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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις ιδέες των παιδιών για τη διατήρηση των απειλούµενων
φυτών και ειδικότερα τις έννοιες που σχετίζονται µε τις αιτίες σπανιότητας, τις αξίες
που σχετίζονται µε τους λόγους προστασίας και την πρόθεση δράσης των µαθητών
σχετικά µε την διατήρηση τους. Επιπλέον, εξετάζει τους πιθανούς συσχετισµούς µεταξύ
της γνώσης, των αξιών και των διαχειριστικών πρακτικών που οριοθετούν ένα
ενδεχόµενο πλαίσιο δράσης. Τα δεδοµένα συλλέγηκαν µέσω ηµι-δοµηµένων, ατοµικών
διαγνωστικών συνεντεύξεων µε εξήντα µαθητές Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού,
χρησιµοποιώντας τέσσερις κάρτες περιπτώσεων. Η πλειοψηφία των µαθητών
χρησιµοποίησε οικολογικό συλλογισµό για να εξηγήσει τις αιτίες της σπανιότητας,
αισθητικές αξίες για να δικαιολογήσει τους λόγους της προστασίας, ενώ επέλεξε
πρακτικές διαχείρισης βασισµένες στο απειλούµενο είδος ενεργώντας ως µαθητές και
πρακτικές διαχείρισης βασισµένες σε πολιτικές αποφάσεις ενεργώντας ως πρόσωπα µε
εξουσία (δήµαρχοι). Παρατίθενται εισηγήσεις για αναδόµηση του αναλυτικού
προγράµµατος σπουδών της Επιστήµης του ∆ηµοτικού, καθώς και προτάσεις για
διδακτικές παρεµβάσεις σχετικές µε το υπό µελέτη θέµα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: αρχικές ιδέες, απειλούµενα φυτά, αξίες, πρόθεση δράσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο περιβαλλοντικός εγγραµµατισµός αναφέρεται στις γνώσεις αλλά και στις
δεξιότητες σκέψεις (πχ. κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλήµατος, ικανότητα
λήψης απόφασης) που πρέπει να διαθέτει ένας πολίτης µιας δηµοκρατικής κοινωνίας,
ώστε να µπορεί να λαµβάνει τεκµηριωµένες αποφάσεις για ζητήµατα που αφορούν
είτε την κοινότητά του, είτε τον πλανήτη ολόκληρο και επιπλέον να είναι ικανός να
αναλάβει ατοµική ή συλλογική δράση. Η ικανότητα ανάληψης δράσης προϋποθέτει
την ενδυνάµωση του πολίτη, την ανάπτυξη δηλαδή της πεποίθησής του ότι η δράση
του, είτε ατοµική είτε συλλογική, µπορεί να αλλάξει τον κόσµο. Η παρούσα έρευνα
εξετάζει τις ιδέες των παιδιών για τη διατήρηση των απειλούµενων φυτών και
ειδικότερα τις έννοιες που σχετίζονται µε τις αιτίες σπανιότητας, τις αξίες που
σχετίζονται µε τους λόγους προστασίας, αλλά και την πρόθεση δράσης των µαθητών
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σχετικά µε την διατήρηση τους, όπως και το κατά πόσο η πρόθεση δράσης
επηρεάζεται από την αίσθηση των παιδιών ότι µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη
των πραγµάτων. Επιπλέον, εξετάζει τους πιθανούς συσχετισµούς µεταξύ της γνώσης,
των αξιών και των διαχειριστικών πρακτικών που οριοθετούν ένα ενδεχόµενο πλαίσιο
δράσης.
Πολλά φυτικά είδη σε όλο τον κόσµο έχουν χαρακτηριστεί ως σπάνια ή
απειλούµενα από ποικίλους παράγοντες, οι περισσότεροι από τους οποίους
συνδέονται µε την ανθρώπινη παρέµβαση στις δοµές και λειτουργίες των
οικοσυστηµάτων (Oostermeijer, 2003). Το παγκόσµιο ενδιαφέρον για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας, ενεργοποίησησε τους επιστήµονες ανά τον κόσµο, ώστε να
εφαρµόσουν διάφορα µέτρα διαχείρισης προκειµένου να διασφαλιστεί η επιβίωση
των ειδών. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες θα γίνουν πιο αποτελεσµατικές εάν η
σύγχρονη εκπαίδευση βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν εννοιολογική
κατανόηση, δεξιότητες αλλά και αξίες που συνδέονται µε τα απειλούµενα είδη.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αρκετοί ερευνητές, σκοπεύοντας να εµπλουτίσουν
την γνώση µας για την µάθηση επιστηµονικών εννοιών, επιχείρησαν να ανακαλύψουν
τις ιδέες των παιδιών για βιολογικές έννοιες και πως αυτές συµβάλλουν στη µάθηση
τους για την επιστήµη (Shepardson, 2002). Η Driver και οι συνάδελφοί της (1985)
έχουν βάλει τα θεµέλια για τη συνειδητοποίηση της σηµασίας καθώς και της ανάγκης
διερεύνησης των ιδεών και της κατανόησης των παιδιών µε στόχο την αναδόµηση
αναλυτικών προγραµµάτων και σχεδιασµού δραστηριοτήτων µάθησης.
Συγκεκριµένα, οι έρευνες για τις ιδέες των παιδιών για τα φυτά εστίασαν στις
απόψεις για τη ζωή του φυτού (Huang, 1996), ποιες αναπαραστάσεις φυτών
βρίσκονται στις σκέψεις των παιδιών, (Barman et al., 2002), ποιες δυσκολίες
παρουσιάζονται στη διαδικασία µάθησης (Tull, 1993), ποιες είναι οι εναλλακτικές
ιδέες που πιθανόν να έχουν (Chen & KU, 1999) και πώς τα παιδιά κατανοούν
διαφορετικές λειτουργίες του φυτού (Barman et al., 2006). Ωστόσο, λίγες από αυτές
είναι πρόσφατες (πχ. Sanders, 2007), ενώ καµία δηµοσιευµένη εργασία δεν έχει
βρεθεί σχετικά µε τη διατήρηση των απειλούµενων φυτών. Ωστόσο, εργασίες που
σχετίζονται µε τη διατήρηση των σπάνιων ζώων αναφέρουν ότι οι µαθητές αποδίδουν
την σπανιότητα κυρίως σε οικολογικούς και ηθικούς λόγους (Greaves et al., 1993).
Επιπλέον, για το πώς οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται και εκτιµούν την άγρια φύση,
έρευνα έχει δείξει ότι τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά αλλά και η συµπεριφορά
των οργανισµών διαµορφώνουν τη στάση των ανθρώπων απέναντι σε αυτούς.
Κρίνουν την αξία των οργανισµών από την οµορφιά, τη χρησιµότητα ή σπανιότητα
τους ενώ η οπτική ελκυστικότητα ενός είδους επηρεάζει έντονα την άποψη σχετικά
µε εάν θα πρέπει να προστατευθεί ή όχι (Asworth et al, 1995). Η απουσία πρόσφατων
µελετών σχετικά µε αυτό το θέµα είναι εντυπωσιακή λαµβάνοντας υπόψη τόσο τη
σηµαντικότητα τέτοιων εννοιών όσο και το σύγχρονο ενδιαφέρον για τη διατήρηση
των ειδών.
Αν και το αναλυτικό πρόγραµµα επιστήµης του ∆ηµοτικού δεν περιλαµβάνει τους
όρους "διατήρηση" ή "βιοποικιλότητα" τόσο το γνωσιολογικό όσο και το αξιακό
υπόβαθρο της διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας είναι πολύ σηµαντικά στην
ανάπτυξη επιστηµονικά αλλά και περιβαλλοντικά εγγράµατων πολιτών. Η θεωρία
αλλά και οι εφαρµογές της βιολογίας διατήρησης είναι ζωτικής σηµασίας τόσο στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας, όσο και στην αναδιαµόρφωση του διαχειριστικού
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σχεδιασµού αλλά και στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης (Grace & Ratcliffe,
2002).
Η κατάρτιση και ευαισθητοποιήση των ανθρώπων στην αξία της βιοποικιλότητας
και στην κατανόηση πώς οι προσωπικές ενέργειες και επιλογές τους µπορούν να
επιδράσουν επάνω σε αυτήν αποτελεί εκπαιδευτική προτεραιότητα. Η διατήρηση των
απειλούµενων φυτών είναι ένα σύνθετο ζήτηµα και βασίζεται αναπόφευκτα σε
επικαλυπτόµενες επιστηµονικές έννοιες. Εντούτοις, οι αξίες, οι στάσεις και οι
επιστηµονικές ιδέες είναι αλληλοσυνδεόµενες στην ανθρώπινη νόηση. Λόγω αυτών
των χαρακτηριστικών, η διατήρηση των απειλούµενων φυτών αποτελεί ένα
ενδιαφέρον µέσο για την επιστήµη και την κοινωνία και εποµένως είναι σηµαντικό να
περιληφθεί στο πρόγραµµα σπουδών της επιστήµης, στοχεύοντας στο να παρέχει τις
ευκαιρίες στους µαθητές να ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να
αναπτύξουν προσωπική κινητοποίηση έτσι ώστε να προτρέπονται να γίνουν
περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ενεργοί πολίτες (Meinhold & Malkus, 2005).

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν εξήντα µαθητές Ε΄και Στ΄∆ηµοτικού. Οι
τριάντα µαθητές (15 Ε΄ και 15 ΣΤ΄) φοιτούσαν σε ένα αστικό σχολείο στο κέντρο της
πόλης της Λεµεσού και οι άλλοι τριάντα µαθητές (15 Ε΄ και 15 ΣΤ΄) φοιτούσαν σε
τρία σχολεία της ορεινής περιοχής Τροόδους στην επαρχία Λεµεσού.Τα δεδοµένα
συλλέγηκαν µέσω ηµι-δοµηµένων, ατοµικών διαγνωστικών συνεντεύξεων διάρκειας
είκοσι περίπου λεπτών µε κάθε µαθητή.
Χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις κάρτες περιπτώσεων σε κάθε µία από τις οποίες
παρουσιαζόταν ένα απειλούµενο ενδηµικό φυτό της Κυπριακής χλωρίδας µέσα στο
φυσικό του ενδιαίτηµα. Παρουσιαζόταν ένα- ένα τα τέσσερα φυτά και ο ερευνητής
υπέβαλε τις πιο κάτω ερωτήσεις για κάθε φυτό:
Ερώτηση 1: «Ποιες αιτίες νοµίζεις οδήγησαν αυτό το φυτό στο να είναι
απειλούµενο;»
Ερώτηση 2: «Γιατί θα ήθελες να προστατεύσεις ένα απειλούµενο φυτό;»
Ερώτηση 3: α) «Τι µπορείς να κάνεις για να το προστατεύσεις τώρα που είσαι
µαθητής;
β)«Τι θα µπορούσες να κάνεις για να το προστατεύσεις αν ήσουν ο ∆ήµαρχος της
πόλης;»
Προυπάρχουσες γνώσεις σχετικές µε το θέµα διαπιστώθηκαν να είχαν µόνο µερικοί
µαθητές από ένα αγροτικό σχολείο οι οποίοι συµµετείχαν σε Πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικό µε τη χλωρίδα.

Ανάλυση δεδοµένων
Οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και αποµαγνητοφωνήθηκαν. Στη συνέχεια
έγινε ανάλυση περιεχοµένου, εντοπίστηκαν τα κριτήρια που χρησιµοποιούν οι
µαθητές στο συλλογισµό τους και τα κριτήρια κατηγοριοποιήθηκαν σε ευρύτερες
κατηγορίες.
Αναφορικά µε την πρώτη ερώτηση (αιτίες σπανιότητας) οι ιδέες των µαθητών
εµπίπτουν σε πέντε κατηγορίες που σχετίζονται µε τη δοµή, τις λειτουργίες, την
οικολογία, τη γεωγραφική εξάπλωση των φυτών αλλά και την παρουσία της
ανθρώπινης επίδρασης σε αυτά. Στην δεύτερη ερώτηση (λόγοι προστασίας) οι ιδέες
των µαθητών εµπίπτουν σε πέντε κατηγορίες που στηρίζονται σε ηθικές, αισθητικές,
οικολογικές, οικονοµικές και συναισθηµατικές αξίες. Στην τρίτη και τέταρτη
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ερώτηση (πρόθεση δράσης) οι ιδέες των µαθητών εµπίπτουν σε πέντε κατηγορίες
πρακτικών διαχείρισης που σχετίζονται µε λήψη πολιτική απόφασης, δράσεις
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, δράσεις που προτείνουν έρευνα,
πρακτικές διαχείρισης του πληθυσµού του είδους και πρακτικές διαχείρισης του
ενδιαιτήµατος στο οποίο συναντάται ένα είδος. Στην Εικόνα 1 φαίνεται το
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο παρουσιάζει τη βασική οργάνωση ιδεών σε
κατηγορίες.

Εικόνα 1: Εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο παρουσιάζει τη βασική οργάνωση ιδεών σε
κατηγορίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ιδέες των µαθητών µε βάση την Ερώτηση 1 (Ε1): «Ποιες αιτίες πιστεύεις οδήγησαν
αυτό το φυτό να βρίσκεται στην κατάσταση να είναι απειλούµενο;»
Η πλειοψηφία των κριτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν από τα παιδιά για να εξηγήσουν
τις αιτίες σπανιότητας των τεσσάρων απειλούµενων φυτών βασίζονταν σε ιδέες
σχετικά µε την οικολογία (30%). Κριτήρια που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία
σχετίζονται µε το ενδιαίτηµα των φυτών, π.χ. «προσαρµόστηκε για να µπορεί να
επιβιώνει µόνο στα βουνά και δεν µπορεί να επιζήσει οπουδήποτε αλλού», µε τους
βιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν το φυτό, π.χ. «επηρεάζεται από άλλα φυτά»
και µε τους οι αβιοτικούς παράγοντες, π.χ. «έλλειψη νερού». Η δεύτερη κατηγορία
συλλογισµού βασίστηκε σε κριτήρια σχετικά µε τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των
φυτών (22%) µε ένα κυρίαρχο κριτήριο «αυτά τα φυτά έχουν κάτι ιδιαίτερο στην
εµφάνισή τους που τα κάνει να ξεχωρίζουν από άλλα». Μια τρίτη κατηγορία
σχετίζεται µε τις ανθρώπινες επιδράσεις (21%) αναφέροντας ως κύριες απειλές την
απώλεια / καταστροφή του ενδιαιτήµατος και τη βιοµηχανική / αστική ρύπανση.
Ιδέες των µαθητών µε βάση την Ερώτηση 2 (Ε2): «Για ποιούς λόγους θα ήθελες να
προστατέψεις ένα σπάνιο φυτό;»
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Όσον αφορά στους λόγους της προστασίας, η πλειοψηφία των παιδιών
χρησιµοποίησε αισθητικά κριτήρια (57%) για τους λόγους προστασίας ενός σπάνιου
φυτού κάνοντας κυρίως αναφορά στη φυσική οµορφιά του φυτού (46%) αλλά και
στην οµορφιά που προσδίδει στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται (11%). Ο
οικολογικός συλλογισµός (17%) βασίζεται πάνω σε µία επικρατούσα ιδέα σχετική µε
την αλληλοεξάρτηση των ειδών «θα το προστάτευα επειδή έχει ένα ρόλο στην
τροφική αλυσίδα και άλλοι οργανισµοί εξαρτούνται από αυτό».
Οι ηθικοί λόγοι (10%) συσχετίζονται µε τις φράσεις «αξίζει/έχει το δικαίωµα να
υπάρχει» και οι συναισθηµατικοί λόγοι συνδέονται µε φράσεις «το αγαπώ / θα
αισθάνοµαι άσχηµα εάν εξαφανιστεί», ενώ οικονοµικοί λόγοι άµεσης ή έµµεσης
χρήσης έχουν πολύ χαµηλή αντιπροσώπευση στις ιδέες (2%) των παιδιών.
Ιδέες των µαθητών µε βάση την Ερώτηση 3 (Ε3): «Τι θα έκανες προκειµένου να
προστατευθούν αυτά τα απειλούµενα φυτά, ενεργώντας ως µαθητής;»
Η πρόθεση δράσης ως µαθητές φαίνεται να επικεντρώνεται από την πλειοψηφία των
παιδιών (45%) σε πρακτικές διαχείρισης του συγκεκριµένου είδους, ενώ η δεύτερη
οµάδα ενεργειών βρίσκεται στην κατηγορία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κόσµου (30%). Πρακτικές διαχείρισης βασισµένες στο ενδιάιτηµα (12%)
περιλαµβάνουν επιχειρήµατα σχετικά µε τη διακοπή των αρνητικών ενεργειών στο
βιότοπο όπως η «να µην κόβουµε τα δέντρα», «να µην ρίχνουµε σπίρτα».
∆ρώντας ως µαθητές λίγα παιδιά ένοιωσαν ότι έχουν τη δύναµη να ενεργήσουν µε
δράσεις που σχετίζονται µε πολιτική απόφαση (5%) ή µε επιστηµονική έρευνα (3%).
Ιδέες των µαθητών µε βάση την Ερώτηση 4 (Ε4): «Τι θα έκανες προκειµένου να
προστατευθούν αυτά τα απειλούµενα φυτά, ενεργώντας ως δήµαρχος;»
Έχοντας την εξουσία να δράσουν ως δήµαρχοι, η πλειοψηφία των ενεργειών των
παιδιών (39%) σχετίζεται µε πολιτική απόφαση η οποία θα εξασφαλίσει την επιβίωση
των απειλούµενων φυτών µε κυρίαρχες ιδέες όπως «την ανάδειξη προστατευόµενης
περιοχής» ή «τη δηµιουργία µονοπατιού µελέτης της φύση ώστε οι άνθρωποι να το
βλέπουν χωρίς να το βλάπτουν», ενώ στην δεύτερη οµάδα ενεργειών βρίσκεται στην
κατηγορία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσµου (26%). Ενεργώντας ως
µαθητές η πλειοψηφία των παιδιών 30% πρότεινε πρακτικές διαχείρισης του είδους
όπως «να τα ξεριζώσουµε και να τα ξαναφυτέψουµε σε γλάστρα», «να τα
ξεριζώσουµε και να τα ξαναφυτέψουµε στον κήπο µας για να τα φροντίζουµε», «να
τα ξεριζώσουµε και να τα τοποθετήσουµε στο πάρκο της γειτονιάς µας» οι οποίες
αποτελούν ανεπιθύµητες ενέργειες σχετικά µε τη διατήρηση. Ενεργώντας ως
δήµαρχοι, η πρόθεση δράσης µετατίθεται από πρακτικές διαχείρισης του είδους σε
ενέργειες βασισµένες σε πολιτικές αποφάσεις (39%). Αυτή η στροφή στην πρόθεση
δράσης ενισχύει το επιχείρηµα ότι όταν τα παιδιά αισθάνονται δυνατά επιχειρούν να
βρουν λύσεις στα πλαίσια της διαχείρισης ενδιαιτηµάτων ή περιοχών και στα πλαίσια
της νοµοθεσίας. Όσον αφορά την κατηγορία Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση τόσο ως
µαθητές όσο και ως δήµαρχοι οι προσπάθειες των παιδιών στρέφονται µόνο στη
ενηµέρωση των πολιτών. Η εκπαίδευση είναι απολύτως απούσα από το πλαίσιο των
ενεργειών τους που αποσκοπούν στη διατήρηση. Το ίδιο συµβαίνει και για την
κατηγορία Έρευνα, ενεργώντας τόσο ως σπουδαστές όσο και ως δήµαρχοι λίγα
παιδιά (3%) σκέφτηκαν πως η έρευνα µπορεί να είναι µέσα στις επιλογές τους.

Συσχετισµός µεταξύ της γνώσης, των αξιών και της πρόθεσης δράσης
Αναλύοντας την κατανόηση των µαθητών σε έννοιες σχετικές µε τη διατήρηση
των φυτών, τις αξίες που διέπουν το συλλογισµό για προστασία τους αλλά και την
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πρόθεσή τους για δράση που είναι ενδεικτική για τα πρότυπα συµπεριφοράς τους, οι
συσχετίσεις που έχουν διαφανεί ακολουθούν 3 βασικά πρότυπα.
Πρότυπο 1: Μαθητές που χρησιµοποιούν κριτήρια Μορφολογίας και Φυσιολογίας
για την αιτιολόγηση της σπανιότητας τείνουν να χρησιµοποιούν αισθητικά
επιχειρήµατα και για να αιτιολογήσουν τους λόγους προστασίας και εισηγούνται
πρακτικές διαχείρισης βασισµένες στο είδος δρώντας ως µαθητές και πρακτικές
διαχείρισης µε έµφαση στην ενηµέρωση ενεργώντας ως δήµαρχοι. Όλες αυτές οι
ιδέες φαίνεται να επικεντρώνονται στα «είδη», ως οντότητες µεµονωµένες από τα
οικοσυστήµατά τους και εποµένως η κατανόηση, οι αξίες και οι δράσεις τους
εστιάζονται στο «µέρος» και όχι στο «όλον».
Πρότυπο 2: Ένα δεύτερο πρότυπο αποκαλύπτει ότι µαθητές που χρησιµοποιούν
οικολογικά κριτήρια για τις αιτίες σπανιότητας τείνουν να χρησιµοποιούν οικολογικά
και ηθικά επιχειρήµατα για να αιτιολογήσουν τους λόγους προστασίας και
εισηγούνται πρακτικές διαχείρισης βασισµένες στο ενδιαίτηµα δρώντας ως µαθητές
και πρακτικές µε έµφαση στις πολιτικές αποφάσεις για διαχείριση της περιοχής
εξάπλωσης του είδους ενεργώντας ως δήµαρχοι. Όλες αυτές οι ιδέες φαίνεται να
έχουν µία οικοσυστηµική προσέγγιση, αντιλαµβανόµενοι ότι ένα απειλούµενο φυτό
αποτελεί µέρος ενός οικοσυστήµατος και ότι οι αιτίες σπανιότητάς του εξαρτώνται
άµεσα από το ενδιαίτηµά του, οι λόγοι προστασίας του συνδέονται κυρίως µε το ρόλο
του στο τροφικό πλέγµα και το πλαίσιο ενδεχόµενης δράσης διευρύνεται προς τη
διαχείριση του ενδιαιτήµατος / οικοσυστήµατος.
Πρότυπο 3: Το τρίτο πρότυπο εισηγείται ότι οι µαθητές που εντοπίζουν
ανθρωπογενείς επιδράσεις και απειλές ως αιτίες σπανιότητας, ανέπτυξαν
επιχειρηµατολογία µε βάση συναισθηµατικά και ηθικά κριτήρια για τους λόγους
προστασίας. Ως µαθητές τείνουν να επιλέγουν µέτρα διατήρησης του είδους ενώ ως
δήµαρχοι προτείνουν µέτρα βασισµένα σε πολιτικές αποφάσεις, µε έµφαση στην
νοµοθεσία. Αυτό το πρότυπο ιδεών επικεντρώνεται στο ανθρώπινο είδος ως υπαίτιο
για την «κακή κατάσταση» των φυτών. Αντιλαµβανόµενοι την ευθύνη ως άνθρωποι
αναφέρονται µε ηθικά και συναισθηµατικά κριτήρια για την προστασίας τους και
εισηγούνται «τιµωρίες» και «πρόστιµα» ως τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο να
εξασφαλίσουν τη διατήρηση και να «εξιλεωθούν» για τις αρνητικές ενέργειες στο
φυσικό περιβάλλον.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα µελέτη συµβάλει στην αύξηση της γνώσης για τις ιδέες των παιδιών
σχετικά µε βιολογικές έννοιες φωτίζοντας τις πτυχές που σχετίζονται µε τις ιδέες των
µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για τη διατήρηση των φυτών.
Όσον αφορά στις αιτίες σπανιότητας (Ε1), οι πρώτες τέσσερις κατηγορίες δεν
συσχετίζονται µε τον άνθρωπο και φαίνεται να αποδίδονται σε εσωτερικά
προβλήµατα του είδους ή σε προβλήµατα που οφείλονται στο ενδιαίτηµά του, ενώ το
χαµηλό ποσοστό της πέµπτης κατηγορίας, ανθρώπινες επιδράσεις (21%),
αποκαλύπτει ότι πολλά παιδιά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι πολλές ανθρωπογενείς
πιέσεις αποτελούν σηµαντικές αιτίες που οδηγούν τα φυτά στα όρια της εξαφάνισης.
Η αντίληψη ότι τα απειλούµενα φυτά έχουν «µια σπάνια οµορφιά» είναι είτε µια
γλωσσική παρανόηση είτε µια εναλλακτική αντίληψη και αξίζει να µελετηθεί σε
βάθος.
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Ένα ξεχωριστό σηµείο που προέκυψε από τους λόγους προστασίας (Ε2) είναι ότι η
πλειοψηφία των παιδιών έχει αναπύξει πλούσια επιχειρηµατολογία σχετικά µε
αισθητικές αξίες προστασίας ενός απειλούµενου είδους αλλά πολύ φτωτό αξιακό
πλαίσιο για να στηρίξει τη σηµασία των οικολογικών και ηθικών επιχειρηµάτων.
Επιπλέον, δεν αναφέρθηκε τίποτα σχετικά µε την επιστηµονική ή εκπαιδευτική αξία
των απειλούµενων φυτών.
Οι εξηγήσεις των παιδιών για τις δράσεις που προτίθενται να αναλάβουν σχετικά
µε τη διατήρηση των απειλούµενων φυτών (Ε3-Ε4) παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα
µε το διαφορετικό ρόλο που υιοθετείται, ως µαθητής και ως δήµαρχος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα µελέτη αποδεικνύει ότι οι µαθητές των µεγάλων τάξεων της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι σε θέση να εµπλακούν σε εκπαιδευτικές
παρεµβάσεις σχετικά µε τα απειλούµενα είδη. Όπως έχει διαφανεί οι αξίες τους και οι
πρόθεση δράσης τους εξαρτάται από την κατανόηση και των εννοιών που σχετίζονται
µε τη διατήρηση των φυτών, αναδεικνύοντας την ανάγκη εξοικοίωσης τους µε ένα
εύρος περιπτώσεων διατήρησης και εµπλοκής τους σε ελκυστικά µαθησιακά
περιβάλλοντα ώστε να µεγιστοποιήσουν την κατανόηση τους σχετικά µε την
πολυπλοκότητα τέτοιων θεµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδέες των µαθητών
σχετικά µε τη διατήρηση των φυτών µπορούν να τεκµηριωθούν προτάσεις για
αναδόµηση και εµπλουτισµό του αναλυτικού προγράµµατος της επιστήµης καθώς της
ανάπτυξης κατάλληλων διδακτικών παρεµβάσεων. Στις έννοιες σχετικά µε την
οικολογία πρέπει να δοθεί η δέουσα σηµασία στο πρόγραµµα σπουδών επιστήµης,
προκειµένου να βοηθηθούν τα παιδιά να ενισχύσουν τον οικολογικό συλλογισµό τους
όταν επιχειρηµατολογούν για ζητήµατα διατήρησης σε σχέση µε τον αισθητικό ή
συναισθηµατικό συλλογισµό που ήδη αξιοποιούν, ενώ το µαθησιακό υλικό θα πρέπει
(Ι) να επιτρέψει στα παιδιά να αντιληφθούν τη σηµασία της ανθρωπογενούς
διατάραξης επάνω στην ύπαρξη αλλά και επιβίωση των ειδών, (II) να δίνει ευκαιρίες
να αναπτύξουν ένα αίσθηµα ευθύνης και κινητοποίησης που θα τους προτρέπει να
γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες καθώς και να καθορίσουν τα δικά τους
µονοπάτια για βιώσιµη διαβίωση, (III) να αναπτύξουν δεξιότητες, αξίες και
ικανότητα δράσης για να αντιµετωπίζουν πολύπλοκες καταστάσεις και να ενεργούν
λαµβάνοντας κρίσιµες αποφάσεις και (IV) να αναπτύξουν οικολογικές δεξιότητες
διερεύνησης.
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