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1. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Τις τελευταίες δεκαετίες η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αµερική, έχει αναδείξει πολλά ερωτήµατα σχετικά µε την επιστηµονική και τεχνολογική κατάρτιση των µελλοντικών
πολιτών. Ερωτήµατα που αφορούν τη δυνατότητα του σχολείου να καθιστά τους
αυριανούς πολίτες επιστηµονικά ενηµερωµένους (scientific literate). Σε έναν κόσµο
που διαµορφώνεται όλο και περισσότερο από τις επιστήµες και την τεχνολογία, οι
βασικές επιστηµονικές γνώσεις και διαδικασίες αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία
µιας γενικής παιδείας σύµφωνης µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Το περιεχόµενο αυτών των βασικών επιστηµονικών γνώσεων αποτελεί διεθνώς αντικείµενο
συζητήσεων και περιγράφεται µε τον όρο επιστηµονικός αλφαβητισµός (scientific
literacy).
Σύµφωνα µε τις νεότερες αντιλήψεις των γνωσιακών και διδακτικών επιστηµών
σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία δεν είναι µόνο η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων από διάφορους ακαδηµαϊκούς τοµείς, αλλά η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και η ανάπτυξη των γενικών δεξιοτήτων των µαθητών (να µάθουν πώς να µαθαίνουν και πώς να συνεργάζονται). Ο εφοδιασµός των µαθητών µε
αυτές τις δεξιότητες θα τους επιτρέψει να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής και να συµµετάσχουν ενεργά ως πολίτες στην κοινωνία, τώρα και στο
µέλλον.
Επιβάλλεται να τονιστεί ότι η ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης τις τελευταίες
δύο δεκαετίες ακολούθησε τέτοιους ρυθµούς, ώστε οι ειδικοί να θεωρούν ότι η
«ζωή» της διαρκεί µόνο λίγα χρόνια. ∆ηλαδή ότι αυτό που διδάσκουµε σήµερα δεν
θα είναι επαρκές αύριο. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να προετοιµαστούν οι
µαθητές για τη «δια βίου µάθηση» µε την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων
που θα τους επιτρέπουν τόσο την πρόσβαση στην επιστηµονική και τεχνολογική
πληροφόρηση όσο και την κριτική αξιολόγησή της.
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Προσβλέποντας στην κατεύθυνση αυτή τα εκπαιδευτικά συστήµατα είναι αναγκαίο
να λάβουν υπόψη τους τις σύγχρονες απαιτήσεις προκειµένου:
οι µαθητές να µπορούν να χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους στην καθηµερινή
τους ζωή.
να προετοιµάσουν τους µαθητές για τον εποικοδοµητικό τους ρόλο στην κοινωνία, ώστε να ανταποκρίνονται ενεργά στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες
της.
να τους καλλιεργήσουν την αυτονοµία.
να τους µάθουν να ζουν και να συνεργάζονται µε τους άλλους.
να τους δώσουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τα καθαρά επιστηµονικά ερωτήµατα από τα «ψευδοεπιστηµονικά».
Οι επαναστατικές εξελίξεις των νέων τεχνολογιών, καθιστούν τον επιστηµονικό αλφαβητισµό αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη των αυριανών πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία.
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2. Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ
Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός στο διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα PISA1 του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)2 ορίζεται ως εξής:
Επιστηµονικός αλφαβητισµός είναι η ικανότητα του ατόµου να χρησιµοποιεί την
επιστηµονική γνώση, να αναγνωρίζει ερωτήµατα και να βγάζει συµπεράσµατα που
βασίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα, έτσι ώστε να κατανοεί το φυσικό κόσµο
που τον περιβάλλει και να συµβάλλει στη λήψη των αποφάσεων για τις αλλαγές
που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν.
Σύµφωνα µε τον ορισµό του PISA/ΟΟΣΑ, η επιστηµονική γνώση δεν περιορίζεται
µόνο στη γνώση δεδοµένων και ορισµών, αλλά εµπεριέχει την κατανόηση βασικών
επιστηµονικών εννοιών, καθώς επίσης και των ορίων της επιστηµονικής γνώσης
και της φύσης της επιστήµης ως ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα ερωτήµατα που
αναδύονται είναι αυτά τα οποία µπορεί να απαντηθούν µέσω επιστηµονικής έρευνας. Η εξαγωγή συµπερασµάτων που βασίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα, προϋποθέτει τη γνώση και εφαρµογή διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης πληροφοριών και ευρηµάτων. Επιπλέον η συνειδητοποίηση ότι συχνά δεν αρκούν οι πληροφορίες για τη εξαγωγή οριστικών συµπερασµάτων καθιστά απαραίτητη την προσεκτική και συνειδητή διατύπωση υποθέσεων που θεµελιώνονται πάνω στις διαθέσιµες πληροφορίες.
Η έννοια φυσικός κόσµος που χρησιµοποιείται στον ορισµό του επιστηµονικού
αλφαβητισµού αποτελεί έναν γενικευµένο όρο που περιλαµβάνει τα στοιχεία του
βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος καθώς και τις σχέσεις που αναπτύσσονται
µεταξύ τους. Η κατανόηση του φυσικού κόσµου αποτελεί αυτοτελή στόχο για τον
επιστηµονικό αλφαβητισµό και είναι ταυτόχρονα απαραίτητη προϋπόθεση για τη
λήψη αποφάσεων σε πρακτικά θέµατα της καθηµερινότητας µε ατοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές ή και παγκόσµιες διαστάσεις.
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Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός απαιτεί µια συνολική κατανόηση των σηµαντικών
εννοιών των Φυσικών Επιστηµών καθώς και των επιστηµονικών τους ερµηνειών.
Επιπλέον απαιτεί κατανόηση των ορίων και των δυνατοτήτων της επιστήµης, ώστε
τα άτοµα να µπορούν να προσεγγίσουν κριτικά και αναστοχαστικά τα πορίσµατά
της, µε σκοπό την αποτελεσµατική αξιοποίησή τους.
Έτσι οι µαθητές που είναι επιστηµονικά ενηµερωµένοι:
Γνωρίζουν και κατανοούν* τις επιστηµονικές έννοιες και διαδικασίες που είναι
απαραίτητες για τη συµµετοχή τους στην κοινωνία, τώρα και στο µέλλον.
Μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να βρίσκουν απαντήσεις για ερωτήµατα που
αναδύονται µέσα από τις καθηµερινές τους εµπειρίες και προκαλούν το ενδιαφέρον τους.
Είναι σε θέση να περιγράφουν, να επεξηγούν και να προβλέπουν φυσικά φαινόµενα.
Έχουν την ικανότητα να διαβάζουν και να κατανοούν εκλαϊκευµένα επιστηµονικά άρθρα στον τύπο και να διεξάγουν συζητήσεις σχετικά µε την εγκυρότητά
τους.
Μπορούν να αναγνωρίζουν την επιστηµονική διάσταση ενός θέµατος, όταν καλούνται να λάβουν αποφάσεις (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο) και να εκφράζουν
απόψεις που είναι επιστηµονικά και τεχνολογικά τεκµηριωµένες.
Είναι ικανοί να αξιολογούν επιστηµονικές πληροφορίες, τόσο ως προς την πηγή τους, όσο και ως προς τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή τους.
Έχουν την ικανότητα, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν επιχειρήµατα που
βασίζονται σε συγκεκριµένα στοιχεία, καθώς και να εφαρµόζουν στην πράξη
τα κατάλληλα συµπεράσµατα.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο επιστηµονικός αλφαβητισµός δεν θέτει διαχωριστικές
γραµµές. Με άλλα λόγια, τα άτοµα δε χαρακτηρίζονται ως επιστηµονικά ενηµερωµένα η ως επιστηµονικά αναλφάβητα. Αντίθετα, υπάρχει µια διαβάθµιση στην εξέλιξη των δεξιοτήτων, όσον αφορά την κατάκτηση του επιστηµονικού αλφαβητισµού.
*

Ο όρος «κατανοώ» χρησιµοποιείται εδώ µε µια κοινή, συµβατική έννοια και δεν υποδηλώνει κάτι µετρήσιµο.
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Συγκεκριµένα, διακρίνονται 5 στάδια επιστηµονικού αλφαβητισµού:
Στο πρώτο στάδιο οι µαθητές µπορούν να εκφράσουν απλές επιστηµονικές έννοιες
και µε βάση αυτές, να εξαγάγουν απλά συµπεράσµατα.
Στο δεύτερο στάδιο οι µαθητές µπορούν να ερµηνεύουν τις επιστηµονικές έννοιες
και µε βάση αυτές, να οδηγηθούν σε προβλέψεις και συµπεράσµατα.
Στο τρίτο στάδιο οι µαθητές µπορούν επιπλέον να αξιολογήσουν τα ερωτήµατα που
απαιτούν επιστηµονική διερεύνηση.
Στο τέταρτο στάδιο οι µαθητές µπορούν να ανιχνεύσουν πληροφορίες και να τις
χρησιµοποιήσουν, για να εξαγάγουν τα κατάλληλα συµπεράσµατα. Ακόµα είναι σε
θέση να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα δεδοµένα, για να θεµελιώσουν επιχειρήµατα,
τα οποία θα θέσουν προς συζήτηση.
Στο πέµπτο στάδιο οι µαθητές µπορούν πλέον να χρησιµοποιούν εννοιολογικά µοντέλα και να αναλύουν τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα µιας επιστηµονικής
έρευνας.
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3. ∆ Ο Μ Η Τ Ο Υ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ
Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός θεµελιώνεται σε βασικές έννοιες των Φυσικών
Επιστηµών, της Ιστορίας των Επιστηµών και της Επιστηµολογίας. Είναι δε οργανωµένος στις εξής κατευθύνσεις:
Επιστηµονικές έννοιες
Επιστηµονικές διαδικασίες
Πλαίσιο (συνθήκες) στο οποίο εφαρµόζονται οι παραπάνω επιστηµονικές έννοιες και διαδικασίες.

3.1. Επιστηµονικές έννοιες
Στόχος του επιστηµονικού αλφαβητισµού είναι να καταστήσει λειτουργικές τις
αντιλήψεις των µαθητών για τον κόσµο που τους περιβάλλει και να περιγράψει κατά πόσο είναι ικανοί να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους στην καθηµερινή τους ζωή.
Η επιλογή λοιπόν των εννοιών γίνεται µέσα από τα γνωστικά πεδία της Φυσικής,
της Χηµείας, της Βιολογίας, της Γεωγραφίας και της Κοσµογραφίας σύµφωνα µε
τα τρία ακόλουθα κριτήρια:
• Άµεση σύνδεση των επιστηµονικών εννοιών
µε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής.
• ∆ιαχρονικότητα των επιστηµονικών εννοιών και των εφαρµογών τους.
• ∆ιεπιστηµονικότητα – διαθεµατικότητα των εννοιών.
Σηµαντικές θεµατικές ενότητες στην αξιολόγηση του επιστηµονικού αλφαβητισµού

∆οµή και ιδιότητες της ύλης
(π.χ. θερµοηλεκτρική αγωγιµότητα)
Ατµοσφαιρικές µεταβολές
(π.χ. ακτινοβολία, µεταφορά, ατµοσφαιρική πίεση)
Χηµικές και φυσικές µεταβολές
(π.χ. καταστάσεις της ύλης, ταχύτητα αντιδράσεων, διάσπαση)

3
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3

Ενεργειακές µετατροπές
(π.χ. διατήρηση ενέργειας, µεταβολή ενεργειακής στάθµης, φωτοσύνθεση)
∆υνάµεις και κινήσεις
(π.χ. ταχύτητα, επιτάχυνση, ορµή)
∆οµή και λειτουργία οργανισµών
(π.χ. κύτταρο, σκελετός, προσαρµοστικότητα)
Βιολογία του ανθρώπου
(π.χ. υγεία, υγιεινή, διατροφή)
Φυσιολογικές µεταβολές
(π.χ. ορµόνες, ηλεκτρόλυση, νευρώνες)
Βιοποικιλότητα
(π.χ. είδη, γονιδιακή δεξαµενή, εξέλιξη)
Γενετικός έλεγχος
(π.χ. κληρονοµικότητα, επικρατή και υπολειπόµενα χαρακτηριστικά)
Οικοσυστήµατα
(π.χ. τροφικές αλυσίδες, βιώσιµη ανάπτυξη)
Ο πλανήτης Γη και η θέση του στο σύµπαν
(π.χ. ηλιακό σύστηµα, ηµερήσιες και εποχιακές αλλαγές)
Γεωφυσικές µεταβολές
(π.χ. µετακίνηση των ηπείρων, διαµόρφωση ανάγλυφου)

3.2. Επιστηµονικές διαδικασίες
Οι επιστηµονικές µέθοδοι και διαδικασίες είναι απαραίτητες για τη συλλογή,
ερµηνεία και αξιοποίηση των δεδοµένων και ευρηµάτων µε σκοπό την κατανόηση
του φυσικού κόσµου και τις αλλαγές που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε
αυτόν.
Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός έχει ως προτεραιότητα την εφαρµογή της επιστηµονικής γνώσης για την εξαγωγή τεκµηριωµένων συµπερασµάτων. Είναι απαραίτητο κάθε πολίτης να γνωρίζει πότε η επιστηµονική γνώση είναι έγκυρη και να είναι σε θέση να διακρίνει σε ποια ερωτήµατα µπορεί να απαντήσει η επιστήµη και
σε ποια όχι. Όµως, το πιο σηµαντικό από όλα είναι κάθε πολίτης να µπορεί να συν-
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δυάζει τα ευρήµατα, να διατυπώνει υποθέσεις και να οδηγείται σε συµπεράσµατα,
ώστε να είναι ικανός να αξιολογεί τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της επιστηµονικής γνώσης σε προσωπικό, κοινωνικό ή
παγκόσµιο επίπεδο.

Οι διαδικασίες µέσω των οποίων αξιολογείται ο επιστηµονικός αλφαβητισµός

4

Περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη επιστηµονικών φαινοµένων

Σε αυτή τη διαδικασία αποκαλύπτεται κατά πόσο οι µαθητές έχουν κατανοήσει ένα
πρόβληµα και εφαρµόζουν την κατάλληλη επιστηµονική γνώση σε µια δεδοµένη
κατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές είναι σε θέση να περιγράψουν ή να εξηγήσουν κάποια φαινόµενα και να προβλέψουν πιθανές αλλαγές.
Κατανόηση της σηµασίας της επιστηµονικής έρευνας και της µεθοδολογίας της

Σε αυτή τη διαδικασία αξιολογείται αν οι µαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
και να διατυπώσουν ερωτήµατα που µπορούν να µελετηθούν µε επιστηµονική µέθοδο. Αξιολογείται επίσης η ικανότητα των µαθητών να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδοµένα καθώς και να εκτιµούν τις σχετικές πειραµατικές µεθόδους που
έχουν χρησιµοποιηθεί. Για παράδειγµα ελέγχεται αν οι µαθητές µπορούν να κρίνουν ποιες συµπληρωµατικές πληροφορίες είναι απαραίτητες, ποια στοιχεία πρέπει
να συγκριθούν, ποιες µεταβλητές πρέπει να ελεγχθούν.
Ερµηνεία επιστηµονικών δεδοµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων

Αυτό σηµαίνει να κατανοεί κάποιος τα επιστηµονικά ευρήµατα ως στοιχεία πάνω
στα οποία θα διατυπώσει υποθέσεις και θα θεµελιώσει συµπεράσµατα. Για την ερµηνεία απαιτείται ικανότητα πρόσβασης σε επιστηµονικές πληροφορίες καθώς και
ικανότητα διατύπωσης εναλλακτικών υποθέσεων και συµπερασµάτων. Έτσι προκύπτει η ανάλογη επιχειρηµατολογία που δέχεται ή απορρίπτει τα συµπεράσµατα
αυτά.

4
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3.3. Πλαίσιο ή συνθήκες: πεδία εφαρµογής
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο επιστηµονικός αλφαβητισµός επικεντρώνεται στην
εφαρµογή των επιστηµονικών εννοιών και διαδικασιών στην καθηµερινή ζωή των
ανθρώπων.
Οι καταστάσεις που αντιµετωπίζουµε στην καθηµερινή ζωή δηµιουργούν προβλήµατα που µπορεί να µας επηρεάσουν ως άτοµα (π.χ. συντήρηση τροφίµων ή χρήση
ενέργειας), ως µέλη µιας τοπικής κοινωνίας (π.χ. διαχείριση των αποθεµάτων νερού
ή εγκατάσταση ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας) ή ως πολίτες του κόσµου
(π.χ. αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, µείωση της βιοποικιλότητας).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την παρουσίαση των θεµάτων του επιστηµονικού αλφαβητισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η ιστορική προσέγγιση των επιστηµονικών εννοιών, µέσα από την οποία γίνεται αντιληπτή η πορεία της επιστηµονικής
γνώσης και η επιρροή της πάνω σε κοινωνικές αποφάσεις που σχετίζονται µε τις
επιστήµες (ιστορική σχέση).

Πεδία εφαρµογής της επιστήµης

Ζωή και υγεία

5

Υγεία, νοσήµατα και διατροφή
∆ιατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας
Φυσικά και βιολογικά συστήµατα και η µεταξύ τους σχέση

Γη και περιβάλλον Ρύπανση
∆ηµιουργία και υποβάθµιση εδαφών
Καιρός και κλίµα
Τεχνολογία

Βιοτεχνολογία
Χρήση υλικών και διαχείριση αποβλήτων
Κατανάλωση και διαχείριση ενέργειας
Μεταφορές

5

OECD: The PISA 2003 Assessment Framework.

-9-

4. Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ
Τα θέµατα που θεωρούνται κατάλληλα για την αξιολόγηση του επιστηµονικού
αλφαβητισµού, δίνουν έµφαση σε σηµαντικές επιστηµονικές έννοιες, όπως για παράδειγµα: ο γενετικός έλεγχος, η βιοποικιλότητα, η χρησιµοποίηση της ενέργειας, η
ρύπανση του περιβάλλοντος, η βιοτεχνολογία, η υγεία και η διατροφή, ο καιρός και
το κλίµα της γης. Οι έννοιες αυτές µας βοηθούν να κατανοήσουµε διάφορες
πλευρές του φυσικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε. Το κριτήριο για την επιλογή τους είναι η σχέση τους µε την καθηµερινότητα µας αλλά και η
σηµασία τους για την ζωή µας τώρα και στο µέλλον.
Τα θέµατα έχουν ως αφετηρία ένα πρόβληµα που εµφανίζεται στην καθηµερινή
ζωή και η επίλυσή του απαιτεί την ανάκληση επιστηµονικών γνώσεων και την
εφαρµογή µιας ή περισσότερων επιστηµονικών διαδικασιών. Αυτά τα θέµατα περιλαµβάνουν ερωτήσεις που αναφέρονται σε κάποιο αρχικό εισαγωγικό κείµενο. Τα
θέµατα συνήθως αξιολογούν περισσότερες από µία διαδικασίες και επικεντρώνονται σε διαφορετικές πλευρές της επιστηµονικής γνώσης. Συχνά καλούν τους µαθητές να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη για θέµατα που σχετίζονται µε την
επιστήµη και την τεχνολογία καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.
Έτσι τα θέµατα είναι περισσότερο ρεαλιστικά και απεικονίζουν την πολυπλοκότητα
των καταστάσεων της καθηµερινής ζωής.
Ο συνδυασµός του πλαισίου µε τη γνώση επιστηµονικών εννοιών και τις διαδικασίες, αλλά και µε τις συµπεριφορές και στάσεις των µαθητών παρουσιάζεται σχηµατικά παρακάτω:
Πλαίσιο
∆ιάφορες καταστάσεις
της καθηµερινής ζωής σε:
• προσωπικό επίπεδο
(π.χ. συντήρηση τροφίµων
ή χρήση ενέργειας),
• δηµόσιο επίπεδο
(π.χ. διαχείριση των
αποθεµάτων νερού ή
εγκατάσταση ενός εργοστασίου παραγωγής
ενέργειας) ή
• παγκόσµιο επίπεδο
(π.χ. αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, µείωση
της βιοποικιλότητας)

∆ιαδικασίες
Περιγραφή, εξήγηση και
πρόβλεψη επιστηµονικών
φαινοµένων
Κατανόηση της σηµασίας
της επιστηµονικής έρευνας
και της µεθοδολογίας της
Ερµηνεία επιστηµονικών
δεδοµένων και εξαγωγή
συµπερασµάτων

Γνώση
Σηµαντικών εννοιών από
διάφορα επιστηµονικά πεδία
(π.χ φυσικές και χηµικές
µεταβολές, βιολογία του
ανθρώπου)
Για τη φύση της επιστήµης,
τα όρια και τις δυνατότητές
της.

Συµπεριφορές - Στάσεις
Ενδιαφέρον για συγκεκριµένα
επιστηµονικά πεδία
Υποστήριξη επιστηµονικής έρευνας
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
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4.1. Μορφή των θεµάτων
Τα θέµατα µπορούν να βασίζονται σε µια αυθεντική κατάσταση της καθηµερινής
ζωής, η οποία αναπαρίσταται µε γραφήµατα, εικόνες, αποσπάσµατα από επιστηµονικά και εκλαϊκευµένα άρθρα εφηµερίδων, ιστορικά ντοκουµέντα, πρωτόκολλα
έρευνας ή να είναι συνδυασµός όλων αυτών.
4.2. Είδη ερωτήσεων
Ανοικτές ερωτήσεις σύντοµης απάντησης, στις οποίες οι µαθητές καλούνται να
ξεχωρίσουν κάποια ουσιώδη επιστηµονική έννοια από το κείµενο.
Ανοικτές ερωτήσεις εκτενούς απάντησης, στις οποίες καλούνται να υποβάλουν
τις δικές τους υποθέσεις και τους προβληµατισµούς τους µε βάση τις προγενέστερες γνώσεις.
Κλειστές ή αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή του τύπου
«σωστό-λάθος» (συνδυασµός ερωτήσεων που βαθµολογούνται ως σύνολο).
Ερωτήσεις που καταγράφουν τις στάσεις και συµπεριφορές (προσωπικές απόψεις)
των µαθητών. Οι ερωτήσεις αυτές είναι του τύπου «επιλογής άποψης» ή του τύπου
«ανίχνευσης βαθµού ενδιαφέροντος ή συµφωνίας» µε τις σχετικές προτάσεις.
4.3. Βαθµολόγηση θεµάτων
Στη βαθµολόγηση παρουσιάζονται αφενός ο στόχος της ερώτησης και αφετέρου η
κωδικοποίηση των απαντήσεων των µαθητών.
Στο στόχο της ερώτησης περιλαµβάνονται ο χαρακτηρισµός της ως προς τη θεµατική ενότητα στην οποία εντάσσεται, τη διαδικασία που αξιολογείται και το πεδίο
εφαρµογής του θέµατος.
Η κωδικοποίηση των απαντήσεων περιλαµβάνει:
Το χαρακτηρισµό των απαντήσεων ως προς την ορθότητά τους. Οι απαντήσεις
εντάσσονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: σωστό, όπου περιλαµβάνονται οι
απαντήσεις που θα λάβουν τον υψηλότερο βαθµό, µερικώς σωστό, όπου περιγράφονται σωστές αλλά όχι πλήρεις απαντήσεις και λάθος, όπου περιλαµβάνονται µη αποδεκτές απαντήσεις ή η απουσία απάντησης.
Τον αριθµητικό κωδικό για κάθε κατηγορία απάντησης (π.χ 2, 1, 0, 9).
Μία σύντοµη περιγραφή για κάθε κατηγορία απάντησης.
Παραδείγµατα απαντήσεων των µαθητών για κάθε κωδικό.
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5. Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Υ Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ P I S A
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΪΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ 1
«Ιούλιος 1846. Την ερχόµενη εβδοµάδα θα αναλάβω τη θέση του «Επιµελητή Α΄» στην
Πρώτη Πτέρυγα της µαιευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου της Βιέννης.
Τρόµαξα, όταν άκουσα το ποσοστό των ασθενών που πεθαίνουν σ’ αυτήν την κλινική.
Αυτό το µήνα 36 από τις 208 µητέρες πέθαναν εκεί, όλες από επιλόχειο πυρετό. Το να
φέρεις στη ζωή ένα παιδί είναι τόσο επικίνδυνο όσο η πνευµονία πρώτου βαθµού».
Αυτό το κείµενο από το ηµερολόγιο του
Ιγνάτιου Σεµελβάις (1818-1865)
περιγράφει τις καταστροφικές
συνέπειες του επιλόχειου πυρετού, µιας
µεταδοτικής ασθένειας, που προκάλεσε
το θάνατο πολλών γυναικών µετά τον
τοκετό. Ο Σεµελβάις συνέλεξε στοιχεία
για τον αριθµό των θανάτων που
οφείλονταν στον επιλόχειο πυρετό και
από την Πρώτη και από τη ∆εύτερη
Πτέρυγα (βλέπε το διάγραµµα).

Αριθµός θανάτων ανά 100
τοκετούς από επιλόχειο πυρετό

Αριθµός
θανάτων
15

Πρώτη
Πτέρυγα

10

5

∆εύτερη
Πτέρυγα
1841

1842

1843

1844

1845

1846

Έτη

∆ιάγραµµα

Οι γιατροί, µεταξύ των οποίων και ο Σεµελβάις, αγνοούσαν την αιτία που προκαλούσε
τον επιλόχειο πυρετό. Πάλι από το ηµερολόγιο του Σεµελβάις διαβάζουµε:
«∆εκέµβριος 1846. Γιατί τόσες πολλές γυναίκες πεθαίνουν από αυτόν τον πυρετό µετά
από έναν τοκετό χωρίς προβλήµατα; Επί αιώνες η επιστήµη µας έλεγε ότι πρόκειται για
µια αόρατη επιδηµία που θανατώνει µητέρες. Αιτίες µπορεί να είναι οι αλλαγές στον
αέρα ή κάποια εξωγήινη επίδραση ή µια κίνηση της ίδιας της Γης, όπως ένας σεισµός».
Σήµερα, λίγοι άνθρωποι θα µπορούσαν να θεωρήσουν ως πιθανές αιτίες πυρετού µια
εξωγήινη επίδραση ή ένα σεισµό. Όµως, την εποχή που ζούσε ο Σεµελβάις, πολλοί
άνθρωποι, ακόµη και επιστήµονες, το πίστευαν. Τώρα ξέρουµε ότι αιτία είναι οι
συνθήκες καθαριότητας. Ο Σεµελβάις ήξερε ότι ήταν απίθανο ο πυρετός να προκαλείται
από εξωγήινη επίδραση ή από ένα σεισµό. Επικεντρώθηκε στα στοιχεία που συνέλεξε
(βλέπε το διάγραµµα) και τα χρησιµοποίησε για να προσπαθήσει να πείσει τους
συναδέλφους του.

ΜΟΡΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ιστορικό ντοκουµέντο από το ηµερολόγιο του ερευνητή Σεµελβάϊς,
επιστηµονικό κείµενο και γραφική παράσταση
Ζωή και υγεία (υγεία – νοσήµατα)
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Ερώτηση 1: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΪΣ
Ας υποθέσουµε ότι είσαι ο Σεµελβάις. ∆ώσε µια δικαιολογία, (βασιζόµενος/η στα
στοιχεία που συνέλεξε ο Σεµελβάις), για ποιο λόγο ο επιλόχειος πυρετός είναι απίθανο
να προκαλείται από τους σεισµούς.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΙΣ: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 1
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Βιολογία του ανθρώπου (υγεία, υγιεινή)
Ερµηνεία επιστηµονικών δεδοµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων
Ανοικτή, εκτενούς απάντησης

Σωστό
Κωδικός 21: Αναφέρεται στη διαφορά του αριθµού θανάτων (ανά 100 γεννήσεις) στις
δύο πτέρυγες.

• Το γεγονός ότι η πρώτη πτέρυγα είχε υψηλό ποσοστό θνησιµότητας γυναικών
συγκρινόµενο µε εκείνο των γυναικών της δεύτερης πτέρυγας, προφανώς
δείχνει ότι δεν είχε καµία σχέση µε τους σεισµούς
• Στην πτέρυγα 2 δεν σηµειώθηκαν τόσοι πολλοί θάνατοι, εποµένως ένας
σεισµός δεν θα είχε επίδραση στο βαθµό που δεν θα προκαλούσε τον ίδιο
αριθµό θανάτων σε κάθε µία από τις πτέρυγες.
• Επειδή η δεύτερη πτέρυγα δεν είναι τόσο ψηλή, πιθανά να είχε κάποια σχέση
µε την πτέρυγα 1
• Είναι απίθανο το ότι οι σεισµοί προκαλούν τον πυρετό, καθόσον τα ποσοστά
θνησιµότητας είναι τόσο διαφορετικά για τις δύο πτέρυγες

Μερικώς σωστό
Κωδικός 11: Αναφέρεται στο γεγονός ότι οι σεισµοί δεν εκδηλώνονται συχνά

• Θα ήταν απίθανο να προκαλούνται από τους σεισµούς, διότι οι σεισµοί δεν
συµβαίνουν συνεχώς.

Κωδικός 12: Αναφέρεται στο γεγονός ότι οι σεισµοί επηρεάζουν επίσης και τους
ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τις πτέρυγες

• Εάν γινόταν σεισµός, οι γυναίκες εκτός νοσοκοµείου προσβάλλονταν και αυτές
από επιλόχειο πυρετό
• Εάν ο σεισµός ήταν η αιτία, τότε ολόκληρος ο κόσµος θα υπέφερε από
επιλόχειο πυρετό κάθε φορά που θα εκδηλωνόταν ένας σεισµός (όχι µόνο οι
πτέρυγες 1 και 2)

Κωδικός 13: Αναφέρονται στο συλλογισµό ότι, όταν εκδηλώνεται σεισµός, οι άνδρες
δεν παθαίνουν επιλόχειο πυρετό
• Εάν ένας άνδρας ήταν στο νοσοκοµείο και γινόταν (ένας) σεισµός, δεν θα
πάθαινε επιλόχειο πυρετό, άρα οι σεισµοί δεν µπορεί να είναι η αιτία
• ∆ιότι τα κορίτσια προσβάλλονται και όχι οι άνδρες

Λάθος
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Κωδικός 01: Υποστηρίζει (µόνο) ότι οι σεισµοί δεν µπορούν να προκαλέσουν τον
πυρετό
• Ένας σεισµός δεν µπορεί να επηρεάσει ένα άτοµο ή να τον αρρωστήσει
• Ένα µικρό «κούνηµα» δεν µπορεί να είναι επικίνδυνο

Κωδικός 02: Υποστηρίζει (µόνο) ότι ο πυρετός πρέπει να προκαλείται από άλλη αιτία
(σωστό ή λάθος)

• Οι σεισµοί δεν επιτρέπουν την έξοδο δηλητηριωδών αερίων. Προκαλούνται από
τις πλάκες της Γης οι οποίες πλησιάζουν και υπεισέρχονται η µία στην άλλη
• ∆εν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους, είναι απλώς µία προκατάληψη
• Ένας σεισµός δεν έχει καµία επίδραση στην εγκυµοσύνη. Ο λόγος ήταν, ότι οι
γιατροί δεν ήταν αρκετά εξειδικευµένοι.

Κωδικός 03: Απαντήσεις που είναι συνδυασµός των κωδικών 01 και 02.

• Ο επιλόχειος πυρετός είναι απίθανο να προκαλείται από τους σεισµούς,
καθόσον πολλές γυναίκες πέθαιναν µετά από µία χωρίς προβλήµατα γέννα.
Η Επιστήµη µας λέει ότι πρόκειται για µια αόρατη επιδηµία που θανατώνει
µητέρες
• Ο θάνατος προκαλείται από τα βακτήρια και οι σεισµοί δεν µπορούν να τα
επηρεάσουν

Κωδικός 04: Άλλες λανθασµένες απαντήσεις.

• Νοµίζω ότι επρόκειτο για ένα µεγάλο σεισµό που κούνησε πολύ
• Το 1843 οι θάνατοι µειώθηκαν στην πτέρυγα 1 και ακόµη λιγότεροι στην
πτέρυγα 2
• ∆ιότι δεν έγιναν σεισµοί στις πτέρυγες και παρ’ όλα αυτά είχαν τον πυρετό
[Σηµείωση: Η υπόθεση ότι δεν έγιναν σεισµοί εκείνη τη χρονική περίοδο, δεν
είναι σωστή.]

Κωδικός 99: Λείπει η απάντηση.

Η ερώτηση απαιτεί από το µαθητή:
Να έχει εξοικειωθεί µε τη µελέτη ενός ιστορικού επιστηµονικού ντοκουµέντου
που περιέχει διεπιστηµονικές έννοιες
Να έχει αναπτύξει δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζεται και να ερµηνεύει τα δεδοµένα
από το κείµενο και το διάγραµµα και να µπορεί να ξεχωρίζει τα ουσιώδη από τα επουσιώδη.
Να επιστρατεύσει προγενέστερες γνώσεις από τη βιολογία και την υγιεινή προκειµένου
να διαµορφώσει διάφορες υποθέσεις.
Τελικά να δώσει µια απάντηση, από την οποία φαίνεται η ικανότητά του να συνδυάζει
την υπόθεση που έχει κάνει µε τις έννοιες της βιολογίας και της υγείας.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΪΣ ΚΕΙΜΕΝΟ 2
Μέρος της έρευνας που γινόταν στα νοσοκοµεία ήταν η ανατοµία. Άνοιγαν το σώµα
ενός πεθαµένου ανθρώπου, για να βρουν την αιτία του θανάτου του. Ο Σεµελβάις
κατέγραψε ότι οι φοιτητές που εργάζονταν στην Πρώτη πτέρυγα, συνήθως συµµετείχαν
στις νεκροψίες γυναικών που είχαν πεθάνει την προηγούµενη ηµέρα, πριν εξετάσουν
γυναίκες που µόλις είχαν γεννήσει. ∆εν έδιναν µεγάλη σηµασία στην ατοµική τους
καθαριότητα µετά από τις νεκροψίες. Μερικοί ήταν ακόµη και υπερήφανοι από το
γεγονός ότι από τη µυρωδιά τους µπορούσες να καταλάβεις πως είχαν εργαστεί στο
νεκροτοµείο, καθώς αυτό έδειχνε πόσο εργατικοί ήταν!
Ένας από τους φίλους του Σεµελβάις πέθανε µετά από µία τοµή που προκάλεσε
µόνος του στον εαυτό του κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας νεκροψίας. Η νεκροψία στο
σώµα του έδειξε ότι είχε τα ίδια συµπτώµατα µε τις µητέρες που πέθαναν από
επιλόχειο πυρετό. Αυτό έδωσε στον Σεµελβάις µία καινούρια ιδέα.

Ερώτηση 2: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΪΣ
Η νέα ιδέα του Σεµµελβάις σχετιζόταν µε το υψηλό ποσοστό θανάτων των γυναικών
στις δύο πτέρυγες µαιευτικής και τη συµπεριφορά των φοιτητών.
Ποια ήταν αυτή η ιδέα; Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.
Α. Η απολύµανση των ίδιων των φοιτητών µετά τις νεκροψίες αναµενόταν να οδηγήσει
στη µείωση του επιλόχειου πυρετού.
Β. Οι φοιτητές δεν έπρεπε να συµµετέχουν στις νεκροψίες, διότι θα µπορούσαν να
αυτοτραυµατιστούν.
Γ. Οι φοιτητές µύριζαν, γιατί δεν πλενόντουσαν µετά από µία νεκροψία.
∆. Οι φοιτητές ήθελαν να δείξουν ότι είναι εργατικοί και αυτό τους έκανε απρόσεκτους
κατά την εξέταση των γυναικών.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΙΣ: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 2
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Βιολογία του ανθρώπου (υγεία, υγιεινή)
Ερµηνεία επιστηµονικών δεδοµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων
Κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής

Σωστό
Κωδικός 1: Η απολύµανση των ίδιων των φοιτητών µετά τις νεκροψίες αναµενόταν
να οδηγήσει στη µείωση του επιλόχειου πυρετού.
Λάθος
Κωδικός 0: Οποιαδήποτε άλλη απάντηση.
Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση.

Στην απάντησή του ο µαθητής πρέπει να ξεχωρίσει µέσα από διάφορες επουσιώδεις ιδέες
την κύρια υπόθεση του ερευνητή που είναι η απολύµανση των φοιτητών.
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Ερώτηση 5: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΙΣ
Ο Σεµµελβάις πέτυχε στην προσπάθειά του να µειώσει τη θνησιµότητα που οφειλόταν
στον επιλόχειο πυρετό. Ακόµη και σήµερα όµως, ο επιλόχειος πυρετός παραµένει µία
επιδηµία που είναι δύσκολο να εξαλειφθεί.
Πυρετοί, των οποίων η θεραπεία είναι δύσκολη, είναι ένα πρόβληµα στα νοσοκοµεία.
Πολλά µέτρα λαµβάνονται για τον περιορισµό αυτού του προβλήµατος. Μεταξύ αυτών
των µέτρων είναι και το πλύσιµο των σεντονιών σε υψηλή θερµοκρασία.
Εξηγήστε γιατί η υψηλή θερµοκρασία στο πλύσιµο των σεντονιών βοηθά στη µείωση
του κινδύνου να προσβληθούν οι ασθενείς από πυρετό.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΙΣ: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 5
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Βιολογία του ανθρώπου (υγεία, υγιεινή)
Περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη φυσικών φαινοµένων
Ανοικτή, µακροσκελούς απάντησης

Σωστό
Κωδικός 11: Αναφέρεται στην εξόντωση των βακτηρίων.
•
•
•
•

∆ιότι µε τη θερµότητα πολλά βακτήρια θα πεθάνουν.
Τα βακτήρια δεν αντέχουν σε υψηλή θερµοκρασία.
Τα βακτήρια θα καούν µε την υψηλή θερµοκρασία.
Τα βακτήρια θα ψηθούν [Σηµείωση: Αν και οι εκφράσεις «καούν» και «ψηθούν»
δεν είναι επιστηµονικά ορθές, κάθε µια από τις δύο τελευταίες απαντήσεις,
µπορούν να θεωρηθούν σωστές στο σύνολό τους.]

Κωδικός 12: Αναφέρεται στην εξόντωση µικροοργανισµών, µικροβίων και ιών.
• ∆ιότι η υψηλή θερµοκρασία σκοτώνει τους µικρούς οργανισµούς που
προκαλούν ασθένεια.
• Είναι πολύ ζεστά για να ζήσουν τα µικρόβια.

Κωδικός 13: Αναφέρεται στη µετακίνηση (όχι στην εξόντωση) των βακτηρίων.
• Τα βακτήρια θα φύγουν.
• Ο αριθµός των βακτηρίων θα µειωθεί.
• ∆ιώχνεις τα βακτήρια σε υψηλές θερµοκρασίες.

Κωδικός 14: Αναφέρεται στη µετακίνηση (όχι στην εξόντωση) των µικροοργανισµών,
µικροβίων ή ιών.
• Γιατί δεν θα έχεις τα µικρόβια στο σώµα σου.

Κωδικός 15: Αναφέρεται στην αποστείρωση των σεντονιών
• Τα σεντόνια θα αποστειρωθούν.
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Λάθος
Κωδικός 01: Αναφέρεται στην εξόντωση (σκότωµα) της ασθένειας.

• ∆ιότι η θερµοκρασία του ζεστού νερού σκοτώνει κάθε ασθένεια που υπάρχει
στα σεντόνια.
• Η υψηλή θερµοκρασία σκοτώνει το µεγαλύτερο µέρος του πυρετού στα
σεντόνια κι έτσι µένουν λιγότερες πιθανότητες για µόλυνση.

Κωδικός 02: Άλλες λανθασµένες απαντήσεις.

• Έτσι δεν αρρωσταίνουν από το κρύο.
• Λοιπόν, όταν πλένεις κάτι διώχνεις τα µικρόβια.

Κωδικός 99: Λείπει η απάντηση.

Η ερώτηση απαιτεί από το µαθητή:
Να έχει αναπτύξει δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζεται και να ερµηνεύει τα δεδοµένα
από το κείµενο και το διάγραµµα και να µπορεί να ξεχωρίζει τις απαραίτητες πληροφορίες.
Να επιστρατεύσει προγενέστερες γνώσεις από τη βιολογία και την υγιεινή προκειµένου
να αναπτύξει διάφορες υποθέσεις.
Να συνδυάσει τις πληροφορίες του κειµένου µε τις γνώσεις του, ώστε να διαµορφώσει
την απάντησή του.

Ερώτηση 6: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΙΣ
Πολλές ασθένειες θεραπεύονται µε τη χρήση αντιβιοτικών. Εντούτοις, η επιτυχία
ορισµένων αντιβιοτικών κατά του επιλόχειου πυρετού έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια.
Ποια είναι η αιτία γι’ αυτό; Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.
Α. Τα αντιβιοτικά, από τη στιγµή που παράγονται, βαθµιαία χάνουν τη δραστικότητά τους.
Β. Τα βακτήρια γίνονται ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.
Γ. Αυτά τα αντιβιοτικά βοηθούν µόνο κατά του επιλόχειου πυρετού και όχι κατά άλλων
ασθενειών.
∆. Η αναγκαιότητα αυτών των αντιβιοτικών έχει µειωθεί, διότι οι συνθήκες της
δηµόσιας υγείας έχουν βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΕΛΒΑΙΣ: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 6
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Βιολογία του ανθρώπου (υγεία, υγιεινή)
Περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη φυσικών φαινοµένων
Κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής

Σωστό
Κωδικός 1: Τα βακτήρια γίνονται ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.
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Λάθος
Κωδικός 0: Οποιαδήποτε άλλη απάντηση.
Κωδικός 9: Λείπει η απάντηση.

Στην απάντησή του ο µαθητής πρέπει να ανακαλέσει προγενέστερες γνώσεις βιολογίας
για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.

Στο θέµα αυτό οι µαθητές εξοικειώνονται µε ένα ιστορικό ντοκουµέντο που αφορά τη λύση
ενός καθηµερινού προβλήµατος. Οι κύριες έννοιες προέρχονται από τον τοµέα της βιολογίας
και της υγιεινής και αφορούν την καθηµερινή µας ζωή όπως: τι σηµαίνει απολύµανση,
τι σηµαίνει µικρόβιο, βακτήριο, αντιβιοτικό, δηµόσια υγεία.
Μπορούν να ξεχωρίσουν τις επιστηµονικές λύσεις από τις µη επιστηµονικές, τις πραγµατικές
θεωρίες από τις µη πραγµατικές, π.χ. θα µπορούσε ο σεισµός να προκαλέσει επιλόχειο πυρετό;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΖΟΝ
Θέµα που δόθηκε στους µαθητές για το Πρόγραµµα PISA 2000

∆ιαβάστε το παρακάτω απόσπασµα άρθρου που έχει ως θέµα το στρώµα του όζοντος.

5

10

15

20

25

Η ατµόσφαιρα είναι µία τεράστια αποθήκη αέρα που αποτελεί µια πολύτιµη φυσική πηγή για
τη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη. ∆υστυχώς, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που
βασίζονται σε εθνικά / ατοµικά συµφέροντα, καταστρέφουν αυτήν την κοινή φυσική πηγή,
µειώνοντας κυρίως το ευαίσθητο στρώµα όζοντος που χρησιµεύει ως ασπίδα προφύλαξης της
ζωής πάνω στη Γη.
Ένα µόριο όζοντος αποτελείται από 3 άτοµα οξυγόνου, ενώ ένα µόριο οξυγόνου αποτελείται
από 2 άτοµα οξυγόνου. Τα µόρια του όζοντος είναι σπανιότατα: υπάρχουν λιγότερα από δέκα
µόρια όζοντος ανά ένα εκατοµµύριο µόρια αέρα. Ωστόσο, εδώ και ένα δισεκατοµµύριο
χρόνια περίπου, η παρουσία τους στην ατµόσφαιρα παίζει ζωτικό ρόλο στην διατήρηση της
ζωής πάνω στη Γη. Το όζον, ανάλογα µε το ύψος που βρίσκεται στην ατµόσφαιρα, µπορεί
είτε να προστατέψει τη ζωή στη Γη είτε να την καταστρέψει. Το όζον που υπάρχει στην
τροπόσφαιρα (σε ύψος µέχρι 10 χιλιόµετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης) είναι «κακό»
όζον και µπορεί να βλάψει τους ιστούς των πνευµόνων και των φυτών. Όµως, το 90%
περίπου του όζοντος βρίσκεται στην στρατόσφαιρα (µεταξύ 10 και 40 χιλιοµέτρων πάνω από
την επιφάνεια της Γης) και είναι το «καλό» όζον, το οποίο παίζει έναν ευεργετικό ρόλο,
απορροφώντας την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία (UV-B) που εκπέµπεται από τον Ήλιο.
Οι άνθρωποι, χωρίς αυτό το ευεργετικό στρώµα όζοντος, θα ήταν περισσότερο
εκτεθειµένοι σε ορισµένες ασθένειες που οφείλονται στην αυξανόµενη και επικίνδυνη
υπεριώδη ακτινοβολία που φθάνει από τον Ήλιο. Τις τελευταίες δεκαετίες η ποσότητα του
όζοντος έχει µειωθεί. Το 1974 είχε διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι χλωροφθοράνθρακες
(CFCs) ευθύνονται γι’ αυτή τη µείωση. Μέχρι το 1987 όµως, δεν έγινε δυνατό να
πιστοποιηθεί η ενοχοποίηση των CFCs µε επιστηµονική αξιολόγηση της σχέσης αιτίου –
αποτελέσµατος. Ωστόσο, τον Σεπτέµβριο του 1987, διπλωµάτες απ’ όλο τον κόσµο
συναντήθηκαν στο Μόντρεαλ (Καναδά) και συµφώνησαν να θέσουν αυστηρά όρια στην
χρήση των CFCs.
Πηγή: Connect, UNESCO International Science, Technology & Environmental Education Newsletter,
απόσπασµα από άρθρο που τιτλοφορείται “The Chemistry of Atmospheric policy”, Vol. XXII No. 2, 1997.

-20-

Ερώτηση 1: OZON
Στο παραπάνω κείµενο δεν αναφέρεται τίποτε για το πώς παράγεται το όζον στην
ατµόσφαιρα. Είναι γεγονός ότι καθηµερινά κάποια ποσότητα όζοντος παράγεται και
κάποια ποσότητα χάνεται. Στα σκίτσα που ακολουθούν περιγράφεται ο τρόπος, µε
τον οποίο παράγεται το όζον.

Πηγή: Deilig erden Himme, Temahefte 1, Institute for Physics, University of Oslo, August 1997

Φανταστείτε ότι έχετε ένα θείο που προσπαθεί να καταλάβει τι συµβαίνει σ’ αυτά τα
σκίτσα. Ο ίδιος δεν έχει διδαχθεί καθόλου Φυσικές Επιστήµες στο σχολείο και δεν
καταλαβαίνει τι θέλει να πει ο σκιτσογράφος. Ξέρει ότι δεν υπάρχουν µικρά
ανθρωπάκια στην ατµόσφαιρα, αλλά αναρωτιέται τι παριστάνουν τα ανθρωπάκια στα
σκίτσα. Αναρωτιέται τι σηµαίνουν αυτά τα περίεργα σύµβολα Ο, Ο2 και Ο3 και ποια
διαδικασία παριστάνουν τα σκίτσα. Σας ζητά να του εξηγήσετε τα σκίτσα. Υποθέστε
ότι ο θείος σας ξέρει:
ότι µε Ο συµβολίζεται το οξυγόνο,
τι είναι τα άτοµα και τι είναι τα µόρια.
Γράψτε µια εξήγηση των σκίτσων που θα λέγατε στο θείο σας.
Στην εξήγησή σας, χρησιµοποιήστε τις λέξεις άτοµα και µόρια µε τον τρόπο που
χρησιµοποιούνται στις γραµµές 6 και 7.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Ερώτηση 2: OZON
Το όζον παράγεται επίσης και κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Σ’ αυτό οφείλεται η
χαρακτηριστική µυρωδιά µετά από µια τέτοια καταιγίδα. Στις γραµµές 13-15, ο
συγγραφέας κάνει µια διάκριση µεταξύ του «καλού όζοντος» και του «κακού όζοντος».
Σύµφωνα µε το άρθρο, το όζον που παράγεται κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας, είναι
«καλό» ή «κακό»;
Επιλέξτε την απάντηση και την εξήγηση που προκύπτει από το κείµενο.
Καλό όζον ή κακό όζον; Εξήγηση
A Κακό

Παράγεται κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

B Κακό

Παράγεται στην τροπόσφαιρα.

Γ Καλό

Παράγεται σε ύψος από 0-10 km.

∆ Καλό

Μυρίζει ωραία.
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Ερώτηση 5: OZON
Στις σειρές 17 έως 19 αναφέρεται: «Οι άνθρωποι χωρίς αυτό το ευεργετικό στρώµα
όζοντος, θα ήταν περισσότερο εκτεθειµένοι σε συγκεκριµένες ασθένειες που
οφείλονται στην αυξανόµενη και επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία που φθάνει στη
Γη από τον Ήλιο».
Να αναφέρετε µία από αυτές τις συγκεκριµένες ασθένειες.
.................................................................................................................................................

Ερώτηση 3: OZON
Προς το τέλος του κειµένου, γίνεται αναφορά σε µια διεθνή συνάντηση στο
Μόντρεαλ. Σ’ αυτή τη συνάντηση τέθηκαν πολλές ερωτήσεις σχετικές µε τη µείωση
του στρώµατος του όζοντος. ∆ύο από αυτές τις ερωτήσεις παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα.
Μπορούν οι ερωτήσεις αυτές να απαντηθούν µε επιστηµονικό τρόπο;
Κυκλώστε είτε το Ναι είτε το Όχι για κάθε µια ερώτηση.
Απαντώνται µε
επιστηµονικό
τρόπο;

Ερώτηση:

Οι επιστήµονες δεν είναι εντελώς σίγουροι για την επίδραση
των χλωροφθορανθράκων (CFCs) στο στρώµα του όζοντος.
Είναι αυτό λόγος για τις κυβερνήσεις να µην πάρουν µέτρα
για τον περιορισµό των χλωροφθορανθράκων;

Ναι / Όχι

Ποια θα είναι η συγκέντρωση των CFCs στην ατµόσφαιρα το
2002, αν συνεχιστεί η απελευθέρωσή τους στην ατµόσφαιρα
µε τον σηµερινό ρυθµό;

Ναι / Όχι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
Θέµα που δόθηκε στους µαθητές για το Πρόγραµµα PISA 2003

Να διαβάσεις το παρακάτω άρθρο εφηµερίδας και να απαντήσεις στις ερωτήσεις που
ακολουθούν.

Μια µηχανή που αντιγράφει ζωντανούς οργανισµούς;
Εάν γινόταν διαγωνισµός, για να εκλεγεί
το ζώο της χρονιάς για το 1997, χωρίς
αµφιβολία η Ντόλι θα ήταν ο νικητής! Η
Ντόλι είναι το πρόβατο από τη Σκωτία
5 που βλέπετε στη φωτογραφία. Αλλά η
Ντόλι δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόβατο.
Αποτελεί τον κλώνο ενός άλλου
προβάτου. Κλώνος σηµαίνει ένα πιστό
αντίγραφο. Κλωνοποίηση είναι η
10 "αντιγραφή ενός προτύπου µοναδικού". Οι
επιστήµονες κατάφεραν να
δηµιουργήσουν ένα πρόβατο (τη Ντόλι)
πανοµοιότυπο µε ένα άλλο, που
χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο.
15 Αυτόν τον "µηχανισµό αντιγραφής" τον

επινόησε ένας Σκωτσέζος επιστήµονας,
ο Ίαν Γουίλµουτ. Αυτός πήρε ένα
ελάχιστο δείγµα από το µαστό ενός
ενήλικου προβάτου (πρόβατο 1). Από

20 αυτό το ελάχιστο δείγµα απέσπασε τον

πυρήνα, τον οποίο εµφύτευσε στο ωάριο
ενός θηλυκού προβάτου (πρόβατο 2).
Προηγουµένως όµως αφαίρεσε από αυτό
το ωάριο όλο το γενετικό υλικό που θα
25 µεταβίβαζε τα χαρακτηριστικά του
προβάτου 2 στο αρνάκι που θα
προερχόταν από αυτό το ωάριο. Ο Ίαν
Γουίλµουτ εµφύτευσε το τροποποιηµένο
ωάριο του προβάτου 2 σε ένα άλλο
30 θηλυκό (πρόβατο 3). Το πρόβατο 3, που
γονιµοποιήθηκε µε αυτή τη µέθοδο,
γέννησε ένα αρνάκι, τη Ντόλι.
Ορισµένοι επιστήµονες πιστεύουν ότι σε
λίγα χρόνια θα είναι δυνατή και η
35 ανθρώπινη κλωνοποίηση. Όµως, πολλές
κυβερνήσεις έχουν από τώρα αποφασίσει
να νοµοθετήσουν την απαγόρευση της
κλωνοποίησης του ανθρώπου.
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Ερώτηση 1: ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με ποιο πρόβατο είναι ίδια η Ντόλι; Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση.
Α
Β
Γ
∆

Με το πρόβατο 1.
Με το πρόβατο 2.
Με το πρόβατο 3.
Με τον πατέρα της Ντόλι.

Ερώτηση 2: ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στη σειρά 17-18, το κοµµάτι από το µαστό του προβάτου που χρησιµοποιήθηκε,
περιγράφεται σαν «ένα ελάχιστο δείγµα». Το περιεχόµενο του άρθρου µάς επιτρέπει να
κατανοήσουµε τι σηµαίνει «ένα ελάχιστο δείγµα».
Αυτό το «ελάχιστο δείγµα» είναι
Α.
Β.
Γ.
∆.

ένα κύτταρο.
ένα γονίδιο.
ο πυρήνας ενός κυττάρου.
ένα χρωµόσωµα.

Ερώτηση 3: ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στην τελευταία πρόταση του άρθρου αναφέρεται ότι πολλές κυβερνήσεις έχουν ήδη
αποφασίσει να νοµοθετήσουν την απαγόρευση της κλωνοποίησης του ανθρώπου.
Παρακάτω αναφέρονται δύο πιθανοί λόγοι γι' αυτή την απόφαση. Έχουν επιστηµονική
θεµελίωση αυτοί οι λόγοι;
Να κυκλώσεις είτε το "Ναι" είτε το "Όχι" για κάθε ένα λόγο.
Είναι επιστηµονικά
θεµελιωµένη η άποψη;

Λόγος:
Οι κλωνοποιηµένοι άνθρωποι µπορεί να είναι πιο
ευαίσθητοι σε ορισµένες ασθένειες συγκρινόµενοι µε τα
φυσιολογικά άτοµα.

Ναι /Όχι

Οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παίξουν τον ρόλο του
∆ηµιουργού.

Ναι /Όχι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Θέµα που δόθηκε στους µαθητές για το Πρόγραµµα PISA 2003

Να διαβάσεις το παρακάτω κείµενο και να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
Σήµερα, που το βόρειο
ηµισφαίριο γιορτάζει την
µεγαλύτερη ηµέρα του χρόνου,
οι Αυστραλοί περνούν την
µικρότερη µέρα τους.

αναµένεται να είναι η 22η
∆εκεµβρίου, οπότε ο Ήλιος θα
ανατείλει στις 5:55 π.µ. και θα
δύσει στις 8:42 µ.µ. δίνοντας
φως επί 14 ώρες και 47 λεπτά.

Στη Μελβούρνη* της
Αυστραλίας, ο Ήλιος θα
ανατείλει στις 7:36 π.µ. και θα
δύσει στις 5:08 µ.µ., δίνοντας
φως επί εννέα ώρες και 32
λεπτά.

Ο Πρόεδρος της Αστρονοµικής
Εταιρίας κ. Περικλής Βλάχος
είπε ότι το φαινόµενο της
αλλαγής των εποχών στο
βόρειο και νότιο ηµισφαίριο
συνδέεται µε την κλίση της Γης
κατά 23 µοίρες.

Συγκρίνετε τη σηµερινή µέρα
µε τη µεγαλύτερη σε διάρκεια
µέρα στο νότιο ηµισφαίριο, που

* Η Μελβούρνη είναι µία πόλη της Αυστραλίας µε γεωγραφικό πλάτος περίπου 38ο νότια του
Ισηµερινού.
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Ερώτηση 1: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις εξηγεί την εναλλαγή ηµέρας και νύχτας στη Γη;
Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση.
Α
Β
Γ
∆

Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της.
Ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του.
Ο άξονας της Γης έχει κλίση.
Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο.

Ερώτηση 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Στην Εικόνα φαίνονται ακτίνες φωτός από τον Ήλιο να φωτίζουν τη Γη.

Φως
από τον
Ήλιο

Γη

Εικόνα: ακτίνες φωτός από τον Ήλιο

Υποθέστε ότι είναι η µικρότερη σε διάρκεια µέρα στη Μελβούρνη.
Σηµειώστε στην Εικόνα τον άξονα της Γης, το βόρειο ηµισφαίριο, το νότιο ηµισφαίριο
και τον Ισηµερινό. Γράψτε όλους τους χαρακτηρισµούς της απάντησής σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Θέµα από το διαδικτυακό τόπο www.pisa.oecd.org
Τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από συνεργάτες του Κ.Ε.Ε.

∆ιαβάστε το παρακάτω κείµενο και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

5

10

15

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ένα οικοσύστηµα που χαρακτηρίζεται από µεγάλη βιοποικιλότητα (δηλαδή από
µεγάλη ποικιλία ζωντανών οργανισµών) είναι ικανό να προσαρµόζεται καλύτερα σε µία
περιβαλλοντική αλλαγή που προκαλείται από ανθρώπινες παρεµβάσεις, απ’ ό,τι ένα
οικοσύστηµα µε µικρή βιοποικιλότητα.
Μελετήστε τα δύο τροφικά πλέγµατα που παρουσιάζονται στο σχήµα. Τα
βέλη αρχίζουν από τους οργανισµούς που τρώγονται και καταλήγουν στους
οργανισµούς που τους τρώνε. Αυτά τα τροφικά πλέγµατα, σε σύγκριση µε τα πραγµατικά
οικοσυστήµατα, είναι πολύ απλουστευµένα, ωστόσο δείχνουν πολύ καλά την ουσιαστική
διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στα οικοσυστήµατα µε µεγάλη βιοποικιλότητα και σ’ αυτά µε
τη µικρότερη βιοποικιλότητα.
Το τροφικό πλέγµα Β παριστάνει µία περίπτωση οικοσυστήµατος µε πολύ
µικρή βιοποικιλότητα, στο οποίο µερικά τροφικά επίπεδα αποτελούνται από ένα και µοναδικό οργανισµό. Το τροφικό πλέγµα Α παριστάνει ένα οικοσύστηµα µε
µεγαλύτερη ποικιλία, πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής
στη διατροφή.
Γενικά, η απώλεια της βιοποικιλότητας θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη, όχι µόνο
επειδή οι οργανισµοί που χάνονται αποτελούν µία µεγάλη απώλεια από
ηθική και ωφελιµιστική σκοπιά, αλλά διότι οι οργανισµοί που επιβιώνουν, στο µέλλον θα
κινδυνεύουν περισσότερο να εξαφανιστούν κι αυτοί.

ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ A

Ευκάλυπτος

Κολεόπτερο

Αράχνη

Σαύρα

Φίδι

Ακακία

Μελίγκρα

Σφήκα

ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Β

Ακακία

Τσάι

Μελίγκρα

Κάµπια

Σφήκα

Σπουργίτι

Σαύρα

Κοκκινολαίµης

Κίσσα

Αγριόγατα

Φίδι

Κοκκινολαίµης

Κίσσα

Αγριόγατα

Πηγή: προσαρµογή από Steve Malcolm: Biodiversity is the key to managing environment, The Age,
16 August 1994
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Ερώτηση 1: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Στις σειρές 13-15 αναφέρεται ότι «Το τροφικό πλέγµα Α παριστάνει ένα οικοσύστηµα
µε µεγαλύτερη ποικιλία, πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες
δυνατότητες επιλογής στη διατροφή».
Μελετήστε το ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Α. Από τα ζώα αυτού του πλέγµατος, µόνο δύο
έχουν τρεις άµεσες τροφικές πηγές. Ποια είναι αυτά τα ζώα; Κυκλώστε τη σωστή
απάντηση.
A.
B.
Γ.
∆.
Ε.

Αγριόγατα και σφήκα
Αγριόγατα και κίσσα
Σφήκα και µελίγκρα
Σφήκα και αράχνη
Αγριόγατα και σπουργίτι

Ερώτηση 2: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Τα τροφικά πλέγµατα Α και Β εντοπίζονται σε διαφορετικά µέρη. Φανταστείτε ότι η
µελίγκρα εξαφανίζεται και στα δύο µέρη. Ποια από τις παρακάτω υποθέσεις
προβλέπει και ερµηνεύει καλύτερα τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στα τροφικά
πλέγµατα από αυτή την εξαφάνιση;
Α. Οι επιπτώσεις θα είναι πιο σηµαντικές στο τροφικό πλέγµα Α, επειδή η σφήκα
έχει µία µόνο τροφική πηγή στο πλέγµα Α.
Β. Οι επιπτώσεις θα είναι πιο σηµαντικές στο πλέγµα Α, επειδή η σφήκα έχει πολλές
διαφορετικές τροφικές πηγές στο πλέγµα αυτό.
Γ. Οι επιπτώσεις θα είναι πιο σηµαντικές στο τροφικό πλέγµα Β, επειδή η σφήκα
έχει µία µόνο τροφική πηγή στο πλέγµα Β.
∆. Οι επιπτώσεις θα είναι πιο σηµαντικές στο πλέγµα Β, επειδή η σφήκα έχει πολλές
διαφορετικές τροφικές πηγές στο πλέγµα αυτό.
Κυκλώστε τη σωστή απάντηση.

Ερώτηση 3: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Σε µια αγροτική περιοχή της Ελλάδας υποθέτουµε ότι αναπτύσσεται ένα τροφικό
πλέγµα, όπως το πλέγµα Β. Ένας οικολόγος – ερευνητής ενδιαφέρεται όχι µόνο για τα
είδη του αποτελούν το πλέγµα, αλλά και για το µέγεθος του πληθυσµού κάθε είδους.
Από τι νοµίζεις ότι εξαρτάται ο πληθυσµός της σαύρας; Να κυκλώσεις το Ναι ή το Όχι
σε κάθε σειρά.
Ο πληθυσµός της σαύρας εξαρτάται από:

Ναι ή Όχι

Την ταχύτητα πολλαπλασιασµού της

Ναι / Όχι

Τον πληθυσµό των φιδιών

Ναι / Όχι

Τη µέθοδο της µέτρησης των σαυρών

Ναι / Όχι

Τις καιρικές συνθήκες εκείνη τη χρονιά

Ναι / Όχι
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Ερώτηση 4: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Σε ένα οικοσύστηµα µε τροφικό πλέγµα, όπως το πλέγµα Β, αυξάνεται ο πληθυσµός
της αγριόγατας. Θα επηρεασθεί ο πληθυσµός της σαύρας; Να αιτιολογήσεις την
απάντησή σου µελετώντας το τροφικό πλέγµα Β.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Θέµα από το διαδικτυακό τόπο www.pisa.oecd.org
Τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από συνεργάτες του Κ.Ε.Ε.

Ερώτηση 1: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Ένα λεωφορείο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου τµήµατος του δρόµου. Ο Γιώργος, ο
οδηγός του λεωφορείου, έχει ακουµπήσει ένα ποτήρι µε νερό επάνω στο ταµπλό του
αυτοκινήτου.
1

2
νερό

διεύθυνση κίνησης

Ξαφνικά ο Γιώργος πρέπει να φρενάρει.
Τι είναι πιο πιθανό να συµβεί στο νερό που είναι µέσα στο ποτήρι;
Α.
Β.
Γ.
∆.

Το νερό θα παραµείνει οριζόντιο.
Το νερό θα χυθεί από την πλευρά 1.
Το νερό θα χυθεί από την πλευρά 2.
Το νερό θα χυθεί, αλλά δεν µπορούµε να πούµε αν θα χυθεί από την πλευρά 1
ή από την πλευρά 2.

Ερώτηση 2: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Ο Γιώργος, καθώς οδηγεί το λεωφορείο του µε ταχύτητα 40 χιλιόµετρα την ώρα, βλέπει στον
καθρέπτη ένα κόκκινο αυτοκίνητο πίσω του. Το αυτοκίνητο, αν και κινείται, στον καθρέπτη
φαίνεται ακίνητο. Πόση είναι η ταχύτητα του κόκκινου αυτοκινήτου;
Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση.
Α.
Β.
Γ.
∆.

0 km/h
Μεταξύ 0 και 40 km/h
40 km/h
Περισσότερο από 40 km/h

Ερώτηση 3: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Το λεωφορείο του Γιώργου, όπως τα περισσότερα λεωφορεία, κινείται µε πετρελαιοκινητήρα.
Αυτά τα λεωφορεία προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος. Μερικές πόλεις έχουν τρόλεϊ.
Αυτά κινούνται µε ηλεκτροκινητήρα. Η απαιτούµενη τάση σε ένα τέτοιο ηλεκτροκινητήρα
παρέχεται από εναέρια καλώδια (όπως στα ηλεκτρικά τρένα). Ο ηλεκτρισµός παρέχεται από
ένα σταθµό παραγωγής ενέργειας που χρησιµοποιεί κάρβουνο. Οι υποστηρικτές της χρήσης
των τρόλεϊ στην πόλη λένε ότι αυτά τα οχήµατα δεν προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.
-30-

Να δώσεις ένα επιχείρηµα υπέρ και ένα επιχείρηµα κατά της άποψης αυτής.
Υπέρ: .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Κατά: .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Ερώτηση 4: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Στην πόλη Λάρα βρέθηκε ότι ένα αστικό λεωφορείο µεταφέρει κατά µέσο όρο 20 επιβάτες,
ενώ ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ή ένα ταξί µεταφέρει κατά µέσο όρο 2 επιβάτες. Από την άλλη µεριά,
βρέθηκε ότι ένα λεωφορείο που κινείται στην πόλη παράγει 7 γραµµάρια µονοξειδίου του
άνθρακα ανά χιλιόµετρο, ενώ ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ή ένα ταξί παράγει κατά µέσο όρο 2,2
γραµµάρια µονοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόµετρο.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο ταξιτζής κύριος Μάρκος υποστηρίζει ότι τα λεωφορεία είναι στην
πραγµατικότητα περισσότερο ρυπογόνα από τα Ι.Χ. αυτοκίνητα ή τα ταξί.
Βασιζόµενος στα παραπάνω στοιχεία, να δώσεις ένα επιχείρηµα που να αντικρούει την
άποψη του κυρίου Μάρκου.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Ερώτηση 5: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Πόσο συµφωνείς µε τις παρακάτω προτάσεις;

Να σηµειώσεις Χ σε ένα µόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.
Συµφωνώ
απόλυτα

α)

β)

γ)

Μέσα στην πόλη µετακινούµαι πάντα µε τα
µαζικά µέσα µεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ
κ.ά.), επειδή έτσι επιβαρύνω λιγότερο το
κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης.
Μέσα στην πόλη προτιµώ να µετακινούµαι
µε ταξί ή Ι.Χ., γιατί στα λεωφορεία
υπάρχει καθυστέρηση και ταλαιπωρία.
Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να απαγορεύσει την κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων στους δρόµους της πόλης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
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Συµφωνώ

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απόλυτα

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΛΩΝΟΙ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
Θέµα από το διαδικτυακό τόπο www.pisa.oecd.org
Τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από συνεργάτες του Κ.Ε.Ε.

∆ιαβάστε το παρακάτω άρθρο που αναφέρεται στη γέννηση πέντε µοσχαριών.

5

10

15

Στην πρώτη φάση, οι ερευνητές απέσπασαν περίπου τριάντα ωάρια από µία αγελάδα
(ας ονοµάσουµε την αγελάδα Μπλάνς 1). Στη συνέχεια, από τα ωάρια αυτά που προέρχονταν
από την Μπλάνς 1 αφαίρεσαν τους πυρήνες.
Μετά οι ερευνητές πήραν ένα έµβρυο από άλλη αγελάδα (ας την ονοµάσουµε
Μπλάνς 2). Αυτό το έµβρυο περιείχε περίπου τριάντα κύτταρα.

Στη συνέχεια, διαχώρισαν ένα προς ένα τα κύτταρα του εµβρύου που προέρχονταν
από τη Μπλάνς 2.
Από αυτά τα κύτταρα πήραν µόνο τους πυρήνες. Τον κάθε πυρήνα τον εισήγαγαν
ξεχωριστά σε κάθε ωάριο από αυτά που προήλθαν από τη Μπλάνς 1 (ωάρια από τα οποία
είχε αφαιρεθεί ο πυρήνας).
Τελικά τα τριάντα αυτά ωάρια, στα οποία είχαν εισαχθεί οι πυρήνες, εµφυτεύθηκαν
σε τριάντα αγελάδες- δέκτες. Εννέα µήνες αργότερα, πέντε από αυτές τις αγελάδες γέννησαν
πέντε µοσχαράκια.
Ένας από τους ερευνητές είπε ότι η εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακα αυτής της
τεχνικής της κλωνοποίησης θα µπορούσε να αποβεί ωφέλιµη από οικονοµική άποψη για τους
κτηνοτρόφους αγελάδων.
Πηγή: Corinne Bensimon, LIBERATION, March 1993
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Ερώτηση 1: ΚΛΩΝΟΙ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
Η κύρια υπόθεση που ερευνήθηκε µε τα πειράµατα που έκαναν οι Γάλλοι στις
αγελάδες επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων. Ποια ήταν η κύρια
υπόθεση που ερεύνησαν οι Γάλλοι µε τα πειράµατά τους;

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Ερώτηση 2: ΚΛΩΝΟΙ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή; Κυκλώστε το Ναι ή το Όχι για κάθε
µία.
∆ήλωση

Είναι σωστή αυτή η δήλωση;

Και τα πέντε µοσχάρια έχουν τον ίδιο
γονιδιακό τύπο.

Ναι / Όχι

Και τα πέντε µοσχάρια ανήκουν στο
ίδιο φύλο.

Ναι / Όχι

Το τρίχωµα και των πέντε µοσχαριών
έχει το ίδιο χρώµα.

Ναι / Όχι

Ερώτηση 3: ΚΛΩΝΟΙ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
Στο κείµενο αναφέρεται ότι η τεχνική της κλωνοποίησης θα µπορούσε να αποβεί
ωφέλιµη από οικονοµική άποψη για τους κτηνοτρόφους αγελάδων. Πού νοµίζετε ότι
οφείλεται αυτό;
Α. Η διαδικασία της κλωνοποίησης είναι πολύ εύκολη και οικονοµική.
Β. Στην παραγωγή µεγάλου αριθµού µοσχαριών µε επιλεγµένα χαρακτηριστικά.
Γ. ∆εν χρειάζεται να εκτρέφονται αρσενικά ζώα για την αναπαραγωγή των αγελάδων.
∆. Η κλωνοποίηση είναι ταχύτατη µέθοδος αναπαραγωγής µοσχαριών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Θέµα από το διαδικτυακό τόπο www.pisa.oecd.org

Να διαβάσεις το παρακάτω κείµενο και να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

ΠΟΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ;
Η καύση του κάρβουνου, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς επίσης η
αποψίλωση των δασών και οι διάφορες αγροτικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες
αλλάζουν τη σύνθεση της ατµόσφαιρας και συµβάλλουν στις κλιµατικές αλλαγές.
Αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν οδηγήσει σε αυξηµένες συγκεντρώσεις
σωµατιδίων και αερίων που εντείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου στην
ατµόσφαιρα. Η σχετική σπουδαιότητα των βασικών παραγόντων που συµβάλλουν
στην αλλαγή της θερµοκρασίας φαίνεται στο σχήµα 1. H αυξηµένη συγκέντρωση
διοξειδίου του άνθρακα και µεθανίου έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της
θερµοκρασίας. Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις σωµατιδίων έχουν ως αποτέλεσµα τη
µείωση της θερµοκρασίας µε δύο τρόπους: από τα ίδια τα «σωµατίδια» και από την
«επίδραση των σωµατιδίων στα σύννεφα».
Ψύξη

Βαθµός επίδρασης

Θέρµανση

∆ιοξείδιο του άνθρακα
Μεθάνιο
Σωµατίδια
Επίδραση των σωµατιδίων στα σύννεφα

γνωστή επίδραση
πιθανή επίδραση

Σχήµα 1: Ο βαθµός επίδρασης των κυριοτέρων παραγόντων που συµβάλλουν στην
αλλαγή της θερµοκρασίας στην ατµόσφαιρα.
Οι ράβδοι που εκτείνονται δεξιά από την κεντρική γραµµή, δείχνουν την συµβολή
στην αύξηση της θερµοκρασίας. Οι ράβδοι που εκτείνονται αριστερά από την
κεντρική γραµµή, δείχνουν τη συµβολή στην πτώση της θερµοκρασίας. Το
αποτέλεσµα της επίδρασης των «Σωµατιδίων» και της «Επίδρασης των σωµατιδίων
στα σύννεφα» είναι αρκετά αβέβαιο: σε κάθε περίπτωση όµως, η πιθανή επίδραση
βρίσκεται κάπου στην περιοχή που καθορίζεται από τις γκρι ράβδους.
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Ερώτηση 1: ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Να χρησιµοποιήσεις τις πληροφορίες που υπάρχουν στο σχήµα 1, για να αναπτύξεις
επιχειρήµατα υπέρ της µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κ. Αναγνωστοπούλου

Τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα είναι ένα θέµα που όλο και πιο συχνά βρίσκεται
στο προσκήνιο. Αρκετά από τα τρόφιµα που διατίθενται σήµερα στην κατανάλωση περιέχουν
γενετικά τροποποιηµένα συστατικά, µερικές φορές χωρίς αυτό να αναγράφεται σαφώς.
Οι υποστηρικτές των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων προβάλλουν το επιχείρηµα
ότι το περιβάλλον ωφελείται, αφού η καλλιέργεια τους µπορεί να οδηγήσει στη µείωση των
χηµικών που χρησιµοποιούνται στις καλλιέργειες. Για παράδειγµα κάποιες ποικιλίες
γενετικά τροποποιηµένων φυτών περιέχουν γονίδια που κάνουν το φυτό ανθεκτικό σε
συγκεκριµένο ζιζανιοκτόνο. Όταν καλλιεργούνται αυτές οι ποικιλίες τα ζιζάνια εξοντώνονται
µετά από ένα ψεκασµό µε το συγκεκριµένο ζιζανιοκτόνο, ενώ στις συνηθισµένες
καλλιέργειες απαιτούνται περισσότεροι ψεκασµοί. Αλλά οι πολέµιοι τους αντιστρέφουν το
επιχείρηµα: το γονίδιο αυτό µπορεί να περάσει µέσω της γύρης των µεταλλαγµένων φυτών
στα ζιζάνια και να τα κάνει ανθεκτικά µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να καταστραφούν.
Στους καταναλωτές η βιοτεχνολογία θα µπορούσε να προσφέρει πιο «χρήσιµα»
τρόφιµα, π.χ. λαχανικά µε ουσίες για την καταπολέµηση του καρκίνου. Στον αναπτυσσόµενο
κόσµο θα µπορούσε να προσφέρει αύξηση της παραγωγής τροφίµων π.χ. µέσω φυτών πιο
ανθεκτικών στην ξηρασία. Αλλά η ανάπτυξη των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών σε
µεγάλη κλίµακα µπορεί να εξαφανίσει τα έντοµα και τα αγριόχορτα επηρεάζοντας σηµαντικά
τη βιοποικιλότητα και ειδικά τα πουλιά.
Οι υπέρµαχοι των γενετικά τροποποιηµένων φυτών ισχυρίζονται ότι δεν έχει
αποδειχθεί ότι βλάπτουν την υγεία ή προκαλούν σηµαντικές βλάβες στο περιβάλλον. Οι
πολέµιοι όµως απαντούν ότι δεν καταναλώνουµε αρκετό καιρό τα τροποποιηµένα τρόφιµα,
ώστε να γνωρίζουµε µε ακρίβεια τις πιθανές µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι.
Φωτό : KANSAS STATE UNIVERSITY

Κείµενο που προέρχεται από προσαρµογή διαφόρων δηµοσιευµάτων του ηµερήσιου τύπου
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Ερώτηση 1: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στο κείµενο αναφέρεται: …κάποιες ποικιλίες γενετικά τροποποιηµένων φυτών
περιέχουν γονίδια που κάνουν το φυτό ανθεκτικό σε συγκεκριµένο ζιζανιοκτόνο …
Με ποια διαδικασία βρέθηκαν τα γονίδια αυτά στα γενετικά τροποποιηµένα φυτά;
Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση:
Α.
Β.
Γ.
∆.

Με τεχνητή µεταφορά τµήµατος γενετικού υλικού (DNA).
Με µετάλλαξη ως αποτέλεσµα ραδιενεργούς ακτινοβολίας.
Με ελεγχόµενες διασταυρώσεις διαφορετικών φυτών.
Με την εξελικτική φυσική επιλογή.

Ερώτηση 2: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στο κείµενο αναφέρεται ότι : «το γονίδιο που κάνει το φυτό ανθεκτικό σε
συγκεκριµένο ζιζανιοκτόνο µπορεί να εξαπλωθεί µέσω της γύρης των
µεταλλαγµένων φυτών και να δηµιουργήσει εξαιρετικά ανθεκτικά ζιζάνια…».
Τι είναι η γύρη;
Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση:
Α.
Β.
Γ.
∆.

Το αναπαραγωγικό όργανο των φυτών.
Οι αρσενικοί γαµέτες των φυτών.
Οι θηλυκοί γαµέτες των φυτών.
Το ζυγωτό που προήλθε από τη γονιµοποίηση

Ερώτηση 3: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Με ποια λειτουργία και ποιο/ους τρόπο/ους θα µπορούσε να µεταφερθεί η γύρη από
γενετικά τροποποιηµένα φυτά σε άλλα καλλιεργούµενα ή αυτοφυή φυτά;
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Ερώτηση 4: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στο κείµενο αναφέρεται ότι: «η ανάπτυξη των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών
σε µεγάλη κλίµακα µπορεί να εξαφανίσει τα έντοµα και τα αγριόχορτα επηρεάζοντας
σηµαντικά τη βιοποικιλότητα και ειδικά τα πουλιά.»
Να αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο η εξολόθρευση των εντόµων και των
αγριόχορτων θα επηρέαζε αρνητικά τον πληθυσµό των πουλιών.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Ερώτηση 5: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όσοι είναι αντίθετοι µε τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα προβάλλουν διάφορους
λόγους για να δικαιολογήσουν την αντίθεσή τους. Παρακάτω αναφέρονται µερικοί
από αυτούς. Να σηµειώσεις, κυκλώνοντας το ναι ή το όχι, ποιοι από αυτούς µπορούν
να ελεγχθούν µε επιστηµονική έρευνα και ποιοι όχι.
Μπορούν να ελεγχθούν
µε επιστηµονική έρευνα;

Ισχυρισµοί
1. Πολλά από τα γονίδια που εισάγονται στα
γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα µπορούν να
προκαλέσουν αλλεργία

Ναι / Όχι

2. Ο άνθρωπος δεν µπορεί να παίξει το ρόλο του
Θεού.

Ναι / Όχι

3. Οι άνθρωποι που είναι χορτοφάγοι µπορεί να
καταναλώσουν άθελά τους ζωϊκές πρωτεΐνες
µε κίνδυνο να παραβούν τις αρχές τους

Ναι / Όχι

4. Η φύση ξέρει καλύτερα.

Ναι / Όχι

5. Τα γονίδια αντοχής στα ζιζανιοκτόνα θα
µπορούσαν να κάνουν τα ζιζάνια ανθεκτικά σε
αυτά.

Ναι / Όχι

6. Κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα, αν τα
τροποποιηµένα γονίδια περάσουν στα αυτοφυή
φυτά.

Ναι / Όχι
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Ερώτηση 6: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ένα άλλο κρίσιµο ζήτηµα σχετικά µε τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα είναι η
σήµανσή τους. ∆ηλαδή, πολλοί υποστηρίζουν ότι στα τρόφιµα που περιέχουν
γενετικά τροποποιηµένα συστατικά, θα πρέπει να αναγράφεται ποια
τροποποιηµένα συστατικά περιέχονται καθώς και ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει. Κάποιοι
άλλοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς µπορεί να αυξήσει την τιµή του
προϊόντος.
Με ποια από τις παρακάτω απόψεις συµφωνείς περισσότερο;

Να κυκλώσεις την άποψη που επιλέγεις.
Α Είναι αναγκαία η σήµανση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, ακόµα και
αν αυτό σηµαίνει αύξηση της τιµής τους.
Β Συµφωνώ µε τη σήµανση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, αρκεί αυτό
να µην αυξάνει την τιµή τους.
Γ Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται σήµανση στα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα,
αφού οι δηµόσιες υπηρεσίες που τα ελέγχουν εγγυώνται ότι αυτά είναι
ακίνδυνα.
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ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
ΖΑΜΠΙΑ: ΠΕΙΝΑ ΝΑΙ - ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΟΧΙ
Είδηση για όλα τα διεθνή πρακτορεία αποτέλεσε η άρνηση της Ζάµπια να δεχθεί
γενετικά τροποποιηµένο αραβόσιτο ως ανθρωπιστική βοήθεια, προερχόµενο από
τις ΗΠΑ.
Επιτροπή επιστηµόνων της Ζάµπια, διεξήγαγε έρευνα, σχετικά µε την
επικινδυνότητα ή όχι των γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Οι επιστήµονες
αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα και επαρκή δεδοµένα που να
αποδεικνύουν την καταλληλότητα των γενετικά τροποποιηµένων και των
προϊόντων τους. Μετά από το επιστηµονικό πόρισµα, η κυβέρνηση της Ζάµπια,
ανακοίνωσε ότι δεν θα δεχθεί την ανθρωπιστική βοήθεια. Αντίθετα θα ψάξει για
µη τροποποιηµένο αραβόσιτο από την Ινδία, τη Νότιο Αφρική, την Ουγκάντα και
τις ΗΠΑ.
Αρχές Οκτώβρη, πεινασµένοι χωρικοί στη νοτιοανατολική Ζάµπια έκαναν
επιδροµή στην αποθήκη του τοπικού αρχηγού και άρπαξαν 2.000 σάκους µε
µεταλλαγµένο καλαµπόκι, που η κυβέρνηση αρνούνταν να τους µοιράσει. Οι
χωρικοί είπαν ότι πεθαίνουν από την πείνα και δεν έχουν την πολυτέλεια να
κάνουν διάκριση σε αυτά που καταναλώνουν.
Πηγή: Εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Ερώτηση 7: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το παραπάνω κείµενο είναι άρθρο από ηµερήσια εφηµερίδα. Οι µαθητές ενός σχολείου,
µε αφορµή αυτό το άρθρο, συζητούν για τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα στην τάξη
στο µάθηµα της βιολογίας. Παρακάτω παρουσιάζονται µερικές από τις απόψεις τους.
Πόσο συµφωνείς µε τις παρακάτω απόψεις;

Να σηµειώσεις Χ σε ένα µόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.
Συµφωνώ
απόλυτα

α)

β)

γ)

δ)

ε)

Είναι βλακεία να µην χρησιµοποιούν το
γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι. Για
να το δίνουν για ανθρώπινη κατανάλωση
σηµαίνει ότι είναι ασφαλές.
Αφού δεν είναι αποδεδειγµένο ότι
βλάπτει και αφού πεινάνε, θα πρέπει να
το καταναλώσουν. Είναι πολυτέλεια για
όσους πεινάνε να αρνούνται τροφή.
Αφού δεν είναι σίγουρο, ότι είναι
κατάλληλο για κατανάλωση το
καλαµπόκι, καλά κάνουν να µη δεχτούν
να το καταναλώσουν. ∆εν πρέπει να
γίνουν πειραµατόζωα επειδή είναι φτωχοί.
Τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα
πρέπει να απαγορευτούν. Είναι σίγουρο
πως µια τέτοια επέµβαση του ανθρώπου
στη φύση µόνο καταστροφές θα φέρει.
∆εν πρέπει να καταναλώνεται ένα προϊόν,
αν δεν έχει αποδειχθεί η καταλληλότητα
του. Ακόµα νοµίζω ότι θα πρέπει να
γίνονται και πειράµατα που εξετάζουν
πόσο ασφαλής είναι η καλλιέργειά του για
το περιβάλλον. ∆εν κινδυνεύουν µόνο οι
άνθρωποι, κινδυνεύει και το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Συµφωνώ

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απόλυτα

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ
Κ. Καµπούρης

Στον πίνακα αναγράφονται οι χρόνοι πτήσεις για µεγάλα αεροπορικά ταξίδια
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πτήση

Χρόνος
πτήσης

Πτήση

Χρόνος
πτήσης

Αθήνα -Σιγκαπούρη

10:55

Σιγκαπούρη-Αθήνα

11:20

Ν. Υόρκη-Σιγκαπούρη

21:00

Σιγκαπούρη- Ν. Υόρκη

22:55

18:35

Σιγκαπούρη- Βανκούβερ

17:30

Πεκίνο- Σιγκαπούρη

6:10

Σιγκαπούρη-Πεκίνο

6 :10

Λος Άντζελες-Σιγκαπούρη

17:20

Σιγκαπούρη- Λος Άντζελες

16:20

Κοπεγχάγη- Σιγκαπούρη

12:10

Σιγκαπούρη-Κοπεγχάγη

12:55

Σεούλ- Σιγκαπούρη

6:25

Σιγκαπούρη-Σεούλ

6:20

Βανκούβερ (Καναδά)Σιγκαπούρη

∆ιευκρίνιση : Χρόνος πτήσης 10:55,σηµαίνει διάρκεια πτήσης 10 ώρες και 55 λεπτά
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Ερώτηση 1: ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ
Σε ποιο συµπέρασµα µπορούµε να καταλήξουµε µε βάση τα στοιχεία του πίνακα;
Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση.
Α Σε κάθε πτήση για Σιγκαπούρη, ο χρόνος προς τη Σιγκαπούρη και ο
χρόνος επιστροφής είναι ίσοι
Β Στις πτήσεις µετ’ επιστροφής για Σιγκαπούρη, η επιστροφή από τη
Σιγκαπούρη είναι συντοµότερη
Γ Κάθε πτήση µε κατεύθυνση προς την Ανατολή είναι συντοµότερη από
την επιστροφή της.
∆ Κάθε πτήση από τη Σιγκαπούρη µε προορισµό πόλη της Βόρειας Αµερικής, είναι
µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από την επιστροφή της.

Ο κ. Αλεξίου κάνοντας τη πτήση Αθήνα – Σιγκαπούρη – Αθήνα, παρατήρησε ότι
χρειάζεται διαφορετικό χρόνο να πάει στη Σιγκαπούρη απ’ ότι να επιστρέψει. Ρώτησε
το πλήρωµα αν αυτό ήταν ένα τυχαίο γεγονός και προς µεγάλη του έκπληξη, του
απάντησαν ότι αυτό συµβαίνει πάντα. Σκέφθηκε ότι αυτό θα συµβαίνει λόγω της
περιστροφής της Γης από την ∆ύση προς τη Ανατολή µε ταχύτητα κοντά στα 1300
Km/h, ενώ το αεροπλάνο κινείται µε 900 Km/h. ∆ηλαδή, όταν το αεροπλάνο κινείται
ανατολικά από την Αθήνα για τη Σιγκαπούρη, η Σιγκαπούρη κινείται και αυτή
ανατολικά λόγω της περιστροφής της Γης. Έτσι η απόσταση που διανύει το
αεροπλάνο αυξάνεται και η πτήση διαρκεί περισσότερη ώρα από την πτήση της
επιστροφής στην Αθήνα.

Ερώτηση 2: ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ
Επιβεβαιώνουν τα δεδοµένα του Πίνακα 1 την εξήγηση που έδωσε ο κ. Αλεξίου; Να
αιτιολογήσεις την απάντησή σου.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Ερώτηση 3: ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ
Για να εξηγήσει τους διαφορετικούς χρόνους πτήσης των αεροπλάνων στα ταξίδια
της επιστροφής ο κ. Αλεξίου κάνει τις παρακάτω υποθέσεις. Να κυκλώσεις το
«Σωστό» ή το «Λάθος» για κάθε υπόθεση.
Οι διαφορές στους χρόνους των πτήσεων επιστροφής
οφείλονται:

Σωστό ή Λάθος;

Στα ρεύµατα του αέρα που τροποποιούνται από την
περιστροφή της Γης και έχουν κατεύθυνση προς ανατολάς (στο
βόρειο ηµισφαίριο). Όταν το αεροπλάνο κινείται ανατολικά τα
αέρια ρεύµατα βοηθούν την κίνηση του, ενώ όταν κινείται δυτικά
εµποδίζουν την κίνηση του.

Σωστό / Λάθος

Στη διαφορά ώρας µεταξύ Αθήνας και Σιγκαπούρης. Όταν στην
Αθήνα είναι 5:00π.µ. στη Σιγκαπούρη είναι 11:00π.µ.Ετσι η
πτήση Αθήνα Σιγκαπούρη φαίνεται ότι είναι µεγαλύτερης
διάρκειας.

Σωστό / Λάθος

Στη διαφορετική ταχύτητα του αεροπλάνου. Το αεροπλάνο
κινείται µε αυξηµένη ταχύτητα όταν κινείται από την Αθήνα προς
τη Σιγκαπούρη και µε µικρότερη ταχύτητα όταν επιστρέφει στην
Αθήνα.

Σωστό / Λάθος

Ταξιδεύοντας ο κ. Αλεξίου µετ’ επιστροφής από τη Σιγκαπούρη στο Πεκίνο
παρατήρησε ότι ο χρόνος πτήσης ήταν ίδιος και για τις δυο διαδροµές. Η πτήση
Σιγκαπούρη – Πεκίνο όπως φαίνεται στο χάρτη, έχει διεύθυνση Βορρά –Νότου.
Μελετώντας το πίνακα πτήσεων της εταιρείας παρατήρησε ότι στις πτήσεις της
διεύθυνσης Βορά - Νότου δεν υπήρχαν σηµαντικές χρονικές διαφορές στις µετ’
επιστροφή πτήσεις, αντίθετα µε ότι συµβαίνει στις πτήσεις της διεύθυνσης Ανατολή ∆ύση.

Ερώτηση 4: ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ
Ποια από τις επόµενες απόψεις µπορεί να ερµηνεύσει καλύτερα την παρατήρηση
αυτή του κ. Αλεξίου. Να κυκλώσεις την άποψη που θα επιλέξεις.
Α. Πεκίνο και Σιγκαπούρη βρίσκονται στον ίδιο Μεσηµβρινό, εποµένως, η
περιστροφή της Γης δεν επηρεάζει την κίνηση των αεροπλάνων.
Β. Πεκίνο και Σιγκαπούρη βρίσκονται στον ίδιο Μεσηµβρινό, εποµένως έχουν την
ίδια ώρα. Άρα το ταξίδι προς κάθε µια από τις δυο κατευθύνσεις, διαρκεί το ίδιο.
Γ. Οι άνεµοι που πνέουν στην περιοχή, επηρεάζουν µε ίδιο τρόπο την κίνηση από
το Πεκίνο στη Σιγκαπούρη και αντίστροφα από τη Σιγκαπούρη στο Πεκίνο.
∆. Η βαρυτική δύναµη της Γης δρα µε τον ίδιο τρόπο στο ταξίδι Πεκίνο - Σιγκαπούρη
και στο ταξίδι Σιγκαπούρη - Πεκίνο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

