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Περίληψη 
Στα πλαίσια του διεθνούς ερευνητικού προγράµµατος IMEW µε θέµα την ολοκληρωµένη 
διαχείριση υγροτόπων της Ευρώπης, ένα από τα στοιχεία που διευρευνήθηκαν ήταν οι 
στάσεις µαθητών και µαθητριών ηλικίας 4 ως 10 ετών στην ευρύτερη περιοχή του 
Yγροτόπου της Κερκίνης απέναντι σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα και του 
οικοτουρισµού. Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα αιτιολογούνται ορθότερα, 
ενώ οι οικοτουριστικές δραστηριότητες περιγράφονται ορθότερα. Η θετική προδιάθεση 
για τον οικοτουρισµό είναι υψηλότερη συγκριτικά µε εκείνη για τον πρωτογενή τοµέα. 
Οι µισοί/ες περίπου ερωτώµενοι/νες δηλώνουν ότι τίποτε δεν τους προκαλεί 
δυσαρέσκεια στον τόπο διαµονής, ενώ δύο στα τρία παιδιά δεν επιθυµούν καµία 
µεταβολή στον τόπο διαµονής. Από τα δηµογραφικά δεδοµένα, η ηλικία αναδεικνύεται 
ως ο σηµαντικότερος παράγοντας που ελέγχει την περιγραφή, αιτιολόγηση και 
προδιάθεση απέναντι σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς και την καταγραφή 
προβλεπόµενων αλλαγών στον τόπο διαµονής. Η επίδραση των πηγών περιβαλλοντικής 
πληροφόρησης είναι ελάχιστη. Η συνολική πολυπλοκότητα των απαντήσεων καθορίζεται 
σε πρώτο βαθµό από την προδιάθεση απέναντι στο ψάρεµα. 
 
Σκοπός εργασίας 
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων µαθητών και µαθητριών ηλικίας 4 
ως 10 ετών στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου της Κερκίνης απέναντι σε 
δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα και του οικοτουρισµού και πως αυτές αλλάζουν 
στις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. ∆ιερευνάται η σχετική επίδραση των δηµογραφικών 
στοιχείων του δείγµατος, καθώς και πηγών περιβαλλοντικής πληροφόρησης. 
 
Μεθοδολογία 
Επιλέχθηκαν δύο δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα (ψάρεµα, θερισµός) και δύο 
οικοτουριστικές δραστηριότητες (παρατήρηση πουλιών, περιήγηση µε βάρκα στη λίµνη). 
Πραγµατοποιήθηκαν προσωπικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε 200 µαθητές/τριες, 
ισοκατανεµηµένους/νες στις ηλικιακές κλάσεις των 4, 6, 8 και 10 ετών. Συγκεκριµένα, 
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µε αφορµή φωτογραφίες των δραστηριοτήτων ζητήθηκε από τα παιδιά να περιγράψουν 
κάθε δραστηριότητα και να δηλώσουν τους λόγους και την στάση τους (θετική ή 
αρνητική) απέναντι σε κάθε δραστηριότητα. Οι µαθητές/τριες δήλωσαν, επίσης, στοιχεία 
προτίµησης και δυσαρέσκειας στον τόπο διαµονής τους, καθώς και τις προβλεπόµενες 
και επιθυµητές αλλαγές αναφορικά µε τον τόπο διαµονής. Καταγράφηκαν τα 
δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος (φύλο, ηλικία, τόπος διαµονής) και οι πηγές 
περιβαλλοντικής πληροφόρησης (σχολικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον, εµπειρική 
γνώση). Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η διασταύρωση πινάκων 
(crosstabulation), η λογιστική παλινδρόµηση (logistic regression) και η ανάλυση 
ταξινόµησης (tree-modeling). 
 
Αποτελέσµατα 
Οι σωστές απαντήσεις στην περιγραφή και την αιτιολόγηση του ψαρέµατος είναι 
σηµαντικά υψηλότερες συγκριτικά µε αυτές στην περίπτωση του θερισµού. Αντίστοιχα, 
οι σωστές απαντήσεις στην περιγραφή και την αιτιολόγηση της παρατήρησης πουλιών 
είναι σηµαντικά υψηλότερες συγκριτικά µε αυτές στην περίπτωση της περιήγησης µε 
βάρκα στη λίµνη. Συνολικά, η περιγραφή των δραστηριοτήτων του οικοτουρισµού 
παρουσιάζει υψηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων. Αντίθετα, η αιτιολόγηση των 
δραστηριοτήτων του οικοτουρισµού παρουσιάζει χαµηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων 
και υψηλά ποσοστά αναπάντητων ερωτήσεων.  
H θετική προδιάθεση για τον οικοτουρισµό είναι υψηλότερη συγκριτικά µε εκείνη για 
τον πρωτογενή τοµέα. Η αρνητική προδιάθεση των παιδιών απέναντι στο ψάρεµα είναι 
σηµαντικά υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρνητική προδιάθεση απέναντι στον θερισµό. 
Αντίθετα, δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην αρνητική προδιάθεση των παιδιών 
αναφορικά µε τις δραστηριότητες του οικοτουρισµού. Συνολικά, η αρνητική προδιάθεση 
για τον πρωτογενή τοµέα είναι υψηλότερη συγκριτικά µε εκείνη για τον οικοτουρισµό.  
Η κοινωνική ζωή και οι δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο συγκεντρώνουν σηµαντικά 
υψηλότερα ποσοστά θετικών προτιµήσεων συγκριτικά µε τα αντίστοιχα ποσοστά 
δυσαρέσκειας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις κατηγορίες ‘τοπίο’ και ‘πλάσµατα’. Για τη 
δεύτερη κατηγορία, ωστόσο, δίνονται υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Η περιβαλλοντική 
υποβάθµιση και το κυνήγι δίνονται ως στοιχεία που προκαλούν δυσαρέσκεια στα παιδιά, 
µε το κυνήγι να συγκεντρώνει σχετικά υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας. Ένα σηµαντικά 
υψηλό ποσοστό του δείγµατος δηλώνει ότι τίποτε δεν του προκαλεί δυσαρέσκεια στον 
τόπο διαµονής του.  
Αναφορικά µε τις προβλεπόµενες και τις επιθυµητές αλλαγές στον τόπο διαµονής, το 
ποσοστό των παιδιών που δεν δηλώνουν καµία αλλαγή είναι υψηλότερο στην περίπτωση 
των επιθυµητών αλλαγών. Αντίστοιχα, το σύνολο των αλλαγών που δηλώνονται είναι 
υψηλότερο στην περίπτωση των προβλεπόµενων αλλαγών. Οι αλλαγές που αφορούν 
ανθρώπους συγκεντρώνουν υψηλότερο ποσοστό ως επιθυµητές αλλαγές, ενώ η διαφορά 
µεταξύ προβλεπόµενων και επιθυµητών αλλαγών στην περίπτωση των αλλαγών που 
αφορούν τη φύση δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Οι προβλεπόµενες αλλαγές που 
αφορούν τους ανθρώπους ισοκατανέµονται µεταξύ θετικών και αρνητικών µεταβολών, 
ενώ στην περίπτωση των προβλεπόµενων αλλαγών που αφορούν τη φύση, οι αρνητικές 
µεταβολές είναι σηµαντικά περισσότερες.  
Η θετική προδιάθεση απέναντι στην παρατήρηση πουλιών ελέγχεται από επιθυµητές 
αλλαγές που αφορούν τη φύση, ενώ η θετική προδιάθεση απέναντι στην περιήγηση µε 
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βάρκα στη λίµνη ελέγχεται από επιθυµητές αλλαγές που αφορούν τους ανθρώπους. Από 
τα δηµογραφικά δεδοµένα, η ηλικία αναδεικνύεται ως ο σηµαντικότερος παράγοντας που 
ελέγχει την περιγραφή, αιτιολόγηση και προδιάθεση απέναντι σε όλες τις 
δραστηριότητες, καθώς και την καταγραφή προβλεπόµενων αλλαγών στον τόπο 
διαµονής. Η επίδραση των πηγών περιβαλλοντικής πληροφόρησης είναι ελάχιστη. Τέλος, 
η προδιάθεση απέναντι στις εξεταζόµενες δραστηριότητες και όχι οι προβλεπόµενες και 
επιθυµητές αλλαγές στην περιοχή µελέτης είναι εκείνες που σε πρώτο βαθµό καθορίζουν 
την πολυπλοκότητα στις απαντήσεις των παιδιών. 
 
Συζήτηση 
Η αντιδιαστολή του πρωτογενούς τοµέα µε τον οικοτουρισµό παραπέµπει στη µεταβολή 
του παραγωγικού προτύπου που επέρχεται εξαιτίας της αλλαγής χρήσεων γης σε 
προστατευόµενες περιοχές. Αναµένουµε η παραπάνω µεταβολή να εντοπιστεί στις 
στάσεις των µαθητών/τριών απέναντι στις δραστηριότητες που εξετάζονται. Πράγµατι, η 
θετική προδιάθεση είναι σηµαντικά υψηλότερη απέναντι στον οικοτουρισµό, ενώ η 
αρνητική προδιάθεση είναι σηµαντικά υψηλότερη για τον πρωτογενή τοµέα. Πρέπει, 
ωστόσο, να επισηµανθεί η σχετική ανεπάρκεια στην αιτιολόγηση των οικοτουριστικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο για να αντιµετωπιστεί από τα 
µελλοντικά προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της βιώσιµης 
ανάπτυξης της περιοχής. Ανάµεσα στις οικοτουριστικές δραστηριότητες παρατηρείται 
διαφοροποίηση, καθώς η θετική προδιάθεση απέναντι στην παρατήρηση πουλιών 
ελέγχεται από επιθυµητές αλλαγές που αφορούν τη φύση, ενώ η θετική προδιάθεση 
απέναντι στην περιήγηση µε βάρκα στη λίµνη ελέγχεται από επιθυµητές αλλαγές που 
αφορούν τους ανθρώπους. Το σχετικά υψηλό ποσοστό παιδιών που δεν επιθυµούν καµία 
αλλαγή στον τόπο διαµονής θα µπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι προβλεπόµενες 
αρνητικές αλλαγές είναι σηµαντικά περισσότερες από τις προβλεπόµενες θετικές 
αλλαγές. Τα σχετικά υψηλά ποσοστά θετικών προτιµήσεων από τη µία πλευρά αλλά και 
δυσαρέσκειας, από την άλλη, αναφορικά µε στοιχεία της πανίδας της περιοχής µελέτης 
δείχνει ότι θετικές στάσεις απέναντι στο φυσικό περιβάλλον ενδέχεται να συνυπάρχουν 
µε στάσεις αρνητικές. Η ελάχιστη επίδραση των πηγών πληροφόρησης δείχνει, τέλος, ότι 
οι δυνατότητες εκπαιδευτικών παρεµβάσεων είναι σηµαντικές.  
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