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Περίληψη. Η ενότητα της ζωής, η ποικιλότητα και τα προσαρµοστικά χαρακτηριστικά των οργανισµών είναι συνέπειες της εξελικτικής ιστορίας και µπορούν να κατανοηθούν µόνο υπό αυτό το φως.
Στην έρευνα αυτή επιχειρήθηκε να απεικονισθούν οι αντιλήψεις των µαθητών του ελληνικού σχολείου για µια σειρά από βασικά θέµατα που αφορούν στην εξελικτική θεωρία, ένα περίπου χρόνο µετά
την προβλεπόµενη από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα της Γ΄ Γυµνασίου διδασκαλία της.
Η έρευνα έδειξε µεν µία αναγνώριση ή και αποδοχή της ιδέας της εξέλιξης εκ µέρους της πλειονότητας των µαθητών του δείγµατος, αλλά έδειξε επίσης άγνοια για τους µηχανισµούς µε τους οποίους
συµβαίνει. Οι µαθητές αντί να χρησιµοποιούν ως «εργαλείο» την θεωρία της ποικιλοµορφικής εξέλιξης, για να ερµηνεύουν και να απαντούν σε ερωτήµατα της βιολογίας, χρησιµοποιούν εναλλακτικά
σχήµατα, που φαίνεται ότι συνεχίζουν να διατηρούν, ακόµη και αν έχουν διδαχθεί την σχετική ενότητα στο σχολείο.
Ίσως, λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσµατα, επιτυγχάναµε µια ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη διδασκαλία της εξελικτικής θεωρίας, γεγονός που είναι ζητούµενο µιας σύγχρονης εκπαίδευσης στη βιολογία, όπως άλλωστε επισηµαίνουν οι Εθνικές Ακαδηµίες όλου του κόσµου.

Εισαγωγή
Σηµασία της εξελικτικής θεωρίας για τη βιολογία και τη διδασκαλία της στο σχολείο
Η ενότητα της ζωής, η ποικιλότητα και τα προσαρµοστικά χαρακτηριστικά των οργανισµών
(µε τα οποία ασχολούνται πολλοί διαφορετικοί κλάδοι της βιολογίας) είναι συνέπειες της εξελικτικής ιστορίας και µπορούν να κατανοηθούν µόνο υπό αυτό το φως (Meagher & Futuyama 2001, Dobzhansky 1973). «Χωρίς το φως της εξέλιξης η βιολογία γίνεται ένας σωρός
από διάφορα γεγονότα, µερικά από τα οποία είναι ενδιαφέροντα ή αξιοπερίεργα, αλλά που δεν
συγκροτούν σαν σύνολο µια εικόνα µε νόηµα…’ έγραφε ο Τ. Dobzhansky (1973).
Η εξελικτική θεωρία (ΕΘ) εποµένως είναι η κεντρική ενοποιητική θεωρία της βιολογίας
(Lennox 2002, Rutledge & Warden 2000, Gould to Alters 1998, Dickerson 1990 σε Demastes
et al.1995, ΑΑΑΣ 1989,), µια ενοποιητική θεωρία, που ακόµη αναζητείται στη φυσική
(Farber 2002), η σηµαντικότερη έννοια της σύγχρονης βιολογίας (NAS 1998), µια θεωρία µε
µεγάλη ερµηνευτική δύναµη (Clough 1994, Scharmann 2005). Η κατανόηση και αποδοχή της
ΕΘ από τους µαθητές και αυριανούς πολίτες µιας κοινωνίας µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά
την πραγµάτευση κοινωνικο-επιστηµονικών θεµάτων (Sadler 2005).
Προσφάτως, την 21η Ιουνίου 2006, 67 Ακαδηµίες, ανάµεσά τους και η Ακαδηµία Αθηνών,
µέλη της Inter Academy Panel (IAP), που αντιπροσωπεύει τις Εθνικές Ακαδηµίες όλου του
κόσµου, υπέγραψαν µια κοινή διακήρυξη, που παροτρύνει γονείς και εκπαιδευτικούς να παρέχουν στα παιδιά τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέλιξη της ζωής στη Γη (IAP 2006).
Η εκπαιδευτική έρευνα
Η διεθνής εκπαιδευτική έρευνα ασχολείται εδώ και χρόνια µε προβλήµατα και δυσκολίες,
που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και σπουδαστές στην κατανόηση διαφόρων εννοιών της ΕΘ.
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Ενδεικτικά αναφέρονται µόνο οι πρώτες εργασίες, που µελέτησαν τις δυσκολίες σπουδαστών
και µαθητών στην κατανόηση του νοήµατος της φυσικής επιλογής (Brumby 1979, 1984,
Bishop & Anderson 1990), της προσαρµογής (Lucas 1971, Clough & Wood-Robinson 1985),
της εξέλιξης (Deadman & Kelly 1978, Halden 1988).
Σε µία από τις πρώτες έρευνες, που δηµοσιεύτηκαν για τις δυσκολίες των σπουδαστών στην
κατανόηση της φυσικής επιλογής, η Μ.Brumby (1979) αποκάλυψε ότι ένα πολύ µικρό µόνο
ποσοστό (18%) µιας οµάδας σπουδαστών ήταν ικανό να εφαρµόσει αυτή την έννοια σε συνηθισµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Στην ίδια έρευνα η πλειονότητα των σπουδαστών, ενώ
είχαν ήδη διδαχθεί βιολογία, πίστευε ότι οι οργανισµοί «µπορούν βαθµιαία να προσαρµόζονται σε µια αλλαγή στο περιβάλλον», εάν αυτοί «το χρειάζονται», και ως εκ τούτου εξελίσσονται.
Σκοπός της έρευνας
Στην έρευνα που παρουσιάζεται επιχειρήσαµε να απεικονίσουµε τις αντιλήψεις των µαθητών
του ελληνικού σχολείου για µια σειρά από βασικά θέµατα που αφορούν στην ΕΘ, ένα περίπου χρόνο µετά την προβλεπόµενη από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα (Α.Π.) της Γ΄ Γυµνασίου διδασκαλία της (που είναι και η τελευταία φορά που οι µαθητές διδάσκονται τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα).
Στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα (1996) στον σκοπό του µαθήµατος της Βιολογίας της Γ’
Γυµνασίου περιλαµβάνεται «Οι µαθητές να ενηµερωθούν για την εξέλιξη των οργανισµών»
και στους εκπαιδευτικούς στόχους της προβλεπόµενης ενότητας περιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι «Οι µαθητές θα πρέπει να ενηµερωθούν για την εξέλιξη των οργανισµών – να
ενηµερωθούν για την καταγωγή του ανθρώπου». Στη βάση του προαναφερθέντος Α.Π. στο
υπάρχον σχολικό βιβλίο Βιολογίας (1999) περιλαµβάνεται µια ενότητα µε τίτλο «Εξέλιξη»
και µε περιεχόµενο: Ένας περίπατος πίσω στο χρόνο - Πώς δηµιουργήθηκε το αρχείο της γης.
Παράγοντες που συµβάλλουν στην εξέλιξη α) Μεταλλάξεις β) Φυσική επιλογή γ) Αποµονώσεις
Προσαρµογή και επιβίωση. Στα αβέβαια βήµατα του ανθρώπου.
Σκοπός της έρευνας ήταν να επισηµανθούν τα θέµατα στα οποία οι αντιλήψεις των µαθητών
εµφανίζουν τη µεγαλύτερη απόκλιση από την ισχύουσα θεωρία της εξέλιξης, να γίνουν γνωστά στους εκπαιδευτικούς και να τα λαµβάνουν υπόψη τους σε µελλοντική διδασκαλία τους
της ΕΘ.
Η ταυτότητα της έρευνας
•
Το ερευνητικό εργαλείο, που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, ήταν ένα ερωτηµατολόγιο
από δύο ανοιχτές ερωτήσεις / προβλήµατα και κλειστές ερωτήσεις. Οι κλειστές ερωτήσεις
ήταν τετραβάθµιας κλίµακας. Στην επιλογή των θεµάτων, που θεωρήσαµε ότι θα έπρεπε να
διερευνήσουµε, καθώς και στην σύνθεση και επιλογή των ερωτήσεων χρησιµοποιήθηκε η
βιβλιογραφία για την ΕΘ καθώς και η βιβλιογραφία για τις απόψεις, δυσκολίες , εναλλακτικές αντιλήψεις σε θέµατα και έννοιες της ΕΘ (αναφέρονται στις παραποµπές), σχολικά εγχειρίδια κλπ. Προτιµήσαµε οι ερωτήσεις που θα περιέγραφαν τον εξελικτικό µηχανισµό να είναι ανοιχτές, έτσι που να δινόταν η δυνατότητα στους ερωτώµενους να αναπτύξουν εκτενέστερα την σκέψη τους.
•
Επιπλέον στο ίδιο ερωτηµατολόγιο οι µαθητές κλήθηκαν στο τέλος να απαντήσουν µε 1
(= Καθόλου), 2 (=Λίγο), 3=(Αρκετά) ή 4 (= Πολύ) αν έχουν διδαχθεί τη θεωρία της εξέλιξης,
και να χαρακτηρίσουν την κατανόησή τους σε αυτή.
•
Το δείγµα αποτέλεσαν 411 µαθητές από 12 διαφορετικά σχολεία της Αττικής και επαρχίας. Οι µαθητές ήταν της Α΄ Λυκείου, αφού η Γ΄ Γυµνασίου είναι η τελευταία τάξη, που οι
µαθητές του ελληνικού σχολείου διδάσκονται την εξελικτική θεωρία.
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Η συλλογή των ερωτηµατολογίων έγινε τον Μάϊο του 2006.
•
Η ανάλυση περιεχοµένου και το στατιστικό πρόγραµµα SPSS (SPSS Inc. 1999) χρησιµοποιήθηκαν στην επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων.
•

Αποτελέσµατα
α. Οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν ποια εξήγηση θα έδιναν στις ακόλουθες ανοιχτές
ερωτήσεις:
1. Στο ∆ελτίο Ειδήσεων ακούγεται µια είδηση που λέει ότι:
«Όταν πρώτο-κυκλοφόρησαν τα εντοµοκτόνα ήταν πολύ αποτελεσµατικά στην εξόντωση µυγών και κουνουπιών. Σήµερα, σχεδόν 30 χρόνια µετά, τα εντοµοκτόνα είναι πολύ λιγότερο αποτελεσµατικά».

Πώς θα το εξηγούσες;
Οι απαντήσεις στην 1η ερώτηση µας έδειξαν ότι:
•
Το 65 % των µαθητών θεώρησε ότι τα έντοµα απέκτησαν νέα χαρακτηριστικά µε τους
ακόλουθους τρόπους:
- Το 41.4% των µαθητών θεώρησε «τα έντοµα απέκτησαν ανοσία, αντισώµατα, άµυνα, µέσα
προστασίας κ.ά.»
- Το 20.2% των µαθητών θεώρησε ότι τα έντοµα «συνήθισαν, προσαρµόστηκαν, εξοικειώθηκαν… , µεταλλάχθηκαν ... κλπ»
- Το 3.4% των µαθητών απάντησε χρησιµοποιώντας ανθρωποµορφικές εκφράσεις (Τα έντοµα µαθαίνουν να…, γνωρίζουν την επίδραση των εντοµοκτόνων, …νοιώθοντας ότι απειλούνται βρίσκουν τρόπους να προστατεύονται…)
•
Το 15.6% των µαθητών επικαλέστηκε άλλους λόγους: ότι «τα εντοµοκτόνα είναι λιγότερο
αποτελεσµατικά – τα κάνουν λιγότερο αποτελεσµατικά (για διάφορους λόγους π.χ. λόγω συµφερόντων των εταιρειών, για να είναι λιγότερο επικίνδυνα για τον άνθρωπο), λόγω της µόλυνσης
της ατµόσφαιρας κλπ»
•
Το 19.4% των µαθητών έδωσε ταυτολογικές απαντήσεις επαναλαµβάνοντας στοιχεία της
ερώτησης, δεν απάντησε καθόλου ή απάντησε ότι «δεν γνωρίζει» ή έδωσε απαντήσεις µη ταξινοµήσιµες.
2. Σ ένα νησί, όπου φυσούν συνεχώς δυνατοί άνεµοι, ζει ένα είδος εντόµων που είναι «άφτερα»
- δηλαδή µε µικρά ατροφικά φτερά, µε τα οποία δεν µπορούν να πετάξουν. Αυτό το χαρακτηριστικό τους τα βοηθά να µη παρασύρονται από τον άνεµο στη θάλασσα, όπου θα πνίγονταν.
Μπορείς να δώσεις µια εξήγηση για το πώς έγινε αυτό το είδος των εντόµων στο νησί;
Το 59.2% θεώρησε ότι το είδος προέκυψε µε τους ακόλουθους τρόπους:
- Το 27.6% των µαθητών απάντησε ότι «το σώµα διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες
επιβίωσης στο χώρο τους – για την προστασία τους, «έγινε» από τη φύση…, δηµιουργήθηκαν
έτσι για να…, κλπ.»
- Το 22.1% των µαθητών απάντησε ότι «τα έντοµα προσαρµόζονται ανάλογα µε το περιβάλλον για να…, εξελίχθηκαν για να προσαρµοστούν, …κλπ».
- Το 9.5% των µαθητών απάντησε ότι «ατρόφησαν τα φτερά των εντόµων, επειδή: σταµάτησαν να τα χρησιµοποιούν – έσπασαν από τον αέρα και στη συνέχεια κληρονοµήθηκε κλπ.»
•
Ένα µικρό ποσοστό : Το 7.4% των µαθητών απάντησε ότι «τα έντοµα γεννήθηκαν έτσι –
ζούσαν και έντοµα µε φτερά και χάθηκαν – διασταυρώθηκαν δύο είδη εντόµων και προέκυψε
αυτό το είδος …κλπ.»
•
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Το 33.3% έδωσε ταυτολογικές απαντήσεις επαναλαµβάνοντας στοιχεία της ερώτησης,
δεν απάντησε καθόλου ή απάντησε ότι «δεν γνωρίζει» ή έδωσε απαντήσεις µη ταξινοµήσιµες.
•

β. Οι απαντήσεις των µαθητών στις κλειστές ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες:
(τα ποσοστά των µαθητών που παρουσιάζονται ιεραρχηµένα είναι τα ποσοστά που έχουν υιοθετήσει την επιστηµονική άποψη)
•
Με το ότι «Όλοι οι οργανισµοί στη γη εµφανίστηκαν την ίδια χρονική στιγµή», το
89.3% διαφωνεί (68.9% Απόλυτα και το 20.4% Μάλλον διαφωνεί, και σωστά, υιοθετώντας
την επιστηµονική άποψη). Ένα 5.4% των µαθητών συµφωνεί και επίσης το 5.4% ∆εν γνωρίζει – ∆εν απαντά.
•
Με το ότι «Πριν από εκατοµµύρια χρόνια υπήρχαν τα ίδια ακριβώς είδη φυτών και
ζώων µε αυτά που υπάρχουν σήµερα», το 86.2% διαφωνεί (53.8% Απόλυτα και το 32.4%
Μάλλον διαφωνεί, υιοθετώντας την επιστηµονική άποψη). Το 5.1% ∆εν γνωρίζει – ∆εν απαντά.
•
Το 77.6% των µαθητών αναγνωρίζει (το 40.9% απόλυτα και το 36.7% µάλλον, υιοθετώντας την επιστηµονική άποψη) ότι «Τα είδη που υπάρχουν σήµερα είναι αποτέλεσµα εξελικτικών διαδικασιών, που έχουν συµβεί εδώ και εκατοµµύρια χρόνια». Το 11.7% δεν το αναγνωρίζει και το 10.7% «∆εν γνωρίζει – ∆εν απαντά».
•
Το 63% των µαθητών διαφωνεί (το 24.3% µάλλον και το 38.7% απόλυτα, υιοθετώντας την επιστηµονική άποψη), µε το ότι «Κανένα είδος ζώου από όσα ζούσαν στη γη δεν είχε
εξαφανισθεί µέχρι την εµφάνιση του ανθρώπου». Ενώ το 18% συµφωνεί. Και το 19% «∆εν
γνωρίζει – ∆εν απαντά».
•
Το 58.6% δέχεται (απόλυτα 27.7% και µάλλον το 30.9%, υιοθετώντας την επιστηµονική άποψη) ότι «Ο άνθρωπος έχει προκύψει από κατώτερες µορφές ζωής». ∆εν το δέχεται το
21.9% των µαθητών και το 19.5% «∆εν γνωρίζει – ∆εν απαντά».
•
Την αντίληψη ότι «Όλα τα είδη των οργανισµών είναι απόγονοι ενός κοινού µακρινού
προγόνου» συµµερίζεται (υιοθετώντας την επιστηµονική άποψη) το 53.3% των µαθητών,
31.9% Μάλλον και το 21.4% απόλυτα. ∆εν τη συµµερίζεται το 30.4%, ενώ το 18.7% «∆εν
γνωρίζει – ∆εν απαντά».
•
Την αντίληψη ότι «Σε κάποια περίοδο οι άνθρωποι συνυπήρχαν µε τους δεινοσαύρους»
δεν αποδέχεται (υιοθετώντας την επιστηµονική άποψη) το 46.7% των µαθητών, 26.5% Απόλυτα και το 20.2% Μάλλον. Το 34.5% θεωρεί ότι συνυπήρχαν. Το 18.7% «∆εν γνωρίζει –
∆εν απαντά».
•
Μόνο το 26.8% των µαθητών αναγνωρίζει (υιοθετώντας την επιστηµονική άποψη)
ότι «Η εξέλιξη αφορά αλλαγές σε πληθυσµούς - όχι σε άτοµα» (το 16.3 µάλλον και το 10.5%
απόλυτα). Το 46.7% διαφωνεί και το 26.5% «∆εν γνωρίζει – ∆εν απαντά».
•
Μόνο το 24.1% των µαθητών διαφωνεί (7.1% Απόλυτα – 17% Μάλλον, υιοθετώντας
την επιστηµονική άποψη) µε το ότι «Η εξέλιξη αποκαλείται θεωρία, επειδή δεν είναι τεκµηριωµένη». Το 42.1% συµφωνεί µε αυτή την αντίληψη και το 33.8% «∆εν γνωρίζει – ∆εν απαντά».
•
Μόνο το 23.6% διαφωνεί (το 7.5% µάλλον και το 16.1% απόλυτα, υιοθετώντας την
επιστηµονική άποψη) µε την αντίληψη ότι «Στον αγώνα για την επιβίωση η φυσική επιλογή
ευνοεί τα άτοµα που είναι δυνατότερα». Το 63% των µαθητών αποδέχεται αυτή την αντίληψη
και το 13.4% «∆εν γνωρίζει – ∆εν απαντά».
•
Μόνο το 16.6% δεν δέχεται (υιοθετώντας την επιστηµονική άποψη) ότι «Νέα γνωρίσµατα εµφανίζονται στους οργανισµούς, επειδή τα χρειάζονται για να επιβιώσουν».Το 59.3%
συµφωνεί (το 31.6% απόλυτα και το 27.7% Μάλλον), ενώ το 24.1% «∆εν γνωρίζει – ∆εν απαντά».
γ. Συσχετίσεις
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Οι συσχετίσεις των απαντήσεων οδήγησαν σε στατιστικά σηµαντικές σχέσεις. Παρουσιάζονται κάποιες εξ αυτών:
Η συσχέτιση των απαντήσεων των µαθητών α) για το κατά πόσον έχουν διδαχθεί την
εξέλιξη σε προηγούµενες τάξεις και β) την αντίληψη ότι «η εξέλιξη αφορά αλλαγές σε πληθυσµούς, όχι σε άτοµα» αποδείχθηκε στατιστικά σηµαντική µε p-value 0,000 < 0,05 και έδειξε
ότι:
- Το 71% των µαθητών του δείγµατος που δηλώνουν ότι έχουν διδαχθεί την εξέλιξη «Πολύ»
διαφωνεί µε την επιστηµονική άποψη, δηλαδή αγνοεί το θέµα.
- Επίσης, το 49,6% των µαθητών του δείγµατος που δηλώνουν ότι έχουν διδαχθεί την εξέλιξη
«Αρκετά» διαφωνεί µε την επιστηµονική άποψη, δηλαδή αγνοεί το θέµα.
•

Η συσχέτιση των απαντήσεων των µαθητών α) για το κατά πόσον έχουν διδαχθεί την
εξέλιξη σε προηγούµενες τάξεις και β) την αντίληψη ότι «στον αγώνα για την επιβίωση η φυσική επιλογή ευνοεί τα άτοµα που είναι δυνατότερα», αποδείχθηκε στατιστικά σηµαντική µε pvalue 0,063<0,1 και έδειξε ότι:
- Tο 19,4% των µαθητών του δείγµατος που θεωρούν ότι έχουν διδαχθεί την εξέλιξη «Πολύ»
σε προηγούµενες τάξεις υιοθετεί την επιστηµονική άποψη.
- Επίσης, το 23,9% των µαθητών του δείγµατος που θεωρούν ότι έχουν διδαχθεί την εξέλιξη
αντιστοίχως «Αρκετά» σε προηγούµενες τάξεις υιοθετεί την επιστηµονική άποψη.
- Αντιθέτως µεγάλα ποσοστά, όπως το 80,6% των µαθητών του δείγµατος που δηλώνουν ότι
έχουν διδαχθεί την εξέλιξη αντιστοίχως «Πολύ», συµφωνούν µε την εναλλακτική αντίληψη –
την µη επιστηµονική.
- Επίσης, το 65,8% των µαθητών του δείγµατος που δηλώνουν ότι έχουν διδαχθεί την εξέλιξη «Αρκετά» συµφωνεί µε την εναλλακτική αντίληψη – την µη επιστηµονική.
•

Η συσχέτιση των απαντήσεων των µαθητών του δείγµατος α) για το «κατά πόσον έχουν κατανοήσει την θεωρία της εξέλιξης» και β) πώς αντιµετωπίζουν την αντίληψη ότι «η
εξέλιξη αφορά αλλαγές σε πληθυσµούς, όχι σε άτοµα» αποδείχθηκε στατιστικά σηµαντική µε
p-value 0,000<0,05 και έδειξε ότι:
- Tο 32,3% των µαθητών του δείγµατος που απαντούν ότι έχουν κατανοήσει την θεωρία της
εξέλιξης «Πολύ» υιοθετεί την επιστηµονική άποψη.
- Tο 34,1% των µαθητών που απαντούν ότι έχουν κατανοήσει την θεωρία της εξέλιξης «Αρκετά» υιοθετεί την επιστηµονική άποψη.
Η - κατά δήλωση - κατανόησή τους της ΕΘ δεν έχει επηρεάσει την υιοθέτηση της επιστηµονικής άποψης σε αυτό το θέµα.
•

Σχόλια, συµπεράσµατα και συνέπειες για την διδακτική πράξη
α. Μεγάλα ποσοστά µαθητών (78%-90%) δείχνουν να αναγνωρίζουν ότι οι οργανισµοί στη
γη έχουν προκύψει από εξελικτικές διαδικασίες, που έχουν λάβει χώρα µέσα σε εκατοµµύρια
χρόνια. Ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών, επίσης, δείχνει να δέχεται την καταγωγή του ανθρώπου από «κατώτερες µορφές ζωής».
β. Οι µισοί περίπου των µαθητών του δείγµατος συµφωνούν µε την θεωρία της κοινής προέλευσης των οργανισµών.
γ. Ένα ποσοστό των µαθητών του δείγµατος (περίπου 40%) έχει επιφυλάξεις για την γνώση
µας για το παρελθόν, εφόσον δεν υπήρξαν αυτόπτες µάρτυρες των γεγονότων της εξέλιξης.
δ. Ένα ποσοστό µαθητών του δείγµατος (42%) θεωρεί ότι «η εξέλιξη αποκαλείται θεωρία,
επειδή δεν είναι τεκµηριωµένη». Ενώ θα έπρεπε έως τώρα να έχει γίνει σαφές στους µαθητές
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στα µαθήµατα των Επιστηµών ότι η έννοια θεωρία αναφέρεται «στο σύνολο προτάσεων, υποθέσεων, αρχών, ιδεών που είναι οργανωµένες σε ένα λογικό σύστηµα, το οποίο περιγράφει
ή ερµηνεύει ένα φαινόµενο, γεγονός ή τρόπο δράσεως» (Λεξικό Μπαµπινιώτη, 1998) ή «µια
καλά τεκµηριωµένη εξήγηση µιας πλευράς του φυσικού κόσµου, που µπορεί να ενσωµατώσει
γεγονότα, νόµους, συµπεράσµατα και ελεγµένες υποθέσεις» (National Academy of Sciences,
1998). Ένα επίσης µεγάλο ποσοστό µαθητών δεν έχει γνώµη για αυτό το θέµα.
ε. Το γεγονός ότι αξιοσηµείωτα ποσοστά µαθητών θεωρούν ότι είδη ζώων που ζούσαν στη
γη δεν είχαν εξαφανισθεί πριν την εµφάνιση του ανθρώπου ή θεωρούν ότι οι άνθρωποι συνυπήρχαν µε τους δεινοσαύρους µας δείχνουν άγνοια για την ιστορία των οργανισµών στη γη.
στ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο ένα περιορισµένο ποσοστό µαθητών του δείγµατος (27%)
έχει αντιληφθεί ότι η βιολογική εξέλιξη αναφέρεται σε αθροιστικές αλλαγές, που συµβαίνουν
σε ένα πληθυσµό, µε το πέρασµα του χρόνου. Ότι οι οργανισµοί ως άτοµα δεν εξελίσσονται,
και ότι οι πληθυσµοί εξελίσσονται. Οι µαθητές δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί ότι: επειδή
τα άτοµα σε ένα πληθυσµό ποικίλουν, µερικά άτοµα στον πληθυσµό µπορούν καλύτερα να
επιβιώνουν και να αναπαράγονται σε δεδοµένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτά τα άτοµα,
γενικά, επιβιώνουν και παράγουν περισσότερους απογόνους, κατά συνέπεια «περνούν» τα
πλεονεκτικά τους γνωρίσµατα στην επόµενη γενιά. Έτσι µε το χρόνο ο πληθυσµός αλλάζει.
Μάλιστα οι συσχετίσεις έδειξαν ότι µεγάλα ποσοστά µαθητών, που δηλώνουν ότι έχουν διδαχθεί και έχουν κατανοήσει ικανοποιητικά την εξέλιξη, διαφωνούν µε την επιστηµονική άποψη ότι η εξέλιξη αφορά αλλαγές σε πληθυσµούς, όχι σε άτοµα.
ζ. Σχετικές µε την προηγούµενη διαπίστωση είναι οι απαντήσεις των µαθητών στις ανοιχτές
ερωτήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι οι µαθητές δεν έχουν αντιληφθεί και ως εκ τούτου δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν την έννοια της φυσικής επιλογής, ενώ χρησιµοποιούν άλλα σχήµατα απαντήσεων.
Οι απαντήσεις στις ανοιχτές ερωτήσεις δείχνουν, επίσης, ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν τον
επιστηµονικό όρο «προσαρµογή» µε αυθαίρετο τρόπο, όχι µε το νόηµα που έχει στην ΕΘ η
έννοια, αλλά µε το νόηµα που έχει στην καθηµερινή γλώσσα. Στην ΕΘ όµως, ως «προσαρµογή αναφέρεται κάθε κληρονοµήσιµο χαρακτηριστικό, που αυξάνει τη δυνατότητα επιβίωσης
και αναπαραγωγής ενός οργανισµού µέσω της φυσικής επιλογής. Η διαδικασία της προσαρµογής είναι αυστηρά παθητική. Άτοµα, που δεν διαθέτουν προσαρµογή τόσο καλή όσο κάποια άλλα, εξαλείφονται, αλλά και τα άτοµα που επιβιώνουν δεν συµβάλλουν στο να γίνουν
καλύτερα προσαρµοσµένα µε κάποιες ειδικές δραστηριότητες» (Mayr 2001).
η. Μάλιστα, ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών (60%) – όπως φαίνεται από την απάντηση που
επιλέγει στις κλειστές ερωτήσεις - θεωρεί ότι τα νέα γνωρίσµατα των οργανισµών εµφανίζονται, επειδή οι οργανισµοί τα χρειάζονται για να επιβιώσουν.
θ. Αποκαλύπτεται, επίσης, ότι η πλειονότητα των µαθητών (63%) θεωρεί ότι στον αγώνα για
την επιβίωση η φυσική επιλογή ευνοεί τα δυνατότερα άτοµα. Η εναλλακτική αυτή αντίληψη
πιθανόν να προκύπτει, όταν στην διατύπωση «επιβίωση των καλύτερα προσαρµοσµένων», καλύτερα προσαρµοσµένα θεωρούνται «άτοµα µεγαλύτερα, δυνατότερα ή εξυπνότερα». Ενώ η
ΕΘ αναφέρεται σε άτοµα που µπορούν να επιβιώνουν και αναπαράγονται σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον.
Μάλιστα η συσχέτιση έδειξε ότι µεγάλα ποσοστά µαθητών, που δηλώνουν ότι έχουν διδαχθεί και έχουν κατανοήσει ικανοποιητικά την εξέλιξη, υιοθετούν την αντίληψη ότι στον αγώνα για την επιβίωση η φυσική επιλογή ευνοεί τα δυνατότερα άτοµα.
Συνοψίζοντας: η έρευνα στις αντιλήψεις των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
ελληνικού σχολείου για έννοιες της εξελικτικής θεωρίας έδειξε µεν µία αναγνώριση ή και
αποδοχή της ιδέας της εξέλιξης εκ µέρους της πλειονότητας των µαθητών του δείγµατος, αλλά έδειξε άγνοια για τους µηχανισµούς, µε τους οποίους συµβαίνει.
Οι µαθητές αντί να χρησιµοποιούν ως «εργαλείο» την θεωρία της ποικιλοµορφικής εξέλιξης,
για να ερµηνεύουν και να απαντούν σε ερωτήµατα της βιολογίας, χρησιµοποιούν εναλλακτι∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
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κά σχήµατα σαν και αυτά που επικρατούσαν, πριν αντικατασταθούν από την δαρβινική θεωρία. Και φαίνεται ότι συνεχίζουν να διατηρούν αυτές τις αντιλήψεις, ακόµη και αν έχουν διδαχθεί την σχετική ενότητα στο σχολείο.
Ίσως, λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσµατα, επιτυγχάναµε µια ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη διδασκαλία της εξελικτικής θεωρίας, γεγονός που είναι ζητούµενο µιας
σύγχρονης εκπαίδευσης στη βιολογία, όπως άλλωστε επισηµαίνουν οι Εθνικές Ακαδηµίες
όλου του κόσµου.
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