαν τέσσερις κατηγορίες.  

 

 Κατηγορία 1: Κατανοούν ότι η εισαγωγή ενός ξένου είδους επιδρά στον 

πληθυσµό ενός ενδηµικού είδους σε µια περιοχή, όταν είναι ανταγωνιστικά ως 

προς την τροφή  

 Κατηγορία 2: Πιστεύουν ότι µια αλλαγή στον πληθυσµό ενός είδους θα 

επηρέαζε τον πληθυσµό ενός άλλου είδους µόνο εάν άµεσα σχετίζονται ως 

θηρευτής και θήραµα  

 Κατηγορία 3: περιλαµβάνει απαντήσεις παιδιών που εκφράζουν την άποψη ότι 

το φυσικό περιβάλλον µπορεί να στηρίζει έπ� αόριστον οποιοδήποτε αριθµό 

φυτοφάγων ζώων και θεωρούν ότι οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι  

 Κατηγορία 4: Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι κενές απαντήσεις ή 

απαντήσεις χωρίς κανένα λογικό ειρµό. 

 

 

 

 Oι απαντήσεις στην ερώτηση 8β (ο άνθρωπος για να καταπολεµήσει τα 

αγριόχορτα, τα έντοµα και τις διάφορες αρρώστιες που καταστρέφουν τα φυτά 

που καλλιεργεί, ραντίζει τα τελευταία µε φυτοφάρµακα που είναι δηλητήρια. Τα 
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φυτοφάρµακα αυτά δεν αποβάλλονται από το σώµα των φυτών και των ζώων. Οι 

καλλιέργειες µιας περιοχής ραντίστηκαν µε φυτοφάρµακα. Έπειτα από λίγο καιρό 

βρέθηκαν ψόφιοι αετοί στην περιοχή. Πως εξηγείς αυτό το φαινόµενο;) 

συγκρότησαν τις ακόλουθες έξι κατηγορίες. 

 

 Κατηγορία 1: Περιλαµβάνει απαντήσεις παιδιών που εξηγούν το φαινόµενο µε 

όρους τροφικής αλυσίδας  

 Κατηγορία 2 : Θεωρούν ότι ο αετός είναι χορτοφάγος και συνεπώς µπορούν να 

κατανοήσουν µια αλληλεπίδραση ανάµεσα σε δυο είδη µόνο αν αυτά σχετίζονται 

ως θηρευτής και θήραµα  

 Κατηγορία 3 : Θεωρούν ότι το φυτοφάρµακο επιδρά άµεσα, καθώς το 

αναπνέουν τα ζώα από τον αέρα ή καθώς το ακουµπούν και όχι µέσω των 

τροφικών αλυσίδων.  

 Κατηγορία 4 : Τάσσονται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και 

αποδίδουν ηθική ευθύνη στον άνθρωπο για την καταστροφή του  

Κατηγορία 5 : Σ� αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν απαντήσεις παιδιών που 

θεώρησαν υπεύθυνα τα µικρόβια των φυτών για το θάνατο του αετών  

 Κατηγορία 6 : Ταυτολογικές. Απαντούν επαναδιατυπώνοντας την ερώτηση 

χωρίς να δίνουν κάποια ερµηνεία. Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν και οι 

κενές απαντήσεις ή απαντήσεις χωρίς κανένα λογικό ειρµό ή κάποια 

ικανοποιητική εξήγηση. 

 

 

 Oι απαντήσεις στην ερώτηση 9β (Γεωργοί, που καλλιεργούσαν σιτάρια σ� ένα 

κάµπο, αποφάσισαν να εξολοθρέψουν όλα τα φίδια της περιοχής, γιατί τους 

τρόµαζαν  καθώς έκαναν γεωργικές δουλειές. Πως κρίνεις την απόφασή τους 

αυτή; Εξήγησε πως σκέφτηκες�) διαµόρφωσαν τις παρακάτω πέντε κατηγορίες. 

 

 Κατηγορία 1: Η αξία ενός οργανισµού ως τροφικού κρίκου. 

 Κατανοούν ότι η εξαφάνιση του πληθυσµού ενός σαρκοφάγου- θηρευτή 

προκαλεί αύξηση του πληθυσµού του φυτοφάγου- θηράµατός του και συνεπώς τη 

µείωση των παραγωγών  
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 Κατηγορία 2: Η «εργαλειακή» ή «χρήσης» αξία ενός οργανισµού.  

Οι ζωντανοί οργανισµοί έχουν αξία εργαλειακή ή χρήσης, ανάλογα µε τον εάν 

είναι «επικίνδυνοι» ή χρήσιµοι για τον άνθρωπο 

 Κατηγορία 3: Η οικολογική αξία ενός οργανισµού. 

Οι ζωντανοί οργανισµοί έχουν οικολογική αξία για την διατήρηση της ισορροπίας 

του οικοσυστήµατος. Επίσης σωστές απαντήσεις, αλλά η επεξήγηση είναι πιο 

γενική.  

 Κατηγορία 4: Η εγγενή (ιδία) ή συµβολική αξία ενός οργανισµού. 

Η φύση έχει εγγενή (λόγω οµορφιάς, σπανιότητας κτλ) ή συµβολική αξία και τα 

δικά της δικαιώµατα. Ο άνθρωπος είναι ηθικά υποχρεωµένος απέναντι στα 

υπόλοιπα όντα µέσα από µια δηµοκρατική αντίληψη βιοδικαιωµάτων. Εδώ 

εντάχθηκαν και οι απαντήσεις που θεωρούν ότι ο θεός εµφύσησε την αξία στη 

φύση.  

 Κατηγορία 5: Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι κενές απαντήσεις, το «δεν 

ξέρω» κι απαντήσεις χωρίς κανένα λογικό ειρµό ή κάποια ικανοποιητική 

εξήγηση. 

 Oι απαντήσεις στην ερώτηση 10 («ένα παιδί χρειάζεται τροφή για να ζήσει και 

να µεγαλώσει�». Πως η τροφή που καθηµερινά καταναλώνει ένα παιδί, το 

βοηθά να µεγαλώσει και να µείνει ζωντανό;) ταξινοµήθηκαν σε πέντε κατηγορίες: 

 

 Κατηγορία 1: Η τροφή παρέχει ενέργεια και υλικά απαραίτητα για την καλή 

λειτουργία του οργανισµού. Η έννοια της ενέργειας αποδίδεται µε διάφορες 

εκφράσεις, ενώ τα υλικά δεν εκλαµβάνονται ως απαραίτητα για τη δόµηση του 

σώµατος απ� όλα τα παιδιά αυτής της κατηγορίας. 

Κατηγορία 2: Η τροφή είναι πηγή ενέργειας.  

 Κάποια παιδιά αποδίδουν την έννοια της ενέργειας µε  άλλες εκφράσεις. δύναµη 

ή θερµίδες. Τέλος σ� αυτή την κατηγορία εντάχθηκε και η απάντηση ενός παιδιού  

που υποστήριξε ότι οι βιταµίνες που περιέχει η τροφή δίνουν ενέργεια στο παιδί . 

Κατηγορία 3: Η τροφή παρέχει απαραίτητα υλικά για τον οργανισµό. 

Κατηγορία 4: Η τροφή παρέχει υλικά για τη δόµηση του σώµατος. 

Σ΄ αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι απαντήσεις παιδιών που έδωσαν µια 

λειτουργική εξήγηση για το πώς χρησιµοποιεί ο οργανισµός τα απαραίτητα υλικά 



 

 

148

που παίρνει µε την τροφή. Είτε γίνονται µέρος του σώµατός του, είτε 

χρησιµοποιούνται για την ανανέωση των κυττάρων  

 Κατηγορία 5: Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι κενές απαντήσεις, το «δεν 

ξέρω» κι απαντήσεις χωρίς κανένα λογικό ειρµό ή κάποια ικανοποιητική 

εξήγηση. Σ� αυτή την κατηγορία ανήκουν επίσης οι ταυτολογικές απαντήσεις που 

δεν δίνουν καµία εξήγηση απλά επαναδιατυπώνουν την ερώτηση. 

 

 

Oι απαντήσεις στην ερώτηση 11B «ένα δέντρο χρειάζεται το φως του ήλιου για 

να ζήσει; Εξήγησε πως σκέφτηκες�) ταξινοµήθηκαν σε πέντε κατηγορίες: 

 

 Κατηγορία 1: Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει απαντήσεις παιδιών που 

υποστηρίζουν ότι το φως του ήλιου είναι απαραίτητο για να διεξαχθεί η 

φωτοσύνθεση.  

 Κατηγορία 2: Περιλαµβάνει τις απαντήσεις παιδιών που δείχνουν µια σειρά από 

εναλλακτικές αντιλήψεις σε σχέση µε το φως ή τη φωτοσύνθεση . 

 Κατηγορία 3: Περιγραφικές. Προκύπτουν από απλή παρατήρηση για το τι 

συµβαίνει σ� ένα φυτό , όταν δεν εκτίθεται στο φως του ήλιου, χωρίς να δίνεται 

κάποια λειτουργική εξήγηση. 

 Κατηγορία 4: Βιταλιστικές. Απαντήσεις όπου δηλώνεται ότι ο ήλιος είναι 

απαραίτητος για τη ζωή και την ανάπτυξη του φυτού, κάποιες φορές µαζί µε το 

νερό/ τον αέρα κ.α., χωρίς όµως να γίνεται αναφορά στη φωτοσύνθεση.  

  Κατηγορία 5: Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι κενές απαντήσεις, το «δεν 

ξέρω», απαντήσεις όπου το φως δε θεωρείται απαραίτητο κι απαντήσεις χωρίς 

κανένα λογικό ειρµό ή κάποια ικανοποιητική εξήγηση. 

 

Oι απαντήσεις στην ερώτηση 15B «ένα µικρό δεντράκι µε το πέρασµα του 

καιρού γίνεται ένα τεράστιο δέντρο µε χοντρό κορµό. Πως τρέφεται το δεντράκι 

για να µεγαλώσει; Εξήγησε πως σκέφτηκες�) ταξινοµήθηκαν σε οκτώ 

κατηγορίες: 
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 Κατηγορία 1: Εδώ ταξινοµήθηκαν απαντήσεις παιδιών που δηλώνουν ότι τα 

φυτά φτιάχνουν µόνα τους την τροφή τους επειδή είναι παραγωγοί ή επειδή 

φωτοσυνθέτουν, χωρίς όµως να περιγράφουν την διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

  Κατηγορία 2: Τα παιδιά που συγκρότησαν αυτή την κατηγορία δίνουν µια 

ελλιπή περιγραφή της διαδικασίας µε την οποία τα φυτά φτιάχνουν µόνα τους την 

τροφή τους, χωρίς να αναφέρουν τον όρο φωτοσύνθεση. 

Κατηγορία 3: Τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το χώµα. Σ� αυτό το 

συµπέρασµα καταλήγουν τα παιδιά είτε γιατί θεωρούν το χώµα απαραίτητο για 

την ζωή των φυτών, είτε γιατί πιστεύουν ότι περιέχει θρεπτικές ουσίες (π.χ. 

ανόργανα συστατικά π.χ. σίδηρο, λίπασµα, νερό ή οργανικές ουσίες ,πρωτείνες , ή 

ακόµη και µικροοργανισµούς) που είναι η τροφή των φυτών. Οι ρίζες θεωρούνται 

όργανα θρέψης.  

 Κατηγορία 4: Το νερό είναι η τροφή των φυτών γιατί αυτό είναι απαραίτητο για 

την ανάπτυξή τους, όποτε εκλαµβάνεται ως κύριο συστατικό του υλικού της 

ανάπτυξης. 

  Κατηγορία 5: Τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το νερό, γιατί θεωρούν ότι 

αυτό περιέχει διαλυµένα θρεπτικά συστατικά ή γενικά την τροφή του φυτού. Οι 

ρίζες θεωρούνται και πάλι όργανα θρέψης αυτή τη φορά για τη µεταφορά του 

νερού. 

Κατηγορία 6: Το φυτό παίρνει την τροφή του από το διοξείδιο του άνθρακα  

Κατηγορία 7: Εδώ εντάχθηκαν απαντήσεις παιδιών που διατηρούν ταυτόχρονα 

την ετεροτροφική και την αυτοτροφική άποψη για τη διατροφή του φυτού. Έτσι 

δηλώνουν ότι τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το νερό ή το χώµα, γιατί σ� 

αυτά υπάρχουν ουσίες που χρησιµοποιεί το φυτό για να φτιάξει την τροφή του. 

 Κατηγορία 8: Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι κενές απαντήσεις, το «δεν 

ξέρω» κι απαντήσεις ταυτολογικές δηλαδή που επαναδιατυπώνουν την ερώτηση. 

 

 Οι απαντήσεις στην ερώτηση 16 «Κοίταξε προσεκτικά το πουλάκι της 

εικόνας. Μετά το θάνατό του τι πιστεύεις ότι έγινε το υλικό από το οποίο ήταν 

φτιαγµένο το σώµα του;» διαµόρφωσαν οκτώ κατηγορίες: 
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 Κατηγορία 1: ∆ιατήρηση της ύλης. Τα µικρόβια  ή οι διασπαστές (τα βακτήρια, 

οι µύκητες) προκαλούν την αποσύνθεσή του. Μετατρέπεται σε ανόργανα υλικά ή 

σε χώµα. 

 Κατηγορία 2: Μερική διατήρηση της ύλης. Οι οργανισµοί (ζώα, σκουλήκια, 

έντοµα) / οι µικροοργανισµοί (µύκητες, διασπαστές) το χρησιµοποιούν ως τροφή. 

 Κατηγορία 3: Μερική διατήρηση της ύλης. Το υλικό έγινε λίπασµα και 

εµπλούτισε το χώµα, χωρίς τη µεσολάβηση άλλων οργανισµών, µε την πάροδο 

του χρόνου. Απλά έτσι συµβαίνει. 

 Κατηγορία 4: Μερική διατήρηση της ύλης. Ένα µέρος του υλικού έλιωσε και 

ένα µέρος το έφαγαν άλλα ζώα ή µικροοργανισµοί. 

 Κατηγορία 5: Μερική διατήρηση της ύλης.  Το υλικό έγινε µανιτάρια/ µύκητες, 

καθώς λιώνει µε το χρόνο ή έτσι απλά. 

 Κατηγορία 6: Καµία διατήρηση της ύλης. Το υλικό εξαφανίζεται µε τον χρόνο 

µέσα από φυσικές διεργασίες (λιώνει, σαπίζει ή διαλύεται). 

Κατηγορία 7: Καµία διατήρηση της ύλης. Οι µικροοργανισµοί διαλύουν το υλικό 

κι έτσι εξαφανίζεται 

Κατηγορία 8: Σε αυτήν την κατηγορία εντάχθηκαν οι κενές απαντήσεις, το «δεν 

ξέρω» κι απαντήσεις χωρίς κανένα λογικό ειρµό ή κάποια ικανοποιητική 

εξήγηση. 

 

 Η κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση των µεταβλητών περιγράφεται στον 

Πίνακα Ι.V. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1 Σωστή σύνδεση (σιτάρι→ποντικός→ φίδι→ αετός)  

1 2 Λάθος σύνδεση � κενό 

1 Θα µειωθούν         2α  

 2 Θα µείνουν οι ίδιες/ Θα αυξηθούν/ Κενό 

1 Η µείωση της λείας, θα προκαλέσει µείωση του 

θηρευτή 

2 Ο θηρευτής θα βρει άλλη τροφή ή θα µεταναστεύσει 

3 Αλλαγή στον πληθυσµό του θηράµατος δεν επηρεάζει 

τον πληθυσµό του θηρευτή 

4 Ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής όλων των 

πληθυσµών που βρίσκονται κάτω από αυτόν σε µια 

τροφική αλυσίδα 

 

 

2β 

5 Όχι ικανοποιητική εξήγηση /κενό 

1 Θα µειωθούν  3α 

2 Θα µείνουν οι ίδιοι/ Θα αυξηθούν/ Κενό 

1 Η αύξηση του θηρευτή θα προκαλέσει µείωση της 

λείας 

2 Οι πληθυσµοί  λείας / θηρευτή αλλάζουν µε τον ίδιο 

τρόπο  

3 Αλλαγή στον πληθυσµό του θηρευτή δεν επηρεάζει 

θήραµα 

4 Αλλαγή στο θηρευτή δεν µπορούν να την µεταφέρουν 

στο θήραµα, αλλά θεωρούν ότι είναι συνέπεια 

προηγηθείσας αλλαγής στο θήραµα 

 

 

3β 

5 Όχι ικανοποιητική εξήγηση/ κενό 

1 Θα αυξηθούν  4α 

2 Θα µείνουν τα ίδια/ Θα µειωθούν/ Κενό 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

1 

Κατανοούν ότι η αύξηση ενός σαρκοφάγου θηρευτή 

προκαλεί µείωση των φυτοφάγων και τελικά αύξηση 

των παραγωγών 

2 Μπορούν να προβλέψουν αλληλεπιδράσεις µόνο 

ανάµεσα σε πληθυσµούς θηρευτή � θηράµατος 

3 Ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής όλων των 

πληθυσµών που βρίσκονται κάτω από αυτόν σε µια 

τροφική αλυσίδα 

4 Τελεολογικές: οι οργανισµοί υπάρχουν για τις ανάγκες 

των θηρευτών τους 

5 Αλλαγή στα σαρκοφάγα δεν µπορούν να την 

µεταφέρουν σε κατώτερα τροφικά επίπεδα, αλλά 

θεωρούν ότι είναι συνέπεια προηγηθείσας αλλαγής 

στα φυτοφάγα ή στους παραγωγούς 

5 Αύξηση των σαρκοφάγων και µείωση των φυτοφάγων 

δεν επηρεάζει τους παραγωγούς 

 

 

 

4β 

6 Όχι ικανοποιητική εξήγηση /κενό 

1 Θα µειωθούν  5α 

2 Θα µείνουν οι ίδιες/ Θα αυξηθούν/ Κενό 

1 Κατανοούν ότι η εξαφάνιση των παραγωγών προκαλεί 
µείωση των φυτοφάγων και τελικά µείωση των 
σαρκοφάγων 

2 Μπορούν να προβλέψουν αλληλεπιδράςεις µόνο 
ανάµεσα σε πληθυσµούς θηρευτή � θηράµατος 

3 Ένας ανώτερος καταναλωτής είναι θηρευτής όλων των 
πληθυσµών που βρίσκονται κάτω από αυτόν σε µια 
τροφική αλυσίδα 

4 Σκέφτονται µε όρους τροφικού πλέγµατος. Οι 
αλεπούδες θα µείνουν οι ίδιες γιατί θα τραφούν µε 
άλλα θηράµατα 

5 Αλλαγή των παραγωγών δεν επηρεάζει τα σαρκοφάγα 

 
 
 
 

5β 

6 Όχι λογική ερµηνεία/ κενό 



 

 

153

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1 1:αλεπούδες/ 3:Μαρούλια/ 2:Λαγοί -σωστό 6α 

2  Λάθος απαντήσεις/ κενό 

1 Οι οργανισµοί υπάρχουν για να καλύψουν τις ανάγκες 
των θηρευτών τους (Τελεολογική Ι). 

2 Οι θηρευτές είναι λιγότεροι για να µην εξαφανιστούν 
τα θηράµατά τους (Τελεολογική ΙΙ). 

3 Περιγραφικές απαντήσεις 
4 Ανθρωποκεντρικές απαντήςεις 
5 Τεκµηριωµένες απαντήσεις 
6 Τα θηράµατα τρώγονται από τους θηρευτές τους γι 

αυτό είναι λιγότερα 

 
 
 

6β 

7 Καµία λογική εξήγηση / κενό 
1 Θα µειωθούν 7α 

2 Θα µείνουν οι ίδιοι/ θα αυξηθούν/ κενό 

1 Κατανοούν ότι η εισαγωγή ενός ξένου είδους επιδρά 

στον πληθυσµό ενός ενδηµικού, όταν είναι 

ανταγωνιστικά ως προς την τροφή 

2 Μπορούν να προβλέψουν αλληλεπιδράσεις, µόνο 

ανάµεσα σε πληθυσµούς θηρευτή- θηράµατος 

3 Οι φυσικοί πόροι είναι ανεξάντλητοι 

4 Καµία λογική εξήγηση/ κενό 

 

7β 

5 Σκέφτονται µε όρους τροφικού πλέγµατος 

1 Εξηγούν µε όρους τροφικής αλυσίδας 

2 Θεωρούν τον αετό χορτοφάγο 

3 Θεωρούν ότι το φυτοφάρµακο επιδρά άµεσα 

4 Αποδίδουν ηθική ευθύνη στον άνθρωπο 

5 Θεωρούν υπεύθυνα τα µικρόβια των φυτών για το 

θάνατο τον αετών 

 

 

8 

6 Ταυτολογικές /καµία λογική εξήγηση/ κενό 

1 ∆ιαφωνώ 9α 

2 Συµφωνώ/ ∆εν είµαι σίγουρος σίγουρη / κενό 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1 Αξία τροφικού κρίκου. Κατανοούν ότι η εξαφάνιση 

ενός σαρκοφάγου προκαλεί αύξηση του φυτοφάγου 

θηράµατός του και συνεπώς µείωση των παραγωγών 

2 Αξία χρήσης 

3 Οικολογική αξία 

4 Εγγενή ή συµβολική αξία 

 

 

9β 

5 Καµία λογική εξήγηση /κενό/ δεν ξέρω 

1 Η τροφή παρέχει ενέργεια και υλικά απαραίτητα για 

την καλή λειτουργία του οργανισµού 

2 Η τροφή είναι πηγή ενέργειας 

3 Η τροφή παρέχει τα απαραίτητα υλικά για τον 

οργανισµό 

4 Η τροφή παρέχει υλικά για τη δόµηση του σώµατος 

 

 

10 

5 Καµία λογική εξήγηση/ δεν ξέρω/ κενό 

1 Ναι 11α 
2 Όχι/ ∆εν ξέρω/ κενό 
1 Το φως του ήλιου είναι απαραίτητο για τη 

φωτοσύνθεση 
2 Εναλλακτικές αντιλήψεις σε σχέση µε το φως και τη 

φωτοσύνθεση 
3 Περιγραφικές 
4 Βιταλιστικές  

 
 

11β 

5 Καµία λογική εξήγηση/ δεν ξέρω/ κενό 
1 Σωστή επιλογή 12α 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 12β 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 12γ 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 12δ 

2 Λάθος επιλογή 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1 Σωστή επιλογή 12ε 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 12ζ 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 13α 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 13β 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 13γ 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 13δ 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 13ε 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 13ζ 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 14α 

2 Λάθος επιλογή 

1 Σωστή επιλογή 14β 
2 Λάθος επιλογή 
1 Σωστή επιλογή 14γ 
2 Λάθος επιλογή 
1 Σωστή επιλογή 14δ 
2 Λάθος επιλογή 
1 Σωστή επιλογή 14ε 
2 Λάθος επιλογή 
1 Σωστή επιλογή 14ζ 
2 Λάθος επιλογή 
1 Φτιάχνει µόνο του την Τροφή του 15α 

2 Παίρνει την τροφή του από τον αέρα/ χώµα/  νερό ή 

κενό 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1 Τα φυτά είναι παραγωγοί ή φωτοσυνθέτουν 

2 Ελλιπή περιγραφή της φωτοσύνθεσης 

3 Τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το χώµα 

4 Το νερό είναι η τροφή των φυτών 

5 Στο νερό είναι διαλυµένη η τροφή των φυτών 

6 Τα φυτά παίρνουν την τροφή από το διοξείδιο του 

άνθρακα 

7 ∆ιατηρούν ετεροτροφική και αυτοτροφική άποψη 

 

 

 

 

15β 

8 Ταυτολογικές/ δεν ξέρω/ κενό 

1 Τα µικρόβια ή οι διασπαστές προκαλούν την 
αποσύνθεσή του. Μετατρέπεται σε ανόργανα υλικά ή 
χώµα 

2 Οι οργανισµοί ή µικροοργανισµοί το χρησιµοποιούν 
ως τροφή 

3 Έγινε λίπασµα/ χώµα ή ανόργανα συστατικά µε την 
πάροδο του χρόνου 

4 Ένα µέρος έλιωσε ένα µέρος το έφαγαν τα ζώα ή οι 
µικροοργανισµοί 

5 Έγινε µανιτάρια µύκητες, καθώς λιώνει µε το χρόνο ή 
έτσι απλά. 

6 Το υλικό εξαφανίζεται µε το χρόνο ή µέσα από 
φυσικές διεργασίες 

7 Οι µικροοργανισµοί διαλύουν το υλικό κι έτσι 
εξαφανίζεται 

 
 
 
 
 

16 

8 Καµία λογική εξήγηση/ δεν ξέρω/ κενό 
1 Σωστή αντιστοίχηση 17α 

2 Λάθος αντιστοίχηση /κενό 

1 Σωστή αντιστοίχηση 17β 
2 Λάθος αντιστοίχηση /κενό 
1 Σωστή αντιστοίχηση 17γ 

2 Λάθος αντιστοίχηση /κενό 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1 Σωστή αντιστοίχηση 17δ 

2 Λάθος αντιστοίχηση/ κενό 
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