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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Οι σύγχρονες τάσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση καθιστούν χρήσιµη την ανάπτυξη 
διδακτικού υλικού το οποίο να προωθεί τη χρήση πολυµέσων για την καλλιέργεια θετικών στάσεων 
απέναντι στο περιβάλλον και ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν τη χρήση και τη διαχείριση του 
νερού. Μέσα από το ερευνητικό πρόγραµµα ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ αναπτύχθηκε µια σειρά από 
ιστοεξερευνήσεις που είχαν σχέση µε τη χρήση και τη διαχείριση νερού. Η εφαρµογή των 
ιστοεξερευνήσεων αυτών, σε πραγµατικά περιβάλλοντα ∆΄ και Ε΄ τάξεων δηµοτικού σχολείου, µε 
δείγµα 94 µαθητών, έδειξε στατιστικά σηµαντική βελτίωση των στάσεων των υποκειµένων σε 
σχέση µε ζητήµατα χρήσης και διαχείρισης νερού. Τα αποτελέσµατα από τη στατιστική ανάλυση 
έδειξαν επίσης διαφορές µεταξύ των ιστοεξερευνήσεων αλλά και µεταξύ των δύο τάξεων.  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από σοβαρή έλλειψη 
γνώσεων γύρω από το περιβάλλον και δεν επιδεικνύει ιδιαίτερη πρωτοβουλία που να αποσκοπεί 
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000; Membiela et al., 
1993). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα πρέπει να επιδιώκει τη 
διάπλαση πολιτών που να είναι γνώστες του βιοφυσικού περιβάλλοντος και των προβληµάτων του 
και ενηµερωµένοι για τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούν αυτόβουλα να εργαστούν για τη 
λύση των προβληµάτων αυτών (Mayer, 1995). Θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης, η επίδραση της οποίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην καθηµερινή 
ζωή, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι στάσεις και απόψεις που αποκτούν οι 
µαθητές κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς την ενηλικίωση είναι καθοριστικές για τη 
µετέπειτα συµπεριφορά τους και την ενεργό συµµετοχή τους στη διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος, στη βιωσιµότητα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  
 Ένα από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Ανατολική 
Μεσόγειος είναι το υδατικό, το οποίο οφείλεται στα αποθέµατα που είτε είναι περιορισµένα είτε 
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης ή υφαλµύρωσης. Στην Κύπρο το πρόβληµα 
διαθεσιµότητας νερού υπήρξε κατά καιρούς ιδιαίτερα έντονο. Οι σύγχρονες, διεθνείς τάσεις και 
πρακτικές ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες του µεσογειακού κλίµατος, έχουν φέρει 
τους υδάτινους πόρους της Κύπρου σε κρίσιµη κατάσταση και έχουν καταστήσει το θέµα των 
αποθεµάτων και της ποιότητας νερού ένα από τα σηµαντικότερα οικολογικά προβλήµατα της 
Κύπρου. Η δηµόσια συζήτηση εξακολουθεί να αναφέρεται στο πρόβληµα λειψυδρίας και όχι στο 
πρόβληµα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ανάγκης ενός 
εκπαιδευτικού προγράµµατος το οποίο να στοχεύει στην ανάπτυξη πραγµατικής κατανόησης για το 
πρόβληµα  διαχείρισης των κυπριακών υδάτινων πόρων, µέσα από επιστηµονικά δεδοµένα και 
διερευνήσεις. 



 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών µέσων για 
την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση 
των στάσεων των παιδιών σε σχέση µε θέµατα που αφορούν τη χρήση και διαχείριση του νερού. 
Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ, µια 
σειρά από ιστοεξερευνήσεις, οι οποίες αφορούν το νερό τη χρήση και την ορθή διαχείρισή του. 
 Οι ιστοεξερευνήσεις αποτελούν ένα είδος µαθησιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την 
αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων συλλογικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας, για καλλιέργεια 
δεξιοτήτων διερεύνησης και επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και για ενεργό εξοικείωση των 
µαθητών µε διαδικασίες λήψης απόφασης (Dodge, B., 1995).  Σε αυτό το περιβάλλον, µερικές ή 
όλες οι πληροφορίες µε τις οποίες αλληλεπιδρούν οι εκπαιδευόµενοι προέρχονται από πηγές στο 
διαδίκτυο. Σε µια ιστοεξερεύνηση τα παιδιά εργάζονται συνεργατικά (συνήθως αναλαµβάνοντας 
διάφορους ρόλους) και εστιάζουν την προσοχή τους στη µελέτη ενός ζητήµατος µε στόχο την 
ανάπτυξη λύσεων σε κάποια προβλήµατα τα οποία οι ίδιοι διατυπώνουν. Στην προσπάθειά τους να 
µελετήσουν το ζήτηµα, να διατυπώσουν προβλήµατα και να αναπτύξουν λύσεις, ακολουθούν 
διαδικασία άντλησης πληροφοριών από διάφορες πηγές, όπου είναι χρήσιµο να συλλέγουν δικά 
τους δεδοµένα και ακολούθως να επιλέγουν και να επεξεργάζονται τις σχετικές πληροφορίες µε 
στόχο να διατυπώσουν λύσεις. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν τρεις ιστοεξερευνήσεις µε θέµατα: (α) Το 
πρόβληµα έλλειψης νερού. Πρόληψη και αντιµετώπιση, (β) ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων και (γ) 
Προµήθεια νερού στην Κύπρο από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα. Η εφαρµογή των 
ιστοεξερευνήσεων έγινε σε αστικό δηµοτικό σχολείο της πόλης της Λευκωσίας. Κάθε εφαρµογή 
ιστοεξερεύνησης είχε διάρκεια οκτώ διδακτικών περιόδων και έγινε µε τη µορφή δύο ηµερίδων. 
 Για την αξιολόγηση της επίδρασης του διδακτικού υλικού πάνω στις στάσεις των παιδιών, 
σε σχέση µε θέµατα που αφορούν τη χρήση και διαχείριση νερού, χρησιµοποιήθηκε ειδικά 
διαµορφωµένο διαγνωστικό δοκίµιο. Το δοκίµιο περιλάµβανε 32 ερωτήσεις κλίµακας Likert, µε 
θετική απάντηση το 1 και αρνητική το 5. Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στα παιδιά τόσο πριν όσο και 
µετά από το τέλος της εφαρµογής της ιστοεξερευνησης. Μέσα από την κωδικοποίηση των 
απαντήσεων και τον κατάλληλο ανασχηµατισµό των δεδοµένων, υπολογίστηκε ένας βαθµός που 
αντιπροσωπεύει τις στάσεις του κάθε µαθητή. Για τον υπολογισµό της κλίµακας χρησιµοποιήθηκαν 
32 ερωτήσεις, µε αποτέλεσµα τα όρια της να κυµαίνονται µεταξύ 32 και 160. 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Paired Samples t-test για να ελεγχθεί κατά πόσο 
οι µαθητές βελτίωσαν τη στάση τους µετά την εφαρµογή της ιστοεξερεύνησης. Τα αποτελέσµατα 
από τη στατιστική ανάλυση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
  

Α/Α Τίτλος Τάξη ∆είγµα Πριν Μετά Σηµαντικότητα  
1 Το πρόβληµα έλλειψης νερού. 

Πρόληψη και αντιµετώπιση. 
∆’ 17 81,5 74,7 0,040 

2 Το πρόβληµα έλλειψης νερού. 
Πρόληψη και αντιµετώπιση. 

Ε’ 22 80,3 71,6 0,001 

3 ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων. ∆’ 20 84,9 81,5 0,252 
4 ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων. Ε’ 16 76,4 71,8 0,036 
5 Προµήθεια νερού στην Κύπρο 

από τα αρχαία χρόνια µέχρι 
σήµερα. 

∆’ 19 87,1 85,3 0,424 

 
 Μελετώντας τον πίνακα παρατηρούµε ότι η εφαρµογή των ιστοεξερευνήσεων είχε 
ευεργετικά αποτελέσµατα όσον αφορά τις στάσεις των µαθητών σε σχέση µε τη χρήση και τη 
διαχείριση του νερού. Επιπλέον παρατηρείται ότι η ιστοεξερεύνηση: «Το πρόβληµα έλλειψης 



νερού. Πρόληψη και αντιµετώπιση» είχε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα τόσο στην ∆΄ όσο 
και στην Ε΄ τάξη. Αντίθετα, η εφαρµογή της ιστοεξερεύνησης που αφορούσε τη ‘διαχείριση των 
υδάτινων πόρων’ είχε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα µόνο κατά την εφαρµογή της σε 
µαθητές της Ε΄ τάξης. Η διαφορά αυτή ίσως να οφείλεται στην πολύπλοκη ορολογία που πιθανόν 
να δηµιούργησε προβλήµατα κατανόησης στους µαθητές. Τέλος, η εφαρµογή της ιστοεξερευνησης: 
«Προµήθεια νερού στην Κύπρο από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα» δεν είχε σηµαντική επίδραση 
στους µαθητές είτε εξαιτίας της ηλικίας είτε εξαιτίας της θεµατολογίας την οποία επεξεργάζεται η 
ιστοεξερεύνηση. 
 Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι η χρήση ιστοεξερευνήσεων που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι ένα καλό παράδειγµα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών που παρέχονται 
σήµερα στον εκπαιδευτικό, µε σκοπό τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεµάτων όπως αυτό της 
χρήσης και της διαχείρισης του νερού. 
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