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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων
των µαθητών της περιβαλλοντικής οµάδας του 9ου Γυµνασίου Καλλιθέας αναφορικά µε
τους υγροτόπους, αλλά και µε το συνολικό περιβάλλον. Εκπονείται και εφαρµόζεται ένα
project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα «Υγροτόπους» και µε την βοήθεια
ερωτηµατολογίου που δίνεται πριν την εφαρµογή του προγράµµατος και µετά την
ολοκλήρωση του, µε ταυτόχρονη χρήση ηµερολόγιου και σηµειώσεων, αναζητείται κατά
πόσον οι γνώσεις, οι στάσεις και η ενεργός εµπλοκή τους διαφοροποιήθηκαν προς το
φιλικότερο σε σχέση µε το περιβάλλον. Συζητούνται τα ευρήµατα της έρευνας, γίνεται η
ερµηνεία των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφοροποιήσεις των
µαθητών όσο αναφορά τις προσδοκώµενες στάσεις-γνώσεις και τέλος, εξάγονται
συµπεράσµατα και αναπτύσσονται προτάσεις για την αξιοποίηση τους στα πλαίσια της
Π.Ε. και στην ανάληψη δράσεων εκ µέρους των µαθητών.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Υγροτοπικά οικοσυστήµατα, Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Προστατευόµενες Περιοχές, Υγροβιότοπος Καλλονής, Περιβαλλοντικές
Γνώσεις, Περιβαλλοντικές Στάσεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υγροτοπικά οικοσυστήµατα
Σύµφωνα µε την συνθήκη Ραµσάρ: «οι υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές
περιοχές αποτελούµενες από έλη µε ξυλώδη βλάστηση, από µη αποκλειστικώς
οµβροδίαιτα έλη µε τυρφώδες υπόστρωµα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι
περιοχές αυτές κατακλύζονται µονίµως ή προσωρινώς µε νερό, το οποίο είναι
στάσιµο ή ρέον, γλυκό, υφάλµυρο ή αλµυρό. Σε αυτές περιλαµβάνονται και εκείνες
που καλύπτονται µε θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου κατά την ρηχία δεν
υπερβαίνει τα έξι µέτρα». Κατά την ίδια σύµβαση, στους υγρότοπους µπορούν να
ενταχθούν και «οι παρόχθιες ή παράκτιες ζώνες που γειτονεύουν µε υγρότοπους ή µε
νησιά ή µε θαλάσσιες υδατοσυλλογές και που είναι βαθύτερες µεν από έξι µέτρα
κατά την ρηχία, αλλά βρίσκονται µέσα στα όρια του υγρότοπου, όπως αυτός ορίζεται
παραπάνω». (ΕΚΒΥ, 1996, ∆ηµόπουλος, 2008, Τσιµερίκας, 2007).

Αλυκές
Οι αλυκές είναι ηµιτεχνητά-ηµιφυσικά ‘‘παραλιακά’’ οικοσυστήµατα (Davis,
1999, 2000, Ευαγγελόπουλος και συν., 2004). Πριν την ανθρώπινη επέµβαση τα
οικοσυστήµατα αυτά ήταν υπεραλατούχες λίµνες, υπεράλµυροι λειµώνες ή
λιµνοθάλασσες. Μια περιοχή, για να µετατραπεί σε αλυκή πρέπει να διαθέτει τα εξής
χαρακτηριστικά: µεγάλη επίπεδη παράλια έκταση όπου το έδαφός της είναι µη
υδατοπερατό. Με τον τρόποα αυτό, εξασφαλίζεται η ελάχιστη σπατάλη ενέργειας
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κατά την διακίνηση του νερού και η µείωση απώλειας νερού προς το έδαφος. Επίσης,
το κλίµα πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε η εξάτµιση να υπερισχύει της
βροχόπτωσης, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται για να
ολοκληρωθεί µια καλλιεργητική περίοδος. Στην χώρα µας, η παραγωγή του αλατιού
ξεκινά τον Μάρτιο-Απρίλιο και σταµατά τέλη Οκτωβρίου. Οι αλυκές αποτελούν
µοναδικά οικοσυστήµατα, καθώς συντίθενται από συντίθενται από διαφορετικούς
τύπους υγροτοπικών συστηµάτων που µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους,
καθώς η αλατότητα των υδάτων τους εναλλάσσεται από περιοχή σε περιοχή. Τα νερά
στην περιµετρική τάφρο είναι υφάλµυρα και γλυκά (σε κάποιες περιόδους), στις
πρώτες θερµάστρες η αλατότητάς τους είναι παρόµοια µε του θαλασσινού νερού, ενώ
στις τελευταίες θερµάστρες συναντούµε ακραίες αλατότητες.

Η αλυκή της Καλλονής
Η αλυκή Καλλονής αποτελεί την τρίτη σε µέγεθος και δεύτερη σε δυναµικότητα
παραγωγής αλυκή στην χώρα µας, ενώ περιλαµβάνεται επιπλέον στον ευρωπαϊκό
κατάλογο µε τις Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά καθώς και στο δίκτυο Natura
2000 ως τµήµα του κόλπου της Καλλονής. Σήµερα, οι εγκατστάσεις των αλυκών
ανήκουν στην εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», καταλαµβάνουν συνολικά έκταση
2,5m2, ενώ η παραγωγή αλατιού σε αυτές κυµαίνεται µεταξύ 30.000 και 40.000
τόνων ετησίως.
Η αλυκή της Καλλονής περιλαµβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο µε τις
Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά και στο δίκτυο Natura 2000 ως τµήµα του
κόλπου της Καλλονής. Οι Αλυκές Καλλονής βρίσκονται στο βόρειο τµήµα του
κόλπου Καλλονής και 2,5 Km νότια του οικισµού Αγίας Παρασκευής Λέσβου και
αποτελούν τον µεγαλύτερο διακεκριµένο υγρότοπο της ευρύτερης περιοχής του
κόλπου (Ζαλίδης και Μαντζαβέλας, 1994). Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
(κωδικός NATURA 2000: 1410) περιβάλλουν το βόρειο, ανατολικό και δυτικό τµήµα
των αλυκών. Νότια των αλυκών και ως το παρακείµενο θαλάσσιο οικοσύστηµα
εκτείνονται µεσογειακού τύπου παροδικοί νερόλακκοι (κωδικός NATURA
2000:3170), αµµοθίνες µε σκληρόφυλλους θαµνώνες (Cisto-Lavenduletalia) (κωδικός
NATURA 2000:2260) καθώς και µετατοπιζόµενες αµµοθίνες σε εµβρυϊκό στάδιο
(κωδικός NATURA 2000:2110). Οι εγκαταστάσεις των αλυκών καταλαµβάνουν
συνολικά έκταση 2,5 Km2. Παράλληλα, η ετήσια παραγωγή αλατιού κυµαίνεται
µεταξύ 30.000 και 40.000 τόνων. Το σύστηµα των αλληλοσυνδεόµενων λεκανών
στην περιοχή των Αλυκών Καλλονής εκτιµάται πως έχει κατασκευαστεί σε περιοχή
που παλιότερα αποτελούσε λιµνοθάλασσα (Σπυράκος, 2005).
Υδρόβιοι και χερσαίοι παραγωγοί υπάρχουν στις χερσαίες κυρίως εκτάσεις των
αλυκών, οι πληθυσµοί των οποίων ποικίλουν ανάλογα µε το βαθµό της ανθώπινης
επέµβασης. Φυτοπλαγκτόν και φωτοσυνθέτιντα φύκη συνιστούν τους υδρόβιους
οργανισµούς, ενώ οι χερσαίοι συγκροτούν την αλοφυτική χλωρίδα, η οποία είναι
άριστα προσαρµοσµένη στο σχετικά αφιλόξενο αυτό περιβάλλον.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοποί και στόχοι της έρευνας
Σκοποί:
1. Η επαύξηση των περιβαλλοντικών γνώσεων των µαθητών/τριών για τις
προστατευόµενες περιοχές και η διασύνδεσή τους µε τα ευρύτερα οικολογικά
προβλήµατα µε ολιστική προσέγγιση.
2. Η απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και µακροπρόθεσµα η οικολογική
συµπεριφορά
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Στόχοι:
1. Η διασφάλιση άµεσης πληροφόρησης και η βιωµατική προσέγγιση της γνώσης,
µέσω της επαφής των µαθητών µε το περιβάλλον.
2. Η ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών για τα προβλήµατα που συνδέονται µε το
φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον.
3. Η καλλιέργεια συνειδητής περιβαλλοντικής παιδείας.
4. Η ενεργή σύνδεση της σχολικής πράξης µε το περιβάλλον σε όλες του τις
εκφάνσεις.
5. Η κατανόηση της δοµής και της λειτουργίας των οικοσυστηµάτων
6. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, καταγραφής και επεξεργασίας των
πληροφοριών που συνέλλεξαν.
7. Η διαµόρφωση συµπεριφορών προστασίας του περιβάλλοντος και αντιµετώπισης
των περιβαλλοντικών προβληµάτων
8. Η βιωµατική γνωριµία µε την παράδοση και την πολιτιστική κληρονοµιά, τα
τοπικά ήθη και έθιµα.
9. Η οικοδόµηση βιωµατικών σχέσεων «κοινότητας» µεταξύ των µαθητών και µεταξύ
εκπαιδευτικών και µαθητών.
10. Η βοήθεια προς τους µαθητές/τριες για τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό.
Και για την µετέπειτα στάση ζωής τους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Υλοποίηση του Project
Το Π.Π.Ε. που εκπονήθηκε, ουσιαστικά εφαρµόστηκε βασιζόµενο στη µέθοδο
project. Βασικό χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι ότι η έρευνα η οποία
πραγµατοποιείται προκύπτει από ερωτήσεις τις οποίες συνδιαµορφώνουν µαθητές και
εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν σ’ αυτήν. Στη φάση της τεκµηρίωσης των στοιχείων
οι µαθητές επιχειρηµατολόγησαν πάνω σε συγκεκριµένες απόψεις (λ.χ. έλλειψη
πόρων για την κατασκευή βιολογικών καθαρισµών), ελέγχουν γεγονότα και
υποθέσεις (κόστος κατασκευής πέτρινων οικηµάτων-προσέλευση τουριστών),
παίρνουν συνεντεύξεις από ειδικούς και συνεργάζοντι µε ειδικούς εποιστήµονες και
φορείς όπως: την περιβαλλοντολόγο Μ. Ναλπαντίδου και τους εκπαιδευτικούς Μ.
Καπιωτά (ΚΠΕ Ευεργέτουλα-Λέσβου), Πετρέλη Χ. (µαθηµατικό του γυµνασίου
Πλωµαρίου), Κιουρέλη Α. (υπεύθυνος Π.Ε. νοµού Λέσβου), και Σκορδά Π.
(υπεύθυνο πολιτιστικών προγραµµάτων ∆.Ε.Λέσβου), Θηβαίου Π. (φιλόλογο
γυµνασίου Πέτρας), Καραντώνη Σ., δήµαρχο Μήθυµνας-Λέσβου. Η οµάδα γνώρισε
προστατευόµενες φυσικές περιοχές και παραδοσιακούς οικισµούς, σχηµάτισε
ολοκληρωµένη εικόνα γύρω από τις διαδικασίες προστασίας των υγροβιοτόπων και
συγκέντρωσε πληροφοριακό υλικό από διάφορες πηγές για την περιοχή της
επίσκεψής της.

Έρευνα δράσης
Η έρευνα-δράση ερµηνεύει την επιστηµονική µέθοδο µε πιο «ελεύθερο τρόπο»,
επειδή εστιάζεται σ’ ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, σε συγκεκριµένο περιβάλλον. Η
γνώση που θα αποκτηθεί δεν είναι γενικευµένη, αλλά ακριβής για την υπό εξέταση
κατάσταση και του σκοπού που υπηρετείται. Η σπουδαιότητά της στην τάξη έγκειται
στο γεγονός ότι τα παιδιά µαθαίνουν να εργάζονται από κοινού για την επίλυση των
προβληµάτων τους.
Η χρήση της µεθόδου αυτής στο Π.Π.Ε. που εφαρµόσαµε αφορούσε
συγκεκριµένες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους µαθητές της Π.Ο.
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(επιτόπιες επισκέψεις-παρατηρήσεις και συζητήσεις σε επαναχρησιµοποιηµένα
βιοµηχανικά κτίρια: Πλωµάρι-Αγία Παρασκευή-Μήθυµνα, αρχαιολογικούς χώρους:
Μήθυµνα, τον υγροβιότοπο της Καλλονής και τη λιµνοδεξαµενή τη Μήθυµνας).
Η έρευνα-δράση είναι κατάλληλη, όταν απαιτούνται συγκεκριµένες γνώσεις για
ένα συγκεκριµένο πρόβληµα σε µια συγκεκριµένη κατάσταση ή όταν µια νέα
προσέγγιση πρέπει να ενσωµατωθεί σ’ ένα ήδη υπάρχον σύστηµα.

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η ακτινογραφία της Π.Ο. έγινε µε ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε σε δυο
φάσεις: πριν και µετά την εφαρµογή του Π.Π.Ε.
Περιγραφή του ερωτηµατολογίου
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η σύγκριση µεταξύ του αυτού
ερωτηµατολογίου προ και µετά τη διεξαγωγή του προγράµµατος. Αν θέλαµε να
περιγράψουµε αναλυτικά τα στοιχεία που επιθυµούσαµε να συγκεντρώσουµε στο
πλαίσιο της εργασίας µας θα τα κατηγοριοποιούσαµε σε δύο οµάδες και πέντε
υποοµάδες. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν τα δεδοµένα που αντλούµε υποκειµενικές
κρίσεις πάνω σε γεγονότα, ιδέες, συµβάντα ή άτοµα. Στην δεύτερη οµάδα ελέγχουµε
τις γνώσεις των µαθητών γύρω από ζητήµατα της προστασίας φυσικών και
δοµηµένων χώρων.
Επειδή από τις απαντήσεις των µαθητών προσδοκούσαµε να προσδιορίσουµε το
γνωστικό επίπεδο και τη στάση των µαθητών, δηλαδή τον περιβαλλοντικό
προσανατολισµό τους έπρεπε:
• Να ελέγξουµε αν οι γνώσεις τους ήταν επιφανειακές ή ουσιαστικές.
• Αν ήταν τυχαίες πληροφορίες ή αποτέλεσµα κάποιας µορφής
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Αν µπορούσαν να κατανοήσουν ερωτήσεις πιο εξειδικευµένες. Για το
λόγο αυτό σε κάποιες ερωτήσεις γίνεται χρήση µε οικολογική ορολογία.
• Τέλος αν ήταν ειλικρινείς και αξιόπιστες οι απαντήσεις τους κυρίως σε
θέµατα που έπρεπε να εκθέσουν τη γνώµη τους π.χ. τι θα έκαναν οι ίδιοι
σε ορισµένες καταστάσεις.
Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν απ’ ευθείας κι όχι εµµέσως, σε ειδικά
έντυπα. Με βάση τους επτά τύπους ερωτήσεων (Youngman,M.Β., 1986) εµείς
χρησιµοποιήσαµε 14 ερωτήσεις καταλόγου (δηλαδή µία µόνο απάντηση από
διάφορες που προτείνονται στις οποίες υπάγονται οι ερωτήσεις σωστού-λάθους, ναιόχι και πολλαπλής επιλογής) και 5 ερωτήσεις που διατυπώθηκαν µε τη µορφή µικρών
ιστοριών 50-70 λέξεων κι από τις οποίες θέλαµε να εκµαιεύσουµε τη στάση των
µαθητών γύρω από τα ζητήµατα των οικοσυστηµάτων και των προστατευόµενων
περιοχών. Ιστορίες που γράφηκαν ειδικά για τις ανάγκες της έρευνας και οι οποίες
φροντίσαµε να είναι απλές και κατανοητές από τους µαθητές και στο τέλος
ζητούσαµε να επιλέξουν τον ήρωα που ταιριάζει µε τη δική τους συµπεριφορά και
στάση (Voelker, A. & και Horvat, R., 1976).
Το δοκιµαστικό ερωτηµατολόγιο δόθηκε 4 Μαρτίου σε 10 µαθητές του 9ου
Γυµνάσιου Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκης», οι οποίοι δεν θα συµµετείχαν στο
πρόγραµµα. Προστέθηκαν κάποιες καινούριες ερωτήσεις και αφαιρέθηκαν ορισµένες
άλλες. Υπήρξε διαφοροποίηση των απαντήσεων στις περισσότερες των ερωτήσεων,
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έτσι κρίθηκε εφικτή η διένεργεια των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
προγράµµατος. Το οριστικό ερωτηµατολόγιο της Α’ Φάσης δόθηκε 7 Μαρτίου
20089.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες που κατασκευάστηκαν
καθώς και ποιές ερωτήσεις περιλαµβάνει ο καθένας.
∆ΕΙΚΤΕΣ
Γνώση 1
Γνώση 2
Στάση 1
Στάση 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΚΤΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Οικοσυστήµατα
q8, q17, q18
Υγροτοπικό οικοσύστηµα και q5,q6, q7, q9,q10, q11, q12, q13, q14,
αλυκή Καλλονης
q15, q16
Οικονοµία ή Περιβαλλον
q20, q22,q23
Ορνιθοπανίδα
q19, q21

Κωδικός Ερώτησης
Γνώση 1
q8

q17

q18

Γνώση 2
q5
q6
q7
q9
q10
q11
q12

q13

q14

q15
q16

Στάση 1
q20

Ερώτηση
Ποιά από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί διεργασία ενός υγροτόπου;
Μείωση της στιβάδας του όζοντος, Εξαγωγή µεταλλευµάτων, Εµπλουτισµό
υπόγειων υδάτων, Αποµάκρυνση όξινης βροχής
Αναγνωρίστα τα παρακάτω υγροτοπικά οικοσυστήµατα και συµπληρώστε τα
κάτω από κάθε εικόνα
Λίµνη, Τεχνητή λίµνη, Αλυκή, ∆έλτα, Ποτάµι, Έλος (υπήρχαν αντίστοιχες
εικόνες)
Αναγνωρίστε τους παρακάτω τύπους οικοσυστηµάτων και συµπληρώστε τους
δίπλα σε κάθε εικόνα
Τροπικό δάσος, Λιβάδι, ∆άσος φυλλοβόλων, Έρηµος, ∆άσος κωνοφόρων
(υπήρχαν αντίστοιχες εικόνες)
Ποιό από τα παρακάτω είναι υγροτοπικά οικοσυστήµατα;
Ωκεανός, ηφαίστειο, αλυκή, συντριβάνι
Μια αλυκή µπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι υγροτοπικό οικοσύστηµα;
Ναί, όχι
Πόσο διαρκεί η παραγωγή αλατιού στην Ελλάδα;
Φεβρουάριο-Απρίλιο, Απρίλιο-Οκτώβριο, Νοέµβριο-∆εκέµβριο, όλο το χρόνο
Ο υγρότοπος του Κόλπου Καλλονής ανήκει στο ∆ίκτυο NATURA 2000;
Ναί, Όχι
Ποιό είναι το µέγεθος του Κόλπου της Καλλονής σε επίπεδο Ελλάδας;
1η, 2η, 3η, 4η
Πόσοι τόνοι αλατιού παράγονται ετησίως στην αλυκή της Καλλονής;
5.000-9.000, 10.000-20.000, 30.000-40.000, 50.000-60.000
Η αλατότητα στις αλυκές παραµένει σταθερή σ’όλη την έκταση που αυτές
καταλαµβάνου;
Ναί, Όχι
Ποιό προστατευόµενο είδος της ορνιθοπανίδας εντοπίζεται στην αλυκή της
Καλλονής;
Σταυραετός, Φλαµίγκο, Γεράκι, Αηδόνι
Ποιός είναι ο βασικός ρύπος µιας αλυκής, όπως του Κόλπου της Καλλονής;
Ατµοσφαιρική ρύπανση, Ηχορύπανση, Οικιακά απόβλητα, Ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία
Ποιά εποχή του έτους περνούν τα φλαµίγκο από τον Κόλπο της Καλλονής;
Φθινόπωρο, Χειµώνα, Άνοιξη, Καλοκαίρι
Ποιό από τα παρακάτω είδη της χλωρίδας αποτελεί χαρακτηριστικό είδος
βλάστησης που συναντάµε σ’ένα υγροτοπικό σύστηµα αλυκής;
Κυπαρίσσι, Οξυά, Βελανιδιά, Βούρλο
Τα οικιακά λύµατα της Καλλονής χύνονται στον Κόλπο επηρεάζοντας το
οικοσύστηµα. Για να γίνει βιολογικός καθαρισµός έπρεπε να διατεθούν τα
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χρήµατα µε τα οποία πολλοί ήθελαν να γίνει ένα γήπεδο. Τι νοµίζετε ότι
έπρεπε να αποφασιστεί;
Γήπεδο, Βιολογικός καθαρισµός
Η Μήθυµνα είναι ένας παραδοσιακός οικισµός και οι κάτοικοι είναι
υποχρεωµένοι να χτίζουν τα σπίτια τους µε πέτρα, που, όµως αυξάνει το
κατασκευής στο διπλάσιο. Πολλοί κάτοικοι προτιµούν να µπορούν να χτίζουν
όπως θέλουν. Ο δήµαρχος αντιδρά και λέει ότι θα καταστραφεί ο
παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισµού. Με ποιόν συµφωνείται;
Κατοίκους, ∆ήµαρχο
Παλιά εργοστάσια, όπως ελαιοτριβεία ή σαπωνοποιεία, αποφασίστηκε από τη
Νοµαρχία να γίνουν πολιτιστικά κέντρα για να µην καταστραφούν. Το κόστος
συντήρησης και ανακαίνισης ήταν πολύ µεγάλο και µε τα χρήµατα αυτά
πολλοί κάτοικοι ήθελαν να φτιαχτούν δρόµοι, οι οποίοι δεν είναι σε καλή
κατάσταση. Με ποιόν συµφωνείται;
Νοµαρχία, Κατοίκους
Οι µαθητές του σχολείου επέµεναν να δουν τα φλαµίγκο στον Κόλπο της
Καλλονής από κοντά, γιατί έκαναν ολόκληρο ταξίδι από την Αθήνα. Οι
καθηγητές τους τούς είπαν ότι θα τα δουν από µακριά για να µην τα ενοχλούν.
Με ποιούς συµφωνείς;
Καθηγητές, Μαθητές
Η απόφαση να συµπεριληφθεί ο Κόλπος της Καλλονής στο ∆ίκτυο NATURA
2000 είχε ως αποτέλεσµα την απαγόρευση του κυνηγιού σ’όλη την περιοχή.
Οι κυνηγοί αντέδρασαν και ήθελαν να µπορούν να κυνηγούν και να µη
σκοτώνουν τα φλαµίγκο και τα άλλα προστατευόµενα είδη. Με ποιούς
συµφωνείται;
Πλήρη απαγόρευση, Κυνηγούς

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για κάθε φάση. Προ και µετά την εφαρµογή του
προγράµµατος. Ακολουθεί µια συγκριτική παρουσίαση των µεταβολών κατά
κατηγορία. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής του ΠΠΕ γίνεται
µε περιγραφική στατιστική και αφορά τις δυο φάσεις της έρευνας, πριν και µετά την
εφαρµογή. Προηγήθηκαν οι αναλύσεις κατά ερώτηση στις δυο φάσεις και
ακολουθούν οι γενικού δείκτες πριν και µετά το ΠΠΕ και η σύγκρισή τους.

Μελέτη αποτελεσµάτων της Π.Ο. κατά την Α΄ φάση
Ο µέσος όρος (µ.ο) των γνώσεων βρέθηκε 0.57 µε αντίστοιχους µ.ο. για τα αγόρια
(Α) 0.52 και τα κορίτσια (Κ) 0.67. Οι γνώσεις γύρω από τους υγροτόπους
υπολογίστηκαν στο 0.70, όπου και πάλι υπερτερούν τα Κ έναντι των Α µε ποσοστά
0.80 και 0.60 αντίστοιχα. Τέλος οι γνώσεις ειδικά για το υγροτοπικό σύστηµα
Καλλονής και την αλυκή είναι 0.56 και δεν παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση.
Ο µ.ο. των φιλλοπεριβαλλοντικών στάσεων είναι 0.66 µε αντίστοιχους για τα Α
και τα Κ 0.54 και 0.74. Αναλυτικότερα οι στάσεις για την προστασία της
ορνιθοπανίδας βρέθηκαν 0.79 µε αντίστοιχους δείκτες για τα Α και τα Κ 0.65 (και
0.83 αντίστοιχα και οι στάσεις υπέρ του περιβάλλοντος και όχι της οικονοµίας 0.54
και κατά φύλο για τα Α και τα Κ αντίστοιχα 0.43 και 0.65.

Μελέτη αποτελεσµάτων της Π.Ο. κατά την Β΄ φάση
Ο µέσος όρος (µ.ο) των γνώσεων βρέθηκε 0.93 µε αντίστοιχους µ.ο. για τα αγόρια
(Α) 0.89 και τα κορίτσια (Κ) 0.95). Οι γνώσεις γύρω από τους υγροτόπους
υπολογίστηκαν στο 0.93, όπου και πάλι υπερτερούν τα Κ έναντι των Α µε ποσοστά
0.94 και 0.89 αντίστοιχα. Τέλος, οι γνώσεις ειδικά για το υγροτοπικό σύστηµα
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Καλλονής και την αλυκή είναι 0.86 µε αντίστοιχα ποσοστά για τα Α και τα Κ 0.80
και 0.91.
Ο µ.ο. των φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων είναι 0.79 µε αντίστοιχους για τα Α και
τα Κ 0.69 και 0.92. Αναλυτικότερα οι στάσεις για την προστασία της ορνιθοπανίδας
βρέθηκαν 0.71 µε αντίστοιχους δείκτες για τα Α και τα Κ 0.60 και 0.83 αντίστοιχα
και οι στάσεις υπέρ του περιβάλλοντος και όχι της οικονοµίας 0.86 και κατά φύλο για
τα Α και τα Κ αντίστοιχα 0.78 και 1.00.

Σύγκριση αποτελεσµάτων µεταξύ Α΄ και Β΄ φάσης της έρευνας
Με βάση την προηγούµενη ανάλυση καθίσταται σαφές ότι η παιδαγωγική
παρέµβαση (Π.Π.Ε.) στο πλαίσιο των Ανοιχτών Περιβαλλοντικών Τάξεων
«Καλλιστώ» κρίνεται επιτυχής. Τόσο το επίπεδο των γνώσεων όσο και των
φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων αυξήθηκε. Πιο συγκεκριµένα, ενώ ο δείκτης του µ.ο.
των γνώσεων πριν την υλοποίηση του προγράµµατος ήταν 0.57 αυξήθηκε και έφτασε
στο 0.93. Για τα Α ο δείκτης από 0.52 έγινε 0.89 και για τα Κ από 0.67 έγινε 0.95.

Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα των στάσεων. Ο µ.ο. από 0.66 έγινε 0.79. Οι
µ.ο. κατά φύλο ήταν για τα Α 0.54 και έγινε 0.69 και για τα Κ 0.74 και έγινε 0.92.

Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε πλήθος ερευνών που έχουν
πραγµατοποιηθεί τόσο στον ελληνικό χώρο(Μάναλης & Πλατανιστιώτης, 1999,
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Αναστασάτος, 2004) όσο και σε χώρες του εξωτερικού (Richmond J & Morgan R,
1977, Wysor M, 1983, Arcury T, 1990). ∆ηλαδή πριν την οποιαδήποτε παρέµβαση
(προγράµµατα) οι γνώσεις να βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα από τις στάσεις και
µετά οι γνώσεις, αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, να υπερτερούν των στάσεων.
Ως προς τις γνώσεις η εξήγηση είναι αυτονόητη. Οι µαθητές της Π.Ο. είδαν,
µελέτησαν και δραστηριοποιήθηκαν στα ζητήµατα που άπτονταν του προγράµµατος.
∆ηλαδή µε την επισκέψη στη Λέσβο, τις αλυκές και το υγροβιοτοπικό σύστηµα του
Κόλπου Καλλονής. Οι στάσεις βελτιώθηκαν αρκετά, ιδιαίτερα στα ζητήµατα
προστασίας των παραδοσιακών οικισµών και της ορνιθοπανίδας του υγροβιότοπου
που γνώρισαν από κοντά και συζήτησαν µε ειδικούς και εκπροσώπους φορέων των
τοπικών κοινωνιών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Εκπαιδευτικές προτάσεις
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής κρίνουµε ότι είναι χρήσιµα στο
σχεδιασµό Π.Π.Ε. ιδιαίτερα όταν υλοποιούνται στις σχολικές µονάδας της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
1.
Η συµµετοχή των µαθητών σε Π.Π.Ε φαίνεται ικανή και αναγκαία
συνθήκη για την αύξηση των περιβαλλοντικών γνώσεων και της αλλαγής της στάσης
τους στα περιβαλλοντικά ζητήµατα.
2.
Η παρούσα εργασία ανήκει στην κατηγορία των µελετών περίπτωσης,
ως εκ τούτου τα συµπεράσµατά της µπορούν να συνεισφέρουν σε παρόµοιες έρευνες
µε µαθητικούς πληθυσµούς άλλων περιοχών, χωρίς όµως να µπορούν να γενικευτούν
στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού.
3.
Τα Π.Π.Ε. πρέπει να είναι σχεδιασµένα µε προσοχή και αφού έχει
ληφθεί υπόψη ο τόπος υλοποίησής τους. Ιδιαίτερα στη συγκεκριµένη περίπτωση που
υπήρχε η εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λέσβο, όπου θα υπήρχε η βιωµατική
προσέγγιση των ζητηµάτων-στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραµµα.
4.
Οι Π.Ο. πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τοπικούς φορείς και ειδικούς
επιστήµονες, κάτι το οποίο όπως είδαµε έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον εµπλουτισµό
των εµπειριών, των γνώσεών τους και την περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους.
5.
Το αναλυτικό πρόγραµµα ενισχύεται µε την εφαρµογή Π.Π.Ε. τα
οποία µπορούν να αναπτύσσονται παράλληλα και να υπάρχει αλληλοτροφοδότηση
του ενός από το άλλο.
6.
Τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να εµπλουτιστούν συστηµατικά µε
βασικές οικολογικές έννοιες (οικολογικοποίηση της ύλης τους) έτσι ώστε να υπάρχει
µια αφετηρία µε ένα minimum περιβαλλοντικών γνώσεων στην εκκίνηση των
προγραµµάτων.
7.
Η Π.Ε. δεν πρέπει να περιοριστεί στην ανάπτυξη απλά µιας
περιβαλλοντικής ηθικής ή την ευαισθητοποίηση των µαθητών, αλλά να στοχεύει στην
οικολογικοποίηση της σκέψης τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει σοβαρό γνωστικό
υπόβαθρο που θα συµπληρώνεται µε τη συµµετοχή των µαθητών σε σχετικές µε το
αντικείµενο του προγράµµατος δραστηριότητες.
8.
Οι σχολικές βιβλιοθήκες πρέπει να ενισχυθούν µε το απαραίτητο
περιβαλλοντικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, χάρτες, CD-ROM) που θα είναι εύχρηστο
και προσιτό σε µαθητές και εκπαιδευτικούς.
9.
Ο σχεδιασµός της ύλης και των βιβλίων των φυσικών επιστηµών, της
ιστορίας και της γεωγραφίας θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα εµπλουτισµού των
γνώσεων των µαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήµατα µε πιο συστηµατικό τρόπο για
την επαύξηση του ενδιαφέροντος των µαθητών στα θέµατα αυτά.
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10.
Παράλληλα θα πρέπει τα µαθήµατα αυτά να εµπλουτιστούν µε µε
σύγχρονο εποπτικό υλικό για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας, την κατανόηση, το
ενδιαφέρον και τη συµµετοχή των µαθητών.
11.
Οι σχολικές βιβλιοθήκες πρέπει να ενισχυθούν µε εύχρηστο
περιβαλλοντικό υλικό προσιτό σε εκπαιδευτικούς και µαθητές.
12.
Τα Π.Π.Ε. που εφαρµόζονται στα σχολεία πρέπει να αξιολογούνται,
έτσι ώστε µε την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων να βελτιωθεί η υπάρχουσα
κατάσταση.

Ερευνητικές προτάσεις
13.
Θεωρούµε ότι εάν υπήρχε συνέχεια του προγράµµατος θα υπήρχε η
δυνατότητα για την καλύτερη εµβάθυνση και την κατανόηση της επαύξησης των
περιβαλλοντικών τους γνώσεων και την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων.
14.
Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε κοινωνικές µεταβλητές θα
συµβάλλει στην πληρέστερη ακτινογράφηση των γνώσεων και των στάσεων των
µαθητών.
15.
Η µελέτη αυτή µπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για παρόµοιες έρευνες
στο πλαίσιο µελετών περίπτωσης.
16.
Το ερωτηµατολόγιο µπορεί να δοθεί µετά από ένα χρόνο για τον
εντοπισµό τυχόν µεταβολών.
17.
παρόµοιες έρευνες στο ίδιο ηλικιακό επίπεδο κρίνονται απαραίτητες
για την απόκτηση πιο ολοκληρωµένης εικόνας των ζητηµάτων που µας
απασχόλησαν.
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