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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί στις µέρες µας µια καινούργια θεώρηση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας και έχει σαν προϋπόθεση της την αειφορική διαχείριση 
των φυσικών πόρων. Για το λόγο αυτό η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ο.Κ. αρχίζει 
να κάνει διστακτικά την εµφάνισή της το 1972, αλλά αποκτάει σοβαρές διαστάσεις το 
1992. Στο διάστηµα αυτό πάνω από 300 οδηγίες και κανονισµοί ψηφίζονται και 
καλύπτουν θεσµικά την προστασία του περιβάλλοντος, όµως υπήρχε κοινή 
διαπίστωση από τις υπηρεσίες των κρατών µελών της Ε.Ε. ότι οι οικότοποι 
υποβαθµίζονται και αυξάνεται ο αριθµός των άγριων ζώων που απειλούνται σοβαρά 
(Καραµανλής, 2007). 
Ο παραπάνω κίνδυνος οδήγησε στην έκδοση της Οδηγίας 92/43/ Ε.Ο.Κ. µε σκοπό 
να συµβάλλει στη προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, µέσω της διατήρησης των 
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φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας  στο ευρωπαϊκό 
έδαφος. Με την ίδια οδηγία δηµιουργήθηκε επίσης το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Προστατευόµενων Περιοχών Φύση 2000 (NATURA 2000), που αποτελεί το βασικό 
µέσο για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας. Πρόκειται για ένα δίκτυο φυσικών και 
ηµι-φυσικών περιοχών που το κάθε κράτος µέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγνωρίζουν ως σηµαντικές για τα είδη χλωρίδας, πανίδας και τα ενδιαιτήµατά τους 
(Κάφυρη και αλ. 2010) .                 
Το ∆ίκτυο περιλαµβάνει δύο κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών:     

 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) 
για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη 
διατήρηση των άγριων πτηνών»  

 τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance 
– SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  

Οι ΖΕΠ µετά τον χαρακτηρισµό τους από τα κράτη µέλη, εντάσσονται αυτόµατα στο 
∆ίκτυο NATURA 2000, ενώ για την ένταξη των ΤΚΣ πραγµατοποιείται επιστηµονική 
αξιολόγηση και διαπραγµάτευση µεταξύ των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήµερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ), εκ των οποίων οι δύο είναι ακόµη 
προτεινόµενοι. Οι δύο κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν µεταξύ τους επικαλύψεις 
όσον αφορά τις εκτάσεις τους. Σε µεγάλο µέρος της έκτασης του ∆ικτύου NATURA 
2000 έχει πραγµατοποιηθεί αναλυτική χαρτογράφηση των οικότοπων και για κάθε 
περιοχή έχουν παραχθεί τοπογραφικοί χάρτες  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009, 
Καστρουνή 2009, W.W.F. 1999, www.ekby.gr , www.minenv.gr ). 
Το NATURA 2000 προσφέρει την ευκαιρία για την επίτευξη συγκεκριµένων και 
ιδιαίτερα σηµαντικών στόχων, όπως: 

 η αξιόλογη αύξηση του αριθµού των περιοχών διατήρησης της φύσης στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο, 

 η ενσωµάτωση των σκοπών διατήρησης της φύσης στις πολιτικές που 
αφορούν το χωροταξικό σχεδιασµό, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή 
αγροτική πολιτική  

 η κινητοποίηση των χρηµατοοικονοµικών πόρων σε τοπικό, εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο, προς την κατεύθυνση της αποτελεσµατικότερης 
λειτουργίας του ∆ικτύου, 

 τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στους τοµείς της γεωργίας, του τουρισµού 
και της αναψυχής στο πνεύµα της αειφόρου ανάπτυξης ( Σκούλλος, 2008). 

Η ένταξη τεσσάρων  περιοχών της Ζακύνθου (GR 220001 DYTIKES KAI 
VOREIOANATOLIKES AKTES ZAKYNTHOU, GR 2210002 KOLPOS LAGANA KAI 
NISIDES MARATHONISI KAI PELOUZO, GR 2210003 NISOI  STROFADES, GR 
2210004 NISIDSES STAMFIANI KAI ARPYIA) στο ∆ίκτυο µε στόχο την προστασία 
και διαχείριση της βιοποικιλότητας καθώς και της διατήρησης περιοχών µε ιδιαίτερη 
φυσική οµορφιά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποτελεί ευκαιρία για βιώσιµη 
ανάπτυξη που σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο και αφήνει τους φυσικού πόρους 
ως κληροδότηµα στις  επόµενες γενιές. Η γνώση γύρω από την ίδρυση και τη 
λειτουργία τους εντάσσεται στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ώστε οι 
µαθητές και οι διάφορες κοινωνικές οµάδες να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα 
προστασίας αυτών των περιοχών και  να συµβάλλουν µε τη συµµετοχή τους στην 
περιβαλλοντική προστασία και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την 
αειφόρο ανάπτυξη (Μαντζάνος και άλ., 2006).  
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  (ΠΕ) είναι ένας νέος τοµέας εκπαίδευσης. Γεννήθηκε 
και αναπτύχθηκε ως µια βασική συνιστώσα της περιβαλλοντικής πολιτικής και σε 
ανταπόκριση της κρίσης των οικοσυστηµάτων και των κοινωνιών, τόσο από τη 
ρύπανση, όσο και από την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων µε επιπτώσεις στο 
άµεσο και στο απώτερο µέλλον. Με την ΠΕ επιδιώκεται η αναγνώριση όλων των 
παραγόντων που συνιστούν το «εποικοδόµηµα» κοινωνία, ώστε να προστατευτεί 
αποτελεσµατικά. Η βάση όµως της κοινωνίας στηρίζεται στο «περιβάλλον». Στόχος 
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µας είναι να προστατεύσουµε τη βάση, τα θεµέλια, πάνω στα οποία στηρίζεται η 
κοινωνία (Iozzi 1989, Μαρτίνης & Καµπάση ,2009 ). 
Η ΠΕ είναι όµως και ένα νέο επιστηµονικό πεδίο, που από την εµφάνισή της µέχρι 
και τις µέρες µας εδραιώθηκε και καθοδηγήθηκε µέσα από διεθνείς διασκέψεις. ΟΙ 
διασκέψεις έθεσαν ως ζητούµενο τις αλλαγές στην εκπαίδευση, εισάγοντας 
µεθοδολογίες που βρίσκονταν στο περιθώριο, θέτοντας το ζήτηµα της δηµιουργίας 
ενός νέου ήθους. Ανάλυση που έγινε στα κείµενα των διασκέψεων της Τιφλίδας και 
Βελιγραδίου αποκαλύπτει ότι η ΠΕ χρησιµοποιείται ως όργανο για την επίτευξη ενός 
προκαθορισµένου σκοπού. Καλείται να συµβάλλει ουσιαστικά στην υπηρεσία των 
αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών σκοπών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα κριτικής 
θεώρησής τους. Από τη διάσκεψη της Θεσσαλονίκης και µετά η ΠΕ θεωρείται πλέον 
όχι στόχος, αλλά ως µέσο της επίτευξης της αλλαγής της συµπεριφοράς και του 
τρόπου ζωής, της διάδοσης της γνώσης, της καλλιέργειας δεξιοτήτων και της 
προετοιµασίας του κοινού να υποστηρίξει τις αλλαγές προς την αειφορία, οι οποίες 
προέρχονται από άλλους τοµείς της κοινωνίας (Κώτσιος & Αναστασάτος 2009). 
Η ΠΕ, κάτω από το πρίσµα της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, προσβλέπει 
στην καθιέρωση µιας νέας µαθησιακής κουλτούρας βασισµένη στην ενίσχυση της 
υπευθυνότητας, της δέσµευσης και της ενεργούς εµπλοκής των πολιτών για την 
οικοδόµηση βιώσιµων κοινωνιών. Προσανατολίζεται στην ανάδειξη του συστηµικού 
χαρακτήρα των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, τους προσδίδει κοινωνικό περιεχόµενο, 
στη βάση του τρίπτυχου κοινωνία- περιβάλλον – ανάπτυξη (Ζαχαρίου & Καΐλα 2009). 
 Οι βασικές αρχές της ΠΕ είναι: (α) η ΠΕ αποτελεί µια δια βίου εκπαίδευση και οφείλει 
να είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία και το 
πολιτιστικό υπόβαθρο. Επεκτείνεται και πέραν του επίσηµου σχολικού  
προγράµµατος και υλοποιείται µέσα από µη τυπικές και άτυπες εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, (β) η ΠΕ οφείλει να είναι διεπιστηµονική, υιοθετώντας έννοιες από τις 
φυσικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές επιστήµες, (γ) η ΠΕ οφείλει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο ολιστική, υπογραµµίζοντας την αλληλεξάρτηση ανάµεσα στον 
άνθρωπο και τη φύση, (δ) η ΠΕ πρέπει να εφοδιάζει τους εκπαιδευόµενους µε τις 
απαραίτητες δεξιότητες για κριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και 
ενεργή συµµετοχή στις διαδικασίες επιλογής του καλύτερου σεναρίου επίλυσής τους, 
(ε) η ΠΕ πρέπει να επενδύσει στη διδασκαλία στη διδασκαλία µε νέες τεχνολογίες ( 
Σκαναβή & Σακελλάρη 2009).  
Όπως αναφέρουν οι Θεοδωροπούλου και Καΐλα (2005) « ο κεντρικός στόχος της 
διδακτικής διαδικασίας, σε επίπεδο ΠΕ, είναι η διατάραξη της προϋπάρχουσας 
γνωστικής δοµής  και επαναδόµηση  της γνώσης» και όπως αναφέρει η Καΐλα (2007) 
« η διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων, µέσω της ΠΕ θα µπορούσε να είναι 
µια ευκαιρία να συµπλεύσει το εκπαιδεύειν και το µεταρρυθµίζειν µε το αναπτύσσειν 
και το συναναπτύσειν». Κατά συνέπεια η αποτελεσµατική µάθηση στην ΠΕ δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε αλλαγή στην κατανόηση των περιβαλλοντικών 
γνώσεων, αλλά και µε διάθεση και επιθυµία εκ µέρους των µαθητών να 
εγκαταλείψουν προηγούµενες στάσεις και να συµµετάσχουν σε νέους τρόπους 
αλληλεπίδρασης µε τον κόσµο γύρω τους   (Ballantyne and Parker 1996, Specca and 
Iozzi 1984), εφαρµόζοντας αειφόρα µοντέλα ζωής και αποκτώντας δεξιότητες που 
είναι προσαρµοσµένες στις συνθήκες της κοινότητάς τους (Hopkins and 
McKeown1999). 
 
2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ    
 
Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταδειχτεί ο 
βαθµός διαφοροποίησης των γνώσεων και των στάσεων µαθητών της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού Ζακύνθου, σε σχέση µε την ειδική ζώνη 
διατήρησης του ∆ικτύου NATURA 2000, µε τον κωδικό 2210001, µέσω του 
ιστότοπου : www.zantemonastery.com.  
Επίσης, επιδιώκονται εκ µέρους των µαθητών οι ακόλουθοι στόχοι: 
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• Να κατανοήσουν την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και φύσης και την 
αλληλεξάρτηση του φυσικού και του πολιτισµικού περιβάλλοντος 
• Να γνωρίσουν χώρους που διατηρούν τη φυσιογνωµία τους και αντιστέκονται 
στη φθορά του χρόνου και των αξιών 
• Να αποκτήσουν µε το δικό τους τρόπο επαφή µε την πολιτισµική κληρονοµιά 
• Να προτείνουν πρακτικές που να δηµιουργούν προοπτικές βιώσιµης 
ανάπτυξης των περιοχών που είναι ενταγµένες στο ∆ίκτυο NATURA 2000 
• Να αναγνωρίσουν έµπρακτα στο χώρο τα στοιχεία εκείνα που καταδεικνύουν 
µια σχέση σεβασµού του ανθρώπου προς τη φύση.  
• Η απασχόλησή τους µέσα από το διαδίκτυο να δηµιουργήσει ιδιαίτερες 
ψυχοκινητικές ικανότητες. 
Η καθιέρωση της περιοχής ως «προστατευόµενης», µε βάση διεθνείς νόµους 
προστασίας, που διέπουν περιοχές σαν και αυτή, είναι µέσα στα κριτήρια της 
επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος. Η βασική επιλογή βασίστηκε στη διαπίστωση 
ότι δεν υπάρχει ανάλογη εργασία ούτε στον αγγλόφωνο, ούτε και στον ελληνικό 
χώρο.Στα πλαίσια αυτά έχουν συµπεριληφθεί στο δίκτυο NATURA 2000 οι δυτικές 
και βοειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου, µε τον κωδικό GR2210001, ως περιοχές 
προστασίας  οικοτόπων και ειδών και µάλιστα σαν τόπος κοινοτικής σηµασίας και 
σαν ζώνη ειδικής προστασίας ( Μαρτίνης & Καµπάση, 2009). 
 Οι ορεινοί οικισµοί της Ζακύνθου βρίσκονται στα ασβεστολιθικά βουνά του 
Βραχίωνα, τα οποία µαζί µε την αργιλική πεδιάδα, τους λόφους του χωριού 
Γερακαρίου και το Κάστρο, περιλαµβάνονται στο κύριο σώµα του νησιού. Οι 
ασβεστολιθικές χαράδρες του Βραχίωνα και το απόκρηµνο ανάγλυφο στη δυτική 
πλευρά του νησιού, διαµορφώθηκαν πριν από 700.000 χρόνια, τότε που η Ζάκυνθος 
αναδύθηκε για δεύτερη και τελευταία φορά από τη θάλασσα. Οι οικισµοί που 
αναπτύχθηκαν στην περιοχή αυτή είναι από τους αρχαιότερους του νησιού, 
σύµφωνα µε αρχαιολογικές ενδείξεις. Στη δυτική χαρτογραφία, από το 16ο έως και το 
18ο αιώνα, σηµειώνονται οικισµοί και µοναστήρια της περιοχής, µε ονοµασίες που 
διατηρούνται µέχρι σήµερα, όπως η περιοχή µελέτης της παρούσας έρευνας, ο Άγιος 
Γιώργης των Γκρεµνών. 
 Τα ορεινά οικοσυστήµατα της Ζακύνθου έχουν διαµορφωθεί από τη 
µακροχρόνια επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως συµβαίνει σε όλα 
τα µεσογειακά οικοσυστήµατα. Η φυσική τους εξέλιξη συνεχίζει να ακολουθεί τις 
σηµερινές ανθρώπινες πολιτισµικές επιρροές, έχοντας ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
ανθρωπογενών οικοσυστηµάτων µε φυσική βλάστηση. Οι απόκρηµνες βραχώδεις 
ακτές αποτελούν ένα αδιατάρακτο φυσικό οικοσύστηµα µε λιγότερη ανθρωπογενή 
επίδραση. Στους επιβλητικούς βραχώδεις γκρεµούς φιλοξενούνται ενδηµικά φυτικά 
είδη και σπάνια αρπακτικά πουλιά, ενώ στα παραθαλάσσια βράχια βρίσκουν 
καταφύγιο και κούρνια ενδιαφέροντα θαλασσοπούλια. Οι  φυσικοί οικότοποι των 
θαλάσσιων θηλαστικών είναι συγκεντρωµένοι κυρίως στις δυτικές ακτές της 
Ζακύνθου, οι οποίες είναι απόκρηµνες και βραχώδεις µε πολλούς κολπίσκους και 
νησίδες. Το θαλάσσιο υπόβαθρο κοντά στην ξηρά είναι επίσης βραχώδες και η κλίση 
του απότοµη, γιατί αποτελεί µέρος ενός γεωλογικού ρήγµατος, κατά µήκος του Ιονίου 
(W. W. F. 1999). Έχει εδρεωθεί η άποψη πως η τοπική παραδοσιακή γνώση µπορεί 
να βοηθήσει στη διατήρηση της πολιτισµικής και της βιολογικής ποικιλότητας 
(Berkes,  Colding and Folke 2000). 
Οι νέες τεχνολογίες έχουν επανειληµµένως χρησιµοποιηθεί για περιβαλλοντικά 
θέµατα και για ΠΕ. Η εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου έχει το πλεονέκτηµα του 
µειωµένου κόστους καθώς και της ανεξαρτησίας του χώρου, για να λάβει χώρα η 
εκπαιδευτική διαδικασία. Βασική προϋπόθεση για τη µάθηση µε τη χρήση  
υπολογιστή είναι η αλληλεπιδραστικότητα, που προσελκύει το ενδιαφέρον των 
µαθητών (Μαρτίνης& Καµπάση 2009 349).  
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχεδιάσαµε ένα υπερµεσικό, διαδραστικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.zantemonastery.com , 
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µε κύριο γνώµονα τη φιλική προσέγγιση ακόµα και από τους λιγότερο έµπειρους 
χρήστες. Με αυτό τον τρόπο µπορούν µεγάλες οµάδες χρηστών, µέσα από την 
εκπαιδευτική εφαρµογή να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες ποιοτικές και ποσοτικές 
πληροφορίες σχετικά µε την περιοχή µελέτης που είναι οι ∆υτικές και οι 
Βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου. Περιλαµβάνει δραστηριότητες που σκοπό 
έχουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις των µαθητών για θέµατα χλωρίδας και πανίδας 
της περιοχής και άλλες δραστηριότητες που έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν 
τους µαθητές για να αλλάξουν τις στάσεις τους στην κατεύθυνση της θετικής 
συµπεριφοράς στα περιβαλλοντικά προβλήµατα τοπικά και παγκόσµια (Κόµης  2004, 
Schwartz, Denece Gleed 1987). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές/τριες της 
Α1’ Λυκείου του ΕΠΑ.Λ. Ζακύνθου, στα πλαίσια του µαθήµατος των ερευνητικών 
εργασιών. Το δείγµα περιελάµβανε 13 µαθητές . Ένα µεγάλο µέρος των µαθητών 
δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα σχετικό µε το δίκτυο NATURA 2000 ούτε ότι σε αυτό 
περιλαµβάνονται οι δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου. Επίσης, έξι 
µαθητές του δείγµατος είχαν αναζητήσει στο διαδίκτυο ιστοσελίδες που να περιέχουν 
πληροφοριακό υλικό σχετικό µε ανάλογα θέµατα. Οι µαθητές πλοηγήθηκαν στον 
εκπαιδευτικό ιστότοπο  µε τη βοήθεια φύλλου εργασίας, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 
της κατευθυνόµενης διερεύνησης, κατά την οποία οι µαθητές ανακαλύπτουν τις 
σχέσεις µεταξύ των παραµέτρων, συλλέγουν δεδοµένα, διατυπώνουν τα δικά τους 
συµπεράσµατα και τα γενικεύουν.  

Για τον έλεγχο των ερευνητικών ερωτηµάτων χρησιµοποιήθηκε 
ερωτηµατολόγιο πριν την εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος  και µετά από 
αυτήν. Το ερωτηµατολόγιο µετά την εφαρµογή διαρθρώθηκε µε βάση ερωτήσεις, που 
οµαδοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: Η µια ενότητα 
περιελάµβανε 7 ερωτήσεις γνωστικού περιεχοµένου και η άλλη 7 ερωτήσεις στάσεων 
και συµπεριφοράς απέναντι στην περιοχή που ήταν το αντικείµενο της έρευνας και 
στο περιβάλλον γενικότερα. Το διαδραστικό πρόγραµµα ΠΕ, καθώς και το 
ερωτηµατολόγιο είναι ανηρτηµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.zantemonastery.com στην οποία περιλαµβάνονται και άλλες σχετικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες στα πλαίσια ευρύτερης ερευνητικής εργασίας. Το 
ερωτηµατολόγιο, που αποτέλεσε µέσο συλλογής δεδοµένων, περιελάµβανε 
ερωτήσεις διαρθρωµένες µε βάση την πενταβάθµια κλίµακα Likert, όπου το 1 
σηµαίνει «συµφωνώ απόλυτα» και το 5 «διαφωνώ απόλυτα»και από ερωτήσεις 
επιλογής της απάντησης , σύµφωνα µε τις γνώσεις που διέθεταν (Frary 1996, . 
Horvat and Voelker 1976). 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Από την ενότητα που ερευνά το γνωστικό περιεχόµενο των µαθητών για τα θέµατα 
σχετικά µε το δίκτυο NATURA 2000 και συγκεκριµένα µε την περιοχή έρευνας που 
έχει κωδικό GR2210001, η αρχική ερώτηση ήταν: «Για ποιους λόγους έπρεπε να 
ενταχθεί η περιοχή της έρευνας στο δίκτυο NATURA 2000»  και αξιολογώντας τις 
απαντήσεις  (54%) θεώρησαν σηµαντικότερο λόγο ότι η περιοχή διαθέτει σπάνια είδη 
χλωρίδας και πανίδας (50%) ότι η περιοχή   είναι βιότοπος της φώκιας monachus 
monachus  (43%) ότι η  η ορεινή ενδοχώρα διαθέτει πολιτισµικό πλούτο. Από τη 
δεύτερη ερώτηση επιλογής: «Ποια σπάνια είδη ζώων συναντάµε στις ∆. και Β.Α. 
ακτές της Ζακύνθου;», όλα τα υποκείµενα  απάντησαν τη φώκια monachus 
monachus και το (70%) γνώριζαν επίσης και τον phalacrocorax aristotelis. Στην τρίτη 
ερώτηση επιλογής «Ποια µοναστήρια βρίσκονται στην ενδοχώρα των ∆. ακτών της 
Ζακύνθου;» όλοι οι µαθητές απάντησαν τη Μονή της Υπεραγάθου, όλα ήξεραν τη 
Μονή του Αγίου Γεωργίου, (67%) απάντησαν εκτός από τα παραπάνω και τη Μονή 
της Αναφωνήτριας και (78%) προσέθεσαν και τη Μονή της Σπηλιώτισσας. Στην 
επόµενη ερώτηση: «Που γεννούν οι φώκιες monachus monachus;» (85%) 
απάντησαν σωστά τις βραχώδεις απόκρηµνες ακτές, (14%) την αµµουδιά και 1 το 
βυθό. Ακολούθως στην ερώτηση: « Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω 
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δραστηριότητες επιτρέπονται στην περιοχή» όλα τα άτοµα επέλεξαν τον ελεγχόµενο 
τουρισµό (100%) και το νόµιµο κυνήγι (100%),  (99%) και την βιολογική καλλιέργεια,  
(99%) και το camping και µόνο 2 (3%) την υπεραλίευση. Στη έκτη ερώτηση: «Για 
ποιους λόγους κινδυνεύουν οι φώκιες monachus monachus να εξαφανιστούν;»  
(45%) επέλεξαν σηµαντικότερη αιτία τις κακές καιρικές συνθήκες που πνίγονται τα 
νεογέννητα, (44%) το κυνήγι των ψαράδων και τελευταία στη σειρά αιτία (38%) τους 
ανθρώπους που καταστρέφουν τους βιότοπους τους. Στην τελευταία ερώτηση: «Ποια 
δέντρα συναντάµε στα δάση που βρίσκονται στις ∆. και Β.Α. ακτές της Ζακύνθου», 
όλα τα άτοµα απάντησαν τα πεύκα (100%) και τα κυπαρίσσια (100%), που ήταν οι 
σωστές απαντήσεις και το (13%) συµπλήρωσαν τα πλατάνια και  (4%) τα έλατα.  
Στην ενότητα που ερευνά τις στάσεις των µαθητών απέναντι στις προστατευόµενες 
περιοχές (46%) απάντησαν πως συµφωνούν ότι «Είναι απαραίτητη η 
δραστηριοποίησή τους στο νησί που ζουν σε θέµατα περιβάλλοντος», (44%) 
συµφώνησαν απόλυτα και 1 διαφώνησε. Στη δεύτερη ερώτηση αν «Ο θεσµός των 
προστατευόµενων περιοχών είναι σηµαντικός για την ισορροπία του ανθρώπου και 
της φύσης»,  (44%) συµφώνησαν, (39%) συµφώνησαν απόλυτα και (16%) ήταν 
ουδέτερα. Στην επόµενη ερώτηση αν «Πιστεύουν ότι θα ωφελήσει την περιοχή των 
∆. και Β.Α. ακτών της Ζακύνθου η διατήρηση της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας»,  
(45%) συµφωνούν,(35 %) συµφωνούν απόλυτα και (18%) µένουν ουδέτερα. Στην 
τέταρτη ερώτηση: «Ήταν απαραίτητο να ενταχθεί η  περιοχή των ∆. και Β.Α. ακτών 
της Ζακύνθου στο δίκτυο NATURA 2000;» (50%) συµφώνησαν απόλυτα, (43%) 
απλά συµφώνησαν και ελάχιστα υποκείµενα δεν πήραν θέση. Στην ερώτηση « Είναι 
ενδιαφέρουσα εµπειρία η συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;», το (55%) συµφώνησαν, το (30%) συµφώνησαν 
απόλυτα και  (14%) έµειναν ουδέτεροι. Στην έκτη ερώτηση «Οι βιολογικές 
καλλιέργειες ωφελούν το περιβάλλον» (49%) συµφώνησαν, (30%) συµφώνησαν 
απόλυτα και το (20%) δεν πήραν θέση. Στην τελευταία ερώτηση: «∆έχεστε να 
«υιοθετήσετε» ένα ιστορικό µνηµείο της περιοχής;», (49%) απάντησαν ότι 
συµφωνούν, (38%) ότι συµφωνούν απόλυτα και (13%) έµειναν ουδέτεροι.  
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο πλαίσιο της ερευνητικής µας εργασίας µπορούµε να διατυπώσουµε τα εξής 
συµπεράσµατα: 
Οι µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα διέθεταν σε ικανοποιητικό βαθµό το 
θεωρητικό υπόβαθρο για θέµατα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, χωρίς όµως να έχουν εµπεδώσει βασικές έννοιες γύρω 
από αυτό. Παρόλο που οι µαθητές γνωρίζουν έννοιες σχετικές µε το περιβάλλον, 
ωστόσο δεν έχουν αποσαφηνίσει βασικές έννοιες όπως οι προστατευόµενες 
περιοχές και αγνοούσαν τι αφορά σχετικά το χώρο που ζουν.  
Σχετικά µε τις γνώσεις των µαθητών για το τοπικό περιβάλλον (∆. Και Β.Α. ακτές της 
Ζακύνθου) αυτές ήταν αποσπασµατικές και συγκεχυµένες, προερχόµενες από τα 
τοπικά  Μ.Μ.Ε. και τα βιώµατά τους. Η πραγµατοποίηση του προγράµµατος ΠΕ µέσα 
από το  διαδίκτυο αποτέλεσε µια ενδιαφέρουσα εµπειρία που προσέφερε τις 
απαραίτητες γνώσεις και αποσαφήνισε τις ήδη υπάρχουσες σχετικά µε το τοπικό, 
αλλά και το παγκόσµιο περιβάλλον.  
Μελετώντας τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου που αναφέρονται στις στάσεις των 
µαθητών απέναντι στις προστατευόµενες περιοχές, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 
µαθητών εκδηλώνει µια θετική στάση, αλλά και την πρόθεση για ανάληψη δράσης 
υπέρ του περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της προστασίας του, 
αλλά και τρόπων για να επιτευχθεί αυτό. 
Εποµένως, στο πλαίσιο της ΠΕ ένα διαδραστικό, διαδυκτιακό πρόγραµµα κρίνεται 
απαραίτητο, για να οδηγηθούν οι µαθητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να 
αναλάβουν δράση υπέρ του περιβάλλοντος, έχοντας συνειδητοποιήσει την 
αδιάσπαστη σχέση όλων των ανθρώπων µε το περιβάλλον. Τα ευρήµατα της 
έρευνας δείχνουν ότι οι γνώσεις συνδέονται µε τις στάσεις και ότι περισσότερες 
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γνώσεις οδηγούν σε περιβαλλοντικά υπεύθυνες συµπεριφορές. Για τους λόγους 
αυτούς η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και οι ερευνητικές εργασίες είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικές σήµερα, δεδοµένου ότι µπορεί να εκπαιδεύσουν και να προωθήσουν την 
περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των τοπικών πληθυσµών (Σκαναβή και Σακελλάρη 
2009). 
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