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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
   

Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η ικανότητα 108 µαθητών της Στ΄ τάξης δηµοτικών σχολείων της 

πόλης του Ηρακλείου να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που θα έχει η εισαγωγή ενός ξένου είδους, αλλά και η 

χρήση παρασιτοκτόνων (φαινόµενο βιοσυσσώρευσης) σ' ένα τροφικό πλέγµα, καθώς και να αξιολογήσουν 

την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται "επικίνδυνο" για τον άνθρωπο. Επίσης, καταγράφονται οι 

εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών γύρω από τα φαινόµενα αυτά. Ως ερευνητικό εργαλείο 

χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο διαµορφώθηκε από τις ερευνήτριες βασισµένο σε µια 

φαινοµενολογική περισσότερο προσέγγιση διερεύνησης του τρόπου σκέψης των παιδιών. Από τα δεδοµένα 

της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από τους µισούς µαθητές κατανοούν ότι η εισαγωγή ενός ξένου είδους 

επιδρά στον πληθυσµό ενός ενδηµικού και διαφωνούν µε την εξολόθρευση ενός "επικίνδυνου" είδους. Πολύ 

µικρότερο ποσοστό µαθητών κατανοεί το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης. Η παραπάνω έρευνα προσφέρει 

χρήσιµα στοιχεία για τη διαµόρφωση ενός διαθεµατικού ενιαίου πλαισίου προγράµµατος σπουδών.  

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Χαρακτηριστικό γνώρισµα της  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  εξ ορισµού είναι ότι είναι 

εκπαίδευση προσανατολισµένη στη λύση προβληµάτων (Φλογαΐτη Ε., 1993). Ο εκπαιδευόµενος κατά τη 

διάρκεια ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να κατακτήσει την ανώτερη 

ιεραρχικά νοητική δεξιότητα, σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα του Gagné (1977), «την σύνθεση 

κανόνων ή λύσεων προβλήµατος». Στην επίλυση ενός προβλήµατος, ο µαθητής, πρέπει να ανακαλέσει τους 

σχετικούς επιµέρους «κανόνες» και τις ανάλογες  πληροφορίες και γνώσεις (Φλουρής Γ., 2000). Για να είναι 

σε θέση να τοποθετεί και να αξιολογεί τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στις σωστές οικολογικές διαστάσεις 

τους και, κατά συνέπεια να παίρνει αποφάσεις σε σχέση µε ενδεχόµενες λύσεις οι οποίες να είναι και 



οικολογικά συµβατές, θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να ανακαλέσει κάποιες οικολογικές έννοιες, που 

θεωρούνται ββαασσιικκέέςς  ήή  µµεείίζζοοννεεςς  έέννννοοιιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠ..ΕΕ..  ((ccoonncceeppttss  mmaajjeeuurrss)),,  κκααθθώώςς  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  

κκααττααννόόηησσηη  ππεερριισσσσόόττεερροο  πποολλύύππλλοοκκωωνν  οοιικκοολλοογγιικκώώνν  ααρρχχώώνν  ((AAlleexxaannddeerr,,  11998822)).. ΤΤαα  ττρροοφφιικκάά  ππλλέέγγµµαατταα  εείίννααιι  

ββαασσιικκήή  έέννννοοιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  κκααθθώώςς  ααπποοττεελλοούύνν  έένναα  σσηηµµααννττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  γγιιαα  ττηηνν  

κκααττααννόόηησσηη  κκρρίίσσιιµµωωνν  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  θθεεµµάάττωωνν  όόππωωςς  ηη  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  ααππεειιλλοούύµµεεννωωνν  εειιδδώώνν,,  ηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  

ττωωνν  οοιικκοοσσυυσσττηηµµάάττωωνν,,  ηη  χχρρήήσσηη  ππααρραασσιιττοοκκττόόννωωνν  σσττηη  σσύύγγχχρροοννηη  γγεεωωρργγίίαα  κκ..αα....   

Όµως παρά το γεγονός ότι είναι πολύ σηµαντικό για τους µελλοντικούς πολίτες να αναλύουν τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα και να αναγνωρίζουν τις κύριες οικολογικές αρχές που εµπλέκονται σε αυτά, 

έχει βρεθεί ότι οι µαθητές έχουν αντιλήψεις για  τα οικολογικά φαινόµενα και για βασικές έννοιες της  

ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ((Leach et al., 1996  Adeniyi,1985 κ.α.)  που δεν είναι συµβατές µε τις 

επιστηµονικές.  

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην καταγραφή των ιδεών 

και εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών για διάφορες επιστηµονικές έννοιες, επηρεασµένοι από ένα 

σύνολο θεωριών για τη γνώση και τη µάθηση που ορίζονται γενικά ως κονστρουκτιβιστικές ή 

εποικοδοµητικές (Taylor, 1993  Fosnot, 1995). 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. 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 al.,1998). 

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. et al., 1985). 

Στην παρούσα έρευνα θα υιοθετήσοµε τον όρο εναλλακτική αντίληψη (alternative conception). 

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. 1992). Οι 

εναλλακτικές αντιλήψεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης καθώς λειτουργούν 

ως εµπόδια στη µάθηση (Giordan,1994). 



 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η ικανότητα µαθητών της Στ΄ τάξης δηµοτικών σχολείων της 

πόλης του Ηρακλείου να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που θα έχει η εισαγωγή ενός ξένου είδους, αλλά και η 

χρήση παρασιτοκτόνων (φαινόµενο βιοσυσσώρευσης) σ' ένα τροφικό πλέγµα, καθώς και να αξιολογήσουν 

την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται "επικίνδυνο" για τον άνθρωπο. Επίσης, καταγράφονται οι 

εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών γύρω από τα φαινόµενα αυτά, προκειµένου να διερευνηθούν τα 

κυριότερα  εµπόδια που συναντούν οι µαθητές στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα που συνδέονται µε τις παραπάνω έννοιες. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Το δείγµα  

Το δείγµα αποτέλεσαν 108 µαθητές Στ ΄  τά ξη ς  δηµοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου γιιαα  

νναα  δδιιααππιισσττώώσσοουυµµεε  ππόόσσοο  ιικκααννοοίί  εείίννααιι  νναα  κκααττααννοοοούύνν  ττιιςς  οοιικκοολλοογγιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ππααρρεεµµββάάσσεεωωνν  

σστταα  ττρροοφφιικκάά  ππλλέέγγµµαατταα,,  όότταανν  οολλοοκκλληηρρώώννοουυνν  ττηη  φφοοίίττηησσήή  ττοουυςς  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο..  Ως µέθοδος επιλογής 

του δείγµατος επιλέχθηκε η δ ε ι γµατοληψ ία  κα τά  δ εσµ 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. Ν. Ηρακλείου και χαρακτηρίζεται ως συµπ τωµατ ι κό  δ ε ί γµα  (Παρασκευόπουλος, 1984). Τα 

συµπεράσµατα που εξάγονται από τη µελέτη του δείγµατος γενικεύονται µόνο σε πληθυσµούς που έχουν 

χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του δείγµατος.  

Το όργανο της έρευνας 

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο (βλ. παράρτηµα), το οποίο συντάχθηκε 

από τις ερευνήτριες µε σκοπό τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις και να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο που 

συµβαίνουν τα πράγµατα, χρησιµοποιώντας δικούς τους όρους και γλώσσα. 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»»..  Έτσι το ερωτηµατολόγιο 

διαµορφώθηκε βασισµένο σε µια φαινοµενολογική περισσότερο προσέγγιση (Driver & Erikson, 1983) 

διερεύνησης του τρόπου σκέψης των παιδιών, χρησιµοποιώντας ερωτήσεις πάνω σε καταστάσεις, ώστε τα 

παιδιά όχι απλά να ανακαλέσουν προφορικές πληροφορίες αλλά και να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους γύρω 

από τα φαινόµενα. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας περιλαµβάνει τρεις ερωτήσεις. ∆υο 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  εελλααχχιισσττοοπποοιιεείίττααιι  οο  ππααρράάγγοοννττααςς  ττύύχχηη  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ((TTaammiirr,,11998899))  κκααιι  δδίίννεεττααιι  ηη  

δδυυννααττόόττηητταα  σσττοο  υυπποοκκεείίµµεεννοο  νναα  ππααρρααθθέέσσεειι  ττοονν  ττρρόόπποο  σσκκέέψψηηςς  πποουυ  ττοο  οοδδήήγγηησσεε  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εεππιιλλοογγήή..  ΗΗ  

ττρρίίττηη  εερρώώττηησσηη  εείίννααιι  ααννοοιικκττήή..  

  



Η κατηγοριοποίηση και η κωδικοποίηση των δεδοµένων 

 Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής κωδικοποιήθηκαν ανάλογα µε το αν ήταν σωστές 

ή λάθος. Η κατηγοριοποίηση των ανοικτών ερωτήσεων έγινε µε τη µέθοδο ανάλυσης περιεχοµένου (content 

analysis), έτσι όπως περιγράφεται από τον Βάµβουκα Ι.Μ. (1998). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στοιχεία για την ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να κατανοούν τις επιπτώσεις της 

εισαγωγής ενός ξένου είδους σε ένα οικοσύστηµα, στον πληθυσµό ενός ενδηµικού, όταν είναι 

ανταγωνιστικά ως προς την τροφή . 

Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι από το 72.2 % των µαθητών που προβλέπουν σωστά 

ότι ο πληθυσµός του ενδηµικού είδους θα µειωθεί, µόνο το 62 % τεκµηριώνει σωστά την επιλογή του 

λέγοντας για παράδειγµα: «οι καταναλωτές των χόρτων θα αυξηθούν, θα φάνε όλα τα χόρτα και δε θα έχουν 

τροφή για να ζήσουν, έτσι οι λαγοί που είναι καταναλωτές των χόρτων, θα µειωθούν» (0100)1 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). 

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 %) θεωρεί ότι «οι λαγοί θα µείνουν οι ίδιοι, γιατί θα πάνε αλλού, όπου θα βρίσκουν 

να τρώνε» (098). 

 Τα παιδιά δεν απαντούν σε ποσοστό 10.2 % .  

 

Στοιχεία για την ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να κατανοούν τις επιπτώσεις του 

φαινοµένου της βιοσυσσώρευσης σ’ ένα τροφικό πλέγµα, εξαιτίας της χρήσης παρασιτοκτόνων.  

 Από τα ερευνητικά δεδοµένα προκύπτει ότι το 38 % των παιδιών, εξηγούν σωστά το φαινόµενο της 

βιοσυσσώρευσης λέγοντας ότι τα παρασιτοκτόνα µεταφέρονται στους οργανισµούς µέσω των τροφικών 

αλυσίδων 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 13 % των µαθητών αποδίδει ηθική ευθύνη στον άνθρωπο για την καταστροφή του 

περιβάλλοντος, χωρίς όµως να εξηγεί το µηχανισµό της βιοσυσσώρευσης π.χ. «το εξηγώ ότι είναι 

                                                           
1 Αρίθµηση υποκειµένων έρευνας 



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). 

 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 ψέκασε κάποιο λαγό. Όταν 

πήγε να φάει ο αετός τον λαγό, έφαγε και το δηλητήριο» (060).  

 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 και την άλλη µέρα οι αετοί 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. 

  

 Στοιχεία για την ικανότητα των µαθητών του δείγµατος να αξιολογούν την εξολόθρευση ενός 

είδους που θεωρείται “επικίνδυνο” για τον άνθρωπο. 

 Από το 67.5 % των µαθητών που διαφώνησαν µε την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται 

“επικίνδυνο” για τον άνθρωπο, 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). 

 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 σωστά ότι κάθε οργανισµός έχει εγγενή 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 φύση π.χ. «κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωµα να σκοτώνει κάτι που το έχει φέρει ο θεός» 

(081) 

 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). 

 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). 



 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από τους µισούς µαθητές κατανοούν ότι η 

εισαγωγή ενός ξένου είδους επιδρά στον πληθυσµό ενός ενδηµικού, όταν είναι ανταγωνιστικά ως προς την 

τροφή και διαφωνούν µε την εξολόθρευση ενός "επικίνδυνου" είδους. Πολύ µικρότερο ποσοστό µαθητών 

κατανοεί το φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης.  

Η αδυναµία των µαθητών του δείγµατος να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της εισαγωγής ενός ξένου 

είδους σ’  ένα οικοσύστηµα σχετίζεται  κυρίως µε την δυσκολία τους να κατανοήσουν αλληλεπιδράσεις 

ανάµεσα σε πληθυσµούς που δε σχετίζονται άµεσα ως θηρευτής – θήραµα. Αναµενόµενο αποτέλεσµα, αφού 

ανάλογα είναι τα συµπεράσµατα αντίστοιχων ερευνών  (Griffiths & Grant, 1985. Webb. & Boltt, 1990. 

Barman et al.,1995. Βασιλοπούλου, 1998. Μπαγιάτη, 2002). Το εµπόδιο αυτό αποδίδεται στην περιορισµένη 

εστίαση της σκέψης των παιδιών και πιο συγκεκριµένα στη τάση τους να συγκεντρώνονται σε περιορισµένες 

όψεις µιας δεδοµένης κατάστασης και να µην κατανοούν αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στοιχείων ενός 

συστήµατος  ((DDrriivveerr  RR..,,  GGuueessnnee  EE..  &&  TTiibbeerrcchhiieenn  AA..,,11998855)). Ένα ακόµη εµπόδιο, που διερευνήθηκε σε 

µικρότερο ποσοστό παιδιών, είναι 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) σε µαθητές γυµνασίου. 

Σχετικά µε την εξολόθρευση ενός είδους που θεωρείται «επικίνδυνο» για τον άνθρωπο 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.  

Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι λίγοι µαθητές (38 %) κατανοούν το φαινόµενο της 

βιοσυσσώρευσης. 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 και Ερευνώ Το 

Φυσικό Κόσµο, Στ΄ τάξη, 2ο µέρος), µπορεί να αποδοθούν στους παρακάτω παράγοντες 1) Κυριαρχία της 

αισθητηριακής αντίληψης: το φαινόµενο δεν εµπίπτει στην αισθητηριακή αντίληψη των µαθητών, καθώς δεν 

είναι άµεσα ορατό. Εποµένως, δεν είναι εύκολο γι αυτούς να σκεφτούν πως µια ουσία που ενσωµατώνεται 

στη φυτική ύλη, µέσα από τις τροφικές σχέσεις µεταφέρεται στον ανώτερο καταναλωτή. Οι µαθητές 

θεωρούν ότι για να είναι αποτελεσµατική, η ουσία πρέπει να καταναλωθεί άµεσα. Τα παιδιά δύσκολα 

κατανοούν ότι η ύλη διατηρείται µέσα από φυσικές ή χηµικές µεταβολές, όπως προκύπτει από σχετικές 

έρευνες (Driver et al.,1998). 2) Στην περιορισµένη εστίαση της σκέψης των παιδιών που καθιστά δύσκολο το 

φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης καθώς απαιτεί κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ 



αποµακρυσµένων πληθυσµών. Έτσι κάποια παιδιά θεωρούν ότι ο αετός είναι χορτοφάγος, καθώς κατανοούν 

αλληλεπιδράσεις µόνο ανάµεσα σε πληθυσµούς σχετίζονται άµεσα ως θηρευτής – θήραµα. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να συµπεράνοµε από τα δεδοµένα της έρευνας, ότι τα κυριότερα εµπόδια 

που συναντούν οι µαθητές του δείγµατος τελειώνοντας το δηµοτικό σχολείο, στην προσπάθειά τους να 

κατανοήσουν τα υπό µελέτη οικολογικά προβλήµατα, είναι η κυριαρχία της αισθητηριακής αντίληψης του 

φυσικού κόσµου, η περιορισµένη εστίαση της σκέψης των παιδιών που δεν τους επιτρέπει να αντιληφθούν 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στοιχείων ενός συστήµατος, η ανθρωποκεντρική θέαση του κόσµου σύµφωνα 

µε την οποία η φύση έχει αξία χρήσης για τον άνθρωπο και η πεποίθηση ότι οι φυσικοί πόροι είναι 

ανεξάντλητοι. 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η παραπάνω έρευνα προσφέρει χρήσιµα στοιχεία για τη διαµόρφωση ενός διαθεµατικού ενιαίου 

πλαισίου προγράµµατος σπουδών. Στο γνωστικό επίπεδο προκύπτει ότι για να κατανοήσει ο µαθητής τα  

περιβαλλοντικά ζητήµατα που συνδέονται µε τα συγκεκριµένα οικολογικά φαινόµενα απαιτείται ο 

συνδυασµός γνώσεων από τη χηµεία (διατήρηση της µάζας), τα µαθηµατικά (ανάλογα - αντιστρόφως 

ανάλογα ποσά), την οικολογία (υπερβόσκηση, θήρευση, όρια αντοχής οικοσυστηµάτων, αποικοδόµηση, 

τροφικές αλυσίδες κ.α.) και την ιστορία (η σχέση ανθρώπου - φύσης στο πέρασµα αιώνων και οι συνέπειές 

της στην ποιότητα του περιβάλλοντος). Στο επίπεδο παιδείας του πολίτη (science for citizenship), απαιτείται 

οι µαθητές να µαθαίνουν να διαχειρίζονται γνώσεις και δεξιότητες γύρω από προβλήµατα της πραγµατικής 

ζωής (όπως αυτά της έρευνας) και να εξασκούνται στη λήψη αποφάσεων για να διεκδικήσουν ένα υγιές 

περιβάλλον ως αυριανοί πολίτες . 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

ΤΤΕΕΣΣΤΤ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ 

1. Σ΄ ένα δάσος της Κρήτης ζουν λαγοί. Οι άνθρωποι αποφασίζουν να µεταφέρουν ελάφια στο δάσος. 
Το παρακάτω σχήµα δείχνει πως ο ένας οργανισµός « είναι τροφή για τον…»(      ) τον άλλο. 

 
λαγοί  

ελάφια  

χόρτα 

 
 
 
 
 

Τι προβλέπεις ότι θα συµβεί στους λαγούς; 
 
Θα µειωθούν                    Θα µείνουν οι ίδιοι                         Θα αυξηθούν 
 

Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την 

απάντηση………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………   

 

2. 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 ραντίστηκαν µε φυτοφάρµακα. Έπειτα από λίγο καιρό βρέθηκαν ψόφιοι αετοί στην 

περιοχή. Πως εξηγείς αυτό το φαινόµενο; 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Γεωργοί, που καλλιεργούσαν σιτάρια σε έναν κάµπο, αποφάσισαν να εξολοθρέψουν όλα τα φίδια της 
περιοχής, γιατί τρόµαξαν κάποιους, καθώς έκαναν γεωργικές δουλειές. Το παρακάτω σχήµα δείχνει 
πως ο ένας οργανισµός αυτής της περιοχής « είναι τροφή για τον…» (    ) άλλο. 

 
Σιτάρια                             ποντίκια                                   φίδια 
 
Πως κρίνεις την απόφασή τους αυτή; Βάλε ένα Χ στην απάντηση που διαλέγεις. 

 
 Συµφωνώ                                  ∆ιαφωνώ                   ∆εν είµαι σίγουρος –η 
 



Εξήγησε πως σκέφτηκες για να διαλέξεις αυτή την 

απάντηση………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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