Δηζαγσγή
Η παξνύζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο κε
εξσηεκαηνιόγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Απξίιην
2007 ζε επηά ηκήκαηα γπκλαζίσλ (γ΄ ηάμε) θαη επηά ηκήκαηα ιπθείσλ (β΄
ηάμε) ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο.

Πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηειεί ε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε όπνπ επί πνιιά ρξόληα
ην κάζεκα απηό δελ απνηειεί αληηθείκελν πξνγξακκάησλ θαη εμεηάζεσλ
ιπθείνπ θαη κεηαιπθεηαθήο / πξνπαλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, ζε αληίζεζε
κε ην γεγνλόο όηη ήδε ζε δύν παλεπηζηήκηα ππάξρνπλ ηώξα ζπνπδέο πνπ
νδεγνύλ ζε πηπρίν γεσγξαθίαο.
Η απνπζία ηέηνησλ δηαδηθαζηώλ 1) δελ επηηξέπεη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα
εμεηάζεσλ / βαζκνινγήζεσλ, 2) δελ εληζρύεη ηε γεσγξαθηθή γλώζε θαη
εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πξάκα πνπ 3) δηαθνξνπνηεί
εθπαηδεπηηθά ηε ρώξα από ην γεσ-πνιηηηζκηθό ηεο πεξηβάιινλ θαη ηε
γεσπνιηηηθή ηεο γεηηνληά.

ηόρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη:
1) λα πνζνηηθνπνηεζεί ε επάξθεηα/αλεπάξθεηα ησλ εξσηώκελσλ ζε απιά δεηήκαηα «γεσγξαθίαο
άηιαληα» θαη δηνηθεηηθήο γεσγξαθίαο ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ (π.ρ. Σα Γξεβελά είλαη πόιε ηεο
Θξάθεο;)∙
2) λα δηεξεπλεζεί ε επάξθεηα/αλεπάξθεηα ησλ εξσηώκελσλ ζε πνηθίια ζέκαηα ζηνηρεηώδνπο
γεσγξαθηθήο θνπιηνύξαο (νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο [π.ρ. Κνληά ζε πνηα
πόιε βξίζθεηαη ε Αξραία Οιπκπία;])∙
3) λα αλαδεηρζεί ε ελδερόκελε (θαη αλακελόκελε) δηαθνξηθή ζπκπεξηθνξά καζεηώλ/καζεηξηώλ πνπ
κέρξη ηώξα πνιύ ιίγν θαίλεηαη λα έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο δηδαζθάινπο
γεσγξαθίαο∙
4) λα δηεξεπλεζεί ε ελδερόκελε δηαθνξηθή ζπκπεξηθνξά παηδηώλ γπκλαζίνπ/ παηδηώλ ιπθείνπ πνπ
ζα νθείιεηαη α) ζην γεγνλόο ηεο δηαθνξάο ειηθίαο θαη β) ζην αληίξξνπν (όκσο) γεγνλόο όηη δελ
δηδάζθεηαη γεσγξαθία ζην ιύθεην∙
5) λα αλαδεηρζνύλ κεξηθέο δνκέο γεσγξαθηθήο γλώζεο, π.ρ. ε ελεξγεηηθή «πνιενγλσζία» αλά
πεξηθέξεηα∙ θαη
6) λα ζπζρεηηζηεί ε απόδνζε ησλ παηδηώλ ηνπ –εζληθνύ θαη δηεζλνύο– αζελατθνύ «melting pot» κε
ηελ πξνέιεπζε ηνπ λνηθνθπξηνύ ζην νπνίν αλήθνπλ (π.ρ. γνλείο Έιιελεο/γνλείο αιινδαπνί, γνλείο
Αζελαίνη/γνλείο επαξρηώηεο, κηθηά ειιεληθά δεπγάξηα θαη κηθηά δηεζλή δεπγάξηα).

Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο έξεπλαο:
Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζε θάζε ηκήκα, δηήξθεζε κηα δηδαθηηθή
ώξα, ρσξίο λα ππάξμεη ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε∙ πεξηιάκβαλε 103 εξσηήζεηο
ρσξηζκέλεο ζε επηά νκάδεο.

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έιαβαλ κέξνο 398 παηδηά (νη
ζηξνγγπιεύζεηο έγηλαλ ζην 400) κε επηδόζεηο πνπ εθθξάδνληαη 1) από
βαζκνινγηθό κέζν όξν πεξίπνπ 50% (= 48,78%) θαη 2) αλώηεξε επίδνζε 91%
(94 απαληήζεηο ζηηο 103 εξσηήζεηο).

Από όιεο ηηο εξσηήζεηο, ε ιηγόηεξν επλνεκέλε (1,75%) ππήξμε απηή πνπ δεηά
ηνπνζέηεζε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ηεο Αξραίαο Ιζώκεο θαη ε πεξηζζόηεξν
επλνεκέλε είλαη απηή πνπ δεηά ζπζρεηηζκό ηνπ Παξζελώλα κε κηα πόιε (90,
50%).

Μπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ην ζπκπιήξσκα (100-90,50 =) 9,5% ζα απνηειεί
ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ αδηαθόξεζαλ γηα ην αλώλπκν θαη κε
βαζκνινγνύκελν ηεζη. Αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο.

Δπαιήζεπζε ππνζέζεσλ
Σν θαιύηεξν γξαπηό κε 94 ζσζηέο απαληήζεηο (από ηηο 103 εξσηήζεηο) πξνέξρεηαη από αγόξη, ελώ πην
θάησ ζηελ θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα βαζκνινγία, ηα επόκελα ηξία γξαπηά κε επίδνζε άλσ ησλ 90
ζσζηώλ απαληήζεσλ, πξνέξρνληαη επίζεο από αγόξηα, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ 7 ζέζεηο ζηηο πξώηεο
δέθα κε θαιύηεξα γξαπηά. Η δηαθνξηθή επίδνζε αγνξηώλ/θνξηηζηώλ ζηελ Διιάδα θαη αιινύ είλαη
γεληθά παξαηεξεκέλε, σζηόζν ε έξεπλά καο δελ καο επέηξεςε λα πξνβνύκε ζε γεληθόηεξε
επαιήζεπζε, όπσο θαίλεηαη από ηηο αλαιπηηθέο επηδόζεηο θαηά θύιν θαη ειηθία:

ΜΟ ΒΑΘ = Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο σο εθαηνζηηαίν πνζνζηό (%) ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ.

Απόδνζε ησλ παηδηώλ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ λνηθνθπξηνύ
ηα πεξηζζόηεξα από 40.000 πνιππαξακεηξηθά δεδνκέλα πνπ ρξεηάζηεθε λα επεμεξγαζηνύκε δελ
επηκείλακε ηδηαίηεξα ζε αληηζηνηρήζεηο επηδόζεσλ θαη πξνέιεπζεο γνλέσλ. Ωζηόζν επηζεκάλακε
πιεζώξα επηηπρώλ απαληήζεσλ πνπ απνδώζακε ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ λνηθνθπξηνύ. Ο Πίλαθαο πνπ
πξνέθπςε από ηα πξώηα αξρεηνζεηεκέλα 24 θύιια εξσηεκαηνινγίνπ (ΦΔ) παηδηώλ γπκλαζίνπ κε
(δύν) έιιελεο γνλείο αλαδεηθλύεη, ελδεηθηηθά, ην θαιεηδνζθνπηθό αλζξώπηλν πεξηερόκελν ησλ
ζρνιηθώλ ηάμεσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Δίλαη θαλεξό όηη ζα κπνξνύζε λα γίλεη κηα αμηνπνίεζε απηνύ
ηνπ δπλακηθνύ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γεσγξαθίαο.

Σα αιινδαπά παηδηά
Σν πξώην γξαπηό από αιινδαπό παηδί (αγόξη), από 55 ζπλνιηθά ζπκκεηνρέο
αιινδαπώλ καζεηώλ/καζεηξηώλ, βξίζθεηαη ζηε 18ε ζέζε κε 84 απαληήζεηο θαη
αθνινπζνύλ ελαιιάμ (θνξίηζηα θαη αγόξηα) ζηηο ζέζεηο 60, 93, 101 θαη 111 θαη
παξαθάησ.
Δπίζεο ζηηο ηειεπηαίεο 40 ζέζεηο επξίζθνληαη 11 αιινδαπά παηδηά (4 αγόξηα θαη
7 θνξίηζηα). Γελ θάλακε ζπζηεκαηηθόηεξε αλάιπζε γηα ηα αιινδαπά παηδηά.

Γλώζε ησλ πόιεσλ
Όπσο είπακε, ην ζύλνιν ησλ 400 πεξίπνπ παηδηώλ απέδσζε, θαηά κέζν όξν, κόλν ην
ήκηζπ (48,78%) ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ.
Λακβάλνληαο επηπιένλ ππόςε ην γεγνλόο όηη ζε κεξηθέο εξσηήζεηο ζεσξήζεθαλ ζσζηέο
γεληθόηεξεο απαληήζεηο (π.ρ. ηνπ ηύπνπ «Κεθαινληά», όπσο «Κέξθπξα», «Λεπθάδα»),
ιόγσ παληεινύο απνπζίαο ιεπηνκεξέζηεξσλ απαληήζεσλ (π.ρ. ηνπ ηύπνπ «Αξγνζηόιη»,
«Λεμνύξη» πνπ ζα πξνζδηόξηδαλ πόιε θαη όρη λεζί), ν κέζνο όξνο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ
ππνινγηζζέληνο.
Δμάιινπ, πνιιέο απαληήζεηο ηνπ ηύπνπ «Κνινζζόο ηεο Ρόδνπ» δελ απνξξένπλ από
γεσγξαθηθή γλώζε, ελώ εμάιινπ ε απάληεζε «Γηνλύζηνο νισκόο» δελ νθείιεηαη ζε
πξαγκαηηθέο γεσγξαθηθέο ζρνιηθέο γλώζεηο.
εκεηώλνπκε όηη ζηελ εξώηεζε όπνπ αλαθέξεηαη «ζπιιεθηηθά» ε Κεθαινληά, σο πόιε
ηνπ Ινλίνπ, παξαιείπνληαη νινζρεξώο νη ιηκεληθέο πόιεηο Πξέβεδα θαη Ηγνπκελίηζα.
Αο επηζεκάλνπκε εδώ όηη εάλ ην Ναβαξίλν (γλσζηό από ηε Ναπκαρία) δελ είρε
κεηνλνκαζηεί ζε Πύιν θαη ην ηνπξθηθό όλνκα Δληηξλέ (Edirne) δελ είρε δησρζεί ζηε
γιώζζα καο από ην ζρεδόλ «αιπηξσηηθό» εμσλύκην Αδξηαλνύπνιε, ε γεσγξαθηθή γλώζε
ησλ παηδηώλ ζα εκθαληδόηαλ εληζρπκέλε.

Γεληθά, ζε πνιιέο
εξσηήζεηο ζπκβαίλεη ε
πξώηε πην ζπρλή απάληεζε
λα ζπγθεληξώλεη κεγάιν
πνζνζηό πξνηηκήζεσλ (ίζν
π.ρ. κε ην έλα ηξίην ηνπ
ζπλόινπ ησλ αλαθνξώλ)
ππό ηύπν «ζθξαγίδαο» ηεο
αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο ή
λα επηιέγνληαη θαηά
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία νη
ίδηεο απαληήζεηο (π.ρ. ε
ηξηάδα ΑιεμαλδξνύπνιεΞάλζε-Κνκνηελή).

Αληί γηα ζπκπεξάζκαηα: Γηαηί πξσηαγσληζηεί
ε Αξάρνβα ζην εξσηεκαηνιόγην;
Έλα από ηα πςειόηεξα πνζνζηά ζσζηώλ απαληήζεσλ
γηα πόιε αθνξά ηελ Αξάρνβα κε 50,75% ελώ, ζηελ ίδηα
νκάδα, ε Κόξηλζνο ζπγθεληξώλεη 51,50% θαη
(νιόθιεξε) ε Κξήηε 59,25%.
Η Αξάρνβα κάιηζηα, αλ ζπγθξηζεί κε ηνπο ηόπνπο ηεο
αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρώξαο, θαηέρεη έλα
ζεκαληηθό πξνβάδηζκα (κε κόλε εμαίξεζε ηελ Κλσζό).
Δλώ είλαη επράξηζην πνπ κηα ζύγρξνλε κηθξή ειιεληθή
επαξρησηηθή πόιε είλαη έληνλα ραξηνγξαθεκέλε ζην
λνεηηθό ράξηε (δειαδή ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο γλώζεηο)
ηεηξαθνζίσλ παηδηώλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, ε απάληεζε ζην
εξώηεκα ηνπ αλσηέξσ ηίηινπ δελ είλαη ό,ηη ην θαιύηεξν
ζα επηζπκνύζε έλαο δάζθαινο γεσγξαθίαο.

Απηό πάλησο πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ν «πνιηηηθά νξζόο»
ιόγνο ελόο δαζθάινπ γεσγξαθίαο, ην θάλεη κε ην
απξνζδόθεην μέζπαζκά ηνπ έλαο καζεηήο ιπθείνπ (ζην ΦΔ
κε αξηζκό 72 θαη 84 απαληήζεηο ζσζηέο).
Ούηε ιίγν νύηε πνιύ, ν έθεβνο απηόο θάλεη έλα θήξπγκα
γεσγξαθηθήο εζηθήο γηα ην ρώξν θαη γηα ηε ζρέζε κε απηόλ –
άξα θαη ζρεηηθά κε ηε γλώζε γη’ απηόλ: «Πάνε όλοι ζηην
Απάσοβα για να δοςν ηο ηίποηα, γιαηί οςζιαζηικά πάνε εκεί όσι
για να απολαύζοςν ηο ηοπίο αλλά για διαζκέδαζη, η οποία
ζηην εποσή μαρ είναι έναρ καηακλςζμόρ… Λςπάμαι πος η
Απάσοβα και η Μύκονορ (ηο καλοκαίπι) γίνονηαι πόλορ έλξηρ
για ηοςρ ανεγκέθαλοςρ»…
Χσξίο λα πηνζεηνύκε ηνλ ηειεπηαίν ραξαθηεξηζκό,
αλαγλσξίδνπκε πάλησο πσο ν «72» είλαη έλαο δηθόο καο. Όρη
όκσο απιά γηα ηελ θξηηηθή ηνπ. Κνηηάμηε ηελ απάληεζε πνπ
δίλεη ζηελ «Πύιν» (7ε Οκάδα, 6ε εξώηεζε): «Σν βαζύηεξν
ζεκείν ηεο Μεζνγείνπ». Μήπσο πεηξάδεη πνπ μέραζε ην
Ναβαξίλν θαη ηε λαπκαρία ηεο απειεπζέξσζήο καο;

Σέινο

Εςσαπιζηούμε

