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Abstract: The aim of the research is to investigate the approach of issues regarding the 

scientific literacy of teachers from different educational disciplines, different types of schools, 

and various levels of education, as well as the possible differentiation brought about by 

teachers' own discipline in the successful approach of the issues. 253 teachers participated and 

answered twelve True/False questions with content aimed at exploring their scientific literacy. 

Percentages of correct answers are close to what international research presents. Auditing the 

averages of correct answers, having as a differential factor the discipline of the participating 

teachers, indicated the existence of a statistically significant difference. 

Keywords: scientific literacy, teachers 

Πεξίιεςε: ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο πξνζέγγηζεο δεηεκάησλ 

επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ από εθπαηδεπηηθνύο δηαθνξεηηθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ, 

ηύπσλ ζρνιείσλ, θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

επηθέξεη ε εηδηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ. 

πκκεηείραλ 253 εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη απάληεζαλ ζε δώδεθα εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 

ηεο κνξθήο σζηνύ – Λάζνπο κε πεξηερόκελν πνπ ζηνρεύεη ζηε δηεξεύλεζε ηνπ 

επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ. Σα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ βξίζθνληαη θνληά ζε 

απηά πνπ εκθαλίδνπλ νη εηδηθνί ζε δηεζλείο έξεπλεο. Ο έιεγρνο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ κε παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνλ θιάδν ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ 

έδεημε ηελ ύπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο. 

Λέμεηο θιεηδηά: επηζηεκνληθόο εγγξακκαηηζκόο, εθπαηδεπηηθνί 

1. Δηζαγσγή 

Ο επηζηεκνληθόο εγγξακκαηηζκόο ζπκπεξηιακβάλεη ηε γλώζε ηνπ επηζηεκνληθνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ηθαλόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηνύ ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, ηελ αληίιεςε ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ σθειεκάησλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, ηε δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ησλ επηζηεκνληθώλ εξσηεκάησλ, ηελ θαηαλόεζε ηεο 

θύζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ πνιηηηζκό,  (Norris& Philips 2003).  
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Η κειέηε ηνπ Organization for Economic Co-operationand Development (OECD), γηα ηελ 

έξεπλα PISA πεξηγξάθεη ηνλ επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό σο ηελ ηθαλόηεηα ησλ πνιηηώλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, λα δηαθξίλνπλ ηα εξσηήκαηα κε επηζηεκνληθό 

πεξηερόκελν θαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα  βαζηζκέλα ζε ζηνηρεία ώζηε λα θαηαλννύλ ηα 

θπζηθά θαηλόκελα θαη λα επηθνπξνύληαη ζηε ιήςε νξζώλ απνθάζεσλ γηα ην θπζηθό θόζκν 

θαη ηελ αλζξώπηλε επίδξαζε ζε απηόλ, (OECD, 1998). ε κειέηε ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνύ ην 

2007 ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θαηαλόεζεο ησλ επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ πξνζέγγηζε θαηλνκέλσλ θαη αλαγθώλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο πγείαο, ησλ 

επηζηεκώλ ηεο γεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Θεσξείηαη επίζεο 

αλαγθαία ε ηθαλόηεηα γηα ηε ρξνληθά δηαξθή εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη 

επηπξόζζεηα αλαθέξεηαη σο εμίζνπ ζεκαληηθή πηπρή ε επηζηεκνληθή γλώζε λα ζπζρεηηζηεί 

κε ηελ εθηίκεζε ηεο θύζεο ηεο επηζηήκεο, ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη θνηλσληθώλ αμηώλ, 

θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε αηνκηθώλ  ελδηαθεξόλησλ γηα κάζεζε, (Holbrook&Rannikmae 

2007; 2009). 

Οη ζέζεηο ησλ Bybee&McCrae, 2011 γηα ηνλ επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό αλαδεηθλύνπλ ην 

ξόιν ηνπ θαη βξίζθνληαη ζηε βάζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ ζηελ αμηνιόγεζε PISA 2006, ζύκθσλα 

κε ηνλ νπνίν ν επηζηεκνληθόο εγγξακκαηηζκόο ζπλεγνξεί: α) ηε ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλώζεο γηα ηελ εύξεζε απαληήζεσλ, ηελ αλάιπζε επηζηεκνληθώλ θαηλνκέλσλ, ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ  θαη ηελ νηθνδόκεζε λέαο γλώζεο ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηζηήκε. β) ηελ θαηαλόεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ηεο επηζηήκεο σο κνξθήο 

ηεο αλζξώπηλεο γλώζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο αλαδήηεζεο. Οη επηζηεκνληθά εγγξάκκαηνη 

πνιίηεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαθξίλνπλ ηελ ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή γλώζε από ηελ 

πξνζσπηθή άπνςε. γ) ηε δηακόξθσζε ηεο ζπλείδεζεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε 

επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία νηθνδνκνύλ ην πεξηβάιινλ ηεο λόεζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. δ) ηε 

ζπκκεηνρή ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε θαη κε ηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο, σο 

ζθεπηόκελνο πνιίηεο πνπ θαηαλνεί ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη πξνθξίλεη ηελ επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε. (Bybee&McCrae, 2011) 

Η ζεκαζία ηνπ επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ εληνπίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνύ 

πιαηζίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ PISA 2012 όπνπ ζεκεηώλεηαη όηη νη απαξαίηεηεο γλώζεηο 

ζηεξίδνληαη ζηε βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο από ηνπο πνιίηεο. Η γλώζε 

ησλ βαζηθώλ επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ  ζε ζπλδπαζκό κε ηε δπλαηόηεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

απηώλ ζηε θαζεκεξηλή δσή ζεσξείηαη αλαγθαία ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία. πρλά επίζεο είλαη 

απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο ηεο γλώζεο γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ, (OECD, 2013). 

Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζε όπνηνλ ηνκέα θαη αλ αλήθνπλ (βηνιόγνη / επηζηήκεο πγείαο, 

θπζηθνί/ κεραλνιόγνη, πεξηβαιινληνιόγνη, δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ) εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά θαιύηεξεο επηδόζεηο ζε ζέκαηα επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ από ηνπο 

απινύο πνιίηεο,(Stockmayer&Bryant 2012). ε όιε ηε ζεηξά εξεπλώλ National Science 

Board, ε επίδνζε ζηνλ επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό είλαη θαιύηεξε γηα ηνπο εηδηθνύο ζε 

ζρέζε κε ηνπο απινύο πνιίηεο, κε ηε δηαθνξά λα θπκαίλεηαη από 18 σο 21 πνζνζηηαίεο 
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κνλάδεο. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ 2012 όπνπ ν 

κέζνο όξνο νξζώλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ πξνζέγγηζε 

ην 62% ζηνπο απόθνηηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελώ έθηαζε ην 81% ζηνπο 

απόθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο 

ηνπιάρηζην ηξία καζήκαηα επηζηεκώλ θαη καζεκαηηθώλ ζην παλεπηζηήκην, (National Science 

Board, 2014). 

ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο πξνζέγγηζεο δεηεκάησλ επηζηεκνληθνύ 

εγγξακκαηηζκνύαπό εθπαηδεπηηθνύο δηαθνξεηηθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ, ηύπσλ ζρνιείσλ, 

θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ επηθέξεη ε εηδηθόηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επηηπρή πξνζέγγηζε. 

1.1. Γείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 253 εθπαηδεπηηθνί Δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ησλ λνκώλ Δξάκαο θαη Καβάιαο. Από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο  νη 50 ήηαλ 

ζεηηθώλ επηζηεκώλ (θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιόγνη, καζεκαηηθνί, πιεξνθνξηθνί), νη 54 ήηαλ 

ζεσξεηηθώλ επηζηεκώλ (θηιόινγνη, θηιόινγνη  μέλσλ γισζζώλ, ζενιόγνη), νη 120 δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ Επαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηνηρεία ηεο θπζηθήο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπο ζην ζρνιείν (κεραλνιόγνη, ειεθηξνιόγνη, 

ειεθηξνληθνί, δνκηθώλ έξγσλ) θαη 29 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο.  

ην Γξάθεκα 1 θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ 

θιάδσλ.  

 

Γξάθεκα 1: Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ 
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1.2. Δξσηεκαηνιόγην 

Ο ηξόπνο ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ ησλ πνιηηώλ απνηέιεζε ην 

δεηνύκελν ζε πνιιέο έξεπλεο. ηελ έξεπλα ησλ Durantetal. 1989, δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα 

εξσηήζεσλ θιεηζηνύ ηύπνπ ηεο κνξθήο σζηό ή Λάζνο γλσζηή σο 'The Oxford Scale' κε 

ζηόρν λα θαιύςεη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ ζηνπο πνιίηεο. 

Πνιιέο από απηέο ηηο εξσηήζεηο πηνζεηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ από δηεζλείο έξεπλεο 

όπσο από ην National Science Board ζηε ζεηξά εξεπλώλ Science and Engineering Indicators 

ζηηο Η.Π.Α θαη ηνπ Eurobarometer ζηελ Επξώπε σο απόιπην κέηξν επηζηεκνληθνύ 

εγγξακκαηηζκνύ αθόκε θαη γηα ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ θξαηώλ. Ειάρηζηεο από ηηο αξρηθέο 

εξσηήζεηο  ππέζηεζαλ ηξνπνπνηήζεηο θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, κόλν ν αξηζκόο 

κεηαβάιινληαλ ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο, (Stockmayer&Bryant 2012).  

Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα. ην πξώην αλαθέξνληαη 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην θύιν, ε ειηθία, ν επηζηεκνληθόο  θιάδνο πνπ αλήθεη ε 

εηδηθόηεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαζώο θαη ην ζρνιείν πνπ δηδάζθεη. Σν δεύηεξν πνπ ζηνρεύεη 

ζηε δηεξεύλεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ  απνηειείηαη από δώδεθα εξσηήζεηο 

θιεηζηνύ ηύπνπ ηεο κνξθήο σζηνύ – Λάζνπο. Οη επηά από ηηο δώδεθα εξσηήζεηο ( 1. Σν 

ξαδηελεξγό γάια κπνξεί λα γίλεη αζθαιέο κε ην βξαζκό,  4. Σα ειεθηξόληα είλαη κηθξόηεξα 

από ηα άηνκα,  5. Σα αληηβηνηηθά ζθνηώλνπλ ηνπο ηνύο θαη ηα βαθηήξηα,  6. Όιε ε 

ξαδηελέξγεηα είλαη απνηέιεζκα αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο,  7. Ο Ήιηνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ 

από ηε Γε,  9. Οη πξώηνη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο δεηλόζαπξνπο,  11. Σν 

νμπγόλν πνπ αλαπλένπκε πξνέξρεηαη από ηα θπηά) πξνέξρνληαη από ην εξσηεκαηνιόγην ηεο 

έξεπλαο ησλ Durantetal. 1989  θαη εκθαλίδνληαη ζπλερώο από ηόηε ζηηο έξεπλεο ηνπ National 

Science Board ζηηο Η.Π.Α θαη ηνπ Eurobarometer ζηελ Επξώπε πνπ ζηνρεύνπλ ζηε 

δηεξεύλεζε ηνπ  επηζηεκνληθνύ εγγξακκαηηζκνύ. (National Science Board, 2014) Οη 

ηέζζεξεηο εξσηήζεηο (2. Η ειηαθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο,  

3. Ο ζεξκόο αέξαο αλέξρεηαη,   8. Σα κειινληηθά παηδηά ελόο γπκλαζκέλνπ αλζξώπνπ ζα 

θιεξνλνκήζνπλ ηα νθέιε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ άζθεζεο,  12. ην ήπαξ παξάγνληαη ηα νύξα) 

ζπκπιεξώλνπλ ηηο επηά πξναλαθεξόκελεο θαη πεξηέρνληαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Stockmayer&Bryant 2012 κε αληηθείκελν ηνλ επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό. Σν πεξηερόκελν 

ηνπο αλαθέξεηαη είηε ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο βηνινγίαο θαη βηνρεκείαο (εξσηήζεηο 2, 8 

θαη 12) πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηρκή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, ή ζεσξείηαη 

όηη απνηειεί αμησκαηηθό δεδνκέλν (εξώηεζε 3). Σν ζέκα ηεο ηειεπηαίαο εξώηεζεο (10. Η 

ηξύπα ηνπ όδνληνο είλαη ε θύξηα αηηία γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο) αλαθέξεηαη ζε δύν από 

ηα ζεκαληηθόηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο θαη απνηειεί 

αληηθείκελν θαζεκεξηλήο αλαθνξάο θαη πξνβιεκαηηζκνύ. Πνιιέο δηεζλείο έξεπλεο 

αλαθέξνληαη ζηε ζύγρπζε πνπ επηθξαηεί κεηαμύ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο 

εμαζζέληζεο ηνπ ζηξώκαηνο όδνληνο, όπνπ ην έλα από απηά κπνξεί λα είλαη ε αηηία ηνπ 

άιινπ (Hestnessetal., 2011; Kisogluetal., 2010;Kalipsi, etal., 2009;Papadimitriou 2004;Khalid 

2001;Boyes, etal., 1999;Boyes&Stanisstreet 1997). 
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2. Απνηειέζκαηα 

ηελ Εξώηεζε 1: «Σν ξαδηελεξγό γάια γίλεηαη αζθαιέο κε ην βξαζκό»,  95,7% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά. ε απηνύο 

πεξηιακβάλνληαη ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Σν πνζνζηό νξζώλ 

απαληήζεσλ ησλ εηδηθώλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη ην 93%. (Stocklmayer&Bryant 2012)ην 

γξάθεκα 2 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 1, ζην 

ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα ηελ θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ ρσξηζηά. 

 

Γξάθεκα 2: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 2: «Η ειηαθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο». Πνιύ 

πςειό είλαη ην πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δέρνληαη ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά. 

Σν  99,2% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απαληνύλ νξζά, ζε απηνύο πεξηιακβάλεηαη ην 

100% ησλ ζεηηθώλ θαη ζεσξεηηθώλ επηζηεκώλ θαζώο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο. 

Σν πνζνζηό νξζώλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθώλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη ην 88%, 

(Stocklmayer&Bryant 2012). ην γξάθεκα 3 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 2 ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα ηελ θάζε 

νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ ρσξηζηά. 
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Γξάθεκα 3: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 3: «Ο ζεξκόο αέξαο αλέξρεηαη». Σν 96,4% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

απνδέρνληαη ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά, ζε απηνύο πεξηιακβάλεηαη ην 100% ησλ 

ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Σν πνζνζηό νξζώλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθώλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη 

ην 95%, (Stocklmayer&Bryant 2012). ην γξάθεκα 4 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 3, ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ.  

 

Γξάθεκα 4: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 4: «Σα ειεθηξόληα είλαη κηθξόηεξα από ηα άηνκα». Σν 90,1% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ απνδέρνληαη ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά, ζε απηνύο πεξηιακβάλεηαη ην 

100% ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Σν πνζνζηό νξζώλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθώλ ζε δηεζλείο 

έξεπλεο θζάλεη ην 91%. (Stocklmayer&Bryant 2012). Γηα ηνπο απινύο πνιίηεο ην πνζνζηό 
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ησλ νξζώλ απαληήζεσλ ζηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε θπκαίλεηαη από ην ρακειό 22% ζηελ 

Κίλα ην 2007 ζην 30% ζηελ Ιλδία ην 2004 θαη ζηελ Ιαπσλία ην 2001 έσο ην πςειό 53% ζηηο 

Η.Π.Α. ην 2008. ηηο Η.Π.Α. ζε έξεπλεο από ην 2001 σο ην 2010 ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

θπκαίλεηαη από 45% ην 2004 έσο 53% ην 2006 θαη ην 2008, (National Science Board, 2014;  

2012). ην γξάθεκα 5 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 4, 

ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ 

 

Γξάθεκα 5: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 5: «Σα αληηβηνηηθά εμνπδεηεξώλνπλ ηνπο ηνύο θαη ηα βαθηήξηα». Σν 62,8% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά. Σν πνζνζηό 

νξζώλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθώλ ζε δηεζλείο έξεπλεο αλέξρεηαη ζε 89%. (Stocklmayer&Bryant 

2012). ηνπο απινύο πνιίηεο ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ ζηελ παξαπάλσ 

δηαπίζησζε θπκαίλνληαη από ηα ρακειά ηνπ 8% ζηε Μαιαηζία ην 2008 θαη ηνπ 18% ζηε 

Ρσζία ην 2003, έσο ην πςειό 56% ζηηο Η.Π.Α. ην 2006.  Είλαη ε κνλαδηθή εξώηεζε πνπ ην 

πνζνζηό ησλ νξζώλ απαληήζεσλ ζηηο Η.Π.Α  παξνπζηάδεη άλνδν κεγαιύηεξε από 10% ζηηο 

έξεπλεο κεηά ην 1999, (National Science Board, 2014;  2012). ην γξάθεκα 6 παξηζηάλνληαη 

ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 5, ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ 
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Γξάθεκα 6: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 6: «Όιε ε ξαδηελέξγεηα είλαη απνηέιεζκα αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο». Σν 85,4% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά. ε απηνύο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Η εξώηεζε 

πεξηιακβάλεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ 

εγγξακκαηηζκνύ. Σα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ ζηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε 

θπκαίλνληαη από ηα ρακειά 14% ζηε Μαιαηζία ην 2008 θαη 35% ζηε Ρσζία ην 2003 έσο ηα 

πςειά 76% ζηηο Η.Π.Α. ην 2001 θαη 73% ην 2004 θαη ην 69% ζηελ Ιαπσλία ην 2011, 

(National Science Board, 2014;  2012).ην γξάθεκα 7 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 6, ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ 

 

Γξάθεκα 7: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 
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Εξώηεζε 7: «Ο Ήιηνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηε Γε». Σν 92,1% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά. Η πξόηαζε επαλαιακβάλεηαη 

ζρεδόλ ζην ζύλνιν ησλ εξεπλώλ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ 

εγγξακκαηηζκνύ. ηηο Η.Π.Α. ε εξώηεζε ηέζεθε κε ηε κνξθή «Πεξηζηξέθεηαη ε γε γύξσ από 

ηνλ ήιην ή ν ήιηνο γύξσ από ηε γε;» θαη ην πνζνζηό ησλ νξζώλ απαληήζεσλ κεηαβιήζεθε 

από ην ρακειό 71% ην 2004 ζην πςειό 76% ην 2006 (National Science Board, 2014). Σν 

ρακειόηεξν πνζνζηό νξζώλ απαληήζεσλ γη‟ απηή ηε δηαπίζησζε ήηαλ 66% ζηελ Επξώπε ην 

2005 θαη ην πςειόηεξν 86% ζηε λόηην Κνξέα ην 2004, (National Science Board, 2012).ην 

γξάθεκα 8 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 7, ζην 

ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 8: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 8: «Σα κειινληηθά παηδηά ελόο γπκλαζκέλνπ αλζξώπνπ ζα θιεξνλνκήζνπλ ηα 

νθέιε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ άζθεζεο».Σν 73,1% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνξξίπηνπλ 

ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά. Η εξώηεζε αληιεί ην πεξηερόκελό  ηεο από ηε βηνινγία 

θαη ηε δηακάρε κεηαμύ ησλ ππνζηεξηθηώλ ησλ ηδεώλ ηνπ Λακάξθ θαη ηνπ Δαξβίλνπ γηα ηε 

δπλαηόηεηα θιεξνλόκεζεο ησλ επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Η αλάπηπμε ησλ εηδώλ είλαη 

βαζηθό δήηεκα ηεο βηνινγίαο θαη πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα θιεξνλνκηθόηεηαο (VanZeeetal. 

2012;  ΑΑΑS 1993, 2009).  ε έξεπλεο κε εθπαηδεπηηθνύο θπζηθώλ επηζηεκώλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξαηεξνύληαη εκκέλνπζεο Λακαξθηαλέο 

παξαλνήζεηο, ρσξίο κάιηζηα ν παξάγνληαο ηεο εηδηθόηεηαο λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό 

ξόιν, νη νπνίεο ππνλνκεύνπλ ην δηδαθηηθό ηνπο έξγν, (Αζαλαζνπνύινπ, θ.α., 2011). Σν 

πνζνζηό νξζώλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθώλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη ην 89%, 

(Stocklmayer&Bryant 2012).ην γξάθεκα 9 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 8, ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 9: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 9: «Οη πξώηνη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο δεηλόζαπξνπο». Σν 88,5% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά. Σν πνζνζηό 

νξζώλ απαληήζεσλ ησλ εηδηθώλ ζε δηεζλείο έξεπλεο θζάλεη ην 89%, (Stocklmayer&Bryant 

2012).ην γξάθεκα 10 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 

9, γηα ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 10: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 10: «Η ηξύπα ηνπ όδνληνο είλαη ε θύξηα αηηία γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο». Σν 

51,8% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζπγρένπλ δύν ζύγρξνλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο. ηελ εξώηεζε εκθαλίδνληαη ηα 

ρακειόηεξα πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ, ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη κόλν έλαο ζηνπο 
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ηέζζεξεηο ζεσξεηηθώλ επηζηεκώλ απαληνύλ νξζά.  Οη Michailetal., ζεκεηώλνπλ όηη ην 52% 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα ππνζηήξηδαλ όηη ε ηξύπα ηνπ όδνληνο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, ελώ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεύμεηο ηεο έξεπλαο ησλ  Summersetal., 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ίδηα ηδέα, (Michail, etal., 2007; Summersetal. 2000).ην γξάθεκα 11 

παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 10, ζην ζύλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 11: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 11: «Σν νμπγόλν πνπ αλαπλένπκε πξνέξρεηαη από ηα θπηά». Σν 59,3% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνδέρνληαη ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά.  ηα επίπεδα ηνπ 

73% θζάλεη ην πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα ηνπο εηδηθνύο ζε δηεζλείο έξεπλεο, 

(Stocklmayer&Bryant, 2012).  Όπσο ζεκεηώλεηαη ζηε ηειεπηαία έξεπλα ζηελ εξώηεζε απηή 

ε αβεβαηόηεηα ησλ επηζηεκόλσλ ήηαλ απμεκέλε, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ 

γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπ νμπγόλνπ.  ην γξάθεκα 12 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 11, ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ. 
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Γξάθεκα 12: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

Εξώηεζε 12: «(ην ήπαξ παξάγνληαη ηα νύξα». Σν 95,7% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

απνξξίπηνπλ ηνλ ηζρπξηζκό θαη απαληνύλ νξζά.  Σν αληίζηνηρν πνζνζηό ζηηο δηεζλείο 

έξεπλεο κεηώλνληαη ζην 85% γηα ηνπο εηδηθνύο, (Stocklmayer&Bryant, 2012). ην γξάθεκα 

13 παξηζηάλνληαη ηα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα ηελ εξώηεζε 12, ζην ζύλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη γηα θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ θιάδσλ. 

 

Γξάθεκα 13: % πνζνζηά νξζώλ απαληήζεσλ 

ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ηζόηεηα ησλ κέζσλ γηα ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή ζύλνιν ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ ζηνλ επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό έρνληαο σο παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνλ 

θιάδν πνπ αλήθεη ν εθπαηδεπηηθόο. Με ηε βνήζεηα ησλ ζεθνγξακκάησλ ζην γξάθεκα 14 

ειέγρεηαη γξαθηθά ε θαηαλνκή ησλ νξζώλ απαληήζεσλ ζε θάζε θιάδν. Ξερσξίδεη ε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε ηεο θαηαλνκήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεηηθώλ επηζηεκώλ ζε πςειέο ηηκέο 



Επηζηεκνληθό Εθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 8, Σεύρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 307 από 392 

απόδνζεο θαη ε πςειόηεξε ηηκή ηεο δηακέζνπ ζε ζρέζε κε ηηο δηακέζνπο ησλ άιισλ 

θαηαλνκώλ. Oη δηάκεζνη ησλ ππόινηπσλ θαηαλνκώλ βξίζθνληαη ζε παξαπιήζηεο ηηκέο. Σα 

πεξηζζόηεξα παξάηππα ζεκεία εκθαλίδνληαη ζηελ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεηηθώλ 

επηζηεκώλ θαη εληνπίδνληαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από ην ηξηπιάζην ηνπ 

ελδνηεηαξηεκνξηαθνύ εύξνπο.   

 

Γξάθεκα 14: θαηαλνκή νξζώλ απαληήζεσλ ζε θάζε θιάδν 

ην γξάθεκα 15 ησλ κέζσλ όξσλ μερσξίδεη ε πςειόηεξε ηηκή ηνπ κέζνπ ζηηο νξζέο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Οη κέζνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δεπηεξνβάζκηαο ησλ άιισλ θιάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο  βξίζθνληαη ζε 

παξαπιήζηεο ηηκέο. 
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Γξάθεκα 15: δηάγξακκα κέζσλ όξσλ ησλ νξζώλ απαληήζεσλ ζε θάζε θιάδν 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλόληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κέζσλ όξσλ ησλ 

νξζώλ απαληήζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο. Με ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο  

θαηά έλα παξάγνληα (one way ANOVA) εκθαλίζηεθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζην ζύλνιν ησλ νξζώλ απαληήζεσλ αθνύ F(3,249)=16,18 κε  p<0,001. 

Λόγσ ηεο απόξξηςεο ηεο ππόζεζεο ηεο ηζόηεηαο ησλ δηαζπνξώλ έγηλαλ νη έιεγρνη ηνπ Welch 

θαη ησλ Brown – Forsythe. Σα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο  θαη ζηνπο δύν 

παξαπάλσ ειέγρνπο είλαη p<.05 νπόηε πξνθύπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηνπο 

κέζνπο. 

Η απόξξηςε ηεο ππόζεζεο γηα ηελ θαλνληθόηεηα ησλ θαηαινίπσλ νδεγεί ζηε ρξήζε ηνπ κε 

παξακεηξηθνύ  ηεζη Kruskal-Wallis, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ, ρ
2
(3)= 48,24  

κε p-value<0,001πξνθύπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δηακέζνπο ησλ 

θαηαλνκώλ ησλ νξζώλ απαληήζεσλ. Γηα λα δηαπηζησζεί κεηαμύ πνησλ νκάδσλ βξίζθνληαη νη 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο δηεμάγνληαη πνιιαπινί έιεγρνη κεηαμύ ησλ δεπγώλ. 

Εθόζνλ γίλνληαη ηξεηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο ε δηόξζσζε Bonferoni θαζνξίδεη ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ζε 0,05/3≈0,017.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1, εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιιαπιώλ 

ειέγρσλ Mann-WhitneyU γηα ηε ζύγθξηζε ησλ νκάδσλ θαηά δεύγε. 
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Πίλαθαο 1:Σηνηρεία ησλ ειέγρσλ Mann-WhitneyU γηα ηε ζύγθξηζε ησλ νκάδσλ θαηά δεύγε 

Οκάδεο εθπαηδεπηηθώλ Ε p-value Γηαθνξά 

Θεηηθώλ επηζηεκώλ –Θεσξεηηθώλ επηζηεκώλ -6,1 

 

p<.000 

 

ηαη. ζεκαληηθή 

Θεηηθώλ επηζηεκώλ – Εηδηθνηήησλ -6,0 

 

p<.000 

 

ηαη. εκαληηθή 

 

Θεηηθώλ επηζηεκώλ –   Πξσηνβάζκηαο -4,4 

 

p<.000 ηαη. εκαληηθή 

Θεσξεηηθώλ επηζηεκώλ – Εηδηθνηήησλ -1,6 

 

p=.104 

 

Σπραίαδηαθύκαλζε 

 

Θεσξεηηθώλ επηζηεκώλ – Πξσηνβάζκηαο -1,4 

 

p=.149 

 

Σπραία δηαθύκαλζε  

Εηδηθνηήησλ – Πξσηνβάζκηαο -0,2 

 

p=.817 

 

Σπραία δηαθύκαλζε 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ posthoc ειέγρνπ Mann-WhitneyU γηα ηε ζύγθξηζε ησλ νκάδσλ θαηά 

δεύγε έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο δηακέζνπο ησλ θαηαλνκώλ ησλ νξζώλ 

απαληήζεσλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ πςειόηεξν  

κέζν όξν θαηαηάμεσλ θαη όισλ ησλ ππνινίπσλ (p<.000). Οη δηάκεζνη ησλ θαηαλνκώλ ησλ 

νξζώλ απαληήζεσλ ησλ ππόινηπσλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο. 

3. Σπκπεξάζκαηα 

Ο Miller ην 1998 παξαηήξεζε όηη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζε δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά όρη κόλν ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα 

ηελ θαηαλόεζε ηεο πιεξνθνξίαο από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αιιά θαη εμαηηίαο ησλ 

απμαλόκελσλ απαηηήζεσλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηαηξνθή 

(αλάγλσζε εηηθεηώλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ) ηελ πγεία θαη ηελ ηερλνινγία, θαζηζηώληαο 

απαξαίηεην ηνλ επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό ησλ πνιηηώλ, (Miller, 1998) 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζύλνιν αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.Σα πνζνζηά ησλ νξζώλ απαληήζεσλ βξίζθνληαη θνληά ζε απηά πνπ 
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εκθαλίδνπλ νη εηδηθνί ζε δηεζλείο έξεπλεο. Μεησκέλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά νξζώλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ εηδηθώλ ζε δηεζλείο έξεπλεο 

ζηηο εξσηήζεηο 5: «Σα αληηβηνηηθά εμνπδεηεξώλνπλ ηνπο ηνύο θαη ηα βαθηήξηα», 8: «Σα 

κειινληηθά παηδηά ελόο γπκλαζκέλνπ αλζξώπνπ ζα θιεξνλνκήζνπλ ηα νθέιε ηεο ζσκαηηθήο 

ηνπ άζθεζεο» θαη 11: «Σν νμπγόλν πνπ αλαπλένπκε πξνέξρεηαη από ηα θπηά». ηελ 5 ε 

ζπληαθηηθή δνκή ησλ όξσλ αληηβηνηηθό - αληηβίσζε πνπ πεξηέρεη ηκήκα ηεο ιέμεο ηόο θαη ην 

πξόζεκα (αληη-) νδεγεί ηε ζθέςε ζε επηθείκελε δξάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ 

ελαληίνλ ησλ ηώλ. Επηπιένλ ε κεγάιε δηάδνζε θαη κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζθεπαζκάησλ έρνπλ πξνζδώζεη ζε απηά κέγηζηε θαηλνκεληθή ηζρύ. ηελ 8 κηα νκάδα 

εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξζεθαλ ζε έκκεζα νθέιε πνπ ζα είρε ν πγηεηλόο ηξόπνο δσήο ζε όιε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ αλζξώπνπ, ελώζηελ 11 αλαθέξζεθαλ ζηελ ύπαξμε θαη άιισλ ηξόπσλ γηα ηελ 

παξαγσγή νμπγόλνπ. 

Σν κηθξόηεξν πνζνζηό νξζώλ απαληήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηελ εξώηεζε 10: «Η ηξύπα ηνπ 

όδνληνο είλαη ε θύξηα αηηία γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο γεο», πνπ απνηειεί θξηηήξην ζηνλ 

θαζνξηζκό θαη ηε δηάθξηζε ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Ελώ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα απαζρνινύλ έληνλα ηε ζύγρξνλε θνηλσλία ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο γλσξίζκαηα (αηηίεο θαη απνηειέζκαηα) δελ κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ θαη λα δηαθξηζνύλ 

κεηαμύ ηνπο. ε έξεπλεο αλαθέξζεθε ε ζπζρέηηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε κε ηελ 

εμαζζέληζε ηνπ ζηξώκαηνο όδνληνο ζηηο ηδέεο  καζεηώλ θαη κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, 

(Hestnessetal., 2011; Kisogluetal., 2010; Kalipsi, etal., 2009;Papadimitriou 2004), θαζώο 

επίζεο θαη από ηελ πιεηνςεθία ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ (Michail, etal., 2007; 

Summersetal. 2000).  

Ο έιεγρνο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ νξζώλ απαληήζεσλ κε παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνλ 

θιάδν ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεί κέζν αλάδεημεο ηεο ηάζεο γηα ηελ 

πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθαιεί ε εηδηθόηεηα ζηνλ επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό. Οη 

έιεγρνη έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο όξνπο ησλ νξζώλ απαληήζεσλ 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ πςειόηεξν  κέζν θαη ησλ 

ππνινίπσλ νκάδσλ. Οη κέζνη όξνη ησλ νξζώλ απαληήζεσλ κεηαμύ ησλ ππόινηπσλ 

εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο δελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί δπλαηόηεηα γηα ηελ εκπινθή κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ αηόκσλ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη λα επηηεπρζεί ε πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο απν ηελ θνηλσλία είλαη ζεκηηό ην δηδαθηηθό πεξηερόκελν λα κεησζεί θαη λα 

κεηαζρεκαηηζηεί θαηάιιεια ώζηε λα  ζπκπεξηιάβεη επξύηεξα δεηήκαηα επηζηεκνληθνύ θαη 

κεηα-επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο, (ΑΑΑS, 2001).Η ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ ζε 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ επηζηεκνληθό εγγξακκαηηζκό πξνθξίλνπλ ηα 

δεηήκαηα ζην λνπ ησλ καζεηώλ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηάρπζε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη 

παξάιιεια αλαβαζκίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο γλώζεηο.  
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