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Πρόλογος – Εισαγωγή  

 
Κατά την περσινή χρονιά λάβαμε και πάλιν μέρος στο Διαγωνισμό Μαθητές στην 
Έρευνα, ΜΕΡΑ 2015 – 2016 με μια πειραματική έρευνα μέσα από την οποία 
μελετήσαμε την ρύπανση των νερών από γεωργικούς σκοπούς και την παρουσία 
αυξημένων θρεπτικών στοιχείων στα νερά. Μέσα από την περσινή μας ερευνητική 
εργασία μελετήσαμε επίσης και εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε 
να αποφευχθεί η ρύπανση των νερών με υδρόβια φυτά και λιπάσματα αργής 
αποδέσμευσης που κατασκευάσαμε εμείς. Μέσα από την εμπλοκή μας με την εν λόγω 
πειραματική ερευνητική εργασία κατανοήσαμε πως γίνεται μια πειραματική έρευνα αλλά 
από την άλλη σκεφτόμαστε και κατά πόσο τα οποιαδήποτε αποτελέσματα έχουμε εξάγει 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατάλληλα καθώς το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε 
ήταν και λίγο πιο εξειδικευμένο. Έτσι μέσα από αυτές τις σκέψεις αποφασίσαμε και 
φέτος να ασχοληθούμε με την έρευνα και συγκεκριμένα αφού κάνουμε μια περαιτέρω 
ανάλυση των αποτελεσμάτων μας να προχωρήσουμε στα ερευνητικά μας ερωτήματα 
και στο τι θέλουμε να δούμε μέσα από τις απόψεις των μαθητών για την ρύπανση των 
νερών. 
 
Συγκεκριμένα θέλουμε να δούμε μέσα από την δική μας έρευνα ποιες είναι οι απόψεις 
των μαθητών του Λυκείου μας σε σχέση την ρύπανση του νερού, αν προκαλούν και 
αυτοί την οποιαδήποτε ρύπανση, αν είναι προσεκτικοί, αν έχουν γνώσεις για την 
ρύπανση, τι θα μπορούσαν να κάνουν σε σχέση με την ρύπανση του νερού και με ποιο 
τρόπο πιστεύουν ότι θα μπορούσαμε όλοι να συμβάλουμε ώστε να έχουμε καθαρά νερά, 
ειδικά στην Κύπρο  που έχουμε πρόβλημα λειψυδρίας.  
 
Η σημασία της προτεινόμενης έρευνας έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε 
μια χώρα με έντονο το πρόβλημα της λειψυδρίας και ακόμα και η παραμικρή ρύπανση 
του νερού επηρεάζει τα αποθέματα μας σε νερό. Με αυτήν την έρευνα μπορούμε να 
γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα να δούμε το πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι μαθητές 
σε σχέση με την ρύπανση του νερού. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα 
γνωστοποιηθούν στο σχολείο και σε συνέδρια θα μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε σε 
περισσότερο κόσμο το πρόβλημα της ρύπανσης του νερού κάτι που όλοι το ξέρουμε 
αλλά  το θεωρούμε μικρό, αλλά σε μια χώρα με έντονο το πρόβλημα της λειψυδρίας 
ακόμα και η μικρότερη ρύπανση του νερού είναι μεγάλο πρόβλημα. 
 
Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε με επιτυχία και να φτάσουμε στα δικά μας 
αποτελέσματα και συμπεράσματα θα ασχοληθούμε πρώτα βιβλιογραφικά με την 
εκπαιδευτική έρευνα και την ρύπανση του νερού. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση και για 
την εκπαιδευτική έρευνα αλλά και για την ρύπανση του νερού παρουσιάζεται στην Α 
Ενότητα της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια στο Β Μέρος της εργασίας 
παρουσιάζονται ξεχωριστά το πώς καταλήξαμε στη μορφή της έρευνας μας, με ποιο 
τρόπο δημιουργήσαμε ένα σωστό ερωτηματολόγιο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε 
τα δικά μας ερευνητικά ερωτήματα και καταλήγουμε με τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα από την έρευνα μας.  
 



Α Μέρος: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Μέσα από αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε την βιβλιογραφική 

μας έρευνα για την εκπαιδευτική έρευνα που έχουμε κάνει τι είναι και που αποσκοπεί 

ώστε να ενημερωθούμε και για την σωστή πορεία που πρέπει να κάνουμε στη δική μας 

έρευνα, και για την ρύπανση του νερού γενικότερα, τα αίτια της ρύπανσης, για τον 

ευτροφισμό, για τα αίτια γενικότερα της ρύπανσης, την κατάσταση σε σχέση με την 

ρύπανση του νερού στη Κύπρο, την λειψυδρία γενικότερα και στη Κύπρο. Όσα 

αναφέρονται στις δύο ενότητες της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται με τις 

κατάλληλες πηγές βιβλιογραφίας.  

Α. 1. Εκπαιδευτική έρευνα 

Έρευνα είναι συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική  διερεύνηση κάποιων 
υποθέσεων σχετικά με προκαθορισμένες σχέσεις σε φυσικά φαινόμενα. (Νικολάου, 
2017 ). Αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης και ανατροφοδότησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι δηλαδή μια επιστημολογική συζήτηση/ αναζήτηση η 
οποία βασίζεται στη διερεύνηση, ανάλυση και σύγκριση των βιβλιογραφικών 
δεδομένων.  
Η Εκπαιδευτική Έρευνα αποσκοπεί στο να (Ελευθερόπουλος και άλλοι, 2007): 

1. Διευρύνει τις υπάρχουσες γνώσεις στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο  
2.  Αντιμετωπίζει τα κενά στην υπάρχουσα γνώση  

 είτε ελέγχοντας την ισχύ γνωστών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές  
 συνθήκες (replication) 

 είτε προσθέτοντας νέες οπτικές  

 είτε δοκιμάζοντας νέες ιδέες ή πρακτικές 
3. Παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την υιοθέτηση νέων πρακτικών στην 

 εκπαίδευση (evidence based practice) 
4. Αναπτύσσει και στο πεδίο των επιστημών της αγωγής τη γνωστική βάση η οποία 

 χαρακτηρίζει τα άλλα επιστημονικά πεδία  
 

Τα τρία βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας είναι η εκπαιδευτική έρευνα δράσης , η 

συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο:  

 Εκπαιδευτική έρευνα δράσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2016):Είναι ένας 

εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, κατά την οποία  οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους στο 

πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας. 

 Συνέντευξη (Νικολάου, 2017): Τα είδη των συνεντεύξεων: 

Η αδόμητη συνέντευξη:   Είναι συζήτηση απλά με κάποιες κεντρικές ερωτήσεις, 

το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να κάνεις συζήτηση για όλα. Το μειονέκτημα 

είναι ότι ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει και δεν μπορείς να αρχειοθετήσεις τις 

απαντήσεις. 

Η ημιδομημένη συνέντευξη: Είναι συζήτηση με κάποιους κεντρικούς άξονες 

που θα καθοριστούν από πριν, υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν 



αλλά είναι ελεύθερη συζήτηση. Το πλεονέκτημα είναι ότι καλύπτεις ένα ευρύ 

φάσμα όμως το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχεις καθοριστικές απαντήσεις. 

Η δομημένη συνέντευξη: Είναι καθορισμένες ερωτήσεις και διευκρινίστηκες 

ερωτήσεις. Έχει ως πλεονέκτημα το ότι είναι εύκολη στην επεξεργασία και 

μπορείς να συγκρίνεις ερωτήσεις από πολλούς. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι οι 

ερωτήσεις είναι καθορισμένες και αν προκύψει κάτι δεν μπορείς να επεκταθείς.  

 Ερωτηματολόγιο 

Α.1.1. Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα 

Η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα μπορούν να χαρακτηριστούν επιγραμματικά με τα 6 

στάδια του Creswell (Βέρδης, 2016).  

H ποσοτική έρευνα και τα 6 στάδια του Creswell είναι: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος με σκοπό την εξήγηση, την γενίκευση, 

τον χειρισμό των μεταβλητών  

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας στην αρχή της έρευνας  

3. Εξειδίκευση των σκοπών της έρευνας με ειδικά και στοχευμένα ερωτήματα  

4. Συλλογή δεδομένων με εργαλεία συλλογής όπως ερωτηματολόγια και τεστ 

5. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων με στατιστικές μεθόδους (περιγραφή, 

έλεγχος υποθέσεων, μοντέλα της πραγματικότητας) 

6. Κοινοποίηση και αξιολόγηση της έρευνας με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία   

H ποιοτική έρευνα και τα 6 στάδια του Creswell είναι: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση 

ενός φαινομένου  

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας απλώς για την ανάγκη κατανόησης του 

φαινομένου  

3. Εξειδίκευση των σκοπών της έρευνας γενικότερα ερωτήματα  

4. Συλλογή δεδομένων πρωτόκολλα συνεντεύξεων ή παρατηρήσεων  

5. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων φωτογραφίες, κείμενα  

6. Κοινοποίηση και αξιολόγηση της έρευνας με αναστοχασμό 

Α.1.2. Εντοπισμός του θέματος  

Σε κάθε εκπαιδευτική έρευνα πρέπει να βρούμε το ερευνητικό μας ερώτημα. Υπάρχουν 

πολλές τέτοιες πηγές ερευνητικών ιδεών όπως: 

• Οι εμπειρίες και οι παρατηρήσεις της καθημερινότητας  

• Τα πρακτικά ζητήματα που επιζητούν λύση στο χώρο της εκπαίδευσης  

• Προηγούμενες έρευνες, καθώς οι περισσότερες έρευνες δημιουργούν συνήθως 

περισσότερα νέα ερωτήματα από όσα απαντούν 

• Μία θεωρία αφού κάθε θεωρία διατυπώνει μια σειρά από προβλέψεις που 

χρειάζεται να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν με εμπειρική έρευνα.  

 



Η ερευνητική ιδέα, το αρχικό ερώτημα που προκύπτει, στην πραγματικότητα 

προσδιορίζει απλά τη θεματική περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος, αφού η ίδια η ιδέα 

μπορεί να έχει ήδη ερευνηθεί ή να είναι ακατάλληλη για εμπειρική έρευνα ή ανέφικτη. 

Πρόκειται απλά για το έναυσμα και αποτελεί την αρχή μιας διαδικασίας που, μέσα από 

διαδοχικά βήματα, οδηγείται στη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων ή/και 

ερευνητικών υποθέσεων (Μπουράς, 2016). 

 

Στην δική μας περίπτωση θα διατυπώσουμε κάποια ερωτήματα για να δούμε κατά 

πόσο οι μαθητές γνωρίζουν για το φαινόμενου του ευτροφισμού και για τους 

παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο αυτό. Επίσης θέλουμε να εξετάσουμε αν οι 

μαθητές συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης του νερού.  

Α.2. Ρύπανση του νερού και λειψυδρία  

Α.2.1. Ρύπανση του νερού  

Το νερό ρυπαίνεται όταν μια ουσία εμποδίζει την κανονική του χρήση. Σήμερα που η 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων έχει συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη και την 

πρόοδο, οι απαιτήσεις σε νερό αυξάνονται συνεχώς μειώνοντας την διαθεσιμότητά του 

και υποβαθμίζοντας την ποιότητά του (Αντωνόπουλος, 2008). 

Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, θερμότητας 

ή θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς που διαβιούν στα 

νερά, βλάπτουν το υδατικό οικολογικό σύστημα ή καταστρέφουν τους βιολογικούς 

πόρους. Η ρύπανση των υδάτων προέρχεται κυρίως από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες (Μαμάης, 2005).  

 

Η ρύπανση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες:  

 Την άμεση ρύπανση δηλαδή αυτή που μπορούμε να τη δούμε όπως κάθε ουσία 

που εμποδίζει την κανονική χρήση του νερού, τα τοξικά απόβλητα που 

σκοτώνουν αμέσως τα ψάρια. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η πετρελαιοκηλίδα 

στον κόλπο του Μεξικού που προκλήθηκε μετά την έκρηξη πλατφόρμας 

εξαγωγής πετρελαίου. Η ρύπανση ήταν άμεση και επηρέασε τον πληθυσμό 

διαφόρων οργανισμών σε μεγάλη έκταση του κόλπου (Mengran Du & John D. 

Kessler, 2012). 

 Την έμμεση ρύπανση, δηλαδή αυτή που δεν είναι ορατή και σιγά σιγά 

προκαλούνται αλλαγές στα είδη που βρίσκονται στο νερό και στην ποιότητά του. 

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η ρύπανση ήταν βαθμιαία και έγινε 

αντιληπτή και μετρήσιμη μετά από καιρό. Ένα παράδειγμα είναι η απόρριψη 

βιομηχανικών αποβλήτων σε ποταμούς. Η υποβάθμιση ειδικά σε ποταμούς 

μεγάλου μήκους δεν είναι φανερή από νωρίς. Η βιοποικιλότητα του ποταμού 

Ρήνου, που έχει μήκος πάνω από 1000 χιλιόμετρα και διασχίζει πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες, άρχισε να δείχνει σημάδια υποβάθμισης μερικά χρόνια μετά 



την βιομηχανική επανάσταση, κατά την οποία πολλά απόβλητα διατίθενται στον 

ποταμό σε διάφορα σημεία του (Αδαμίδης, 1990). 

Α.2.2. Πηγές ρύπανσης του νερού 

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του νερού μπορούν να συνοψιστούν στις πιο κάτω 

ενότητες:  

 Αστικά λύματα: τα οποία είναι τα ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που 

προέρχονται από τις κατοικίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες και μεταφέρονται 

μέσω των υπονόμων και του δικτύου διοχέτευσης σε χώρους που είναι επιφανειακοί 

ή υπόγειοι. Συνήθως έχουν υψηλό οργανικό φορτίο και περιέχουν μικροοργανισμούς 

μερικοί από τους οποίους μπορεί να είναι παθογόνοι (Λέκκα, 2013). 

 Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα: τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από μεγάλες ή 

μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων, έχουν υψηλό οργανικό φορτίο  και 

μικροοργανισμούς. 

 
 Όξινη βροχή: ρύπανση από αέριους ρύπους με τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο ή λόγω 

βαρύτητας. Κύριοι ρύποι που δημιουργούν την όξινη βροχή είναι το διοξείδιο του 

άνθρακα, διοξείδιο του θείου και διοξείδιο του αζώτου, που διαλύονται στο νερό και 

μειώνουν το pH του (Κουτσούκου, 2006). 

 Αέριοι ρύποι: προσκολλώνται σε αιωρούμενα σωματίδια, μεταφέρονται σε  μεγάλες 

αποστάσεις και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος και στο νερό. 

 Αγροτικά απόβλητα: τα νερά απορροής καλλιεργούμενων εκτάσεων που μπορεί να 

περιέχουν λιπάσματα ή και φυτοφάρμακα. Τα αγροτικά απόβλητα είναι πλούσια σε 

άζωτο, φωσφόρο και κάλιο, ουσίες που συμβάλουν στο φαινόμενο του ευτροφισμού 

αφού συμβάλλουν στην ανάπτυξη της άλγη (Λαζαρίδου, 2011). 

 Βιομηχανικά υγρά απόβλητα: που μπορεί να είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα ή 

να περιέχουν και επικίνδυνα ή και τοξικά στοιχεία (Μαμάης, 2005). 



Α.2.3. Ρύπανση του νερού στη Κύπρο 

Η Κύπρος στηρίζει ένα ποσοστό των εσόδων της στην γεωργία και λόγω του ξηρού 

κλίματος, σε αυτό τον τομέα χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη ποσότητα νερού η οποία 

φτάνει τα 167 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Η κατανάλωση νερού για οικιακή, 

βιομηχανική και εμπορική χρήση φτάνει τα 67 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο 

(Φάττα και άλλοι, 2005). Έτσι, στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: 

 η ρύπανση γεωργικής προέλευσης 

 η ρύπανση αστικής προέλευσης και 

 η ρύπανση άλλης προέλευσης (παλιά μεταλλεία, βιομηχανία κ.α.) 

 

Ρύπανση γεωργικής προέλευσης 

Αφορά τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που εφαρμόζονται στις καλλιέργειες. 

Σαφέστερα, η εφαρμογή μεγαλύτερων από τις απαιτούμενες ποσότητες των παραπάνω 

ουσιών έχει ως αποτέλεσμα τη διασπορά τους σε μεγάλες εκτάσεις αποτελώντας τη 

σημαντικότερη πηγή διάχυτης ρύπανσης των νερών. Επίσης, αφορά τα απόβλητα των 

κτηνοτροφικών μονάδων που αποτελούν μια επιπρόσθετη σημαντική πηγή ρύπανσης.  

Η ρύπανση γεωργικής προέλευσης έχει τις εξής επιπτώσεις (Κοτζαγεώργης, 2007):  

 Υποβάθμιση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών και του 

εδάφους (ευτροφισμός- αναφορά πιο κάτω) 

 Πιθανοί κίνδυνοι στην υγεία μας από την έκθεση μας σε χημικούς ρύπους 

υψηλής τοξικότητας 

 Υποβάθμιση φυσικών υδατικών οικοσυστημάτων που συνδέονται και εξαρτώνται 

από το νερό 

 Συσσώρευση ρύπων στην τροφική αλυσίδα 

 Μακροχρόνια μείωση της παραγωγικότητας των εδαφών 

 
Ποιες περιοχές επηρεάζονται; 

 Κοκκινοχώρια 



 Κίτι-Περιβόλια 

 Ακρωτήρι 

 Πάφος 

 Πόλις Χρυσοχού(υπόγεια νερά) 

 Καργώτης(επιφανειακά νερά) 

 Ορούντα 

 Αραδίππου 

 Κάτω Μόνή 

 Μένικο 

 Παλαιομέτοχο 

 Μοναγρούλι 

 Ακάκι 

 Τερσεφάνου 

 

Ρύπανση αστικής προέλευσης 

Η αύξηση της ποσότητας παραγωγής αστικών λυμάτων οφείλεται στην αύξηση του 

πληθυσμού στην Κύπρο, τη γενική άνοδο του επιπέδου ζωής, τη αστικοποίηση και τη 

τουριστική ανάπτυξη. Η αύξηση της ποσότητας λυμάτων δεν συνοδεύτηκε από 

παράλληλη ανάπτυξη αποχετευτικών δικτύων και την κατασκευή κατάλληλων 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σημαντική ποσότητα λυμάτων συλλέγεται 

ακόμη σε σηπτικές δεξαμενές/βόθρους ρυπαίνοντας τα υπόγεια και τα επιφανειακά 

νερά. Η Κύπρος υιοθέτησε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας 

των αστικών λυμάτων». Προγραμματίστηκαν και υλοποιούνται έργα εγκατάστασης 

κεντρικών αποχετευτικών δικτύων συλλογής και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε 

πολλές πόλεις και οικισμούς. Επίσης, ορίστηκαν περιοχές πιθανά ευαίσθητες σε αστικά 

λύματα, με κύριο κριτήριο την τροφική τους κατάσταση (Κοτζαγεώργης, 2007). 

Ποιες περιοχές  επηρεάζονται; 

 Περιοχή του υδατοφράκτη των Πολεμιδιών 

 Παράκτια νερά στα Κοκκινοχώρια από το ακρωτήρι Πύλα έως το Παραλίμνι. 

 

Ρύπανση άλλης προέλευσης 

Η βιομηχανική ανάπτυξη της Κύπρου είναι σχετικά περιορισμένη. Έτσι, ο κίνδυνος από 

τα βιομηχανικά απόβλητα δεν κρίνεται κατ’ αρχήν σημαντικός λόγω της ποσότητας τους, 

αλλά τα λύματα κάποιων βιομηχανιών περιέχουν υψηλά ρυπαντικά φορτία και σε 

κάποιες περιπτώσεις τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. Μια επιπλέον απειλή για την 

ποιοτική κατάσταση των νερών προέρχεται από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

Απόβλητα ή εκπλύσεις παλαιών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων παρασύρονται από την 

βροχή και καταλήγουν στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Επιπρόσθετα, ελλείψεις 

στην ορθολογική συλλογή και διάθεση των στερεών αποβλήτων ασκούν, επίσης, πίεση 

στο υδατικό περιβάλλον. Οι βιομηχανίες εντοπίζονται κυρίως εντός και γύρω των 



αστικών κέντρων και ο μεγαλύτερος αριθμός βιομηχανιών συσσωρεύεται στις 

βιομηχανικές περιοχές. Παρόλα αυτά βιομηχανικές εγκαταστάσεις εντοπίζονται και 

εκτός των βιομηχανιών περιοχών (Κοτζαγεώργης, 2007).  

Α.2.4. Ευτροφισμός 

Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκών, που ακολουθεί έναν 
ταχύτερο ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Διάφορα είδη 
φυτοπλαγκτού, όπως φαίνονται στο μικροσκόπιο. Ωστόσο υπάρχει μία σημαντική 
διαταραχή στα υδατικά οικοσυστήματα που σχετίζεται με τα θρεπτικά άλατα και το 
φυτοπλαγκτό: ο ευτροφισμός. Ένας άλλος ορισμός αναφέρει ότι ευτροφισμός είναι η 
διεργασία κατά την οποία νερά που έχουν εμπλουτισθεί με θρεπτικά άλατα, κυρίως N 
και P, προάγουν την πρωτογενή παραγωγή υπό ευνοϊκές συνθήκες. Η UNEP (United 
Nations Environmental Programme) προτείνει ότι ο ευτροφισμός ορίζεται ως μία 
περιβαλλοντική διαταραχή που προκαλείται από περίσσεια στο ρυθμό παροχής 
οργανικού υλικού. (UNEP(DEC)/MED WG.231/14, 2003) Πιό αναλυτικά, το φαινόμενο 
του ευτροφισμού εμφανίζεται όταν η εισροή θρεπτικών αλάτων από αλλόχθονες πηγές 
σε μία υδάτινη μάζα γίνεται τόσο μεγάλη, ώστε η ισορροπημένη αφομοίωση (δηλαδή η 
κατανάλωση από τα φύκη) στο τοπικό οικοσύστημα να είναι ανέφικτη. Επομένως, κατά 
το φαινόμενο του ευτροφισμού εκτός από την αύξηση του ρυθμού της πρωτογενούς 
παραγωγής και εκ τούτου της βιομάζας των φυκών, παρατηρούνται αλλαγές στις 
πληθυσμιακές ισορροπίες των οργανισμών, και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. 
 
Ο ευτροφισμός προκαλείται από πάμπολλους παράγοντες. Σημαντικό ρόλο στην 
δημιουργία του φαινομένου αυτού διακατέχουν οι γεωχημικοί παράγοντες και οι 
ανθρωπογενείς επιδράσεις, καθώς, επίσης και οι ιδιότητες του νερού και οι λιμνολογικές 
ιδιότητες. Αξιοσημείωτο είναι πως, τα κλιματολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της 
λεκάνης απορροής συμβάλλουν στην δημιουργία του ευτροφισμού (Παπαστεργιάδου, 
2016).  
Από τους σημαντικότερους παράγοντες που προκαλούν τον ευτροφισμό, όπως 
αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι η συγκέντρωση των θρεπτικών ουσιών τις οποίες 
καταναλώνουν οι πρωτογενείς παραγωγοί. Αυτές οι ουσίες είναι κυρίως ενώσεις 
φωσφόρου κα αζώτου (NO2

-, NO3
-, NH4+, NO4

3-) που ξεπλένονται από γεωργικές 
εκτάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται συνθετικά λιπάσματα, μέσω της βροχής και 
καταλήγουν σε υδάτινα σώματα (Σεφερλής, 2012). Τα ίδια θρεπτικά συστατικά 
υπάρχουν και στα αστικά λύματα καθώς χρησιμοποιούνται σε καθαριστικά και 
απορρυπαντικά. 
Ανάλογα με τα είδη και την ποσότητα των φυκών που παράγονται, η ρυπασμένη 
περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής: 

 Ολιγότροφη: Χαμηλή συγκέντρωση θρεπτικών και χαμηλή πρωτογενείς 
παραγωγικότητα, βαθμός κορεσμού οξυγόνου στον πυθμένα μεγαλύτερος του 
70% 

  Μεσότροφη: Μέση συγκέντρωση θρεπτικών και μέση πρωτογενείς 
παραγωγικότητα, βαθμός κορεσμού οξυγόνου στον πυθμένα 30% - 70% 

 Εύτροφη: Υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών και υψηλή πρωτογενείς 
παραγωγικότητα, βαθμός κορεσμού οξυγόνου στον πυθμένα 0% - 30% 



Δηλαδή όσο περισσότερο τείνει προς τον ευτροφισμό ένα υδάτινο σύστημα τόσο 
περισσότερη πρωτογενής παραγωγή παρατειρείται και τόσο λιγότερο διαλυμένο 
οξυγόνο (Σεφερλής, 2012) 
 
Οι συνέπειες του ευτροφισμού στη δομή των πελαγικών βιοκοινωνιών είναι:  

 Επιλογή των πλέον ανθεκτικών ειδών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών,  

 Περισσότερο σημαντική πληθυσμιακή αύξηση για το φυτοπλαγκτό παρά για το 
ζωοπλαγκτό, η ενέργεια δεσμεύεται στους πρωτογενείς παραγωγούς και δεν 
‘’ρέει’’ προς τους καταναλωτές,  

 Μείωση της ποικιλότητας των ειδών  

 Απουσία οργανισμών στα υψηλότερα επίπεδα της τροφικής πυραμίδας.  

 Μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό 

 Μείωση της διαυγείας του νερού και συνεπώς του βάθους στο οποίο φτάνει το 
ηλιακό φως 

Ωστόσο, οι πιο σοβαρές συνέπειες του ευτροφισμού είναι: επιβλαβείς ή/και τοξικές 
φυτοπλαγκτονικές ανθήσεις (HABs), αφρός, αύξηση ανάπτυξης βενθικών φυκών, 
εκτεταμένη ανάπτυξη υποθαλάσσιων και επιπλεόντων μακροφυκών, βακτηριακές 
εξάρσεις, μείωση οξυγόνου στα βαθειά νερά, θάνατοι ψαριών. Πολλά ΗΑΒs αφορούν σε 
τοξικά είδη φυτοπλαγκτού και άλλα HABs σε είδη που δεν είναι τοξικά, αλλά είναι 
βλαβερά με άλλους τρόπους. 
Επίσης, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης φυκών, σταδιακά αυξάνεται και η ποσότητα 
νεκρή οργανικής ύλης, η οποία με την σειρά της αποικοδομείται από μικροοργανισμούς, 
μειώνοντας την ποσότητα οξυγόνου στο ίζημα της θάλασσας και την παραγωγή 
υδρόθειου (Σεφερλής, 2012) 
 
 
Τρόποι αντιμετώπισης: 
Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση του πρέπει να 
αποτελεί βασικό μέλημα για την κοινωνία. Οι λύσεις που προτείνονται είναι ο βιολογικός 
καθαρισμός των αποβλήτων, ο έλεγχος στις αγροτικές και γεωργικές απορροές και η 
χρήση φυσικών λιπασμάτων (κοπριά) (Ευτροφισμός στο θαλάσσιο περιβάλλον, άρθρο 
από την ιστοσελίδα: http://www.perseus-
net.eu/assets/media/PDF/PERSEUS@SCHOOL%20Docs/2532.pdf).  
Συγκεκριμένα, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες δράσεις: 

 Περιορισμός ή αντικατάσταση των φωσφορικών στα απορρυπαντικά 

 Περαιτέρω καθαρισμός των λυμάτων για μείωση των φωσφορικών και νιτρικών 
πριν την διάθεσή τους 

 Χρήση λιπασμάτων με μέτρο, τόσο σε ποσότητα όσο και συχνότητα 

 Διοχέτευση των καναλιών αποστράγγισης των γεωργικών εκτάσεων σε 
ελεγχόμενα σημεία, όπως δεξαμενές εξάτμισης 

 Μείωση βιομάζας με τεχνητά μέσα όπως απομάκρυνσή της με μηχανές 
 

 

http://www.perseus-net.eu/assets/media/PDF/PERSEUS@SCHOOL%20Docs/2532.pdf
http://www.perseus-net.eu/assets/media/PDF/PERSEUS@SCHOOL%20Docs/2532.pdf


Α.2.5. Ερημοποίηση 

Ερημοποίηση ορίζεται η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ηµι-ξηρές και ύφυγρές 
περιοχές, ως αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της 
κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η απώλεια του εδάφους έχει 
και άλλες συνέπειες, καθώς το έδαφος γίνεται ρηχό, δεν επιτρέπει την διήθηση 
σημαντικών ποσοτήτων νερού από τις βροχοπτώσεις. Έτσι μειώνεται το νερό στους 
υπόγειους υδροφορείς και στις πηγές. 
 
Τα αίτια εμφάνισης του φαινομένου έχουν να κάνουν με πολλές αιτίες που συμβάλλουν 
στην ερημοποίηση όπως: . 

 Κλιματολογικές συνθήκες  

 Ποιότητα εδάφους   

 Υδατικοί πόροι  

 Ανθρώπινες ενέργειες  

 Η συνεχής αύξηση και εξάπλωση του πληθυσμού  

 Η σχετικά μικρή προτεραιότητα που αποδίδεται στην περιβαλλοντική προστασία   

 Η άγνοια, τα λάθη και οι φυσικές και προκαλούμενες από τον άνθρωπο 
καταστροφές (πλημύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές) 

 Συνεχής βόσκηση σε μία περιοχή με αποτέλεσμα την μείωση της βλάστησης 

 Απομάκρυνση της φυτοβλάστισης  

 Καταστροφή της δομής του εδάφους 

 Υπερβολική άρδευση που οδηγεί στην διάβρωση του εδάφους 

 Πυρκαγιές 

 Βροχόπτωση 
Η ερημοποίηση μιας περιοχής γίνεται σταδιακά, αφού προηγηθούν με σειρά οι 
ακόλουθες διεργασίες: 

 Αραίωση του προστατευτικού στρώματος βλάστησης στην επιφάνεια του 
εδάφους η οποία συγκρατεί την υγρασία στο έδαφος και επιτρέπει την ανάπτυξη 
οργανισμών που βιοαποικομοδούν οργανική ύλη και δημιουργούν 
εδαφοβελτιοτικό 

 Υποβάθμιση της οργανικής ύλης του εδάφους, του μικροοικοσυστήματος και 
μείωση των βιολογικών δραστηριοτήτων στο έδαφος 

 Διάσπαση των εδαφικών συσσωμάτων και σχηματισμός μιά ξηρής κρούστας 
στην επιφάνεια του εδάφους 

 Αύξηση της επιφανειακή απορροής νερών βροχής με αποτέλεσμα να μην 
ενυδατώνεται το έδαφος και να παρασύρεται με την πορεία του νερού, δηλαδή να 
διαβρώνεται 

Καθώς το έδαφος παρασύρεται μειώνονται τα θρεπτικά που έχει και η γονιμότητά του, 
και έτσι παρατηρείται το φαινόμενο της ερημοποίησης (Λέκα, 2008).  
 
Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο που 
δεν εμφανίζεται όπως µια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά στον χρόνο 
Roxo et al, 2016, Λέκα, 2008).  

 Μείωση της ανθεκτικότητας του εδάφους στις φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις  

 Το έδαφος γίνεται λιγότερο παραγωγικό  



 Η βλάστηση επηρεάζεται δυσμενώς  

 Η υποβάθμιση της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και ποσότητα των 
υδάτινων πόρων   

 Μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή τροφίμων)   

 Μεγάλο κοινωνικό κόστος (μετανάστευση) 

 Αδυναμία χρήσης γης για γεωργικούς σκοπούς 

 Απώλεια βιοποικιλότητας 

 Μείωση εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων 
Μερικές δράσεις που μπορούν να γίνουν για την προστασία του εδάφους από την 
διάβρωση είναι οι ακόλουθες (Ρέτσα, 2011): 

 Ανάπτυξη βλάστησης (χαμηλής και δενδρώδης) 

 Μείωση χρήσης ζιζανιοκτόνων που επιβαρύνουν το οικοσύστημα του εδάφους 

 Σωστή άρδευση για αποφυγή της διάβρωσης 

 Ελεγχόμενη βόσκηση ώστε να μην εξαλείφεται η βλάστηση σε βοσκότοπους 

 Περιορισμός της αφαίρεσης της βλάστησης 

 Εμπλουτισμός εδάφους με εδαφοβελτιωτικό και μικροοργανισμούς 
 

Α.2.6. Λειψυδρία  

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής κατανάλωσης, της 
κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού η 
διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της 
σύγχρονης εποχής και διαρκώς μειώνεται. Αυτό είναι και το φαινόμενο της λειψυδρίας, 
δηλαδή η ζήτηση του νερού είναι μεγαλύτερη από τους διαθέσιμους εκμεταλλεύσιμους 
υδάτινους πόρους. 
Εκτός από την πληθυσμιακή αύξηση, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο 
λειψυδρίας σε διάφορες περιοχές είναι οι ακόλουθοι: 

 Υπεράντληση νερού από υπόγειους υδροφορείς και μη επανατροφοδοσία τους 

 Μη ορθολογική χρήση του νερού που συγκεντρώνεται από την βροχή 

 Μείωση της βροχόπτωσης 

 Αυξημένη εξάτμιση λόγω ακάλυπτων επιφανειών και αύξησης της θερμοκρασίας 

 Αλόγιστη χρήση νερού για ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Χρήση πόσιμου νερού για άρδευση 

 Ρύπανση υδάτινων σωμάτων με αποτέλεσμα να σταματούν να είναι 
εκμεταλλεύσιμα  

Για αυτό το λόγο, το νερό αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγαθό σε όλη την υφήλιο και 
άρχισε ήδη να αποτελεί αιτία για πολλές πολιτικές διενέξεις. 
Σήμερα ένα ποσοστό περίπου 40% από τους ανθρώπους που ζουν στη γη δεν έχει 
επαρκές νερό ακόμα και για υποτυπώδη υγιεινή . Περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια 
άνθρωποι πέθαναν το 2000 από ασθένειες που σχετίζονται με την κατανάλωση 
μολυσμένου νερού ή με ξηρασία. Η εξάντληση των υδάτινων πόρων μετατρέπει το νερό 
σε πολύτιμο αγαθό για εμάς. Ήδη κάποια έθνη ήρθαν σε αντιπαραθέσεις για τον λόγο 
αυτό και προβλέπεται ότι στο μέλλον θα ξεσπάσουν  «πόλεμοι» ανάμεσα στα έθνη για 
την διεκδίκηση ποταμών και άλλων πραγμάτων που έχουν σχέση με το νερό. Για 



παράδειγμα η Αιθιοπία, το Σουδάν και η Αίγυπτος  «παλεύουν»  για την κατάκτηση του 
Νείλου. 
Πέρα από τις εντάσεις μεταξύ κρατών, η λειψυδρία προκαλεί και αρκετά προβλήματα 
στο περιβάλλον όπως την διείσδυση θαλασσινού νερού στους υπόγειους υδροφορείς, 
πτώση της στάθμης και αύξηση του κόστους άντλησης νερού από τους υπόγειους 
υδροφορείς, υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων (ποτάμια, λίμνες), διάβρωση 
εδαφών και εδαφικές υποχωρήσεις. 
Τέλος, όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν για να λυθεί ένα τόσο 
σημαντικό φαινόμενο που θα στερήσει τη ζωή σε δισεκατομμύρια ανθρώπους στον 
πλανήτη. Μερικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας είναι 
(Κουμαντακη, 2008): 

 Διευκόλυνση φυσικής επανατροφοδότησης των υπόγειων υδροφορέων   

 Μηχανική επανατροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων 

 Χρήση νερού μόνο από αποθέματα που ανανεώνονται 

 Αύξηση της βλάστησης που βοηθά στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων και 
μειώνει την εξάτμιση του νερού 

 Μείωση αλόγιστης χρήσης νερού 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β Μέρος: Ερευνητικός Σχεδιασμός  

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πως καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας και που μπορεί κανείς να το βρεις αυτούσιο στο 

τέλος της εργασίας. Αποφασίσαμε το ερευνητικό μας εργαλείο να είναι το 

ερωτηματολόγιο διότι με αυτό μπορείς να πλησιάσεις όλους τους μαθητές και έτσι να 

έχεις ποσότητα δείγματος καταντώντας έτσι τα αποτελέσματα σου πιο αξιόπιστα. 

 

Β.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών του Λυκείου 

Αγίου Ιωάννη σε σχέση με την ρύπανση του νερού. Μέσα από την ερευνητική μας 

διαδικασία επιχειρούμε να καταγράψουμε τις απόψεις των μαθητών, όσον αφορά την 

ρύπανση του νερού, τα αίτια που την προκαλούν, τις συνέπειες που έχει στο 

περιβάλλον καθώς και τους τρόπους μείωσης της γιατί, είναι ένα περιβαλλοντικό 

πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. 

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

 Κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν για την ρύπανση του νερού; 

 Κατά πόσο οι μαθητές προκαλούν και αυτοί την οποιαδήποτε ρύπανση; 

 Κατά πόσο οι μαθητές βοηθούν στην μείωση της ρύπανσης του νερού; 

 Με ποιο τρόπο, οι μαθητές πιστεύουν ότι θα μπορούσαμε όλοι να συμβάλουμε 

ώστε να έχουμε καθαρά νερά, ειδικά στην Κύπρο  που έχουμε πρόβλημα 

λειψυδρίας; 

 

Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό ερευνητικό 

ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: Γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι 

ρύπανση του νερού και πόσο κοινή είναι στην Κύπρο του 21ου αιώνα; 

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα από 

συσχετιστική στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις ομάδων μαθητών 

και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα μπορούμε να προβούμε στις 

πιο κάτω συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με αυτές των 

κοριτσιών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την μαθησιακή 

τους επίδοση.  

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία τους 

και την τάξη που είναι. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με 

τις επιλογές που έχουν κάνει στα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο.  

 



Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συγκρίσεις θα πρέπει εκ των προτέρων 

να τις θέσουμε υπόψη των ερωτώμενων ούτως ώστε στο τέλος να καταστεί δυνατό να 

γίνουν ανάλογες συσχετίσεις με βάσει τις απαντήσεις, που θα δοθούν στο 

ερωτηματολόγιο που θα ετοιμάσουμε. 

Β.2. Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου  

H ανάγνωση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας συνέβαλε σημαντικά στη 

δομή και τη διατύπωση των ερωτήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο 

της έρευνας με στόχο την αναγκαία συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια 

αξιοποιήθηκαν, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Επιλέχθηκε το «ερωτηματολόγιο» ως το πιο κατάλληλο για την περίπτωση ερευνητικό 

εργαλείο συλλογής δεδομένων. Το τελικό ερωτηματολόγιο, όπως διαμορφώθηκε, 

περιελάμβανε ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου. Οι ερωτήσεις «κλειστού 

τύπου» ήταν δομημένες και διατυπωμένες βάσει της κλίμακας Likert 1  (Bell, 

1997· Παπαδημητρίου και άλλοι, 2001· Arnold et al, 1967· Hasson & Arnetz, 2007) με 

αριθμητικά στοιχεία από το 1 έως το 5: 1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα (Βασιλοπούλου, 

2006).  

 

                                                           
1
 Η κλίμακα Likert αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Πρόκειται για υποκατηγορία της 

τακτικής κλίμακας. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται, όταν ο εξεταζόμενος αξιολογείται με 
διατύπωση του βαθμού (πόσο καλά) ικανοποίησης του αξιολογητή από τον τρόπο με τον οποίο ο εξεταζόμενος 
έφερε σε πέρας ένα καθήκον, που του ζητήθηκε να εκτελέσει. Πιο συγκεκριμένα, ο αξιολογητής έχει μια λίστα με 
προτάσεις (καταφατικές ή ερωτηματικές), ο αριθμός των οποίων συνήθως ποικίλλει από έξι ως τριάντα (Arnold et 
al. 1967:31). Οι προτάσεις συνοδεύονται από κλειστές απαντήσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται με τη μορφή 
κλίμακας από 3 ως 7 βαθμίδες και υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό συμφωνίας ή ικανοποίησης. Στη 
διαβάθμιση της κλίμακας χρησιμοποιείται συνήθως μία από τις παρακάτω ομάδες επιλογών: (α) «Διαφωνώ», 
«Μάλλον διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Μάλλον συμφωνώ», «Συμφωνώ» και (β) «Καθόλου 
ικανοποιητικά», «Λίγο ικανοποιητικά», «Μέτρια ικανοποιητικά», «Πολύ ικανοποιητικά», «Πλήρως 
ικανοποιητικά». Ο συμμετέχων/αξιολογητής καλείται να σημειώσει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με 
την εκάστοτε πρόταση. 

http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=224


Β.3. Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι μεταβλητές  1, 2, 

3, 4 και 5, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές 

ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. 

 

1. Φύλο:  Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατηγορία «αγόρι» (κωδικός 1) και στην 
κατηγορία «κορίτσι» (κωδικός 2). Η μεταβλητή αυτή εξυπηρετεί τη διενέργεια 
συγκρίσεων ανάμεσα στις απόψεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και στη 
διαπίστωση τυχόν διαφορών ανάμεσα στις απόψεις τους.  

2. Τάξη: Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των 
μικρότερων μαθητών του Λυκείου σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Θα 
περιλαμβάνονται 3 επιλογές: Α΄ Λυκείου (κωδικός 1), Β΄ Λυκείου (κωδικός 2), Γ΄ 
Λυκείου (κωδικός 3).   

3. Επίδοση του μαθητή: Μέσω αυτής της κατηγορίας θέλουμε να συγκρίνουμε τι 
γνωρίζουν οι άριστοι στην επίδοση μαθητές σε σχέση με τους μέτριους ή αδύνατους 
στην επίδοση μαθητές. 

4. Μαθήματα Κατεύθυνσης: Σε αυτή την μεταβλητή θα προσπαθήσουμε να 
διαχωρίσουμε τους ερωτηθέντες σε 4 κατευθύνσεις (θετικών επιστημών, 
οικονομικών επιστημών, καλλιτεχνικών σπουδών και κοινωνικών – θεωρητικών 
επιστημών) ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής τους συγκρίνοντας έτσι τις απόψεις 
μαθητών διαφορετικών κατηγοριών σπουδών, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους 
αντίληψης όσον αφορά περιβαλλοντικά προβλήματα  των μαθητών σε σχέση με  τις 
απόψεις τους.  

 
Β.4. Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων 

Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν 5 κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται από την 
κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα) και είναι δηλώσεις απέναντι στις οποίες οι 
ερωτηθέντες θα κληθούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να εξαγάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα για τις απόψεις των μαθητών σχετικά με τα ερωτήματα της 
εκπαιδευτικής μας έρευνας. Συγκεκριμένα τα 3 βασικά ερωτήματα χωρίστηκαν σε 
υποκατηγορίες και για κάθε υποκατηγορία καθορίστηκε μια σειρά από παραμέτρους. 
Καθώς η μια παράμετρος να έρχεται να συμπληρώσει την άλλη καθίσταται δυνατό να 
αποκτήσουμε μια σφαιρική άποψη για τις απόψεις των ερωτώμενων. Μέσα από την 
πολλαπλότητα των παραμέτρων μπορούν να τακτοποιηθούν τα ερωτήματα και έτσι να 
καταλήξουμε σε σαφείς απαντήσεις για την άποψη μαθητών σε κάθε ερευνητικό 
ερώτημα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  

1. Γνώσεις αναφορικά με τα αίτια της ρύπανσης  
2. Γνώσεις σχετικά με τον ευτροφισμό και πως επηρεάζει την ρύπανση του νερού   
3. Γνώσεις για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον 
4. Τι κάνουν οι ίδιοι για την μείωση της ρύπανσης του νερού στο περιβάλλον τους  
5. Τι πιστεύουν οι μαθητές πως πρέπει να κάνουμε για την μείωση της ρύπανσης 

του νερού  
6. Γνώσεις αναφορικά με το πρόβλημα της ερημοποίησης και της λειψυδρία 
 



Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 6 πιο πάνω υποκατηγοριών θα μπορέσουμε κατά 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα τέσσερα βασικά ερωτήματα που 
διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Για το πρώτο ερευνητικό μας 
ερώτημα μπορούμε με τa υποερωτήματα 1, 2 και 3 να εξαγάγουμε και να 
ταυτοποιήσουμε με σιγουριά τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με την ρύπανση, στο 
δεύτερο και τρίτο ερευνητικό ερώτημα μελετώντας τις υποκατηγορίες 4 και 5 μπορούμε 
να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και τέλος για το 4ο ερευνητικό μας ερώτημα 
συνδυάζοντας ερωτήματα από την υποκατηγορία 6. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις 
δηλώσεις ανά υποκατηγορία.  

Β.4.1. Γνώσεις αναφορικά με τα αίτια της ρύπανσης  

Β1 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα. 

Β2 Αυτή η πράσινη μάζα πρέπει να υπάρχει μέσα στη θάλασσα και στους ποταμούς. 

Β10 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. 

Β12 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. 

Β14 
Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα και 
Βιομηχανικά υγρά απόβλητα. 

Β15 
Στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: η ρύπανση γεωργικής 
προέλευσης, η ρύπανση αστικής προέλευσης και η ρύπανση άλλης προέλευσης 
(παλιά μεταλλεία, βιομηχανία κ.α.) 

Β16 Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. 

Β32 Η ρύπανση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: την άμεση και την έμμεση ρύπανση 

Β35 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από όξινη βροχή. 

Β41 
Οι αέριοι ρύποι είναι ένας από τους παράγοντες εμφάνισης της ρύπανσης του 
νερού. 

Β43 

Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, 
θερμότητας ή θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς που 
διαβιούν στα νερά, βλάπτουν το υδατικό οικολογικό σύστημα ή καταστρέφουν τους 
βιολογικούς πόρους. 

Β44 Η υπερβολική χρήση του νερού οδηγεί στην ρύπανση του. 

Β.4.2. Γνώσεις σχετικά με τον ευτροφισμό και πως επηρεάζει την ρύπανση του 

νερού   

Β5 Τα φυτά ζουν περισσότερο χωρίς την χρήση λιπάσματος. 

Β19 Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα και το ύψος των φυτών. 

Β20 
Η αυξημένη ποσότητα φωσφορικών (θρεπτικών συστατικών) ρυπαίνει το 
νερό. 

Β23 
Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκιών, που ακολουθεί 
έναν ταχύτερο ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Β24 Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. 

Β27 Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. 

Β28 
Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που 
προτείνονται για το πρόβλημα του ευτροφισμού.  

Β31 
Το πρόβλημα του ευτροφισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από τον  έλεγχο στις 
αγροτικές και γεωργικές απορροές. 

Β37 Όταν το νερό έχει ρύπανση, η θερμοκρασία του αυξάνεται. 

Β40 Η χρήση φυσικών λιπασμάτων (κοπριά) βοηθά στη μείωση του ευτροφισμού. 



Β42 Τα υδρόβια φυτά μειώνουν τα θρεπτικά συστατικά στο νερό. 

Β.4.3. Γνώσεις για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον 

Β6 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. 

Β7 Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. 

Β8 

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής κατανάλωσης, 
της κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού η 
διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της 
σύγχρονης εποχής και διαρκώς μειώνεται. 

Β11 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. 

Β22 Το ρυπασμένο νερό έχει βασικό pH. 

Β.4.4. Τι κάνουν οι ίδιοι για την μείωση της ρύπανσης του νερού στο περιβάλλον 

τους  

Β13 
Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από τους γονείς μου 
να με μεταφέρουν εκεί. 

Β21 Κάνοντας ανακύκλωση στο σπίτι βοηθούμε στη μείωση της ρύπανσης του νερού. 

Β25 
Το καλοκαίρι, όταν πηγαίνω στις παραλίες, πετάω τα σκουπίδια  μου στη 
θάλασσα 

Β26 
Χρησιμοποιώ λεωφορείο όταν θέλω να πάω κάπου. 

Β39 Κατά τις μεταφορές μου χρησιμοποιώ ποδήλατο. 

Β.4.5. Τι πιστεύουν οι μαθητές πως πρέπει να κάνουμε για την μείωση της 

ρύπανσης του νερού 

Β3 Όλοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στην ρύπανση του νερού. 

Β4 Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. 

Β9 Οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά ρίχνοντας σκουπίδια στις θάλασσες. 

Β18 Μπορούμε όλοι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα. 

Β29 Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της ρύπανσης του  νερού. 

Β34 
Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση του πρέπει να 
αποτελεί βασικό μέλημα για την κοινωνία.  

Β45 Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, γιατί είναι σημαντική. 

Β.4.6. Γνώσεις αναφορικά με το πρόβλημα της ερημοποίησης και της λειψυδρία 

Β17 
Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και υφυγρές 
περιοχές, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της 
κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Β30 

Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο 
που δεν εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά 
στον χρόνο. Οι συνέπειες αυτές είναι η μείωση της ανθεκτικότητας και της 
παραγωγικότητας του εδάφους. 

Β33 
Η υποβάθμιση  της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσότητα των 
υδάτινων πόρων. 

Β36 
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι κλιματολογικές 
συνθήκες, η ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και οι ανθρώπινες 
ενέργειες. 

Β38 
Η ερημοποίηση έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή τροφίμων) και 
μεγάλο κοινωνικό κόστος (μετανάστευση). 



Β.5. Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά 4 δηλώσεων, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν, για να ελέγξουν την εγκυρότητα των απαντήσεων, που έδωσαν οι 
ερωτηθέντες. Οι δηλώσεις αυτές θα συγκριθούν με συγκεκριμένες δηλώσεις για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο συμφωνούν τα αποτελέσματά τους, ώστε στο τέλος να ληφθούν 
υπόψη μόνο τα ερωτηματολόγια, που εμφανίζουν συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
δυνατό να εξασφαλιστούν πιο έγκυρα αποτελέσματα.  

Β17 

Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και 
υφυγρές περιοχές, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων 
συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. 

Β36 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι 
κλιματολογικές συνθήκες, η ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και 
οι ανθρώπινες ενέργειες. 

Β6 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. 

Β22 Το ρυπασμένο νερό έχει βασικό pH. 

 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου  υπήρχαν 36 δηλώσεις, 32 δηλώσεις για την 

κατηγορία 2 και 4 δηλώσεις για την κατηγορία 3, οι οποίες ανακατευτήκαν έτσι ώστε οι 

ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να μην τις 

ταξινομούν σε ομάδες, ανάλογα με το υποερώτημα που έχουμε θέσει εξ αρχής. Οι 

ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει καλύτερα στην 

κάθε περίπτωση από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». Οι 

δηλώσεις, όπως έχουν χωριστεί πιο κάτω, αναφέρονται με τη σειρά που τοποθετήθηκαν 

στο ερωτηματολόγιο. Οι 4 δηλώσεις ελέγχου δεν θα ληφθούν υπόψη στη διερεύνηση 

των αρχικών ερωτημάτων, αλλά μόνο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας των 

απαντημένων ερωτηματολογίων. Ο έλεγχος της εγκυρότητας των ερωτηματολογίων θα 

έχει ολοκληρωθεί, προτού καταχωριστούν οι απαντήσεις στο πρόγραμμα «SPSS» 

(Αντωνίου, 2014· Μπαλτάς, 2012· Νικολάου, 2017).  Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το 

βρείτε αυτούσιο στο Παράρτημα 1 της παρούσας εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ Μέρος: Δείγμα της έρευνας μας και δειγματοληψία 
 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί συζήτηση 

και εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ερευνητικό. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το 

πρόγραμμα SPSS. Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η σχετική βιβλιογραφία. Στους 

πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της περιγραφικής 

στατιστικής για τον κάθε παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες 

ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014, ερευνητικές εργασίες από nikolas-

nikolaou.webnode.gr).  

Γ.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έγινε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη, από τις 20 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι τις 18 

Ιανουαρίου 2017. Τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν από τους μαθητές σε όλες τις 

τάξεις του Λυκείου και εξηγήθηκε στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα ότι η απάντηση 

του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. 

Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε ειλικρινείς 

απαντήσεις και ότι τα ερωτηματολόγια ήταν 

ανώνυμα. Συνολικά δόθηκαν 219 

ερωτηματολόγια σε όλο το Λύκειο Αγίου 

Ιωάννη. Από το διπλανό διάγραμμα που 

δείχνει την τάξη των μαθητών μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μαθητές της Β 

λυκείου σε ποσοστό 40%. Ο λόγος που 

δόθηκαν περισσότερα ερωτηματολόγια σε μαθητές της Β Λυκείου είναι ότι δώσαμε σε 5 

τμήματα της Α και Γ τάξης ερωτηματολόγια ενώ στην Β ήταν 6 τα τμήματα επειδή 

βόλευε το πρόγραμμα. Θέλαμε να μπαίνουμε σε ενιαία τμήματα και όχι σε μαθήματα με 

επιλογές και αυτό έκανε λίγο πιο δύσκολη την δουλειά μας ειδικά για την Γ Λυκείου. 

Όμως πέραν αυτής της διαφοράς, μπορούμε να δούμε ότι το δείγμα μας είναι 

διαβαθμισμένο ως προς την τάξη των μαθητών.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε 

δημογραφικά στοιχεία: την τάξη, την ηλικία, τον τόπο διαμονής και τη γενική επίδοση 

των μαθητών και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών που συμμετείχαν 

στην έρευνα.  



Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας 

ήταν το 38,10% του συνολικού δείγματος σε σχέση 

με τα κορίτσια που ήταν το 61,90% (84 αγόρια και 

135 κορίτσια). Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και 

πάλι το ερωτηματολόγιο μας είναι διαβαθμισμένο 

ως προς το φύλλο των ερωτηθέντων του δείγματός 

μας, αν εξαιρέσουμε μικρές διαφορές ως προς το 

γενικό σύνολο των αγοριών και των κοριτσιών. Οι 

διαφορές αυτές προέκυψαν από το γεγονός ότι 

αρκετά αγόρια θεώρησαν την ώρα που 

συμπλήρωναν οι άλλοι το ερωτηματολόγιο ότι ήταν 

η ώρα του διαλείμματος τους και δεν ήθελα να το 

συμπληρώσουν. Σε γενικές γραμμές τα κορίτσια 

επεδείκνυαν πιο ώριμη συμπεριφορά από τα αγόρια ως προς την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου.  

Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες συσχετίσεις σε σχέση με την επίδοση των 

μαθητών, ρωτήσαμε και την γενική 

επίδοση των μαθητών και μπορούμε να 

δούμε από το διπλανό διάγραμμα ένα 

ποσοστό 45,71% του δείγματος να 

δηλώνει ότι είναι Άριστοι μαθητές, ενώ 

ποσοστό 54,29% δηλώνει ότι έχουν 

μέτρια ή μη ικανοποιητική επίδοση. Ο 

λόγος που βάλαμε ερώτηση και για τα 

μαθήματα είναι ότι θέλουμε να δούμε 

πως διαμορφώνονται οι απόψεις τους σε 

σχέση με την επίδοση τους. Θα 

μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις 

των άριστων σε επίδοση μαθητών με τις 

απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητών 

για να δούμε αν υπάρχουν 

οποιεσδήποτε αποκλίσεις σε σχέση με τις απαντήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο 

διαχωρίζουμε περίπου και το δείγμα μας στην μέση για να δούμε αν υπάρχουν 

διαφορές στις απόψεις των πιο καλών σε επίδοση μαθητών από τους μέτριους σε 

επίδοση μαθητές.  

Τέλος ρωτήσαμε επίσης τους μαθητές για τα μαθήματα επιλογής που έχουν 

προσπαθώντας έτσι να τους κατατάξουμε σε 4 κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες 

που τους κατατάξαμε μετά ήταν μαθητές με μαθήματα θεωρητικής  κατεύθυνσης (τους 

ονομάσαμε κλασσικό όπως ήταν οι κατευθύνσεις στο Λύκειο Επιλογής Μαθημάτων, 



ΛΕΜ), μαθητές με επιλεγμένα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης όπως μαθηματικά 

φυσική, χημεία και άλλα (Πρακτικό και 

στην ουσία είναι η ΟΠ2),  μαθητές με 

μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης 

(Οικονομικό ή ΟΠ3) και η τελευταία 

κατηγορία ήταν οι μαθητές που είχαν 

συνδυασμούς τυχαίους και τους 

κατατάξαμε σε μια κατηγορία με την λέξη 

Εμπορικό (Ομάδα προσανατολισμού 4). 

Όπως μπορούμε να δούμε από το 

διάγραμμα που ακολουθεί οι 

περισσότεροι μαθητές σε ένα ποσοστό 

γύρω στο 38% έχουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης κάτι που θα μπορούσαμε να 

εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια για συγκρίσεις.   

Δ Μέρος: Παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. 

Για τον κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων. Να 

αναφέρουμε ότι όλοι οι πίνακες των συγκρίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων ομάδων 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. Εδώ απλά γίνεται ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση. Στο 

τέλος αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την έρευνα καθώς και προτάσεις που 

προτείνουμε προς τους αρμόδιους.  

Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο μέσος όρος των 

απαντήσεων και η Τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στο μέσο 

για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας όταν η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από 

το μισό του μέσου όρου (Νικολάου, 2017). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

χωρίζεται σε δύο ενότητες: στη πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και 

απαντούμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα για το σύνολο του δείγματος και στην δεύτερη 

ενότητα γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων ομάδων του δείγματος μέσα από 

την ανάλυση με το SPSS (Αντωνίου, 2014, Μπαλτάς, 2012).   

 

 

 

 

 



Δ.1. Συζήτηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων των υποερωτημάτων 

Δ.1.1. Γνώσεις αναφορικά με τα αίτια της ρύπανση\ 

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν μπαίνουν στην διαδικασία 

να σκεφτούν και να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Συγκεκριμένα μέσα από την δήλωση 

για την ρύπανση στη Κύπρο (Β15), όπως και στις δηλώσεις Β35, Β41, Β43 και Β44 ένα 

μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν παίρνει θέση επιλέγοντας σαν απάντηση το ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ κάτι που τους αφήνει αμέτοχους και θα μπορούσε ο καθένας 

να πει ότι ίσως δεν γνώριζαν αλλά ίσως και να μην ήταν σίγουροι για την απάντηση που 

θα έβαζαν και έτσι επιλέγουν την ουδετερότητα σε αυτές τις δηλώσεις.  Φυσικά θα 

μπορούσε κανείς να σκεφτεί με βάση τα γενικότερα αποτελέσματα ότι ίσως αυτές οι 

δηλώσεις να ήταν μεγάλες ή να ήταν πέραν από τις γνώσεις των μαθητών και ίσως να 

μην ήταν και τόσο πετυχημένες σε αυτό το ερωτηματολόγιο, κάτι που θα δούμε στη 

συνέχεια.  

Πίνακας 1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Γνώσεις αναφορικά με τα αίτια της ρύπανση.  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος 
και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο
. 

Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β1 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα. 3,4 6,8 37,4 34,5 18,0 3,57 0,974 

Β2 Αυτή η πράσινη μάζα πρέπει να υπάρχει μέσα στη θάλασσα και στους ποταμούς. 20,9 14,1 43,7 19,4 1,9 2,67 1,071 

Β10 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. 2,9 4,4 16,1 33,2 43,4 4,10 1,015 

Β12 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. 1,5 5,9 35,6 34,1 22,9 3,71 0,934 

Β14 
Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα και 
Βιομηχανικά υγρά απόβλητα. 

1,5 5,9 31,7 37,6 23,4 3,76 0,928 

Β15 
Στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: η ρύπανση γεωργικής 
προέλευσης, η ρύπανση αστικής προέλευσης και η ρύπανση άλλης προέλευσης 
(παλιά μεταλλεία, βιομηχανία κ.α.) 

4,9 9,2 47,1 28,6 10,2 3,30 0,946 

Β16 Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. 2,0 8,3 12,7 41,2 35,8 4,00 1,000 

Β32 Η ρύπανση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: την άμεση και την έμμεση ρύπανση 2,0 6,0 44,0 33,2 14,7 3,52 0,893 

Β35 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από όξινη βροχή. 2,2 11,3 33,3 33,3 19,9 3,58 1,001 

Β41 
Οι αέριοι ρύποι είναι ένας από τους παράγοντες εμφάνισης της ρύπανσης του 
νερού. 

3,8 7,0 57,8 22,7 8,6 3,25 0,857 

Β43 

Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, 
θερμότητας ή θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς που 
διαβιούν στα νερά, βλάπτουν το υδατικό οικολογικό σύστημα ή καταστρέφουν 
τους βιολογικούς πόρους. 

4,3 4,8 55,9 24,7 10,2 3,32 0,883 

Β44 Η υπερβολική χρήση του νερού οδηγεί στην ρύπανση του. 18,2 25,1 36,4 15,0 5,3 2,64 1,105 

Φυσικά πέραν από αυτό δεν μπορούμε σίγουρα να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ένα 

μεγάλο μέρος των μαθητών συμφωνεί με τις σωστές δηλώσεις που αναφέρονται στις 

βασικές έννοιες στον ευτροφισμό όπως είναι οι δηλώσεις 1, 10, 12, 14, 16 και 35. Μέσα 

από αυτές τις δηλώσεις μπορούμε να αποφανθούμε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 60 

με 70% περίπου των μαθητών γνωρίζει αρκετά πράγματα για τον ευτροφισμό 

τουλάχιστον σαν έννοια και αίτια που τον προκαλούν αλλά και γενικά για την ρύπανση 

του νερού κάτι που φαίνεται και με την διαφωνία τους στις λανθασμένες 2 και 44.  



Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η αντίθεση που παρατηρείται στις δηλώσεις 12, 14 

με την δήλωση 15, όπως μπορεί να φανεί και από τα διαγράμματα. Ενώ στις δηλώσεις 

12 και 14 που αναφέρονται γενικά για την 

ρύπανση ένα μεγάλο ποσοστό πέραν 

του 60%  συμφωνεί με αυτές που στην 

ουσία λένε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

της ρύπανσης έρχεται από τα αστικά, τα 

κτηνοτροφικά και τα βιομηχανικά λύματα, 

στην δήλωση 15 που έχει αυτές τις 3 

κατηγορίες για την περίπτωση της 

Κύπρου φαίνεται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μαθητών δεν παίρνει θέση 

κάτι που μας δείχνει ότι οι γνώσεις που 

έχουν είναι γενικές για την ρύπανση και 

όχι ειδικές για την περίπτωση της 

Κύπρου και δεν μπήκαν ποτέ στο κόπο 

να τις συνδυάσουν.   

  

Συνοψίζοντας όλα τα πιο πάνω μπορούμε να πούμε ότι περίπου τα 2/3 των μαθητών 

του σχολείου μας έχει αρκετές γνώσεις σε σχέση με την ρύπανση του νερού. Όσο δε για 

τους υπόλοιπους μαθητές γνωρίζουν μεν κάποια πράγματα αλλά ποτέ δεν ήταν ένα 

θέμα το οποίο τους απασχόλησε ιδιαίτερα. Ενδιαφέρον πλέον θα έχει αν δούμε στην 

συνέχεια αν αυτές τις γνώσεις που έχουν τις εφαρμόζουν και στην καθημερινότητα τους.  

 



Δ.1.2. Γνώσεις αναφορικά με τα αίτια της ρύπανση 
Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Γνώσεις σχετικά με τον ευτροφισμό και πως επηρεάζει την ρύπανση του νερού. Οι απαντήσεις είναι 

σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων  

(Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β5 Τα φυτά ζουν περισσότερο χωρίς την χρήση λιπάσματος. 6,8 22,3 49,0 12,6 9,2 2,95 0,996 

Β19 
Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα και το ύψος των 
φυτών. 

9,0 20,4 53,7 10,9 6,0 2,85 0,944 

Β20 
Η αυξημένη ποσότητα φωσφορικών (θρεπτικών συστατικών) ρυπαίνει το 
νερό. 

2,5 8,4 60,4 19,3 9,4 3,25 0,833 

Β23 
Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκιών, που 
ακολουθεί έναν ταχύτερο ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 

2,5 8,9 67,3 16,3 5,0 3,12 0,733 

Β24 Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. 2,5 8,5 64,5 20,5 4,0 3,15 0,728 

Β27 Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. 2,0 6,0 68,5 17,5 6,0 3,20 0,721 

Β28 
Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που 
προτείνονται για το πρόβλημα του ευτροφισμού.  

4,0 11,1 55,8 22,6 6,5 3,17 0,857 

Β31 
Το πρόβλημα του ευτροφισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από τον  έλεγχο 
στις αγροτικές και γεωργικές απορροές. 

3,2 7,0 57,8 24,6 7,5 3,26 0,824 

Β37 Όταν το νερό έχει ρύπανση, η θερμοκρασία του αυξάνεται. 2,2 10,2 59,7 18,3 9,7 3,23 0,842 

Β40 Η χρήση φυσικών λιπασμάτων (κοπριά) βοηθά στη μείωση του ευτροφισμού. 2,7 10,9 62,0 14,1 10,3 3,18 0,861 

Β42 Τα υδρόβια φυτά μειώνουν τα θρεπτικά συστατικά στο νερό. 5,9 14,0 61,8 15,1 3,2 2,96 0,811 

Μέσα από την ανάλυση του πίνακα 2 μπορεί κανείς να δει ότι σχεδόν σε όλες τις 

ερωτήσεις που αφορούν τον ευτροφισμό οι περισσότεροι μαθητές επιλέγουν να μην 

πάρουν θέση ούτε να συμφωνήσουν αλλά ούτε και να διαφωνήσουν, κάτι που μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορεί μεν να γνωρίζουν επιφανειακά τον ευτροφισμό αλλά 

από την άλλη δν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το φαινόμενο και ειδικά με την κατάσταση 

που επικρατεί στη Κύπρο μέσα από τις καλλιέργειες και την ρύπανση που προκαλείται 

στα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά για τον από την υπερλίπανση και τα λύματα, είτε 

αστικά, είτε κτηνοτροφικά.  Χαρακτηριστικά και τα γραφήματα που παρουσιάζονται στην 

συνέχεια σε δύο από τις δηλώσεις αυτού του πίνακα όπου μπορούμε να δούμε τους 

μαθητές να δηλώνουν σε ποσοστά πέραν του 60% την επιλογή 3.  

  



Δ.1.3. Γνώσεις για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον. 

Από τη παρατήρηση του πίνακα 3 μπορεί να καταλήξει κανείς στα πιο κάτω 

επιγραμματικά αποτελέσματα: Στις δηλώσεις 7 και 8 οι απαντήσεις των περισσότερων 

μαθητών ήταν ανάμεσα στο «δεν γνωρίζω» και το «συμφωνώ». Από τη δήλωση 11, 

βλέπουμε ότι οι μαθητές γνωρίζουν για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον. 

Στη δήλωση 6, η οποία είναι λανθασμένη, οι απαντήσεις των μαθητών είναι ανάμεσα 

στο «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο συμφωνώ. Από τη δήλωση 22, η οποία 

είναι ορθή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν γνωρίζουν 

αν το pH του ρυπασμένου νερού είναι βασικό ή όξινο. 

Πίνακας 3: Μελέτη του ερωτήματος 3: Γνώσεις για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 

απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β6 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. 2,4 5,9 48,8 34,1 8,8 3,41 0,827 

Β7 Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. 3,4 8,3 34,3 36,8 17,2 3,56 0,983 

Β8 

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής 
κατανάλωσης, της κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης 
και μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν 
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και 
διαρκώς μειώνεται. 

5,4 10,7 38,5 27,8 17,6 3,41 1,066 

Β11 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. 3,4 3,9 9,7 27,1 56,0 4,29 1,020 

Β22 Το ρυπασμένο νερό έχει βασικό pH. 12,4 13,4 57,7 12,4 4,0 2,82 0,942 

Βλέποντας τα δύο διαγράμματα των δηλώσεων 6 και 22 μπορούμε να δούμε ότι οι 

περισσότεροι μαθητές στην ουσία δηλώνουν άγνοια για το pH του ρυπασμένου νερού και ούτε 

το συνδύασαν στην ουσία και με την όξινη βροχή που μαθαίνουν στο σχολείο από το Δημοτικό. 

Φυσικά μέσα από τις άλλες δηλώσεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένα ποσοστό πέραν του 

50% και σε κάποιες περιπτώσεις να αγγίζει το 80% γνωρίζουν για τις επιπτώσεις της ρύπανσης 

του νερού και θα θέλαμε να δούμε στην συνέχεια αν κάνουν και κάτι ώστε να συμβάλουν στην 

μείωση υτού του φαινομένου στην τοπική μας κοινωνία που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα 

έλλειψης πόσιμου νερού.  

  



Δ.1.4. Τι κάνουν οι ίδιοι για την μείωση της ρύπανσης του νερού στο περιβάλλον 

τους. 

Σε γενικές γραμμές παρατηρώντας κανείς τον πίνακα 4 μπορεί να καταλήξει στα πιο 

κάτω συμπεράσματα επιγραμματικά τα οποία θα αναλύσουμε στην συνέχεια: Από τη 

δήλωση 13 παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές ζητούν από τους γονείς τους να 

τους μεταφέρουν κάπου. Από τις δηλώσεις 26 και 39 φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αριθμός 

των μαθητών που χρησιμοποιεί λεωφορείο ή ποδήλατο είναι μικρός. Από τις 

απαντήσεις των μαθητών στη δήλωση 21 καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές 

πιστεύουν ότι η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. Από τη 

δήλωση 25, διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές δεν συμβάλουν στην αύξηση της ρύπανσης 

του νερού. 

Πίνακας 4: Μελέτη του ερωτήματος 4: Τι κάνουν οι ίδιοι για την μείωση της ρύπανσης του νερού στο περιβάλλον τους. Οι απαντήσεις 

είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των 

απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β13 
Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από 
τους γονείς μου να με μεταφέρουν εκεί. 

6,3 13,1 26,2 31,1 23,3 3,52 1,167 

Β21 
Κάνοντας ανακύκλωση στο σπίτι βοηθούμε στη μείωση της 
ρύπανσης του νερού. 

2,0 7,4 24,1 36,5 30,0 3,85 0,999 

Β25 
Το καλοκαίρι, όταν πηγαίνω στις παραλίες, πετάω τα σκουπίδια  μου 
στη θάλασσα 

44,8 24,6 16,3 8,9 5,4 2,05 1,207 

Β26 
Χρησιμοποιώ λεωφορείο όταν θέλω να πάω κάπου. 15,0 24,5 34,5 20,0 6,0 2,78 1,114 

Β39 Κατά τις μεταφορές μου χρησιμοποιώ ποδήλατο. 28,4 20,8 29,5 13,7 7,7 2,51 1,249 

Είναι ξεκάθαρο μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών ότι στα πράγματα που οι μαθητές 

γνωρίζουν ότι μειώνουν την ρύπανση του νερού δηλαδή στην ανακύκλωση και στο να μην 

πετάμε σκουπίδια που είναι ίσως και τα πιο εμφανή για την ρύπανση του νερού προσπαθούν 

να μην τα κάνουν συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Αυτό που είναι 

ανησυχητικό και πρέπει να ενημερωθούν οι μαθητές και 

γενικά όλος ο κόσμος πιστεύω ότι είναι οι συγκοινωνίες 

και γενικά η ρύπανση του περιβάλλοντος μέσα από τις 

μετακινήσεις μας που θα ήταν πολύ πιο καλό αν 

μπορούσαμε να μετακινούμαστε με μαζικές 

συγκοινωνίες ή με ποδήλατα. Μπορούμε ν δούμε ότι οι 

μαθητές και γενικά η νεολαία κοιτάζουν την ευκολία τους 

αλλά ίσως να το κάνουν αυτό επειδή δεν υπάρχουν και 

καλές δημόσιες συγκοινωνίες για να μπορέσουν να 

χρησιμοποιήσουν δημόσιες συγκοινωνίες. Η ρύπανση 

του αέρα σίγουρα συμβάλει στην ρύπανση του νερού και 

έτσι όσο μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο θα 

προσπαθήσουμε να το κάνουμε μέσα από την 

ενημέρωση των συμμαθητών μας για τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας. Χαρακτηριστικά είναι τα 



αποτελέσματα από το διάγραμμα που βλέπουμε που οι μαθητές μόνο σε ένα ποσοστό 20% 

δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ποδήλατο που είναι η πιο χαρακτηριστική πλέον συγκοινωνία σε 

όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Θα μπορούσαμε να συμβάλουμε και εμείς με τη χρήση 

περισσότερο του ποδηλάτου αντί των ιδιωτικών αυτοκινήτων που συμβάλουν περισσότερο στην 

ρύπανση του αέρα και κατ’ επέκταση στη ρύπανση του νερού.  

Δ.1.5. Τι πιστεύουν οι μαθητές πως πρέπει να κάνουμε για την μείωση της 

ρύπανσης του νερού. 

Παρατηρώντας κανείς τις απαντήσεις στις 

δηλώσεις του πίνακα 5 μπορεί να καταλήξει 

στα πιο κάτω επιγραμματικά αποτελέσματα: 

Από τη δήλωση 4 βλέπουμε ότι οι 

περισσότεροι μαθητές συμφωνούν με την 

άποψη ότι η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση 

της ρύπανσης του νερού. Από τη δήλωση 34 

φαίνεται ότι οι μαθητές δεν είχαν κάποια 

άποψη με το αν ο ευτροφισμός αποτελεί 

πρόβλημα για την κοινωνία. Στις δηλώσεις 9 

και 18 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 

μαθητών συμφωνεί με το ότι οι άνθρωπο 

μολύνουν τα νερά αλλά ταυτόχρονα πιστεύουν 

ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να σταματήσει. 

Όπως φαίνεται στις δηλώσεις 3 και 29, οι μαθητές θεωρούν ότι ο άνθρωπος αποτελεί 

ένα από τους παράγοντες ρύπανσης του νερού που όμως συμβάλλει και στη μείωση 

του φαινομένου αυτού. Στη δήλωση 45, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών δείχνει να 

συμφωνεί απόλυτα με το ότι πρέπει να σεβόμαστε τη φύση. Από τα αποτελέσματα 

αυτού του πίνακα, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές πιστεύουν πως το πρόβλημα της 

ρύπανσης του νερού μπορεί να περιοριστεί. 

Πίνακας 5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Τι πιστεύουν οι μαθητές πως πρέπει να κάνουμε για την μείωση της ρύπανσης του νερού. Οι 

απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική 

απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.).  

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β3 Όλοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στην ρύπανση του νερού. 3,9 9,7 21,4 32,0 33,0 3,81 1,118 

Β4 Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. 2,4 8,7 12,6 32,0 44,2 4,07 1,066 

Β9 Οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά ρίχνοντας σκουπίδια στις θάλασσες. 2,9 4,4 9,7 26,2 56,8 4,30 1,010 

Β18 Μπορούμε όλοι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα. 10,7 9,3 9,8 21,0 49,3 3,89 1,387 

Β29 
Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της ρύπανσης του  
νερού. 

2,5 4,5 19,4 24,4 49,3 4,13 1,038 

Β34 
Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση 
του πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα για την κοινωνία.  

1,6 10,3 54,6 23,8 9,7 3,30 0,843 

Β45 Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, γιατί είναι σημαντική. 1,6 6,5 18,8 8,6 64,5 4,28 1,079 

Συνοψίζοντας αλλά και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπάνω μπορούμε να δούμε 

συγκρίνοντας τις απαντήσεις τους με τις δηλώσεις του προηγούμενου ερωτήματος ότι οι 



μαθητές θέλουν και πιστεύουν ότι μπορούν να συμβάλουν στην μείωση της ρύπανσης 

του νερού. Παρατηρούμε ποσοστά πέραν του 70% σε δηλώσεις που έχουν να κάνουν 

με πράξεις που μειώνουν την ρύπανση του περιβάλλοντος και που φαίνονται στα 

διαγράμματα, όπως είναι το να μην πετάμε σκουπίδια στην θάλασσα, ή ότι η 

ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού αλλά και στο ότι πρέπει να 

σεβόμαστε τη φύση και το περιβάλλον διότι είναι σε αυτά που μεγαλώνουμε και με την 

καταστροφή τους οδηγούμαστε και σαν ανθρωπότητα σε άλλα προβλήματα που θα 

έχουν να κάνουν πλέον με την επιβίωση μας σαν ανθρωπότητα στον πλανήτη που 

ζούμε.    

  

Δ.1.6. Γνώσεις αναφορικά με το πρόβλημα της ερημοποίησης και της λειψυδρία. 
Πίνακας 6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Γνώσεις αναφορικά με το πρόβλημα της ερημοποίησης και της λειψυδρία. Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων 
(Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β17 

Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και 
υφυγρές περιοχές, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων 
συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. 

2,5 6,5 47,8 30,8 12,4 3,44 0,882 

Β30 

Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι 
ένα φαινόμενο που δεν εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, 
αλλά εξελίσσεται σταθερά στον χρόνο. Οι συνέπειες αυτές είναι η 
μείωση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους. 

3,2 9,0 46,8 25,0 16,0 3,41 0,969 

Β33 
Η υποβάθμιση  της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την 
ποσότητα των υδάτινων πόρων. 

3,2 5,4 46,5 32,4 12,4 3,45 0,896 

Β36 
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι 
κλιματολογικές συνθήκες, η ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί 
πόροι και οι ανθρώπινες ενέργειες. 

2,7 9,3 47,0 29,5 11,5 3,38 0,905 

Β38 
Η ερημοποίηση έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή 
τροφίμων) και μεγάλο κοινωνικό κόστος (μετανάστευση). 

1,6 9,2 42,9 34,8 11,4 3,45 0,873 



Μέσα από μια γενικά ματιά στο πίνακα 6, μπορεί κανείς να καταλήξει στα πιο κάτω 
επιγραμματικά συμπεράσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν έχει γνώσεις 
αναφορικά με το πρόβλημα της ερημοποίησης. Στη δήλωση 17, το ποσοστό των 
μαθητών που συμφωνούσε ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των μαθητών που 
διαφωνούσε. Αυτό μας δείχνει ότι πολλοί μαθητές γνωρίζουν τι είναι το φαινόμενο της 
ερημοποίησης. Με παρόμοια αποτελέσματα από τις δηλώσεις 30, 33 και 38 βλέπουμε 
ότι αρκετοί μαθητές γνωρίζουν ποιες είναι οι συνέπειες της ερημοποίησης. Στη δήλωση 
36, οι μαθητές που γνώριζαν ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ερημοποίηση ήταν περισσότεροι από τους μαθητές που πίστευαν ότι αυτοί οι 
παράγοντες δεν επηρεάζουν την ερημοποίηση. 

  
Κάτι που είναι εμφανές και μπορεί να το δει κανείς και από τα διαγράμματα για αυτό το 
υποερώτημα είναι το μεγάλο ποσοστό των μαθητών που δεν παίρνουν θέση στις 
δηλώσεις κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γνώσεις των περισσότερων μαθητών 
για την λειψυδρία και την ερημοποίηση είναι λιγοστές, μην αγνοώντας και το μεγάλο 
ποσοστό της τάξης του 40% που συμφωνούν με τις δηλώσεις όλες του πίνακα.  
 

Δ.2. Συζήτηση και συμπεράσματα για τα γενικά ερευνητικά μας ερωτήματα.  

 

Σε αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για τα αρχικά μας 

ερευνητικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα οι 6 υποκατηγορίες που κάναμε την συζήτηση 

στην προηγούμενη ενότητα προέκυψαν από 4 βασικά ερωτήματα που είχαμε θέσει στην 

αρχή για να απαντήσουμε το γενικό μας ερευνητικό ερώτημα που ήταν αν γνωρίζουν οι 

μαθητές του Λυκείου μας υι είναι ρύπανση και πόσο κοινό είναι το πρόβλημα της 

ρύπανσης ανάμεσα τους στην καθημερινή τους ζωή. Η συζήτηση θ γίνει πρώτα για τα 

συμπεράσματα στα 4 βασικά ερευνητικά μας ερωτήματα που προκύπτουν  μέσα από 

την ανάλυση των υποερωτημάτων.  

 

Σχετικά με το πρώτο βασικό ερώτημα που αφορούσε τις γνώσεις των μαθητών σε 

σχέση με την ρύπανση μπορούμε να δούμε ότι σύμφωνα με το υποερώτημα 1, 



παρατηρούμε ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι μαθητές δεν μπαίνουν σε διαδικασία να 

σκεφτούν και να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν 

παίρνει θέση επιλέγοντας σαν απάντηση το ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Αυτό μας 

δείχνει ότι ίσως δεν γνώριζαν αλλά ίσως και να μην ήταν σίγουροι για τις απαντήσεις 

τους. Όμως, οι περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τον ευτροφισμό 

σαν έννοια και αιτία για την ρύπανση του νερού. Επίσης, φαίνεται ότι οι γνώσεις που 

έχουν είναι γενικές για την ρύπανση και όχι ειδικές για την περίπτωση της Κύπρου, 

αφού δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο να τις συνδυάσουν. Από το υποερώτημα 2, σχεδόν 

σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τον ευτροφισμό, οι περισσότεροι μαθητές 

επιλέγουν να μην πάρουν θέση, γιατί μπορεί να γνωρίζουν επιφανειακά τον ευτροφισμό 

ή να μην έχουν ασχοληθεί ποτέ με το φαινόμενο αυτό. Από το υποερώτημα 3, 

παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές δηλώνουν άγνοια για το pH του ρυπασμένου 

νερού και ούτε το συνδύασαν στη ουσία με την όξινη βροχή που μαθαίνουν στο 

σχολείο. Παράλληλα, συμπεραίνουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών (50%-80%) 

γνωρίζουν για τις επιπτώσεις της ρύπανσης. Καταλήγοντας έτσι μπορούμε να πούμε ότι 

οι μαθητές στην πλειονότητα τους γνωρίζουν αρκετές πληροφορίες για την ρύπανση του 

νερού αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπαίνουν στην διαδικασία να ασχοληθούν με 

αυτό το θέμα επειδή ίσως να μην το θεωρούν αναγκαίο.  

 

Για τα επόμενα δύο βασικά ερευνητικά ερωτήματα που είχαν να κάνουν με τις πράξεις 

των μαθητών σε σχέση με την ρύπανση, δηλαδή κατά πόσο μέσα από τις πράξεις τους 

οι μαθητές προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανσή του νερού ή βοηθούν στην μειώση της 

ρύπανσης μπορούμε να καταλήξουμε στα πιο κάτω επιγραμματικά συμπεράσματα: 

Από το υποερώτημα 4, είναι ξεκάθαρο μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών ότι 

γνωρίζουν πως ανακυκλώνοντας και χωρίς να πετάνε σκουπίδια μπορούν να 

συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης του νερού. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι οι 

μαθητές δεν μετακινούνται με μαζικές συγκοινωνίες ή με ποδήλατα και ίσως αυτό να 

γίνεται επειδή δεν υπάρχουν καλές δημόσιες συγκοινωνίες. Από το υποερώτημα 5, οι 

περισσότεροι μαθητές συμφωνούν με την άποψη ότι η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση 

της ρύπανσης του νερού. Επίσης, φαίνεται ότι οι μαθητές δεν έχουν κάποια άποψη με 

το αν ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα για την κοινωνία. Η πλειοψηφία των μαθητών 

συμφωνεί με το ότι οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά, αλλά πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι 

που μπορεί να σταματήσει. Θεωρούν ότι ο άνθρωπος αποτελεί ένα από τους 

παράγοντες ρύπανσης του νερού που όμως συμβάλλει και στη μείωση του φαινομένου 

αυτού. Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών δείχνει να συμφωνεί  με το ότι πρέπει να 

σεβόμαστε τη φύση και πως το πρόβλημα της ρύπανσης του νερού μπορεί να 

περιοριστεί. Εν κατακλείδι σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω μπορούμε να πούμε ότι οι 

μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη, σε μεγάλο βαθμό έχουν περιβαλλοντική συνείδηση 

σε σχέση με την ρύπανση του νερού και σε αρκετές περιπτώσεις όταν προβαίνουν σε 

πράξεις που έχουν να κάνουν με την ρύπανση του περιβάλλοντος γενικότερα είναι 



επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή. Σαν πρόταση επιπλέον στην απάντηση αυτών των 

ερωτημάτων θα ήταν ίσως καλό είχαμε ένα καλύτερο δίκτυο συγκοινωνιών αλλά και να 

μπορούσαμε να χρησιμοποιούν οι μαθητές το ποδήλατο περισσότερο, κάτι που φαίνεται 

ότι δεν το κάνουν σε μεγάλο βαθμό.  

 

Τέλος το 4ο μας ερευνητικό ερώτημα είχε να κάνει με το ποιους τρόπους πιστεύουν οι 

μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη θα μπορούσαμε όλοι να συμβάλουμε στο πρόβλημα 

της ρύπανσης, ειδικότερα στη Κύπρο που έχουμε πρόβλημα λειψυδρίας. Μέσα από την 

ανάλυση του τελευταίου υποερωτήματος μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν έχει γνώσεις αναφορικά με το πρόβλημα της 

ερημοποίησης. Όμως, αρκετοί μαθητές γνωρίζουν ποιες είναι οι συνέπειες της 

ερημοποίησης. Παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν παίρνει θέση στις 

δηλώσεις αυτές, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γνώσεις των περισσότερων 

μαθητών για την λειψυδρία και την ερημοποίηση είναι λιγοστές, μην αγνοώντας βέβαια 

και το μεγάλο ποσοστό της τάξης του 40% που συμφωνεί με τις δηλώσεις όλου του 

πίνακα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι γνώσεις των μαθητών ειδικότερα για την 

κατάσταση στην Κύπρο και τα προβλήματα της Κύπρου σε σχέση με την λειψυδρία είναι 

λιγοστές και θα μπορούσαμε να τους ενημερώσουμε περισσότερο με την δική μας 

εργασία.  

 

Φτάνοντας στο βασικό μας ερευνητικό ερώτημα μπορούμε μέσα από τα ερευνητικά μας 

ερωτήματα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν γνωρίζουν 

σε βάθος τι είναι η ρύπανση του νερού καθώς αρκετοί από αυτούς ήταν ουδέτεροι στις 

απαντήσεις τους για τα αίτια της ρύπανσης του νερού και το τι είναι ο ευτροφισμός (οι 

απαντήσεις τους τις πλείστες φορές ήταν επιφανειακές και όταν μπαίναμε σε 

μεγαλύτερο βάθος ξεκινούσαν να αυξάνονταν οι ουδέτερες απαντήσεις). Αυτό συμβαίνει 

επειδή οι μαθητές μάλλον βρίσκονται σε άγνοια για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και 

ειδικότερα για την περίπτωση της Κύπρου. Ίσως μια πιο πρακτική ενημέρωση των 

μαθητών μέσα από παραδείγματα θα μπορούσε να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών 

και να σκεφτούν λίγο διαφορετικό για το αυριανό περιβάλλον που θα ζουν.  

 

 

 

 

 

 



Δ.3. Συσχετιστική στατιστική ανάλυση της έρευνας μας  

Πέραν όμως από τα βασικά μας ερευνητικά ερωτήματα που απαντήσαμε στην 

προηγούμενη ενότητα είχαμε υπόψη μας όταν κάναμε το ερωτηματολόγιο να δούμε και 

κάποιες συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων ομάδων του δείγματος. Συγκεκριμένα σε 

αυτή την ενότητα θα κάνουμε συσχετίσεις και θα συγκρίνουμε τις απαντήσεις από τις 

πιο κάτω ανεξάρτητες ομάδες του δείγματος μας, θα δούμε συγκεκριμένα:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με αυτές των 

κοριτσιών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την μαθησιακή 

τους επίδοση.  

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία τους 

και την τάξη που είναι. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με 

τις επιλογές που έχουν κάνει στα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο.  

Δ.3.1. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των 

μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) 

στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των αγοριών και κοριτσιών 

παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν 

με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω 

από 0,05. 

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 τα 

κορίτσια φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο από τα αγόρια στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα.  

 Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. 

 Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής 
κατανάλωσης, της κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και 
μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώς μειώνεται. 

 Οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά ρίχνοντας σκουπίδια στις θάλασσες. 

 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. 

 Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. 

 Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. 

 Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που 

προτείνονται για το πρόβλημα του ευτροφισμού. 

 

Κάτι που δείχνει ότι τα κορίτσια έχουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την ρύπανση 

του νερού από τα αγόρια. Παρόλο όμως που τα κορίτσια έχουν περισσότερες γνώσεις 



και διαφώνησαν και περισσότερο από τα αγόρια στην δήλωση: Το καλοκαίρι, όταν 

πηγαίνω στις παραλίες, πετάω τα σκουπίδια  μου στη θάλασσα, κάτι που υποδεικνύει ότι 

έχουν και μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση  ως προς την ρύπανση του νερού 

διαφωνούν και περισσότερο με την δήλωση: Κατά τις μεταφορές μου χρησιμοποιώ 

ποδήλατο και συμφωνούν περισσότερο με την δήλωση: Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ 

έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από τους γονείς μου να με μεταφέρουν εκεί.  

Μέσα από τις τελευταίες δηλώσεις και γενικά το συσχετισμό των τελευταίων δηλώσεων 

είναι ξεκάθαρο ότι τα κορίτσια στην ουσία έχουν ναι μεν μεγαλύτερη περιβαλλοντική 

συνείδηση από τα αγόρια, αλλά είναι πιο εξαρτώμενα από τους γονείς τους σε σχέση με 

τα αγόρια στο θέμα των μεταφορών και θεωρούν το ποδήλατο είναι κα΄τι που πρέπει τα 

αγόρια να κάνουν περισσότερο και όχι τα κορίτσια.  

Δ.3.2. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Α και της Γ Λυκείου 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των 

μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) 

στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών της Α και της 

Γ Λυκείου παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να 

εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο 

σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των 

διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στις απαντήσεις τους ανάλογα με την ηλικία τους.  

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 οι 

μαθητές της Γ Λυκείου φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο από τους μαθητές της Γ 

Λυκείου στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. 

 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. 

 Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και υφυγρές 

περιοχές, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της 

κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. 

 Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που 

προτείνονται για το πρόβλημα του ευτροφισμού. 

 Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο 

που δεν εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά 

στον χρόνο. Οι συνέπειες αυτές είναι η μείωση της ανθεκτικότητας και της 

παραγωγικότητας του εδάφους 

 Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι κλιματολογικές 

συνθήκες, η ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και οι ανθρώπινες 

ενέργειες. 



 Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, 

θερμότητας ή θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς 

που διαβιούν στα νερά, βλάπτουν το υδατικό οικολογικό σύστημα ή 

καταστρέφουν τους βιολογικούς πόρους. 

 

Μέσα από όλες τις πιο πάνω δηλώσεις που όλες έχουν να κάνουν με γνώσεις σε σχέση 

με την ρύπανση του νερού μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές 

της Γ λυκείου έχουν περισσότερες γνώσεις από τους μαθητές της Α Λυκείου, ίσως να 

είναι και η εμπειρία σε σχέση με το ότι είναι μεγαλύτεροι, ή ίσως και περισσότερες 

γνώσεις που απόκτησαν αφού είναι δύο περισσότερα χρόνια στο Λύκειο από ότι οι 

μαθητές της Α Λυκείου. Πέραν όμως από τις γνώσεις δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

άλλες στατιστικά σημαντικά διαφορές ανάμεσα στις δύο ανεξάρτητες αυτές ομάδες 

μαθητών.   

Δ.3.3. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην 

επίδοση και των υπολοίπων μαθητών του δείγματος μας.  

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των 

μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) 

στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών που 

δηλώνουν άριστοι στην επίδοση με όλους τους άλλους μαθητές, παρουσιάζονται στη 

συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να 

έχουν περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην ουσία 

μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν 

οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους ανάλογα με την 

επίδοση τους.  

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 9 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 οι 

μαθητές που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση φαίνεται να διαφωνούν περισσότερο από 

τους άλλους μαθητές (που δηλώνουν μέτριοι και αδύνατοι μαθητές στην επίδοση) στην 

δήλωση: Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα και το ύψος των φυτών, 

και να συμφωνούν περισσότερο στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα. 

 Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. 

 Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. 

 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. 

 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. 

 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. 

 Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από τους γονείς μου 

να με μεταφέρουν εκεί. 



 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα και 

Βιομηχανικά υγρά απόβλητα. 

 Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. 

 Μπορούμε όλοι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα. 

 Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της ρύπανσης του  νερού. 

 Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο 

που δεν εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά 

στον χρόνο. Οι συνέπειες αυτές είναι η μείωση της ανθεκτικότητας και της 

παραγωγικότητας του εδάφους 

 Το πρόβλημα του ευτροφισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από τον  έλεγχο στις 

αγροτικές και γεωργικές απορροές. 

 Η υποβάθμιση  της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσότητα των 

υδάτινων πόρων. 

 Η ερημοποίηση έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή τροφίμων) και 

μεγάλο κοινωνικό κόστος (μετανάστευση). 

 Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι κλιματολογικές 

συνθήκες, η ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και οι ανθρώπινες 

ενέργειες. 

 Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση του πρέπει να 

αποτελεί βασικό μέλημα για την κοινωνία. 

Μέσα από την πιο πάνω σύγκριση είναι ξεκάθαρο ότι οι μαθητές που δηλώνουν άριστοι 

σε επίδοση έχουν περισσότερες γνώσεις από τους υπόλοιπους μαθητές και για την 

ρύπανση του νερού αλλά και για τον ευτροφισμό κάτι που είναι απόλυτα φυσικό για 

αυτό εξάλλου έχουν και καλύτερη επίδοση, αλλά μέσα από τις διαφορές τους βλέπουμε 

ότι οι μαθητές που δηλώνουν άριστοι σε επίδοση έχουν και μεγαλύτερη περιβαλλοντική 

συνείδηση σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές στο θέμα της ρύπανσης του νερού 

και στην πρόληψη του αλλά και σε θέματα ανακύκλωσης. 

Δ.3.4. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Ομάδας προσανατολισμού 

2 στο λύκειο με τους υπόλοιπους μαθητές του δείγματος μας.  

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση των 

μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, Αντωνίου, 2014) 

στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες των μαθητών της ΟΜΠ2 

(Ομάδα προσανατολισμού 2, πρακτική κατεύθυνση στο Λύκειο επιλογής μαθημάτων) με 

όλους τους άλλους μαθητές, παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις δηλώσεις οι 

οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν περάσει το Levene Test με 

επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των 

διαφορών θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στις απαντήσεις τους ανάλογα με την επίδοση τους.  



Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 οι 

μαθητές της ΟΜΠ2 φαίνεται να διαφωνούν περισσότερο από τους άλλους μαθητές (των 

ΟΜΠ1, 3 και 4) στην δήλωση: Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα 

και το ύψος των φυτών, και να συμφωνούν περισσότερο στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. 

 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. 

 Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και υφυγρές 

περιοχές, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της 

κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκιών, που ακολουθεί 

έναν ταχύτερο ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

 Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο 

που δεν εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά 

στον χρόνο. Οι συνέπειες αυτές είναι η μείωση της ανθεκτικότητας και της 

παραγωγικότητας του εδάφους 

 Οι αέριοι ρύποι είναι ένας από τους παράγοντες εμφάνισης της ρύπανσης του 

νερού. 

 Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, γιατί είναι σημαντική. 

 Η υπερβολική χρήση του νερού οδηγεί στην ρύπανση του. 

 Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, 

θερμότητας ή θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς 

που διαβιούν στα νερά, βλάπτουν το υδατικό οικολογικό σύστημα ή 

καταστρέφουν τους βιολογικούς πόρους. 

Μέσα από τις πιο πάνω συγκρίσεις μπορούμε να δούμε ότι οι μαθητές της ΟΜΠ2 έχουν 
περισσότερες γνώσεις και μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση στο θέμα της 
ρύπανσης του νερού και της πρόληψης από τους υπόλοιπους μαθητές των άλλων 
ομάδων προσανατολισμού.  Αυτό είναι κάτι που θεωρητικά είναι πολύ λογικό επειδή 
συνήθως σε όλα τα σχολεία οι μαθητές της ΟΜΠ2 είναι και η καλύτεροι σε επίδοση 
μαθητές του σχολείου σε σχέση με τους μαθητές των άλλων ΟΜΠ.  

Ε. Γενικά Συμπεράσματα  

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε όλα τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την 
ανάλυση του ερωτηματολογίου μας. Θα ασχοληθούμε πρώτα με την ρύπανση του 
νερού, στη συνέχεια με τα συμπεράσματα μας στα υποερωτήματα και στα γενικά μας 
ερευνητικά ερωτήματα και τέλος στις διαφορές που έχουμε παρατηρήσει ανάμεσα στις 
κοινωνικές ανεξάρτητες ομάδες του ερωτηματολογίου.  
 
Το νερό ρυπαίνεται όταν μια ουσία εμποδίζει την κανονική του χρήση. Η εκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων έχει συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο, οι 
απαιτήσεις σε νερό αυξάνονται συνεχώς μειώνοντας τη διαθεσιμότητά του και 
υποβαθμίζοντας την ποιότητά του. Στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: 
γεωργικής προέλευσης, αστικής προέλευσης αλλά και άλλης προέλευσης (πχ 



βιομηχανία). Μπορούμε να μειώσουμε το φαινόμενο της ρύπανσης με διάφορους 
τρόπους. Αρχικά, μπορούμε να περιορίσουμε ή να αντικαταστήσουμε τα φωσφορικά 
στα απορρυπαντικά, να γίνεται περαιτέρω καθαρισμός των λυμάτων για μείωση των 
φωσφορικών και νιτρικών πριν την διάθεσή τους. Επιπλέον, να χρησιμοποιούμε 
λιπάσματα με μέτρο, τόσο σε ποσότητα όσο και συχνότητα. Να διοχετεύουμε τα κανάλια 
αποστράγγισης των γεωργικών εκτάσεων σε ελεγχόμενα σημεία, όπως δεξαμενές 
εξάτμισης. Τέλος, μπορούμε να μειώσουμε τη βιομάζα με τεχνητά μέσα, όπως 
απομάκρυνσή της με μηχανές. 
 
Από τα υποερωτήματα 1 και 2 , το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών του σχολείου μας 
,έχει αρκετές γνώσεις σε σχέση με τα αίτια της ρύπανσης του νερού. Οι υπόλοιποι 
μαθητές, γνωρίζουν μεν κάποια πράγματα αλλά ποτέ δεν ήταν ένα θέμα το οποίο τους 
απασχόλησε ιδιαίτερα. Από το υποερώτημα 3 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
μαθητές γνωρίζουν για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον, όμως δεν 
γνωρίσουν αν το pH του ρυπασμένου νερού είναι όξινο ή βασικό. Από το υποερώτημα 
4, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές που συμβάλουν στην μείωση της ρύπανσης του 
νερού, χρησιμοποιώντας λεωφορεία ή ποδήλατα είναι πάρα πολύ λίγοι. 
Στο το υποερώτημα 5, οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν πως ο άνθρωπος μπορεί να 
βοηθήσει στην μείωση του φαινομένου αυτού. Πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πετάμε 
σκουπίδια στη θάλασσα, και ότι αν ανακυκλώνουμε και σεβόμαστε τη φύση , μπορούμε 
να μειώσουμε τον ευτροφισμό στα νερά της Κύπρου. Από το συμπέρασμα 6, είναι 
εμφανές ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν παίρνει θέση στις δηλώσεις, κάτι 
που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γνώσεις των περισσότερων μαθητών για την 
ερημοποίηση δεν είναι ικανοποιητικές 
 
Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, χρησιμοποιήσαμε τα υποερωτήματα 1,2,3 
συμπεραίνουμε ότι οι γνώσεις που έχουν οι μαθητές για τη ρύπανση του νερού είναι 
γενικές και όχι ειδικές για την περίπτωση της Κύπρου και δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο 
να τις συνδυάσουν. Οι μαθητές φαίνεται ναι βρίσκονται σε άγνοια για το pH  του 
ρυπασμένου νερού αλλά γνωρίζουν αρκετά για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο 
περιβάλλον. Όσον αφορά το  δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώνουμε ότι η 
πλειοψηφία των μαθητών δε συμβάλλει στην αύξηση της ρύπανσης του νερού. Όσον 
αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, ένα μεγάλο ποσοστό συμβάλλει στη μείωση της 
ρύπανσης του νερού, αφού ανακυκλώνουν και δεν πετάνε σκουπίδια στη θάλασσα, ενώ 
ένα μεγάλο ποσοστό δε συμβάλλει αφού για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούν 
αυτοκίνητο. Όσον αφορά το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα οι μαθητές πιστεύουν ότι για 
να έχουμε καθαρά νερά, αφού υπάρχει και πρόβλημα λειψυδρίας στην Κύπρο, πρέπει 
να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα και να ανακυκλώνουμε. 
 
Στις μέρες μας, πολλοί μαθητές γνωρίζουν για τη ρύπανση του νερού, τα αίτια που την 
προκαλούν αλλά και τις επιπτώσεις που επιφέρει. Κάποια από τα αίτια είναι τα αστικά 
λύματα, τα κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, η όξινη βροχή, οι αέριοι ρύποι, τα αγροτικά 
απόβλητα και τέλος τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα. Παρ’ όλα αυτά, δε γνωρίζουν πόσο 
κοινή είναι η ρύπανση του νερού στην Κύπρο, εφόσον δεν έχουν ασχοληθεί σε βάθος 
για το θέμα αυτό. Είναι, λοιπόν σαφές, από τα πιο πάνω, ότι οι μαθητές του λυκείου δεν 
ενδιαφέρονται αρκετά για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Κύπρου. 



Μέσα από την συσχετική ανάλυση που κάναμε συγκρίνοντας τις απαντήσεις των 
διαφορετικών ομάδων των μαθητών καταλήξαμε στα πιο συμπεράσματα σε σχέση με 
τις απαντήσεις των ομάδων:  

 Τα κορίτσια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
περιβαλλοντική συνείδηση από τα αγόρια  

 Τα αγόρια χρησιμοποιούν το ποδήλατο σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια 
για τις μετακινήσεις τους  

 Οι μαθητές της Γ λυκείου έχουν περισσότερες γνώσεις για την ρύπανση από 
τους μαθητές της Α Λυκείου 

 Οι μαθητές που δηλώνουν άριστοι σε επίδοση έχουν περισσότερες γνώσεις και 
σε μεγαλύτερο βαθμό περιβαλλοντική συνείδηση από τους μαθητές που 
δηλώνουν μέτριοι σε επίδοση 

 Οι μαθητές της ΟΜΠ2 έχουν περισσότερες γνώσεις και σε μεγαλύτερο βαθμό 
περιβαλλοντική συνείδηση από τους υπόλοιπους μαθητές  

Επίλογος  

 
Κατά την περσινή χρονιά, ασχοληθήκαμε πειραματικά με το φαινόμενο του ευτροφισμού 
στήνοντας τες δικές μας πειραματικές διατάξεις. Βάση των αποτελεσμάτων που είχαμε 
πάρει, καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα για τους παράγοντες που προκαλούν 
ρύπανση του νερού. Φέτος, αφού παρατηρήσαμε ότι πολλοί από τους συμμαθητές μας 
δεν γνώριζαν τίποτα σχετικά με τον ευτροφισμό, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε ξανά με 
το ίδιο θέμα αλλά σε θεωρητικό επίπεδο.  Αρχικά, με την καθοδήγηση του συντονιστή 
καθηγητή μας, σκεφτήκαμε το γενικό μας ερώτημα και τα υπόλοιπα ερευνητικά μας 
ερωτήματα. Στη συνέχεια, τα χωρίσαμε σε 6 υποερωτήματα για να πάρουμε καλύτερα 
αποτελέσματα. Αφού ετοιμάσαμε τα ερωτηματολόγια, τα μοιράσαμε σε όλες τις τάξεις 
του λυκείου μας για να πάρουμε απαντήσεις από τους μαθητές όλων των ηλικιών και 
όλων των ομάδων προσανατολισμού. Έπειτα, καταχωρήσαμε τις απαντήσεις των 
μαθητών στον υπολογιστή μέσω του προγράμματος PASW Statistics. Συγκρίναμε τες 
απαντήσεις των μαθητών της Α και Γ λυκείου, των αγοριών και των κοριτσιών, των 
άριστων και των υπολοίπων και της δεύτερης ομάδας προσανατολισμού με τους 
υπόλοιπους. Έτσι καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα με τα οποία απαντήσαμε στα 
αρχικά μας ερευνητικά ερωτήματα. 
 
Μετά από τα συμπεράσματά μας, παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές είναι αρκετά 
ενημερωμένοι για τα αίτια και τις επιπτώσεις της ρύπανσης του νερού. Φαίνεται όμως 
ότι οι γνώσεις τους είναι επιφανειακές και όχι ειδικές για την περίπτωση της Κύπρου. 
Παράλληλα, οι μαθητές βρίσκονται σε άγνοια όσον αφορά το φαινόμενο του 
ευτροφισμού και για το αν το pH του ρυπασμένου νερού είναι όξινο ή βασικό. Θα 
θέλαμε να εισηγηθούμε να γίνεται μια αναφορά στο μάθημα της χημείας ή της βιολογίας 
στο γυμνάσιο για τον ευτροφισμό. Επίσης, θα ήταν καλό οι καθηγητές να παροτρύνουν 
τους μαθητές να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες πειραματικές εργασίες σχετικά με το 
περιβάλλον. Ταυτόχρονα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με 
την ιδέα να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι πολλοί 
μαθητές δεν ολοκλήρωναν το ερωτηματολόγιο ή έβαζαν τυχαίες απαντήσεις. 
 



Η εμπειρία που αποκτήσαμε με την εμπλοκή μας σε αυτή την ερευνητική εργασία είναι 
αρκετά μεγάλη. Συγκεκριμένα για τους σκοπούς της έρευνας μας, έχουμε εμπλακεί σε 
όλα τα στάδια της έρευνας και μπορούμε να πούμε ότι αυτό μας βοήθησε στα πιο κάτω: 

• Αρχικά, ενημερωθήκαμε για την ρύπανση του νερού, τα φαινόμενα του 
ευτροφισμού, της λειψυδρίας και της ερημοποίησης, για το που οφείλονται και 
πώς δημιουργούνται, για τις επιβλαβές συνέπειες που μπορεί να επιφέρουν στο 
φυσικό περιβάλλον καθώς και πως μπορούν να μειωθούν. 

• Η ομάδα μαθητών μας οργάνωσε και ανέπτυξε το ομαδικό της πνεύμα. 
• Υπήρξε καταμερισμός, και αναπτύχθηκε η υπευθυνότητα, η εργατικότητα από 

μέρους του κάθε ατόμου που ανέλαβε μέρος της εργασίας. 
• Κατανόηση της μεθόδου προσέγγισης μίας έρευνας. Εμπεδώσαμε τον τρόπο με 

τον οποίο γίνεται η ανάλυση και η επεξεργασία των πληροφοριών που λάβαμε. 
Συγκεκριμένα μέσα από την όλη εμπλοκή μας καταλάβαμε πλέον τι θα κάνουμε 
σε κάθε περίπτωση όταν θέλουμε να ερευνήσουμε ένα θέμα. 

• Αποκτήσαμε περισσότερες δεξιότητες στο χειρισμό των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών,  μάθαμε να ερευνούμε και να βρίσκουμε αυτά που μας 
ενδιαφέρουν μέσα από το διαδίκτυο και τη βιβλιογραφία. Μέσα από την εμπλοκή 
μας μάθαμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα τον κειμενογράφο (Word), αλλά και τον 
Εxplorer για το διαδίκτυο. Ενημερωθήκαμε για την ιστοσελίδα Google Scholar 
που μας δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. 

• Μάθαμε προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα μας φανούν αρκετά 
χρήσιμα στη μετέπειτα πορεία μας. Συγκεκριμένα ετοιμάσαμε παρουσίαση σε 
Power Point και με αυτό τον τρόπο βελτιώσαμε τις ικανότητες μας στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, μάθαμε να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα 
PASW Statistics στο οποίο αναλύσαμε όλα τα αποτελέσματα. 

• Αποκτήσαμε κριτική σκέψη και άποψη για θέματα και μάθαμε πως θα 
τεκμηριώνουμε την άποψη μας με βιβλιογραφικές εργασίες. 

• Μέσα από κάποιες ερωτήσεις που μας έκαναν κάποιοι συμμαθητές μας σχετικά 
με το τι ασχολούμαστε, τι είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαστε, καταλάβαμε πως 
οι  περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν μόνο επιφανειακά για τη ρύπανση του νερού 
και ότι γενικά οι σημερινοί νέοι δεν έχουν την έγνοια για τα προβλήματα του 
φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία του. 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 
Θέμα:  Ρύπανση του νερού.  

Απόψεις των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη.  

Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια έρευνα, 

που διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε 

να απαντήσετε ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 45 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες καλείστε 

να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Σας παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε τις δηλώσεις με ειλικρίνεια. Για κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλέξετε τον 

αριθμό που αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις σας. 

Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής 

απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

Μέρος Α΄: Βασικές Πληροφορίες  
 

Φύλο:  1. αγόρι  2. κορίτσι 

Τάξη:          1. Α΄ Λυκείου   2. Β΄ Λυκείου  3. Γ΄ Λυκείου 
 

Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει για την επίδοσή σας 

σε σχέση με τα μαθήματα.) 

1. Άριστη επίδοση  

2. Μέτρια επίδοση  

3. Μη ικανοποιητική επίδοση  
 

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης: παρακαλώ συμπληρώστε πιο κάτω τα βασικά μαθήματα επιλογής 
σας πέραν των Νέων Ελληνικών. 
 

 1. ………………………….  3. ………………………….    
 2. ………………………….  4. …………………………. 
 

 

 

 



Μέρος Β: Ερωτηματολόγιο 

Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, 

αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα           2. Διαφωνώ 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4. Συμφωνώ  5. Συμφωνώ απόλυτα 

 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β1 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα. 1   2   3    4   5 

Β2 
Αυτή η πράσινη μάζα πρέπει να υπάρχει μέσα στη θάλασσα και στους 
ποταμούς. 
 

1   2   3    4   5 

Β3 
Όλοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στην ρύπανση του νερού. 
 

1   2   3    4   5 

Β4 
Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. 
 

1   2   3    4   5 

Β5 
Τα φυτά ζουν περισσότερο χωρίς την χρήση λιπάσματος. 
 

1   2   3    4   5 

Β6 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. 1   2   3    4   5 

Β7 
Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. 
 

1   2   3    4   5 

Β8 

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής 
κατανάλωσης, της κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και 
μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώς μειώνεται. 
 

1   2   3    4   5 

Β9 Οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά ρίχνοντας σκουπίδια στις θάλασσες. 1   2   3    4   5 

Β10 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. 1   2   3    4   5 

Β11 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. 1   2   3    4   5 

Β12 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. 1   2   3    4   5 

Β13 
Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από τους γονείς 
μου να με μεταφέρουν εκεί. 
 

1   2   3    4   5 

Β14 
Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα και 
Βιομηχανικά υγρά απόβλητα. 
 

1   2   3    4   5 



Α/Α 
Δηλώσεις Απάντηση 

Β15 

Στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: η ρύπανση γεωργικής 
προέλευσης, η ρύπανση αστικής προέλευσης και η ρύπανση άλλης 
προέλευσης (παλιά μεταλλεία, βιομηχανία κ.α.) 
 

 
1   2   3    4   5 

Β16 
Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. 
 

1   2   3    4   5 

Β17 

 
Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και υφυγρές 
περιοχές, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της 
κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
 

 
1   2   3    4   5 

Β18 
Μπορούμε όλοι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα. 
 

1   2   3    4   5 

Β19 
Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα και το ύψος των 
φυτών. 
 

1   2   3    4   5 

Β20 
Η αυξημένη ποσότητα φωσφορικών (θρεπτικών συστατικών) ρυπαίνει το νερό. 
 

1   2   3    4   5 

Β21 
Κάνοντας ανακύκλωση στο σπίτι βοηθούμε στη μείωση της ρύπανσης του 
νερού. 

1   2   3    4   5 

Β22 
Το ρυπασμένο νερό έχει βασικό pH. 
 

1   2   3    4   5 

Β23 

 
Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκιών, που 
ακολουθεί έναν ταχύτερο ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 
 

1   2   3    4   5 

Β24 
Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. 
 

1   2   3    4   5 

Β25 
Το καλοκαίρι, όταν πηγαίνω στις παραλίες, πετάω τα σκουπίδια  μου στη 
θάλασσα 
 

1   2   3    4   5 

Β26 
Χρησιμοποιώ λεωφορείο όταν θέλω να πάω κάπου. 

1   2   3    4   5 

Β27 
Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. 
 

1   2   3    4   5 

Β28 
Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που 
προτείνονται για το πρόβλημα του ευτροφισμού.  
 

1   2   3    4   5 

Β29 
Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της ρύπανσης του  νερού. 
 

1   2   3    4   5 

Β30 

Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα 
φαινόμενο που δεν εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά 
εξελίσσεται σταθερά στον χρόνο. Οι συνέπειες αυτές είναι η μείωση της 
ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους. 
 

1   2   3    4   5 



Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β31 
Το πρόβλημα του ευτροφισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από τον  έλεγχο 
στις αγροτικές και γεωργικές απορροές. 
 

1   2   3    4   5 

Β32 
Η ρύπανση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: την άμεση και την έμμεση ρύπανση 
 

1   2   3    4   5 

Β33 
Η υποβάθμιση  της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσότητα των 
υδάτινων πόρων. 
 

1   2   3    4   5 

Β34 
Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση του πρέπει 
να αποτελεί βασικό μέλημα για την κοινωνία.  

1   2   3    4   5 

Β35 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από όξινη βροχή. 1   2   3    4   5 

Β36 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι κλιματολογικές 

συνθήκες, η ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και οι ανθρώπινες 

ενέργειες. 
1   2   3    4   5 

Β37 Όταν το νερό έχει ρύπανση, η θερμοκρασία του αυξάνεται. 1   2   3    4   5 

Β38 
Η ερημοποίηση έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή τροφίμων) 
και μεγάλο κοινωνικό κόστος (μετανάστευση). 

1   2   3    4   5 

Β39 Κατά τις μεταφορές μου χρησιμοποιώ ποδήλατο. 1   2   3    4   5 

Β40 Η χρήση φυσικών λιπασμάτων (κοπριά) βοηθά στη μείωση του ευτροφισμού. 1   2   3    4   5 

Β41 
Οι αέριοι ρύποι είναι ένας από τους παράγοντες εμφάνισης της ρύπανσης του 
νερού. 

1   2   3    4   5 

Β42 Τα υδρόβια φυτά μειώνουν τα θρεπτικά συστατικά στο νερό. 1   2   3    4   5 

Β43 

Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, 
θερμότητας ή θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς 
που διαβιούν στα νερά, βλάπτουν το υδατικό οικολογικό σύστημα ή 
καταστρέφουν τους βιολογικούς πόρους. 

1   2   3    4   5 

Β44 Η υπερβολική χρήση του νερού οδηγεί στην ρύπανση του. 1   2   3    4   5 

Β45 Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, γιατί είναι σημαντική. 1   2   3    4   5 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας να συμμετάσχετε 
στο ερωτηματολόγιο μας. Οι όποιες απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για την έκβαση 

της έρευνάς μας. 

                       Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

 

 



Παράρτημα 2: Πίνακες Αποτελεσμάτων Συσχετιστικής Στατιστικής.   
Πίνακας 7: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των 
μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και 
τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις 
των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ. Α. 

B1 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα. Αγόρι 77 3,34 1,008 

Κορίτσι 129 3,71 ,930 

B2 Αυτή η πράσινη μάζα πρέπει να υπάρχει μέσα στη θάλασσα και στους ποταμούς. Αγόρι 77 2,81 1,064 

Κορίτσι 129 2,60 1,072 

B3 Όλοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στην ρύπανση του νερού. Αγόρι 78 3,74 1,178 

Κορίτσι 128 3,84 1,083 

B4 Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. Αγόρι 77 3,91 1,090 

Κορίτσι 129 4,16 1,044 

B5 Τα φυτά ζουν περισσότερο χωρίς την χρήση λιπάσματος. Αγόρι 78 2,86 1,078 

Κορίτσι 128 3,01 ,943 

B6 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. Αγόρι 78 3,40 ,888 

Κορίτσι 127 3,42 ,791 

B7 Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Αγόρι 75 3,28 1,073 

Κορίτσι 129 3,72 0,892 

B8 Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής κατανάλωσης, της 
κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του 
πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώ 

Αγόρι 78 3,12 1,128 

Κορίτσι 127 3,60 0,986 

B9 Οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά ρίχνοντας σκουπίδια στις θάλασσες. Αγόρι 78 4,06 1,073 

Κορίτσι 128 4,44 ,945 

B10 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. Αγόρι 77 4,00 ,973 

Κορίτσι 128 4,16 1,038 

B11 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. Αγόρι 78 4,04 1,062 

Κορίτσι 129 4,43 ,967 

B12 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. Αγόρι 78 3,77 ,979 

Κορίτσι 127 3,68 ,907 

B13 Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από τους γονείς μου να με 
μεταφέρουν εκεί. 

Αγόρι 77 3,22 1,199 

Κορίτσι 129 3,70 1,115 

B14 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα και Βιομηχανικά υγρά 
απόβλητα. 

Αγόρι 77 3,68 ,924 

Κορίτσι 128 3,80 ,931 

B15 Στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: η ρύπανση γεωργικής προέλευσης, η ρύπανση 
αστικής προέλευσης και η ρύπανση άλλης προέλευσης (παλιά μεταλλεία, βιομηχανία κ.α.) 

Αγόρι 78 3,23 1,068 

Κορίτσι 128 3,34 ,864 

B16 Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. Αγόρι 78 3,73 1,101 

Κορίτσι 126 4,17 ,895 

B17 Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και υφυγρές περιοχές, ως 
αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Αγόρι 77 3,49 ,853 

Κορίτσι 124 3,41 ,902 

B18 Μπορούμε όλοι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα. Αγόρι 77 3,70 1,338 

Κορίτσι 128 4,00 1,409 

B19 Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα και το ύψος των φυτών. Αγόρι 77 2,96 1,006 

Κορίτσι 124 2,77 ,900 

B20 Η αυξημένη ποσότητα φωσφορικών (θρεπτικών συστατικών) ρυπαίνει το νερό. Αγόρι 78 3,23 ,939 

Κορίτσι 124 3,26 ,764 

B21 Κάνοντας ανακύκλωση στο σπίτι βοηθούμε στη μείωση της ρύπανσης του νερού. Αγόρι 78 3,72 ,979 

Κορίτσι 125 3,94 1,006 

B22 Το ρυπασμένο νερό έχει βασικό pH. Αγόρι 76 2,76 ,907 



Κορίτσι 125 2,86 ,965 

B23 Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκιών, που ακολουθεί έναν ταχύτερο 
ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Αγόρι 78 3,19 ,722 

Κορίτσι 124 3,08 ,739 

B24 Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. Αγόρι 75 3,11 ,831 

Κορίτσι 125 3,18 ,661 

B25 Το καλοκαίρι, όταν πηγαίνω στις παραλίες, πετάω τα σκουπίδια  μου στη θάλασσα Αγόρι 78 2,45 1,345 

Κορίτσι 125 1,81 1,045 

B26 Χρησιμοποιώ λεωφορείο όταν θέλω να πάω κάπου. Αγόρι 75 2,76 1,161 

Κορίτσι 125 2,78 1,089 

B27 Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. Αγόρι 75 3,35 ,780 

Κορίτσι 125 3,10 ,670 

B28 Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που προτείνονται για το 
πρόβλημα του ευτροφισμού. 

Αγόρι 74 2,97 ,993 

Κορίτσι 125 3,28 ,747 

B29 Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της ρύπανσης του  νερού. Αγόρι 75 3,95 1,150 

Κορίτσι 126 4,25 ,952 

B30 Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο που δεν 
εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά στον χρόνο. Οι συνέπειες 
αυτές είναι η μείωση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους 

Αγόρι 69 3,28 1,097 

Κορίτσι 119 3,50 ,882 

B31 Το πρόβλημα του ευτροφισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από τον  έλεγχο στις αγροτικές και 
γεωργικές απορροές. 

Αγόρι 68 3,25 ,920 

Κορίτσι 119 3,27 ,767 

B32 Η ρύπανση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: την άμεση και την έμμεση ρύπανση Αγόρι 66 3,41 ,928 

Κορίτσι 118 3,58 ,870 

B33 Η υποβάθμιση  της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσότητα των υδάτινων πόρων. Αγόρι 65 3,38 1,056 

Κορίτσι 120 3,49 ,799 

B34 Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση του πρέπει να αποτελεί βασικό 
μέλημα για την κοινωνία. 

Αγόρι 67 3,13 ,952 

Κορίτσι 118 3,39 ,763 

B35 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από όξινη βροχή. Αγόρι 67 3,60 1,016 

Κορίτσι 119 3,56 ,997 

B36 Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, η 
ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και οι ανθρώπινες ενέργειες. 

Αγόρι 67 3,25 ,927 

Κορίτσι 116 3,45 ,888 

B37 Όταν το νερό έχει ρύπανση, η θερμοκρασία του αυξάνεται. Αγόρι 68 3,22 ,975 

Κορίτσι 118 3,24 ,759 

B38 Η ερημοποίηση έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή τροφίμων) και μεγάλο 
κοινωνικό κόστος (μετανάστευση). 

Αγόρι 67 3,42 ,972 

Κορίτσι 117 3,47 ,816 

B39 Κατά τις μεταφορές μου χρησιμοποιώ ποδήλατο. Αγόρι 67 2,88 1,187 

Κορίτσι 116 2,30 1,239 

B40 Η χρήση φυσικών λιπασμάτων (κοπριά) βοηθά στη μείωση του ευτροφισμού. Αγόρι 66 3,18 ,893 

Κορίτσι 118 3,19 ,847 

B41 Οι αέριοι ρύποι είναι ένας από τους παράγοντες εμφάνισης της ρύπανσης του νερού. Αγόρι 68 3,28 1,034 

Κορίτσι 117 3,24 ,739 

B42 Τα υδρόβια φυτά μειώνουν τα θρεπτικά συστατικά στο νερό. Αγόρι 68 2,96 ,937 

Κορίτσι 118 2,96 ,733 

B43 Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, θερμότητας ή 
θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς που διαβιούν στα νερά, βλάπτουν το 
υδατικό οικολογικό σύστημα ή καταστρέφουν τους βιολογικούς πόρους. 

Αγόρι 69 3,16 ,964 

Κορίτσι 117 3,41 ,822 

B44 Η υπερβολική χρήση του νερού οδηγεί στην ρύπανση του. Αγόρι 69 2,86 1,167 

Κορίτσι 118 2,52 1,052 

B45 Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, γιατί είναι σημαντική. Αγόρι 68 4,03 1,184 

Κορίτσι 118 4,42 ,991 

 

 



Πίνακας 8: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ μαθητών Α και Γ Λυκείου. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). 
Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο 
κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου 
μέρους.   

Δηλώσεις Τάξη N Μ.Ο Τ. Α. 

B1 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα. Α Λυκείου 62 3,61 ,894 

Γ Λυκείου 63 3,79 ,936 

B2 Αυτή η πράσινη μάζα πρέπει να υπάρχει μέσα στη θάλασσα και στους ποταμούς. Α Λυκείου 62 2,71 1,046 

Γ Λυκείου 63 2,68 1,029 

B3 Όλοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στην ρύπανση του νερού. Α Λυκείου 62 3,68 1,212 

Γ Λυκείου 62 3,90 1,112 

B4 Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. Α Λυκείου 63 4,25 ,967 

Γ Λυκείου 63 4,08 1,209 

B5 Τα φυτά ζουν περισσότερο χωρίς την χρήση λιπάσματος. Α Λυκείου 62 2,98 ,983 

Γ Λυκείου 63 3,05 ,906 

B6 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. Α Λυκείου 62 3,11 ,791 

Γ Λυκείου 62 3,65 ,907 

B7 Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Α Λυκείου 63 3,57 ,979 

Γ Λυκείου 63 3,73 ,987 

B8 Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής κατανάλωσης, της 
κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του 
πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώ 

Α Λυκείου 61 3,61 1,100 

Γ Λυκείου 62 3,48 1,141 

B9 Οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά ρίχνοντας σκουπίδια στις θάλασσες. Α Λυκείου 63 4,44 ,894 

Γ Λυκείου 62 4,37 ,979 

B10 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. Α Λυκείου 63 4,21 1,050 

Γ Λυκείου 61 4,08 ,988 

B11 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. Α Λυκείου 63 4,56 ,713 

Γ Λυκείου 62 4,50 ,763 

B12 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. Α Λυκείου 62 3,61 ,947 

Γ Λυκείου 61 3,93 ,793 

B13 Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από τους γονείς μου να με 
μεταφέρουν εκεί. 

Α Λυκείου 63 3,57 1,103 

Γ Λυκείου 62 3,39 1,259 

B14 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα και Βιομηχανικά υγρά 
απόβλητα. 

Α Λυκείου 63 3,76 ,856 

Γ Λυκείου 61 3,95 ,884 

B15 Στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: η ρύπανση γεωργικής προέλευσης, η ρύπανση 
αστικής προέλευσης και η ρύπανση άλλης προέλευσης (παλιά μεταλλεία, βιομηχανία κ.α.) 

Α Λυκείου 62 3,34 ,788 

Γ Λυκείου 61 3,41 1,055 

B16 Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. Α Λυκείου 62 4,29 ,755 

Γ Λυκείου 60 4,27 ,821 

B17 Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και υφυγρές περιοχές, ως 
αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Α Λυκείου 60 3,35 ,777 

Γ Λυκείου 59 3,76 ,858 

B18 Μπορούμε όλοι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα. Α Λυκείου 62 4,16 1,296 

Γ Λυκείου 61 3,95 1,454 

B19 Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα και το ύψος των φυτών. Α Λυκείου 60 2,85 ,971 

Γ Λυκείου 58 2,74 1,001 

B20 Η αυξημένη ποσότητα φωσφορικών (θρεπτικών συστατικών) ρυπαίνει το νερό. Α Λυκείου 60 3,30 ,869 

Γ Λυκείου 59 3,19 ,776 

B21 Κάνοντας ανακύκλωση στο σπίτι βοηθούμε στη μείωση της ρύπανσης του νερού 
 
 
. 

Α Λυκείου 60 3,90 1,037 

Γ Λυκείου 61 3,89 ,896 



B22 Το ρυπασμένο νερό έχει βασικό pH. Α Λυκείου 61 2,80 ,833 

Γ Λυκείου 59 2,61 1,114 

B23 Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκιών, που ακολουθεί έναν ταχύτερο 
ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Α Λυκείου 60 3,15 ,444 

Γ Λυκείου 59 3,17 ,874 

B24 Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. Α Λυκείου 60 3,07 ,634 

Γ Λυκείου 58 3,09 ,823 

B25 Το καλοκαίρι, όταν πηγαίνω στις παραλίες, πετάω τα σκουπίδια  μου στη θάλασσα Α Λυκείου 60 1,97 1,314 

Γ Λυκείου 60 1,78 1,059 

B26 Χρησιμοποιώ λεωφορείο όταν θέλω να πάω κάπου. Α Λυκείου 61 2,64 1,239 

Γ Λυκείου 58 2,78 1,155 

B27 Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. Α Λυκείου 60 2,95 ,594 

Γ Λυκείου 58 3,19 ,826 

B28 Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που προτείνονται για το 
πρόβλημα του ευτροφισμού. 

Α Λυκείου 60 3,10 ,858 

Γ Λυκείου 58 3,40 ,771 

B29 Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της ρύπανσης του  νερού. Α Λυκείου 61 4,10 1,044 

Γ Λυκείου 59 4,22 1,018 

B30 Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο που δεν 
εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά στον χρόνο. Οι συνέπειες 
αυτές είναι η μείωση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους 

Α Λυκείου 55 3,36 ,825 

Γ Λυκείου 54 3,72 1,017 

B31 Το πρόβλημα του ευτροφισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από τον  έλεγχο στις αγροτικές και 
γεωργικές απορροές. 

Α Λυκείου 54 3,31 ,797 

Γ Λυκείου 54 3,35 ,894 

B32 Η ρύπανση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: την άμεση και την έμμεση ρύπανση Α Λυκείου 54 3,59 ,962 

Γ Λυκείου 54 3,63 ,831 

B33 Η υποβάθμιση  της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσότητα των υδάτινων πόρων. Α Λυκείου 54 3,46 ,770 

Γ Λυκείου 55 3,69 ,879 

B34 Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση του πρέπει να αποτελεί βασικό 
μέλημα για την κοινωνία. 

Α Λυκείου 53 3,38 ,627 

Γ Λυκείου 54 3,54 ,818 

B35 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από όξινη βροχή. Α Λυκείου 55 3,51 ,979 

Γ Λυκείου 53 3,77 1,068 

B36 Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, η 
ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και οι ανθρώπινες ενέργειες. 

Α Λυκείου 53 3,25 ,677 

Γ Λυκείου 53 3,72 ,968 

B37 Όταν το νερό έχει ρύπανση, η θερμοκρασία του αυξάνεται. Α Λυκείου 54 3,22 ,664 

Γ Λυκείου 54 3,33 ,869 

B38 Η ερημοποίηση έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή τροφίμων) και μεγάλο 
κοινωνικό κόστος (μετανάστευση). 

Α Λυκείου 54 3,37 ,853 

Γ Λυκείου 53 3,62 ,860 

B39 Κατά τις μεταφορές μου χρησιμοποιώ ποδήλατο. Α Λυκείου 52 2,40 1,107 

Γ Λυκείου 53 2,36 1,360 

B40 Η χρήση φυσικών λιπασμάτων (κοπριά) βοηθά στη μείωση του ευτροφισμού. Α Λυκείου 54 3,17 ,746 

Γ Λυκείου 52 3,29 ,825 

B41 Οι αέριοι ρύποι είναι ένας από τους παράγοντες εμφάνισης της ρύπανσης του νερού. Α Λυκείου 54 3,35 ,805 

Γ Λυκείου 53 3,30 ,749 

B42 Τα υδρόβια φυτά μειώνουν τα θρεπτικά συστατικά στο νερό. Α Λυκείου 54 2,94 ,763 

Γ Λυκείου 53 2,98 ,820 

B43 Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, θερμότητας ή 
θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς που διαβιούν στα νερά, βλάπτουν 
το υδατικό οικολογικό σύστημα ή καταστρέφουν τους βιολογικούς πόρους. 

Α Λυκείου 54 3,24 ,775 

Γ Λυκείου 53 3,64 ,834 

B44 Η υπερβολική χρήση του νερού οδηγεί στην ρύπανση του. Α Λυκείου 55 2,67 1,171 

Γ Λυκείου 53 2,32 1,034 

B45 Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, γιατί είναι σημαντική. Α Λυκείου 54 4,46 ,946 

Γ Λυκείου 53 4,62 ,925 

 

 



Πίνακας 9: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των άριστων σε επίδοση μαθητών με τους άλλους μαθητές. Με μαυρισμένο όλες οι 

ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). 

Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που 

δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι 

οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Επίδ. N Μ.Ο Τ. Α. 

B1 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα. Άριστοι 94 3,86 ,863 

Άλλοι 112 3,32 ,997 

B2 Αυτή η πράσινη μάζα πρέπει να υπάρχει μέσα στη θάλασσα και στους ποταμούς. Άριστοι 94 2,65 1,075 

Άλλοι 112 2,70 1,073 

B3 Όλοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στην ρύπανση του νερού. Άριστοι 94 3,97 1,112 

Άλλοι 112 3,67 1,110 

B4 Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. Άριστοι 95 4,31 ,900 

Άλλοι 111 3,86 1,156 

B5 Τα φυτά ζουν περισσότερο χωρίς την χρήση λιπάσματος. Άριστοι 95 2,88 1,040 

Άλλοι 111 3,01 ,958 

B6 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. Άριστοι 94 3,43 ,886 

Άλλοι 111 3,40 ,778 

B7 Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Άριστοι 93 3,81 ,900 

Άλλοι 111 3,35 1,006 

B8 Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής κατανάλωσης, της κατάχρησης 
των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν 
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώ 

Άριστοι 94 3,51 1,105 

Άλλοι 111 3,33 1,030 

B9 Οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά ρίχνοντας σκουπίδια στις θάλασσες. Άριστοι 95 4,42 ,963 

Άλλοι 111 4,19 1,040 

B10 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. Άριστοι 95 4,28 ,907 

Άλλοι 110 3,94 1,078 

B11 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. Άριστοι 95 4,54 ,727 

Άλλοι 112 4,07 1,176 

B12 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. Άριστοι 95 3,91 ,876 

Άλλοι 110 3,55 ,954 

B13 Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από τους γονείς μου να με 
μεταφέρουν εκεί. 

Άριστοι 94 3,79 1,076 

Άλλοι 112 3,29 1,198 

B14 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα και Βιομηχανικά υγρά 
απόβλητα. 

Άριστοι 93 3,97 ,853 

Άλλοι 112 3,58 ,955 

B15 Στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: η ρύπανση γεωργικής προέλευσης, η ρύπανση 
αστικής προέλευσης και η ρύπανση άλλης προέλευσης (παλιά μεταλλεία, βιομηχανία κ.α.) 

Άριστοι 94 3,36 ,982 

Άλλοι 112 3,25 ,915 

B16 Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. Άριστοι 93 4,22 ,819 

Άλλοι 111 3,83 1,103 

B17 Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και υφυγρές περιοχές, ως 
αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Άριστοι 91 3,48 ,835 

Άλλοι 110 3,41 ,922 

B18 Μπορούμε όλοι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα. Άριστοι 93 4,16 1,236 

Άλλοι 112 3,66 1,468 

B19 Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα και το ύψος των φυτών. Άριστοι 92 2,66 1,051 

Άλλοι 109 3,00 ,816 

B20 Η αυξημένη ποσότητα φωσφορικών (θρεπτικών συστατικών) ρυπαίνει το νερό. Άριστοι 93 3,30 ,844 

Άλλοι 109 3,20 ,825 

B21 Κάνοντας ανακύκλωση στο σπίτι βοηθούμε στη μείωση της ρύπανσης του νερού. Άριστοι 94 3,88 1,056 

Άλλοι 109 3,83 ,951 

B22 Το ρυπασμένο νερό έχει βασικό pH. Άριστοι 92 2,80 ,997 



 
 

Άλλοι 109 2,83 ,898 

B23 Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκιών, που ακολουθεί έναν ταχύτερο 
ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Άριστοι 93 3,14 ,716 

Άλλοι 109 3,11 ,750 

B24 Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. Άριστοι 92 3,17 ,735 

Άλλοι 108 3,13 ,725 

B25 Το καλοκαίρι, όταν πηγαίνω στις παραλίες, πετάω τα σκουπίδια  μου στη θάλασσα Άριστοι 94 1,95 1,221 

Άλλοι 109 2,15 1,193 

B26 Χρησιμοποιώ λεωφορείο όταν θέλω να πάω κάπου. Άριστοι 92 2,72 1,041 

Άλλοι 108 2,82 1,175 

B27 Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. Άριστοι 91 3,26 ,786 

Άλλοι 109 3,14 ,659 

B28 Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που προτείνονται για το 
πρόβλημα του ευτροφισμού. 

Άριστοι 91 3,21 ,888 

Άλλοι 108 3,13 ,833 

B29 Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της ρύπανσης του  νερού. Άριστοι 91 4,34 ,909 

Άλλοι 110 3,96 1,108 

B30 Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο που δεν 
εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά στον χρόνο. Οι συνέπειες 
αυτές είναι η μείωση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους 

Άριστοι 94 3,57 ,945 

Άλλοι 94 3,26 ,972 

B31 Το πρόβλημα του ευτροφισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από τον  έλεγχο στις αγροτικές και 
γεωργικές απορροές. 

Άριστοι 93 3,43 ,813 

Άλλοι 94 3,10 ,804 

B32 Η ρύπανση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: την άμεση και την έμμεση ρύπανση Άριστοι 92 3,63 ,886 

Άλλοι 92 3,41 ,891 

B33 Η υποβάθμιση  της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσότητα των υδάτινων πόρων. Άριστοι 93 3,62 ,932 

Άλλοι 92 3,28 ,830 

B34 Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση του πρέπει να αποτελεί 
βασικό μέλημα για την κοινωνία. 

Άριστοι 92 3,42 ,867 

Άλλοι 93 3,17 ,802 

B35 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από όξινη βροχή. Άριστοι 92 3,67 ,996 

Άλλοι 94 3,48 1,002 

B36 Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, η 
ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και οι ανθρώπινες ενέργειες. 

Άριστοι 91 3,54 ,923 

Άλλοι 92 3,22 ,862 

B37 Όταν το νερό έχει ρύπανση, η θερμοκρασία του αυξάνεται. Άριστοι 92 3,34 ,829 

Άλλοι 94 3,13 ,845 

B38 Η ερημοποίηση έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή τροφίμων) και μεγάλο 
κοινωνικό κόστος (μετανάστευση). 

Άριστοι 91 3,59 ,843 

Άλλοι 93 3,31 ,884 

B39 Κατά τις μεταφορές μου χρησιμοποιώ ποδήλατο. Άριστοι 92 2,51 1,288 

Άλλοι 91 2,52 1,214 

B40 Η χρήση φυσικών λιπασμάτων (κοπριά) βοηθά στη μείωση του ευτροφισμού. Άριστοι 91 3,14 ,824 

Άλλοι 93 3,23 ,898 

B41 Οι αέριοι ρύποι είναι ένας από τους παράγοντες εμφάνισης της ρύπανσης του νερού. Άριστοι 92 3,34 ,929 

Άλλοι 93 3,17 ,775 

B42 Τα υδρόβια φυτά μειώνουν τα θρεπτικά συστατικά στο νερό. Άριστοι 93 3,04 ,859 

Άλλοι 93 2,87 ,755 

B43 Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου 
που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς που διαβιούν στα νερά, βλάπτουν το υδατικό 
οικολογικό σύστημα ή καταστρέφουν τους βιολογικούς πόρους. 

Άριστοι 93 3,35 ,893 

Άλλοι 93 3,28 ,877 

B44 Η υπερβολική χρήση του νερού οδηγεί στην ρύπανση του. Άριστοι 93 2,53 1,119 

Άλλοι 94 2,76 1,084 

B45 Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, γιατί είναι σημαντική. Άριστοι 93 4,40 1,105 

Άλλοι 93 4,16 1,046 

 



Πίνακας 10: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ μαθητών της Ομάδας προσανατολισμού 2 και των μαθητών από τις άλλες ομάδες 

προσανατολισμού. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο 

σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το 

ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η 

τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται 

μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις ΟΜΠ N Μ.Ο Τ. Α. 

B1 Σε μερικά ποτάμια ή θάλασσες υπάρχει μια πράσινη μάζα. ΟΜΠ2 78 3,69 ,944 

Άλλες 128 3,49 ,988 

B2 Αυτή η πράσινη μάζα πρέπει να υπάρχει μέσα στη θάλασσα και στους ποταμούς. ΟΜΠ2 77 2,65 1,109 

Άλλες 129 2,69 1,052 

B3 Όλοι οι άνθρωποι συμβάλλουν στην ρύπανση του νερού. ΟΜΠ2 79 3,71 1,211 

Άλλες 127 3,87 1,057 

B4 Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της ρύπανσης του νερού. ΟΜΠ2 78 4,08 1,090 

Άλλες 128 4,06 1,056 

B5 Τα φυτά ζουν περισσότερο χωρίς την χρήση λιπάσματος. ΟΜΠ2 79 2,85 1,051 

Άλλες 127 3,02 ,959 

B6 Το ρυπασμένο νερό έχει όξινο pH. ΟΜΠ2 78 3,42 ,890 

Άλλες 127 3,40 ,789 

B7 Στην Κύπρο, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. ΟΜΠ2 78 3,73 1,065 

Άλλες 126 3,45 ,917 

B8 Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της Γης, της μαζικής κατανάλωσης, της 
κατάχρησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του 
πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώ 

ΟΜΠ2 79 3,49 1,011 

Άλλες 126 3,37 1,100 

B9 Οι άνθρωποι μολύνουν τα νερά ρίχνοντας σκουπίδια στις θάλασσες. ΟΜΠ2 79 4,35 ,975 

Άλλες 127 4,26 1,033 

B10 Τα πλοία ρίχνουν τα απόβλητα τους στις θάλασσες. ΟΜΠ2 79 4,35 ,906 

Άλλες 126 3,94 1,049 

B11 Ένα μολυσμένο νερό προκαλεί ασθένειες. ΟΜΠ2 79 4,35 ,906 

Άλλες 128 4,24 1,085 

B12 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από τα αστικά λύματα. ΟΜΠ2 79 3,91 ,909 

Άλλες 126 3,59 ,932 

B13 Όταν επιθυμώ να επισκεφθώ έναν φίλο/μια φίλη μου, ζητώ από τους γονείς μου να με 
μεταφέρουν εκεί. 

ΟΜΠ2 78 3,49 1,235 

Άλλες 128 3,54 1,129 

B14 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα και Βιομηχανικά υγρά 
απόβλητα. 

ΟΜΠ2 77 3,82 ,928 

Άλλες 128 3,72 ,930 

B15 Στην Κύπρο, παρατηρούνται τρία είδη ρύπανσης: η ρύπανση γεωργικής προέλευσης, η 
ρύπανση αστικής προέλευσης και η ρύπανση άλλης προέλευσης (παλιά μεταλλεία, βιομηχανία 
κ.α.) 

ΟΜΠ2 77 3,42 ,937 

Άλλες 129 3,23 ,948 

B16 Τα πετρελαιοειδή επηρεάζουν την ρύπανση του νερού. ΟΜΠ2 77 4,17 ,923 

Άλλες 127 3,91 1,035 

B17 Ερημοποίηση είναι η υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημι-ξηρές και υφυγρές περιοχές, ως 
αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

ΟΜΠ2 74 3,66 ,880 

Άλλες 127 3,31 ,861 

B18 Μπορούμε όλοι να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα. ΟΜΠ2 76 4,11 1,239 

Άλλες 129 3,76 1,457 

B19 Η υπερβολική δόση λιπάσματος δεν επηρεάζει τη μάζα και το ύψος των φυτών. ΟΜΠ2 75 2,83 ,991 

Άλλες 126 2,86 ,918 

B20 Η αυξημένη ποσότητα φωσφορικών (θρεπτικών συστατικών) ρυπαίνει το νερό. ΟΜΠ2 76 3,33 ,929 

Άλλες 126 3,20 ,770 

B21 Κάνοντας ανακύκλωση στο σπίτι βοηθούμε στη μείωση της ρύπανσης του νερού. ΟΜΠ2 76 3,93 ,943 



Άλλες 127 3,80 1,032 

B22 Το ρυπασμένο νερό έχει βασικό pH. ΟΜΠ2 75 2,77 ,894 

Άλλες 126 2,85 ,972 

B23 Ευτροφισμός είναι η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυκιών, που ακολουθεί έναν 
ταχύτερο ρυθμό παροχής θρεπτικών αλάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΟΜΠ2 74 3,27 ,688 

Άλλες 128 3,04 ,747 

B24 Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. ΟΜΠ2 73 3,12 ,865 

Άλλες 127 3,17 ,639 

B25 Το καλοκαίρι, όταν πηγαίνω στις παραλίες, πετάω τα σκουπίδια  μου στη θάλασσα ΟΜΠ2 75 1,96 1,246 

Άλλες 128 2,11 1,185 

B26 Χρησιμοποιώ λεωφορείο όταν θέλω να πάω κάπου. ΟΜΠ2 75 2,84 1,186 

Άλλες 125 2,74 1,071 

B27 Η ζωή όλων των ανθρώπων επηρεάζεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού. ΟΜΠ2 74 3,31 ,757 

Άλλες 126 3,13 ,693 

B28 Ο βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων είναι μια από τις λύσεις που προτείνονται για το 
πρόβλημα του ευτροφισμού. 

ΟΜΠ2 74 3,23 ,944 

Άλλες 125 3,13 ,803 

B29 Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της ρύπανσης του  νερού. ΟΜΠ2 75 4,19 1,036 

Άλλες 126 4,10 1,042 

B30 Οι συνέπειες της ερημοποίησης είναι πολύ σοβαρές, παρότι είναι ένα φαινόμενο που δεν 
εμφανίζεται όπως μια ξαφνική καταστροφή, αλλά εξελίσσεται σταθερά στον χρόνο. Οι 
συνέπειες αυτές είναι η μείωση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους 

ΟΜΠ2 74 3,69 ,935 

Άλλες 114 3,24 ,953 

B31 Το πρόβλημα του ευτροφισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από τον  έλεγχο στις αγροτικές και 
γεωργικές απορροές. 

ΟΜΠ2 73 3,40 ,777 

Άλλες 114 3,18 ,844 

B32 Η ρύπανση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: την άμεση και την έμμεση ρύπανση ΟΜΠ2 73 3,64 ,888 

Άλλες 111 3,44 ,891 

B33 Η υποβάθμιση  της γης επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την ποσότητα των υδάτινων πόρων. ΟΜΠ2 71 3,58 1,009 

Άλλες 114 3,38 ,813 

B34 Ο ευτροφισμός αποτελεί πρόβλημα στους ανθρώπους. Η μείωση του πρέπει να αποτελεί 
βασικό μέλημα για την κοινωνία. 

ΟΜΠ2 72 3,31 ,850 

Άλλες 113 3,29 ,842 

B35 Η ρύπανση του νερού επηρεάζεται από όξινη βροχή. ΟΜΠ2 73 3,77 1,021 

Άλλες 113 3,45 ,973 

B36 Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ερημοποίηση είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, η 
ποιότητα του εδάφους, οι υδατικοί πόροι και οι ανθρώπινες ενέργειες. 

ΟΜΠ2 74 3,49 ,925 

Άλλες 109 3,30 ,887 

B37 Όταν το νερό έχει ρύπανση, η θερμοκρασία του αυξάνεται. ΟΜΠ2 74 3,22 ,864 

Άλλες 112 3,24 ,830 

B38 Η ερημοποίηση έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις (παραγωγή τροφίμων) και μεγάλο 
κοινωνικό κόστος (μετανάστευση). 

ΟΜΠ2 71 3,61 ,978 

Άλλες 113 3,35 ,790 

B39 Κατά τις μεταφορές μου χρησιμοποιώ ποδήλατο. ΟΜΠ2 72 2,58 1,340 

Άλλες 111 2,47 1,189 

B40 Η χρήση φυσικών λιπασμάτων (κοπριά) βοηθά στη μείωση του ευτροφισμού. ΟΜΠ2 72 3,25 ,884 

Άλλες 112 3,14 ,847 

B41 Οι αέριοι ρύποι είναι ένας από τους παράγοντες εμφάνισης της ρύπανσης του νερού. ΟΜΠ2 74 3,45 ,862 

Άλλες 111 3,13 ,832 

B42 Τα υδρόβια φυτά μειώνουν τα θρεπτικά συστατικά στο νερό. ΟΜΠ2 73 3,05 ,896 

Άλλες 113 2,89 ,748 

B43 Ρύπανση υδάτων είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στα νερά κραδασμών, θερμότητας ή 
θορύβου που προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς οργανισμούς που διαβιούν στα νερά, 
βλάπτουν το υδατικό οικολογικό σύστημα ή καταστρέφουν τους βιολογικούς πόρους. 

ΟΜΠ2 74 3,47 ,895 

Άλλες 112 3,21 ,864 

B44 Η υπερβολική χρήση του νερού οδηγεί στην ρύπανση του. ΟΜΠ2 74 2,34 1,076 

Άλλες 113 2,84 1,082 

B45 Τη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, γιατί είναι σημαντική. ΟΜΠ2 73 4,52 ,944 

Άλλες 113 4,12 1,135 

 


