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Περίληψη 
 

   Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η 

αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) με θέμα την βιοποικιλότητα 

για μαθητές της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού. Η εφαρμογή της ΔΜΑ έγινε σε 18 μαθητές, 10 

αγόρια και 8 κορίτσια, σε ένα δημοτικό σχολείο της υπαίθρου στην περιφερειακή ενότητα της 

Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος της είναι, να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της 

βιοποικιλότητας και να είναι ικανοί να την εντοπίζουν γύρω τους, αναγνωρίζοντας και τα 

τρία επίπεδα οργάνωσής της, την ποικιλότητα των ειδών, την γενετική ποικιλότητα και την 

ποικιλότητα των οικοσυστημάτων. Επιπλέον, ως απώτερος σκοπός ολόκληρης της ΔΜΑ, 

επιχειρείται η ανάπτυξη και η καλλιέργεια μιας φιλοπεριβαλλοντικής στάσης από τους 

μαθητές, που να είναι σύμφωνη με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

  Η ΔΜΑ που σχεδιάστηκε αποτελείται από τρεις διδακτικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 

πέντε ωρών, και το περιεχόμενό τους αφορά στα τρία επίπεδα οργάνωσης της 

βιοποικιλότητας, στην αξία της, στις απειλές που υφίσταται και στις προσπάθειες για την 

προστασία και διατήρησή της. Η συλλογή των δεδομένων για την αξιολόγηση της ΔΜΑ έγινε 

μέσω των pre και post tests που συμπλήρωσαν οι μαθητές πριν και μετά τις διδασκαλίες 

αντίστοιχα, καθώς και από το ερευνητικό ημερολόγιο της εκπαιδευτικού που 

πραγματοποίησε την παρέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές σε ποσοστό 56%, 

ήταν σε θέση να ορίζουν σωστά την βιοποικιλότητα αναφέροντας και τα τρία επίπεδα 

οργάνωσής της, ή να προσεγγίζουν τον επιστημονικά ορθό ορισμό της, αναφέροντας από ένα 

έως δύο επίπεδα. Παρουσιάστηκε σημαντικά θετική αλλαγή στην επίδοση των μαθητών μετά 

την παρέμβαση για τα ζητήματα που αφορούν στις απειλές που δέχεται η βιοποικιλότητα, 

αλλά και στα μέτρα για την προστασία και διατήρησή της, ενώ σε θέματα που αφορούν στην 

αξία της, η αλλαγή στην επίδοσή των μαθητών δεν ήταν το ίδιο σημαντική.  

  Σε γενικές γραμμές η πρώτη πιλοτική εφαρμογή της ΔΜΑ στο σύνολό της, κρίθηκε 

ικανοποιητική.  Όπως είναι φυσικό και όπως καταγράφεται και από τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις των ΔΜΑ, προέκυψαν βελτιωτικές αλλαγές για την εκ νέου εφαρμογή της, με 

σκοπό την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητά της και τελικό στόχο, την δημιουργία 

ενός χρήσιμου εργαλείου στα χέρια των εκπαιδευτικών της πράξης για την διδασκαλία της 

έννοιας της βιοποικιλότητας, υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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Summary 
  The purpose of this research, was the design, development, implementation and evaluation 

of a Teaching Learning Sequence (TLS) about biodiversity for 6th grade elementary students. 

The implementation of the TLS, took place in a primary school at the countryside in the 

regional unit of Thessaloniki. 18 students participated in the research and more specifically 10 

boys and 8 girls. Its main objective is that the students should be able to understand the 

concept of biodiversity and especially, to be able to identify biodiversity around them and 

recognizing all three levels of its organization, species diversity, genetic diversity and 

ecosystem diversity. In addition, as a further and more general aim of the whole TLS, it’s the 

development of an pro-environmental attitude from students, that is consistent with the 

principles of sustainable development. 

   The TLS consists of three teaching modules and its duration is 5 hours in total. Its content is 

about the three levels of biodiversity organization, its value, the threats against it and its 

preservation. The data for evaluating the TLS, were obtained through pre and post paper and 

pencil tests, that completed by students before and after the implementation respectively, and 

from a research diary of the teacher who performed the intervention. The results showed that 

56% of students were able to correctly define biodiversity by indicating all three levels of its 

organization or were able to approach its scientifically correct definition, ranging from one to 

two levels. There has been a significant positive change in student performance after 

intervention on issues related biodiversity loss and to conservation of biodiversity, while in 

matters of its value, the change in students’ performance it wasn’t equally important. 

   In general, the first pilot implementation of the TLS was satisfactory. As it is also 

documented by the theoretical approaches of TLS, improvements have emerged for its re-

implementation  in order to maximize its effectiveness and furthermore, as an ultimate goal, 

to create a useful tool, that is helping teachers to approach the concept of biodiversity in their 

classrooms in a more effective way, which is compatible with the aspects of sustainability 

education. 
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Α. Θεωρητικό  με ρός 

1.1 Τι είναι η βιοποικιλότητα;  

      Οι περισσότεροι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να απαντήσουν στο παραπάνω 

ερώτημα, καταφεύγουν σε αυτό που τους υπαγορεύει η κοινή λογική, στην ετυμολογική 

ανάλυση της λέξης στα δύο συνθετικά της «βίος» και «ποικιλότητα».  Καταυτό τον τρόπο, 

μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής πάνω στην Γη. Η 

ζωή όμως, αποτελεί από μόνη της μια εξαιρετικά πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία, 

επομένως ο παραπάνω σύντομος ορισμός, αν και λειτουργικός σε ορισμένες περιπτώσεις, 

είναι ανεπαρκής. Γενικότερα, το περιεχόμενο της έννοιας της βιοποικιλότητας είναι ένα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα που απασχόλησε, και απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Παρά 

τις προσπάθειες μελετητών και επιστημόνων, η βιοποικιλότητα δεν έχει ένα καθολικά 

αποδεκτό ορισμό και συχνά επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με την περίπτωση, το πλαίσιο και 

τον σκοπό του κάθε συγγραφέα (Swingland,2001). Όταν χρησιμοποιείται στην πολιτική και 

συνήθως σε πολιτικές που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη, νοείται ως φυσικός πόρος. 

Όταν πάλι χρησιμοποιείται στην επιστήμη της Οικολογίας, εκεί μπορεί να μετρηθεί και να 

παρατηρηθεί, προκειμένου να βοηθήσει στην ερμηνεία αλλαγών του περιβάλλοντος, ενώ 

όταν συναντάται στην Εξελικτική θεωρία, τότε αποτελεί το ίδιο το προϊόν της εξέλιξης (Van 

Weelie and Wals, 2010). Τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της έννοιας της βιοποικιλότητας 

κατά τους Weelie και Wals(2010), την καθιστούν μη επαρκώς προσδιορισμένη (ill defined), 

εννοώντας πως δεν μπορεί να καταγραφεί με κάποιο ενιαίο και καθολικά εφαρμόσιμο 

ορισμό, μπορεί όμως αντιθέτως, να ερμηνευτεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ακόμα 

και μέσα στο ίδιο πεδίο εφαρμογής.  

    Ο περιβαλλοντολόγος R.P.Dasmann ήταν αυτός που επινόησε τον όρο «βιοποικιλότητα» 

γύρω στα τέλη του 1960 και αργότερα, το 1980 ο βιολόγος  A.Lovejoy τον εισήγαγε στην 

επιστημονική κοινότητα (Swingland,2001). Αρχικά το περιεχόμενο του όρου αναφερόταν 

στην ποικιλία ειδών των ζωντανών οργανισμών, που σήμερα αποτελεί μονάχα μία από τις 

διαστάσεις της βιοποικιλότητας (Βασιλοπούλου, 1998). Γύρω στο 1988, η έννοια άρχισε να 

γίνεται πιο γνωστή και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων 

επιστημόνων, κυρίως χάρη στις διαλέξεις και τα βιβλία του E. O. Wilson (National 

Geographic, 2013). Ταυτόχρονα με το αυξημένο ενδιαφέρον και τις δημόσιες συζητήσεις, το 

αίτημα για έναν ορισμό που θα χρήζει καθολικής αποδοχής και θα επιτρέπει την συνεργασία 

μεταξύ επιστημόνων, χωρών, οργανισμών κλπ, ήταν πιο επιτακτικό από ποτέ (Delong, 1996). 

Σύμφωνα με τον Delong, για την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, ο ορισμός της 

βιοποικιλότητας έπρεπε α) να στηρίζεται στην σημασιολογία και την ετυμολογία της λέξης, 
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β) να παρουσιάζει συνέπεια με τους υπόλοιπους οικολογικούς όρους και γ) να μην είναι 

αποδεκτός από ένα μόνο επιστημονικό πεδίο (discipline). Ο ίδιος αφού κατέγραψε 85 

ορισμούς, κανένας από τους οποίους δεν πληρούσε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

κατέληξε στον εξής περιεκτικό ορισμό: 

Η βιοποικιλότητα είναι ένα χαρακτηριστικό μιας περιοχής και συγκεκριμένα αναφέρεται στην 

ποικιλία εντός και μεταξύ των ζωντανών οργανισμών, των συνόλων των ζωντανών 

οργανισμών, των βιοτικών κοινοτήτων και των βιοτικών διαδικασιών οι οποίες εμφανίζονται 

φυσικά ή τροποποιούνται από τους ανθρώπους. Η βιοποικιλότητα μπορεί να μετρηθεί με βάση 

την γενετική ποικιλία, την ταυτοποίηση και τον αριθμό των διαφορετικών ειδών, των βιοτικών 

κοινοτήτων και των διεργασιών (π.χ. αφθονία, βιομάζα, κάλυψη, ρυθμοί) και με βάση το ποσό 

και την δομή της καθεμιάς. Μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί σε οποιαδήποτε χωρική 

κλίμακα που κυμαίνεται από τα μικροπεριβάλλοντα και τους οικοτόπους μέχρι ολόκληρη την 

βιόσφαιρα (DeLong, 1996). 

   Σήμερα, ο ορισμός που χρησιμοποιείται κατά κόρον, καθώς θεωρείται έγκυρος και πιο 

εύστοχος, είναι αυτός που περιλαμβάνεται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης του Ρίο. Η Συνθήκη 

αυτή υπογράφτηκε στις 5 Ιουνίου του 1992 από 166 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 

κατά την διάρκεια της Συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την 

βιώσιμη ανάπτυξη (Gaston & Spicer, 2008). Η Συνθήκη αναφέρει: 

«Ως βιολογική ποικιλότητα ορίζεται η ποικιλομορφία που εμφανίζεται σε όλα τα είδη των 

ζωντανών οργανισμών που εντοπίζονται μεταξύ των άλλων στα χερσαία, θαλάσσια και 

διάφορα άλλα υδάτινα οικοσυστήματα καθώς και στα οικολογικά συμπλέγματα στα οποία 

οι οργανισμοί αυτοί ανήκουν. Περιλαμβάνει επίσης την ποικιλότητα μέσα σε ένα είδος, 

μεταξύ διαφορετικών ειδών και μεταξύ των οικοσυστημάτων.» (Gaston & Spicer, 2008). 

    Από τον ορισμό αυτό, διακρίνονται τρία επίπεδα οργάνωσης της βιοποικιλότητας, τα οποία 

θα αναλύσουμε ξεχωριστά παρακάτω. 

1.1.1 Ποικιλότητα ειδών  ή οργανισμική ποικιλότητα  

    Η ποικιλότητα των ειδών, αναφέρεται στο σύνολο των ειδών που υπάρχουν  σε μια 

περιοχή, αν και πολύ συχνά χρησιμοποιείται λανθασμένα για να ορίσει την έννοια της 

βιοποικιλότητας συνολικά (Swingland, 2001). Οι διαδικασίες αναγνώρισης,  καταγραφής και 

ταξινόμησης των ειδών είναι θεμελιώδεις στην επιστήμη της Βιολογίας και απαραίτητες για 

την προσπάθεια διατήρησης της βιοποικιλότητας.  

   Η κατάταξη ενός ζωντανού οργανισμού σε ένα είδος γίνεται με δύο τρόπους, οι οποίοι κατ’ 

επέκταση αποτελούν και τους δυο διαφορετικούς ορισμούς για την έννοια του είδους. Ο 
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βιολογικός ορισμός του είδους, αναφέρει πως τα άτομα που μπορούν να αναπαραχθούν 

μεταξύ τους, δίνοντας γόνιμους απογόνους, ανήκουν στο ίδιο είδος. Ο ορισμός αυτός εστιάζει 

στην αναπαραγωγική διαδικασία και γι’ αυτό χρησιμοποιείται κυρίως από τους εξελικτικούς 

βιολόγους. Ο δεύτερος ορισμός, ο μορφολογικός, στηρίζεται στην παρατήρηση της 

εξωτερικής μορφολογίας και φυσιολογίας των διαφορετικών ατόμων και στις περιπτώσεις 

που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, όπως για παράδειγμα στα βακτήρια, τότε βασίζεται στις 

αλληλουχίες του DNA τους. Ο ορισμός αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στους ταξινόμους 

βιολόγους (Primack, Διαμαντόπουλος, Αριανούτσου, Δανιηλίδης, Βαλάκος, Παφίλης & 

Παντής, 2009) 

   Παρά την οριοθέτηση της έννοιας του είδους, στην πράξη υπάρχουν πολλές δυσκολίες για 

την ταξινόμηση των οργανισμών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δύο διαφορετικοί 

οργανισμοί εμφανίζουν παρόμοια μορφολογία χωρίς να μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ 

τους και αντίστροφα. Οι δυσκολίες αυτές αποτελούν με την σειρά τους τροχοπέδη στις 

ενέργειες των κυβερνήσεων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Δεδομένου ότι οι οργανισμοί δεν μπορούν να ταξινομηθούν και να ονομαστούν γρήγορα, 

κωλύονται οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την ανακήρυξη π.χ. ενός είδους σε 

προστασία (Primack κ.α, 2009). Εκτός βέβαια από τα ζητήματα ταξινόμησης των ειδών, 

υπάρχει πρόβλημα και στην προσπάθεια ποσοτικής καταγραφής τους. Το 1985, ο Wilson 

έχοντας δεδομένα από τις μέχρι τότε καταγραφές των ειδών σε χλωρίδα και πανίδα, έκανε 

την εκτίμησή του για τον αριθμό των ειδών πάνω στον πλανήτη, αναφέροντας πως ο 

απόλυτος αριθμός βρίσκεται μεταξύ των τριών και των πενήντα εκατομμυρίων(Wilson, 

1988). Η εκτίμηση αυτή μαρτυρά αφενός την τεράστια ποικιλία ζωής πάνω στον πλανήτη 

μας, και αφετέρου επιβεβαιώνει τους παραπάνω ισχυρισμούς, περί δυσκολίας καταγραφής 

του απόλυτου αριθμού των ειδών. 

1.1.2 Γενετική ποικιλότητα  

     Η γενετική ποικιλότητα εμπερικλείει τα στοιχεία του γενετικού κώδικα που δομεί τους 

οργανισμούς (νουκλεοτίδια, γονίδια, χρωμοσώματα) και τις διαφοροποιήσεις στο γενετικό 

υλικό μεταξύ των ατόμων ενός πληθυσμού αλλά και μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών 

(Gaston & Spicer, 2008).Τα γονίδια, που αποτελούν την βασική έννοια για την κατανόηση 

της γενετικής ποικιλότητας, είναι μέρη των χρωμοσωμάτων και αποτελούνται από το 

γενετικό υλικό(DNA) των οργανισμών. Τα αλληλόμορφα γονίδια, είναι οι διαφορετικές 

μορφές ενός γονιδίου και οι ορατές ή μη ιδιότητες, η φυσική και βιοχημική σύσταση των 

οργανισμών, είναι αποτέλεσμα έκφρασης αυτών (Βασιλοπούλου, 1998). 

   Το συγκεκριμένο επίπεδο βιοποικιλότητας έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των γονιδίων 

που έχουν παραπάνω από ένα αλληλόμορφο και από τον αριθμό των αλληλόμορφων για το 
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καθένα από αυτά τα γονίδια. Εξασφαλίζεται από την δημιουργία νέων αλληλόμορφων με την 

διαδικασία της αμφιγονικής αναπαραγωγής ή με μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό που 

προκύπτουν είτε τυχαία, είτε από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων (Primack κ.α, 

2009). Η προσέγγιση του μεγέθους της γενετικής ποικιλότητας μπορεί να γίνει άμεσα, με την 

αναγνώριση και καταγραφή των αποκλίσεων στα νουκλεοτίδια, γονίδια και χρωμοσώματα, ή 

έμμεσα ποσοτικοποιώντας τις αποκλίσεις σε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που έχουν 

γενετική βάση (Gaston & Spicer, 2008). 

    Εκτός από βασικό συστατικό της βιοποικιλότητας, η γενετική ποικιλότητα αποτελεί 

δυναμικό στοιχείο της εξελικτικής διαδικασίας (Παπαγεωργίου, Κασιμιάδης, Αραμπατζής, 

Ταμπκης, 2004). Το γεγονός ότι σε ένα πληθυσμό ορισμένα άτομα φέρουν πιο ευνοϊκά 

χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την επιβίωση και την προσαρμογή τους στις 

περιβαλλοντικές μεταβολές, είναι αποτέλεσμα των γονιδίων που κληρονομούν από τους 

γονείς τους. Κάθε επίπεδο γενετικής ποικιλότητας συμβάλλει στην ικανότητα των 

πληθυσμών να προσαρμόζονται στα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα (Wise, Ranker & Linhart, 

2002). Για τον λόγο αυτό, τα σπάνια είδη χαρακτηρίζονται συνήθως από χαμηλή γενετική 

ποικιλομορφία και τάση προς εξαφάνιση (Primack κ.α, 2009). 

1.1.3 Ποικιλότητα οικοσυστημάτων  ή οικολογική ποικιλότητα  

    Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο της βιοποικιλότητας αφορά στην ποικιλία εντός των 

οικοσυστημάτων, αλλά και στην ποικιλία των οικοσυστημάτων μιας περιοχής γενικότερα. 

Εδώ βασική έννοια είναι αυτή του οικοσυστήματος, το οποίο αποτελείται από την 

βιοκοινότητα, δηλαδή όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, τον βιότοποπο, δηλαδή τους 

αβιοτικούς παράγοντες (είτε φυσικοί π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, άνεμοι, είτε χημικοί π.χ. 

ανόργανες ενώσεις και στοιχεία), καθώς και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις 

(Γεωργόπουλος, Νικολάου, Δημητρίου, Γαβριλάκης & Μπλιώνης, 2014). Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την επιβίωση των οικοσυστημάτων και την ροή 

ενέργειας μέσα σε αυτά. Γενικότερα λοιπόν, προσεγγίζοντας την έννοια της βιοποικιλότητας 

σε επίπεδο οικοσυστημάτων, εξετάζονται οι διαφορετικοί τύποι οικοσυστημάτων (π.χ. 

τροπικά δάση, κοραλλιογενείς ύφαλοι, έρημοι κ.α.), αλλά και η ποικιλία των ενδιαιτημάτων 

και των οικολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτά. 

    Συγκριτικά με τα άλλα δύο επίπεδα της βιοποικιλότητας (ποικιλότητα ειδών και γενετική 

ποικιλότητα) η εκτίμηση της ποικιλότητας των οικοσυστημάτων είναι δυσκολότερη. Αυτό 

οφείλεται στην αδυναμία αντικειμενικής οριοθέτησης των οικοσυστημάτων, καθώς τα 

σύνορά τους δεν είναι σαφή και διακριτά π.χ. οικοσύστημα μπορεί να αποτελεί ένα ολόκληρο 

δάσος από βελανιδιές αλλά και ένα μόνο φύλλο βελανιδιάς που έχει πέσει από το δέντρο και 

αποσυντίθεται (Βασιλοπούλου, 1998).  
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   1.1.4 Σύνδεση τριών επιπέδων βιοποικιλότητας  

   Πολλά από τα στοιχεία της βιοποικιλότητας εντοπίζονται και στα τρία επίπεδά που 

περιγράφηκαν παραπάνω, οργανώνοντας εσωτερικές ιεραρχίες μέσα σε αυτά π.χ. η έννοια 

του πληθυσμού αποτελεί κοινό στοιχείο όλων των επιπέδων (Gaston & Spicer, 2008). 

Εύκολα λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς το πολυδιάστατο του χαρακτήρα της βιοποικιλότητας 

και τις αμέτρητες εκφάνσεις της στην φύση. Όπως προαναφέρθηκε, το γεγονός αυτό 

δυσχεραίνει τις προσπάθειες επιστημόνων και μελετητών, αλλά και γενικότερα όσων 

ασχολούνται με θέματα που άπτονται αυτής, δημιουργώντας αντίρροπες απόψεις γύρω από 

τις οποίες αναπτύσσονται κατά καιρούς δημόσιες συζητήσεις και πλήθος δημοσιευμάτων 

(Gaston & Spicer, 2008). Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, πως τα επίπεδα της 

βιοποικιλότητας αποτελούν αυτόνομα και ανεξάρτητα κομμάτια. Ο πιο ασφαλής και 

αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισής της, είναι η συνολική κατανόηση των επιπέδων της και 

των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Η μελέτη της έννοιας της βιοποικιλότητας θα πρέπει να 

ξεφύγει από τη λογική της καταμέτρησης των ειδών στη μονάδα της έκτασης και να 

αντιμετωπίζεται επί του συνόλου των επιπέδων της, προκειμένου να προστατευτεί και να 

διατηρηθεί στο διηνεκές. (Παπαγεωργίου κ.α., 2004). 

     Η Βασιλοπούλου (1998) στην διδακτορική της διατριβή αναφέρει, πως ένας εύκολος 

τρόπος κατανόησης της βιοποικιλότητας μέσω της σύνδεσης των επιπέδων της, είναι η 

παρομοίωση τους με τα επιμέρους επίπεδα διάκρισης του κόσμου που μας περιβάλλει, το 

υπερμακροσκοπικό, το μακροσκοπικό και το μικροσκοπικό. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της 

γενετικής ποικιλότητας μπορεί να παρομοιαστεί με τον μικρόκοσμο, καθώς συστατικά της 

όπως τα γονίδια, τα χρωμοσώματα και τα νουκλεοτίδια, δεν είναι άμεσα ορατά από τον 

άνθρωπο. Η ποικιλότητα των ειδών πάλι, είναι αυτή που μπορούμε να προσεγγίσουμε 

ευκολότερα με τις αισθήσεις μας, παρατηρώντας τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

οργανισμών, και για αυτό τον λόγο μπορεί να παρομοιαστεί με τον μακρόκοσμο. Τέλος, η 

ποικιλότητα των οικοσυστημάτων, περιλαμβάνει διεργασίες που δεν είναι αντιληπτές και 

παρατηρήσιμες, παρά μόνο σε βάθος χρόνου π.χ. η εξέλιξη, παραπέμποντας μας έτσι στον 

υπερμακρόκοσμο. 

    Ακόμα ένα σχετικό με την σύνδεση των επιπέδων ζήτημα, το οποίο συγκεντρώνει 

πληθώρα αντικρουόμενων απόψεων, είναι εάν και κατά πόσο, κάποιο από τα τρία επίπεδα 

οργάνωσης της βιοποικιλότητας είναι περισσότερο σημαντικό ή θεμελιώδες συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα. Για κάποιους επιστήμονες τα γονίδια, που αποτελούν συστατικό της γενετικής 

ποικιλότητας, είναι η βασικότερη έννοια, ενώ άλλοι πάλι θεωρούν ως τέτοια, την έννοια του 

είδους, που συνδέεται στενότερα με την ποικιλότητα των ειδών (Gaston & Spicer, 2008). 

Κατά την Krattiger και τους συνεργάτες της (1994) η γενετική ποικιλότητα μπορεί να 
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αποτελεί την βάση για την ειδική και την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων. Η σχέση αυτή 

γίνεται εύκολα αντιληπτή από το παρακάτω σχήμα (σχήμα 1)  

 

Σχήμα 1. Σύνδεση των τριών επιπέδων της βιοποικιλότητας (Krattiger κ.α., 1994) 

 

1.2 Η αξία της βιοποικιλότητας  

       Όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την έννοια της βιοποικιλότητας και η ενασχόληση με 

πρακτικές που αποβλέπουν στην προστασία και την διατήρησή της, δεν θα ήταν λογικό να 

συμβαίνουν, εάν δεν υπήρχε κάποιος ουσιαστικός λόγος. Ο λόγος αυτός υπάρχει και αποτελεί 

την αξία της ίδιας της βιοποικιλότητας. Με τον όρο αξία δεν εννοούμε φυσικά μόνο την 

οικονομική, αλλά κάθε είδους όφελος που προκύπτει από την χρήση ή μη της 

βιοποικιλότητας πάνω στον πλανήτη μας. Όπως αναφέρουν και οι Gaston & Spicer (2008), 

ένας πρώτος διαχωρισμός της αξίας της βιοποικιλότητας μπορεί να γίνει με βάση το εάν 

χρησιμοποιείται για την κατανάλωση ή παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων ή όχι, και 

επομένως μπορούμε να μιλάμε για αξία χρήσης ή μη χρηστική αξία αντίστοιχα.  

     1.2.1  Αξία χρήσης  

  Η αξία χρήσης της βιοποικιλότητας μπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε άμεση και έμμεση. 

Στην άμεση ανήκουν τα αγαθά που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον άνθρωπο και 

σχετίζονται με τους βιολογικούς πόρους. 

 Τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί και το κρέας είναι ορισμένα από τα αγαθά της 

βιοποικιλότητας που χρησιμοποιούμε για την διατροφή μας και τα οποία προέρχονται 

απευθείας από φυσικούς πόρους ή από γεωργικές καλλιέργειες. Παρά τον τεράστιο αριθμό 

των διαφορετικών φυτικών ειδών που υπάρχουν στον πλανήτη μας, μόνο ένα πολύ μικρό 
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ποσοστό χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για την σίτισή του. Χαρακτηριστικό είναι 

μάλιστα, πως περισσότερο από το 75% των τροφών που καταναλώνει ο άνθρωπος προέρχεται 

μόλις από 12 είδη φυτών (μπανάνες, καλαμπόκια, ρίζες φυτών, κεχρί, φασόλια, πατάτες, ρύζι, 

ζαχαροκάλαμο, σόγια, ζαχαρόχορτο, γλυκοπατάτες, σιτάρι). Αντίστοιχα περιορισμένος είναι 

και ο αριθμός των διαφορετικών ειδών ζώων που χρησιμοποιούμε για την διατροφή μας, είτε 

καταναλώνοντας το κρέας τους, είτε τα προϊόντα που αυτά παράγουν (γαλακτοκομικά 

προϊόντα, μέλι κλπ.). Το γεγονός αυτό λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στις 

προσπάθειες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς η συστηματική χρήση 

ορισμένων μόνο ζώων και φυτών για την διατροφή μας, έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση 

και εξαφάνισή τους (Gaston & Spicer, 2008). 

     Σημαντική είναι και η συνεισφορά της βιοποικιλότητας στον τομέα των φαρμάκων. Από 

τα πολύ παλιά χρόνια ακόμα, ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει τις ευεργετικές ιδιότητες των 

συστατικών της φύσης για την υγεία του. Σήμερα μάλιστα, περισσότερο από το 60% του 

συνολικού πληθυσμού της γης χρησιμοποιεί φάρμακα φυτικής προέλευσης για την 

αντιμετώπιση απλών προβλημάτων υγείας (Gaston & Spicer, 2008, Harvey, 2000). Εκτός από 

τα φυτά, και τα ζώα χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές φαρμακευτικές αγωγές, κυρίως για 

την παράγωγη πηκτικών και αντιπηκτικών φαρμάκων καθώς και αγγειοδιασταλτικών. 

Ωστόσο ο αριθμός των ειδών που έχουν διερευνηθεί για πιθανές ευεργετικές και 

φαρμακευτικές ιδιότητες, εξακολουθεί να είναι πολύ μικρός συγκριτικά με τον συνολικό 

αριθμό των ειδών πάνω στον πλανήτη. Επομένως, αν αναλογιστεί κανείς ότι η πιθανή 

θεραπεία για ανίατες μέχρι στιγμής ασθένειες, όπως ο καρκίνος και το AIDS, μπορεί να 

βρίσκεται σε ουσίες ζωντανών οργανισμών που δεν έχουν μελετηθεί ακόμη, σίγουρα θα 

προσμετρήσει ακόμα ένα λόγο που καθιστά την διατήρηση της βιοποικιλότητας επιτακτική.  

   Η συμβολή στην διατροφή και την ιατρική είναι οι κυριότερες άμεσες χρηστικές αξίες της 

βιοποικιλότητας και δεν είναι οι μόνες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς 

σκοπούς προέρχονται κι αυτά ως επί των πλείστων από βιολογικούς πόρους π.χ. οι ίνες, τα 

χρώματα, τα οικοδομικά υλικά, τα ξύλα, οι κόλλες, τα ελαστικά, τα λάδια, τα κεριά κλπ. 

Ακόμη τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τον οικοτουρισμό, ο οποίος  γνωρίζει 

μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια και λειτουργεί και ως μέσο αναψυχής, αποτελούν και 

αυτά αξίες προερχόμενες από την βιοποικιλότητα. Τέλος, στις παραπάνω αξίες 

συμπεριλαμβάνεται και ο βιολογικός έλεγχος των καλλιεργειών αντί της χρήσης των 

μικροβιοκτόνων/ζιζανιοκτόνων, μια πρακτική που εξοικονομεί αρκετά χρήματα για τον 

άνθρωπο και παράλληλα είναι φιλική προς το περιβάλλον (Gaston & Spicer, 2008). 

   Η ύπαρξη της ζωής πάνω στον πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την βιοποικιλότητα. 

Η ανακύκλωση τόσο των θρεπτικών συστατικών, όσο και των στοιχείων του άνθρακα, του 
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υδρογόνου, του οξυγόνου, του αζώτου κ.α. γίνεται με την βοήθεια ζωντανών οργανισμών. Οι 

παραπάνω δραστηριότητες σχετίζονται με την έμμεση χρηστική αξία της βιοποικιλότητας, η 

οποία ουσιαστικά αφορά όλες εκείνες τις υπηρεσίες που απολαμβάνει ο άνθρωπος χωρίς να 

το αντιλαμβάνεται και οι οποίες υποστηρίζουν την ίδια την ζωή και την ποιότητά της, χωρίς 

να αποτελούν άμεσα εμπορεύσιμα αγαθά. Για παράδειγμα η εξαφάνιση ενός μεγάλου μέρους 

του πληθυσμού των μελισσών, ο ρόλος των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για κάθε 

οικοσύστημα (επικονίαση), θα μπορούσε να επιφέρει μια σειρά αρνητικών συνεπειών με 

επιπτώσεις όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και στην ισορροπία της ίδιας της ζωής. 

Εκτός από τους βιογεωχημικούς κύκλους, επιπλέον λειτουργίες που συγκαταλέγονται στις 

έμμεσες χρηστικές αξίες της βιοποικιλότητας, είναι η διατήρηση του κλίματος, της σύστασης 

του εδάφους, της πίεσης της ατμόσφαιρας, αλλά και γενικότερα η ομαλή λειτουργία των 

οικοσυστημάτων. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί πως ορισμένα φυσικά περιβάλλοντα έχουν 

ταυτόχρονα και άμεση, αλλά και έμμεση χρηστική αξία, όπως για παράδειγμα ένα δάσος 

συμβάλει στην ανακύκλωση του οξυγόνου, του πολυτιμότερου για την ζωή αγαθού, αλλά και 

στην παραγωγή ξυλείας που εξυπηρετεί εμπορικούς και οικονομικούς σκοπούς (Gaston & 

Spicer, 2008). 

1.2.2 Μη χρηστική αξία  

   Όσον αφορά τώρα την μη χρηστική αξία της βιοποικιλότητας, αυτή έχει να κάνει με όλους 

τους βιολογικούς πόρους που παρέχει, χωρίς όμως να είναι άμεσα ή έμμεσα εκμεταλλεύσιμοι. 

Χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους στοιχεία: 

I. την δυνητική αξία, που αφορά την μελλοντική αξία που θα μπορούσε να έχει η 

βιοποικιλότητα και που προς το παρόν παραμένει άγνωστη. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι πιθανές χρήσεις των ουσιών που παράγουν οι ζωντανοί 

οργανισμοί για την κατασκευή φαρμάκων.  

II. την αξία μεταβίβασης, η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με έναν αειφορικό τρόπο 

διαχείρισης των πόρων που  προσφέρει η βιοποικιλότητα, έτσι ώστε να διατηρηθούν 

όσο το δυνατόν ανέπαφοι για τις επόμενες γενιές.  

III. την αξία ύπαρξης, που είναι η αξία που έχει από μόνη της η βιοποικιλότητα, 

ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό και αν ωφελεί με 

οποιοδήποτε τρόπο την ανθρωπότητα.  

IV. την ενδογενή αξία, η οποία όπως και η αξία ύπαρξης δεν επιδέχεται την εκτίμηση με 

βάση τα ανθρωποκεντρικά κριτήρια. Η αξία αυτή είναι καθαρά υποκειμενική και 

εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους μεταξύ ατόμων και κοινωνιών, είναι όμως και 

βαθιά ριζωμένη σε πολλές θρησκείες και πολιτισμούς (Γραμματικάκη, 2012).  
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1.3 Απειλές στη βιοποικιλότητα  

   Παρά την τεράστια αξία που φέρει η βιοποικιλότητα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, 

με βασικότερο όλων την επιβίωση του ανθρώπου, η μείωση και η υποβάθμισή της είναι ένα 

φαινόμενο που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και που άρχισε να 

απασχολεί εντονότερα κυβερνήσεις και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Οι εξαφανίσεις 

ειδών υπήρχαν ανέκαθεν, από την δημιουργία της ζωής πάνω σε αυτό τον πλανήτη και είναι 

κάτι που οφείλεται, είτε σε φυσικές καταστροφές (π.χ. εξαφάνιση δεινόσαυρων), είτε στην 

εξελικτική διαδικασία κατά την οποία ορισμένα είδη αλλάζουν, εξελίσσονται, εξαφανίζονται 

ή υπερισχύουν έναντι άλλων, που φέρουν πιο ευνοϊκά χαρακτηριστικά για την επιβίωσή τους. 

Οι περιπτώσεις αυτές επομένως, έχουν να κάνουν με φυσικές διαδικασίες. Το θλιβερό όμως 

είναι, πως ο σημερινός ρυθμός εξαφανίσεων, που οφείλεται στην εξάπλωση του ανθρώπινου 

πληθυσμού και στις δραστηριότητές του, έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν των φυσικών 

διαδικασιών και για την ακρίβεια, το ποσοστό των σύγχρονων εξαφανίσεων που έχουν 

καταγραφεί και που οφείλονται στον άνθρωπο, ανέρχεται στο 99% (Primack κ.α, 2009). Οι 

βασικότερες αιτίες εξαφάνισης των ειδών από ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι κατά κύριο 

λόγο πέντε: 

1.3.1 Άμεση εκμετάλλευση ειδών  

   Ο πιο προφανής τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να προκαλέσει την εξαφάνιση των 

ειδών, είναι με την άμεση εκμετάλλευση των πληθυσμών τους. Η εκμετάλλευση αυτή 

καθίσταται επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με αειφορικό τρόπο και έχει ως αποτέλεσμα, την 

εξάντληση και εξαφάνιση των ειδών ή την ανακήρυξη τους σε είδη υπό εξαφάνιση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερεκμετάλλευσης, αποτελεί το κυνήγι άγριων ζώων για 

εμπορικούς κυρίως λόγους, που σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, τον εκσυγχρονισμό 

των μεθόδων κυνηγιού και τα μεγάλα οικονομικά κέρδη που αποφέρει, είναι μία από τις πιο 

επικίνδυνες ανθρώπινες δραστηριότητες που απειλούν την βιοποικιλότητα. Παρόμοια 

κατάστασή επικρατεί και με το θαλάσσιο κυρίως ψάρεμα, που παρουσιάζει μεγάλη αύξηση 

παγκοσμίως λόγω της εκβιομηχάνισής του. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, εκτός από την 

μείωση των ίδιων των ατόμων που αποτελούν τα θηράματα, έχουμε και την μείωση ατόμων 

και πληθυσμών της ίδιας της βιοκοινότητας, με τα οποία έχουν αναπτύξει τροφικές σχέσεις. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα που απειλεί σε μεγάλο βαθμό την ισορροπία της 

βιοποικιλότητας του πλανήτη, είναι η εκτεταμένη και πολλές φορές παράνομη χρήση της 

ξυλείας. Τεράστιες εκτάσεις  δασών έχουν εξαφανιστεί, προκειμένου ο άνθρωπος να καλύψει 

τις ανάγκες του, με κυριότερη την εξασφάλιση ενέργειας από με την καύση των ξύλων 

(Primack κ.α, 2009). 
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1.3.2 Απώλεια, υποβάθμιση  και κατακερματισμός  ενδιαιτημάτων  

    Αρχικά με τον όρο ενδιαίτημα (habitat), αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε τόπο μπορεί να 

ζήσει και να αναπαραχθεί ένα είδος, ένας πληθυσμός ή και μια βιοκοινότητα. Η απώλεια των 

ενδιαιτημάτων έχει να κάνει με ενέργειες όπως π.χ. την αποψίλωση δασών για την 

εξασφάλιση εκτάσεων γης, είτε για καλλιέργεια είτε για την επέκταση οικισμών, την 

ερημοποίηση οικοσυστημάτων κατά την οποία οι ανθρώπινες δραστηριότητες υποβαθμίζουν 

την ποιότητα του εδάφους κάνοντάς την ολοένα και ξηρότερη και την αποξήρανση 

υγροτόπων με σκοπό και πάλι την μετατροπή τους σε γεωργική και οικιστική γη (Κόκκορης, 

Δημητρακόπουλος, Ντάλιας, 2005). Όπως είναι φυσικό οι δραστηριότητες αυτές 

καταστρέφουν τα ενδιαιτήματα, που δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν ασφαλή μέρη για 

αναπαραγωγή και επιβίωση. Επιπλέον, η ρύπανση που δέχονται τα ενδιαιτήματα από την 

χρήση φυτοφαρμάκων στο έδαφος, από την ρύπανση των νερών με τα υπολείμματα 

πετρελαίου που απορρέουν σε αυτά, αλλά και από την εκπομπή καυσαερίων στην 

ατμόσφαιρα, επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα τους και την υποβαθμίζουν (Κόκκορης  κ.α, 

2005). Κατά τις περιπτώσεις τώρα που μια μεγάλη και συνεχής περιοχή ενός ενδιαιτήματος, 

χωριστεί σε μικρότερα κομμάτια τα οποία είναι απομονωμένα μεταξύ τους και στο καθένα 

επικρατούν διαφορετικές συνθήκες χρήσης της γης και επιτελούνται διαφορετικές 

δραστηριότητες, τότε πρόκειται για κατακερματισμό του ενδιαιτήματος (Primack κ.α, 2009). 

Ο περιορισμός αυτός στην έκταση μπορεί να γίνει π.χ. με την δημιουργία δρόμων, καναλιών 

ή διάφορων αγωγών που παρεμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση των ειδών.  

1.3.3 Εισαγωγή ξενικών ειδών  

   Ξενικά θεωρούνται τα είδη τα οποία, από ενέργειες των ανθρώπων βρίσκονται εκτός των 

ορίων του φυσικού τόπου εξάπλωσής τους. Κυρίως για λόγους εμπορικούς ή αναψυχής, ο 

άνθρωπος μετέφερα ορισμένα είδη σε νέες περιοχές, με αποτέλεσμα την αδυναμία 

ενσωμάτωσης τους στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες και στην συνέχεια την εξαφάνισή 

τους. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες τα είδη αυτά καταφέρουν να 

επιβιώσουν και να προσαρμοστούν, αυτό γίνεται εις βάρος των τοπικών ειδών. Τα ξενικά 

είδη καταστρέφουν τα ντόπια μέσω της φυσικής διαδικασίας του ανταγωνισμού. Οι πόροι για 

την επιβίωση λιγοστεύουν και τα ξενικά είδη πολλές φορές κάνουν θηράματα τους τα τοπικά, 

έως ότου εξαφανιστούν και αλλοιώνουν τα ενδιαιτήματά με τέτοιο τρόπο που να μην ευνοούν 

την επιβίωση των τοπικών ειδών (Primack κ.α, 2009). 

1.3.4 Εξάπλωση ασθενειών  

   Η καταστροφή των ενδιαιτημάτων από τις ανθρώπινες ενέργειες σε συνδυασμό με την 

εισαγωγή ξενικών ειδών, έχουν ως αποτέλεσμα μία ακόμα απειλή για την διατήρηση της 
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βιοποικιλότητας, την εξάπλωση ασθενειών. Σε περιοχές με αυξημένη πυκνότητα πληθυσμών 

(π.χ. κατακερματισμένα ενδιαιτήματα), είναι πολύ πιο εύκολο να προσβληθούν οι πληθυσμοί 

από παθογόνους οργανισμούς, διότι είναι σε κοντινή επαφή με εστίες μόλυνσης όπως τα 

περιττώματα ή το σάλιο τους. Επιπλέον οι καταστροφές στα ενδιαιτήματα, επιφέρουν μια 

σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων (π.χ. έλλειψη τροφής, έλλειψη χώρου), που φτάνουν σε 

σημείο να καθιστούν αδύναμους τους τοπικούς πληθυσμούς και πιο ευάλωτους στις 

ασθένειες. Ουσιαστικά δραστηριότητες οι οποίες περιορίζουν τους οργανισμούς σε φυσικά 

καταφύγια, χωρίς να έχουν την δυνατότητα μετακίνησης, αυξάνουν τις πιθανότητες μόλυνσης 

από ασθένειες (Primack κ.α, 2009). 

1.3.5 Κλιματική αλλαγή  

  Η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος είναι πλέον γεγονός και οι συνέπειες της είναι αισθητές 

σε όλους μας. Η αύξηση της θερμοκρασίας από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι μεγάλες 

συγκεντρώσεις βλαβερών αερίων στην ατμόσφαιρα όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το 

μεθάνιο, είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που 

ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Είναι προφανές, πως οι επιπτώσεις αυτών των 

αλλαγών αφορούν όλα τα είδη του πλανήτη και όχι μόνο των άνθρωπο, τα οποία μάλιστα 

είναι σε μειονεκτικότερη θέση καθώς δεν μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα στις αλλαγές 

αυτές με αποτέλεσμα την μείωση ή και την εξαφάνισή τους. Ακόμα όμως και στις 

περιπτώσεις που ανταπεξέρχονται στις νέες συνθήκες, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 

διατάραξη των ισορροπιών κυρίως και των τροφικών σχέσεων π.χ. ορισμένα φυτά θα 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα 

εντείνοντας την διαδικασία φωτοσύνθεσης με αποτέλεσμα την εξάπλωσή τους, εις βάρος 

βέβαια κάποιων άλλων φυτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους ρυθμούς 

φωτοσύνθεσης και σταδιακά θα εκλείψουν. Με την σειρά τους πιθανόν να οδηγήσουν στην 

μείωση κάποιων φυτοφάγων πληθυσμών που τρέφονταν με αυτά κ.ο.κ.  (Κόκκορης κ.α., 

2005) (Primack κ.α, 2009). 

   Αυτές ήταν οι βασικότερες αιτίες απειλής της βιοποικιλότητας από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Ωστόσο, σε τελική ανάλυση η βασικότερη αιτία όλων, που αποτελεί και 

κοινό παρονομαστή τους, είναι η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και η 

ανισομερής κατανομή και διαχείριση των βιολογικών πόρων. Η ζωή μας είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ύπαρξη της βιοποικιλότητας, χάρη σε αυτή εξασφαλίζεται η 

σταθερότητα των οικοσυστημάτων και αυξάνεται η δυνατότητα επανάκαμψης μετά από 

διαταραχές. Η αειφορική διαχείριση των αγαθών και υπηρεσιών που μας παρέχει η 

βιοποικιλότητα, οφείλει να αποτελεί την μοναδική επιλογή.      
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1.4 Η διατήρηση της βιοποικιλότητας  

  Έχοντας αναδείξει την αξία της βιοποικιλότητας για τον άνθρωπο, αλλά και τις απειλές που 

δέχεται από τις δραστηριότητές του, αναλύουμε το πιο ουσιαστικό κομμάτι που σχετίζεται με 

την βιοποικιλότητα, αυτό που αφορά στην διατήρησή της. Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενη ενότητα, το αίτημα για την διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, έχει 

αναχθεί σε παγκόσμιο ζήτημα, που απασχολεί κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Η 

διεθνής διάσκεψη στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992, που οδήγησε στην υπογραφή 

της Συνθήκης για την βιοποικιλότητα, αποτελεί ορόσημο, διότι είναι η πιο συστηματική και 

οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που τα κράτη του 

αναπτυγμένου κόσμου συμφώνησαν πως η διατήρηση της βιοποικιλότητας οφείλει να 

αποτελεί κοινό στόχο για όλη την ανθρωπότητα και συνυπέγραψαν τα συνολικά 42 άρθρα 

της σύμβασης για την επίτευξη του στόχου αυτού. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα 

ζητήματα που πραγματεύονται στα άρθρα της Σύμβασης: επιστημονική ορολογία, 

οριοθέτηση των στόχων και των σκοπών σε σχέση με την βιοποικιλότητα, μέτρα και 

υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων κρατών, σχέση με άλλες διεθνείς συνθήκες, οικονομικοί 

μηχανισμοί και πόροι, γενικά μέτρα για την διατήρηση και την αειφόρο χρήση (Primack κ.α, 

2009). Μεταξύ αυτών, αναδεικνύονται δύο στρατηγικές για την διατήρηση και προστασία 

των ειδών και ιδιαίτερα όσων βρίσκονται υπό εξαφάνιση, η  in situ και η ex situ διατήρηση.  

 1.4.1 In situ προστασία και διατήρηση  

   Η in situ προστασία και διατήρηση, αφορά την επί τόπου προστασία των οργανισμών, στην 

περιοχή διαβίωσής τους, σε φυσικό περιβάλλον (Swingland, 2001). Προκειμένου να καταστεί 

εφικτό κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός συστήματος προστατευόμενων 

περιοχών, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 8 της Σύμβασης για την βιοποικιλότητα. Ο 

σκοπός είναι να διατηρούνται τα οικοσυστήματα ανέπαφα από οποιαδήποτε ανθρώπινη 

δραστηριότητα και οι οργανισμοί που διαβιώνουν σε αυτά, να προσαρμόζονται μόνοι τους 

στις αλλαγές. Τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι χερσαίες ή υδάτινες, ενώ επιλέγονται διότι 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, ως περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα ή 

περιοχές που διαβιώνουν είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Είναι τα λεγόμενα hotspots, 

κατά τον Myers (Swingland, 2001), δηλαδή περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας, οι οποίες 

ανέρχονται σε 20.000 παγκοσμίως και καλύπτουν συνολικά σε έκταση 13,2 εκατομμύρια 

τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 1,3 είναι θαλάσσιες περιοχές (Primack κ.α, 2009). 

Αρμόδια αρχή για την αναγνώριση των περιοχών αυτών είναι η Επιτροπή για τα Πάρκα και 

τις Προστατευόμενες Περιοχές που έχει συσταθεί από την IUCN,  την παγκόσμια ένωση για 

την διατήρηση της φύσης (Κόκκορης κ.α., 2005). 
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   Η στρατηγική αυτή, θεωρητικά φαίνεται ως η ιδανική λύση για την διατήρηση και 

προστασία της βιοποικιλότητας, διότι προστατεύει τα οικοσυστήματα και τους επιτρέπει να 

ανακάμπτουν με φυσικές διαδικασίες από τις όποιες περιβαλλοντικές αλλαγές, που δεν 

οφείλονται, τουλάχιστον άμεσα, στον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως στην πράξη προκύπτουν 

αρκετά ζητήματα και δυσκολίες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου περιοχές που ανήκουν 

στο προστατευόμενο δίκτυο δεν προστατεύονται επαρκώς, εξαιτίας της έλλειψης 

συμπληρωματικών μέτρων που ρυθμίζουν για παράδειγμα την πρόσβαση ή την 

επισκεψιμότητα τρίτων. Επιπλέον, σύμφωνα με την IUCN, οι εκτάσεις των περιοχών αυτών 

δεν επαρκούν, τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολο τους. Το αίτημα για την αύξηση των 

ορίων των hotspots, αλλά και η ανακήρυξη νέων είναι επιτακτικό, προκειμένου όντως η 

προσπάθεια διατήρησης μέσω της στρατηγικής αυτής να είναι αποτελεσματική. Το πρόβλημα 

βεβαίως έχει να κάνει με οικονομικούς παράγοντες, διότι τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται 

για τον σκοπό αυτό είναι πενιχρά. Επίσης η επιλογή ορισμένων περιοχών γίνεται και με 

κριτήριο την οικονομική της αξία. Περιοχές οι οποίες δεν θεωρούνται παραγωγικές ή 

καλλιεργήσιμες, μπορούν ευκολότερα να προστατευτούν σε σχέση με άλλες που επιφέρουν 

περισσότερα οικονομικά οφέλη. Τέλος, οι εκτάσεις που καλύπτουν ορισμένα hotspots, δεν 

περιορίζονται εντός των συνόρων ενός και μόνο κράτους. Υπάρχει πιθανότητα μια 

προστατευόμενη περιοχή να εκτείνεται σε δύο ή και περισσότερες χώρες ταυτόχρονα, 

γεγονός που εγείρει δυσκολίες αναφορικά με τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την 

προστασία της (Primack κ.α, 2009). Γενικότερα, η διαπλοκή κυβερνητικών και οικονομικών 

συμφερόντων είναι ο κυριότερος παράγοντας αναχαίτισης για την in situ προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

1.4.2 Ex situ προστασία και διατήρηση  

   Η ex situ προστασία και διατήρηση ορίζει την διατήρηση των οργανισμών εκτός των 

φυσικών τους πλαισίων, σε τράπεζες γενετικού υλικού, γονιδιωματικές βιβλιοθήκες, ή σε 

προστατευόμενους χώρους ελεγχόμενης αιχμαλωσίας όπως π.χ. ζωολογικοί κήποι ή 

βοτανικοί κήποι. Η στρατηγική αυτή προβλέπεται επίσης από την Σύμβαση για την 

βιοποικιλότητα και για την ακρίβεια αναφέρεται στο άρθρο 9 αυτής. Αυτό που επισημαίνεται 

από το άρθρο είναι η υιοθέτηση της, παράλληλα με την in situ διατήρηση σε περιπτώσεις που 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς ο ρόλος της είναι δευτερεύων και λειτουργεί 

συμπληρωματικά ως προς αυτή. Οι διαδικασίες ex situ διατήρησης είναι εξαιρετικά 

δαπανηρές και δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικές. Πολλοί είναι αυτοί που αντιτίθενται με το 

γεγονός της αιχμαλωσίας των ζώων, και προτείνουν την διάθεση των κονδυλίων 

αποκλειστικά και μόνο σε ενέργειες για την in situ διατήρηση. Πέραν των ηθικών ζητημάτων 

που προκύπτουν, για την τελειοποίηση των διαδικασιών αναπαραγωγής με εργαστηριακές 

μεθόδους, κυρίως για τα σπονδυλωτά ζώα, απαιτούνται ακόμη έρευνες και μελέτες έως ότου 
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να καταστεί αποτελεσματική η συγκεκριμένη πρακτική. Καταλήγουμε λοιπόν στο 

συμπέρασμα ότι η ex situ διατήρηση δεν δύναται να λύσει μόνη της το πρόβλημα της 

διατήρησης της βιοποικιλότητας, μπορεί όμως να φανεί σωτήρια σε ορισμένες περιπτώσεις, 

όπως για παράδειγμα στην αναπαραγωγή ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (Primack κ.α, 

2009),(Κόκκορης κ.α., 2005). 

1.4.3 Αειφόρος χρήση της βιοποικιλότητας  

  Είναι λογικό πως οι δύο παραπάνω στρατηγικές δεν επαρκούν για να μπορέσουμε να 

ισχυριστούμε με σιγουριά ότι εξασφαλίσαμε την διατήρηση και προστασία της 

βιοποικιλότητας, διότι εστιάζουν μόνο σε ένα κομμάτι, αυτό της διατήρησης των ειδών. Οι 

κινήσεις για την διατήρηση της βιοποικιλότητας θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και να προνοούν για την εξασφάλισή των αγαθών της στις 

μελλοντικές γενιές. Αυτό που απαιτείται και επιχειρήθηκε με την υπογραφή της Σύμβασης 

για την βιοποικιλότητα, είναι η χάραξη μιας αειφόρου πολιτικής και όχι απλά και μόνο η 

δημιουργία μηχανισμών διάσωσης απειλούμενων ειδών. Ζητήματα όπως η εμπορική 

υπερεκμετάλλευση, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, η ανάπτυξη επιστημονικής 

έρευνας και τεχνολογίας, η αντιμετώπιση προβλεπόμενων κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να 

απασχολούν εξίσου τις κυβερνήσεις. Με την Σύμβαση αυτή λοιπόν, κάθε κράτος δεσμεύεται 

να αναπτύξει πολιτικές και προγράμματα που θα εστιάζουν στην αειφόρο ανάπτυξη και θα 

μπορούν να οδηγήσουν σε έμπρακτες, εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για την 

προστασία της βιοποικιλότητας, ανταποκρινόμενες πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε 

περιοχής. 

   Σε τελική ανάλυση η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί κατά βάθος 

ζήτημα αξιών. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για διατήρηση της διαφορετικότητας σε κάθε 

επίπεδο, είτε αυτό αφόρα  στην φύση, είτε στην κοινωνία, ίσως είναι το κλειδί για την 

αντιμετώπιση της κρίσης που υφίσταται η βιοποικιλότητα (Βασιλοπούλου, 1998). Σημαντικό 

ρόλο ως προς αυτή την κατεύθυνση καλείται να παίξει η εκπαίδευση, που οφείλει να 

συνδράμει στην ευαισθητοποίηση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών 

στάσεων, που δέχονται την διαφορετικότητα και εκτιμούν την ποικιλομορφία σε κάθε 

επίπεδο. Επομένως η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα εξίσου βασικό 

μέσο για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και όπως είναι λογικό 

εμπεριέχεται και στα άρθρα της Σύμβασης. 
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2. Θεωρητικά ζητήματα των Διδακτικών Μαθησιακών 

Ακολουθιών (Δ.Μ.Α.)  

2.1 Περιγραφή-Γενικά χαρακτηριστικά  

    Κατά την δεκαετία του 80’ οι εκτενείς έρευνες στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών, σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες και τις αυθόρμητες ή εμπειρικές αιτιολογήσεις 

των μαθητών για φυσικά φαινόμενα, καθώς και η άνθηση του εποικοδομητικού ρεύματος, 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δομών με σκοπό την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων τους (Meheut and Psillos, 2004). Τέτοιες είναι και οι Διδακτικές Μαθησιακές 

Ακολουθίες (ΔΜΑ), που ουσιαστικά αποτελούν μεσαίας κλίμακας αναλυτικά προγράμματα 

(5-15ωρών) διάρκειας λίγων εβδομάδων, που αφορούν στη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου 

γνωστικού αντικειμένου ή πεδίου κάθε φορά και έχουν διερευνητικό χαρακτήρα (π.χ. 

ηλεκτρισμό, πυκνότητα, θερμότητα) (Meheut and Psillos, 2004). Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό τους είναι ο διττός τους χαρακτήρας, καθώς συνδυάζουν την έρευνα και την 

ανάπτυξη, στοχεύοντας στην στενή σύνδεση μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης. 

Χρησιμοποιούνται τόσο ως εργαλεία έρευνας, όσο και ως καινοτόμες παρεμβάσεις για τον 

χειρισμό ειδικών μαθησιακών προβλημάτων. Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη κυκλική 

διαδικασία, καθώς μετά τον σχεδιασμό και την πρώτη εφαρμογή μιας ΔΜΑ, ακολουθεί η 

αξιολόγηση, ο επανασχεδιασμός και η εκ νέου εφαρμογή της με σκοπό την αντιμετώπιση των 

αδυναμιών της. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές, έως ότου η ΔΜΑ 

να κριθεί αποτελεσματική ως προς τους στόχους της. Γι αυτό τον λόγο, μια ΔΜΑ θεωρείται 

και προϊόν αναπτυξιακής έρευνας (Lijnse, 1995). Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον 

σχεδιασμό της, είναι ο διδακτικός μετασχηματισμός του επιστημονικού περιχομένου, η 

αξιοποίηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και των θεωριών μάθησης που 

επικρατούν(Kargiotoglou, Psillos, Tselfes, 2001). 

    Στο παρελθόν, χρησιμοποιήθηκαν πολλοί όροι για να περιγράψουν τις δραστηριότητες 

αυτές, ο όρος  ΔΜΑ όμως, είναι αυτός που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως και συναντάται 

κατά κόρον στα διεθνή συμπόσια (Meheut and Psillos, 2004). Οι δημοσιεύσεις ερευνητικών 

εργασιών που εστιάζουν στα γνωστικά αποτελέσματα που επιφέρουν οι ΔΜΑ κατά την 

εφαρμογή τους, αυξάνονται συνεχώς και προσελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών. 

Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται, είναι η απουσία ανάλογου ενδιαφέροντος για την μελέτη 

των έμμεσων ή άμεσων αποφάσεων που αφορούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή μιας ΔΜΑ, ενώ υποστηρίζεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις τα κριτήρια αυτά δεν 

είναι ξεκάθαρα ακόμα και από τους ίδιους τους ερευνητές (Kariotoglou, Psillos, Tsefles, 

2001). 
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2.2 Θεωρητικά πλαίσια για την ανάλυση τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη  μιας  

ΔΜΑ 

    Ο σχεδιασμός και η σύνθεση οποιασδήποτε εργασίας απαιτεί και τεκμηρίωση των 

επιλογών βάσει μιας θεωρίας. Στην περίπτωση των ΔΜΑ, η χρήση των μεγάλων θεωριών της 

μάθησης (Grand Theories), σίγουρα μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο σε παιδαγωγικά, όσο και 

σε διδακτικά, κοινωνικά, επιστημονικά και επιστημολογικά ζητήματα, δίνοντας τις 

απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές. Δεδομένου όμως ότι οι ΔΜΑ, αφορούν σε 

συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, οι παραπάνω θεωρίες δεν μπορούν να απαντήσουν σε πιο 

ειδικά ζητήματα που άπτονται του σχεδιασμού τους, όπως για παράδειγμα, πώς να 

αντιμετωπίσουμε διδακτικά τις παρανοήσεις που φέρουν οι μαθητές πάνω στο θέμα της 

πλεύσης και της βύθισης συγκεκριμένα. Επομένως η ανάγκη για την δημιουργία πλαισίων 

σχεδιασμού που θα συνδυάζουν τις μεγάλες θεωρίες της μάθησης με τις θεωρίες για την 

διδασκαλία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη των ΔΜΑ. Τα πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά 

τα πλαίσια που επικρατούν στην σχετική βιβλιογραφία και βάσει των οποίων επιτρέπεται η 

ερμηνεία και η ανάλυση των παραγόντων που συμβάλουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

των ΔΜΑ, περιγράφονται παρακάτω (Psillos and Kariotoglou, 2016):  

 Το μοντέλο της Αναπτυξιακής έρευνας (Developmental Research), κύριος εισηγητής 

του οποίου ήταν ο Lijnse (1995). Στον αντίποδα της θεωρίας του εποικοδομητισμού, 

που άρχιζε να χάνει την ορμή του λόγω της αδυναμίας επίτευξης της εννοιολογικής 

αλλαγής στην πράξη, ο Lijnse πρότεινε την ανάπτυξη διδακτικών δομών (didactical 

structures), που προκύπτουν από μια συνεχόμενη κυκλική διαδικασία σχεδιασμού, 

αξιολόγησης και εκ νέου εφαρμογής και που αφορούν σε συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών κάθε φορά. Πρόκειται για διδακτικά σενάρια 

που περιγράφουν και δικαιολογούν a priori, τόσο τον σχεδιασμό των διδακτικών 

δραστηριοτήτων, όσο και τις αναμενόμενες διαδικασίες μάθησης. Στο επίκεντρο 

βρίσκεται πάντα ο μαθητής, που θα πρέπει να έχει την ελευθερία να ακολουθήσει το 

δικό του προσωπικό μονοπάτι μάθησης. Για τον λόγο μάλιστα τα κίνητρα των 

μαθητών, αλλά και οι μεταγνωστικές διαδικασίες μάθησης λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη κατά τον σχεδιασμό (Psillos and Kariotoglou, 2016).  

 

 Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational Reconstruction), το 

οποίο ανέπτυξαν οι Kattmann και Duit (1995), στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν 

την γερμανική ερμηνευτική παράδοση με τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις για την 

διδασκαλία και μάθηση (Psillos and Kariotoglou, 2016). Βασικό στοιχείο για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ΔΜΑ, είναι η αποσαφήνιση του επιστημονικού 

περιεχομένου, η οποία γίνεται μέσω μιας διαδικασία μετασχηματισμού, κατά την 
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οποία προκύπτουν οι βασικές ιδέες που πρέπει να διδαχθούν αναφορικά με το 

εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η επιστημονική 

εγκυρότητά του (elementarization). Για την συγκεκριμένη διαδικασία, εκτός από την 

επιστημονική διάσταση, λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο εφαρμογής και οι διάφορες 

κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις (Meheut and Psillos, 2004). Το μοντέλο της 

εκπαιδευτικής επανοικοδόμησης αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες: α) την 

αποσαφήνιση του περιεχομένου, όπως περιγράφηκε παραπάνω, β) την μελέτη των 

εμπειρικών ερευνών σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, των δασκάλων 

αλλά των μαθησιακών και διδακτικών διαδικασιών και γ) την ανάπτυξη και 

αξιολόγηση των διδακτικών ενοτήτων (Ζουπίδης, 2012).  

 

 Το μοντέλο Κόσμος – Ιδέες – Τεκμήρια (Cosmos – Ideas – Evidence), που βασίζεται 

στο μοντέλο επιστημονικής πρακτικής που ανέπτυξε ο Hacking(1992, 1995), 

σύμφωνα με το οποίο οι οντότητες των εργαστηριακών δραστηριοτήτων έχουν μια 

σχετικά αυτόνομη «εσωτερική ζωή» που δεν μπορεί να επηρεαστεί εύκολα από 

εξωτερικούς παράγοντες. Όπως αναφέρεται στο Kariotoglou, Psillos, Tsefles(2001), 

εντάσσοντας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο τις συνδέσεις μεταξύ των επιστημονικών 

οντοτήτων (των ιδεών, των τεκμηρίων και του υλικού κόσμου) θα μπορέσουμε να 

προωθήσουμε την κατανόηση της επιστημονικής σκέψης των μαθητών (Kariotoglou, 

Psillos, Tsefles, 2001).  

 

 Το μοντέλο της Βασισμένης στον Σχεδιασμό Έρευνας (Design-Based Research, DBR) 

(Brown, 1992), το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη διαχωρισμού μεταξύ  των γενικών 

φιλοσοφικών Μεγάλων Θεωριών (Grand Theories) και αυτών που λειτουργούν στην 

πράξη, ή αλλιώς των «ταπεινών» θεωριών (Humble Theories), προκειμένου να 

γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί που οδηγούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

αξιολόγηση μιας ΔΜΑ. Βασίζεται στις παρακάτω πέντε παραδοχές: 

1. οι βασικοί στόχοι για τον σχεδιασμό των μαθησιακών περιβαλλόντων πρέπει να 

είναι συνυφασμένοι με αυτούς των αναπτυξιακών θεωριών μάθησης, 

2. για την ανάπτυξη και την έρευνα των ΔΜΑ, είναι απαραίτητη μια συνεχής, 

κυκλική διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής, ανάλυσης, αξιολόγησης και 

επανασχεδιασμού, 

3. η έρευνα πάνω στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη θα πρέπει να οδηγεί σε 

«κοινόχρηστες» θεωρίες (sharable), που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

ερευνητές και εκπαιδευτικούς, 
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4. η έρευνα θα πρέπει να μελετά την λειτουργικότητα των σχεδιασμένων 

εφαρμογών σε αυθεντικά πλαίσια, χωρίς να περιορίζεται στην απλή ανάδειξη 

τους ως επιτυχημένων ή αποτυχημένων 

5. η έρευνα θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη και καταγραφή μεθόδων για την 

σύνδεση των διαδικασιών διδακτικής-μαθησιακής πράξης με αποτελέσματα που 

θα είναι ενδιαφέροντα και χρήσιμα για την εκπαιδευτική κοινότητα. (Design-

based Research Collective, 2003, Ζουπίδης, 2012) 

 

 Το μοντέλου του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus), το οποίο αναπτύχθηκε από 

τους  Meheut και Psillos (2004) και αποτελεί ένα πιο γενικό και απλό πλαίσιο με 

βάση το οποίο μπορούμε τα περιγράψουμε τον σχεδιασμό μίας ΔΜΑ. Γίνεται εύκολα 

κατανοητό με βάση το παρακάτω σχήμα, που αναδεικνύει τα επιμέρους στοιχεία των 

ΔΜΑ και τις μεταξύ τους συνδέσεις. 

 
 

Ο κάθετος άξονας αναπαριστά την επιστημολογική (epistemic) διάσταση στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν στην σχέση μεταξύ της επιστημονικής 

γνώσης και του υλικού κόσμου. Ο οριζόντιος άξονας αναπαριστά την παιδαγωγική 

διάσταση (pedagogical) που κυμαίνεται μεταξύ του δασκαλοκεντρικού και 

μαθητοκεντρικού χαρακτήρα και αφορά θέματα σχετικά με τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού, των μαθητών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων (Μéheut and 

Psillos, 2004). Στην περιοχή μεταξύ των σημείων «Μαθητές – Υλικός Κόσμος» 

παρατίθενται οι ιδέες των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα, ενώ στην περιοχή 

«Μαθητές – Επιστημονική Γνώση» παρατίθενται ζητήματα σχετικά με τη στάση των 

μαθητών απέναντι στην επιστημονική γνώση (Ζουπίδης, 2012). 
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Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας των χαρακτηριστικών των μοντέλων θεωρητικών πλαισίων 

για την περιγραφή-ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού-ανάπτυξης των ΔΜΑ. 

2.3 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας  ΔΜΑ  

  Σύμφωνα με τους  Μéheut και Psillos (2004) για την αξιολόγηση μιας  ΔΜΑ, αναφορικά με 

την αποτελεσματικότητα της σε γνωστικό κυρίως επίπεδο, δύο είναι οι συνήθεις πρακτικές 

που προτείνονται: α) η σύγκριση της αρχικής με την τελική γνωστική κατάσταση των 

μαθητών (final and initial cognitive state) και β) η ανάδειξη και μελέτη των μαθησιακών 

μονοπατιών που ανέπτυξαν και ακολούθησαν οι μαθητές για την κατάκτηση της γνώσης 

(cognitive learning pathways). 

  Στην πρώτη περίπτωση, η συλλογή των δεδομένων γίνεται με την συμπλήρωση  

ερωτηματολογίων από τους μαθητές πριν και μετά την παρέμβαση (pre/post tests). Η 

αξιολόγηση γίνεται με βάση συγκεκριμένους γνωστικούς στόχους που τίθενται από την αρχή 

και μπορεί να είναι είτε εσωτερική,  είτε εξωτερική. Η εσωτερική αξιολόγηση έχει ως στόχο 

την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ΔΜΑ σε σχέση με τους αρχικούς γνωστικούς 

στόχους, και για αυτό τον λόγο τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται δύο φορές από τους 

ίδιους μαθητές, μία φορά πριν και μία φορά μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ. Η εξωτερική 

αξιολόγηση, έχει ως στόχο την σύγκριση  της ΔΜΑ με κάποια άλλη διδακτική παρέμβαση, 

που γίνεται όμως, σε μαθητές ίδιου επιπέδου και για τους ίδιους διδακτικούς στόχους. Στην 

περίπτωση αυτή, τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται τόσο από τους μαθητές που 

παρακολούθησαν την ΔΜΑ, όσο και από τους μαθητές που παρακολούθησαν την άλλη 

Αναπτυξιακή Έρευνα Επίκεντρο ο μαθητής-Ψυχολογική διάσταση 

Εκπαιδευτική Επανοικοδόμηση Επίκεντρο ο μαθητής, ο δάσκαλος και οι μεταξύ 

τους αλληλεπιδράσεις-Ψυχοκοινωνική διάσταση 

Κόσμος-Ιδέες-Τεκμήρια Ανάδειξη χαρακτηριστικών των επιμέρους 

διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων μιας ΔΜΑ 

Έρευνα βασισμένη στον Σχεδιασμό Σύνδεση έρευνας και πράξης (πραγματιστική 

διάσταση)-Συνεργασία ερευνητή-εκπαιδευτικού  

Διδακτικός Ρόμβος Ανάδειξη στοιχείων των ΔΜΑ και των μεταξύ τους 

σχέσεων. 
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διδακτική παρέμβαση, και στην συνέχεια συγκρίνονται οι απαντήσεις των δύο ομάδων 

μαθητών. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για την 

διερεύνηση της σχετικής δυσκολίας (σε σχέση με την ηλικία των μαθητών) ενός 

συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου (Μéheut and Psillos, 2004). Παρόλα αυτά, αυτού 

του είδους η αξιολόγηση, και ιδιαίτερα η εξωτερική, εγείρει ερωτήματα του τύπου «μπορούν 

τα αποτελέσματα αυτά να θεωρηθούν γενικεύσιμα και ανεξάρτητα των συνθηκών κάτω από 

τις οποίες επιτεύχθηκαν;» ή «Ποιες είναι εκείνες οι επιλογές στο σχεδιασμό των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που είναι καθοριστικές για την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής 

διαδικασίας;». Με άλλα λόγια, τίθενται ζητήματα που άπτονται της λογικής της στρατηγικής 

ελέγχου μεταβλητών καθώς και της δυνατότητας αναπαραγωγής της διδακτικής-μαθησιακής 

διαδικασίας (Μéheut and Psillos, 2004).   

   Με την μελέτη των μαθησιακών μονοπατιών, που αποτελεί και την δεύτερη συνήθη μέθοδο 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας ΔΜΑ, αναδεικνύονται περισσότερο οι 

μαθησιακές διαδικασίες. Η πρακτική αυτή, καθιστά δυνατή την αξιολόγηση και τον 

σχεδιασμό μιας ακολουθίας, παρατηρώντας στην ουσία την μαθησιακή διαδρομή που κάνει ο 

μαθητής και συγκρίνοντας την με αυτή που θεωρείται η αναμενόμενη. Η προσέγγιση αυτή, 

μπορεί να αναδείξει απρόσμενα βήματα στις μαθησιακές αυτές διαδρομές, που θα θέσουν 

υπό αμφισβήτηση ορισμένες τοπικές ή πιο γενικές υποθέσεις, πάνω στις οποίες βασίζεται ο 

σχεδιασμός των μαθησιακών καταστάσεων. Πιο συνοπτικά λοιπόν, η λεπτομερής ανάλυση 

των μαθησιακών μονοπατιών των μαθητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί: α) στη συζήτηση της 

αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων μαθησιακών καταστάσεων, β) στον έλεγχο υποθέσεων 

με βάση τις οποίες σχεδιάστηκαν οι μαθησιακές καταστάσεις, και γ) στη βελτίωση των 

μαθησιακών αυτών καταστάσεων (Μéheut and Psillos, 2004). 
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3.Ιδέες και προβλήματα κατανόησης των μαθητών για έννοιες της 

βιοποικιλότητας 

   Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ΔΜΑ όπως περιγράφηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, είναι ή έρευνα γύρω από τις προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις των μαθητών 

σχετικά με το εκάστοτε αντικείμενο υπό μελέτη. Προκειμένου λοιπόν να σχεδιαστεί η 

παρούσα ΔΜΑ, έγινε μια βιβλιογραφική επισκόπηση, κατά την οποία  μελετήθηκαν και 

συγκεντρώθηκαν οι βασικότερες ιδέες και προβλήματα κατανόησης που φέρουν οι μαθητές 

για έννοιες της βιοποικιλότητας. Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε στο 

διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα μέσω της μηχανής αναζήτησης “google scholar”, καθώς 

επίσης και από ιστοσελίδες εκδοτικών οίκων με επιστημονικά περιοδικά όπως οι Taylor & 

Francis, Spinger, Plos One κ.α. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση 

ήταν: “student/ children ideas/ alternative ideas/ conceptions about biodiversity” και 

“teaching biodiversity”.Επιπλέον, αρκετά ήταν και τα άρθρα τα οποία επιλέχθηκαν από τις 

βιβλιογραφικές αναφορές άλλων επιστημονικών άρθρων και παρεμφερών ερευνών.  

   Ορισμός/κατανόηση της έννοιας  της βιοποικιλότητας  

   Οι Lindemann-Matthies και Bose (2008), θέλοντας να μελετήσουν την δημόσια κατανόηση 

για την έννοια της βιοποικιλότητας, διεξήγαγαν έρευνα στην οποία συμμετείχαν συνολικά 

367 άτομα εκ των οποίων και 161 μαθητές γυμνασίου στην Ελβετία. Τα στοιχεία που 

συγκέντρωσαν είναι αρκετά ενδιαφέροντα, καθώς φάνηκε πως σε ποσοστό 70% οι μαθητές 

γυμνασίου που συμμετείχαν, δεν γνώριζαν τον όρο βιοποικιλότητα, ενώ μόνο το 16% 

ανέφερε ως πηγή πληροφόρησης την σχολική εκπαίδευση. Επιπλέον, από το σύνολο των 

μαθητών που δήλωσαν πως έχουν μια οικειότητα με τον όρο βιοποικιλότητα και πως 

γνωρίζουν τι είναι, περίπου το 75% δήλωσε πως πρόκειται για την ποικιλία των φυτών και 

των ζώων, άποψη η οποία δεν θεωρείται λανθασμένη, αλλά είναι ελλιπής. Παρεμφερή είναι 

και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν οι Kilinc, Yeşiltaş, Kartal, Demiral 

και Eroğlu (2013) σε τούρκους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και των 

πρώτων του γυμνασίου, καθώς φάνηκε ότι οι ορισμοί που δίνουν για την έννοια 

«βιοποικιλότητα» είναι προσανατολισμένοι μόνο στην ποικιλία των ειδών. Γενικότερα, 

πολλοί είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν πως για την κατανόηση τόσο της έννοιας της 

βιοποικιλότητας, αλλά και εννοιών που άπτονται αυτής, βασική προϋπόθεση είναι μια 

γενικότερη και σφαιρική κατανόηση οικολογικών εννοιών. Ανάμεσα σε αυτούς τους 

ερευνητές είναι οι Manzanal, Rodriguez- Barriero και Jimenez (1999), που θεωρούν ότι η 

οικολογική γνώση είναι προαπαιτούμενο για την κατανόηση της έννοιας της βιοποικιλότητας 

και οι  Morrone, Mancl, and Carr (2001), που επισημαίνουν πως η περιβαλλοντική γνώση 
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είναι ένας συνδυασμός γνώσεων, πεποιθήσεων και δεξιοτήτων που προωθούν υψηλά επίπεδα 

γραμματισμού και όχι απλή γνώση για το περιβάλλον. 

  Η ικανότητα των μαθητών να διακρίνουν την βιοποικιλότητα στην φύση φαίνεται πως 

σχετίζεται θετικά με τις σχετικές εμπειρίες που έχουν, τόσο στο περιβάλλον του σχολείου, 

όσο και στην καθημερινή τους ζωή. Σε έρευνα των Gustav και Sofia Hellden, φάνηκε πως 

υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ικανότητα δωδεκάχρονων σουηδών μαθητών να 

αναγνωρίζουν και να περιγράφουν φυτά και ζώα διαφορετικών οικοσυστημάτων και στις 

σχετικές προσωπικές εμπειρίες τους από την καθημερινότητα εντός και εκτός σχολικού 

πλαισίου. Για τον λόγο αυτό, προτείνουν την εμπλοκή των μαθητών όσο το δυνατόν 

νωρίτερα σε εμπειρίες σχετικές με την βιοποικιλότητα, που διεγείρουν το ενδιαφέρον τους 

και τους προκαλούν να εξερευνήσουν τα φυσικά φαινόμενα (Hellden & Hellden, 2008). Η 

παραπάνω πρόταση των Gustav και Sofia Hellden, βρίσκει σύμφωνους και τους Tunnicliffe 

και Reiss (1999), οι οποίοι  μελέτησαν την ικανότητα 4χρονων, 8χρονων, 11χρονων και 

14χρονων μαθητών να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τοπικά και ξενικά είδη.  

Παρατήρησαν επιπλέον, πως οι μαθητές μεγαλώνοντας γίνονται όλο και πιο ικανοί στις 

παραπάνω διαδικασίες, ενώ είναι σε θέση να σχολιάζουν και σχετικά με τα ενδιαιτήματα και 

τις συμπεριφορές τους. Οι  Leach, Driver, Scott και Wood Robinson (2007) ωστόσο, 

υποστήριξαν με έρευνα τους πως οι μαθητές στην ηλικία των 13 ετών κάνουν σχετικά απλές 

συνδέσεις στις τροφικές αλυσίδες και πολλές φορές μπερδεύουν την φορά των βελών στα 

τροφικά πλέγματα, γεγονός που υποδηλώνει την ανυπαρξία διακριτών σταδίων οικολογικής 

κατανόησης μέχρι την ηλικία των 13.  Αντίθετα όμως, ο Chris Gayfond (2008) παρατήρησε 

στάδια κατανόησης στην οικολογική συνείδηση μαθητών. Διεξήγαγε 3ετή έρευνα σε 15 

σχολεία (δημοτικά και γυμνάσια) της Αγγλίας στα οποία υλοποιούνταν προγράμματα για την 

αειφορία, για να μελετήσει τις αντιλήψεις των μαθητών για θέματα βιωσιμότητας, 

συμπεριλαμβανομένου και της βιοποικιλότητας. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν κοινές αντιλήψεις 

μεταξύ τους και πως οι ιδέες τους είχαν εξελικτική πορεία τόσο στο γνωστικό, όσο και στο 

διαδικαστικό τομέα. Διέκρινε 4 στάδια στα οποία επικρατούν οι παρακάτω ιδέες:  

1ο στάδιο: η σημασία για την διατήρηση της άγρια ζωής είναι κυρίως ανθρωποκεντρική. 

2ο στάδιο: η βιοποικιλότητα εξακολουθεί να εξετάζεται σε μεγάλο βαθμό υπό το πρίσμα των 

ειδών προς εξαφάνιση και κυρίως των μεγάλων και εξωτικών ζώων σε μακρινές περιοχές. 

Ωστόσο, η ιδέα της διατήρησης των οικοτόπων για την διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι 

πιο σταθερή. Οι μαθητές εκτιμούν την σημασία ύπαρξης ειδικών χώρων στα σχολεία και 

στην πόλη τους, που ενισχύουν την ποικιλομορφία της χλωρίδας και της πανίδας, χωρίς όμως 

να κάνουν ουσιαστικές συνδέσεις με την έννοια της βιωσιμότητας.  
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3ο στάδιο: δίνεται περισσότερη έμφαση στην διατήρηση των ενδιαιτημάτων ως μέσο 

διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η επίδραση του διεθνούς εμπορίου και δραστηριοτήτων 

όπως η υλοτομία, θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες μείωσης της βιοποικιλότητας. Υπάρχει 

πλέον μια αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ δεοντολογικών θεμάτων και δραστηριοτήτων που 

προάγουν τη βιωσιμότητα. 

4ο στάδιο: παρατηρούνται συνδέσεις μεταξύ πολλών παραγόντων που σχετίζονται με το 

περιβάλλον και συνδέονται στενά με τις συνέπειες των ενεργειών π.χ. η διατήρησης του 

πληθυσμού των ελεφάντων στην Αφρική, ο ρόλος τους στην προώθηση του τουρισμού, η 

καταστροφική τους συμπεριφορά έναντι των τοπικών πληθυσμών και οι πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις του τουρισμού.  

Αξίζει να σημειωθεί όμως, πως δεν είναι σαφές εάν η αύξηση της ικανότητας κατανόησης 

πολλαπλών οπτικών γωνιών, σχετίζεται με την ηλικία των μαθητών ή με το περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών (Gayfond ,2008). 

    Μείωσης της βιοποικιλότητας  

  Στην έρευνα των Kilinc κ.α. (2013) που προαναφέρθηκε, φάνηκε πως υπάρχει ποικιλία στις 

απόψεις των μαθητών σχετικά με τους λόγους, τις συνέπειες και τις πιθανές λύσεις του 

προβλήματος της μείωσης της βιοποικιλότητας. Οι συγκεκριμένες απόψεις όμως, δεν είναι 

δομημένες πάνω σε μια ισχυρή επιστημονική βάση από την οποία και πηγάζουν, αλλά 

αντιθέτως φαίνεται πως προέρχονται από πηγές άτυπης μάθησης όπως η τηλεόραση και το 

ιντερνέτ. 

    Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας  

 Οι λόγοι που επικαλούνται οι μαθητές για την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας, 

όπως έδειξε η ερευνά των Grace και Ratcliffe (2002), σχετίζονται τόσο με την αξία ύπαρξης 

της βιοποικιλότητας ( π.χ. το δικαίωμα για ζωή) όσο και με την άμεσα χρηστική αξία της, που 

αφορά οικονομικούς αλλά και αισθητικούς σκοπούς. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

μαθητές βασίζουν τους λόγους τους τόσο σε ειδικές γνώσεις, όσο και σε προσωπικές αξίες. 

Σύμφωνα με τους Menzel και Bögeholz (2009) ωστόσο, η αξία διατήρησης της 

βιοποικιλότητας συνδέεται συχνότερα από τους μαθητές, με την χρηστική αξία που αυτή έχει 

ως πηγή τροφής και φαρμάκων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλες υπηρεσίες που 

προσφέρει στο οικοσύστημα και είναι χρήσιμες τόσο για την σωστή λειτουργία του, όσο και 

για την ζωή των ανθρώπων. Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχουν τρεις βασικές 

δυσκολίες για την κατανόηση της έννοιας της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η πρώτη έχει 

να κάνει με το πολυδιάστατο της έννοιας, που αφορά στην ποικιλία των ειδών, των γονιδίων 

αλλά και των οικοσυστημάτων. Οι περισσότεροι μαθητές, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν το 
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νόημα του όρου με βάση την γραμματική ανάλυση της λέξης στα δύο συνθετικά της (βίος και 

ποικιλία), θεωρούν πως η βιοποικιλότητα είναι μόνο η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών. 

Η δεύτερη δυσκολία, είναι ότι οι λόγοι και οι συνέπειες του προβλήματος της μείωσης της 

βιοποικιλότητας ερμηνεύονται από σύνθετα οικονομικά, κοινωνικά ηθικά κ.α. θέματα. Η 

κατανόηση των περισσότερων όμως, εστιάζεται μόνο στην οικολογική διάσταση του 

προβλήματος. Μία τρίτη δυσκολία, είναι το χαρακτηριστικό της παγκοσμιότητας του 

προβλήματος. Οι μαθητές θεωρούν πως η μείωση της βιοποικιλότητας αφορά μεμονωμένες 

περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν άμεσα, αδυνατώντας να συνδέσουν το γεγονός αυτό με τις 

συνέπειες που επιφέρει για την διατήρηση της ζωής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Kilinc κ.α. 

(2013), πρόσθεσαν ακόμη δύο παράγοντες στην λίστα των Menzel και Bögeholz. Αφενός το 

περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων που δίνει έμφαση σε τομείς της ακαδημαϊκής 

Βιολογίας όπως η Φυσιολογία, η Μοριακή και η Γενετική Βιολογία,  και αφετέρου την 

αναποτελεσματικότητα ορισμένων εκπαιδευτικών που και οι ίδιοι φέρουν παρανοήσεις, στην 

διδασκαλία του συγκεκριμένου θέματος. 

   Αναφορικά τώρα με την προστασία της βιοποικιλότητας στο επίπεδο προστασίας των ειδών 

προς εξαφάνιση, τα αποτελέσματα μιας σχετικής έρευνας των Ballouard, Brischoux και 

Bonnet (2011) θεωρούνται ανησυχητικά. 251 Γάλλοι μαθητές ηλικίας 7-11 ετών, 

αξιολογήθηκαν ως προς την γνώση τους για την ζωική ποικιλότητα και την ανησυχία τους για 

τα απειλούμενα είδη. Διαπιστώθηκε  πως η πληροφόρηση τους προέρχονταν κυρίως από το 

διαδίκτυο και τα Μ.Μ.Ε. και αφορούσε ένα πολύ μικρό ποσοστό ειδών, τα οποία στην 

πλειοψηφία τους ήταν εξωτικά θηλαστικά. Η ταυτοποίηση των ειδών που ανέφεραν οι 

μαθητές με τα τοπικά είδη ήταν πολύ φτωχή, γεγονός που υποδηλώνει μια αποσύνδεση και 

αποστασιοποίηση των παιδιών από το τοπικό περιβάλλον. 

   Τροφικά πλέγματα και αλυσίδες  

  Σε ότι αφορά στα τροφικά πλέγματα, οι πρώτοι που κατέγραψαν τις πιο κοινές παρανοήσεις 

των μαθητών, ήταν οι Griffiths and Grant (1985), που σε έρευνα τους σε 10χρονους μαθητές 

κατέληξαν στα εξής: 1) τα τροφικά πλέγματα αναπαριστώνται σαν τροφικές αλυσίδες, με 

γραμμική ροή, 2) αλλαγές σε ένα πληθυσμό, μπορούν να επηρεάσουν μόνο τους πληθυσμούς 

που συνδέονται άμεσα μαζί τους στην τροφική αλυσίδα, 3) ο πληθυσμός που βρίσκεται πιο 

ψηλά στο τροφικό πλέγμα, νοείται ως καταναλωτής όλων των πληθυσμών που βρίσκονται 

κάτω από αυτόν στην ίδια τροφική αλυσίδα (Griffiths & Grant, 1985). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Yorek, Audin, Ugulu και Dogan σε Τούρκους μαθητές της πρώτης Γυμνασίου 

σε 7 διαφορετικά σχολεία, έδειξαν ότι σχετίζουν την έννοια της ζωής περισσότερο με τον 

άνθρωπο και τα ζώα και δεν κατανοούν πλήρως τις τροφικές σχέσεις και την ροή ενέργειας 

μέσα στα οικοσυστήματα. Επιπλέον φάνηκε να κυριαρχεί ανάμεσα τους μια 
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ανθρωποκεντρική άποψη, που θέλει τον άνθρωπο στο κέντρο όλων των ζωντανών 

οργανισμών. (Yorek κ.α 2008). 

    Λοιπές αντιλήψεις  

Στην ίδια έρευνα των Yorek κ.α (2008), όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν σε 

μια λίστα ζωντανούς οργανισμούς, κανένας δεν ανέφερε κάποιο φυτό. Οι περισσότεροι 

μαθητές έβαλαν στην πρώτη θέση της λίστας τους τον άνθρωπο και στις επόμενες ζώα, κατά 

κύριο λόγο κατοικίδια. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με την θεωρία του Wandersee και 

Schussler, γνωστή ως plant blindness, κατά την οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να δει ή να 

παρατηρήσει τα φυτά στο περιβάλλον του και να αναγνωρίσει την σημασία τους για την 

βιόσφαιρα και την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη, δείχνοντας περισσότερο ενδιαφέρον για 

τα ζώα. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μαθητές επικαλούνται 

ως χαρακτηριστικό της ζωής την κίνηση (Wandersee & Schussler, 1999) 

   Αναφορικά με την ποικιλότητα στους ζωικούς οργανισμούς, φαίνεται πως οι μαθητές 

εμφανίζουν αρκετές παρανοήσεις και δυσκολίες. Οι Yen, Yao και Mintzes (2007), σε έρευνα 

τους σε μαθητές δημοτικού και Γυμνασίου στην Ταιβάν αναφορικά με την ταξινομία των 

ζώων κατέληξαν στα εξής: Οι περισσότεροι μαθητές όταν χρησιμοποιούν το όρο «ζώο», 

αναφέρονται σε σαρκοφάγα ζώα και πιο συγκεκριμένα στα πιο κοινά θηλαστικά και πουλιά, 

2) τα πιο κοινά χαρακτηριστικά που ορίζουν πότε ένα οργανισμός εντάσσεται στην 

κατηγορία του «ζώου» είναι η κίνηση 3) αρκετοί είναι οι μαθητές που δυσκολεύονται να 

διακρίνουν τα φυτοφάγα από τα σαρκοφάγα ζώα και τα αμφίβια από τα ερπετά, και 4) για την 

διάκριση μεταξύ των πιο συνηθισμένων φυτοφάγων και σαρκοφάγων ζώων, οι μαθητές 

χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά όπως η εξωτερική μορφολογία, το περιβάλλον και την 

κίνηση. (Yen, Yao & Mintzes, 2007). Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο σχετικό με τους 

ζωικούς οργανισμούς και την ταξινομία τους, είναι πως σχετίζεται θετικά με το φύλλο των 

μαθητών. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή σε 321 μαθητές ηλικίας 16-18 

από τους Bermudez1, Battistón, Capocasa και De Longhi (2015), φάνηκε πως τα αγόρια ήταν 

σε θέση να ονομάσουν περισσότερα είδη και περισσότερα ιθαγενή ζώα σε σχέση με τα 

κορίτσια της ηλικίας τους. Στην ίδια έρευνα φάνηκε επίσης, πως οι μαθητές των ιδιωτικών 

σχολείων τα πήγαν καλύτερα στην αναγνώριση τοπικών ειδών ζώων σε σχέση με αυτούς των 

δημόσιων. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με βάση δύο κυρίως λόγους: α) ότι το πρόγραμμα 

σπουδών των ιδιωτικών σχολείων είναι πιο αποτελεσματικό και προωθεί τέτοιου είδους 

γνώσεις και β) τα παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία ίσως έχουν πιο βαθύ οικολογικό 

υπόβαθρο, λόγω του τρόπου ζωής και των εμπειριών τους.  

     Συνοψίζοντας, αυτό που φαίνεται ως το βασικότερο πρόβλημα της πλειοψηφίας των 

μαθητών, είναι η λανθασμένη αντίληψη ότι η βιοποικιλότητα αφορά μόνο στην ποικιλία των 
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ζωντανών οργανισμών και πολλές φορές μάλιστα, μόνο των ζώων. Για την ακρίβεια η 

αντίληψη αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί εξ’ ολοκλήρου λανθασμένη, αλλά πολύ περισσότερο 

ελλιπής, καθώς όπως έχει προαναφερθεί η βιοποικιλότητα οργανώνεται σε τρία επίπεδα 

(ειδών, γενετική, οικοσυστημάτων) και εδώ αναφέρεται μόνο το ένα. Η αντίληψη αυτή 

λοιπόν, που ουσιαστικά  έχει να κάνει με τον ορισμό της βιοποικιλότητας και επομένως είναι 

πρωταρχικής σημασίας, επιχειρείται να ανατραπεί διδακτικά μέσω της συγκεκριμένης ΔΜΑ. 

Τέλος, βάσει της παραπάνω βιβλιογραφικής έρευνας, αναδείχτηκε ακόμα μια δυσκολία των 

μαθητών, το γεγονός ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν εύκολα πως τα θέματα που αφορούν 

στην βιοποικιλότητα, επιδρούν ταυτόχρονα σε πολλούς και διαφορικούς τομείς της ζωής μας. 

Η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δυσκολίας, αποτελεί στόχο της ΔΜΑ και 

συμπεριλαμβάνεται και αυτή, στο περιεχόμενό της. 
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Β. Αναπτυξιακό  και ερευνητικό  
με ρός 

1.Σχεδιασμός και περιγραφή της  Δ.Μ.Α.   

   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας 

Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.) με θέμα την βιοποικιλότητα, για μαθητές της 

ΣΤ’ δημοτικού. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα αναλυθούν διδακτικά και παιδαγωγικά 

ζητήματα που αφορούν στο περιεχόμενό της ΔΜΑ, όπως η επιλογή του προς διδασκαλία 

αντικειμένου μαζί με τον διδακτικό του μετασχηματισμό και οι παιδαγωγικές επιλογές που 

την υποστηρίζουν, ενώ επιπλέον, παρουσιάζεται και ένας λεπτομερής πίνακας με την 

περιγραφή των δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στις διδακτικές ενότητες της ΔΜΑ. 

1.1 Επιλογές διδακτικού μετασχηματισμού  

   Το επιστημονικό περιεχόμενο της έννοιας της βιοποικιλότητας, αλλά και των εννοιών που 

σχετίζονται με αυτή, μετασχηματίστηκαν με στόχο την διδασκαλία τους σε μαθητές της ΣΤ’ 

δημοτικού και με γνώμονα την διευκόλυνση της κατανόησή τους.  

  Ξεκινώντας με τον ορισμό της ίδιας της βιοποικιλότητας, αυτό που θεωρείται επαρκές ως 

γνώση για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μαθητών, είναι ότι η βιοποικιλότητα αποτελεί 

την ποικιλία της ζωής πάνω στον πλανήτη, η οποία εκφράζεται μέσα από τα τρία επίπεδα της. 

Το πρώτο επίπεδο, αυτό της βιοποικιλότητας των ειδών, γίνεται αντιληπτό κυρίως μέσω της 

ποικιλίας των ζώων και των φυτών που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη μας. Εστιάζεται στην 

ποικιλία ζωής που εντοπίζεται μακροσκοπικά, διότι είναι εύκολα και άμεσα παρατηρήσιμη σε 

αντίθεση με την ποικιλία των μικροοργανισμών στο μικροεπίπεδο, που απαιτεί την χρήση 

μικροσκοπίου. Το δεύτερο επίπεδο, αυτό της γενετικής ποικιλότητας, δεν διδάσκεται σε 

βάθος. Έννοιες που αφορούν κυρίως την επιστήμη της Βιολογίας, όπως π.χ. τα χρωμοσώματα 

και νουκλεοτίδια, σκοπίμως δεν αναφέρονται, ενώ δίνεται έμφαση μόνο στις διαφορές που 

εντοπίζονται στα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των οργανισμών. Ουσιαστικά, το 

συγκεκριμένο επίπεδο προσεγγίζεται περισσότερο, ως η ποικιλία των χαρακτηριστικών στα 

άτομα του ίδιου είδους.  Για το τρίτο επίπεδο, αυτό των οικοσυστημάτων, γίνεται λόγος μόνο 

για την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτάται και η 

ποικιλία των ειδών που διαβιώνουν σε αυτά. Έννοιες σχετικές με την λειτουργία και τις 

διαδικασίες εντός των οικοσυστημάτων (π.χ. ροή ενέργειας, φωτοσύνθεση), δεν αποτελούν 

αντικείμενο των διδασκαλιών της ΔΜΑ.  
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   Συνεχίζοντας με την σημαντικότητα της βιοποικιλότητας, το περιεχόμενο των διδασκαλιών 

προωθεί τόσο τη χρηστική, όσο και τη μη χρηστική αξία που φέρει η βιοποικιλότητα και οι 

μαθητές καλούνται αντίστοιχα, να αναφέρουν παραδείγματα για την αξία που έχει η 

βιοποικιλότητα για την ζωή των ανθρώπων, αλλά και για την διατήρηση της ζωής 

γενικότερα. Η ορολογία ‘χρηστική αξία’ και ‘μη χρηστική αξία’ δεν χρησιμοποιούνται. 

Μέσω των δραστηριοτήτων της ΔΜΑ όμως, επιδιώκεται η ανάδειξη της σημασίας της 

βιοποικιλότητας για την διατήρηση τη οικολογικής ισορροπίας. Οι μαθητές επιχειρείται να 

συνδέσουν την διατήρηση της ζωής πάνω στον πλανήτη με την ύπαρξη της βιοποικιλότητας, 

κατανοώντας την σχέση αλληλεξάρτησης που έχουν μεταξύ τους. 

  Οι απειλές για την βιοποικιλότητα χωρίζονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς. Για τις 

φυσικές απειλές, επιλέχθηκε να γίνει μια απλή αναφορά στις φυσικές καταστροφές του 

παρελθόντος που οδήγησαν στην εξαφάνιση των ειδών. Σκόπιμα δεν αφιερώθηκε 

περισσότερος διδακτικός χρόνος σε αυτή την κατηγορία απειλών, έτσι ώστε  να αναδειχτεί 

περισσότερο ο αρνητικός ρόλος που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην υποβάθμιση και 

καταστροφή της βιοποικιλότητας. Οι ανθρωπογενείς ενέργειες που επιδρούν αρνητικά στην 

βιοποικιλότητα εντοπίζονται κυρίως μέσα από την καταστροφή του περιβάλλοντος, που εν 

συνεχεία επιφέρει και τις εξαφανίσεις των ειδών. Οι μαθητές ουσιαστικά θα πρέπει να 

μπορούν να αναλύουν τις διάφορες μορφές που παίρνουν αυτές οι ανθρώπινες ενέργειες, ως   

απειλές για την βιοποικιλότητα. Δείχνοντάς τους ότι κύριος υπαίτιος για την καταστροφή της 

βιοποικιλότητας είναι ο άνθρωπος, μπορούμε κατ’ επέκταση να τους κάνουμε να καταλάβουν 

ότι είναι και ο μόνος που μπορεί να την σταματήσει. Ωστόσο τις περισσότερες φορές η λήψη 

μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, έρχεται αντιμέτωπη με πολλά 

αντικρουόμενα συμφέροντα και κατά κύριο λόγο οικονομικά. Με λίγα λόγια, οι μαθητές θα 

πρέπει να προτείνουν μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζονται από την λήψη αυτών, ενώ η προστασία 

της βιοποικιλότητας, θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή, ως μια γενικότερη προσπάθεια 

προστασίας του περιβάλλοντος.  
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 Επιστημονικό περιεχόμενο Διδακτικά μετασχηματισμένο 

περιεχόμενο 

 

 

ορισμός 

βιοποικιλότητας 

η ποικιλομορφία που εμφανίζεται 

σε όλα τα είδη των ζωντανών 

οργανισμών που εντοπίζονται 

μεταξύ των άλλων στα χερσαία, 

θαλάσσια και διάφορα άλλα 

υδάτινα οικοσυστήματα, καθώς 

και στα οικολογικά συμπλέγματα 

στα οποία οι οργανισμοί αυτοί 

ανήκουν. 

η ποικιλία ζωής πάνω στον πλανήτη 

μας, όπως εμφανίζεται και 

παρατηρείται μέσα από τα τρία 

επίπεδα οργάνωσής της 

 

βιοποικιλότητα 

ειδών 

εκφράζεται με τον αριθμό 

(πλήθος) των ειδών φυτών και 

ζώων που απαντούν σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή.  

η ποικιλία των διαφορετικών ζώων 

και φυτών πάνω στον πλανήτη μας 

(δεν γίνεται αναφορά στους 

μικροοργανισμούς) 

 

 

γενετική 

ποικιλότητα 

αναφέρεται στη διαφοροποίηση 

του γενετικού υλικού μεταξύ των 

ατόμων του ίδιου είδους 

(διαφοροποίηση στα ποσοστά των 

γονιδιακών αλληλομόρφων),  και 

εκφράζεται μέσω του εύρους των 

κληρονομικών καταβολών ενός 

συγκεκριμένου είδους.  

η ποικιλία των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών που εντοπίζονται 

σε άτομα του ίδιου είδους. 

 

 

ποικιλότητα 

οικοσυστημάτων 

οι διαφορετικοί τύποι 

οικοσυστημάτων καθώς και η 

ποικιλία των ενδιαιτημάτων και 

των οικολογικών διεργασιών που 

χαρακτηρίζουν το καθένα από 

αυτά 

η ποικιλία των οικοσυστημάτων 

που παρατηρούνται πάνω στην γη. 
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αξία 

βιοποικιλότητας 

α) χρηστική αξία 

 άμεση  

 έμμεση 

 

β) μη χρηστική αξία 

 δυνητική 

 μεταβίβασης 

 ύπαρξης 

 ενδογενής 

η βιοποικιλότητα είναι σημαντική 

για την ζωή του ανθρώπου (π.χ. 

διατροφή, ένδυση, παραγωγή 

φαρμάκων, εξασφάλιση πρώτων 

υλών, αναψυχή), αλλά και για την 

διατήρηση της ζωής πάνω στον 

πλανήτη γενικότερα  

 

απειλές για την 

βιοποικιλότητα 

άμεση εκμετάλλευση ειδών, 

απώλεια, υποβάθμιση και 

κατακερματισμός ενδιαιτημάτων, 

εισαγωγή ξενικών ειδών, 

εξάπλωση ασθενειών, κλιματική 

αλλαγή 

η βιοποικιλότητα κινδυνεύει από 

φυσικές καταστροφές (συνέβησαν 

και στο παρελθόν) και από 

ανθρωπογενείς ενέργειες. Οι 

ανθρώπινες ενέργειες που απειλούν 

την βιοποικιλότητα συνδέονται με 

αυτές που καταστρέφουν το 

περιβάλλον.   

μέτρα 

προστασίας και 

διατήρησης της 

βιοποικιλότητας 

in situ και ex situ προστασία και 

διατήρηση ειδών,  αειφορική 

διαχείριση βιοποικιλότητας 

λήψη μέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος, καλλιέργεια μιας 

γενικότερης φιλοπεριβαλλοντικής 

στάσης, ανάπτυξη σεβασμού 

απέναντι στην ύπαρξη πολλών και 

διαφορετικών ειδών  

Πίνακας 1. Διδακτικός μετασχηματισμός των βασικών σημείων του περιεχομένου 

1.2 Παιδαγωγική προσέγγιση  

      Οι παιδαγωγικές επιλογές για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΔΜΑ, στηρίχθηκαν 

στις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς μέσω αυτής προωθείται η επίτευξη του 

απώτερου σκοπού της ΔΜΑ, που είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η καλλιέργεια 

φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων, αλλά και στην εποικοδομητική προσέγγιση της μάθησης που 

αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των ΔΜΑ. 

  Ξεκινώντας με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, πρέπει να αναφέρουμε τις τρεις διαστάσεις 

που την διέπουν. Η πρώτη διάσταση είναι η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και βασικότερος 
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στόχος της είναι να εφοδιάζει τον μαθητή µε γνώσεις που αφορούν στη δομή του 

περιβάλλοντος και να τον ευαισθητοποιεί για ό,τι υπάρχει και συμβαίνει γύρω του. Η δεύτερη 

διάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η Εκπαίδευση μέσα στο Περιβάλλον, αφού 

αυτό χρησιμοποιείται ως βασική πηγή πληροφόρησης και ως µέσο για την απόκτηση γνώσης 

και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η τρίτη και τελευταία διάσταση, είναι η Εκπαίδευση για χάρη 

του Περιβάλλοντος, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητάς του, υποκινώντας την ενεργό 

συμμετοχή και λήψη αποφάσεων, για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

   Στην πράξη, οι παραπάνω διαστάσεις της Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης πηγάζουν από το 

περιεχόμενο της ίδια της ΔΜΑ, και ενισχύονται από τις εξής διδακτικές μεθόδους που 

επιλέχθηκαν: εργασία σε ομάδες, εργασία στο πεδίο και δραματοποίηση ή παιχνίδι ρόλων. Οι 

μαθητές καθ’ όλη την διάρκεια των διδασκαλιών δουλεύουν ως ομάδα, συζητούν, ερευνούν, 

συμπεραίνουν και παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, 

αναλαμβάνουν ρόλους μέσα στην ομάδα, ανταλλάσσουν απόψεις, και επιχειρηματολογούν, 

αποκτώντας έτσι τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες. Εξοικειώνονται με τις διαδικασίες 

παρατήρησης και καταγραφής, αποκτώντας εμπειρίες που επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη 

και οικοδόμηση της γνώσης για το περιβάλλον γενικότερα και την βιοποικιλότητα 

ειδικότερα. Όλη αυτή η διαδικασία, εκτός από το γεγονός ότι εξασφαλίζει εκ των προτέρων 

το ενδιαφέρον των μαθητών, εξάπτει την περιέργεια τους για την εξερεύνηση των φυσικών 

φαινομένων, καθώς πλέον ξεφεύγουν από το συνηθισμένο περιβάλλον της σχολικής τάξης 

και βρίσκονται στην φύση, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης τους. Με τα 

παιχνίδια ρόλων και δραματοποίησης από την άλλη, υποκινείται η ενεργός συμμετοχή και η 

ανάληψη δράσης για σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τόσο την οικονομία και 

την κοινωνία όσο και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του παιχνιδιού 

στην 3η διδακτική ενότητα της ΔΜΑ, που πραγματεύεται ένα τοπικό πρόβλημα στην 

κοινωνία της Ζακύνθου με επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής του ανθρώπου και του 

περιβάλλοντος.  

    Αναφορικά τώρα με την εποικοδομητική προσέγγιση της μάθησης, όπως αναλύθηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της ΔΜΑ. Η βιβλιογραφική 

επισκόπηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών αναφορικά με την βιοποικιλότητα, 

ανέδειξε μία βασική αντίληψη των μαθητών η οποία αποκλίνει από την επιστημονικά ορθή. 

Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζωντανών 

οργανισμών, στους οποίους, ορισμένοι μάλιστα, εντάσσουν μόνο τα ζώα, θεωρώντας πως τα 

φυτά δεν ανήκουν στους ζωντανούς οργανισμούς. Πρόκειται για μία αντίληψη που δεν είναι 

εντελώς λανθασμένη, αλλά ελλιπής, διότι εμπεριέχει ένα από τα τρία επίπεδα οργάνωσης της 

βιοποικιλότητας. Η αντίληψη αυτή λοιπόν, επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί διδακτικά μέσω 

των δραστηριοτήτων ενεργής μάθησης που εμπεριέχονται σε όλη την πρώτη διδακτική 
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ενότητα της ΔΜΑ και στοχεύουν στην ανάδειξη και των υπόλοιπων δύο επιπέδων της 

βιοποικιλότητας (γενετική και οικοσυστημάτων).  

1.3 Στόχος και περιεχόμενο  

  Βασικός στόχος της ΔΜΑ που αναπτύχθηκε, είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με την 

βιοποικιλότητα και τις έννοιες που σχετίζονται με αυτήν, καλλιεργώντας παράλληλα μια 

φιλοπεριβαλλοντική στάση που προωθεί ενέργειες για την προστασία της βιοποικιλότητας 

ειδικότερα, αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα και όλα αυτά προς την κατεύθυνση της 

αειφόρου ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται οι μαθητές: 

 να κατανοούν την έννοια της βιοποικιλότητας 

 να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και τα τρία επίπεδα οργάνωσης της 

βιοποικιλότητας και να τα εντοπίζουν γύρω τους  

 να κατανοούν την σημασία που έχει η βιοποικιλότητα για τον άνθρωπο, αλλά και για 

την διατήρηση της ζωής γενικότερα 

 να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που την απειλούν και συγκεκριμένα αυτούς που 

σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

 να μπορούν να προτείνουν πιθανές λύσεις και μέτρα για την προστασία και την 

διατήρησή της 

 να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν μια γενικότερη φιλοπεριβαλλοντική 

στάση. 

   Με γνώμονα τους παραπάνω στόχους διαμορφώθηκε το περιεχόμενο της ΔΜΑ, το οποίο 

οργανώθηκε σε 3 διδακτικές ενότητες. Η 1η ενότητα έχει τίτλο «Τι είναι η βιοποικιλότητα;» 

και διάρκεια δύο διδακτικών ωρών. Αφορά στην εξοικείωση με τον όρο της βιοποικιλότητας 

και την κατανόηση των τριών επιπέδων της. Η 2η ενότητα με τίτλο «Η αξία της 

βιοποικιλότητας» και διάρκεια μίας διδακτικής ώρας, αναδεικνύει μέσω δραστηριοτήτων 

ενεργής μάθησης την σημαντικότητα της βιοποικιλότητας για την διατήρηση της ζωής πάνω 

στον πλανήτη. Η 3η και τελευταία ενότητα, διαρκεί δύο διδακτικές ώρες, έχει τίτλο «Απειλές 

και προστασία της βιοποικιλότητας» και στόχος της είναι, οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις 

σημαντικότερες ανθρωπογενείς απειλές για την βιοποικιλότητα και να δράσουν με σκοπό την 

προστασία της, κυρίως μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων. Πιο λεπτομερής και ακριβής περιγραφή 

του περιεχομένου των ενοτήτων της ΔΜΑ, δίνεται στους παρακάτω πίνακες: 
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Ενότητα  1 « Τι είναι η βιοποικιλότητα; » 

 

Διάρκεια: 

 

2 διδακτικές ώρες 

Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

(π.μ.α.) 

Οι μαθητές: 

1. Να εντοπίζουν την ποικιλία των διαφορετικών φυτικών και 

ζωικών οργανισμών ενός τόπου. 

2. Να συνδέουν την ποικιλία των ειδών με τον όρο 

βιοποικιλότητα. 

3. Να αντιλαμβάνονται την ποικιλία χαρακτηριστικών εντός των 

ειδών (γενετική ποικιλότητα). 

4. Να αναγνωρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών οικοσυστημάτων 

στον πλανήτη και τον ρόλο τους για τη διατήρηση της ποικιλίας 

των ειδών.  

5. Να κατανοήσουν ότι η βιοποικιλότητα οικοδομείται σε τρία 

επίπεδα (ποικιλία ειδών, γονιδίων, οικοσυστημάτων). 

6. Να εξασκηθούν στις δεξιότητες παρατήρησης και καταγραφής. 

 

Οργάνωση 

τάξης: 

 

Εργασία σε ομάδες, εργασία στο πεδίο (πάρκο κοντά στο σχολείο, 

σχολική αυλή) 

 

Διδακτικά 

υλικά/μέσα: 

 

Πίνακας-μαρκαδόρος, αυτοκόλλητα post it, φύλλα εργασίας 1.1, 1.2, 

1.3α-δ (βλ. παράρτημα) 

Δραστηριότητες:     

 

Εισαγωγική 

δραστηριότητα 

 

 

 

 

 

 

Δάσκαλος/α 

 

Γράφει στον πίνακα 

την λέξη 

βιοποικιλότητα και 

μοιράζει σε κάθε 

μαθητή από ένα 

χαρτάκι post it. 

 

 

      Μαθητές 

 

Κάθε μαθητής γράφει 

στο χαρτάκι post it μια 

λέξη που του έρχεται 

στο μυαλό για την 

έννοια της 

βιοποικιλότητας. 

Κολλάει το χαρτάκι του 

στον πίνακα, 

αιτιολογώντας την 

επιλογή του. 

 

 Φύλλο εργασίας 1.1 

(εξερευνώντας την 

ποικιλία των ειδών 

στην σχολική αυλή) 

 

 

*σύνδεση με 1ο, 2ο 

και 6ο π.μ.α. 

Χωρίζει τους μαθητές 

σε ομάδες και δίνει σε 

κάθε μία το φύλλο 

εργασίας 1.1(βλ. 

παράρτημα). Επιπλέον 

χωρίζει και την 

σχολική αυλή σε ίσα 

μέρη (όσα και οι 

ομάδες) και αναθέτει 

σε κάθε ομάδα να 

μελετήσει, με την 

βοήθεια του φύλλου 

εργασίας, την ποικιλία 

ζωής σε καθένα από 

αυτά. 

Δουλεύουν σε ομάδες 

συμπληρώνοντας το 

φύλλο εργασίας, κατά 

το οποίο καλούνται να 

καταγράψουν τα 

διαφορετικά φυτά και 

ζώα που παρατηρούν 

στην σχολική τους 

αυλή. Αφού 

τελειώσουν, 

παρουσιάζουν και 

συγκρίνουν τα όσα 

έγραψαν. Αποφασίζουν 

ποιο είναι το μέρος της 

σχολικής αυλής, όπου 

παρατηρήθηκε η 

περισσότερη ποικιλία 
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ζωής.  

 

 Φύλλο εργασίας 1.2 

(μετρώντας την 

ποικιλία των 

χαρακτηριστικών 

των μαθητών της 

τάξης) 

 

 

*σύνδεση με 3ο 

π.μ.α. 

Μοιράζει σε κάθε 

ομάδα το φύλλο 

εργασίας 1.2 (βλ. 

παράρτημα). Εξηγεί τι 

πρέπει να κάνουν και 

λύνει τυχόν απορίες 

των μαθητών. 

 

 

Προβάλει τις εικόνες 

1α-γ (βλ παράρτημα), 

ως επιπλέον 

παραδείγματα της 

γενετικής 

ποικιλότητας. 

Δουλεύουν ομαδικά για 

την συμπλήρωση του 

φύλλου εργασίας, στο 

οποίο μετρούν 

διαφορετικά εξωτερικά 

χαρακτηριστικά που 

εντοπίζουν στους 

συμμαθητές τους. Ένας 

αντιπρόσωπος από κάθε 

ομάδα παρουσιάζει τα 

όσα έγραψαν. Συζητούν 

και συγκρίνουν τις 

απαντήσεις τους 

 Φύλλο εργασίας 

1.3α-δ 

(γνωρίζοντας 

διαφορετικά 

οικοσυστήματα  

και την ποικιλία 

των οργανισμών 

που διαβιώνουν σε 

αυτά)  

 

 

*σύνδεση με 4ο 

π.μ.α. 

Μοιράζει σε κάθε 

ομάδα το φύλλο 

εργασίας 1.3 α-δ (βλ. 

παράρτημα). Εξηγεί τι 

πρέπει να κάνουν και 

λύνει τυχόν απορίες 

των μαθητών. 

 

Δουλεύουν ομαδικά για 

την συμπλήρωση του 

φύλλου εργασίας, όπου 

καλούνται να 

καταγράψουν όσα 

περισσότερα είδη 

φυτών και ζώων 

μπορούν, τα οποία 

διαβιώνουν σε ένα από 

τα τέσσερα 

οικοσυστήματα που 

τους δίνονται. 

Ενδείκνυται η χρήση 

του διαδικτύου για την 

αναζήτησή τους. Ένας 

αντιπρόσωπος από κάθε 

ομάδα παρουσιάζει τα 

όσα έγραψαν. Συζητούν 

και συγκρίνουν τις 

απαντήσεις τους. 

 Αξιολόγηση-

συζήτηση- 

ανακεφαλαίωση 

 

 

*σύνδεση με 5ο 

π.μ.α. 

Ξεκινάει συζήτηση- 

ανακεφαλαίωση των 

όσων προηγήθηκαν. 

Ανακοινώνει τον 

πλήρη ορισμό της 

βιοποικιλότητας. 

Ζητάει από τους 

μαθητές να κοιτάξουν 

στον πίνακα τα 

χαρτάκια που είχαν 

κολλήσει στην αρχή 

της διδασκαλίας. 

Γνωρίζοντας πλέον τι 

είναι η βιοποικιλότητα, 

αφαιρούν όποια 

χαρτάκια δεν 

σχετίζονται με αυτή και 

προσθέτουν καινούρια 

με βάση τα όσα έμαθαν. 
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Ενότητα  2 «Η αξία της βιοποικιλότητας» 

 

Διάρκεια 

 

1 διδακτική ώρα 

Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Οι μαθητές: 

1. Να κατανοήσουν ότι η ύπαρξη της βιοποικιλότητας συνδέεται 

άρρηκτα με την διατήρηση της ζωής πάνω στον πλανήτη. 

2. Να είναι σε θέση να αναφέρουν τα οφέλη που μας παρέχει η 

ποικιλία ζωής πάνω στον πλανήτη (τροφή, φάρμακα, 

κατασκευαστικά υλικά, οικονομικά οφέλη κλπ.) 

3. Να εξοικειωθούν με τον όρο «είδος προς εξαφάνιση» και να 

κατανοήσουν ότι η εξαφάνιση ενός είδους επηρεάζει και τα 

υπόλοιπα. 

 

Οργάνωση 

τάξης 

Εργασία σε ομάδες 

 

Διδακτικά 

υλικά και μέσα 

Πίνακας-μαρκαδόρος , προβολέας( projector), Η/Υ, κουβάρι, χαρτόνια    

(για καρτέλες 25Χ8 εκ.) 

 

Δραστηριότητες  

 

Εισαγωγή- 

προβολή βίντεο 

 

 

 

 

Δάσκαλος/α 

 

Προβάλει το βίντεο 

2.1(βλ. παράρτημα) 

και ζητάει από τους 

μαθητές να θυμηθούν 

τον ορισμό (τι είναι) 

της βιοποικιλότητας 

με αφορμή το βίντεο 

που μόλις είδαν, αλλά 

και την προηγούμενη 

διδασκαλία.  

Μαθητές 

 

Παρακολουθούν το βίντεο, 

το σχολιάζουν και το 

συζητούν στην ομάδα τους. 

Ανακαλούν τον ορισμό της 

βιοποικιλότητας. 

 Βιωματικό 

παιχνίδι με 

σπάγκο. 

 

 

*σύνδεση με 1ο 

και 3ο π.μ.α. 

ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές να καταλάβουν την 

σημαντικότητα της βιοποικιλότητας για την ύπαρξη 

της ζωής στον πλανήτη μας και το πώς η εξαφάνιση 

ενός είδους επηρεάζει και τα υπόλοιπα 

διαταράσσοντας τις ισορροπίες σε ένα οικοσύστημα. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Κάθε μαθητής αποτελεί και ένα παράγοντα του 

οικοσυστήματος του πάρκου (έχει 

κολλήσει/στερεώσει στην μπλούζα του ένα χαρτί 

που υποδεικνύει ποιος παράγοντας είναι). Τα παιδιά 

σχηματίζουν ένα κύκλο. Ο δάσκαλος δίνει σε έναν 

μαθητή την αρχή του σχοινιού και του ζητάει να 

«φτιάξει» μια σχέση με ένα παράγοντα του 

οικοσυστήματος. Ουσιαστικά τυλίγει τον εαυτό του 

μια φορά γύρω από το σχοινί και δίνει το υπόλοιπο 

κουβάρι του σχοινιού στον μαθητή με τον οποίο 

έκανε την σχέση. Πχ. Το πουλί τρώει ένα σκουλήκι ή 

ο άνθρωπος απολαμβάνει τον ήλιο ή το δέντρο είναι 

φωλιά ενός πουλιού. Όταν το οικοσύστημα 

«μπλεχτεί» αρκετά, τότε ο δάσκαλος θα αρχίζει να 

διαταράσσει τις σχέσεις αυτές. Π.χ. τα πουλιά 

έφυγαν από το πάρκο ή ο κηπουρός ψέκασε και 

σκοτώθηκαν τα έντομα. Οι μαθητές που έχουν την 
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καρτέλα με τον αντίστοιχο παράγοντα που 

διαταράσσεται κάθε φορά θα πέφτουν στο έδαφος. 

Με το βιωματικό αυτό παιχνίδι οι μαθητές θα 

κατανοήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ 

των παραγόντων ενός οικοσυστήματος. 

 Φύλλο εργασίας 

2.1 

(η αξία της 

βιοποικιλότητας 

και τα 

απειλούμενα 

είδη)  

 

 *σύνδεση με 1ο 

και 2ο π.μ.α. 

Μοιράζει σε κάθε 

ομάδα το φύλλο 

εργασίας 2.1 (βλ. 

παράρτημα). Εξηγεί τι 

πρέπει να κάνουν και 

λύνει τυχόν απορίες 

των μαθητών. 

 

Δουλεύουν ομαδικά για την 

συμπλήρωση του φύλλου 

εργασίας, στο οποίο 

καλούνται να πάρουν θέση 

για ένα ζήτημα που αφορά 

την προστασία της 

θαλάσσιας χελώνας καρέτα 

καρέτα που είναι υπό 

εξαφάνιση. Οι μαθητές 

παρουσιάζουν τα όσα 

έγραψαν, και πιο 

συγκεκριμένα  στην 

άσκηση 2 του φύλλου 

εργασίας 2.1 αυτό μπορεί 

να γίνει και με 

δραματοποίηση. Συζητούν 

και συγκρίνουν τις 

απαντήσεις τους.  

 Συζήτηση-

ανακεφαλαίωση 

  

 

Ενότητα  3 «Απειλές και προστασία της βιοποικιλότητας» 

 

Διάρκεια 

 

2 διδακτικές ώρες 

Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

 

Οι μαθητές: 

1. Να απαριθμούν κινδύνους που απειλούν τη βιοποικιλότητα. 

2. Να διαπιστώσουν ότι οι περισσότερες απειλές που δέχεται η 

βιοποικιλότητα προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. 

3. Να είναι ικανοί να διατυπώνουν επιχειρήματα υπέρ της προστασίας 

της βιοποικιλότητας και να προτείνουν μέτρα. 

4. Να ευαισθητοποιηθούν και να καλλιεργήσουν θετική στάση για την 

διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας 

5. Να κατανοήσουν ότι η βιοποικιλότητα έχει τόσο κοινωνικές, 

οικονομικές, ηθικές όσο και οικολογικές διαστάσεις. 

Οργάνωση 

τάξης 

 

 

Εργασία σε ομάδες 

Διδακτικά 

υλικά και μέσα 

 

 

Πίνακας-μαρκαδόρος , προβολέας ( projector), Η/Υ 

Δραστηριότητες  

Προβολή 

βίντεο-

συζήτηση 

 

 

 

Δάσκαλος/α 

Προβάλει το βίντεο 

3.1(βλ. παράρτημα) 

Ζητάει από τους μαθητές 

να το σχολιάσουν και να 

εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους για τα 

Μαθητές 

Παρακολουθούν και 

σχολιάζουν το βίντεο. 

Εκφράζουν τα 

συναισθήματα που τους 

προκάλεσε. 
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*σύνδεση με 1ο  

και 2ο π.μ.α. 

όσα είδαν. 

  

Προβάλει το βίντεο 3.2(βλ 

παράρτημα). 

Ζητάει από τους μαθητές 

να εργαστούν στις ομάδες 

τους και να απαριθμήσουν 

όσες περισσότερες απειλές 

της βιοποικιλότητας 

μπορούν.  

 

Χωρίζει τον πίνακα σε δυο 

στήλες και ζητάει από 

τους μαθητές να 

κατατάξουν τις απειλές σε 

ανθρωπογενείς και 

φυσικές. 

 

 

 

 

Παρακολουθούν το βίντεο 

και εργάζονται στις ομάδες 

τους. 

 

 

 

 

 

 

Ένας εκπρόσωπος από 

κάθε ομάδα σηκώνεται 

στον πίνακα και 

κατατάσσει τις απειλές 

κάτω από την σωστή 

στήλη. 

 Δραστηριότητα 

με κάρτες 

 

*σύνδεση με 3ο 

π.μ.α. 

Κάθε ομάδα έχει από τρεις κάρτες διαφορετικού 

χρώματος (μπλε, πράσινο , ροζ). Στην μπλε κάρτα κάθε 

ομάδα γράφει από ένα πρόβλημα ή κίνδυνο που απειλεί 

την βιοποικιλότητα του πλανήτη μας και στην συνέχεια 

την δίνει στην επόμενη ομάδα. Έτσι κάθε ομάδα έχει από 

μία απειλή της βιοποικιλότητας στα χέρια της για την 

οποία θα πρέπει αφενός, να βρει ένα τρόπο ή μέτρο για 

να την αντιμετωπίσει και αφετέρου, να αναλογιστεί ποιες 

αξίες της βιοποικιλότητας στερούμαστε με την εκάστοτε 

απειλή. Στην ροζ κάρτα η κάθε ομάδα θα γράψει τις 

συνδεόμενες αξίες και στην πράσινη το μέτρο 

αντιμετώπισης του προβλήματος.   

 Παιχνίδι ρόλων 

 

 *σύνδεση με 

4ο και 5ο π.μ.α. 

Ο δάσκαλος/α εξηγεί στους μαθητές το πλαίσιο της 

ιστορίας: Βρισκόμαστε στη αίθουσα του δημοτικού 

συμβούλιου του δήμου Ζακύνθου. Εκεί παρευρίσκονται 

ο δήμαρχος της πόλης, απλοί πολίτες, αντιπρόσωποι του 

συλλόγου προστασίας θαλάσσιας χελώνας Αρχέλων και 

επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στο νησί και 

συγκεκριμένα να χτίσουν ξενοδοχεία και beach bars στις 

παραλίες όπου οι θαλάσσιες χελώνες γεννούν τα αυγά 

τους. Κάθε ομάδα μαθητών αντιπροσωπεύει μία από τις 

παραπάνω ομάδες πολιτών και θα πρέπει να γράψει σε 

ένα χαρτί τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την θέση 

της. Κατόπιν θα γίνει μια αναπαράσταση του 

συμβουλίου και οι μαθητές θα επιχειρηματολογήσουν 

προσπαθώντας να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της 

ομάδας τους. Στο τέλος θα κλιθούν να πάρουν από 

κοινού μια απόφαση: Να γίνουν οι επενδύσεις στις 

συγκεκριμένες παραλίες του νησιού ή όχι; Και ποιες θα 

είναι οι συνέπειες της τελικής απόφασης για την κάθε 

ομάδα; 

(Στο παράρτημα υπάρχουν εικόνες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την δραματοποίηση της 

δραστηριότητας.) 
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2.Μεθοδολογία της έρευνας  

2 .1 Σκοπός έρευνας  

   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική 

εφαρμογή και αξιολόγηση μιας ΔΜΑ με θέμα την βιοποικιλότητα και κατόπιν ο 

επανασχεδιασμός της για βελτίωσή και μελλοντική της εφαρμογή.  

2 .2 Ερευνητικό ερώτημα  

   Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της εργασίας, είναι το αν επιτεύχθηκαν οι επιμέρους 

διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν στις ενότητες της ΔΜΑ. Ενδεικτικά λοιπόν, μέσω της έρευνας 

εξετάζεται αν οι μαθητές : 

 μπορούν να ορίσουν την βιοποικιλότητα και να κατανοήσουν ότι δομείται σε τρία 

επίπεδα (ποικιλία ειδών, γονιδίων, οικοσυστημάτων) 

 κατανοούν την εξάρτηση του ανθρώπου από την βιοποικιλότητα και αναφέρουν 

παραδείγματα που το αποδεικνύουν 

 μπορούν να αναφέρουν κινδύνους που την απειλούν 

 είναι ικανοί να διατυπώνουν επιχειρήματα υπέρ της προστασίας της και να 

προτείνουν δράσεις για τον σκοπό αυτό 

 ευαισθητοποιήθηκαν και καλλιέργησαν μια θετική, φιλοπεριβαλλοντική στάση για 

την διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας ειδικότερα, και το περιβάλλον 

γενικότερα. 

2 .3 Συμμετέχοντες  

   Η εφαρμογή έγινε σε 18 μαθητές, 10 αγόρια και 8 κορίτσια, ηλικίας 11-12 ετών, που 

φοιτούσαν στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου Ασσήρου, Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων είναι μικρός, κάτι που συνηθίζεται στις ποιοτικές έρευνες και δεν αποτελεί 

αδυναμία της έρευνας, καθώς δεν επιδιώκεται η γενίκευση των αποτελεσμάτων, αλλά η 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ΔΜΑ. Η επιλογή των μαθητών έγινε με μοναδικό 

κριτήριο την εύκολη πρόσβαση του ερευνητή στο συγκεκριμένο σχολείο. Οι διδασκαλίες 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα της σχολικής χρονιάς, στις 9, 12, και 14 Ιουνίου 

2017 και η εφαρμογή έγινε από τον ερευνητή. 

2 .4 Εργαλεία αξιολόγησης  

   Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ίδια η ΔΜΑ, αποτελεί ταυτόχρονα προϊόν αλλά και εργαλείο 

της έρευνας. Για την συλλογή των δεδομένων και την αξιολόγηση της ΔΜΑ κατ’ επέκταση, 

χρησιμοποιήθηκαν pre και post tests. Η επιλογή τους προτείνεται από την βιβλιογραφία ως 

μέσο αξιολόγησης των ΔΜΑ, όπως έχει αναλυθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο της 
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παρούσας εργασίας. Τα τεστ προσφέρουν μια εσωτερική αξιολόγηση της ΔΜΑ, διότι εκτός 

των άλλων, συγκρίνουν την αρχική με την τελική γνωστική κατάσταση των μαθητών που 

συμμετείχαν. Εκτός από τα τεστ, αξιοποιήθηκαν και οι καταγραφές του ημερολογίου που 

κρατούσε ο ερευνητής, μετά το τέλος της κάθε διδασκαλίας.  

        2 .4 α) Τα pre/post tests 

     Τα τεστ προελέγχου (pre tests) (βλ. παράρτημα 2, σελ 127) είχαν συνολικά 6 ερωτήσεις, 

σκοπός των οποίων ήταν να καταγράψουν τις αρχικές απόψεις των μαθητών για την 

βιοποικιλότητα και για θέματα που άπτονται αυτής, προκειμένου να συγκριθεί με αυτή που 

θα έχουν με το πέρας της διδακτικής παρέμβασης. Το περιεχόμενο των 2 πρώτων ερωτήσεων 

ήταν σχετικό με την οριοθέτηση της έννοιας. Οι επόμενες 2 ερωτήσεις εξέταζαν την άποψη 

των μαθητών για την σημαντικότητα της βιοποικιλότητας, η 5η ερώτηση αφορούσε στις 

απειλές της και η 6η και τελευταία, στις προτάσεις για την προστασία της. Οι μαθητές 

συμπλήρωσαν τα pre tests πριν την έναρξη της διδασκαλίας και ο χρόνος που χρειάστηκαν 

δεν ξεπέρασε τα 30’. Διευκρινίστηκαν τυχόν απορίες τους και τονίστηκε πως τα tests δεν 

αποτελούν μέσο αξιολόγησης της δικής τους επίδοσης.  

   Τα τεστ μεταελέγχου (post test) (βλ. παράρτημα 2, σελ 127), συμπληρωθήκαν αφού 

ολοκληρώθηκε και η τελευταία διδασκαλία της ΔΜΑ. Τα post tests είχαν συνολικά 7 

ερωτήσεις. Η 1η ερώτηση ζητούσε από τους μαθητές να ορίσουν την βιοποικιλότητα.  Οι 

ερωτήσεις 2, 3 και 4 ήταν κοινές με αυτές, των pre tests, πλην ελάχιστων διαφορών στην 

διατύπωση. Πιο συγκεκριμένα στα pre test επιλέχθηκε η περιγραφική αναφορά στον όρο 

βιοποικιλότητα (η ποικιλία της ζωής πάνω στην γη), καθώς οι μαθητές δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με τον όρο, ενώ στα post tests αναφερόταν ξεκάθαρα ο όρος βιοποικιλότητα. 

Επομένως και αυτές οι ερωτήσεις, εξέταζαν την σημαντικότητα, τις απειλές και τα μέτρα 

προστασίας της βιοποικιλότητας αντίστοιχα. Οι τελευταίες 3 ερωτήσεις, δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στα pre tests και αυτό διότι, είχαν σκοπό την καταγραφή των εμπειριών 

και των εντυπώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές από τις διδασκαλίες. Ο χαρακτήρας τους 

ήταν κατά κάποιο τρόπο, μεταγνωστικός και εξέταζε την κινητοποίηση των μαθητών.  

   2 .4 β) Το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας  

   Πρόκειται για τις σημειώσεις της εκπαιδευτικού κατά την διάρκεια και κατά την 

ολοκλήρωση των διδασκαλιών. Οι σημειώσεις αυτές ακολουθούν την δομή των διδασκαλιών, 

καταγράφουν την εξέλιξή τους, τα σημεία τα οποία δεν λειτούργησαν στην παρέμβαση, 

τυχόν παρεκκλίσεις από αυτήν, αλλά και προτάσεις για διορθώσεις και βελτιώσεις στις 

επιμέρους δραστηριότητες της ΔΜΑ. Ο ρόλος τους είναι κυρίως ενισχυτικός ως προς τα 

δεδομένα των pre και post tests, ενώ σκοπός τους είναι η αποτύπωση των όσων συνέβησαν 

στην διάρκεια των διδασκαλιών. 
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2 .5 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων  

      Για την μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, ψάχνοντας στην βιβλιογραφία, δεν βρέθηκε 

κάποιο προκατασκευασμένο μοντέλο ή κάποια ρουμπρίκα αξιολόγησης που να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για την συγκεκριμένη ΔΜΑ, παρέχοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για 

τον λόγο αυτό, η μέθοδος που επιλέχτηκε ως η καταλληλότερη για την ανάλυση των 

δεδομένων, ήταν αυτή της διαρκούς σύγκρισης (constant comparative method). Οι Glaser 

και Strauss (1967) ήταν αυτοί, που στα μέσα της δεκαετίας του 60΄, πρότειναν την εμπειρικά 

θεμελιωμένη θεωρία (Grounded theory), στον αντίποδα της αναλυτικής επαγωγικής μεθόδου 

που επικρατούσε έως τότε, όντας καταλληλότερη για την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων σε 

κοινωνικές έρευνες. Σύμφωνα με την εμπειρικά θεμελιωμένη έρευνα, δεν υπάρχει εξ αρχής 

κάποιος θεωρητικός προσανατολισμός ή προκατασκευασμένα μοντέλα που στόχο έχουν την 

επαλήθευση ή διάψευση υποθέσεων που ενισχύουν ή αποδεικνύουν υπάρχουσες θεωρίες. Η 

θεωρία προκύπτει από τα δεδομένα, που συλλέγονται με συστηματικό τρόπο και αναλύονται 

με την μέθοδο της διαρκούς σύγκρισης. Από πολλούς μάλιστα, οι δυο αυτοί όροι νοούνται 

συνώνυμοι (Fram, 2013). Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος της διαρκούς σύγκρισης αποτελείται 

από τέσσερα διακριτά, αλλά αλληλοεξαρτώμενα στάδια και αν και πρόκειται για μια 

συνεχόμενη αναπτυξιακή διαδικασία, κάθε στάδιο υπόκειται σε επεξεργασία καθ’ όλη την 

διάρκεια της ανάλυσης, βοηθώντας το επόμενο να αναπτυχθεί (Glaser,1965). Τα τέσσερα 

στάδιά της, είναι τα εξής: 

1. Σύγκριση των γεγονότων που ταιριάζουν σε κάθε κατηγορία (Comparing incidents 

applicable to each category) 

Στο στάδιο αυτό τα δεδομένα διασπώνται σε γεγονότα, και ως τέτοια νοούνται οι 

μικρότερες μονάδες πληροφορίας (π.χ. λέξεις, φράσεις ή προτάσεις), με σκοπό να 

ενταχθούν σε όσες περισσότερες κατηγορίες δύναται να προκύψουν. Βασικός 

κανόνας του σταδίου αυτού είναι: «καθώς κωδικοποιείς ένα γεγονός σε μια 

κατηγορία, σύγκρινέ το με τα προηγούμενα που έχεις κωδικοποιήσει σε αυτήν.» 

(Glaser, 1965 σ.440). Αυτή η διαρκής σύγκριση αρχίζει να δημιουργεί τις θεωρητικές 

ιδιότητες που διακρίνουν την κάθε κατηγορία. 

2. Ενσωμάτωση των κατηγοριών και των ιδιοτήτων τους (Integrating categories and 

their properties) 

Πλέον η διαδικασία σύγκρισης δεν γίνεται μεταξύ των γεγονότων, αλλά μεταξύ των 

γεγονότων και των ιδιοτήτων της κάθε κατηγορίας. Με τον τρόπο αυτό η 

συσσωρευμένη γνώση που προέκυψε χάρη στην συνεχή σύγκριση, πλέον αρχίζει να 

ενσωματώνεται σταθερά. Ο ερευνητής μπορεί στην φάση αυτή να διακρίνει 

ορισμένες θεωρίες που αναδύονται από τις ιδιότητες των κατηγοριών (Glaser, 1965). 

3. Οριοθέτηση της θεωρίας (Delimiting the theory) 
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Η οριοθέτηση αυτή αφορά σε δυο επίπεδα, αφενός στην θεωρία και αφετέρου στην 

λίστα των αρχικών κατηγοριών που προέκυψαν από την συνεχή σύγκριση. Η θεωρία 

γίνεται πλέον πιο σταθερή και αρχίζει να εδραιώνεται, διότι οι τροποποιήσεις στις 

κατηγορίες είναι ολοένα και λιγότερες. Ιδιότητες οι οποίες δεν είναι σχετικές με 

κάποια κατηγορία αποσπώνται, ενώ τυχόν ομοιομορφίες που παρατηρούνται σε 

χαμηλότερα επίπεδα κατάταξης των κατηγοριών, μπορούν να βοηθήσουν στον 

ανασχηματισμό της θεωρίας, βάζοντας όρια στην διατύπωση της ορολογίας. Η 

κωδικοποίηση και η ανάλυση των γεγονότων στο σημείο αυτό, γίνεται πιο επιλεκτικά 

και εστιασμένα, εφόσον οι κατηγορίες είναι θεωρητικά κορεσμένες (Glaser, 1965). 

4. Συγγραφή της θεωρίας (Writing the theory) 

Στο τελευταίο αυτό στάδιο, ο αναλυτής έχει κωδικοποιήσει δεδομένα, έχει εξάγει 

τους κανόνες που διέπουν κάθε κατηγορία, βάσει των οποίων ταξινομούνται τα 

γεγονότα και έχει καταλήξει στην θεωρία του. Ουσιαστικά η συγγραφή της θεωρίας 

συνεπάγεται την συγκέντρωση όλων αυτών τον κανόνων και την αναθεώρηση ή 

περαιτέρω ανάλυση τους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για την εξασφάλιση της 

εγκυρότητας της (Glaser, 1965). 

    Με βάση την συγκεκριμένη μέθοδο, τόσο ο ερευνητής της παρούσας εργασίας, όσο και 

ένας δεύτερος, ανεξάρτητος ερευνητής, κωδικοποίησαν τα δεδομένα, συζήτησαν και 

συμφώνησαν από κοινού για τις κατηγορίες που προέκυψαν. 

2 .6 Ανάλυση δεδομένων  

     Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αναλύθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών 

στα pre/post tests, καθώς επίσης και οι κατηγορίες που προέκυψαν ανά θεματικές ενότητες. 

Οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες δεν είναι τυχαίες, επιλέχθηκαν διότι αντιστοιχίζονται 

και με το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων της ΔΜΑ. 

     Pre tests 

Ενότητα 1η « Η εξοικείωση των μαθητών με τον όρο βιοποικιλότητα »  

Ερώτηση 1 

Έχεις ξανακούσει την λέξη βιοποικιλότητα;         ΝΑΙ        ΟΧΙ 

 Αν ναι, μπορείς να θυμηθείς πού;  

    Σκοπός της συγκεκριμένης ερώτησης, ήταν να σκιαγραφήσει την αρχική εικόνα που 

παρουσιάζουν οι μαθητές σε ό,τι αφορά στην βιοποικιλότητα. Αφενός κατά πόσο η έννοια 

αυτή είναι γνώριμη ή άγνωστη σε αυτούς, και αφετέρου, στην περίπτωση που τους είναι 

γνωστή, να αναφέρουν την πηγή. Δεδομένου ότι το πρώτο σκέλος της ερώτησης 
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χαρακτηρίζεται ως κλειστού τύπου, οι κατηγορίες των απαντήσεων είναι δύο και γνωστές 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ). Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, οι απαντήσεις διαμόρφωσαν 

δύο κατηγορίες, στην πρώτη εντάσσονται αυτές που ανέφεραν το μάθημα της σχολικής 

Γεωγραφίας ως πηγή και στην δεύτερη αυτές κατά τις οποίες οι μαθητές ανέφεραν πως δεν 

θυμούνται.  

Ερώτηση 2 

Τι πιστεύεις πως είναι η βιοποικιλότητα;  

    Στην ανοιχτού τύπου αυτή ερώτηση που αφορά στο περιεχόμενο της έννοιας, οι 

απαντήσεις εντάχθηκαν σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που προσεγγίζουν τον επιστημονικό 

ορισμό και σε αυτές που δηλώνουν άγνοια. Στην πρώτη κατηγορία κριτήριο κατάταξης 

αποτέλεσε η αναφορά σε τουλάχιστον ένα από τα τρία επίπεδα οργάνωσης της 

βιοποικιλότητας (είδη, γονίδια, οικοσυστήματα). Μαθητές οι οποίοι ήταν σε θέση να 

αναγνωρίζουν π.χ. την ποικιλία των ειδών, θεωρήθηκε πως προσεγγίζουν την επιστημονική 

άποψη. Απαντήσεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή ήταν: ‘η ποικιλία των ζωντανών 

οργανισμών σε μια περιοχή’ , ‘πιστεύω ότι είναι η ποικιλία των όντων’. Στην δεύτερη 

κατηγορία εντάχθηκαν απαντήσεις του τύπου: ‘δεν ξέρω’, ‘δεν θυμάμαι’ , ‘κάτι σχετικό με την 

φύση’ που δηλώνουν άγνοια.  

Ενότητα 2η «Η αξία της βιοποικιλότητας» 

Ερώτηση 3 

Θεωρείς ότι η ποικιλία της ζωής πάνω στην γη είναι σημαντική; Αιτιολόγησε την απάντησή 

σου. 

     Στην συγκεκριμένη ερώτηση επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθούν οι αρχικές απόψεις που 

φέρουν οι μαθητές, αναφορικά με την σημαντικότητα της βιοποικιλότητας, είτε την χρηστική 

αξία που φέρει για τον άνθρωπο, είτε την αυταξία της. Οι κατηγορίες που προέκυψαν εδώ 

βάσει των απαντήσεων των μαθητών, ήταν τέσσερις. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν οι 

απαντήσεις που συνδέουν την βιοποικιλότητα με την χρηστική αξία που έχει για τον 

άνθρωπο π.χ. ‘ναι γιατί μας βοηθάει για τις δουλείες ,μας δίνει τροφή και μας βοηθάει να 

ζήσουμε’, ‘ναι γιατί τα φυτά παράγουν οξυγόνο και επειδή τρώμε τα φυτά και τα ζώα.’. Η 

δεύτερη κατηγορία συνδέεται κυρίως με την οικολογική αξία της βιοποικιλότητας, ‘ναι γιατί 

αν δεν υπάρχουν αρκετά ζώα μπορεί να σπάσει η αλυσίδα της φύσης’. Στην τρίτη κατηγορία 

εντάχθηκαν απαντήσεις που χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς, διότι οι μαθητές ναι μεν 

απάντησαν θετικά για την σημαντικότητα της βιοποικιλότητας, δεν το αιτιολόγησαν όμως 

καθόλου ή επαρκώς, π.χ. ‘ναι αλλά δεν ξέρω γιατί’, ‘ναι, γιατί χωρίς ζωή η γη θα είναι άδεια.’, 
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ενώ στην τέταρτη και τελευταία, εντάσσονται απαντήσεις που δηλώνουν άγνοια και 

συγκεκριμένα οι κενές απαντήσεις των μαθητών. 

Ερώτηση 4 

Η διατήρηση της ποικιλίας της ζωής πάνω στην γη έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο. 

Συμφωνείς με την παραπάνω πρόταση; Μπορείς να αναφέρεις 3 παραδείγματα (ή και 

παραπάνω) που να την υποστηρίζουν;  

      Η ερώτηση αυτή, είναι παρόμοια με την προηγμένη. Η βασική τους διαφορά είναι ότι 

πλέον ο άξονας γύρω από τον οποίο εξετάζεται  η σημαντικότητα της βιοποικιλότητας, είναι 

ο άνθρωπος και οι υπηρεσίες που του παρέχει. Επιπλέον, σε αυτή την ερώτηση ζητήθηκε από 

τους μαθητές να αναφέρουν 3 παραδείγματα που αιτιολογούν την άποψή τους. Επομένως από 

μεθοδολογικής άποψης, η ανάλυση έγινε χωρίζοντας τις απαντήσεις σε μονάδες πληροφορίας 

και ως εκ τούτου, το άθροισμα συχνοτήτων που προέκυψε ήταν σαφώς μεγαλύτερο από το 

σύνολο των μαθητών. Αναφορικά με τις κατηγορίες, αυτές ήταν πέντε. Η πρώτη αφορά στην 

άμεση χρηστική αξία της βιοποικιλότητας και σε αυτήν εντάχθηκαν απαντήσεις όπως π.χ. 

‘να τρώμε ζώα (αγριογούρουνα)’, ‘τα ζώα μας δίνουν το κρέας τους και το τρίχωμα τους’, ‘στις 

καλλιέργειες’. Η δεύτερη αφορά στην έμμεση χρηστική της αξία με απαντήσεις όπως ‘ναι 

γιατί χρειαζόμαστε οξυγόνο’, ‘τα δέντρα μας δίνουν οξυγόνο’. Η τρίτη κατηγορία, αφορά στην 

αυταξία της βιοποικιλότητας π.χ. «για να υπάρχει και άλλη ζωή εκτός από τους ανθρώπους» . 

Αν και η κατηγορία της αυταξίας δεν ήταν αναμενόμενη, λαμβάνοντας υπόψη την διατύπωση 

της ερώτησης που κάνει λόγο για την αξία της βιοποικιλότητα για τον άνθρωπο 

συγκεκριμένα (χρηστική αξία), κρίθηκε σημαντική η διατήρηση της, διότι παρέχει μια 

ενδιαφέρουσα πληροφορία. Στην τέταρτη κατηγορία εντάχθηκαν απαντήσεις που ήταν 

ελλιπείς ως προς την αιτιολόγησή τους π.χ. ‘το φαϊ μας δίνει δύναμη’ και στην πέμπτη και 

τελευταία κατηγορία εντάχθηκαν οι απαντήσεις άγνοιας  π.χ. ‘δεν ξέρω’. 

Ενότητα 3η «Οι απειλές στη βιοποικιλότητα»  

Ερώτηση 5 

Ο σημερινός ρυθμός εξαφάνισης της βιοποικιλότητας εξαιτίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, συναγωνίζεται εκείνους των μεγάλων φυσικών καταστροφών του 

παρελθόντος (συγκρούσεις της γης με αστεροειδείς, ασύλληπτης έντασης ηφαιστειακές εκρήξεις 

κλπ.) Μπορείς να αναφέρεις τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες (ή και παραπάνω) που 

ευθύνονται γι’ αυτό;  

    Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον τίτλο της ενότητας, με την ερώτηση 5 επιδιώχθηκε η 

καταγραφή των πρώιμων απόψεων των μαθητών, σχετικά με τις ανθρώπινες απειλές, που 
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υποβαθμίζουν και σταδιακά καταστρέφουν την βιοποικιλότητα. Και στην περίπτωση αυτή, το 

άθροισμα των συχνοτήτων εμφάνισης ορισμένων απαντήσεων είναι μεγαλύτερο από το 

σύνολο των μαθητών, διότι ζητήθηκαν και εδώ έως 3 παραδείγματα. Οι απαντήσεις 

κατατάχθηκαν σε 4 κατηγορίες και για την ονομασία των τριών πρώτων χρησιμοποιήθηκε 

ορολογία από την βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη κατηγορία είχαμε απαντήσεις 

σχετικές με τις καταστροφές των ενδιαιτημάτων π.χ. ‘πυρκαγιές στα δάση εξαιτίας 

τσιγάρων η ενός γυάλινου μπουκαλιού’, ‘καταστρέφουν την φύση και το περιβάλλον’, ‘γιατί 

πετούν απορρίμματα και μπάζα’. Οι απαντήσεις αυτές αφορούν είτε στην καταστροφή τους, 

είτε στην υποβάθμιση, είτε στο κατακερματισμό τους.  Στην δεύτερη κατηγορία έχουμε 

απαντήσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή π.χ. ‘λιώσιμο των πάγων λόγω υπερθέρμανσης 

του πλανήτη που ευθύνονται οι άνθρωποι’. Η τρίτη κατηγορία έχει απαντήσεις που συνδέουν 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες με την υπερεκμετάλλευση των ειδών π.χ. ‘πηγαίνουν για 

κυνήγι όταν δεν πρέπει’, ‘οι άνθρωποι σκοτώνουν τα ζώα’. Η τελευταία κατηγορία 

συμπεριλαμβάνει τις κενές απαντήσεις των μαθητών, επομένως είναι η κατηγορία με τις 

απαντήσεις άγνοιας.  

Ενότητα 4η «Προστασία της βιοποικιλότητας» 

Ερώτηση 6 

Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα πάνω στην γη, αλλά και 

για να εμποδίσουμε την περαιτέρω μείωσή της; Ανέφερε 3 (ή και παραπάνω προτάσεις) 

    Η τελευταία ερώτηση των pre-tests αφορά στις δράσεις για την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας. Βάσει βιβλιογραφίας η προσπάθεια για την προστασία της 

βιοποικιλότητας συνεπάγεται την διατήρηση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Οι 

προσπάθειες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στην επί τόπου (in situ) προσπάθεια 

διατήρησης των ειδών, κυρίως με την δημιουργία προστατευόμενων περιοχών και στην εκτός 

τόπου (ex situ), με την δημιουργία τραπεζών γενετικού υλικού και γενωματικών βιβλιοθηκών 

(τα όσα αναφέρθηκαν, έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας που 

προηγήθηκε). Εκτός από την διατήρηση των ειδών, δράσεις που στοχεύουν στην διατήρηση 

της βιοποικιλότητας είναι και η αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης, η αντιμετώπιση 

των κλιματικών αλλαγών (με λίγα λόγια δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος), ο 

έλεγχος της εμπορικής εκμετάλλευσης των ειδών και των προϊόντων τους και η ανάπτυξη της 

επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας. Οι απαντήσεις των μαθητών, προσέγγισαν ορισμένες 

από τις παραπάνω δράσεις, ωστόσο οι τελικές κατηγορίες που προέκυψαν για την ερώτηση 

αυτή είναι έξι. Η πρώτη είναι σχετική με δράσεις που υποδηλώνουν μια εν γένει 

φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά π.χ. ‘να μην μολύνουμε το περιβάλλον’, ‘να 

χρησιμοποιούμε τα ΜΜΜ’, ‘να μην πετάμε τα σκουπίδια’. Η δεύτερη περιέχει προτάσεις για 
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περιβαλλοντικούς ελέγχους και θέσπιση νόμων που να προστατεύουν την βιοποικιλότητα 

π.χ. ‘περιπολίες λιμενικού’, ‘απαγόρευση παράνομου κυνηγίου-ψαρέματος’. Στην τρίτη 

κατηγορία που προέκυψε, εντάχθηκαν όλες οι απαντήσεις των μαθητών που αναφέρουν 

δράσεις με στόχο την προστασία των ατόμων και των πληθυσμών π.χ. ‘να μην σκοτώνουμε 

τόσα πολλά ζώα’, ‘να μην σκοτώνουμε είδη προς εξαφάνιση’. Η αμέσως επόμενη κατηγορία 

που συναντάται και στην βιβλιογραφία, είναι η διατήρηση των ειδών, είτε αυτή γίνεται ex 

situ είτε in situ. Παραδείγματα που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα εξής: 

‘ειδικά περιβαλλοντικά κέντρα προστασίας ζώων προς εξαφάνιση’, ‘να παίρνουμε τηλέφωνο 

την φιλοζωική’. Φυσικά υπήρχαν και απαντήσεις με ελλιπή αιτιολόγηση π.χ. ‘να βάλουμε 

απαγορευτικές πινακίδες’ οι οποίες διαμόρφωσαν ακόμη μία κατηγορία, καθώς επίσης και οι 

κενές απαντήσεις, οι οποίες δηλώνουν άγνοια, και διαμόρφωσαν την έκτη και τελευταία 

κατηγορία. 

   Post tests 

Ενότητα 1η «Ο ορισμός της βιοποικιλότητας»  

Ερώτηση 1  

Τι είναι η Βιοποικιλότητα; Ποια είναι τα τρία διαφορετικά επίπεδα που εντοπίζεται; 

   Η ερώτηση 1, ζητάει από τους μαθητές να ορίσουν την έννοια της βιοποικιλότητας και 

μάλιστα, να αναφέρουν και τα τρία επίπεδα οργάνωσής της, τα οποία έχουν διδαχθεί. Αυτή 

ακριβώς είναι και η διαφορά της από την αντίστοιχη ερώτηση 2 του pre test, που αποτέλεσε 

και το βασικό κριτήριο διαμόρφωσης των κατηγοριών. Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες που 

προέκυψαν ήταν τέσσερις. Στην πρώτη έχουμε τις απαντήσεις που προσεγγίζουν την 

επιστημονική άποψη, απαντήσεις δηλαδή, στις οποίες οι μαθητές φαίνεται πως 

αναγνωρίζουν μερικά από τα επίπεδα οργάνωσης της βιοποικιλότητας. Η συγκεκριμένη 

κατηγορία αναλύθηκε περαιτέρω σε δύο μικρότερες: απαντήσεις που προσεγγίζουν την 

επιστημονική με αναφορά σε 1 επίπεδο οργάνωσης π.χ. ‘βιοποικιλότητα είναι το σύνολο 

των ζωντανών οργανισμών σε μία περιοχή. Άνθρωπος, ζώα, φυτά’, ‘ζωή εντός 

οικοσυστήματος, τα φυτά εντός οικοσυστήματος, οι μικροοργανισμοί ενός οικοσυστήματος’, και 

απαντήσεις που προσεγγίζουν την επιστημονική με αναφορά σε 2 επίπεδα οργάνωσης π.χ. 

‘ζώα, φυτά, οικοσυστήματα’, ‘βιοποικιλότητα είναι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που υπάρχουν 

σε μία περιοχή. Το ανθρώπινο είδος, τα πολλά είδη, τα οικοσυστήματα’. Υπήρξαν μαθητές που 

ανέφεραν και τα 3 επίπεδα, απαντώντας ουσιαστικά σωστά στην ερώτηση και 

διαμορφώνοντας έτσι την δεύτερη κατηγορία, στην οποία ανήκουν οι σωστές απαντήσεις 

π.χ. ‘βιοποικιλότητα είναι οι ζωντανοί οργανισμοί σε μια περιοχή. 1.οικοσύστημα, 2.διαφορά 

μέσα στα είδη,3. τα είδη’ . Στην τρίτη κατηγορία εντάχθηκαν απαντήσεις που θεωρήθηκαν 
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ελλιπείς, καθώς οι μαθητές δεν αιτιολογούσαν επαρκώς την άποψή τους π.χ. ‘Εντοπίζεται 

στην φύση, στον άνθρωπο και στις συμφωνίες των ανθρώπων για τις παραλίες και τα άλλα 

μέρη’,  και στην τελευταία κατηγορία έχουμε τις απαντήσεις άγνοιας. 

Ενότητα 2η «Η αξία της βιοποικιλότητας» 

Ερώτηση 2 

Η διατήρηση της ποικιλίας της ζωής πάνω στην γη έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο. 

Συμφωνείς; Αν ναι γράψε όσα περισσότερα παραδείγματα μπορείς... 

    Η ερώτηση αυτή είναι ίδια με την ερώτηση 4 από τα pre tests, με την διαφορά ότι 

ζητήθηκε από τους μαθητές να δώσουν όσα περισσότερα παραδείγματα μπορούν και όχι 

μόνο 3. Το περιεχόμενο και ο τρόπος ανάλυσης των δύο ερωτήσεων είναι κοινά. Και σε αυτή 

την περίπτωση επίσης, αν και ζητήθηκαν παραδείγματα της χρηστικής αξίας της 

βιοποικιλότητας για τον άνθρωπο, δόθηκαν και απαντήσεις που αναφέρονταν στην αυταξία, 

ή στην οικολογική της αξία. Παρακάτω δίνονται οι κατηγορίες που προέκυψαν και 

χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων που εντάσσονται σε αυτές:  

άμεση χρηστική αξία π.χ. ‘για να μπορέσει να ζήσει’, ‘αναψυχή’, ‘για να παίρνουμε την 

γούνα των ζώων και να φτιάχνουμε ρούχα και μπουφάν’ 

έμμεση χρηστική αξία π.χ. ‘παίρνουμε το οξυγόνο από τα δέντρα’ 

αυταξία π.χ. ‘έχει σημασία γιατί μας ενδιαφέρουν τα ζώα και τα φυτά όλου του κόσμου’, ‘για 

να έχουμε ποικιλία ζωής’ 

οικολογική αξία π.χ. ‘αν σκοτώνουμε ένα είδος χαλάει η αλυσίδα της ζωής’  

ελλιπείς απαντήσεις π.χ. ‘η τροφή είναι καλή για εμάς’  

απαντήσεις άγνοιας π.χ. ‘δεν ξέρω’ 

Ενότητα 3η «Οι απειλές στη βιοποικιλότητα»  

Ερώτηση 3 

Ο σημερινός ρυθμός εξαφάνισης της βιοποικιλότητας εξαιτίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, συναγωνίζεται εκείνους των μεγάλων φυσικών καταστροφών του 

παρελθόντος (συγκρούσεις της γης με αστεροειδείς, ασύλληπτης έντασης ηφαιστειακές εκρήξεις 

κλπ.) Μπορείς να αναφέρεις τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες (ή και παραπάνω) που 

ευθύνονται γι’ αυτό;  
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    Η ερώτηση 3, είναι ίδια με την ερώτηση 4 του pre tests. Όπως υποδηλώνει και η ενότητα, 

εξετάζονται οι απειλές της βιοποικιλότητας, οι προκαλούμενες από τον άνθρωπο. Ο τρόπος 

ανάλυσης είναι ίδιος με αυτόν στην ερώτηση 4, το ίδιο και οι κατηγορίες (καταστροφή 

ενδιαιτημάτων, υπερεκμετάλλευση ειδών, αταξινόμητες, απαντήσεις άγνοιας)  

Ενότητα 4η «Προστασία της βιοποικιλότητας» 

Ερώτηση 4 

Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα πάνω στην γη, αλλά και 

για να εμποδίσουμε την περαιτέρω μείωσή της; Ανέφερε 3 (ή και παραπάνω προτάσεις) 

      Και η ερώτηση 4 είναι κοινή με την ερώτηση 6 των pre tests  και αφορά τα μέτρα 

προστασία και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η διαδικασία ανάλυσης και οι κατηγορίες 

που προέκυψαν είναι κοινές (φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, περιβαλλοντικοί έλεγχοι-

νόμοι, προστασία ατόμων και πληθυσμών, διατήρηση ειδών, ελλιπείς απαντήσεις, 

απαντήσεις άγνοιας).  

Ενότητα 5η «Κινητοποίηση μαθητών»  

     Η ενότητα αυτή, δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις που είχαν σκοπό την αξιολόγηση των 

διδακτικών στόχων της ΔΜΑ και την αποτύπωση της γνωστικής κατάστασης των μαθητών. 

Σκοπός τους ήταν η καταγραφή της κινητοποίησης των μαθητών και της γνώμης τους για 

σημεία της διδασκαλίας που ήταν πιο ευχάριστα και προξένησαν το ενδιαφέρον τους ή για 

σημεία που δεν τους άρεσαν και που ίσως τους φάνηκαν βαρετά.  

 

Ερώτηση 5 

Τι σου άρεσε περισσότερο στα συγκεκριμένα μαθήματα; 

     Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι απαντήσεις ήταν αυτές που διαμόρφωσαν τις κατηγορίες 

των απαντήσεων. Οι μαθητές στην ερώτηση 5, είτε περιέγραψαν κάποια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα π.χ. ‘περισσότερο μου άρεσε που καταγράψαμε τα είδη των φυτών και ζώων 

στα παρτέρια’, ‘μου άρεσε το παιχνίδι ρόλων’, ‘περισσότερο μου άρεσε που μετρήσαμε τα 

χαρακτηριστικά της τάξης’ , είτε έδωσαν πολύ γενικές π.χ. ‘όλα!’, ‘μου άρεσε που διδαχτήκαμε 

περισσότερα πράγματα σε αυτό τον τομέα της βιοποικιλότητας’. Επομένως αυτές ήταν και οι 2 

κατηγορίες : Περιγραφή συγκεκριμένης δραστηριότητας και Γενικές απαντήσεις. 
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Ερώτηση 6 

Τι δεν σου άρεσε στα συγκεκριμένα μαθήματα; 

     Παρομοίως με την προηγούμενη ερώτηση έτσι και εδώ οι κατηγορίες ήταν οι εξής: 

Περιγραφή συγκεκριμένης δραστηριότητας π.χ. ‘δεν μου άρεσε το παιχνίδι με τις κάρτες’, 

‘δεν μου άρεσε το βίντεο που είδαμε με την καταστροφή του περιβάλλοντος’ 

Γενικές απαντήσεις π.χ. ‘δεν μου άρεσε που οι άνθρωποι καταστρέφουν την βιοποικιλότητα’, 

‘δεν μου άρεσε όταν κάναμε μάθημα’  

Θετικές απαντήσεις, δηλαδή απαντήσεις στις οποίες τα παιδιά δεν είχαν να αναφέρουν κάτι 

αρνητικό ή κάτι που δεν τους άρεσε π.χ. ‘μου άρεσαν όλα’, ‘όλα μου άρεσαν δεν ήταν κάτι που 

δεν μου άρεσε γιατί έμαθα αρκετά πράγματα’ 

Ενότητα 6η Αυτοέλεγχος της μάθησης 

   Με την τελευταία ερώτηση των post tests, επιχειρήθηκε η αυτοαξιολόγηση των μαθητών 

και για την ακρίβεια η αναφορά στις καινούριες γνώσεις, πληροφορίες ή ακόμα και στάσεις 

που απέκτησαν μέσω των διδασκαλιών των ΔΜΑ.  

Ερώτηση 7 

Έμαθες κάτι καινούργιο; Τι ήταν αυτό; 

   Οι απαντήσεις των μαθητών δημιούργησαν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Γνώσεις, απαντήσεις κατά τις οποίες οι μαθητές ανέφεραν κάποια καινούργια γνώση που 

απέκτησαν π.χ. ‘έμαθα για την βιοποικιλότητα’, ‘έμαθα τι είναι η βιοποικιλότητα γιατί πριν δεν 

ήξερα και είναι η ποικιλία της ζωής’, ‘ναι έμαθα τι ακριβώς είναι η βιοποικιλότητα και τις 

διαφορές στα είδη και μέσα σε αυτά’ 

Στάσεις, απαντήσεις όπου οι μαθητές ανέφεραν την απόκτηση μιας νέας στάση ή αξίας μετά 

την ολοκλήρωση της διδασκαλίας π.χ. ‘μάθαμε να προστατεύουμε περισσότερο τα ζώα’, 

‘προστατεύουμε τον πλανήτη’ 

Μη επαρκείς απαντήσεις, κατά τις οποίες οι μαθητές δεν ολοκλήρωσαν ή αιτιολόγησαν 

πλήρως τις απαντήσεις τους π.χ. ‘κάποιες περισσότερες πληροφορίες’ 
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Συγκρίσεις pre-post tests  

    Για τις ενότητες των ερωτήσεων που ήταν κοινές τόσο στα pre όσο και στα post tests, 

πραγματοποιήθηκαν και συγκριτικές αναλύσεις. Για την ακρίβεια η 1η ενότητα (ορισμός της 

βιοποικιλότητας), η 2η (αξίες της βιοποικιλότητας), η 3η (απειλές στη βιοποικιλότητα) και η 4η 

(προστασία της βιοποικιλότητας) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις τους, παρουσιάστηκαν και με 

συγκριτικά γραφήματα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με 

την αλλαγή στην γνωστική κατάσταση των μαθητών μετά την παρέμβαση. Επιπλέον 

παρουσιάστηκε ο αριθμός των κατηγοριών και των παραδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκε 

ανά μαθητή στις ερωτήσεις των ενοτήτων που αναφέρθηκαν, καθώς επίσης και ο μέσος όρος 

τους.   

  Ημερολόγιο εκπαιδευτικού/ερευνήτριας  

    Οι σημειώσεις της εκπαιδευτικού, όπως είναι φυσικό, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν 

αυτούσιες. Χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία ενός ελεύθερου κειμένου, το οποίο 

ακολουθεί την δομή των διδασκαλιών και περιγράφει τι συνέβη σε κάθε φάση και 

δραστηριότητα της ΔΜΑ. Παράλληλα, μέσα στο κείμενο παρουσιάζονται ορισμένα 

προβλήματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια των διδασκαλιών, όπως έγιναν αντιληπτά από 

την εκπαιδευτικό, καθώς επίσης και αξιοσημείωτα περιστατικά που δίνουν πληροφορίες για 

το επίπεδο κατανόησης των μαθητών. Λόγω του ότι οι σημειώσεις αυτές αποτελούν 

συμπληρωματικά δεδομένα των pre και post tests, δεν υπέστησαν κάποια περεταίρω 

επεξεργασία. 
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3. Αποτελέσματα-Συζήτηση  

    Παρακάτω παρουσιάζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα από την εφαρμογή της ΔΜΑ, με 

την παράθεση των αποτελεσμάτων των pre και post  tests ξεχωριστά, αλλά και συγκριτικά. 

Εν συνεχεία παρουσιάζεται η κινητοποίηση των μαθητών, καθώς και η επίγνωση της 

μάθησης τους, όπως  καταγράφηκαν από τις αντίστοιχες ερωτήσεις των post tests. Όλες οι 

ερωτήσεις ανήκουν σε ενότητες με βάση το περιεχόμενο τους, οι οποίες αντιστοιχίζονται και 

με τις διδακτικές ενότητες της ΔΜΑ. 

 3 .1 Αποτελέσματα από τα pre tests 

Ενότητα 1η Η εξοικείωση των μαθητών με τον όρο βιοποικιλότητα  

Ερώτηση 1 

    Στην ερώτηση «έχεις ξανακούσει την λέξη βιοποικιλότητα», η πλειοψηφία των μαθητών 

απάντησε αρνητικά. Μόνο 5 μαθητές απάντησαν θετικά, με τους 3 από αυτούς να αναφέρουν 

το μάθημα της Γεωγραφίας ως πηγή και τους υπόλοιπους 2 να μην θυμούνται από πού. Η 

πλειοψηφία των αρνητικών απαντήσεων δεν ήταν αναμενόμενη. Σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών για την Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού 

(Ερευνώ τον Φυσικό κόσμο), οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν για τα είδη, για τις τροφικές 

αλυσίδες και την ροη ενέργειας μέσα σε αυτές, καθώς και για την έννοια του 

οικοσυστήματος. Όλες αυτές οι έννοιες αφορούν στο περιεχόμενο της βιοποικιλότητας,  

επομένως είναι προφανές, πως δεν είχε γίνει η εισαγωγή του όρου. 

 

Γράφημα 1. Εξοικείωση με τον όρο 'βιοποικιλότητα' 
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Ερώτηση 2 

   Στην ερώτηση «τι πιστεύεις πως είναι η βιοποικιλότητα», και πάλι οι περισσότεροι μαθητές 

(14) απάντησαν πως δεν γνωρίζουν, δεν θυμούνται ή άφησαν κενή την απάντηση. Ωστόσο 4 

από αυτούς, έδωσαν ορισμούς που προσέγγιζαν την επιστημονικά σωστή άποψη. Κριτήριο 

γι’ αυτό, αποτέλεσε το γεγονός ότι συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους τουλάχιστον ένα από 

τα τρία επίπεδα οργάνωσης της βιοποικιλότητας π.χ. ‘η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών 

σε μια περιοχή’ , ‘πιστεύω ότι είναι η ποικιλία των όντων’. Από αυτές τις απαντήσεις φαίνεται 

ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές αντιλαμβάνονται την ποικιλία των ειδών (ένα από τα τρία 

επίπεδα), αλλά δεν την συνδέουν με αυτή των οικοσυστημάτων, παρόλο που έχουν διδαχθεί 

γι’ αυτά. Αναφορικά με το επίπεδο της γονιδιακής ποικιλότητας, είναι λογικό να μην γίνεται 

καμία αναφορά από τους μαθητές αυτής της ηλικίας. Ακόμη μία αξιοσημείωτη παρατήρηση 

είναι ότι οι μαθητές που έδωσαν ορισμό για την βιοποικιλότητα, φαίνεται να την συνδέουν με 

μια συγκεκριμένη περιοχή, γεγονός που είναι πιο κοντά στον επιστημονικό ορισμό της 

βιοκοινότητας. 

 

Γράφημα 2. Ορισμός της βιοποικιλότητας 

 

Ενότητα 2η «Η αξία της βιοποικιλότητας» 

Ερώτηση 3 

    Στην ερώτηση «θεωρείς ότι η ποικιλία της ζωής πάνω στην γη είναι σημαντική; Αιτιολόγησε 

την απάντησή σου » η πλειοψηφία των μαθητών δεν έδωσε ολοκληρωμένες απαντήσεις ή 

απάντησε πως δεν γνωρίζει, γεγονός που θεωρείται  φυσιολογικό από την στιγμή που δεν είχε 

πραγματοποιηθεί η διδακτική παρέμβαση. 6 από τους 18 μαθητές αιτιολόγησαν την άποψη 

τους αναφέροντας παραδείγματα που εντάσσονται στην χρηστική αξία που έχει η 
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βιοποικιλότητα για τον άνθρωπο π.χ.  ‘ναι γιατί τα φυτά παράγουν οξυγόνο και επειδή τρώμε 

τα φυτά και τα ζώα’, ενώ 1 μαθητής απάντησε ‘ναι γιατί αν δεν υπάρχουν αρκετά ζώα μπορεί 

να σπάσει η αλυσίδα της φύσης’, αναδεικνύοντας έτσι την οικολογική αξία της 

βιοποικιλότητας. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, πως κανένας μαθητής, αν και η 

ερώτηση ήταν γενική και δεν εστίαζε στην αξία που φέρει η βιοποικιλότητα αποκλειστικά για 

τον άνθρωπο, δεν ανέφερε κάτι σχετικό με την αυταξία της.  

 

Γράφημα 3α. Αξία βιοποικιλότητας 

 

Ερώτηση 4 

  Στην ερώτηση «η διατήρηση της ποικιλίας της ζωής πάνω στην γη έχει μεγάλη σημασία για 

τον άνθρωπο. Συμφωνείς με την παραπάνω πρόταση; Μπορείς να αναφέρεις 3 παραδείγματα 

(ή και παραπάνω) που να την υποστηρίζουν;» μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είχαν 

παραδείγματα που αφορούσαν στην χρηστική αξία της βιοποικιλότητας. Πιο συγκεκριμένα, 

19 από αυτά αφορούσαν την άμεση π.χ. ‘τα ζώα μας δίνουν το δέρμα τους και το τρίχωμά 

τους, ‘για την μεταφορά των ανθρώπων’, ‘στις καλλιέργειες , ενώ 15 από αυτά αφορούσαν την 

έμμεση με επικρατέστερο το παράδειγμα ότι μας παρέχεται οξυγόνο μέσω των φυτών. Αν 

και από την διατύπωση της ερώτησης ήταν ξεκάθαρο πως αναμενόμενες απαντήσεις θα ήταν 

μόνο οι σχετικές με τα οφέλη που απολαμβάνει ο άνθρωπος από την βιοποικιλότητα, 

αναφέρθηκε και ένα παράδειγμα που αφορά στην αυταξία της ‘για να υπάρχει και άλλη ζωή 

εκτός από τους ανθρώπους’. 
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Γράφημα 3β. Αξία βιοποικιλότητας 

 

Ενότητα 3η «Οι απειλές στη βιοποικιλότητα»  

Ερώτηση 5 

   Στην ερώτηση «Ο σημερινός ρυθμός εξαφάνισης της βιοποικιλότητας εξαιτίας των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συναγωνίζεται εκείνους των μεγάλων φυσικών καταστροφών 

του παρελθόντος (συγκρούσεις της γης με αστεροειδείς, ασύλληπτης έντασης ηφαιστειακές 

εκρήξεις κλπ.) Μπορείς να αναφέρεις τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες (ή και παραπάνω) που 

ευθύνονται γι΄αυτό;» τα περισσότερα παραδείγματα που αναφέρθηκαν αφορούν στην 

καταστροφή των ενδιαιτημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ως 

ενέργειες που καταστρέφουν και απειλούν την βιοποικιλότητα, αυτές κατά τις οποίες 

καταστρέφονται, ρυπαίνονται και υποβαθμίζονται τα ενδιαιτήματα π.χ. ‘καίνε τα δάση’ , 

‘κόβουν τα δέντρα’, ‘γιατί πετούν απορρίμματα και μπάζα’, ‘ο άνθρωπος καταστρέφει το 

περιβάλλον με τις πετρελαιοκηλίδες στην θάλασσα’. Γενικότερα από τις απαντήσεις των 

μαθητών φαίνεται πως συνδέουν τις περιβαλλοντικές καταστροφές με την καταστροφή της 

βιοποικιλότητας. Σίγουρα υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο, οι μαθητές όμως 

δεν ήταν σε θέση να την αιτιολογήσουν επαρκώς. Αμέσως μετά σε συχνότητα εμφάνισης, 

έρχονται οι απαντήσεις άγνοιας μαζί με τις απαντήσεις που σχετίζονται με την 

υπερεκμετάλλευση των ειδών. Όλα τα παραδείγματα σε αυτή την κατηγορία αναφέρονται 

μόνο σε ζώα π.χ. ‘σκοτώνουν είδη προς εξαφάνιση’, ‘πηγαίνουν για κυνήγι όταν δεν πρέπει’, 

τραυματίζουν τα ζώα’. 
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Γράφημα 4. Απειλές στη βιοποικιλότητα 

 

Ενότητα 4η «Προστασία της βιοποικιλότητας» 

Ερώτηση 6 

   Στην ερώτηση 6 «Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα 

πάνω στην γη, αλλά και για να εμποδίσουμε την περαιτέρω μείωσή της; Ανέφερε 3 (ή και 

παραπάνω προτάσεις)» όπως φαίνεται και από το γράφημα 5, τα περισσότερα παραδείγματα 

προτείνουν την θέσπιση νόμων και αυστηρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων π.χ. ‘να 

γυρνάει σε κάθε παραλία το λιμενικό’, ‘να μην κυνηγάμε παράνομα’. Αναφορικά με τα 

παραδείγματα που εντάσσονται στην κατηγορία της προστασίας των ατόμων και των 

πληθυσμών, παρατηρήθηκε και πάλι, ότι οι μαθητές συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους 

μόνο ζώα, ενώ δεν έγινε καμία αναφορά σε είδη φυτών  π.χ. ‘να μην σκοτώνουμε τόσα πολλά 

ζώα’, ‘να μην σκοτώνουμε τα ζώα’. Ίδια συχνότητα εμφάνισης με αυτή την κατηγορία είχαν 

και οι απαντήσεις που σχετίζονται  με μια εν γένει φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά π.χ. 

‘να μην πετάμε σκουπίδια’, ‘να προστατεύουμε το περιβάλλον’, ‘να φυτεύουμε δέντρα’, όπου 

και πάλι βλέπουμε την σύνδεση μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

προστασίας της βιοποικιλότητας, μη επαρκώς αιτιολογημένη. Αξιοσημείωτο και μη 

αναμενόμενο γεγονός, είναι ότι στην κατηγορία  διατήρηση ειδών, η οποία συνεπάγεται την 

ex situ και in situ διατήρηση των ειδών, υπήρχαν δυο απαντήσεις πριν τη διδακτική 

παρέμβαση: ‘ειδικά περιβαλλοντικά κέντρα προστασίας ζώων προς εξαφάνιση’, ‘να παίρνουμε 

τηλέφωνο την φιλοζωική’.  
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Γράφημα 5. Προστασία βιοποικιλότητας 

 

3 .2 Αποτελέσματα από τα post tests 

Ενότητα 1η «Ο ορισμός της βιοποικιλότητας»  

Ερώτηση 1  

   Στην ερώτηση «Τι είναι η Βιοποικιλότητα; Ποια είναι τα τρία διαφορετικά επίπεδα που 

εντοπίζεται;» μόνο 2 από τους συνολικά 18 μαθητές έδωσαν τον πλήρη ορισμό της 

βιοποικιλότητα, αναφέροντας σωστά και τα τρία επίπεδα οργάνωσής της π.χ. ‘είναι η ποικιλία 

ζωής, ποικιλία χλωρίδας, πανίδας, ποικιλία χαρακτηριστικών, ποικιλία οικοσυστημάτων’, 

‘βιοποικιλότητα είναι οι ζωντανοί οργανισμοί σε μια περιοχή. 1.οικοσύστημα, 2.διαφορά μέσα 

στα είδη,3. τα είδη’. Ο αριθμός αυτός δεν θεωρείται ικανοποιητικός, διότι κατά την διάρκεια 

των διδασκαλιών δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από τον διδάσκοντα στο σημείο αυτό. Ωστόσο, η 

πλειοψηφία των μαθητών, προσέγγισε τον επιστημονικό ορισμό της έννοιας αναφέροντας 

είτε 1 επίπεδο π.χ. ‘βιοποικιλότητα είναι το σύνολο των ζωντανών οργανισμών σε μία περιοχή. 

Άνθρωπος, ζώα, φυτά’, ‘η βιοποικιλότητα είναι ποικιλία ζωής. Τα τρία διαφορετικά επίπεδα 

που εντοπίζεται είναι είδη, διαφορετικά είδη, φυτά’, είτε 2 επίπεδα π.χ. ‘διαφορετικά 

οικοσυστήματα, διαφορετικά ζώα, διαφορετικά φυτά’, ‘βιοποικιλότητα είναι όλοι οι ζωντανοί 

οργανισμοί που υπάρχουν σε μία περιοχή. Το ανθρώπινο είδος, τα πολλά είδη, τα 

οικοσυστήματα’. Ουσιαστικά το 56% των μαθητών έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις που 

είτε ήταν σωστές, έδιναν δηλαδή έναν ολοκληρωμένο ορισμό της βιοποικιλότητας που 
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συμπεριελάμβανε και τα 3 επίπεδά της, είτε μερικώς σωστές απαντήσεις, οι οποίες 

προσέγγιζαν τον πλήρη ορισμό, ήταν όμως ελλιπείς διότι συμπεριλάμβαναν 1, ή 2 από τα 

επίπεδα της βιοποικιλότητας.  

 

 

Γράφημα 6. Ορισμός της βιοποικιλότητας 

 

Ενότητα 2η «Η αξία της βιοποικιλότητας» 

Ερώτηση 2 

    Σε αυτή την ερώτηση «Η διατήρηση της ποικιλίας της ζωής πάνω στην γη έχει μεγάλη 

σημασία για τον άνθρωπο. Συμφωνείς; Αν ναι γράψε όσα περισσότερα παραδείγματα 

μπορείς.», η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης των παραδειγμάτων αφορούσε την χρηστική 

αξία της βιοποικιλότητας είτε την άμεση, είτε την έμμεση, ενώ η μικρότερη (με εξαίρεση τα 

ελλιπή παραδείγματα και αυτά που δηλώνουν άγνοια) αφορούσε στην οικολογική αξία 

αυτής. Χαρακτηριστικό είναι πως 5 παραδείγματα μαθητών, ανέφεραν την αυταξία της 

βιοποικιλότητας, αν και η διατύπωση της ερώτησης έκανε λόγω για την αξία που έχει για 

τους ανθρώπους. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με την ανάπτυξη μια 

γενικότερης φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης.  
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Γράφημα 7. Αξία βιοποικιλότητας 

 

Ενότητα 3η «Οι απειλές στη βιοποικιλότητα»  

Ερώτηση 3 

     Σε αυτή την ερώτηση «Ο σημερινός ρυθμός εξαφάνισης της βιοποικιλότητας εξαιτίας των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συναγωνίζεται εκείνους των μεγάλων φυσικών καταστροφών 

του παρελθόντος (συγκρούσεις της γης με αστεροειδείς, ασύλληπτης έντασης ηφαιστειακές 

εκρήξεις κλπ.) Μπορείς να αναφέρεις τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες (ή και παραπάνω) που 

ευθύνονται γι’ αυτό;», τα περισσότερα παραδείγματα συγκεντρώθηκαν στην κατηγορία της 

καταστροφής των ενδιαιτημάτων και για την ακρίβεια, αφορούσαν στην καταστροφή τους 

κυρίως μέσω της μόλυνσης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος π.χ. ‘πετάμε σκουπίδια’, 

‘μολύνουμε το περιβάλλον’, ‘μόλυνση της θάλασσας’. Στην κατηγορία της 

υπερεκμετάλλευσης των ειδών εντάχθηκαν παραδείγματα που αφορούν μόνο τα ζωικά είδη 

και ειδικότερα, ψάρια και ζώα που αποτελούν θηράματα για τους κυνηγούς π.χ. ‘κυνηγάμε 

όταν δεν πρέπει’, ‘υπερβολικό ψάρεμα’ 
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Γράφημα 8. Απειλές στη βιοποικιλότητα 

 

Ενότητα 4η «Προστασία της βιοποικιλότητας» 

Ερώτηση 4 

Στην ερώτηση 4 «Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα πάνω 

στην γη, αλλά και για να εμποδίσουμε την περαιτέρω μείωσή της; Ανέφερε 3 (ή και παραπάνω 

προτάσεις)», τα παραδείγματα στις απαντήσεις των μαθητών διαμορφώθηκαν όπως φαίνεται 

στο γράφημα 9.  

 

Γράφημα 9. Προστασία βιοποικιλότητας 
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3 .3 Αποτελέσματα σύγκρισης pre-post tests 

 Ενότητα 1η «Ο ορισμός της βιοποικιλότητας (συγκριτικά)» 

  Στο γράφημα 10 που παρατίθεται παρακάτω, παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις των 

μαθητών για τον ορισμό της βιοποικιλότητας, πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση. Τα 

αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά και υπάρχει σαφής βελτίωση στην επίδοσή τους. Οι 

περισσότεροι μαθητές φαίνεται να κατανοούν την έννοια της βιοποικιλότητας και είναι σε 

θέση να την ορίζουν. Ο αριθμός των μαθητών που προσέγγισαν την επιστημονική άποψη με 

την απάντησή τους στα post tests ξεπέρασε το διπλάσιο, ενώ οι μαθητές που στα pre tests 

δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν τι είναι η βιοποικιλότητα μειώθηκαν αισθητά και από 14 

έμειναν μόνο 4. Αξίζει να σημειωθεί πως από τους 4 μαθητές που δήλωσαν άγνοια στα post 

tests, οι 2 δεν φάνηκε να αγνοούν εντελώς την έννοια της βιοποικιλότητας, διότι στις 

επόμενες ερωτήσεις που ακολούθησαν, τις σχετικές με την αξία, τις απειλές και την 

προστασία της, έδωσαν πολύ ικανοποιητικές απαντήσεις.  

 

 

Γράφημα 10. Ορισμός βιοποικιλότητας-σύγκριση pre-post tests 

 

Ενότητα 2η «Η αξία της βιοποικιλότητας (συγκριτικά)» 

   Τα γραφήματα 11,12 και 13 παρουσιάζουν συγκριτικά στοιχεία από τις επιδόσεις των 

μαθητών στα pre και post test αναφορικά με την αξία της βιοποικιλότητας. 

    Συνολικά στα pre test τα παραδείγματα των μαθητών ήταν 36, έναντι των post tests που 

ήταν 39(εξαιρούνται οι απαντήσεις άγνοιας). Η διαφορά δεν είναι μεγάλη και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί σημαντική. Ωστόσο αυτό που παρατηρήθηκε ήταν, πως οι απαντήσεις των μαθητών 

στα post test ήταν ποιοτικά θα λέγαμε καλύτερες, και συμπεριελάμβαναν στοιχεία από τις 

διδασκαλίες. Π.χ. η οικονομική αξία της βιοποικιλότητας, η αναψυχή, η χρήση των ζώων για 
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την ένδυση, ήταν απαντήσεις που δεν εμφανιστήκαν καθόλου στα pre tests. Επιπλέον, 

ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι στα post tests είχαμε αύξηση των παραδειγμάτων που 

αφορούν στην αυταξία της βιοποικιλότητας και την εμφάνιση μιας επιπλέον κατηγορίας που 

δεν υπήρχε στα pre tests, την οικολογική αξία (βλ. γράφημα 11). Τα παραδείγματα των 

κατηγοριών αυτών, συνδέονται περισσότερο με την ανάπτυξη μια περιβαλλοντικής 

συνείδησης και τη δημιουργία αντίστοιχων περιβαλλοντικών στάσεων και αυτό αποτελεί 

έναν από τους βασικούς στόχους της ΔΜΑ. 

 

Γράφημα 11. Αξία βιοποικιλότητας-σύγκριση pre-post tests 

    Αναφορικά με τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν από κάθε μαθητή, και πάλι όπως φαίνεται 

από το γράφημα 12, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ένδειξη βελτίωσης των μαθητών από τα pre 

στα post tests. Θετικό μπορεί να θεωρηθεί ότι μόνο 1 μαθητής δεν ανέφερε κάποια κατηγορία 

μετά την διδακτική παρέμβαση και πως επίσης η πλειοψηφία των μαθητών μετά την 

παρέμβαση, ανέφερε παραδείγματα σε τουλάχιστον δύο κατηγορίες. Ο μέσος όρος των 

κατηγοριών που χρησιμοποίησαν οι μαθητές στα pre tests ήταν 1,5, ενώ στα post tests ήταν 

1,3.  

 

Γράφημα 12. Αξία βιοποικιλότητας-κατηγορίες ανά μαθητή 
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   Στο γράφημα 13, παρουσιάζεται ο αριθμός των παραδειγμάτων που ανέφεραν οι μαθητές 

στα pre και post tests. Τόσο στα pre, όσο και στα post tests ο μέγιστος αριθμός 

παραδειγμάτων που δόθηκε από μαθητή ήταν τα 4. Γενικότερα υπήρξε αύξηση στον αριθμό 

των παραδειγμάτων ανά κατηγορία με μοναδική εξαίρεση την κατηγορία του 1 

παραδείγματος, γεγονός που κατ εξαίρεση είναι θετικό, αλλά και στην κατηγορία των 2 

παραδειγμάτων. Ο μέσος όρος των παραδειγμάτων που χρησιμοποίησαν οι μαθητές στα pre 

tests ήταν 2, ενώ στα post test 2,1. 

 

Γράφημα 13. Αξία βιοποικιλότητας-παραδείγματα ανά μαθητή 

 

Ενότητα 3η «Οι απειλές στη βιοποικιλότητα (σύγκριση)» 

  Στην ενότητα αυτήν, την σχετική με τις απειλές για την βιοποικιλότητα, η βελτίωση των 

μαθητών είναι ξεκάθαρη και φαίνεται και στα παρακάτω γραφήματα (14,15,16). Ο συνολικός 

αριθμός των παραδειγμάτων που συγκεντρώθηκαν από τα pre tests ήταν 28, ενώ στα post 

tests ήταν σχεδόν ο διπλάσιος, δηλαδή 55(εξαιρούνται οι απαντήσεις άγνοιας). Σημαντική 

αύξηση παρατηρήθηκε στα παραδείγματα των κατηγοριών «Καταστροφή ενδιαιτημάτων» 

και «Υπερεκμετάλλευση ειδών» και αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός, ότι οι 

δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονταν στην αντίστοιχη ενότητα της ΔΜΑ, εστίαζαν σε 

τέτοιου είδους απειλές. 



69 
 

 

Γράφημα 14. Απειλές στην βιοποικιλότητα-σύγκριση pre-post tests 

    Αναφορικά με τις κατηγορίες  που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές, είναι πολύ θετικό 

το γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών ανέφερε παραδείγματα σε τουλάχιστον 2 κατηγορίες 

μετά την διδακτική παρέμβαση, ενώ επιπλέον αξίζει να αναφερθεί, πως τα παραδείγματα των 

μαθητών που ανήκαν στην κατηγορία άγνοιας (ουσιαστικά οι κενές απαντήσεις ή οι 

απαντήσεις ‘δεν ξέρω’), μειώθηκαν στα μισά. Ο μέσος όρος των κατηγοριών που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές στα pre tests ήταν 1, ενώ στα post tests 1,4.  

 

Γράφημα 15. Απειλές στη βιοποικιλότητα-κατηγορίες ανά μαθητή 

   Στο γράφημα 16, φαίνεται πιο ξεκάθαρα η βελτίωση που παρουσίασαν οι μαθητές μετά την 

διδακτική παρέμβαση στην συγκεκριμένη ενότητα, καθώς φαίνεται και η αύξηση στον 

αριθμό των παραδειγμάτων που ανέφερε ο κάθε μαθητής μεμονωμένα. Ο μέγιστος αριθμός 
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παραδειγμάτων που αναφέρθηκε από μαθητή στα pre tests ήταν τα 3, ενώ στα post tests τα 5. 

Ο μέσος όρος των παραδειγμάτων που έγραψαν οι μαθητές ήταν 1,4 πριν την παρέμβαση και 

3 μετά την παρέμβαση. 

 

Γράφημα 16. Απειλές στην βιοποικιλότητα-παραδείγματα ανά μαθητή 

 

Ενότητα 4η «Η προστασία της βιοποικιλότητας (σύγκριση)» 

   Και στην ενότητα αυτή, κατά την οποία οι μαθητές κλήθηκαν να προτείνουν μέτρα για την 

προστασία της βιοποικιλότητας, υπήρξε βελτίωση πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση. 

Τα παραδείγματα που συγκεντρώθηκαν συνολικά από τις απαντήσεις των μαθητών στα pre 

tests ήταν 34, ενώ στα post tests 54. Στο γράφημα 17, φαίνεται πως τα παραδείγματα των 

μαθητών στα post tests αυξήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες, εκτός από αυτή που αφορούσε 

στους περιβαλλοντικούς ελέγχους και νόμους, όπου η μείωση θεωρείται μικρή, καθώς και 

στην κατηγορία με τις απαντήσεις άγνοιας, όπου κατ’ εξαίρεση, η μείωση είναι θετική. 



71 
 

 

Γράφημα 17. Προστασία βιοποικιλότητας-σύγκριση pre-post tests 

     Αναφορικά με τις κατηγορίες, οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποίησαν παραπάνω από 

μία κατηγορία μετά την διδακτική παρέμβαση. Πιο συγκριμένα οι μαθητές που τα 

παραδείγματα τους αφορούσαν τουλάχιστον δυο κατηγορίες στα post test διπλασιάστηκαν σε 

σύγκριση με αυτούς στα pre test, ενώ οι μαθητές που ανέφεραν παραδείγματα από τρεις 

κατηγορίες από 1 έγιναν 3 (βλ. γράφημα 18). Ο μέσος όρος των κατηγοριών που 

εμφανίστηκαν στα pre tests ήταν 1,2, ενώ στα post tests 1,9. 

 

Γράφημα 18. Προστασία βιοποικιλότητας-κατηγορίες ανά μαθητή 

     Στο γράφημα 19, παρουσιάζεται ο αριθμός των παραδειγμάτων που έγραψε κάθε μαθητής 

στα pre αλλά και στα posts tests. Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν παραπάνω από 3 

παραδείγματα μετά την διδακτική παρέμβαση, ενώ πιο συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος αριθμός 
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παραδειγμάτων που αναφέρθηκαν στα post test ήταν τα 5, ενώ στα pre τα 4. Επιπλέον, 

ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι μόνο ένας μαθητής δεν μπόρεσε να αναφέρει κάποιο 

παράδειγμα μετά την διδακτική παρέμβαση. Ο μέσος όρος των παραδειγμάτων στα pre tests 

ήταν 1,8, ενώ στα post tests έφτασε στα 3. 

 

Γράφημα 19. Προστασία βιοποικιλότητας-παραδείγματα ανά μαθητή 

 

 

3 .4 Αποτελέσματα κινητοποίησης και επίγνωσης μαθητών  

Ενότητα 5η «Κινητοποίηση μαθητών»  

   Στην ερώτηση «Τι σου άρεσε περισσότερο στα συγκεκριμένα μαθήματα;», όλοι οι μαθητές 

απάντησαν θετικά. Οι απαντήσεις τους αφορούσαν κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή 

ήταν πολύ γενικές π.χ. ‘όλα!’, ‘το ότι δεν γράφαμε πολύ’. Συγκεκριμένα 9 μαθητές ανέφεραν 

την δραστηριότητα καταγραφής της βιοποικιλότητας της αυλής, 2 το παιχνίδι ρόλων και 1 

την δραστηριότητα καταγραφής της ποικιλότητας εντός των ειδών.  
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Γράφημα 20. Κινητοποίηση μαθητών (α) 

   Στην ερώτηση «Τι δεν σου άρεσε στα συγκεκριμένα μαθήματα;», η πλειοψηφία των μαθητών 

δεν είχε να αναφέρει κάτι αρνητικό. Μόνο 6 ήταν οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά και 

πιο συγκεκριμένα οι 2 από αυτούς ανέφεραν κάποια δραστηριότητα της ΔΜΑ, ενώ οι 

υπόλοιποι 4 ανέφεραν κάτι γενικό π.χ. ‘δεν μου άρεσε όταν κάναμε μάθημα’, ‘δεν μου άρεσε 

που οι άνθρωποι καταστρέφουν την βιοποικιλότητα’, ‘η βαρεμάρα μέσα στην τάξη’.  

 

Γράφημα 21. Κινητοποίηση μαθητών (β) 

 

   Επομένως, όπως φαίνεται συνδυαστικά και από τις 2 ερωτήσεις στην ενότητα αυτή, η 

πλειοψηφία των μαθητών, αντιμετώπισε θετικά την ΔΜΑ και τις επιμέρους δραστηριότητές 

της. 
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Ενότητα 6η Αυτοέλεγχος της μάθησης 

   Στην ερώτηση «Έμαθες κάτι καινούργιο; Τι ήταν αυτό;» οι περισσότεροι μαθητές 

απάντησαν πως έμαθαν τι είναι η βιοποικιλότητα, αναφέρθηκαν δηλαδή σε κάποια καινούρια 

γνώση. Ωστόσο μόνο ένας από αυτούς έδωσε και τον ορισμό της, επιβεβαιώνοντας ότι όντως 

γνωρίζει τι είναι η βιοποικιλότητα. 4 μαθητές ανέφεραν παραδείγματα σχετικά με κάποιες 

στάσεις που απέκτησαν π.χ. ‘μάθαμε να προστατεύουμε περισσότερο τα ζώα’, ‘προστατεύουμε 

τον πλανήτη’. 

 

Γράφημα 22. Επίγνωση μαθητών 

 

3.5 Αποτελέσματα από το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού  

Ημερομηνία: 9/6/17 

1η ενότητα : «Τι είναι η βιοποικιλότητα;» 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (5η και 6η ) 

Η διδασκαλία ήταν σχεδιασμένη να ξεκινήσει με μια εισαγωγική δραστηριότητα, σκοπός της 

οποίας ήταν η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της βιοποικιλότητας, που αποτελεί την 

κεντρική έννοια ολόκληρης της ΔΜΑ. Η γνωστική κατάσταση των μαθητών αναφορικά με 

την έννοια ήταν ελλιπής, γεγονός που έγινε αντιληπτό από την πρώτη στιγμή, όταν τους 

δόθηκαν τα pre test για συμπλήρωση.  

ΜΑΘΗΤΗΣ: «κυρία αν δεν ξέρουμε τι είναι η βιοποικιλότητα τι να γράψουμε;» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: «αυτό ακριβώς, ότι δεν ξέρεις ή μπορείς να αφήσεις κενή την απάντηση. 

Ότι δεν γνωρίζετε, μπορείτε να το αφήσετε κενό ή να γράψετε απλά, δεν ξέρω.» 
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Η άγνοια των μαθητών ήταν κάτι αναμενόμενο, αυτό όμως που δεν είχε προβλεφτεί, ήταν ότι 

θα ήταν μαζική, και πως θα αφορούσε το σύνολο της τάξης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι 

μαθητές φαίνονταν σαν να μην έχουν ιδέα για το τι σημαίνει η λέξη βιοποικιλότητα και 

ακόμη περισσότερο, σαν να την άκουγαν πρώτη φορά. Για τον λόγο αυτό, και για να 

μπορέσει να συνεχιστεί η διδασκαλίας σύμφωνα με το πλάνο της, η εκπαιδευτικός  

παρότρυνε τους μαθητές να κάνουν ανάλυση της λέξης στα δύο συνθετικά της, ώστε να 

βοηθηθούν με την ερμηνεία της σε ένα πρώτο στάδιο.  

Εισαγωγική δραστηριότητα με χαρτάκια post it: οι μαθητές ήταν αρκετά διστακτικοί 

μήπως γράψουν κάτι που δεν είναι σωστό στο χαρτάκι. Η εκπαιδευτικός προσπάθησε να τους 

εξηγήσει πως δεν υπάρχει λάθος ή σωστό σε αυτή την δραστηριότητα, και ότι απλά θα πρέπει 

να γράψουν ότι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε την λέξη βιοποικιλότητα. Οι απαντήσεις 

των μαθητών στα χαρτάκια ήταν: ζώα (10 μαθητές), ποικιλία ζωής (2 μαθητές), φυτά (2 

μαθητές), φύση (1 μαθητής), άνθρωπος (1 μαθητής). Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένας 

αρχικός χάρτης εννοιών με κεντρική έννοια την βιοποικιλότητα. 

Φύλλο εργασίας 1.1 «Γνωρίζοντας την βιοποικιλότητα της σχολικής αυλής»  

Χρειάστηκαν αρκετά λεπτά, ώστε να συντονιστούν οι ομάδες των μαθητών. Η διάταξη των 

θρανίων ήταν μετωπική, σε σειρές. Η εκπαιδευτικός άλλαξε την διάταξη τους, οργανώνοντάς 

τα σε ομάδες, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο, παρά μόνο την εγγύτητα των θρανίων 

από την αρχική διάταξη που είχαν. Προέκυψαν 2 ομάδες των 5 ατόμων και 2 ομάδες των 4. 

Μόλις ανακοινώθηκε στους μαθητές ότι θα εργαστούν ομαδικά στον χώρο της σχολικής 

αυλής, πολλοί το θεώρησαν ως ευκαιρία να χάσουν μάθημα. Για τον λόγο αυτό, η 

εκπαιδευτικός διέθεσε κάποια παραπάνω λεπτά, για να εξηγήσει στους μαθητές τον τρόπο με 

τον οποίο θα δουλέψουν στα παρτέρια της αυλής και τους διευκρίνισε ότι έχουν 20 λεπτά για 

να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας της ομάδας τους. Επιπλέον τους έβαλε να αναθέσουν 

ρόλους στα μέλη της ομάδας τους.  

Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας η εκπαιδευτικός γυρνούσε από ομάδα σε ομάδα για 

να λύσει τυχόν απορίες και να επιβλέπει τον τρόπο που δουλεύουν οι μαθητές. 

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε συμμετοχή και μάλιστα από όλα τα μέλη των ομάδων. Ορισμένοι 

μαθητές ρωτούσαν για τις ονομασίες των φυτών που κατέγραφαν ενώ κάποιοι άλλοι έδιναν 

λανθασμένες ονομασίες.  

ΜΑΘΗΤΗΣ: «Κυρία πώς το λένε αυτό το δέντρο;» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟΣ: «Είναι λεύκα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ονομασία των φυτών. Αν 

δεν ξέρετε το όνομά τους μπορείτε απλά να γράψετε δέντρο 1 ή φυτό 1 και να πάρετε και ένα 
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δείγμα από τα φύλλα τους για να μας το δείξετε. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε πόσα 

είναι τα διαφορετικά φυτά στο παρτέρι, ο αριθμός τους.» 

Η σύγκριση των όσων έγραψαν οι ομάδες στα φύλλα εργασίας τους και η συζήτηση για το 

ποιο παρτέρι της αυλής είχε την μεγαλύτερη ποικιλία ζωής έγινε στην αυλή, θέλοντας να  

εκμεταλλευτούμε ως κίνητρο, το γεγονός ότι οι μαθητές ένιωθαν πως κάνουν κάτι 

διαφορετικό, που δεν θεωρούσαν μάθημα.  

Φύλλο εργασίας 1.2 «Καταγραφή των χαρακτηριστικών των μαθητών της τάξης» 

Για την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 1.2 οι μαθητές επέστρεψαν στην τάξη. Αφού τους 

δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και οδηγίες ξεκίνησαν να δουλεύουν στις ομάδες τους 

για την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας. Δεν ήταν εύκολο όμως να συντονιστούν για να 

μετρήσουν τα χαρακτηριστικά όλων των συμμαθητών τους, με αποτέλεσμα να επικρατεί 

φασαρία και μια γενικότερη σύγχυση. Έτσι λοιπόν η εργασία έγινε ομαδικά. Κάθε φορά που 

ένας μαθητής είχε το χαρακτηριστικό που διάβαζε η εκπαιδευτικός, σήκωνε το χέρι του. Με 

τον τρόπο αυτό μετρήθηκε η ποικιλία των χαρακτηριστικών μέσα στην τάξη. Οι μαθητές 

διάβασαν το πλαίσιο στο φύλλο εργασίας και συζήτησαν την διαφορά μεταξύ των δύο 

δραστηριοτήτων: την βιοποικιλότητα στην αυλή, που αφορούσε στα διαφορετικά είδη, και 

την βιοποικιλότητα των χαρακτηριστικών, που αφορούσε στο ίδιο είδος, το ανθρώπινο. 

Επιπλέον προβλήθηκαν και εικόνες από ράτσες σκύλων και γάτων και ποικιλίες μήλων, για 

να μην περιοριστούμε στο ανθρώπινο είδος. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: «…και πού πιστεύετε ότι οφείλονται αυτές οι διαφορές στα 

χαρακτηριστικά;» 

ΜΑΘΗΤΗΣ: «Στο DNΑ… τα κληρονομούμε από τους γονείς μας…» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: «Πολύ σωστά, στο DNA μας, ή αλλιώς στο γενετικό υλικό του καθενός, 

το οποίο βρίσκεται στα γονίδιά μας. Εκεί υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες που είναι 

ξεχωριστές για τον καθένα μας και που ευθύνονται για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

έχουμε, όπως το χρώμα των ματιών και των μαλλιών μας. Το ίδιο ισχύει και για τις διαφορές 

στα ζώα, όπως είδαμε με τις ράτσες των σκύλων, αλλά και στα φυτά, όπως στο παράδειγμα με 

τις ποικιλίες των μήλων»  

Δυστυχώς κάπου εκεί χτύπησε το κουδούνι για το σχόλασμα. Η εκπαιδευτικός δεν πρόλαβε 

να κάνει καμία αναφορά στην βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων και να μοιράσει το σχετικό 

φύλλο εργασίας (1.3). Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δύο τελευταίες διδακτικές 

ώρες είναι μικρότερες σε διάρκεια, κάτι το οποίο γνωρίζαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να 

αποφύγουμε, διότι αυτές οι ώρες μας παραχωρήθηκαν από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Ο 
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συνολικός χρόνος διδασκαλίας ήταν 60 λεπτά, 40 λεπτά την πρώτη ώρα και μόλις 20 λεπτά 

την δεύτερη.  

 

Ημερομηνία: 12/6/17 

2η ενότητα «Η αξία της βιοποικιλότητας»  

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα ( 5η ) 

Η διδασκαλία δεν ξεκίνησε όπως ήταν προγραμματισμένη και αυτό διότι χρειάστηκε να 

συνεχιστεί το κομμάτι της προηγούμενης ενότητας που δεν ολοκληρώθηκε λόγω έλλειψης 

χρόνου. Η εκπαιδευτικός αυτή την φορά προσπάθησε να είναι πιο αυστηρή με την τήρηση 

του χρονοδιαγράμματος για να προλάβουν να γίνουν όλες οι δραστηριότητες. Λόγω του ότι 

ήταν Δευτέρα και είχε μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο, ζήτησε από τα παιδιά να θυμηθούν τι 

έκαναν την προηγουμένη φορά και έτσι να φρεσκαριστεί η μνήμη τους, ενώ παράλληλα 

σχεδίασε ξανά τον χάρτη εννοιών που είχαν φτιάξει την προηγούμενη φορά με τα χαρτάκια 

post it στον πίνακα. Οι ομάδες των μαθητών παρέμειναν όπως ήταν φυσικό, ως είχαν. Από 

την προηγούμενη διδασκαλία όμως, είχε παρατηρηθεί πως η σύστασή τους δεν ήταν 

λειτουργική και πως θα έπρεπε εξαρχής να έχουμε συμβουλευτεί τον δάσκαλο της τάξης για 

έναν πιο αποτελεσματικό χωρισμό τον ομάδων.  

Φύλλο εργασίας 1.3 α-δ «Βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων» 

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας δεν ενθουσίασε τους μαθητές, διότι δυσκολεύτηκαν να 

καταγράψουν τα ζώα και τα φυτά που εντοπίζονται σε κάθε ένα από τα διαφορετικά 

οικοσυστήματα που τους δόθηκαν. Η εργασία αυτή ήταν σχεδιασμένη να υλοποιηθεί και με 

την βοήθεια του διαδικτύου, όπου οι μαθητές θα μπορούσαν να αναζητούσαν τα διάφορα ζώα 

και φυτά που διαβιώνουν στα οικοσυστήματα που τους δόθηκαν. Την συγκεκριμένη μέρα 

όμως υπήρχε ένα γενικότερο πρόβλημα σε όλο το σχολείο με την σύνδεση στο διαδίκτυο και 

έτσι περιοριστήκαμε στα όσα γνώριζαν ήδη οι μαθητές. Δεν ήταν σίγουροι για το αν τα ζώα 

και τα φυτά που έγραφαν βρίσκονται όντως στα εικονιζόμενα οικοσυστήματα και ρωτούσαν 

διαρκώς αν αυτά που έγραφαν ήταν σωστά. Επίσης τους μπέρδεψε το γεγονός ότι οι 

φωτογραφίες ήταν συγκεκριμένες π.χ. το δάσος του Σέιχ Σου, η παραλία του ναυαγίου στην 

Ζάκυνθο. 

ΜΑΘΗΤΗΣ: «Κυρία στο Σέιχ Σου έχει ελάφια;» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: «Έχει κυρίως ζαρκάδια. Αλλά επειδή βλέπω ότι δυσκολεύεστε σκεφτείτε 

γενικότερα τα ζώα και φυτά που συναντάμε στα δάση και όχι συγκεκριμένα στο Σέιχ Σου. 
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Αντίστοιχα και οι υπόλοιπες ομάδες. Επίσης δεν είναι ανάγκη να ρωτάτε για το κάθε τι που 

γράφετε αν είναι σωστό. Γράψτε ότι νομίζετε και θα τα διαβάζουμε όλοι μαζί στην τάξη» 

Αφού ολοκλήρωσαν και οι τέσσερις ομάδες την εργασία τους, ένας αντιπρόσωπος από την 

κάθε μία σηκωνόταν και παρουσίαζε τα όσα έγραψαν, δείχνοντας παράλληλα και την εικόνα 

του οικοσυστήματος της ομάδας του. Όπως ήταν λογικό υπήρχαν και λανθασμένες 

απαντήσεις. Στόχος όμως της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να αντιληφτούν οι 

μαθητές, ότι υπάρχει ποικιλία και στα οικοσυστήματα και ότι από αυτά εξαρτάται και η 

ποικιλία των ζωντανών οργανισμών που ζουν εκεί. Αυτό ήταν και το τελικό συμπέρασμα από 

την δραστηριότητα, το οποίο διατυπώθηκε ξεκάθαρα.  

Με την ολοκλήρωση και αυτού του φύλλου εργασίας, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή και με τα 

τρία επίπεδα της βιοποικιλότητας και ήταν σε θέση να κατανοήσουν πλέον τον πλήρη ορισμό 

της. Έγινε συζήτηση-ανακεφαλαίωση με σκοπό να συνδεθούν όσα έκαναν στα 3 φύλλα 

εργασίας. Οι μαθητές εύκολα μπορούσαν να διακρίνουν και να ονομάζουν τα τρία επίπεδα. Η 

εκπαιδευτικός έκρινε πως οι μαθητές είχαν εμπεδώσει τα όσα διδάχθηκαν και πέρασε στην 

ανακοίνωση του πλήρη ορισμού της βιοποικιλότητας κάνοντας παράλληλα το εξής σχήμα 

στον πίνακα, θεωρώντας πως η οπτική αναπαράσταση θα συμβάλει στην περαιτέρω 

κατανόηση και απομνημόνευση του ορισμού. 

 

 

 

                             ειδών                   εντός των ειδών                 οικοσυστημάτων   

Στην συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να ξανακοιτάξουν το σχήμα που υπήρχε στον 

πίνακα με τα χαρτάκια post it και να σκεφτούν αν κάποιο χαρτάκι πρέπει να βγει, ή να 

προστεθεί. Ομόφωνα οι μαθητές συμφώνησαν πως δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί κάποιο 

χαρτάκι και πως πρέπει να προστεθούν δύο, ένα με την λέξη οικοσύστημα και ένα με την λέξη 

dna. Επιπλέον προστέθηκαν οι λέξεις : ζωντανά όντα, χαρακτηριστικά, πολλή ζωή. 

Προβολή βίντεο ( https://www.youtube.com/watch?v=ZKjilu4cLyw ):  Για να κλείσει η 

πρώτη ενότητα και για να χαλαρώσουν οι μαθητές η εκπαιδευτικός τους έδειξε το 

συγκεκριμένο βίντεο. Παρακολουθούσαν με προσοχή, χαμογελούσαν και σχολίαζαν μεταξύ 

τους τα περίεργα ζώα που είδαν.  

Παιχνίδι με σπάγκο: Στην αρχή οι μαθητές ήταν διστακτικοί και δεν υπήρχε μεγάλη 

προθυμία για συμμετοχή. Εν τέλει βρέθηκαν οι εθελοντές για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 

βιοποικιλότητα 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKjilu4cLyw
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Επέλεξαν να αναπαραστήσουν το οικοσύστημα της παραλίας του ναυαγίου στην Ζάκυνθο και 

πιο συγκεκριμένα διάλεξαν τους παράγοντες: άνθρωπος, αχινός, χελώνα καρέτα καρέτα, φύκι, 

καβούρι, ψάρι. Η εκπαιδευτικός έδωσε το πρώτο παράδειγμα και στην συνέχεια πήραν την 

σκυτάλη οι μαθητές που ήταν στα θρανία, φτιάχνοντας προτάσεις που συνέδεαν τους 

παράγοντες του οικοσυστήματος. Η πλειοψηφία αυτών ήταν τροφικές σχέσεις. Αφού 

μπλέχτηκαν αρκετά οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων και κατ’ επέκταση και οι μαθητές με 

το κουβάρι, η εκπαιδευτικός ξεκίνησε να τις διαταράσσει. Συνέχισαν οι μαθητές με τελικό 

αποτέλεσμα το αναμενόμενο, ο ένας μαθητής να παρασύρει τον άλλο και να πέσουν τελικά 

όλοι κάτω. Όλο αυτό τροφοδότησε την συζήτησή για την αξία της βιοποικιλότητας και εκεί 

ακούστηκαν για πρώτη φορά απόψεις σχετικές με την αλυσίδα της ζωής, αλλά και την 

αυταξία της βιοποικιλότητας, οι οποίες εμφανίστηκαν και στα post tests. Γενικότερα ήταν μια 

πετυχημένη δραστηριότητα, την οποία οι μαθητές ήθελαν να επαναλάβουμε.  

Με το τέλος και αυτής της δραστηριότητας χτύπησε το κουδούνι. Έμεινε και πάλι μια 

εκκρεμότητα, το φύλλο εργασίας 2.1. 

 

Ημερομηνία: 14/6/17 

3η ενότητα «Απειλές και προστασία της βιοποικιλότητας» 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες(1η και 2η)  

Η διδασκαλία ξεκίνησε και πάλι με μια ολιγόλεπτη κουβέντα για να θυμηθούν οι μαθητές τι 

έκαναν στο προηγούμενο μάθημα. Οι περισσότεροι ανέφεραν το παιχνίδι με τον σπάγκο και 

ζητούσαν μάλιστα να επαναληφτεί. Κατόπιν η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να 

αναφέρουν για ποιο λόγο θεωρούν ότι η βιοποικιλότητα είναι σημαντική. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: «Και τελικά, γιατί χρειαζόμαστε την βιοποικιλότητα;» 

ΜΑΘΗΤΗΣ 1: « γιατί χωρίς αυτή σπάει η αλυσίδα της ζωής» 

ΜΑΘΗΤΗΣ 2: «γιατί δεν θα έχουμε να φάμε» 

ΜΑΘΗΤΗΣ 3: «Θα εξαφανιστούν τα είδη» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: «και τι μας πειράζει αυτό;» 

ΜΑΘΗΤΗΣ 3: «μπορεί από κάποιο φυτό να βρούμε το φάρμακο για τον καρκίνο…»   
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Φύλλο εργασίας 2.1 «Η αξία της βιοποικιλότητας» 

Πρόκειται για το φύλλο εργασίας της προηγούμενης διδακτικής ενότητας(2η) , το οποίο λόγω 

έλλειψης χρόνου, μεταφέρθηκε στην 3η διδακτική ενότητα. Όλες οι ομάδες συμπλήρωσαν 

σχετικά γρήγορα το φύλλο και δεν φάνηκε να δυσκολεύονται κάπου. Δύο αντιπρόσωποι από 

κάθε ομάδα έκαναν την δραματοποίηση του διαλόγου στην άσκηση 1β και παρακάτω 

βρίσκονται οι απαντήσεις των ομάδων, που απ’ ότι φαίνεται είναι επηρεασμένες από το 

παιχνίδι με το σπάγκο της 2ης διδακτικής ενότητας. 

ΟΜΑΔΑ 1: «Διαφωνώ κύριε μου, γιατί αν ένα είδος εξαφανιστεί η αλυσίδα θα σπάσει και θα 

υπάρξουν διαταραχές στο περιβάλλον» 

ΟΜΑΔΑ 2: «Κάνεις λάθος φίλε μου. Η χελώνα καρέτα-καρέτα είναι είδος υπό εξαφάνιση. Αν 

συνεχίσουν να την σκοτώνουν θα χαλάσει όλη η τροφική αλυσίδα.» 

ΟΜΑΔΑ 3: «Διαφωνώ με αυτό που λέτε, διότι μπορεί να εξαφανιστεί το είδος της χελώνας.» 

ΟΜΑΔΑ 4: « Και αυτό είναι κάτι σοβαρό. Εξαφανίζοντας ένα ζώο, επηρεάζεται η τροφική 

αλυσίδα με σοβαρές επιπτώσεις.» 

Στην συνέχεια για την άσκηση 2 του φύλλου εργασίας οι μαθητές αναζήτησαν στο google για 

το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών. Αφού διευκρινίστηκε τι ακριβώς είναι, η κάθε 

ομάδα έγραψε τον λόγο για τον οποίο πιστεύει πως δημιουργήθηκε ένα τέτοιο βιβλίο. 

ΟΜΑΔΑ 1: «Για να ξέρουν οι πολίτες ποια είναι τα απειλούμενα είδη και να τα προστατεύουν»  

ΟΜΑΔΑ 2: « Για να υπενθυμίζει στους ανθρώπους ποια είναι τα απειλούμενα ζώα»  

ΟΜΑΔΑ 3: «Γράφτηκε για τα απειλούμενα ζώα της φύσης και για να ξέρουμε ποιο είδος είναι 

υπό εξαφάνιση» 

ΟΜΑΔΑ 4: «Για να ενημερώνει τους πολίτες για τα απειλούμενα ζώα ολόκληρου του κόσμου 

με σκοπό να τα προστατεύουν» 

Προβολή βίντεο: (https://www.youtube.com/watch?v=QAEE3HN1RM0&t=135s 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&t=10s)  

Τα συγκεκριμένα βίντεο προβλήθηκαν για να προβληματίσουν τους μαθητές και να τους 

κάνουν να σκεφτούν τις απειλές που υφίσταται η βιοποικιλότητα. Και σε αυτή την περίπτωση 

υπήρχε ενδιαφέρον από τους μαθητές, ενώ επικρατούσε απόλυτη ησυχία κατά την διάρκεια 

της προβολής. Το πρώτο βίντεο προβλήθηκε μέχρι το 1:40’,διότι μόνο το κομμάτι αυτό ήταν 

σχετικό με τις απειλές για την βιοποικιλότητα, και επειδή υπήρχε αγγλική εκφώνηση, η 

https://www.youtube.com/watch?v=QAEE3HN1RM0&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU&t=10s
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εκπαιδευτικός σταματούσε το βίντεο, όπου ήταν απαραίτητο, για να μεταφράζει στους 

μαθητές. Για το δεύτερο βίντεο δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Ως συνέχεια της προβολής των 

βίντεο, με την βοήθεια των μαθητών η εκπαιδευτικός κατέγραψε στον πίνακα ανθρώπινες 

δραστηριότητες που καταστρέφουν την βιοποικιλότητα. Η πλειοψηφία αυτών αφορούσε την 

καταστροφή του περιβάλλοντος γενικότερα. Για να γίνει η αναφορά και στις φυσικές 

καταστροφές που απειλούν την βιοποικιλότητα, ξεκίνησε μία συζήτηση για τους 

δεινόσαυρους και το πώς εξαφανίστηκαν. Αναφέρθηκαν λοιπόν και φυσικές καταστροφές 

μαζί με τις ανθρωπογενείς απειλές της βιοποικιλότητας. 

Παιχνίδι με κάρτες: η δραστηριότητα αυτή, εν τέλει,  δεν ήταν απαραίτητη. Σκοπός της 

ήταν να φανεί πως κάθε απειλή της βιοποικιλότητας, προερχόμενη από ανθρώπινες ενέργειες, 

μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι μαθητές τελείωσαν πολύ γρήγορα και τους φάνηκε βαρετό. 

Παιχνίδι ρόλων: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν ο 

συντονισμός των μαθητών, ο οποίος δυσκόλεψε αρκετά την εκπαιδευτικό. Ένας μαθητής από 

κάθε ομάδα ήταν αντιπρόσωπος και έπαιζε έναν από τους ρόλους του παιχνιδιού. Ως 

δήμαρχος επιλέχτηκε ένας από τους πιο δημοφιλής μαθητές, που δεν παρουσίαζε ιδιαίτερο 

κίνητρο κατά την διάρκεια των διδασκαλιών.  Δεν μπόρεσε να καθοδηγήσει την συζήτηση 

και τον βοήθησε η εκπαιδευτικός. Τα επιχειρήματα υπέρ των χελωνών ήταν λίγα και μη 

αιτιολογημένα. Σχεδόν όλοι  συμφωνούσαν στο να χτιστούν ξενοδοχεία, ακολουθώντας το 

παράδειγμα του δήμαρχου που είχε ταχθεί υπέρ των ξενοδόχων. Δεν ακούστηκαν πολλά 

επιχειρήματα υπέρ των χελωνών, ωστόσο η πλειοψηφία (13 μαθητές) ψήφισε τελικά να μην 

χτιστούν τα ξενοδοχεία. Από τον εκπρόσωπο των ξενοδόχων ακούστηκαν απόψεις του τύπου 

«δεν μας νοιάζει αν πεθάνουν οι χελώνες, θα χτιστούν ξενοδοχεία.». Η άποψη αυτή δεν 

αντικρούστηκε με κάποιο αιτιολογημένο αντεπιχείρημα, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν επικράτησε, 

γεγονός που συνδέεται με την υιοθέτηση μια γενικότερης φιλοπεριβαλλοντικής στάσης.  

Το κουδούνι χτύπησε πάνω στην ώρα. Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας είχαμε και το 

τέλος της διδασκαλίας.  
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4.Συμπεράσματα  

  Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η αποτίμηση της συνολικής πορείας της έρευνας. Για την 

ακρίβεια, εξετάζεται κατά πόσο τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής απαντήθηκαν και κατ’ 

επέκταση, εφόσον πρόκειται για μία ΔΜΑ, εάν αυτή θεωρήθηκε αποτελεσματική και 

επιτυχημένη ως προς τους στόχους της. Επιπλέον σχολιάζονται και τα αδύναμα και δυνατά 

σημεία της, όπως αυτά προέκυψαν από τα αποτελέσματα των pre και post tests, καθώς και 

από το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού. Στο τέλος παρατίθενται οι βελτιωτικές προτάσεις για 

την ΔΜΑ με βάση τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, ορισμένοι περιορισμοί που απορρέουν από 

την συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και προτάσεις για την συνέχιση της έρευνας. 

4 .1  Σύνοψη των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα  

   Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας ήταν εάν και κατά πόσο, η 

εφαρμογή της ΔΜΑ για την βιοποικιλότητα ήταν αποτελεσματική και επέφερε στους μαθητές 

που συμμετείχαν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, ανταποκρινόμενη στους στόχους 

της. Παρακάτω θα εξετάσουμε έναν προς έναν τους στόχους της ΔΜΑ και τον βαθμό κατά 

τον οποίο υλοποιήθηκαν.  

 Οι μαθητές να μπορούν να ορίσουν την βιοποικιλότητα και να κατανοήσουν ότι 

δομείται σε τρία επίπεδα (ποικιλία ειδών, γονιδίων, οικοσυστημάτων) 

   Σε ποσοστό 56%, οι μαθητές έδωσαν μερικώς σωστές ή σωστές απαντήσεις, όντας σε θέση 

να αναφέρουν από 1 έως 2 επίπεδα της βιοποικιλότητας, ενώ λιγότεροι ανέφεραν και τα 3 

επίπεδα της. Σίγουρα το γεγονός ότι παραπάνω από τους μισούς μαθητές μπόρεσαν να 

προσεγγίσουν τον επιστημονικό ορισμό της βιοποικιλότητας είναι θετικό, αλλά όχι και 

ικανοποιητικό. Ωστόσο, αν και από μόνο του το ποσοστό αυτό μπορεί να μην θεωρείται 

αρκετά ικανοποιητικό ή μεγάλο, αν το εξετάσουμε παράλληλα με την αρχική γνωστική 

κατάσταση των μαθητών, σίγουρα αποκτά μεγαλύτερη αξία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας λοιπόν, ότι οι 14 από τους 18 μαθητές, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως του 78%, 

δήλωσαν απόλυτη άγνοια, όταν κατά την διάρκεια των pre tests ρωτήθηκαν εάν γνωρίζουν τι 

είναι η βιοποικιλότητα. Επιπλέον βάσει του κειμένου που προέκυψε από τις σημειώσεις της 

εκπαιδευτικού, η άγνοια αυτή των μαθητών ήταν έκδηλη και κατά την πρώτη φάση της 

διδασκαλίας, οπού μάλιστα, πολλοί από τους μαθητές ανέφεραν πως δεν είχαν ξανακούσει 

την λέξη.  

 Οι μαθητές να κατανοούν την εξάρτηση του ανθρώπου από την βιοποικιλότητα και να 

αναφέρουν παραδείγματα που το αποδεικνύουν 

   Ο συγκεκριμένος στόχος συνδέεται με την αξία που έχει η βιοποικιλότητα για τον 

άνθρωπο, αλλά και για την ζωή γενικότερα. Οι μαθητές όπως φάνηκε από τα συγκριτικά 
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αποτελέσματα των pre και post tests, δεν παρουσίασαν μεγάλη αλλαγή πριν και μετά την 

παρέμβαση. Ο μέσος όρος των κατηγοριών, αλλά και των παραδειγμάτων που ανέφεραν μετά 

την εφαρμογή της αντίστοιχης ενότητας της ΔΜΑ, αυξήθηκε ελάχιστα, γεγονός που δεν μας 

επιτρέπει να θεωρήσουμε σημαντική την αυτή την αλλαγή. Από το ημερολόγιο της 

εκπαιδευτικού, που παρέχει περισσότερα ποιοτικά δεδομένα που συμβάλουν στη κατανόηση 

και ερμηνεία της επίδοσης των μαθητών, φαίνεται πως όντως οι μαθητές δεν μπόρεσαν να 

συλλάβουν την πληθώρα των ευεργετικών ‘υπηρεσιών’ που μας παρέχει η βιοποικιλότητα, 

εμπέδωσαν όμως, ότι η ζωή είναι μια αλυσίδα και πως η απώλεια ενός κρίκου επηρεάζει 

αναπόφευκτα και τους υπόλοιπους.  

 Οι μαθητές να μπορούν να αναφέρουν κινδύνους που απειλούν την βιοποικιλότητα 

   Τα δεδομένα από την σύγκριση των pre και post test αναφορικά με τις απειλές για την 

βιοποικιλότητα έδειξαν μια θετική και σημαντική αλλαγή στην επίδοση των μαθητών. Ο 

μέσος όρος των κατηγοριών που χρησιμοποίησαν οι μαθητές αυξήθηκε σημαντικά, το ίδιο 

και ο μέσος όρος των παραδειγμάτων ο οποίος μάλιστα διπλασιάστηκε. Αυτό που 

παρατηρήθηκε όσο αφορά στον συγκεκριμένο στόχο, ήταν πως οι απειλές για την 

βιοποικιλότητα συνδέθηκαν από τους περισσότερους μαθητές με την γενικότερη καταστροφή 

του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες ενέργειες. Η εντύπωση της εκπαιδευτικού τώρα, όπως 

αποτυπώθηκε μέσα από το ημερολόγιο της, ήταν πως οι μαθητές αν και ήταν σε θέση να 

απαριθμούν αρκετές απειλές, δεν ήταν βέβαιο κατά πόσο μπορούσαν να επεξηγήσουν και να 

αιτιολογήσουν τον τρόπο που οι ενέργειες αυτές έβλαπταν επί της ουσίας την βιοποικιλότητα. 

 Οι μαθητές να είναι ικανοί να διατυπώνουν επιχειρήματα υπέρ της προστασίας της 

βιοποικιλότητας και να προτείνουν δράσεις για τον σκοπό αυτό 

    Και ο παραπάνω στόχος φάνηκε πως επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό. Τα συγκριτικά 

δεδομένα των pre και post test το αποδεικνύουν, καθώς ο μέσος όρος των κατηγοριών και 

των παραδειγμάτων που χρησιμοποίησαν οι μαθητές αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό 

αποτυπώθηκε και στο ημερολόγιο της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές ήταν σε θέση να 

προτείνουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις απειλές που βάζουν σε κίνδυνο την 

βιοποικιλότητα. Βέβαια, αυτό που παρατηρήθηκε σε σχέση με τον συγκεκριμένο στόχο είναι 

ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τον βαθμό κατανόησης των μαθητών, διότι 

οι αιτιολογήσεις τους αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που πρότειναν δεν ήταν 

ολοκληρωμένες. Σε κάθε περίπτωση όμως και ο συγκεκριμένος στόχος επιτεύχθηκε σε ένα 

ικανοποιητικό βαθμό. 

 Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν και να καλλιεργήσουν μια θετική, 

φιλοπεριβαλλοντική στάση για την διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας 

ειδικότερα, και του περιβάλλοντος γενικότερα. 
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    Ο τελευταίος αυτός στόχος διαπερνά ολόκληρη την ΔΜΑ και μπορούμε να πούμε μάλιστα, 

ότι αποτελεί απώτερο σκοπό όλων των δραστηριοτήτων. Από τα post tests υπήρξαν πολλά 

θετικά δείγματα που μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε πως η επίτευξη του στόχου έγινε εφικτή. 

Βέβαια η υιοθέτηση και η απόκτηση στάσεων είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία που 

συνοδεύει τον άνθρωπο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του και αναπτύσσεται όσο ωριμάζει 

και ο ίδιος. Σίγουρα οι βάσεις για την καλλιέργεια φιλοποεριβαλλοντικών στάσεων και 

συμπεριφορών, τέθηκαν μέσω της ΔΜΑ. Πιο συγκεκριμένα τώρα, το γεγονός ότι από τις 

απαντήσεις των μαθητών προέκυψε ξεχωριστή κατηγορία με την ονομασία, 

‘φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά’, μαρτυρά πως οι μαθητές έκαναν λόγω για δράσεις που 

συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά και της βιοποικιλότητας 

ειδικότερα. Επιπλέον από τις καταγραφές στο ημερολόγιο της εκπαιδευτικού, φάνηκε πως 

κατά την διάρκεια της τελευταίας δραστηριότητας της ΔΜΑ, οι μαθητές επέδειξαν μια 

αυθόρμητη τάση να προστατεύσουν την βιοποικιλότητα, καθώς αν και τα επιχειρηματία τους 

δεν ήταν ισχυρά, εξακολούθησαν να υποστηρίζουν την άποψη τους για την διατήρηση ειδών 

προς εξαφάνιση (δραστηριότητα με το παιχνίδι ρόλων για την προστασία της θαλάσσιας 

χελώνας). Μάλιστα ένας μικρός αριθμός μαθητών (3 μαθητές), σε ερώτηση των post tests  

σχετικά με το τι καινούριο έμαθαν ανέφεραν την απόκτηση νέων στάσεων, φιλικών προς το 

περιβάλλον και την προστασία του.  

     Καταλήγοντας λοιπόν, γίνεται αντιληπτό πως σε ένα μεγάλο και αρκετά ικανοποιητικό 

βαθμό η εφαρμογή της ΔΜΑ, μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη. Σίγουρα υπήρξαν αρκετές 

αδυναμίες που επηρέασαν την αποτελεσματικότητά της και οι οποίες όπως φάνηκε, 

εντοπίζονται κυρίως στο κομμάτι του ορισμού της βιοποικιλότητας και της κατανόησης της 

αξίας της. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι προτάσεις για την βελτίωση των αδύναμων σημείων 

της, κρίνονται απαραίτητες και θα αναλυθούν εκτενώς παρακάτω. 

4 .2 Δυνατά και αδύναμα σημεία της ΔΜΑ  

    Μετά την τελική αποτίμηση της ΔΜΑ σχετικά με την πορεία διεξαγωγής της, 

αναδείχθηκαν ορισμένα στοιχεία, τα οποία φάνηκε πως ενίσχυσαν περισσότερο την 

αποτελεσματικότητα της, συμβάλλοντας πιο ουσιαστικά στην κατανόηση των μαθητών. 

     Η εργασία στο πεδίο, ήταν μια διαδικασία που ενθουσίασε τους μαθητές και σε 

συνδυασμό με την ομαδική εργασία, έδειξε να τους απαλλάσσει από το άγχος της τυπικής 

διδασκαλίας που πραγματοποιείται στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Με την επιλογή αυτή, 

εκμεταλλευτήκαμε όλα θα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από τα μη τυπικά πλαίσια 

εκπαίδευσης, με κυριότερο την εξασφάλιση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την 

δημιουργία κινήτρων για συμμετοχή. 
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    Σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός, ότι οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με την 

βιοποικιλότητα χωρίς να περιοριστούν στην παρακολούθηση εικόνων και βίντεο, καθώς 

παρατήρησαν και κατέγραψαν την ποικιλία των διαφορετικών φυτών και εντόμων που κατά 

κύριο λόγο, υπήρχαν στα παρτέρια της σχολικής τους αυλής. Τόσο η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, όσο και το παιχνίδι με τον σπάγκο μπορούν να θεωρηθούν ως βιωματικές, 

διότι εξασφάλισαν την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών με την διαδικασία. Αυτό 

βεβαίως έχει ως αποτέλεσμα την βαθύτερη κατανόηση του προς μελέτη αντικειμένου, καθότι 

στην συγκεκριμένη περίπτωση, η γνώση προωθείται μέσω της εμπειρίας που αποκτούν οι 

μαθητές. 

    Στον αντίποδα τώρα των θετικών αυτών χαρακτηριστικών της ΔΜΑ, υπήρξαν και 

ορισμένα, που κατά την εφαρμογή τους δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν 

επηρέασαν σημαντικά τον βαθμό κατανόησης των μαθητών. 

     Αρχικά ο αριθμός των δραστηριοτήτων που είχαν ως στόχο την ανάδειξη της 

χρηστικής αξίας της βιοποικιλότητας, εν τέλει δεν επαρκούσε. Από ότι φάνηκε οι μαθητές 

έπρεπε να εμπλακούν περισσότερο με το κομμάτι αυτό, ειδικά αν συνυπολογίσουμε και το 

γεγονός ότι υπάρχει μία πληθώρα υπηρεσιών που μας εξασφαλίζονται είτε άμεσα, είτε 

έμμεσα από την ύπαρξη της βιοποικιλότητας.  

     Επίσης, ως αδυναμία της ΔΜΑ, μπορεί να θεωρηθεί και το γεγονός, ότι οι δραστηριότητές 

της δεν μπόρεσαν να αποδυναμώσουν την αντίληψη που έχουν ορισμένοι μαθητές, και απ’ 

ότι φάνηκε και πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, σχετικά με την 

αξία των φυτών. Πολλοί από αυτούς αδυνατούν να αναγνωρίσουν την σημασία τους για την 

βιόσφαιρα, δείχνοντας περισσότερο ενδιαφέρον για τα ζώα. Οι Wandersee και Schussler 

μάλιστα, έχουν αναπτύξει και σχετική θεωρία γνωστή ως plant blindness (Wandersee & 

Schussler, 1999). Αυτή η μεροληπτική στάση ενδεχομένως να ενισχύθηκε περαιτέρω, με την 

άσκηση 3 του φύλλου εργασίας 2.1, κατά την οποία ενώ γίνεται λόγος για το κόκκινο βιβλίο 

των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, δεν υπήρξε αντίστοιχη δραστηριότητα ή αναφορά για 

τα φυτά.  

4 .3 Βελτιωτικές προτάσεις για την ΔΜΑ  

   Παρακάτω παρουσιάζονται προτάσεις για βελτιωτικές αλλαγές στην ΔΜΑ, όπως αυτές 

προέκυψαν μετά την αξιολόγησή της, με σκοπό τον επανασχεδιασμό της για μια εκ νέου, 

μελλοντική εφαρμογή. 

 Προσθήκη δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάδειξη της χρηστικής αξίας της 

βιοποικιλότητας 
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   Όπως έχει ήδη αναφερθεί,  το κομμάτι αυτό ήταν ένα από τα αδύναμα σημεία της ΔΜΑ. 

Στα post tests φάνηκε ότι οι μαθητές δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν αρκετά παραδείγματα 

για την αξία της βιοποικιλότητας, δεδομένου μάλιστα ότι τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες 

χρήσεις της στην καθημερινότητά μας είναι πολλές και ποικίλες. Οι περισσότεροι στάθηκαν 

στην σημασία που έχει ως αναπόσπαστος κρίκος στην αλυσίδα της ζωής και δεν εστίασαν 

περαιτέρω σε πιο λεπτομερή παραδείγματα της εκμετάλλευσης της από τον άνθρωπο. 

Σίγουρα μία καλή δραστηριότητα θα ήταν η περιγραφή της καθημερινότητας ενός μαθητή, 

και η σύνδεση της με την βιοποικιλότητα (π.χ. τροφή, ένδυση, ψυχαγωγία).  

 Αντικατάσταση ή εμπλουτισμός της δραστηριότητας για την σύνδεση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων με τις καταστροφές της βιοποικιλότητας (παιχνίδι με κάρτες)  στην 3η 

ενότητα της ΔΜΑ 

   Πρόκειται για μια δραστηριότητα που ως στόχο είχε να αναδείξει ότι είναι εφικτή η 

αναχαίτιση της μείωσης της βιοποικιλότητας, καθώς κάθε απειλή προς αυτή μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με μια αντίστοιχη δράση, πόσο μάλλον όταν οι απειλές αυτές είναι 

αποτέλεσμα ανθρώπινων ενεργειών. Στην πράξη όμως, η δραστηριότητα αυτή φάνηκε πολύ 

εύκολη και ανιαρή για τους μαθητές. Η αντικατάστασή της από μια δραστηριότητα πιο 

βιωματική, σίγουρα θα είχε θετικότερα αποτελέσματα, τουλάχιστον από την άποψη, ότι οι 

μαθητές θα έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή. 

 Έμφαση και στα φυτά 

   Για την αποφυγή της ενίσχυσης των παρανοήσεων που σχετίζονται  με την θεωρία για την 

τυφλότητα απέναντι στα φυτά (plant blindness) (Wandersee & Schussler, 1999), θα ήταν πιο 

σωστό να προστεθούν και δραστηριότητες που να αναδεικνύουν περισσότερο την φυτική 

ποικιλία και κυρίως τις απειλές που δέχεται. Οι πιο πολλοί μαθητές φάνηκε ότι συνδέουν την 

καταστροφή και την μείωση της βιοποικιλότητας, με καταστροφές στο περιβάλλον ή με την 

εξαφάνιση ζωικών ειδών.  

 Τροποποίηση του ερευνητικού εργαλείου αξιολόγησης (pre/post tests) και πιλοτική 

εφαρμογή του 

    Η τροποποίηση που προτείνεται, αφορά σε δύο σημεία. Πρώτον, στην αναδιατύπωση 

ορισμένων ερωτήσεων και στην χρήση απλούστερου λεξιλογίου, καθώς απ’ ότι φάνηκε για 

την συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, ορισμένα σημεία το εργαλείου ήταν δυσνόητα, με 

αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της εκπαιδευτικού για επεξηγήσεις. Το δεύτερο 

σημείο το οποίο χρήζει βελτίωσης, είναι ο συνδυασμός συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων. Για την ακρίβεια στις ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με αριθμό παραδειγμάτων, 

ακολουθήθηκε ποσοτική ανάλυση η οποία ανέδειξε και την διαφορά μεταξύ επίδοσης pre και 

post test. Μια ποιοτικού τύπου όμως ανάλυση θα μπορούσε να καταγράψει την αλλαγή στην 
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ποιότητα των απαντήσεων των μαθητών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η 

πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου πριν την τελική χρήση του. 

 Περισσότερος χρόνος 

   Το ζήτημα του χρόνου ήταν ένα σημαντικός παράγοντας στην πορεία διεξαγωγής της 

ΔΜΑ. Σίγουρα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στην προτεινόμενη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων, για την καλύτερη διαχείριση και διδακτική αξιοποίηση του χρόνου. 

Επιπλέον, περισσότερος διδακτικός χρόνος, σημαίνει και την δημιουργία νέων ενοτήτων που 

θα εμπλουτίσουν την ΔΜΑ με καινούργιες δραστηριότητες, βοηθώντας τους μαθητές να 

αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώση, αναφορικά με την βιοποικιλότητα και τις 

σχετικές με αυτήν έννοιες. 

4 .4 Περιορισμοί της έρευνας  και προτάσεις  

   Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, παραθέτουμε παρακάτω τους 

περιορισμούς της έρευνας: 

 η χρονική περίοδος εφαρμογής της ΔΜΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε την τελευταία 

εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, δεν ήταν 

καθόλου ευνοϊκή. Όπως είναι φυσικό, οι μαθητές δεν είχαν την απαραίτητη 

συγκέντρωση εν αναμονή των διακοπών τους, γεγονός που επηρέαζε αρνητικά τον 

βαθμό συμμετοχής τους 

 η διδακτική απειρία της εκπαιδευτικού, που δυσκόλεψε την διαχείριση ζητημάτων 

συμπεριφοράς και επιβολής της τάξης κατά την διάρκεια του μαθήματος 

 η απουσία εξωτερικού παρατηρητή, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την τρίτη 

μέθοδο συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να μιλάμε για 

τριγωνοποίηση των μεθόδων  

 η απουσία πιλοτικής εφαρμογής των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στον 

προ-έλεγχο και μετα-έλεγχο (pre και post tests) 

 η μη αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, που δεν επιτρέπει την γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας 

 ο χρονικός περιορισμός, που κόστισε στην ποιότητα της διδασκαλίας. Η συνολική 

διάρκεια της ΔΜΑ, δεν συμφωνούσε στην πράξη με την συνολική διάρκεια των 

ωρών που παραχωρήθηκαν από τον δάσκαλο της τάξης 

 η αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην σύνδεση του 

σχολείου. Ορισμένες από τις δραστηριότητες συνιστούσαν την χρήση του διαδικτύου 

για την ολοκλήρωσή τους, ωστόσο έγιναν χωρίς αυτή, με αποτέλεσμα να περιοριστεί 

η αποτελεσματικότητά τους. 
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    Τα προτεινόμενα σημεία βελτίωσης της ΔΜΑ και οι περιορισμοί της όπως αναπτύχθηκαν, 

προσδιορίζουν και την ίδια την προοπτική της έρευνας, η οποία περιλαμβάνει τον 

επανασχεδιασμό και κατόπιν, την εκ νέου εφαρμογή της. Εξ’ άλλου μια αποτελεσματική ως 

προς τους στόχους της ΔΜΑ είναι προϊόν επαναλαμβανόμενων κύκλων σχεδιασμού και 

εφαρμογής (Kariotoglou & Psillos, 2016). Με βάση τα όσα προηγήθηκαν, η επόμενη 

εφαρμογή της ΔΜΑ, προτείνεται να εφαρμοστεί εξ’ ολοκλήρου στο πεδίο. Ως τέτοιο μπορεί 

να νοείται η σχολική αυλή, ένα κοντινό στο σχολείο πάρκο, ένας ζωολογικός ή βοτανικός 

κήπος. Η εκπαίδευση σε μη τυπικά πλαίσια αποδεδειγμένα παρέχει πλεονεκτήματα που 

συμβάλουν στην κατανόηση των μαθητών και οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας. 

Επιπλέον προτείνεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή της ΔΜΑ, να διέπεται από μία 

προβληματική κατάσταση ή ένα ερώτημα το οποίο θα προκύπτει μέσα από ένα αληθινό 

σενάριο και θα απασχολεί τους μαθητές καθ’ όλη την διάρκεια της. Με την ολοκλήρωση της 

ΔΜΑ οι μαθητές θα είναι ικανοί αφενός, να απαντήσουν στο συγκριμένο ερώτημα και 

αφετέρου, θα έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν την 

έννοια της βιοποικιλότητας αλλά και τις έννοιες που άπτονται αυτής. 

    Σε κάθε περίπτωση πάντως, η παρούσα ΔΜΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο και για τους εκπαιδευτικούς της πράξης. Με τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε 

να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σχολικής τάξης, μπορεί να 

εφαρμοστεί από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, ο οποίος θέλει να εισάγει την έννοια της 

βιοποικιλότητας στην διδασκαλία του και παράλληλα να λειτουργήσει και ο ίδιος ως 

ερευνητής, στο επίπεδο της δικής του τάξης.  
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Παρα ρτημα 1. Φυ λλα εργασι ας 

Ενότητα  1 « Τι είναι η βιοποικιλότητα;» 

 

Ενότητα 1 «Τι είναι η βιοποικιλότητα;»                  Φύλλο εργασίας  1.1   

Όνομα: 

Ημερομηνία : 

1) Εξερευνήστε την βιοποικιλότητα της σχολικής αυλής! Πόσα διαφορετικά είδη φυτών 

και ζώων μπορείτε να βρείτε; Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει! 

Είδος Φυτό Ζώο Ονομασία/Περιγραφή 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

 

 Πόσα διαφορετικά είδη φυτών παρατηρήσατε;  ……… 

 Πόσα διαφορετικά είδη ζώων παρατηρήσατε;   ………. 

 Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των ειδών που καταγράψατε;  …….. 
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Ενότητα 1 «Τι είναι η βιοποικιλότητα;»                  Φύλλο εργασίας  1.2 

 Όνομα:                                                                             Ημερομηνία : 

 Όλοι οι άνθρωποι ανήκουμε στο ίδιο είδος. Αν όμως κοιτάξουμε γύρω τους συμμαθητές 

μας θα παρατηρήσουμε αρκετές διαφορές ανάμεσά μας… 

 

1) Ας Θεωρήσουμε ότι το σύνολο της τάξης  αποτελεί έναν πληθυσμό. Με την βοήθεια του 

παρακάτω πίνακα θα καταγράψετε την βιοποικιλότητά του. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ Αριθμός 

μαθητών 

 

Χρώμα μαλλιών 

Καστανά 

Μαύρα 

Ξανθά 

Κόκκινα  

 

 

 

Χρώμα ματιών 

Μαύρα 

Καστανά 

Μπλε 

Πράσινα 

 

 

Αναδίπλωση γλώσσας Ναι 

Όχι 

 

 

Σταύρωμα χεριών Δεξιός αντίχειρας από πάνω 

Αριστερός αντίχειρας από πάνω 

 

 

Λοβός αυτιού Ελεύθερος 

Προσκολλημένος 

 

 

«Λακκάκια» στα μάγουλα Ναι 

Όχι 

 

 

2)Ποια είναι η πιο κοινή ποικιλία σε κάθε χαρακτηριστικό; 

Χρώμα μαλλιών:………………………….      Σταύρωμα χεριών:…………………………. 

Χρώμα ματιών:………………...............          Λοβός αυτιού:………………………………… 

Αναδίπλωση γλώσσας:…………………….     «Λακκάκια» στα μάγουλα: ………………… 

 

Βιοποικιλότητα δεν είναι μόνο ο πλούτος των διαφορετικών ειδών του πλανήτη μας. 

Βιοποικιλότητα είναι και οι γενετικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα του ίδιου είδους και 

του ίδιου πληθυσμού. 
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Ενότητα 1 «Τι είναι η βιοποικιλότητα;»               Φύλλο εργασίας  1.3α  

Όνομα:                                                                           Ημερομηνία : 

 

 Η ποικιλία που εμφανίζουν τα είδη δεν είναι η ίδια σε όλο τον πλανήτη, σε κάποιες 

περιοχές ζούνε πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών, ενώ σε άλλες λιγότερα… 

   1) Παρακάτω σας δίνεται μια φωτογραφία από το δάσος του Σέιχ Σου στην Θεσσαλονίκη. 

Στο πλαίσιο που υπάρχει κάτω από την φωτογραφία προσπαθήστε να γράψετε όσους 

περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς μπορείτε, οι οποίοι να χρησιμοποιούν την περιοχή 

αυτή για να ζήσουν. 
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Ενότητα 1 «Τι είναι η βιοποικιλότητα;»                Φύλλο εργασίας  1.3β 

Όνομα:                                                                          Ημερομηνία : 

 Η ποικιλία που εμφανίζουν τα είδη δεν είναι η ίδια σε όλο τον πλανήτη, σε κάποιες 

περιοχές ζούνε πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών, ενώ σε άλλες λιγότερα… 

   1) Παρακάτω σας δίνεται μια φωτογραφία από την έρημο Σαχάρα στην Αφρική. Στο 

πλαίσιο που υπάρχει κάτω από την φωτογραφία προσπαθήστε να γράψετε όσους 

περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς μπορείτε, οι οποίοι να χρησιμοποιούν την περιοχή 

αυτή για να ζήσουν. 
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Ενότητα 1 «Τι είναι η βιοποικιλότητα;»             Φύλλο εργασίας  1.3γ  

Όνομα:                                                                      Ημερομηνία : 

 

 Η ποικιλία που εμφανίζουν τα είδη δεν είναι η ίδια σε όλο τον πλανήτη, σε κάποιες 

περιοχές ζούνε πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών, ενώ σε άλλες λιγότερα… 

   1) Παρακάτω σας δίνεται μια φωτογραφία από την Ανταρκτική. Στο πλαίσιο που υπάρχει 

κάτω από την φωτογραφία προσπαθήστε να γράψετε όσους περισσότερους ζωντανούς 

οργανισμούς μπορείτε, οι οποίοι να χρησιμοποιούν την περιοχή αυτή για να ζήσουν. 
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Ενότητα 1 «Τι είναι η βιοποικιλότητα;»               Φύλλο εργασίας  1.3δ  

Όνομα:                                                                          Ημερομηνία : 

 

   Η ποικιλία που εμφανίζουν τα είδη δεν είναι η ίδια σε όλο τον πλανήτη, σε κάποιες 

περιοχές ζούνε πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών, ενώ σε άλλες λιγότερα… 

 1) Παρακάτω σας δίνεται μια φωτογραφία από την παραλία Ναυάγιο, στην Ζάκυνθο. Στο 

πλαίσιο που υπάρχει κάτω από την φωτογραφία προσπαθήστε να γράψετε όσους 

περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς μπορείτε, οι οποίοι να χρησιμοποιούν την περιοχή 

αυτή για να ζήσουν. 
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Εικόνα 1α  ράτσες σκύλων 

 

     

Εικόνα 1β ράτσες γάτων 

 

 

Εικόνα 1γ ποικιλίες μήλων 
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 Ενότητα 2 «Η αξία της βιοποικιλότητας»  

 

 Βίντεο 2.1: «People, Nature and Biodiversity» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKjilu4cLyw   

 

Ενότητα 2 «Η αξία της βιοποικιλότητας»              Φύλλο εργασίας  2.1  

Όνομα: 

Ημερομηνία :  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKjilu4cLyw
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1.Αφού διαβάσετε το παραπάνω σκίτσο, συζητήστε με την ομάδα σας και απαντήστε στις 

ερωτήσεις: 

α) Πώς σας φαίνεται η αντίδραση του κυρίου που διαβάζει την εφημερίδα; Συμφωνείτε ή όχι 

με την άποψη του; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

β) Αν ήσασταν ο κύριος στα δεξιά της εικόνας τι θα του απαντούσατε; Γράψτε τα λόγια του 

στο πλαίσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Έχετε ακούσει ποτέ για το «κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας»; 

Γνωρίζετε τι ακριβώς είναι; Αν όχι, τότε ανατρέξτε στο διαδίκτυο για σχετικές πληροφορίες. 

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι γράφτηκε αυτό το βιβλίο; 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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 Ενότητα 3 «Απειλές και προστασία της βιοποικιλότητας» 

 

 Βίντεο 3.1: «ΜΑΝ» 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU  

 Βίντεο 3.2 «The battle for Biodiversity» 

https://www.youtube.com/watch?v=QAEE3HN1RM0&t=121s  

Εικόνες για το παιχνίδι ρόλων 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=QAEE3HN1RM0&t=121s
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Pre- Test 

Όνομα:                                                                           Ημερομηνία : 

1. Έχεις ξανακούσει την λέξη Βιοποικιλότητα; 

        ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

Αν ναι, μπορείς να θυμηθείς πού; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Τι πιστεύεις πως είναι η Βιοποικιλότητα; 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

3. Θεωρείς ότι η ποικιλία της ζωής πάνω στην γη είναι σημαντική; Αιτιολόγησε την 

απάντησή σου. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4. «Η διατήρηση της ποικιλίας της ζωής πάνω στην γη έχει μεγάλη σημασία για τον 

άνθρωπο.» 

Συμφωνείς με την παραπάνω πρόταση; Μπορείς να αναφέρεις 3 (ή και παραπάνω) 

παραδείγματα που να την υποστηρίζουν;  

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………….. 
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5. «Ο σημερινός ρυθµός εξαφάνισης της Βιοποικιλότητας εξαιτίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, συναγωνίζεται εκείνους των μεγάλων φυσικών καταστροφών του 

παρελθόντος (συγκρούσεις της Γης µε αστεροειδείς, ασύλληπτης έντασης 

ηφαιστειακές εκρήξεις κλπ.)» Μπορείς να αναφέρεις 3 (ή και παραπάνω) ανθρώπινες 

δραστηριότητες που να ευθύνονται γι’ αυτό; 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………….. 

 …………………………………

…………………………………. 

……………………………...........

 

6. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε την ποικιλία της ζωής πάνω στην γη 

και να εμποδίζουμε την περαιτέρω μείωσή της; Ανέφερε 3 (ή και παραπάνω) προτάσεις 

 

 ………………………………

………………………………

……………………………… 

 ………………………………

……………………………… 

 ……………………………… 

 ………………………………

………………………………

……………………………… 

 ………………………………

………………………………

………………………………
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Pre-post Test 

Όνομα:                                                                           Ημερομηνία : 

1. Τι είναι η Βιοποικιλότητα;  Ποια είναι τα 3 διαφορετικά επίπεδα στα οποία εντοπίζεται;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. «Η διατήρηση της ποικιλίας της ζωής πάνω στην γη έχει μεγάλη σημασία για τον 

άνθρωπο.» 

Συμφωνείς με την παραπάνω πρόταση; Αν ναι, γράψε όσους περισσότερους λόγους μπορείς 

για να την υποστηρίξεις . 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………….. 

 

3. «Ο σημερινός ρυθµός εξαφάνισης της Βιοποικιλότητας εξαιτίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, συναγωνίζεται εκείνους των μεγάλων φυσικών καταστροφών του 

παρελθόντος (συγκρούσεις της Γης µε αστεροειδείς, ασύλληπτης έντασης 

ηφαιστειακές εκρήξεις κλπ.)» Ανέφερε μερικές από αυτές τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

 …………………………………

………………………………… 

 …………………………………

………………………………… 

 …………………………………

………………………………… 

 …………………………………

……………………………….. 

 …………………………………

………………………………… 

 …………………………………

………………………………… 

 …………………………………

………………………………… 

 …………………………………

………………………………… 
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4. Ανέφερε μερικούς τρόπους με τους οποίους  μπορούμε να προστατεύσουμε και να 

διατηρήσουμε την Βιοποικιλότητα του πλανήτη μας.  

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

………………………………… 

 …………………………………

…………………………………

…………………………………

 

5. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε περισσότερο  στα συγκεκριμένα μαθήματα; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Τι ήταν αυτό που δεν σου άρεσε; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Έμαθες κάτι καινούριο; Τι ήταν αυτό; 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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 Φύλλα εργασίας των ομάδων 
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Παρα ρτημα 2. Pre-post tests 
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