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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζηαζεξόηεηα θαη ε ζπλέπεηα ζην
επίπεδν θαηαλόεζεο θαη παξαλνήζεσλ γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζην θαηλόκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ εμαζζέληζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο ηα νπνία έρνπλ
θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ ΠΤΔΕ θαη ΠΤΝ Φιώξηλαο. Σπκκεηείραλ 157 θνηηήηξηεο/ηέο από ηα
δύν Τκήκαηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έλα on-line εξσηεκαηνιόγην όπνπ νη
ζπκκεηέρνπζεο/ληεο κπνξνύζαλ λα δώζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Από ηελ θαηαγξαθή
ησλ ζπλεθηηθώλ/ζπλεπώλ πιαηζίσλ επηζηεκνληθά απνδεθηώλ ή ελαιιαθηηθώλ
αληηιήςεσλ, θάλεθε όηη ην 1/3 ησλ θνηηεηξηώλ/ησλ έρεη ζρεηηθά ζπκπαγείο
παξαλνήζεηο αλαθνξηθά κε ην ππό κειέηε ζέκα, ελώ κόλν ην 9,5% ησλ ζπκκεηερόλησλ
επέδεημαλ κηα ζπλεπή θαη επηζηεκνληθά νξζή θαηαλόεζή ηνπ. Επηπιένλ, ζρεδόλ νη κηζέο
θνηηήηξηεο/ηέο ηαιαληεύνληαλ κεηαμύ παξαλνήζεσλ θαη επηζηεκνληθά απνδεθηώλ
γλώζεσλ. Ωζηόζν, θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ νξζή θαηαλόεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα
ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο ειάηησζεο ηνπ ζηξώκαηνο όδνληνο θαίλεηαη λα
απνηειεί πξνεγνύκελε ζρεηηθή δηδαζθαιία, ε νπνία όκσο λα επηθεληξώλεηαη αθξηβώο
ζην ελ ιόγσ ζέκα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ, εμαζζέληζε όδνληνο, θνηηήηξηεο/ηέο
ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο, ζπλέπεηα απαληήζεσλ, ζηαζεξόηεηα παξαλνήζεσλ.

ΔΗΑΓΩΓΖ
Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε παγθόζκηα θιηκαηηθή αιιαγή απνηεινύλ δύν
από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ζε παγθόζκην επίπεδν, ε γλώζε ησλ νπνίσλ είλαη
ζεκειηώδεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο παγθόζκηαο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γηα ην ιόγν
απηό, έρνπλ γίλεη άξα πνιιέο έξεπλεο, ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, αλαθνξηθά κε
ηηο ηδέεο παηδηώλ όισλ ησλ ειηθηώλ, θαζώο θαη ελειίθσλ, γηα ηελ παγθόζκηα
ζέξκαλζε θαη άιια κεγάια πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη έξεπλεο απηέο εληόπηζαλ
πάξα πνιιέο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηα ελ ιόγσ ζέκαηα
θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηηο αηηίεο, πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο
ηνπο. Απηέο νη παξαλνήζεηο θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο νθείινληαη θπξίσο, κεηαμύ

ησλ άιισλ, ζηελ πνιππινθόηεηα ηεο επηζηήκεο, ηηο αβεβαηόηεηεο θαη ηηο
επηζηεκνληθέο δηακάρεο πίζσ από ηα θαηλόκελα απηά.
Μαθξάλ ε πην ζπλεζηζκέλε θαη κόληκε παξαλόεζε είλαη ε αηηηαθή ζρέζε κεηαμύ
ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο εμαζζέληζεο ηνπ ζηξώκαηνο όδνληνο, όπνπ
ην νπνηνδήπνηε από ηα δύν απηά πξνθαιεί ην άιιν (Boyes et al., 1993; Boyes &
Stanisstreet, 1993; Boyes & Stanisstreet, 1997; Boyes et al.,1999; Kalipsi et al., 2009;
Kilinc et al., 2008; Liarakou et al., 2011; Papadimitriou, 2004; Ikonomides et al.,
2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζύγρπζε αλάκεζα ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη
ηελ εμαζζέληζε ηνπ ζηξώκαηνο όδνληνο έρεη βξεζεί όρη κόλν ζε καζεηέο/ηξηεο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά ηόζν ζε κειινληηθνύο
(Kalipsi et al., 2009; Papadimitriou, 2004) όζν θαη ζε ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο
(Michail et al., 2007; Summers et al., 2000). Ζ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ όισλ
ησλ ειηθηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαίλεηαη λα πηζηεύεη όηη ε „ηξύπα‟ ζην ζηξώκα
όδνληνο ζπκβάιεη ζηελ παγθόζκηα ζέξκαλζε (ΠΘ) δηόηη επηηξέπεη ζε πεξηζζόηεξεο
αθηίλεο ηνπ ήιηνπ λα πεξλνύλ, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο (βι. Boyes & Stanisstreet, 1993; Koulaidis & Christidou,
1999). Απηή ε παξαλόεζε είλαη πνιύ ηζρπξή θαη έρεη παξαηεξεζεί όηη παξακέλεη
αθόκα θαη κεηά από ζρεηηθή δηδαζθαιία ζε κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο (Groves &
Pugh, 2002).
Μηα άιιε ελαιιαθηηθή αληίιεςε, ε νπνία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, είλαη όηη όια
ηα πεξηβαιινληηθά επηβιαβή ζέκαηα επηβαξύλνπλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (Gowda
et al., 1997). Ζ ζπγθεθξηκέλε ιαλζαζκέλε αληίιεςε, όπσο θαη πνιιέο άιιεο ζρεηηθά
κε ηηο αηηίεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πηζαλόηαηα έρνπλ επηπηώζεηο ζηηο αληηιήςεηο
ησλ αλζξώπσλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή
ηνπ. Άιιεο ζπλεζηζκέλεο παξαλνήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε ξαδηελέξγεηα (Boyes et al.,
1993; Kilinc et al., 2008) θαη ηελ όμηλε βξνρή σο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ (Boyes et al., 1993; Papadimitriou, 2004) θαη κε ην όηη ε ρξήζε
ακόιπβδεο βελδίλεο (Boyes et al., 1993) θαη άιιεο θηιν-πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο
κεηξηάδνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes & Stanisstreet, 1993; Kilinc et al.,
2008; Papadimitriou, 2004).
Οη έιιελεο θνηηεηέο ηκεκάησλ εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα έρνπλ παξόκνηεο
ελαιιαθηηθέο ηδέεο κε απηέο πνπ αληρλεύζεθαλ ζε άιιεο έξεπλεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζύγρπζεο ηνπ θαηξνύ κε ην θιίκα, ηε ιαλζαζκέλε
ζπζρέηηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε θαη ηελ όμηλε
βξνρή θαη ηελ επίζεο ιαλζαζκέλε ζπζρέηηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηελ
εμαζζέληζε ηνπ ζηξώκαηνο όδνληνο (Ikonomidis et al., 2012; Papadimitriou, 2004).
Οη έξεπλεο απηέο, θαζώο θαη άιιεο, δείρλνπλ όηη νη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ζπλήζσο παξόκνηεο κε απηέο
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εληζρύνληαο
έηζη ηε ζπνπδαηόηεηα γηα βειηίσζε ηεο γλώζεο ησλ ειιήλσλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε
ηα πεξίπινθα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
Σπλνςίδνληαο, αλ θαη ππάξρεη πινύζηα δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο
κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ γηα ην θαηλόκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ππάξρνπλ κόλν δύν έξεπλεο ζρεηηθά ηηο
αληηιήςεηο ειιήλσλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα δύν απηά ζέκαηα
(Papadimitriou, 2004; Ikononidis et al., 2012) θαη κόλν κία κε κειινληηθέο

λεπηαγσγνύο (Daskolia et al., 2006). Δπίζεο, θαζώο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη άιια
ζρεηηθά ζέκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο γηα ηε βησζηκόηεηα, ζρεηηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη ηόζν ζην Τκήκα
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο όζν θαη ζην Τκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δπνκέλσο, ε δηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ θαηαλόεζεο ησλ
θνηηεηξηώλ/ηώλ ζε απηά ηα δεηήκαηα είλαη απαξαίηεηε έηζη ώζηε ε ζρεηηθή
δηδαζθαιία λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή θαη λα επηθεληξσζεί ζηηο ειιείςεηο θαη
παξαλνήζεηο ηνπο, απνζθνπώληαο ζηε εμάιεηςή ηνπο. Δπίζεο, αθνξκή γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε απνηέιεζαλ ηα επξήκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο (Papadopoulou &
Malandrakis, 2012; Malandrakis & Papadopoulou, 2012) όπνπ ζύκθσλα κε ηα νπνία
ζε δύν δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηε ζρέζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ΦΘ)
θαη εμαζζέληζεο ηεο νδνληηθήο ζηνηβάδαο (ΔΟΣ), κόλν ην 1/3 ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ
έδηλαλ κε ζηαζεξόηεηα ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή απάληεζε, πεξίπνπ ην 1/5
νπζηαζηηθά δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δπν θαηλνκέλσλ (ΦΘΔΟΣ) θαη ζρεδόλ νη κηζνί (48,7%) ηαιαληεύνληαλ κεηαμύ παξαλνήζεσλ θαη
επηζηεκνληθά απνδεθηήο γλώζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο
νη νπνίεο θαζνδήγεζαλ ηελ έξεπλά καο είλαη νη αθόινπζεο:
(α) Πνηόο είλαη ν βαζκόο ζηαζεξόηεηαο θαη ζπλέπεηαο ζην επίπεδν θαηαλόεζεο
πνπ έρνπλ θνηηήηξηεο/ηέο Τκεκάησλ Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζην
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ εμαζζέληζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο;
(β) Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ απηή ηε ζηαζεξόηεηα θαη ζπλέπεηα;

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Πιαίζην δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο θαη ζπιινγή ηωλ δεδνκέλωλ
Ζ παξνύζα έξεπλα δηεμήρζε ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 2012 θαη ηα δεδνκέλα
ζπιιέρηεθαλ κέζσ κηαο on-line επηζθόπεζεο ε νπνία είρε αλαπηπρζεί εηδηθά γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα Limesurvey. Ζ
επηζθόπεζε δηήξθεζε κία εβδνκάδα θαη νη θνηηήηξηεο/ηέο κπνξνύζαλ λα έρνπλ
πξόζβαζε ζε απηή είηε από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είηε από
νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο. Τν ρξνληθό πεξηζώξην γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο επηζθόπεζεο
ήηαλ 30 ιεπηά θαη γηα κηα κόλν ζύλδεζε.

Δξεπλεηηθό εξγαιείν
Τν εξεπλεηηθό εξγαιείν ήηαλ έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν πεξηειάκβαλε
ζπλνιηθά 26 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ θαη απνηεινύληαλ από ηέζζεξα θύξηα
ηκήκαηα: ην 1ν αθνξνύζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ην 2ν εξσηήζεηο
πνπ ζθνπό είραλ λα εθκαηεύζνπλ ηηο ηδέεο θνηηεηξηώλ/ησλ ζρεηηθά κε αηηίεο,
επηπηώζεηο θαη πηζαλνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
θαη ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο, ην 3ν θαη 4ν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πεξηειάκβαλαλ εξσηήζεηο πνπ ζθνπό είραλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ηδέεο θνηηεηξηώλ/ησλ
ζρεηηθά κε ηελ εμαζζέληζε ηεο νδνληηθήο ζηηβάδαο θαη ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο όμηλεο
βξνρήο. Ωζηόζν, ζηελ παξνύζα έξεπλα, ζα παξνπζηαζηνύλ δεδνκέλα κόλν από ην
δεύηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο πνπ ζθνπό
είραλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο ηδέεο θνηηεηξηώλ/ησλ ζρεηηθά κε αηηίεο, επηπηώζεηο θαη
πηζαλνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο
παγθόζκηαο ζέξκαλζεο.
Ωο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απηό ησλ
Boyes θαη Stanisstreet (1992), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε θαη εκπινπηίζηεθε κε

εξσηήζεηο από ηηο έξεπλεο ησλ Michail et al. (2007), Papadimitriou (2004) θαη Daniel
et al. (2004) κε ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ηηο ηδέεο ησλ θνηηεηξηώλ/ησλ γηα ηα ππό
εμέηαζε ζέκαηα (Maladrakis & Papadopoulou 2012; Papadopoulou & Malandrakis,
2012). Ο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach‟s a γηα ην 2ν ηκήκα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ (ΠΘ, ΦΘ) ήηαλ 0,885, επίπεδν ην νπνίν ζεσξείηαη πνιύ
ηθαλνπνηεηηθό.

πκκεηέρνληεο
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 157 θνηηήηξηεο/ηέο από ηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Ογδόληα από απηέο (50,95%) ήηαλ από ην Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
εβδνκήληα επηά (49,04%) από ην Τκήκα Νεπηαγσγώλ. Δθαηόλ ηξηάληα πέληε (85,9%)
ήηαλ θνξίηζηα θαη 22 ήηαλ αγόξηα (14,01%).

Αλάιπζε
Τα δεδνκέλα από ηελ επηζθόπεζε εηζήρζεζαλ ζην SPSS v.18 γηα πεξαηηέξσ
αλάιπζε. Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ
απαληήζεσλ ησλ θνηηεηξηώλ/ησλ ζε θάζε εξώηεζε ήηαλ νλνκαζηηθή (nominal) θαη
είρε ηελ κνξθή „0/1‟. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε „0‟ θσδηθνπνηνύληαλ νη απαληήζεηο πνπ
απέθιηλαλ από ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή θαηαλόεζε θαη κε „1‟ απηέο πνπ
ζπλέπηπηαλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλέπεηαο ησλ απαληήζεσλ ζε νκνηνγελή ή παξόκνηα
εξώηεκα θαηαζθεπάζζεθαλ πίλαθεο ζπλάθεηαο. Καζώο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πεξηζζόηεξεο από 2 κεηαβιεηέο, επηιέρζεθε λα θαηαζθεπαζηνύλ δελδξνγξάκκαηα γηα
ηελ αλαπαξάζηαζε, κε ζπλερή θαη ζπλεθηηθό ηξόπν, ηεο ρξήζηκεο γηα καο
πιεξνθνξίαο. Έηζη, νπηηθνπνηείηαη θαη γίλεηαη πεξηζζόηεξν εκθαλήο, ε ζπλέπεηα θαη
ζπλάθεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ, ε νπνία, αλ θαη θαηαγξάθεηαη ζηνπο
πίλαθεο ζπλάθεηαο, είλαη δηάζπαξηε θαη δύζθνια γίλεηαη θαηαλνεηή.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ζπλεθηηθώλ/ζπλεπώλ πιαηζίσλ
επηζηεκνληθά απνδεθηώλ αληηιήςεσλ ή ελαιιαθηηθώλ αληηιήςεσλ θαη παξαλνήζεσλ
έγηλε ζε πνιιαπιά επίπεδα απμαλόκελεο πνιππινθόηεηαο. Σηε ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα από ηε ζπλεμέηαζε ηξηώλ εξσηήζεσλ,
όπσο επίζεο θαη ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπλεθηηθώλ πιαηζίσλ αλά Τκήκα.
Σθνπόο απηήο ηεο ζπγθξηηηθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο
ζρεηηθήο δηδαζθαιίαο (εηδνπνηόο δηαθνξά κεηαμύ θνηηεηξηώλ/ηώλ ΠΤΓΔ θαη ΠΤΝ)
ζε απηά ηα ζπλεθηηθά πιαίζηα αληηιήςεσλ.

Μειέηε ηεο ζπλέπεηαο ηωλ απαληήζεωλ ηωλ θνηηεηξηώλ/ηώλ ζε
ηξεηο εξωηήζεηο γηα ην ίδην ζέκα
Σην Σρήκα 1, παξνπζηάδνληαη ζπζρεηηζκέλεο νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ
ζε ηξεηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δπν θαηλνκέλσλ. Αξηζηεξά
παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο πνπ ζπλεμεηάζζεθαλ, θαζώο επίζεο θαη ε επεμήγεζε
ηνπ ρξσκαηηθνύ θώδηθα, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη θαη ζε ζρεηηθό ππόκλεκα. Ζ
ζπλέπεηα θαη ε αζπλέπεηα ζηηο απαληήζεηο αλαπαξίζηαληαη σο εμήο: Σε θάζε
εξώηεζε, κε γαιάδηα ζπλερή γξακκή απεηθνλίδνληαη νη απόιπηεο ζπρλόηεηεο ησλ
ζπκκεηερόλησλ πνπ έδσζαλ ζσζηή απάληεζε. Αληίζεηα, κε θόθθηλε δηαθεθνκκέλε
γξακκή απεηθνλίδνληαη νη απόιπηεο ζπρλόηεηεο ησλ ζπκκεηέρνληεο πνπ έδσζαλ
ιαλζαζκέλε απάληεζε. Έηζη, ζην γαιάδην, ζπλερόκελν θιάδν ΑΒΓΘ ηνπ
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δελδξνγξάκκαηνο, θαηαγξάθνληαη νη ζπρλόηεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ έδσζαλ
ζσζηέο απαληήζεηο θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ζπλεμεηάζζεθαλ. Σηνπο θόκβνπο
ηνπ ίδηνπ θιάδνπ (ΑΒΓΘ) εκθαλίδνληαη νη ζπρλόηεηεο ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ πνπ
απάληεζαλ ζσζηά ζηε 1 (21), ζηηο 2 (19) ή θαη ζηηο 3 εξσηήζεηο (15). Αληίζηνηρε
είλαη θαη ε απεηθόληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνλ θόθθηλν, δηαθεθνκκέλν θιάδν
ΑΓΔΟ, νη αξηζκνί όκσο ζηνπο θόκβνπο αθνξνύλ ηηο ζπρλόηεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ
πνπ έδσζαλ ιάζνο απαληήζεηο ζηε 1 (136), ζηηο 2 (67) θαη ζηηο 3 εξσηήζεηο (49). Οη
θιάδνη ΑΒΓΗ, ΑΒΕΚ, ΑΒΕΛ, ΑΓΖΜ, ΑΓΖΝ θαη ΑΓΔΞ θαηαγξάθνπλ αζπλεπή
ηξόπν απάληεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ θιάδν ΑΓΖΜ θαηαγξάθνληαη νη ζπρλόηεηεο
ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ απάληεζαλ ιάζνο ζηελ 1ε εξώηεζε, αιιά ζσζηά ζηε 2ε θαη
ζηε 3ε εξώηεζε.
Πην αλαιπηηθά, ζρεηηθά κε ηε ζπλέπεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ έηζη
όπσο θαηαγξάθεηαη ζην Σρήκα 1, παξαηεξνύκε ηηο αθόινπζεο βαζηθέο
νκαδνπνηήζεηο:
 Σπλέπεηα ζηηο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο. Ζ πιεξνθνξία απηή θαηαγξάθεηαη ζηνλ
θιάδν ΑΒΓΘ ζηνλ νπνίν θαίλεηαη όηη από ηηο 157 θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ δείγκαηνο,
απάληεζαλ ζσζηά ζηελ πξώηε εξώηεζε 21 (13,4%), από απηέο νη 19 (12,1% ηνπ
ζπλνιηθνύ δείγκαηνο) απάληεζαλ ζσζηά θαη ζηε δεύηεξε εξώηεζε θαη ηέινο, 15
θνηηήηξηεο/ηέο (ή 9,5% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο), έδσζαλ επηζηεκνληθά
απνδεθηέο απαληήζεηο θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο.
 Σπλέπεηα ζηηο παξαλνήζεηο. Ζ νκαδνπνίεζε απηή αληηζηνηρεί ζηνλ θιάδν ΑΓΔΟ,
ζηνλ νπνίν θαίλεηαη όηη από ηνπο 136 ζπκκεηέρνληεο (86,86% ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο) πνπ απάληεζαλ ιάζνο ζηελ 1ε εξώηεζε, νη 67 (42,67% ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο) απάληεζαλ ιάζνο θαη ζηελ δεύηεξε, ελώ 49 (31,21% ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο) απάληεζαλ ιάζνο θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο.





Αζπλέπεηα. Ζ νκαδνπνίεζε απηή αληηζηνηρεί ζηνπο ελδηάκεζνπο θιάδνπο ΑΒΓΗ,
ΑΒΕΚ, ΑΒΕΛ, ΑΓΖΜ, ΑΓΖΝ θαη ΑΓΔΞ. Από απηνύο, όζνη εκθαλίδνληαη ζην
δεμηό ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο (ΑΓΖΜ, ΑΓΖΝ, ΑΓΔΞ) αληηζηνηρνύλ ζε
πνιππιεζέζηεξεο νκάδεο θνηηεηξηώλ/ηώλ ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ
εκθαλίδνληαη ζην αξηζηεξό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ θιάδν ΑΓΖΜ θαηαγξάθεηαη
όηη 41 ζπκκεηέρνληεο, (26,1% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο) απαληνύλ ζσζηά ζε 2
εξσηήζεηο θαη ιάζνο ζε κηα, ελώ ζηνπο θιάδνπο ΑΓΖΝ θαη ΑΓΔΞ θαηαγξάθεηαη
όηη ζπλνιηθά 46 θνηηήηξηεο/ηέο (28+18=46 ή 29,3% ηνπ δείγκαηνο) απαληνύλ ζε
δύν εξσηήζεηο ιάζνο θαη ζε κηα ζσζηά. Δπίζεο ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ αξηζκώλ
από επίπεδν ζε επίπεδν, ελδερνκέλσο απνηειεί έλδεημε γηα αζηαζή ζπγθξόηεζε
ηεο γλώζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, νπζηαζηηθά νη
θνηηήηξηεο/εο δελ είλαη πνιύ ζίγνπξνη γηα ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ.
Ζ ζεκαληηθόηεξε ίζσο παξαηήξεζε ζπλίζηαηαη ζην όηη ζηνπο θιάδνπο ΑΒΓΗ,
ΑΒΕΚ θαη ΑΒΕΛ, θαη εηδηθά από ην έλα επίπεδν ζην άιιν εκθαλίδνληαη, θαηά
πνιύ κηθξόηεξεο νκάδεο ζπκκεηερόλησλ (ΑΒΓΗ:4, ΑΒΕΚ:1 θαη ΑΒΕΛ:1) θαη
απηό ίζσο απνηειεί κηα έλδεημε γηα ηε ζπκπαγέζηεξε ζπγθξόηεζε ησλ
επηζηεκνληθά απνδεθηώλ αληηιήςεσλ, θαζώο κόλν 6 από ηηο 93 θνηηήηξηεο/ηέο
πνπ απαληνύλ κε αζπλέπεηα θαηαγξάθνληαη ζηνπο αξηζηεξνύο θιάδνπο.

Σπλνςίδνληαο, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε όηη ζην δελδξόγξακκα θαηαγξάθεηαη κηα
αξθεηά κεγάιε νκάδα (49 άηνκα ή 31,21% ησλ ζπκκεηερόλησλ) κε ζρεηηθά
ζπκπαγείο παξαλνήζεηο, θαζώο απαληνύλ κε ζπλέπεηα ιάζνο θαη ηηο ηξεηο εξσηήζεηο
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θαη, κηα πεξηνξηζκέλε νκάδα 15 θνηηεηξηώλ/ηώλ (9,5% ησλ ζπκκεηερόλησλ), κε
ζπκπαγείο επηζηεκνληθά αληηιήςεηο, θαζώο επηιέγνπλ κε ζπλέπεηα θαη ζσζηά θαη ηηο
ηξεηο εξσηήζεηο. Τέινο, ε κεγαιύηεξε νκάδα θνηηεηξηώλ/ηώλ (93 ή 59,23% ησλ
ζπκκεηερόλησλ) ηαιαληεύνληαη κεηαμύ παξαλνήζεσλ θαη επηζηεκνληθά απνδεθηώλ
γλώζεσλ.

Ζ ζύγθξηζε
Παξόκνηνο βαζκόο ζπλέπεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζρέζεο
κεηαμύ ΦΘ θαη ΔΟΣ εκθαλίδεηαη θαη ζην ζπλδπαζηηθό δελδξόγξακκα ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δύν Τκεκάησλ (Σρήκα 2), όπνπ ν πξώηνο αξηζκόο πνπ
παξαηίζεηαη ζηνπο θόκβνπο αθνξά θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ ΠΤΓΔ θαη ν δεύηεξνο ηνπ
ΠΤΝ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Σπλέπεηα ζηηο επηζηεκνληθά απνδεθηέο απαληήζεηο. Σηνπο θιάδνπο ΑΒΓΘ ησλ
δελδξνγξακκάησλ θαη ησλ δπν Τκεκάησλ, εκθαλίδνληαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο ζε
κέγεζνο νκάδεο, νη νπνίεο απαληνύλ κε ζπλέπεηα θαη ζύκθσλα κε ηνλ
επηζηεκνληθά απνδεθηό ηξόπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 12 θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ ΠΤΓΔ (ή
15%) απαληνύλ κε ζπλέπεηα θαη επηζηεκνληθά απνδεθηό ηξόπν, ελώ ε αληίζηνηρε
νκάδα ζην ΠΤΝ απνηειείηαη από κόλν 3 θνηηήηξηεο/εο (3,8%).
 Σπλέπεηα ζηηο παξαλνήζεηο. Σηνπο θιάδνπο ΑΓΔΟ θαη ησλ δύν δελδξνγξακκάησλ,
θαηαγξάθνληαη 29 (36,25%) θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ ΠΤΓΔ θαη αληίζηνηρα 20
(25,97%) θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ ΠΤΝ λα απαληνύλ κε ζπλέπεηα, αιιά ιαλζαζκέλα.
 Αζπλέπεηα. Καη ζηα δπν ηκήκαηα νη ελδηάκεζνη θιάδνη ησλ δελδξνγξακκάησλ νη
νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηε δεμηά ηνπο πιεπξά (ΑΓΖΜ, ΑΓΖΝ, ΑΓΔΞ)
αληηζηνηρνύλ ζε πνιππιεζέζηεξεο νκάδεο ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ
εκθαλίδνληαη ζην αξηζηεξό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ θιάδν ΑΓΖΜ γηα ην ΠΤΓΔ
θαηαγξάθεηαη όηη 15 ζπκκεηέρνπζεο (ή 18,75% ησλ θνηηεηξηώλ/ησλ ηνπ ΠΤΓΔ)
απαληνύλ ζσζηά ζε 2 εξσηήζεηο θαη ιάζνο ζε κηα, ελώ ε αληίζηνηρε νκάδα ηνπ
ΠΤΝ είλαη 26 ζπκκεηέρνπζεο (ή ην 33,76% ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ ηνπ ΠΤΝ). Σηνπο
θιάδνπο ΑΓΖΝ θαη ΑΓΔΞ θαηαγξάθεηαη όηη ζπλνιηθά 21 θνηηήηξηεο/ηέο (ή
26,25%) ηνπ ΠΤΓΔ θαη 25 (32,47%) απαληνύλ ζε δύν εξσηήζεηο ιάζνο θαη ζε
κηα ζσζηά. Άξα θαη ζηα δύν Τκήκαηα θαίλεηαη εκθαλίδεηαη ε αβεβαηόηεηα πνπ
θαηαγξάθεθε ζην ζπλνιηθό δείγκα.
 Σηνπο ελδηάκεζνπο αξηζηεξνύο θιάδνπο (ΑΒΓΗ, ΑΒΕΚ θαη ΑΒΕΛ) νη νκάδεο πνπ
θαηαγξάθνληαη θαη ζηα δύν δελδξνγξάκκαηα είλαη 3κειείο θαη αληηζηνηρνύλ κε
3,75% ησλ ζπκκεηερνπζώλ από ΠΤΓΔ θαη 3,89% από ΠΤΝ. Καη πάιη, ζεσξνύκε
όηη ε θαηαγξαθή απηή απνηειεί κηα έλδεημε γηα ηε ζπκπαγέζηεξε ζπγθξόηεζε
από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ επηζηεκνληθά απνδεθηώλ αληηιήςεσλ, έζησ θαη αλ ν
αξηζκόο ηνπο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο.

ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Τα επξήκαηα ηεο παξνπζηαδόκελεο έξεπλαο, επηβεβαηώλνπλ ηα επξήκαηα άιισλ
εξεπλώλ ζηνλ ειιεληθό (Ikonomidis et al., 2012; Michail et al., 2007; Daskolia et al.,
2006; Papadimitriou, 2004; Koulaidis & Christidou, 1999) θαη ην δηεζλή ρώξν (π.ρ.,
Boyes et al., 1993; Boyes & Stanisstreet, 1993; Boyes & Stanisstreet, 1997; Boyes et
al., 1999). Δίλαη επξήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε κε ζαθή δηάθξηζε θαη πνιιέο
θνξέο ηελ αηηηαθή ζύλδεζε ησλ δύν θαηλνκέλσλ (ΦΘ θαη ΔΟΣ). Απνδεηθλύνπλ δε,
όηη κάιινλ απνηεινύλ έλα ζπλεθηηθό θαη ηζρπξό πιέγκα αληηιήςεσλ, θαζώο

εκθαλίδνληαη κε ηδηαίηεξα ζπλεπή ηξόπν ζε ζεκαληηθέο νκάδεο ηόζν ηνπ ζπλνιηθνύ
δείγκαηνο, όζν θαη ησλ δπν Τκεκάησλ.
Ζ εηδνπνηόο δηαθνξά κεηαμύ ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ ησλ δύν ηκεκάησλ ήηαλ, όηη ελώ
θαη νη δύν νκάδεο παξαθνινύζεζαλ δηδαζθαιία καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, κόλν νη θνηηήηξηεο/ηέο ηνπ ΠΤΓΔ ήηαλ απνδέθηεο δηδαζθαιίαο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ παγθόζκηα ζέξκαλζε. Σηνλ παξάγνληα απηό (ζρεηηθή δηδαζθαιία)
απνδίδνπκε ην δηπιάζην πνζνζηό θνηηεηξηώλ/ηώλ ηνπ ΠΤΓΔ πνπ απαληά κε ζπλέπεηα
θαη κε βάζε ην επηζηεκνληθό πξόηππν. Όκσο ηα πξνθίι θαη ησλ ηξηώλ απηώλ νκάδσλ
θνηηεηξηώλ/ηώλ, δειαδή, πνπ απηώλ πνπ απαληνύλ κε ζπλέπεηα θαη ζσζηά, κε
ζπλέπεηα θαη ιάζνο θαη κε αζπλέπεηα, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο.
Τέινο, παξά ην γεγνλόο όηη ηα δεηήκαηα αηκνζθαηξηθή ξύπαλζεο θαη εηδηθόηεξα
ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ απεηέιεζαλ δεηήκαηα πςειήο πξνηεξαηόηεηαο ζηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ν πεξηβαιινληηθά
ελήκεξνο πνιίηεο απνηειεί αθόκε δεηνύκελν, γηα ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
ηνπιάρηζηνλ. Ζ έζησ θαη κηθξή επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ θαηαγξάςακε ζηελ
παξνύζα έξεπλα ζα κπνξνύζε ίζσο λα είλαη πνιιαπιάζηα αλ ν Πεξηβαιινληηθόο
Γξακκαηηζκόο ζηηο πξνεγνύκελεο βαζκίδεο ήηαλ αξθεηά εληζρπκέλνο, θαζώο είλαη
ζαθέο όηη ζε Τκήκαηα Δθπαίδεπζεο, ζαλ ηα δηθά καο, ε δηδαζθαιία πεξηερνκέλνπ
είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, εμ αηηίαο ηνπ όηη είλαη απαξαίηεην ε Παηδαγσγηθή Γλώζε
Πεξηερνκέλνπ ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ καο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε λα
εληζρπζεί κε δεηήκαηα Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο θαη Παηδαγσγηθήο.
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