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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη, 160 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε δηαηχπσζή 

ηεο, ζηελ πξψηε γξακκή ηεο νξζνινγηθήο εξκελείαο ηνπ θφζκνπ πνπ µαο πεξηβάιιεη, θαζψο 

απνηειεί ηελ θεληξηθή θαη ελνπνηφ Θεσξία ηεο Βηνινγίαο. Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο 

παξακέλεη, φκσο, έλα απφ ηα ζέκαηα ηεο επηζηήκεο πνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ 

αγλνεί, δελ θαηαλνεί, ακθηζβεηεί ή απνξξίπηεη. ε απηή ηελ εξγαζία δηεξεπλψληαη νη ζηάζεηο 

θαη απφςεηο (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε απνδνρή θαη ε θαηαλφεζε) ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ 

ησλ ηεζζάξσλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ (ΔΚΠΑ, ΑΠΘ, 

Παηξψλ, Κξήηεο) ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019, ζε κηα ζεηξά απφ βαζηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο, θαη ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ (δηδαθηέα θαη 

εμεηαζηέα) χιε πνπ δηδάρζεθαλ ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ιίγνπο κφλν 

κήλεο λσξίηεξα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ 

επεξεάδεηαη ε απνδνρή θαη ε θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. Απφ ηελ έξεπλα θαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο απνδέρνληαη ηελ Θεσξία ηεο Δμέιημεο 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη ηελ θαηαλννχλ. Μάιηζηα, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ε απνδνρή δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ, ελψ 

αληηζέησο ε θαηαλφεζε επεξεάδεηαη απφ δπν δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο. Σέινο, ε έξεπλα 

αλαδεηθλχεη θαη αξθεηέο παξαλνήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο θαη 

ηνπο κεραληζκνχο ηεο. 
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ABSTRACT 

 

The Theory of Evolution remains still, 160 years after it has first been published, the basic 

scientific interpretation of the world surrounding us since it is the main and unifying 

scientific theory of Biology. Yet, the Theory of Evolution remains one of the science areas a 

large number of people ignores, does not comprehend, doubts or rejects. This project tries to 

research the views and attitudes (more specifically the acceptance and understanding) of first 

year students from the four Biology Department of the Greek Universities (National 

Kapodistrian University of Athens, Aristoteles University of Thessaloniki, University of 

Patra, University of Crete) of the academic year 2018-2019, about a number of basic issues 

concerning the Theory of Evolution included in the curriculum of the Biology class of the 3rd 

grade of Senior High School which they were taught and examined only a few months ago 

during the academic year 2017-2018. Furthermore, it researches whether the level of 

acceptance and understanding of the Theory of Evolution is influenced by demographic 

parameters. The results show that the students rather more accept than comprehend the 

Theory of Evolution. Moreover, it seems that there is a rather significant correlation between 

acceptance and understanding. It also seems the level of acceptance of Theory of Evolution is 

not influenced by most of the examined demographic parameters whereas the level of 

understanding is influenced by at least two demographic parameters. Finally the research 

reveals several of the students’ misconceptions towards the Theory of Evolution and its 

mechanisms. 
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Δπραξηζηίεο 

Ο δξφκνο πξνο ηελ νινθιήξσζε κηαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δελ είλαη – θαη δελ πξέπεη λα 

είλαη – έλαο κνλαρηθφο δξφκνο. ηε δηθή κνπ εξγαζία είρα ηελ ηχρε λα ζπλεξγαζηψ κε πνιχ 

αμηφινγνπο, φρη κφλν επηζηήκνλεο αιιά θαη αλζξψπνπο, ε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ήηαλ 

ζεκαληηθή γηα κέλα ζε θάζε επίπεδν. Έηζη, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ : 

 ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ θαζεγεηή ηεο Καηεχζπλζεο Γηνίθεζεο 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, θ. Κηιηπίξε Φψηε γηα ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία καο 

 ηηο πνιχ θαιέο κνπ θίιεο: ηελ θα Δπαγγειία Μαπξηθάθε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Βηνινγίαο θαη Αγσγήο Τγείαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α, θαη ηελ θα. Αιεμάλδξα ηάηθνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Σκήκα 

Βηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα 

πνπ κνπ πξνζέθεξαλ,  

 ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α., ηνπ Α.Π.Θ., ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-

2019 γηα ηελ άκεζε θαη ζεηηθή αληαπφθξηζή ηνπο ζην αίηεκα κνπ.  

 ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α., ηνπ Α.Π.Θ., 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα ηε ζπλερή 

δηεπθφιπλζε πνπ κνπ παξείραλ γηα ηελ νινθιήξσζεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

 αιιά θαη φινπο ηνπο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ είηε κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπο 

είηε κε ηελ παξφηξπλζε θαη ηελ εκςχρσζε ηνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ 

 

Πάλσ απφ φια φκσοζα ήζεια λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ηελ νηθνγέλεηά κνπ 

γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημαλ αιιά θαη ηελ έλζεξκε ππνζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζε απηφ ην ΠΜ.  

 

 

 

Αθηεξσκέλν εμαηξεηηθά 

ζηε Μάξζα, ζηνλ Γεκήηξε θαη ζηνλ Αζηέξην 
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1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

ηηο 24 Ννεκβξίνπ 1859 εθδίδεηαη ην έξγν ηνπ Κάξνινπ Γαξβίλνπ «Πεξί Καηαγσγήο ησλ 

Δηδώλ δηα κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο» ζε 1500 αληίηππα πνπ εμαληιήζεθαλ ηελ πξψηε 

κέξα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ. Γχζθνια ζα βξνχκε άιιν βηβιίν ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο 

πνπ λα έρεη μεζεθψζεη ηαπηφρξνλα ηφζν ελζνπζηαζκφ θαη ηφζε πνιεκηθή (Ενχξνο 2009). 

ήκεξα ε Δμέιημε θαη ε Θεσξία ηεο (Θεσξία ηεο Δμέιημεο ή Δμειηθηηθή Θεσξία) 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη, 160 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε δηαηχπσζή ηεο, ζηελ πξψηε γξακκή 

ηεο νξζνινγηθήο εξκελείαο ηνπ θφζκνπ πνπ µαο πεξηβάιιεη, θαζψο απνηειεί ηελ θεληξηθή 

θαη ελνπνηφ Θεσξία ηεο Βηνινγίαο. Όπσο αλαθέξεη ν Jared Diamond ζηνλ πξφινγν ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ Ernst Mayr «Ση είλαη ε Δμέιημε» (2005), «…ε εμέιημε είλαη ε πην βαζπζηόραζηε 

θαη ηζρπξή ηδέα πνπ ζπλέιαβε ν αλζξώπηλνο λνπο ηνπο ηειεπηαίνπο δύν αηώλεο.»  

Παξακέλεη, φκσο, έλα απφ ηα ζέκαηα ηεο επηζηήκεο πνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ 

αγλνεί, δελ θαηαλνεί, ακθηζβεηεί ή απνξξίπηεη.. Απηέο νη βαζηέο εδξαησκέλεο πεπνηζήζεηο 

δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκφ αθνξνχλ πξνζπάζεηεο ππνλφκεπζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. Δηδηθφηεξα δε ζην ειιεληθφ ζρνιείν ε δηδαζθαιία 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ήηαλ ειιεηκκαηηθή, ελψ θαη ζήκεξα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

απνζπαζκαηηθή.  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα θαηαγξαθνχλ νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ 

πξσηνεηψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ησλ ηεζζάξσλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο ζηε 

ρψξα καο (Δ.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ., Παηξψλ θαη Κξήηεο) ζε κηα ζεηξά απφ βαζηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο θαη ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ (δηδαθηέα θαη 

εμεηαζηέα) χιε πνπ δηδάρζεθαλ ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ιίγνπο κφλν 

κήλεο λσξίηεξα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ 

επεξεάδεηαη ε απνδνρή θαη ην επίπεδν γλψζεσλ ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Με ηνλ φξν «ζηάζεηο θαη απφςεηο» ελλνψ ηφζν ην θαηά πφζν 

δέρνληαη ηελ εμέιημε σο θαηλφκελν (Απνδνρή) φζν θαη ηνλ βαζκφ πνπ γλσξίδνπλ ηε Θεσξία 

ηεο Δμέιημεο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο (Καηαλφεζε). 

 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα εηζαγσγή (θεθάιαην 1), ηελ νπνία αθνινπζνχλ 

άιιεο νθηψ ελφηεηεο (θεθάιαηα 2-9), ε βηβιηνγξαθία θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο. ην 2
ν
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θεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο εμειηθηηθήο ζθέςεο μεθηλψληαο απφ ηνπο 

αξραίνπο έιιελεο θηινζφθνπο θαη κεηαβαίλνληαο θαηά ζεηξά ζηηο Πξνδαξβηληθέο 

Δμειηθηηθέο Θεσξίεο, θαη απφ εθεί ζηνλ Γαξβηληζκφ θαη ηειηθά ζηνλ Νέν-Γαξβηληζκφ θαη ηε 

χγρξνλε πλζεηηθή Θεσξία ηεο Δμέιημεο. Γίλεηαη δε εθηεηακέλε αλαθνξά ζηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία γχξσ απφ ηνλ Γαξβίλν θαη ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ. ην 3
ν
 θεθάιαην 

παξαηίζεληαη επηρεηξήκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο 

ζην ειιεληθφ (θαη φρη κφλν) ζρνιείν. Σν 4
ν
 θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ απνδνρή θαη 

θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. Αξρηθά, παξαηίζεληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

απνδνρή θαη ηελ θαηαλφεζή ηεο ζε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν, θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχνληαη ηα βαζηθά εκπφδηα ζηελ απνδνρή θαη θαηαλφεζή ηεο, φπσο απηά έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. Παξνπζηάδνληαη επίζεο νη αληηιήςεηο 

καζεηψλ θαη θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο, φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζε πξνεγνχκελεο εζληθέο ή δηεζλείο έξεπλεο, ελψ ηέινο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηηο ζηάζεηο θαη 

ζηηο απφςεηο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ έλαληη ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. ην 5
ν
 θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ελψ ζην 

6
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, παξνπζηάδεηαη ε 

δηδαθηέα χιε ηεο εμέιημεο ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ’ Λπθείνπ, αλαιχεηαη 

δηεμνδηθά ε θηινζνθία θαη ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

παξνπζηάδεηαη ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο, 

θαη ηέινο παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. ην 7
ν
 θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξψηα ηα 

δεκνγξαθηθά/εηζαγσγηθά ζηνηρεία, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ζηα εξσηήκαηα ηεο 

θπξίσο έξεπλαο θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία. ην 8
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, ελψ ζην 9
ν
 θεθάιαην αλαθέξνληαη νη 

πεξηνξηζκνί ζηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο αιιά θαη πηζαλέο κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ παξάζεζε ησλ 

παξαξηεκάησλ. 
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2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  

 

Όινη νη αλζξψπηλνη πνιηηηζκνί έρνπλ πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ θφζκνπ θαη έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δηαηππψζνπλ αλάινγεο εμεγήζεηο. Πνιχ 

ζπρλά ε χπαξμε ηνπ θφζκνπ απιψο ζεσξήζεθε δεδνκέλε, φπσο ήηαλ δεδνκέλε θαη ε πίζηε 

φηη ν θφζκνο πάληνηε ήηαλ φπσο είλαη θαη ζήκεξα. Απφ ηελ άιιε, φκσο, ακέηξεηεο ηζηνξίεο 

πιάζηεθαλ γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ. Οη ηδξπηέο ησλ ζξεζθεηψλ 

αιιά θαη νη θηιφζνθνη πξνζπάζεζαλ θαη απηνί λα βξνπλ απαληήζεηο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ 

θφζκνπ θαη ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ θαη άιισλ πιαζκάησλ, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

ηαμηλνκήζνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Mayr, 2005): 

1) έλαο θφζκνο άπεηξεο δηάξθεηαο πνπ δελ είρε αιιάμεη πνηέ, κε θπξίαξρν αληηπξφζσπν 

ηνλ Αξηζηνηέιε αιιά θαη άιινπο αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο 

2) έλαο ζηαζεξφο θφζκνο βξαρείαο δηάξθεηαο πνπ απνηεινχζε ηελ ρξηζηηαληθή άπνςε 

φπσο παξνπζηάζηεθε ζηε Βίβιν. Τπήξμε ε επηθξαηνχζα άπνςε ζηνλ δπηηθφ θφζκν 

θαηά ην Μεζαίσλα θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 19 αηψλα θαη βαζηδφηαλ ζηελ πίζηε ζε έλα 

ππέξηαην νλ, έλαλ παληνδχλακν Θεφ, ν νπνίνο είρε δεκηνπξγήζεη νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν θαζψο θαη ην αλζξψπηλν είδνο, φπσο πεξηγξάθνπλ νη δχν ηζηνξίεο πεξί 

Γεκηνπξγίαο ζηε Βίβιν (Γέλεζε). (Mayr, 2005). Ο παξαδνζηαθφο Ηνπδατζκφο θαη ν 

Υξηζηηαληζκφο εμεγνχλ ηελ θαηαγσγή ησλ δψλησλ φλησλ θαη ηηο πξνζαξκνγέο ηνπο 

ζηε δσή θαη ζηα πεξηβάιινληά ηνπο ζαλ ην έξγν ελφο παληνγλψζηε Θενχ. Όκσο, 

φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Ayala (2009), ππήξμαλ πνιινί εθθιεζηαζηηθνί παηέξεο, κεηαμχ 

ησλ πξψησλ ν Γξεγφξηνο, ν επίζθνπνο Νχζζεο (335-394) θαη ν Απγνπζηίλνο, ν 

επίζθνπνο Ηππψλνο (354-430) πνπ ππνζηήξημαλ φηη δελ δεκηνπξγήζεθαλ φια ηα είδε 

θπηψλ θαη δψσλ αξρηθά απφ ηνλ Θεφ, αιιά αληίζεηα θάπνηα εμειίρζεθαλ ζε 

ηζηνξηθνχο ρξφλνπο απφ ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ Θενχ. Ζ ηδέα, βέβαηα, φηη νη 

νξγαληζκνί κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κε θπζηθέο δηαδηθαζίεο δελ εμεηάζηεθε πνηέ ζαλ 

βηνινγηθφ ζέκα απφ Υξηζηηαλνχο ζενιφγνπο ηνπ Μεζαίσλα, αιιά αληηκεησπηδφηαλ 

ζπλήζσο ζπκπησκαηηθά ζαλ πηζαλφηεηα απφ πνιινχο (π.ρ. ν Αιβέξηνο ν Μέγαο θαη 

ν καζεηήο ηνπ Θσκάο ν Αθηλάηεο). (Ayala, 2009) Ζ πίζηε φηη ν θφζκνο έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ έλαλ παληνδχλακν Θεφ θαιείηαη Γεκηνπξγηζκφο.  

3) έλαο εμειηζζφκελνο θφζκνο, ε νπνία άπνςε εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά πεξί ηα 

ηέιε ηνπ 17-αξρέο 18 αηψλα. (Mayr 2005) 
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Σν πέξαζκα ηεο εμειηθηηθήο ζθέςεο απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο θαη εηδηθφηεξα 

ηνλ Αξηζηνηέιε (Αξηζηνηειηζκφο), ζηε Γαξβηληθή Θεσξία (Γαξβηληζκφο) ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε πσο γίλεηαη ζε δχν θάζεηο, ηηο νπνίεο αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα έλα ηξίην ηζηνξηθφ 

ζηάδην, δει. ε κεηάβαζε ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη ηε χγρξνλε χλζεζε (Αζαλαζίνπ, 

2015α):  

 Ζ πξψηε θάζε ζρεηίδεηαη µε ηηο απφςεηο ησλ πξψηκσλ Δμειηθηηθψλ (Λακάξθ - 

Έξαζκνο Γαξβίλνο), νη νπνίεο φκσο, απφ ηελ επηζηεκνινγηθή ζθνπηά δελ ζπληζηνχλ 

Δπηζηεκνληθή Θεσξία αιιά ππνζέζεηο. (Αζαλαζίνπ 2015α) 

 

 Ζ δεχηεξε θάζε αθνξά ηελ εκθάληζε ηνπ Γαξβηληζκνύ µε ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο 

µέζσ Φπζηθήο Δπηινγήο θαη είλαη απηή πνπ δίλεη γηα πξψηε θνξά µηα πεηζηηθή 

εξκελεία, κηα δει. Δπηζηεκνληθή Θεσξία γηα ηελ εκθάληζε ησλ εηδψλ ησλ δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ.(Αζαλαζίνπ 2015α)  

 

 ε φ,ηη αθνξά ην ηξίην ηζηνξηθφ ζηάδην, δει. ηε κεηάβαζε απφ ηνλ πξψηκν 

Γαξβηληζκφ-Δμειηθηηζκφ ζηελ επηθξάηεζε ηνπ Νεν-Γαξβηληζκνχ µε ηε κνξθή πνπ 

είλαη ζήκεξα απνδεθηφο (χγρξνλε χλζεζε), ε δηαδξνκή δελ ήηαλ ηφζν νκαιή θαη 

θξάηεζε ζρεδφλ έλαλ αηψλα. (Αζαλαζίνπ, 2015α) 

 

ε φιε απηήλ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο εμειηθηηθήο ζθέςεο, αληίπαιν δένο θαη αλάρσκα ηεο 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο απνηεινχζε -θαη απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα- ν Γεκηνπξγηζκφο θαη ε 

ςεπδν-επηζηεκνληθή ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ, ν Δπθπήο ρεδηαζκφο, πνπ ζα αλαιπζνχλ ζε 

επφκελε ελφηεηα. 

 

2.1 Αξραίνη Διιελεο Φηιόζνθνη 
 

Απφ ηνπο πξψηνπο, πάλησο, πνπ παξακέξηζαλ ηνπο κχζνπο θαη πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ κία 

επηζηεκνληθή εμήγεζε γηα ηνλ θφζκν ηνπ θαη ην θαηλφκελφ ηνπ, ήηαλ νη αξραίνη Έιιελεο 

θηιφζνθνη, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο πξνζέγγηζαλ ηελ ηδέα ηεο εμέιημεο ήδε απφ ηνλ 6ν 

αηψλα π.Υ. ην ζρεηηθφ παξάζεκα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ νη καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ 

καζαίλνπλ γηα ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο ηνπ Ζξάθιεηηνπ, ηνπ Θαιή ηνπ Μηιήζηνπ, ηνπ 

Αλαμίκαλδξνπ, ηνπ Ξελνθάλε, ηνπ Δκπεδνθιή θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. (Καιατηδηδάθε θαη 

Παληαδίδεο, 2002) Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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 Θαιήο ν Μηιήζηνο (630/635-543 π.Υ.). Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν λα 

πεξάζεη ε ζθέςε απφ ηνλ κχζν (κπζνινγία) ζηνλ ιφγν (νξζφ ιφγν) ηνπ 

πεξηβάιινληνο θφζκνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αξρή ησλ φλησλ απνδίδεηαη ζηνλ 

Θαιή, έλαλ απφ ηνπο επηά ζνθνχο ηεο αξραηφηεηαο.  Καηά ηνλ Θαιή, βαζηθή αξρή 

αιιά θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο χιεο ήηαλ ην χδσξ (αλαθεξφκελνο 

γεληθφηεξα ζην πγξφ ζηνηρείν). Γηα ηνλ Θαιή δελ ππήξρε ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπ 

έκβηνπ απφ ηνλ άβην θφζκν.  Πίζηεπε φηη ηα έκβηα φληα γελληνχληαη απφ ηε ιάζπε, 

ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηδηαίηεξσλ ζρεκαηηζκψλ ή δπλάκεσλ πνπ ζα πξνζέδηδαλ 

μερσξηζηέο ηδηφηεηεο ζηε ιάζπε πνπ «γελλά φληα».  Ίζσο ήηαλ ν πξψηνο ζηνραζηήο 

πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο απηνγέλεζεο, ηελ νπνία επεμεξγάζηεθε κε κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα αξγφηεξα ν Αξηζηνηέιεο (θνχξαο, 2015)  

 Αλαμίκαλδξνο (610-547 π.Υ.).  Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζθέςεο ηνπ Αλαμίκαλδξνπ ήηαλ 

ν νξζνινγηζκφο θαη ε πξνζπάζεηα λα δνζεί ε επηζηεκνληθή εμήγεζε ηεο θπζηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο .Ο Αλαμίκαλδξνο ζεσξνχζε σο αξρή ησλ πάλησλ ην «άπεηξνλ», ην 

νπνίν απνηειεί ην ππφβαζξν γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, κεηαζρεκαηηζκφ θαη γέλεζε. 

Πίζηεπε ιαλζαζκέλα φηη φιεο νη κνξθέο δσήο εκθαλίδνληαη εθ λένπ απφ ηελ άβηα χιε 

(αβηνγελεηηθά) θαη ζεσξείηαη ν πξφδξνκνο ηεο ζεσξίαο ηεο απηφκαηεο γέλεζεο. 

Πξνζπάζεζε δε λα γεληθεχζεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο χιεο, ηηο νπνίεο ζεσξνχζε 

πνιχπινθεο θαη αθαζφξηζηεο, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεη ην «άπεηξνλ» κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηεο χπαξμεο. (θνχξαο, 2015) 

 Ξελνθάλεο (575/570-480 π.Υ.). Γηαηχπσζε ηελ άπνςε (φπσο ν Θαιήο θαη ν 

Αλαμίκαλδξνο) φηη ε Γε αξρηθά ήηαλ ζθεπαζκέλε απφ λεξφ, φηη ηα δψα γελλήζεθαλ 

απφ ηε ιάζπε (απηφγέλεζε) πνπ θηηάρλεηαη απφ ρψκα θαη λεξφ, θαη φηη ε ζάιαζζα 

είλαη ε πεγή ηνπ λεξνχ αιιά θαη ησλ αλέκσλ. (θνχξαο, 2015) Πίζηεπε φηη ηα 

απνιηζψκαηα είλαη ιείςαλα νξγαληζκψλ πνπ έδεζαλ θάπνηε ζηε γε. Σα ζαιάζζηα 

απνιηζψκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηελ μεξά δείρλνπλ φηη ε ζάιαζζα θάιππηε παιαηφηεξα 

απηήλ ηελ μεξά. (Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002) 

 Ζξάθιεηηνο (544-484 π.Υ.). Τπήξμε απφ ηνπο πξψηνπο θηινζφθνπο πνπ δηαθήξπμαλ 

ηελ αηψληα θίλεζε θαη κεηαβνιή ησλ φλησλ θαη ηελ αέλαε αλαλέσζε θαη εμέιημή 

ηνπο. (Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002) Υάξε ζηνλ Ζξάθιεηην γίλεηαη πην 

ζπγθεθξηκέλε ε αληίιεςε γηα ηελ Τιε θαη ηελ θίλεζή ηεο, θαη νη ηδηφηεηεο πνπ ηεο 

απνδίδεη (ελφηεηα αληηζέησλ θαη ζπλερήο θπθιηθφηεηα) αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο δσήο. Γηα πξψηε θνξά ηίζεηαη 

μεθάζαξα φηη ε Γε γελληέηαη απφ ηε ζάιαζζα θαη φηη ν ζάλαηνο ιεηηνπξγεί γηα ηελ 
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επαλαδεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ. Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ 

πνπ θαηαθηψληαη ζην επίπεδν ηεο γλψζεο θαη ηεο γελίθεπζεο ηεο, εμαθνινπζεί θαη 

ζηνλ Ζξάθιεηην λα θπξηαξρεί ε άπνςε ηεο απηνγέλεζεο. (θνχξαο, 2015) 

 Δκπεδνθιήο (495-435 π.Υ. αηψλαο). Ο Δκπεδνθιήο ζεψξεζε πσο ε αξρή ησλ πάλησλ 

ήηαλ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: ε Γε, ην λεξφ, ν αέξαο θαη ε θσηηά, ηα νπνία νλφκαζε 

«ξηδψκαηα πάλησλ». Απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία πξνθχπηνπλ ηα πάληα. Ζ 

χπαξμε, δειαδή, φισλ ησλ πξαγκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ έκβησλ, 

ζπλίζηαηαη ζηε ζπλέλσζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα θαη νη πνηνηηθέο 

κεηαβνιέο ηεο χιεο πξνέξρνληαη απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ 

«ξηδσκάησλ». Ζ παχζε ηεο χπαξμεο θάζε πξάγκαηνο θαηά ηνλ Δκπεδνθιή νθείιεηαη 

ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ. Ο Δκπεδνθιήο ζεσξνχζε φηη ηα θπηά θαη 

ηα δψα κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ απφ αλφξγαλεο αιιά ήδε δσληαλέο νπζίεο, απφ 

«φκνηά» ηνπο ή θαη απφ «φρη φκνηά» ηνπο.  Παξαδερφηαλ φηη ηα θπηά θαη ηα δψα 

βιάζηεζαλ απφ ηε Γε θαη φηη ζηαδηαθά εκθαλίζηεθαλ ηα ηειεηφηεξα φληα. Οη 

αληηιήςεηο απηέο ηνπ Δκπεδνθιή ζεσξνχληαη σο πξφδξνκεο ηεο θαηαγσγήο ησλ 

εηδψλ ηνπ Γαξβίλνπ (θνχξαο, 2015) 

 Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Υ.).  Ο Αξηζηνηέιεο αληηκεηψπηδε ηε δσή σο έλα ζπλνιηθφ 

θαηλφκελν κε επηκέξνπο εθδειψζεηο ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν.  Αλαπηχζζεη ηε 

ζθέςε ηνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζε κία ζεηξά έξγσλ, ζηα νπνία ζεκεηψλεη φηη  

ε γέλεζε ησλ φλησλ απφ φκνηά ηνπο ζπληειείηαη κε ην δεπγάξσκα, ρσξίο φκσο λα 

απνθεχγεη ηελ ηδέα ηεο απηνγέλεζεο απφ ηε λεθξή χιε. Ο Αξηζηνηέιεο αλαγλσξίδεη 

δχν βαζηθέο αηηίεο ηεο ζχζηαζεο ησλ έκβησλ φλησλ: ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ύιεο θαη 

ην ηέινο (ζθνπφ) ράξε ηνπ νπνίνπ κνξθνπνηείηαη ε χιε. Ηεξαξρεί ηα είδε ζηελ 

πεξίθεκε θπζηθή θιίκαθα ησλ εηδώλ πνπ αξγφηεξα απνδφζεθε σο Scala Naturae.  

Πξψηε θαηέηαμε ηελ άςπρε χιε θαη αθνινχζεζαλ ηα θπηά, ηα πξσηφγνλα δψα ηα 

πηελά θαη ηα ζειαζηηθά ζηε κέζε βξηζθφηαλ ν άλζξσπνο,  κηζφ ζψκα θαη κηζφ 

πλεχκα, θαη πάλσ απφ απηφλ ν Θεφο. εκεηψλεη φηη είλαη αδχλαην λα δηαθξίλνπκε 

θάπνηεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηα είδε.  Απηή ε ζέζε απαληάηαη θαη ζηε 

δαξβηληθή αληίιεςε ηεο εμέιημεο, φηαλ ζεκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζαθήο 

δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαη άιισλ εηδψλ, θαζψο 

βέβαηα θαη ζην πξφβιεκα ησλ πνηθηιηψλ. (θνχξαο, 2015) Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία, 

δειαδή, ηεο Αξηζηνηειηθήο άπνςεο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ εηδψλ (νπζηνθξαηία-

ηππνινγία), ε χπαξμε ζθνπνχ (ηειενινγία) ζηνλ θφζκν ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ 

θαη ε απνπζία ηνπ ηπραίνπ (Αζαλαζίνπ 2015α).  Ο θηιφζνθνο δειαδή, φπσο θαη ν 
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δάζθαιφο ηνπ ν Πιάησλαο,  ππνθχπηεη ζηνλ πεηξαζκφ ηεο ζηαηηθφηεηαο ησλ εηδψλ, 

γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζην λα ηνλίζεη ε αξραία εμειηθηηθή ζθέςε.  Αζθεί  κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ θαη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ην θαηλφκελν ηεο δσήο ηεξάζηηα επίδξαζε 

ζηε ζθέςε ησλ επφκελσλ γελεψλ (αξηζηνηειηθή απζεληία), νη νπνίεο θαη 

ζπκκεξίδνληαη απφιπηα ηελ άπνςή ηνπ γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο απηφκαηεο γέλεζεο 

ησλ φλησλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ εηδψλ πεξίπνπ σο θαη ηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ 

φγδννπ αηψλα. (θνχξαο, 2015) 

 

2.2 Πξνδαξβηληθέο Δμειηθηηθέο Θεσξίεο 
 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν Αξηζηνηέιεο, φπσο θαη ν δάζθαιφο ηνπ ν Πιάησλαο, πίζηεπε ζηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ εηδψλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζην λα αηνλήζεη ε αξραία εμειηθηηθή ζθέςε. 

Απηή ε αληίιεςε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ εηδψλ επηθξάηεζε επί 2.000 ρξφληα κέρξη λα αξρίζεη 

ε ακθηζβήηεζή ηεο ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα (Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002). Παξφια 

απηά, ν Γαξβίλνο δελ είλαη απηφο πνπ πξψηνο εηζάγεη ηελ Δμειηθηηθή θέςε κεηά ηνλ 

Αξηζηνηέιε. Οη απφςεηο ησλ πξψηκσλ Δμειηθηηθψλ (Λακάξθ - Έξαζκνο Γαξβίλνο), νη νπνίνη 

απφ ηε µία πιεπξά απέξξηπηαλ ηελ ηππνινγία, ηελ ηαπηφρξνλε δει. εκθάληζε ησλ εηδψλ θαη 

ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο, αιιά απφ ηελ άιιε παξαδέρνληαλ έλαλ ζθνπό ή "ηέινο" γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο, δεκηνχξγεζαλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Γαξβηληθήο 

Θεσξίαο, θαζψο έθεξαλ ηελ Δμέιημε ζην επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο 

επνρήο. 

 

Εαλ Μπαηίζη Λακάξθ 

Ζ πξψηε επξεία ζεσξία ηεο εμέιημεο πξνηάζεθε απφ ηνλ Γάιιν θπζηνδίθε Εαλ Μπαηίζη ληε 

Μνλέ, ηππφηε ηνπ Λακάξθ (1744-1829). Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Λακάξθ δεκνζηεχηεθε ην 

1809, πεξίπνπ 50 ρξφληα πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο θαηαγσγήο ησλ εηδψλ απφ ηνλ Γαξβίλν θαη 

εκπεξηέρεηαη ζην ζχγγξακκά ηνπ «Philosophie zoologique» (θνχξαο 2015) χκθσλα κε ηνλ 

Λακάξθ, ηα είδε δελ εμαθαλίδνληαη αιιά αιιάδνπλ κνξθή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ:  ηα 

ζχγρξνλα είδε πξνέθπςαλ απφ ηνλ ζηαδηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ παιαηφηεξσλ εηδψλ. Έηζη, νη 

νξγαληζκνί εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα αηψλσλ απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηηο πςειφηεξεο 

κνξθέο, κία δηαδηθαζία πνπ ζπλερίδεηαη αθφκε θαη ε απνθνξχθσζε ηεο νπνίαο είλαη πάληνηε 

ηα αλζξψπηλα φληα.  (Ayala 2009).  

 

Ο Λακάξθ εηζήγαγε ηε δηαδνρή ησλ εηδψλ ηνπ ελφο απφ ην άιιν παξακεξίδνληαο ηε ζηαηηθή 

ηεξαξρία ησλ εηδψλ πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ ζηαζεξά θαη απνκνλσκέλα.  Γηαβάζκηζε 
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ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο απφ ηνπο πην απινχο (πνιχπνδεο, ζθνπιήθηα) ζηνπο πην 

πνιχπινθνπο (έληνκα, καιάθηα), γηα λα εμειηρζνχλ ζε ηειεηφηεξεο κνξθέο (ςάξηα, εξπεηά, 

πηελά, ζειαζηηθά) κε ηειεηφηεξν ηνλ άλζξσπν. (θνχξαο, 2015) χκθσλα κε ηνλ Λακάξθ, 

ηα είδε κεηαζρεκαηίδνληαλ  αληαπνθξηλφκελα ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο κε βάζε δχν 

αξρέο: 

 ηελ «αξρή ηεο ρξήζεο θαη αρξεζίαο»,  θαηά ηελ νπνία ε ρξήζε ελφο νξγάλνπ ην 

δπλακψλεη, ελψ ε αρξεζία ην αηξνθεί ή ην εμαθαλίδεη θαη 

 ηελ «αξρή ηεο θιεξνλόκεζεο ησλ επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ», θαηά ηελ νπνία ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ή ηεο αρξεζίαο γίλνληαη κε ηνλ θαηξφ θιεξνλνκηθά θαη 

έηζη δεκηνπξγνχληαη λέα είδε (ιακαξθηζκφο) (θνχξαο 2015, Ayala 2009) 

 

Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Λακάξθ νλνκάζηεθε «Θεσξία ηνπ Μεηαζρεκαηηζκνχ ησλ Δηδψλ» 

θαη ήηαλ ε πξψηε επηζηεκνληθή ζεσξία γηα ηελ εμέιημε, µε ηελ έλλνηα φηη έθαλε ειέγμηκεο 

πξνβιέςεηο θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηαςεπζηκφηεηαο. Πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ 

αξγφηεξα απέδεημαλ φηη νχηε απηφκαηε γέλεζε ζπκβαίλεη νχηε θιεξνλνκνχληαη ηα επίθηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά (εχξεζε ησλ λφκσλ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα). 

Δπεηδή ε ζεσξία ηνπ Λαµάξθ δηαςεχζηεθε, ν ίδηνο απαμηψζεθε αδίθσο σο επηζηήκνλαο απφ 

ηηο επφκελεο γεληέο. (Λαδνπθάθεο, 2015 ). 

 

Παξφια απηά, ε ζπλεηζθνξά ηνπ Γάιινπ βηνιφγνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο βηνινγίαο σο 

επηζηήκεο είλαη ηεξάζηηα θαη αδηακθηζβήηεηε, θαζψο ήηαλ ν πξψηνο πνπ : 

 επηζηεκνληθά ακθηζβήηεζε ηελ παλάξραηα άπνςε γηα ζετθή δεκηνπξγία ησλ δψλησλ 

νξγαληζκψλ ζηε γε εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εηδψλ απφ 

πξνυπάξρνληα, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε κεγάιν πιήγκα ζηηο θπξίαξρεο απφςεηο ηεο 

δπηηθήο εθθιεζίαο πεξί ηεο δεκηνπξγίαο ησλ εηδψλ απφ ηνλ δεκηνπξγφ (θνχξαο, 

2015)  θαη  

 ζπλέδεζε ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηηο αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νξγαληζκψλ (Ayala 2009, Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002) 

Σα δε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν Λακάξθ ππέξ ηεο εμέιημεο ήηαλ ηφζν ηζρπξά πνπ 

νπζηαζηηθά ζεκάδεςαλ ηελ θιίζε ηεο δπγαξηάο ππέξ απηήο. Απφ ηνλ Λακάξθ θαη κεηά ην 

βάξνο ηεο απφδεημεο έρεη πεξάζεη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο εμέιημεο ζηνπο αξλεηέο ηεο. 

(Ενχξνο 2009α) 

Έξαζκνο Γαξβίλνο 
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Ο Έξαζκνο Γαξβίλνο (1731-1802), γηαηξφο θαη πνηεηήο θαη παππνχο ηνπ Κάξνινπ Γαξβίλνπ 

πξφηεηλε πεξηζζφηεξν ζε πνηεηηθή παξά ζε επηζηεκνληθή γιψζζα κία ζεσξία κεηαηξνπήο 

κνξθψλ δσήο κέζα απφ αηψλεο (Εσνλνκία ή νη Νφκνη ηεο Οξγαληθήο Εσήο,  1794-1896) 

(Ayala 2009) 

 

2.3 Γαξβηληζκόο 
 

2.3.1 Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

 

Ο Κάξνινο Γαξβίλνο γελλήζεθε ζην Shrewsbury ζηελ Αγγιία ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1809, 

ηνλ ίδην ρξφλν πνπ ν Λακάξθ δεκνζίεπε ην βηβιίν ηνπ. Γφλνο εχπνξεο νηθνγέλεηαο ηεο 

Βξεηαλίαο, ήδε απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ππήξμε έλζεξκνο θπζηνδίθεο θαη παζηαζκέλνο 

κειεηεηήο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Ξεθίλεζε ηαηξηθέο ζπνπδέο ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Δδηκβνχξγνπ, δχν ρξφληα φκσο κεηά, κε πξνηξνπή ηνπ παηέξα ηνπ, κεηαθφκηζε ζην 

παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge, κε ζηφρν λα γίλεη αγγιηθαλφο ηεξέαο. Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπ απφ ην Cambridge, πξνζεθιήζε λα ζπκκεηάζρεη σο άκηζζνο θπζηνδίθεο ζε 

κηα απνζηνιή ηνπ αγγιηθνχ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ ραξηνγξάθεζεο θπξίσο ησλ αθηψλ ηεο 

Νφηηαο Ακεξηθήο θαη κεξηθψλ λεζηψλ ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ. ηηο 27 Γεθεκβξίνπ 1831 

μεθίλεζε ην ηαμίδη κε ην πινίν Beagle (Ηρλειάηεο) πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ ηνπ 

1836. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αγγιία, αθηέξσζε ηνλ ρξφλν ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή 

κειέηε ησλ ζπιινγψλ ηνπ θαη ζηε δεκνζίεπζε επηζηεκνληθψλ αλαθνξψλ. Καηά ηα πξφηππα 

ηεο Αγγιηθήο αξηζηνθξαηίαο, παληξεχηεθε ηελ μαδέξθε ηνπ Emma Westwood, έθαλε δέθα 

παηδηά (ηξία εθ ησλ νπνίσλ πέζαλαλ ζρεηηθά λσξίο επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηε ζθέςε ηνπ), 

αγφξαζε έλα ζπίηη θνληά ζην Λνλδίλν, ζην Down ηνπ Κελη, ζην νπνίν έδεζε κέρξη ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ ζηηο 19 Απξηιίνπ 1882 ζε ειηθία 73 εηψλ. ην Down House έγξαςε φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο δεκνζηεχζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ, ελψ επεμεξγάζηεθε θαη δηαηχπσζε ηε ζεσξία 

ηεο εμέιημεο. (θνχξαο 2015, Mayr 2005) Σν έξγν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξίβεηα 

πεξηγξαθψλ, επηκνλή ζηε ιεπηνκέξεηα, πνιχπιεπξε παξαηεξεηηθφηεηα θαη ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν ζπιινγήο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα 

παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζε ζεσξηψλ ζχγρξνλσλ επηζηεκψλ (Charles Lyell, 

Thomas Malthus) ηνλ νδήγεζαλ ζην δηαρξνληθά αμηνζαχκαζην επίηεπγκά ηνπ «H Καηαγσγή 

ησλ Δηδώλ» πνπ εθδφζεθε ην 1859. (θνχξαο, 2015) Δθηφο απφ απηφ ην βηβιίν, ν Γαξβίλνο 

εμέδσζε πνιιά άιια βηβιία κε πην αμηφινγν ην «Η Καηαγσγή ηνπ αλζξώπνπ θαη ε επηινγή ζε 

ζρέζε κε ην θύιν» (εθδφζεθε 1871), ην νπνίν επεθηείλεη ηε ζεσξία ηεο θπζηθήο επηινγήο 

ζηελ αλζξψπηλε εμέιημε. (Ayala, 2009) 
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Παξφηη ν θπζηνγλψζηεο Εαλ Μπαηίζη Λακάξθ είρε πξνηείλεη ήδε απφ ην 1809 κία πιήξσο 

αλεπηπγκέλε εμειηθηηθή ζεσξία, εληνχηνηο κέρξη ην 1859 επηθξαηνχζε θάπνηα ιίγν-πνιχ 

Βηβιηθή θνζκναληίιεςε φρη κφλν κεηαμχ ησλ απιψλ αλζξψπσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ θηινζφθσλ.  χκθσλα κε απηήλ ηελ θνζκναληίιεςε ε 

απάληεζε ζε φια ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν ήηαλ πνιχ απιή: ν Θεφο είρε 

δεκηνπξγήζεη ηνλ θφζκν θαη κάιηζηα είρε ζρεδηάζεη ηφζν ζνθά ηνλ δεκηνπξγεκέλν Σνπ 

θφζκν, ψζηε θάζε νξγαληζκφο ήηαλ ηέιεηα πξνζαξκνζκέλν ζηε ζέζε ηνπ κέζα ζηε θχζε 

(Mayr 2005). Έηζη ινηπφλ θαη ν Γαξβίλνο πξηλ απφ ην ηαμίδη ηνπ πίζηεπε φηη θαη νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηεο επνρήο ηνπ:  

 φηη ηα είδε είλαη ζηαζεξά θαη δελ κεηαβάιινληαη θαζψο θαη  

 φηη ν θφζκνο δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα, δειαδή πξηλ απφ πεξίπνπ 6.000 

ρξφληα ( κε βάζε ηε Βηβιηθή γελεαινγία). (Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002) 

 

Ο Γαξβίλνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ρξφλσλ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, έθαλε πιεζψξα 

παξαηεξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γεσινγία, ζηε Βνηαληθή, ζηε Εσνινγία, ζηελ 

Κιηκαηνινγία, ζηελ Αλζξσπνινγία, ζηελ Δζλνινγία θαη αγγίδνπλ κία νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο θχζεο, θαη νη νπνίεο δελ άξγεζαλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ ηδέα φηη ηα είδε 

κεηαβάιινληαη. (θνχξαο 2015, Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002) Ζ αλαθάιπςε 

απνιηζσκέλσλ νζηψλ απφ κεγάια εμαθαληζκέλα ζειαζηηθά ζηελ Αξγεληηλή, θαη ε 

παξαηήξεζε δηαθφξσλ εηδψλ ζπίλσλ θαη ρεισλψλ ζηα λεζηά Γθαιαπάγθνο (ζχκπιεγκα 

κηθξψλ λεζηψλ 600 κίιηα αλνηρηά ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο ζηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ) ήηαλ κεηαμχ 

ησλ πην ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζεσξνχληαη φηη εξέζηζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Γαξβίλνπ 

γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ εηδψλ θαη επεξέαζαλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε ηη άιιν ηε ζπιινγηζηηθή 

ηνπ. (Ayala,  2009) Ο Γαξβίλνο εκπλεχζηεθε επίζεο απφ : 

 ηνλ Thomas Malthus ηελ έλλνηα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ  θαη ηνπ αδπζψπεηνπ πνιέκνπ 

πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηα έκβηα φληα 

 ηνλ παππνχ ηνπ Έξαζκν Γαξβίλν θαη άιινπο ηελ ηδέα πσο ππάξρεη βηνινγηθή 

εμέιημε, θάηη πνπ ππνδείθλπαλ θαη ηα γεσινγηθά επξήκαηα ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο 

(Charles Lyell) 

 ηνλ Οπίιηακ Πάιευ ηελ χπαξμε πξνζαξκνζηηθψλ κεραληζκψλ ζηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ απνδίδνληαλ ζε θάπνην ζείν ζρεδηαζκφ. 
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 Ο Γαξβίλνο ήηαλ απηφο πνπ κπφξεζε λα ζπλζέζεη ηηο απφςεηο απηέο θαη λα δψζεη κία 

πεηζηηθή απάληεζε γηα ηνλ κεραληζκφ ηεο εμέιημεο εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο 

επηινγήο. (Αζαλαζίνπ, 2015α) 

 

Παξφιν πνπ ν Γαξβίλνο είρε απνζαθελίζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ ήδε απφ ην 

1839, επηθπιάρζεθε λα ηηο δεκνζηνπνηήζεη ακέζσο, θνβνχκελεο ηηο γεληθφηεξεο απφςεηο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ηφηε θαη ζθεπηφκελνο ηελ ερζξφηεηα πνπ είραλ νη εγείξεη νη ηδέεο ηνπ Λακάξθ 

(Αζαλαζίνπ, 2015α). Οπζηαζηηθά αλαγθάζηεθε λα ηηο δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά 20 

ζρεδφλ ρξφληα αξγφηεξα, ην 1858. Αθνξκή απνηέιεζε έλα δνθίκην πνπ έιαβε απφ ηνλ Alfred 

Wallace, κέζα ζην νπνίν ν Γαξβίλνο αλαγλψξηζε ηελ ίδηα ηνπ ηε ζεσξία, δειαδή ηε θπζηθή 

επηινγή σο ηελ εμήγεζε γηα ηελ εμειηθηηθή αιιαγή. (Αζαλαζίνπ 2015α , Ayala 2009)  

 

Ο Alfred Russel Wallace ήηαλ ν επηζηήκνλαο πνπ αλαθάιπςε αλεμάξηεηα απφ ηνλ Γαξβίλν 

ηε ζεσξία ηεο θπζηθήο επηινγήο, γεγνλφο εθπιεθηηθφ. Θεσξείηαη ζήκεξα σο ν παηέξαο ηεο 

Βηνγεσγξαθίαο. Ο Wallace δνπιεχνληαο θπξίσο ζηε Νφηην Ακεξηθή θαη ζην Αξρηπέιαγνο 

ηεο Μαιαηζίαο νδεγήζεθε κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ αλαθάιπςε ηεο θπζηθήο επηινγήο. 

Έζηεηιε ην δνθίκηφ ηνπ κε ηίηιν «On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From 

the Original Type» (κεηαθξ.: «Αλαθνξηθά κε ηελ Σάζε ησλ Πνηθηιηώλ λα Απνκαθξύλνληαη 

Γηα Παληόο από ηνλ Αξρηθό Σύπν») γηα θξηηηθή ζην Γαξβίλν -ν νπνίνο ζεσξνχληαλ ήδε ηελ 

επνρή εθείλε σο εηδήκνλαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε βηνινγηθή εμέιημε-  ρσξίο φκσο λα 

γλσξίδεη φηη ν Γαξβίλνο είρε ήδε δηαηππψζεη ηελ ίδηα ηδέα θαη βξηζθφηαλ θνληά ζην ηέινο 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ. (θνχξαο 2015, Ayala 2009) Σειηθά, κε παξέκβαζε θνηλψλ γλσζηψλ ε 

εξγαζία ηνπ Wallace καδί κε κία πεξίιεςε ηνπ Γαξβίλνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε ηεο Ληλλαίαο Δηαηξείαο ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1858, παξνπζία ηξηάληα πεξίπνπ αηφκσλ 

θαη απνπζία ησλ δχν επηζηεκφλσλ.  Οη εξγαζίεο πξνθάιεζαλ ειάρηζηε αληίδξαζε θαη ζρεδφλ 

θακία ζπδήηεζε, θαζψο νη αθξναηέο δελ ζπλέιαβαλ ην λφεκά ηνπο! (θνχξαο, 2015) Ο 

Wallace παξαδέρζεθε ηελ πιεξφηεηα ησλ ηδεψλ ηνπ Γαξβίλνπ, ν νπνίνο ηελ επφκελε ρξνληά  

(24 Ννέκβξηνπ 1859) εμέδσζε ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν : «On The Origin Of Species By Means 

Of Natural Selection Or The Preservation Of Favoured Races In The Struggle For Life» 

γλσζηφ ελ ζπληνκία σο «Η θαηαγσγή ησλ εηδώλ», ην νπνίν εμαληιήζεθε ηελ πξψηε κέξα ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ θαη παξακέλεη αθφκα θαη ζήκεξα σο έλα απφ ηα βηβιία πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο εθδφζεηο παγθνζκίσο. 

 

 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         21 

2.3.2 Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο 

 

Ο Κάξνινο Γαξβίλνο κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε ζεκεξηλή εμειηθηηθή 

ζεσξία, θαζψο ππνζηήξημε ηελ θνηλή θαηαγσγή γηα ην ζχλνιν ηεο δσήο θαη πξφηεηλε ηε 

θπζηθή επηινγή σο ην κεραληζκφ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνρσξά ε εμέιημε. Ο Γαξβίλνο  δελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «εμέιημε» αιιά πεξηέγξαςε ελ ζπληνκία απηήλ ηε δηεξγαζία σο 

«θαηαγσγή κε ηξνπνπνίεζε», θξάζε ε νπνία εμαθνινπζεί λα πεξηγξάθεη κέρξη ζήκεξα κε 

αθξίβεηα ηνλ ππξήλα ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο. Ζ θξάζε «θαηαγσγή κε ηξνπνπνίεζε» 

πεξηθιείεη ηηο δχν θεληξηθέο ηδέεο  ηεο εμέιημεο:  όινη νη νξγαληζκνί ζρεηίδνληαη κεηαμύ 

ηνπο επεηδή θαηάγνληαη από έλαλ θνηλό πξόγνλν κέζω κηαο δηεξγαζίαο ηξνπνπνίεζεο πνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο κνξθέο δωήο από πξνϋπάξρνπζεο. (Κακπνπξάθεο 2017)  

 

Δδψ νθείινπκε λα θάλνπκε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο εξκελείαο ηνπ. Έηζη, ε 

Δμέιημε νξίδεηαη ζηελά σο ε θπζηθή δηεξγαζία δηα κέζσ ηεο νπνίαο λέα είδε πξνθχπηνπλ σο 

ηξνπνπνηεκέλνη απφγνλνη πξνυπαξρφλησλ εηδψλ (θνηλφο απφγνλνο).Με ηελ επξεία έλλνηα ε 

Δμέιημε κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζηε ζπζζσξεπηηθή αιιαγή ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ζηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπνπ ν ρξφλνο κεηξηέηαη ζε γεληέο (Wiles, 2010). Ο νξηζκφο απηφο 

δηαρσξίδεη ηηο εμειηθηηθέο αιιαγέο απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα άηνκα ηνπ 

πιεζπζκνχ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο (νληνγέλεζε). Δμειηθηηθέο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζε 

νκάδεο νξγαληζκψλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη πιεζπζκνί. Πιεζπζκφο είλαη µηα νκάδα αηφκσλ 

ηα νπνία αληαιιάζζνπλ ειεχζεξα γελεηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

εμειηθηηθέο αιιαγέο, κηιάκε γηα αιιαγέο ζηηο θιεξνλνκήζηκεο ηδηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ. Οη 

αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ην πεξηβάιινλ ζηνπο νξγαληζκνχο δελ είλαη εμειηθηηθέο. Οη 

πιεζπζκνί αιιάδνπλ ζηνλ ρξφλν, δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο, απνθιίλνπλ, ζπγθιίλνπλ, 

αιιεινδηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιιν, δειαδή εμειίζζνληαη. Ζ κνλάδα ηεο εμέιημεο επνκέλσο, 

είλαη ν πιεζπζκφο θαη φρη ην άηνκν.(Λαδνπθάθεο, 2015) Ζ δε Θεσξία ηεο Δμέιημεο είλαη ε 

επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ εμεγεί πσο απηή ε δηεξγαζία έρεη ιάβεη θαη ιακβάλεη αθφκα ρψξα 

ζηε Γε, κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο παιαηέο θαη ησξηλέο φςεηο ηεο δσήο ζηε γε θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα επεηζφδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο. (Κακπνπξάθεο 2017)  

 

Σν επεμεγεκαηηθφ πξφηππν ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηε θπζηθή επηινγή, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη 

ζην ζρνιηθφ βηβιίν (Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002), κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζε ηξία ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηέο: 
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Παξαηήξεζε  1. Οη πιεζπζκνί ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηείλνπλ λα απμάλνληαη απφ γεληά ζε 

γεληά κε ξπζκφ γεσκεηξηθήο πξνφδνπ. 

Παξαηήξεζε 2. Αλ εμαηξεζνχλ νη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο, ηα κεγέζε ησλ πιεζπζκψλ 

παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξά. 

πκπέξαζκα  1. Γηα λα παξακείλεη ζηαζεξφ ην κέγεζνο ελφο πιεζπζκνχ παξά ηελ 

ηάζε γηα αχμεζε, κεξηθά άηνκα δελ επηβηψλνπλ ή δελ αλαπαξάγνληαη.  πλεπψο, 

κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ελφο πιεζπζκνχ δηεμάγεηαη έλαο αγώλαο γηα ηελ επηβίσζε. 

 

Παξαηήξεζε 3. Σα άηνκα ελφο είδνπο δελ είλαη φκνηα.  ηνπο πιεζπζκνχο ππάξρεη κία 

ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία φζνλ αθνξά ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηνπο. 

Παξαηήξεζε 4. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ θιεξνδνηνχληαη ζηνπο 

απνγφλνπο ηνπο. 

πκπέξαζκα 2. Ζ επηηπρία ζηνλ αγψλα γηα ηελ επηβίσζε δελ είλαη ηπραία. 

Αληηζέησο, εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρεη θιεξνλνκήζεη 

έλαο νξγαληζκφο απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ.  Οη νξγαληζκνί νη νπνίνη έρνπλ 

θιεξνλνκήζεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο βνεζνχλ λα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο επηβηψλνπλ πεξηζζφηεξν, θαη αθήλνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

απνγφλσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ θιεξνλνκήζεη ιηγφηεξν επλντθά 

γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

 

πκπέξαζκα 3. Σα επλντθά γηα ηελ επηβίσζε ραξαθηεξηζηηθά κεηαβηβάδνληαη ζηελ 

επφκελε γεληά κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηα ιηγφηεξν επλντθά,  θαζψο νη θνξείο 

ηνπο επηβηψλνπλ θαη αθήλνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ απνγφλσλ απφ ηνπο θνξείο ησλ 

ιηγφηεξν επλντθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

ζπζζψξεπζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ επλντθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ελφο λένπ είδνπο. (Καιατηδηδάθε θαη 

Παληαδίδεο, 2002, Ενχξνο 2009α, Mayr 2005) 

 

Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλνη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο επηβηψλνπλ θαη αλαπαξάγνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ιηγφηεξν 

πξνζαξκνζκέλνπο νλνκάζηεθε απφ ηνλ Κάξνιν Γαξβίλν θπζηθή επηινγή. (Καιατηδηδάθε 

θαη Παληαδίδεο, 2002) ην ζρήκα 2.3-1 θαίλνληαη δηαγξακκαηηθά νη δηαθνξέο ηνπ 

Γαξβηληζκνχ µε ηνλ Λακαξθηζµφ. 
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ρήκα 2.3.2-1 Γηαγξακκαηηθά νη δηαθνξέο ηνπ Γαξβηληζκνύ µε ηνλ Λαµαξθηζκό. 

Πεγή : Λαδνπθάθεο, Δ. 2015. Ζ εμέιημε σο επηζηήκε. [Κεθάιαην πγγξάκκαηνο]. ην 

Λαδνπθάθεο, Δ. 2015. Βαζηθέο αξρέο εμειηθηηθήο βηνινγίαο. [ειεθηξ. βηβι.] 

 

Παξφηη νη απφςεηο ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηελ εμέιημε ζπρλά αλαθέξνληαη σο Γαξβηληθή Θεσξία, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχληαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο (πέληε αλεμάξηεηεο 

ζεσξίεο) νη νπνίεο γίλνληαη θαιχηεξα θαηαλνεηέο, φηαλ δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα ε κία απφ 

ηελ άιιε. (Mayr, 2005). χκθσλα κε ην Mayr (2005), νη πέληε κείδνλεο ζεσξίεο ηνπ 

Γαξβίλνπ γηα ηελ εμέιημε είλαη νη παξαθάησ: 

1. Ζ κε ζηαζεξφηεηα ησλ εηδψλ (ε βαζηθή ζεσξία ηεο εμέιημεο) 

2. Ζ θαηαγσγή φισλ ησλ νξγαληζκψλ απφ θνηλνχο πξνγφλνπο (δηαθιαδηζκέλε εμέιημε) 

3 Ζ βαζκηαία αιιαγή ζηελ εμέιημε  (δελ ππάξρνπλ άικαηα, δελ ππάξρνπλ αζπλέρεηεο) 

4. Ζ αχμεζε θαηά αξηζκφ ησλ εηδψλ  (ε πξνέιεπζε ηεο πνηθηιφηεηαο) 

5. Ζ θπζηθή επηινγή 

Γχν απφ απηέο ηηο πέληε ζεσξίεο (ε ζεσξία γηα ηελ εμέιημε θαη ε ζεσξία ηεο θνηλήο 

θαηαγσγήο) έγηλαλ επξέσο απνδεθηέο απφ ηνπο βηνιφγνπο κέζα ζε ιίγα κφλν ρξφληα απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο «Καηαγσγήο ησλ Δηδψλ». Οη ηξεηο άιιεο ζεσξίεο ζπλάληεζαλ κεγάιε 

αληίζηαζε θαη δελ έγηλαλ γεληθψο απνδεθηέο, κέρξη ηειηθά ηε χγρξνλε Δμειηθηηθή χλζεζε 

(Mayr, 2005) 

 

2.4 Νενδαξβηληζκόο – ύγρξνλε ύλζεζε 
 

ε φ,ηη αθνξά ην ηξίην ηζηνξηθφ ζηάδην, δει. ηε κεηάβαζε απφ ηνλ πξψηκν Γαξβηληζκφ-

Δμειηθηηζκφ ζηελ επηθξάηεζε ηνπ Νεν-Γαξβηληζκνχ µε ηε κνξθή πνπ είλαη ζήκεξα 

απνδεθηφο (χγρξνλε χλζεζε), ε δηαδξνκή δελ ήηαλ ηφζν νκαιή θαη θξάηεζε ζρεδφλ έλαλ 

αηψλα. (Αζαλαζίνπ, 2015α) 
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Απφ ην 1882 µε ηνλ ζάλαην ηνπ Γαξβίλνπ, μεθηλά µηα επνρή πνπ εθηείλεηαη έσο ην 1930. 

Μέζα ζ’ απηά ηα πελήληα ρξφληα, ε πιεηνςεθία ησλ βηνιφγσλ, ρσξίο λα ακθηζβεηεί ην 

θαηλφκελν ηεο εμέιημεο, ππνρσξεί ζηελ άπνςε ηεο θπζηθήο επηινγήο σο ηε ζεκαληηθφηεξε 

αηηία ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ή ην βαζκηαίν ηεο εμειηθηηθήο αιιαγήο. (Αζαλαζίνπ, 

2015α) Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ππήξραλ ζπλερείο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηα 

αίηηα ηεο εμειηθηηθήο αιιαγήο, γηα ην πψο πξνήιζαλ ηα είδε θαη γηα ην θαηά πφζν ε εμέιημε 

ήηαλ κία βαζκηαία ή αζπλερήο δηαδηθαζία. (Mayr, 2005)  

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη κεηά, φηαλ αλαθαιχπηνληαη πιένλ νη λφκνη ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο ηνπ Mendel, ζηνλ ρψξν ηεο Βηνινγίαο μεζπά µηα απεξίγξαπηε δηακάρε. 

Απφ ηε µηα κεξηά, ήζαλ νη Μεληειηζηέο νη νπνίνη επηθεληξψλνληαλ ζηηο δηαθξηηέο παξαιιαγέο 

θαη ηνπο λφκνπο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο γελεηηζηέο αλέπηπμαλ ηε 

ζεσξία ηεο εμέιημεο µέζσ κεηαιιάμεσλ. Ζ ζεσξία ππνζηήξηδε φηη ηα είδε πέξαζαλ απφ 

πεξηφδνπο γξήγνξσλ κεηαιιάμεσλ, ελδερνκέλσο σο ζπλέπεηαο έληνλεο πεξηβαιινληηθήο 

πίεζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα παξάμεη πνιιαπιέο κεηαιιαγέο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

απνιχησο λέα είδε, ζε µηα θαη κφλε γελεά. Απφ ηελ άιιε, ήηαλ νη Βηνκεηξηζηέο, νη νπνίνη 

πίζηεπαλ ζηε ζπλερή παξαιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιεζπζκψλ θαη 

επηθεληξψλνληαλ ζηε κέηξεζε θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο πνηθηιίαο ελφο πιεζπζκνχ. 

(Αζαλαζίνπ, 2015α) 

 

Οη Μεληειηζηέο ηζρπξίδνληαλ φηη ε πνηθηιία πνπ κεηξνχζαλ νη Βηνκεηξηζηέο, δελ ήηαλ 

αξθεηά ζεκαληηθή, ψζηε λα επζχλεηαη γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ εκθάληζε λέσλ εηδψλ. Οη 

Βηνκεηξηζηέο, απφ ηε κεξηά ηνπο, απέξξηπηαλ ηε κεληειηθή άπνςε φηη δηαθξηηέο κνλάδεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο, φπσο ηα γνλίδηα, ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ην ζπλερέο θάζκα ηεο 

πνηθηιίαο πνπ παξαηεξείην ζηνπο πξαγκαηηθνχο πιεζπζκνχο. Οπζηαζηηθά, ε δηακάρε απηή 

ήηαλ αλάκεζα ζε απηνχο πνπ πίζηεπαλ φηη ε εμέιημε κπνξνχζε λα γίλεη θαη µε άικαηα 

(Μεληειηζηέο) θαη ζε απηνχο πνπ πίζηεπαλ φηη γίλεηαη ζπλερψο θαη ζηαδηαθά (Βηνκεηξηζηέο). 

(Αζαλαζίνπ, 2015α) 

 

Σν κεληειηθφ θαη ην βηνκεηξηθφ κνληέιν ηειηθά ζπκθηιηψζεθαλ µε ηελ αλάπηπμε ηεο 

γελεηηθήο ησλ πιεζπζκψλ. Θεκειηψδεο βήκα ππήξμε ην έξγν ηνπ βξεηαλνχ βηνιφγνπ Ronald 

Fisher (The Genetical Theory of Natural Selection), ζην νπνίν θαηέδεημε φηη ε ζπλερήο 

πνηθηιία πνπ κεηξηφηαλ απφ ηνπο Βηνκεηξηζηέο κπνξνχζε λα παξαρζεί απφ ηε ζπλδπαζκέλε 

δξάζε πνιιψλ δηαθξηηψλ γνληδίσλ, θαη φηη ε Φπζηθή Δπηινγή κπνξνχζε λα αιιάμεη ηε 

ζπρλφηεηα ησλ γνληδίσλ ζε έλαλ πιεζπζκφ µε απνηέιεζκα ηελ εμέιημε. Σν έξγν ηνπ Fisher 
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θαζψο θαη ησλ Haldane (ε Φπζηθή Δπηινγή δξα µε πην γξήγνξν ξπζκφ απφ απηφλ πνπ 

ππέζεζε ν Fisher) θαη Wright (ζπλδπαζκνί αιιειεπηδξψλησλ γνληδίσλ θαη ελδνγακία ζε 

κηθξνχο, ζρεηηθά απνκνλσκέλνπο πιεζπζκνχο) ίδξπζε ηνλ θιάδν ηεο Πιεζπζκηαθήο 

Γελεηηθήο. Απηφ ελνπνίεζε ηε Φπζηθή Δπηινγή µε ηε Μεληειηθή θιεξνλνκηθφηεηα θαη 

απνηέιεζε ην πξψην θξίζηκν βήκα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εληαίαο ζεσξίαο γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο εμέιημεο Ζ πλζεηηθή ή Νενδαξβηληθή ζεσξία πξνηάζεθε πξψηα απφ ηνπο 

ηξεηο παξαπάλσ γελεηηζηέο µε ηε κνξθή καζεκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ θαη παξαδεηγκάησλ. Ζ 

επηθξάηεζε ηνπ Νεν-Γαξβηληζµνχ µε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή νθείιεηαη ζηνλ Dobzhansky 

ζε πξψηε θάζε, θαη ζηνλ Ernst May, αξγφηεξα, µηα θαη είλαη απηνί πνπ έβαιαλ ηηο βάζεηο 

ηεο πλζεηηθήο Θεσξίαο πνπ ζπλέλσζε ηε Γελεηηθή µε ηε Φπζηθή Δπηινγή πξνζθέξνληαο 

µηα λέα θαηαλφεζε ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο πξνηείλνπλ σο ππφβαζξν δξάζεο ηεο 

Φπζηθήο Δπηινγήο ηηο γελεηηθέο αιιαγέο ζηνπο πιεζπζκνχο. (Αζαλαζίνπ, 2015α) 

 

Οη θπξηφηεξεο ηδέεο ηεο λέαο ζχλζεζεο ήηαλ φηη : 

(α) νη πιεζπζκνί πεξηέρνπλ γελεηηθή πνηθηιφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

αλαζπλδπαζκφ θαη ηελ ηπραία κεηαιιαγή,  

(β) νη πιεζπζκνί εμειίζζνληαη κέζσ αιιαγψλ ζηελ ζπρλφηεηα ζηελ πνηθηιία γνληδίσλ 

πνπ θπξίσο θαζνξίδεηαη απφ ηε θπζηθή επηινγή,  

(γ) νη θαηλνηππηθέο αιιαγέο γίλνληαη ζηαδηαθά  

(δ) νη ζηαδηαθέο απηέο αιιαγέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εηδνγέλεζε πνπ 

ζπληειείηαη κέζσ αλαπαξαγσγηθήο απνκφλσζεο κεηαμχ πιεζπζκψλ θαη  

(ε) αλ δνζεί αξθεηφο ρξφλνο, απηέο νη αιιαγέο νδεγνχλ ζε ηέηνηεο δηαθνξνπνηήζεηο 

πνπ απαηηνχλ ηνλ νξηζκφ αλψηεξσλ ηαμηλνκηθψλ επηπέδσλ. (Θεξαίνο 2009) 

ήκεξα ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Mayr (ζην Αζαλαζίνπ 2015β) -έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εμειηθηηθνχο επηζηήκνλεο θαη θηινζφθνπο ηνπ 20νπ αηψλα- ε δηαδηθαζία 

ηεο Δμέιημεο κέζσ Φπζηθήο Δπηινγήο κπνξεί λα απνηππσζεί ζηηο εμήο 10 θχξηεο ηδέεο 

(ππνγξακκηζκέλεο):  

 Οη νξγαληζκνί παξάγνπλ πην πνιινχο απνγφλνπο απ΄ φηη κπνξνχλ λα ζπληεξήζνπλ νη 

δηαζέζηκνη πφξνη (βησηηθό δπλακηθό, ηθαλόηεηα κεηαθνξάο).  

 Όια ηα κέιε ελφο είδνπο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

(πεξηνξηζκέλνη πόξνη, αληαγσληζκόο), θαη κεξηθνί νξγαληζκνί δελ επηδνχλ 

(πεξηνξηζκέλε επηβίσζε).  

 Οη νξγαληζκνί κέζα ζε έλα είδνο δηαθέξνπλ νη κελ απφ ηνπο δε ζηα θιεξνλνκηθά 

γλσξίζκαηα (γελεηηθή πνηθηιόηεηα).  
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 Οη (παξ)αιιαγέο πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο κεηαιιαγήο θαη ηνπ γελεηηθνχ 

αλαζπλδπαζκνχ (πξνέιεπζε ηεο πνηθηιόηεηαο).  

 Ζ κεηαιιαγή θαη ν γελεηηθφο αλαζπλδπαζκφο είλαη ηπραία γεγνλφηα πνπ παξάγνπλ 

επεξγεηηθά, νπδέηεξα, ή επηβιαβή γλσξίζκαηα. Μεγάιν κέξνο απφ ηελ πνηθηιόηεηα 

θιεξνλνκείηαη, κε απνηέιεζκα νη γνλείο λα πεξλνχλ ηα γλσξίζκαηά ηνπο ζηνπο 

απνγφλνπο ηνπο. Μεηαμχ απηψλ ησλ απνγφλσλ, εθείλνη πνπ είλαη θαιχηεξα 

πξνζαξκνζκέλνη (πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα) κε ην πεξηβάιινλ ηείλνπλ λα είλαη νη 

επηηπρέζηεξνη ζηελ παξαγσγή απνγφλσλ (δηαθνξηθή επηβίσζε, βησζηκόηεηα, 

αλαπαξαγσγηθή επηηπρία). Οη απφγνλνη πνπ ηαηξηάδνπλ ιηγφηεξν θαιά κε ην 

πεξηβάιινλ έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηδήζνπλ, θαζψο θαη ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα παξαγάγνπλ απνγφλνπο (ειαηησκέλε πξνζαξκνζηηθόηεηα, ειαηησκέλε 

αλαπαξαγσγηθή επηηπρία).  

 Μέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο αλαπαξαγσγηθήο επηηπρίαο, ε ζπρλφηεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ γελεηηθψλ ηχπσλ κέζα ζηνλ πιεζπζκφ κπνξεί λα αιιάμεη κε θάζε 

επφκελε γελεά (απόγνλνη κε ηξνπνπνίεζε, εμέιημε, αιιαγή ζηε δεμακελή γνληδίσλ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, πιεζπζκηαθή αιιαγή). Ζ θπζηθή επηινγή είλαη 

θαηεπζπλφκελε, θαζνξηδφκελε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ δξάζε ηεο θπζηθήο επηινγήο ζηα θιεξνλνκήζηκα γλσξίζκαηα είλαη 

ν πξσηαξρηθφο κεραληζκφο ηεο εμέιημεο. Ζ δξάζε ηεο θπζηθήο επηινγήο ζηα κή 

θιεξνλνκήζηκα γλσξίζκαηα έρεη κηθξή καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ζηελ εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία. Οχηε ε αρξεζηία ελφο νξγάλνπ νχηε ε αλάγθε γηα θάπνην γλψξηζκα 

θαζνξίδνπλ ην γελεηηθφ ππφβαζξν ελφο νξγαληζκνχ. Ο πιεζπζκφο θαζίζηαηαη 

θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλνο ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηάδνζεο πεξηζζνηέξσλ 

ηαηξηαζκέλσλ αηφκσλ (πξνζαξκνγή). Οη πιεζπζκνί αιιάδνπλ κέζσ ησλ αιιαγψλ 

ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ γελεηηθψλ ηχπσλ κέζα ζηνλ πιεζπζκφ θαη φρη κέζσ ησλ 

αιιαγψλ ζηνπο επηκέξνπο νξγαληζκνχο.   

 Όηαλ δχν πιεζπζκνί ελφο εληαίνπ είδνπο ρσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο γηα κηα εθηεηακέλε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ θάπνην θπζηθφ, ζπκπεξηθνξηζηηθφ, ρξνληθφ, ή άιιν εκπφδην, νη 

πιεζπζκνί κπνξεί λα απνθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο κέρξη ην ζεκείν πνπ λα θαηαζηνχλ 

ρσξηζηά είδε (πξνέιεπζε ησλ εηδώλ). (Αζαλαζίνπ 2015β) 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε Νέα χλζεζε δελ ακθηζβήηεζε θακία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ λέν- 

Γαξβηληζκνχ. Αληίζεηα, πάληξεςε ηνλ Νεν-Γαξβηληζκφ φρη κφλν κε ηε γελεηηθή ησλ 

πιεζπζκψλ αιιά θαη κε ηελ δσνινγία, ηελ βνηαληθή, θαη ηελ παιαηνληνινγία, ελίζρπζε θαη 
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επέθηεηλε ηηο ηδέεο ηνπ, θαη εηζήγαγε λέεο ηδέεο θαη εξκελείεο γηα ηε δπλακηθή ησλ 

πιεζπζκψλ θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο εηδνγέλεζεο. (Θεξαίνο 2009) Ζ απνθαινχκελε 

Δμειηθηηθή χλζεζε ηεο πεξηφδνπ 1937-1947 επέθεξε θαζνιηθή ζπλαίλεζε, θαη ε 

επαλάζηαζε ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο ηα επφκελα ρξφληα ζπλέρηζε λα εληζρχεη ην Γαξβηληθφ 

παξάδεηγκα θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ αλάκεζα ζηνπο βηνιφγνπο.  Αλ θαη εθείλα ηα ρξφληα 

έγηλαλ πνιπάξηζκεο απφπεηξεο λα πξνηαζνχλ ζεσξίεο κε αληίζεην πεξηερφκελν, θακία απφ 

απηέο δελ πέηπρε : φιεο έρνπλ παληειψο αλαηξεζεί. (Mayr, 2005) 
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3 Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ 

ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

 

Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζήκεξα, 160 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε 

δηαηχπσζή ηεο ζηελ πξψηε γξακκή ηεο νξζνινγηθήο εξκελείαο ηνπ θφζκνπ πνπ µαο 

πεξηβάιιεη.  Καη απηφ, γηαηί δελ απνηειεί απιψο κηα απφ ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ηεο 

Βηνινγίαο αιιά ηελ θεληξηθή θαη ελνπνηό ζεσξία, θαζψο: 

 πξνζδίδεη ζπλέρεηα θαη ζπλάθεηα ζηα θαηλφκελα πνπ ζπληζηνχλ ηε δσή. 

 παξέρεη απαληήζεηο ζε βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ βηνινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ηελ ελφηεηα ηεο δσήο θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. 

 ζπλδέεη λνεκαηηθά φιεο ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο Βηνινγίαο, απφ ηε 

Μνξηαθή Βηνινγία έσο ηελ Οηθνινγία (Κακπνπξάθεο, 2017) 

 

Ζ ελφηεηα ηεο δσήο, ε πνηθηιφηεηα θαη ηα πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ 

(κε ηα νπνία αζρνινχληαη πνιινί δηαθνξεηηθνί θιάδνη ηεο βηνινγίαο) είλαη ζπλέπεηεο ηεο 

εμειηθηηθήο ηζηνξίαο θαη κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν ππφ απηφ ην θσο (Meagher & 

Futuyama 2001, Dobzhansky 1973). «Υσξίο ην θσο ηεο εμέιημεο ε βηνινγία γίλεηαη έλαο 

ζσξόο από δηάθνξα γεγνλόηα, κεξηθά από ηα νπνία είλαη ελδηαθέξνληα ή αμηνπεξίεξγα, αιιά 

πνπ δελ ζπγθξνηνύλ ζαλ ζύλνιν κηα εηθόλα κε λόεκα…’ έγξαθε έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο 

ζχγρξνλνπο εμειηθηηθνχο, ν Σ. Dobzhansky (1973). Ζ εμειηθηηθή ζεσξία σο ε θεληξηθή 

ελνπνηεηηθή ζεσξία ηεο βηνινγίαο εμεγεί ηελ ελφηεηα ηεο δσήο ηεθκεξηψλνληαο ην πψο ηα 

πθηζηάκελα θαη ηα εμαθαληζκέλα είδε έρνπλ θνηλή θαηαγσγή. Δπίζεο, εμεγεί ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο δσήο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα είδε έρνπλ εμειηρζεί απφ 

ηα πξνγνληθά ηνπο κέζσ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ. (Κακπνπξάθεο, 2017) 

 

Ζ εμειηθηηθή ζθέςε εκπινχηηζε ζε ηεξάζηην βαζκφ ζρεδφλ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

βηνινγίαο θαη είλαη θπξίαξρε ζε πνιιά απφ ηα ελεξγά πεδία ηεο βηνινγηθήο έξεπλαο, φπσο 

ζηε γνληδησκαηηθή θαη ηελ εμειηθηηθή αλαπηπμηαθή βηνινγία. Δπίζεο, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

γλψζεηο ζηηο έξεπλεο θαη ζηηο εθαξκνγέο ζηελ Ηαηξηθή, ζηε γεσξγία, ζηελ θηελνηξνθία, θαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. (Κακπνπξάθεο, 2017) Αλ θαη νη επηζηήκνλεο κειεηνχλ 

ηελ εμέιημε πξσηίζησο, γηα λα πξνάγνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ έκβηνπ θφζκνπ, νη εμειηθηηθέο 

κειέηεο έρνπλ επίζεο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. Ζ εμειηθηηθή 
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ζθέςε, θαη ηδηαίηεξα ε θαηαλφεζε ησλ λέσλ ελλνηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ εμειηθηηθή 

βηνινγία, φπσο ν πιεζπζκφο, ην βηνινγηθφ είδνο, ε ζπλεμέιημε, ε πξνζαξκνγή θαη ν 

αληαγσληζκφο είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δθαξκφδνπκε ηελ εμειηθηηθή ζθέςε θαη ηα εμειηθηηθά κνληέια, γηα λα αληηκεησπίδνπκε ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ παξαζίησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηα θπηνθάξκαθα, ηνλ έιεγρν ησλ θνξέσλ 

ησλ αζζελεηψλ (π.ρ. ηα θνπλνχπηα ηεο εινλνζίαο), ηηο αλζξψπηλεο επηδεκίεο, ηελ παξαγσγή 

λέσλ θπηψλ γηα θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο εμειηθηηθήο γελεηηθήο θαη πνιιέο άιιεο πξνθιήζεηο. 

(Mayr, 2005) Υσξίο ηε γλψζε ηεο «ινγηθήο» ηεο εμέιημεο είλαη αδχλαηε ε θαηαλφεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ πνηθηιηψλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ε απεηιεηηθή δηάδνζή ηνπο, νη 

ιφγνη γηα ηελ απνθπγή ηεο άζθνπεο ρξήζεο αληηβηνηηθψλ, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

απεηινχληαη κε εμαθάληζε πνιπάξηζκα θπηηθά θαη δσηθά είδε, ην γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε 

δηαηήξεζε ηνπο, ην πψο δεκηνπξγήζεθαλ θαη γηαηί είλαη εμαληιήζηκα ηα νξπθηά θαχζηκα, ην 

πσο απέθηεζε ε γήηλε αηκφζθαηξα ηε ζχλζεζή ηεο θαη πσο επεξεάδεηαη ηζηνξηθά απφ ηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. (Π.Δ.Β., 2009) Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε εμειηθηηθή πξνζέγγηζε 

έρεη ραξίζεη θαη κία ζαπκαζηή βαζηά γλψζε γηα ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Σίπνηα δελ 

ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ηνπ λνπ, 

ηεο ζπλείδεζεο, ηνπ αιηξνπηζκνχ, ησλ γλσξηζκάησλ, ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

απφ φζν νη ζπγθξηηηθέο κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ (Mayr, 2005).  

 

Ο εγξακκαηηζκφο ζηε βηνινγία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, αιιά 

επηπιένλ ζπκβάιιεη, ψζηε ν καζεηήο λα γίλεη ηθαλφο λα δηακνξθψλεη αληηιήςεηο γηα ηε δσή 

θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ (π.ρ. ζρεηηθέο κε ξαηζηζκφ, ζέκαηα πγείαο θιπ.), θαη λα 

αμηνινγεί ηηο λέεο γλψζεηο ππφ ην θσο ησλ λέσλ ηνπ αληηιήςεσλ. Ζ εμέιημε ζεσξείηαη ε 

ελνπνηεηηθή έλλνηα γηα φιε ηε βηνινγία θαη ε ζεσξία ηεο εμέιημεο σο ην θεληξηθφ ηεο 

εξκελεπηηθφ ζχζηεκα. Υσξίο απηφ ην ζχζηεκα, ην πνηθίιν γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

βηνινγίαο εκθαλίδεηαη αηληγκαηηθφ, απνζπαζκαηηθφ ή αζχλδεην. (Πξίλνπ θ.ά. 2004α) Μηα 

ραξαθηεξηζηηθή αληίδξαζε ελφο καζεηή πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε έλα ηέηνην εηεξφθιεην 

θνιιάδ  πεξηερνκέλνπ είλαη ε ζθέηε απνκλεκφλεπζε, θαη ζπλαθφινπζα ε γξήγνξε 

παξαίηεζή ηνπ θαη ε απνζηξνθή ηνπ πξνο ην αληηθείκελν. Έηζη, γηα ην BSCS (Biological 

Science Curriculum Study, 1992) πέληε απφ ηηο είθνζη πιεπξέο ηνπ βηνινγηθνχ 

εγξακκαηηζκνχ ζρεηίδνληαη επζέσο κε ηελ εμέιημε. Δάλ ε εμέιημε δελ δηδάζθεηαη, νη καζεηέο 

δε ζα επηηπγράλνπλ ην επίπεδν επηζηεκνληθνχ εγξακκαηηζκνχ πνπ απαηηείηαη. (Πξίλνπ θ.ά., 

2004α) 
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Ο θαζεγεηήο θ Ενχξνο (2009α, 2009β) εμεγεί κε ζαθήλεηα γηαηί «ν Γαξβίλνο έρεη ζέζε  ζηα 

ζρνιεία καο» θαη πξέπεη λα δηδάζθεηαη νινθιεξσκέλα, εζηηάδνληαο ζε πέληε βαζηθνχο 

ιφγνπο: 

 Ο πξψηνο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο (φπσο 

πξναλαθέξζεθε) απνηειεί ηελ θεληξηθή θαη ελνπνηφ ζεσξία ηεο Βηνινγίαο. Κάζε 

απφπεηξα, ινηπφλ, δηδαζθαιίαο ηεο βηνινγίαο, ηεο επηζηήκεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πνπ 

παξαιείπεη ή πεξηζσξηνπνηεί ηελ εμέιημε είλαη ιεηςή θαη απνηπρεκέλε.  Αλ 

ζεσξήζνπκε φηη ε βηνινγία έρεη ζέζε ζηα ζρνιεία καο, ηφηε απηνκάησο ε δηδαζθαιία 

ηεο εμέιημεο είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ.   

 ν δεχηεξνο ιφγνο αθνξά ην γεγνλφο φηη ε εμειηθηηθή ζθέςε καζαίλεη ηνλ λέν πνιίηε 

λα ζθέπηεηαη αηηηνθξαηηθά θαη φρη ηειενινγηθά. Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα πξέπεη 

λα εηζαγάγεη απφ λσξίο ηνλ καζεηή ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ρηίδνπκε ηε γλψζε 

καο, ηελ επηζηεκνινγία. 

 ν ηξίηνο ιφγνο αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηεο βηνινγίαο σο επηζηήκε λα εμνπιίζεη ηνλ 

κέιινληα πνιίηε κε ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά εθφδηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ζέκαηα πνπ αιιάδνπλ ηε δσή ηνπ. Έρεη ήδε εμεγεζεί θαη 

ηνληζηεί ε άπνςε φηη ε δηδαζθαιία ηεο βηνινγίαο ρσξίο δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο δελ 

έρεη λφεκα. 

 ν ηέηαξηνο ιφγνο αθνξά ηελ αλάγθε αλαίξεζεο κηαο παξεμήγεζεο (ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε) ή κηαο εζθεκκέλεο παξαπνίεζεο (ζηε ρεηξφηεξε), φηη δειαδή ν 

ελαγθαιηζκφο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο νδεγεί ζηελ αζεΐα θαη απφ θεη ζηελ 

θαηάξξεπζε ηεο εζηθφηεηαο. Οη θαηαβνιέο απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ αλάγνληαη ζε κία 

επί ιέμεη εξκελεία ησλ ζξεζθεπηηθψλ θεηκέλσλ πνπ πηα δελ έρεη ζέζε ζηηο κέξεο καο. 

Γηα απηφ άιισζηε ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο έρεη γίλεη απνδεθηή είηε επηζήκσο είηε 

ζησπεξά απφ πνιιέο κεγάιεο ζξεζθείεο. Γελ ππάξρεη ηίπνηα ζην θαηλφκελν θαη ζηε 

ζεσξία ηεο εμέιημεο πνπ λα εκπνδίδεη θάπνηνλ απφ ην λα είλαη έλζενο ή λα ηνλ 

ππνρξεψλεη λα είλαη άζενο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Κάξνινο Γαξβίλνο ήηαλ 

αγλσζηηθηζηήο, ν Θενδφζηνο Νηνκπδάλζθη  (θνξπθαίνο εμειηθηηθφο ηνπ 20νπ αηψλα) 

δερφηαλ ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ, ελψ ν Φξάλζηο Κξίθ (αλαθάιπςε ηεο δνκήο ηνπ 

DNA) ήηαλ άζενο:  ηξεηο θνξπθαίνη ππνζηεξηθηέο ηεο εμέιημεο κε δηαθνξεηηθέο 

απαληήζεηο ζην πεξί Θενχ εξψηεκα.  

 ν πέκπηνο ιφγνο αθνξά ηελ πνξεία καο πξνο κία παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία θαη ηηο 

αξρέο πνπ απηή πξέπεη λα δηέπεηαη. ε απηήλ ηελ θνηλσλία δελ κπνξεί λα έρνπλ ζέζε 

ηδενινγηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο εκκνλέο αιιά αξρέο πνπ ηζρχνπλ παληνχ θαη 
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πάληνηε θαη δελ κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ απφ θαλέλα.  Σέηνηα ηζρχ έρνπλ κφλν νη 

γλψζεηο καο γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν, δει. ε επηζηήκε, θαη κέξνο απηήο κε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία είλαη ε εμέιημε θαη ε ζεσξία πνπ ηελ εξκελεχεη. (Ενχξνο, 2009α, 2009β) 

 

πλνιηθά, ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο είλαη κία θξαηαηά ζεσξία ε νπνία νξγαλψλεη θαη πξνζδίδεη 

ζπλνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννχκε ηε δσή (Κακπνπξάθεο, 2017), γηα απηφ θαη 

είλαη αλαγθαία ε δηδαζθαιία ηεο ζηνπο καζεηέο ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ (θαη φρη κφλν). 

Υσξίο ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο ν καζεηήο, ν απξηαλφο πνιίηεο θηλδπλεχεη λα κελ 

αληηιεθζεί πνηέ ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη σο απηφ πνπ πξάγκαηη είλαη: έλαο θφζκνο 

ζπλερψλ  θαη ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ θαη ζπλάκα πξνθιήζεσλ γηα πξνζαξκνγή, έλαο θφζκνο 

ζηνλ νπνίν νη ζπιινγηθέο αιιά θαη νη πξνζσπηθέο ζηάζεηο θαη επηινγέο κπνξνχλ θαη 

επεξεάδνπλ ην κέιινλ ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. (Π.Δ.Β., 2009)  

 

Όπσο αλαθέξεη ε Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκφλσλ (2009) ζηελ επεηεηαθή ηεο έθδνζε 

γηα ηα 150 ρξφληα απφ ηε δηαηχπσζε ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο «…είλαη ν ρξπζόο κίηνο πνπ 

ζπλδέεη ηε Μνξηαθή Βηνινγία µε ηελ Οηθνινγία, ηε Γελεηηθή µε ηε πζηεκαηηθή, ηε Βηνινγία 

θπηηάξνπ µε ηε Βηνρεκεία, θαη πνιύ πεξηζζόηεξν είλαη ν θακβάο πάλσ ζηνλ νπνίν 

εμπθαίλνληαη ηα πιέγκαηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ όισλ ησλ βηνινγηθώλ πεδίσλ, από ην µόξην σο 

ηνλ νξγαληζκό θαη ηε Βηόζθαηξα. Υσξίο απηήλ δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί πώο από έλα 

«άζξνηζκα» ρεκηθώλ ζπζηαηηθώλ κπόξεζε λα αλαδπζεί έλα θύηηαξν θαη πώο από µηα 

αιιεινπρία λνπθιενηηδίσλ κπόξεζε λα εδξαησζεί έλα γνλίδην. Υσξίο ηε δηδαζθαιία ηεο 

Δμέιημεο ν καζεηήο, ν απξηαλόο πνιίηεο, θηλδπλεύεη λα µελ αληηιεθζεί πνηέ ηνλ θόζκν πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη σο απηό πνπ πξάγκαηη είλαη: Έλαο θόζκνο ζπλερώλ θαη ξαγδαίσλ κεηαβνιώλ θαη 

ζπλάκα πξνθιήζεσλ γηα πξνζαξκνγή, έλαο θόζκνο ζηνλ νπνίν νη ζπιινγηθέο ή πξνζσπηθέο 

ζηάζεηο θαη επηινγέο κπνξνύλ θαη επεξεάδνπλ ην κέιινλ ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. Αλ ε 

δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο ζην ζρνιείν είλαη είηε απνζπαζκαηηθή (όπσο θαη απηή ηεο Βηνινγίαο), 

είηε εμαηξείηαη  (όπσο ζπκβαίλεη ζηε Γ ́  Λπθείνπ), ηόηε ιεηςή είλαη θαη ζηξεβιή ΚΑΙ ε Βηνινγία 

ΚΑΙ ν πνιηηηζκηθόο ηεο ξόινο. (Δίλαη ζαλ λα ιείπνπλ νη λόκνη ηνπ Νεύησλα από ηε Φπζηθή ή 

ην πεξηνδηθό ζύζηεκα από ηε Υεκεία...)». 

 

Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ 21ε Ηνπλίνπ 2006, 67 Αθαδεκίεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε 

Αθαδεκία Αζελψλ, κέιε ηεο Inter Academy Panel (IAP) πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο Δζληθέο 

Αθαδεκίεο φινπ ηνπ θφζκνπ ππέγξαςαλ κηα θνηλή δηαθήξπμε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά:  «Δκείο, νη ππνγξάθνπζεο Αθαδεκίεο ησλ Δπηζηεκώλ,  έρνπκε κάζεη όηη ζε 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         32 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, ζηα καζήκαηα επηζηεκώλ θάπνησλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ, νη επηζηεκνληθέο απνδείμεηο, ηα δεδνκέλα θαη νη πεηξακαηηθά ειέγμηκεο ζεσξίεο 

γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ εμέιημε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε, απνζησπνύληαη, απνξξίπηνληαη ή 

ζπγρένληαη κε κε επηζηεκνληθά ειέγμηκεο ππνζέζεηο. Παξνηξύλνπκε όζνπο επεξεάδνπλ ηελ 

θνηλή γλώκε, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο  θαη ηνπο  γνλείο,  λα δηδάζθνληαη όια ηα παηδηά ηηο 

κεζόδνπο θαη ηηο αλαθαιύςεηο ησλ επηζηεκώλ θαη λα ελζαξξύλνληαη ζηελ  θαηαλόεζε ηεο 

επηζηήκεο ηεο θύζεο. Η γλώζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ ζηνλ νπνίν  δνπλ παξέρεη ζηελ 

αλζξσπόηεηα ηε δπλαηόηεηα λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο θαη λα πξνζηαηεύεη  ηνλ πιαλήηε» 

(IAP 2006, Π.Δ.Β. 2009). 

 

Γίλεηαη μεθάζαξε απφ φια ηα παξαπάλσ ε αλάγθε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ΘηΔ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν, θαζψο, φπσο ηειηθά ζεκεηψλεη θαη ν Ενχξνο, «…κέζα από ηελ επίγλσζε ηνπ 

γεγνλόηνο ηεο εμέιημεο κπνξνύκε λα δνύκε πνηεο ήηαλ νη δπλάκεηο πνπ καο έθεξαλ εθεί πνπ 

είκαζηε, λα ηηο θαηαλνήζνπκε θαη λα ηηο ηηζαζεύζνπκε, λα ζπκθηιησζνύκε ηειηθά κε ηε θύζε 

καο θαη κε ηε θύζε, θαη απηό είλαη θάηη πνπ ηα παηδηά καο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όζν ην 

δπλαηόλ γξεγνξόηεξα» (Ενχξνο, 2009β). Υξεηάδεηαη άξαγε (άιινο) θαιχηεξνο ιφγνο; 

 

Απηφ, φκσο, πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα απνθαιχπηεη είλαη φηη ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο φρη κφλν 

δε δηδάζθεηαη ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ θφζκνπ, αιιά ζπλαληάεη πνιέκηνπο, πνπ πέξα απφ ηελ 

θαηάξξηςή ηεο επηζπκνχλ θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζνπλ κε δηάθνξα είδε αληη-επηζηεκψλ  

(π.ρ. Γεκηνπξγηζκφο, Δπθπήο ρεδηαζκφο) ηδηαίηεξα ζηηο Ζ.Π.Α.. Ζ Δμειηθηηθή Θεσξία 

είλαη, ίζσο, ε κφλε επηζηεκνληθά απνδεθηή ζεσξία πνπ έρεη ζπλαληήζεη ηφζν ζζελαξή 

αληίζηαζε φρη κφλν απφ ην επξχ θνηλφ  αιιά θαη απφ πνιινχο κε βηνεπηζηήκνλεο, παξά ηηο 

απνδείμεηο πνπ ηελ επηβεβαηψλνπλ θαη ηε ζηεξίδνπλ (Moore ζην αξηγγέιεο 2007). 
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4 ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

Παξφια φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο 

ηεο, πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ αλαδείμεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο 

αιιά θαη έλα κεγάιν αξηζκφ παξαλνήζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ (Demastes et al 

1995a, Prinou et al 2008, Kampourakis & Zogza 2008, Bishop & Anderson 1990). Καη ν 

γξάθσλ, σο δηδάζθσλ ηεο Θεσξία ηεο Δμέιημεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Γ’ ηάμε ηνπ 

Λπθείνπ, ήξζε πνιιέο θνξέο αληηκέησπνο κε πιεζψξα επξέσο δηαδεδνκέλσλ παξαλνήζεσλ, 

ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή/θαη πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ θαη κηαο ελ γέλεη δπζπηζηίαο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ έλαληη ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. Αλάινγα πξνβιήκαηα 

 θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηεο εμέιημεο θαίλεηαη πσο αληηκεησπίδνπλ θαη πξνπηπρηαθνί 

θνηηεηέο (ηφζν ζηε βηνινγία φζν θαη ζε άιια πεδία) (Κακπνπξάθεο 2017) 

 

Γεληθά είλαη έλα αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο παξακέλεη έλα απφ ηα 

ζέκαηα ηεο επηζηήκεο πνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ αγλνεί, δελ θαηαλνεί, 

ακθηζβεηεί ή απνξξίπηεη θαη γεληθά δπζθνιεχεηαη λα απνδερηεί. Απηέο νη δπζθνιίεο 

απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ 

εληνπίδνληαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκφ αθνξνχλ 

πξνζπάζεηεο ππνλφκεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο. Αιιά αθφκα θαη εθεί πνπ ε Θεσξία ηεο 

Δμέιημεο απνηειεί κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ε δηδαθηηθή ηεο 

πξνζέγγηζε είλαη ζπρλά αλεπαξθήο θαη αλαπνηειεζκαηηθή. (Γεσξγάηνπ θαη Πξίλνπ, 2005). 

Δπηπιένλ, δηάθνξεο δεκνζθνπήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ δείμεη πσο ε ρακειή δεκφζηα 

απνδνρή ηεο εμέιημεο ζπρλά ζρεηίδεηαη κε κία πςειή απνδνρή ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ ζε 

δηάθνξεο κνξθέο θαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα εηζαρζεί ζηηο βηνινγηθέο ζπνπδέο κία 

ελαιιαθηηθή εμήγεζε πάλσ ζε ζξεζθεπηηθή βάζε γηα ηελ θαηαγσγή ησλ εηδψλ 

(Κακπνπξάθεο 2017, Branch & Scott 2009) 

 

 

4.1 Απνδνρή θαη θαηαλόεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζε παγθόζκην θαη 

εζληθό επίπεδν 

Ωο απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δπζθνιηψλ αιιά θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο δηδαζθαιίαο 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζηελ Διιάδα, ε ρψξα καο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ρψξεο ζηηο 
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νπνίεο δηαπηζηψλεηαη πεξηνξηζκέλε απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. χκθσλα κε δηεζλή 

έξεπλα πνπ έγηλε ην 2006 γηα ην πεξηνδηθφ «Νew Scientist», ζρεδφλ νη κηζνί Έιιελεο 

ακθηζβεηνχλ αθφκε ηνλ Γαξβίλν.  Απφ ηνπο εξσηεζέληεο κφλν ην 54% ζπκθσλεί κε ηε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο, ελψ πάλσ απφ 150 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε έθδνζε ηεο «Καηαγσγήο 

ησλ Δηδψλ» έλα πνζνζηφ 29% ππνζηεξίδεη φηη δελ είρε δίθην θαη ην ππφινηπν 18% δειψλεη 

φηη δελ γλσξίδεη. (Holmes 2006, Παπαθψζηα 2009). Δλδεηθηηθφ είλαη φηη απφ ηηο 19 ρψξεο 

φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, ε Διιάδα μεπεξλά ζε επίπεδα απνδνρήο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο 

κφλν ηηο ΖΠΑ -φπνπ είλαη γλσζηή ε δηακάρε ηεο εμέιημεο κε ηνλ «επθπή ζρεδηαζκφ»- θαη ηε 

γεηηνληθή Σνπξθία (Παπαθψζηα 2009).  

 

ε έξεπλα ησλ Πξίλνπ θαη ζπλεξγαηψλ (2007) γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ γηα έλλνηεο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Δμέιημεο, δηαπηζηψζεθε φηη ην 59% ησλ καζεηψλ δερφηαλ ηελ εμέιημε ηνπ 

αλζξψπνπ (πνζνζηφ ιίγν κεγαιχηεξν απφ ηηο απφςεηο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία πνιηηψλ 

ζηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα), ελψ αληίζεηα ην 22% ησλ καζεηψλ δελ ηε δερφηαλ θαη ην 

19% δήισζε φηη «δελ γλσξίδεη». Μφλν ην 53% ησλ καζεηψλ δερφηαλ ηελ θνηλή θαηαγσγή 

ησλ νξγαληζκψλ θαη κφλν ην 46% ησλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ γλψξηδε (επηπρψο) φηη νη 

άλζξσπνη δελ ζπλππήξραλ κε ηνπο δεηλνζαχξνπο. Απφ ηελ έξεπλα, επίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη 

νη καζεηέο ζπλνιηθά δελ είραλ αληηιεθζεί θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε θπζηθή 

επηινγή ζηηο εμεγήζεηο ηνπο ζε απιέο εξσηήζεηο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο 

εμεγήζεηο ηνπο ελαιιαθηηθά ζρήκαηα ζαλ θαη απηά πνπ επηθξαηνχζαλ πξηλ αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ ηε δαξβηληθή ζεσξία. Καη θαίλεηαη φηη ζπλέρηζαλ λα δηαηεξνχλ απηέο ηηο αληηιήςεηο, 

αθφκε θαη αλ είραλ δηδαρζεί ηε ζρεηηθή ελφηεηα ζην Γπκλάζην. (Πξίλνπ, 2007 ) 

 

ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε (European Commission 2005 - 

Δπξνβαξφκεηξν 2005) κφιηο ην 55% ησλ Διιήλσλ απνδέρεηαη ηελ άπνςε φηη «Ο άλζξσπνο, 

όπσο ηνλ γλσξίδνπκε ζήκεξα, εμειίρζεθε από πξνγελέζηεξεο κνξθέο δώσλ», ελψ ην 32% ηελ 

απνξξίπηεη θαη έλα 14% δελ παίξλεη ζέζε. Ζ απνδνρή ηεο ζέζεο απηήο απφ ηνπο Έιιελεο 

ήηαλ πνιχ ρακειφηεξε απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πνπ θπκαίλνληαλ γηα ηελ απνδνρή ζην 70% (20% απφξξηςε θαη 10% «Γελ μέξσ/δελ 

απαληψ»). Οκνίσο, ζηε ζέζε «Οη πξώηνη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο 

δεηλνζαύξνπο» ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ αλαγλσξίδεη φηη είλαη ιάζνο είλαη κφιηο 50%, 

φηαλ ν Δπξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη 66%. 
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ε έξεπλα ησλ Miller θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2006) ε Διιάδα βξέζεθε, επίζεο, λα έρεη κία 

απφ ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο, ιίγεο 

ζέζεηο πην πάλσ απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Σνπξθία. χκθσλα κε απηήλ ηελ έξεπλα, έλα πνζνζηφ 

νξηαθά πάλσ απφ ην 50% ζεψξεζε ζσζηή ηελ πξφηαζε «Οη άλζξσπνη, όπσο ηνπο μέξνπκε 

ζήκεξα, εμειίρζεθαλ από πξνγελέζηεξα είδε δώσλ». ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είραλ 

ζπκκεηάζρεη πνιίηεο απφ 34 ρψξεο κε ηελ Διιάδα λα θαηαιακβάλεη ηελ 28
ε
 ζέζε, φηαλ νη 

ηειεπηαίεο δχν ζέζεηο θαηαιακβάλνληαλ απφ ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ - φπνπ αλαθέξακε ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ, ηνπ 

Δπθπή ρεδηαζκνχ, θαη ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο – θαη ε Σνπξθία, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ζρήκα 4.1-1 πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δεκνζίεπζε. ηελ ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη 

φηη έλαο ζηνπο ηξεηο ελήιηθεο Ακεξηθαλνχο απνξξίπηεη θαηεγνξεκαηηθά ηελ ηδέα ηεο 

εμέιημεο, πνζνζηφ ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα ελλέα δπηηθψλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ, θαη ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ 7% ζηελ Γαλία ηελ Γαιιία θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία 

έσο 15% ζηελ Οιιαλδία. Αληηζέησο, νη ελήιηθεο ζηελ Ηαπσλία θαη ζηηο άιιεο 32 επξσπατθέο 

ρψξεο πνπ απνδέρνληαη ηελ Δμέιημε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη απφ φηη νη Ακεξηθαλνί. ηελ 

Ηζιαλδία, ηε Γαλία, ηε νπεδία θαη ηε Γαιιία ην πνζνζηφ απνδνρήο μεπεξλά ην 80% θαη 

ζηελ Ηαπσλία θηάλεη ζρεδφλ ην 78%. Οη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ηε δηαθνξά ζηα πνζνζηά 

απνδνρήο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο θ Ηαπσλίαο ζε δχν θπξίσο αηηίεο:  

α) ζηε δνκή θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ακεξηθάληθνπ θνληακεληαιηζκνχ, πνπ δηαθέξεη 

ηζηνξηθά απφ εθείλεο ηνπ θχξηνπ ξεχκαηνο Πξνηεζηαληηζκνχ ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν 

θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ βηβιηθή εξκελεία «θαηά γξάκκα» απφ ηνλ θνληακεληαιηζκφ 

ζηηο ΖΠΑ βιέπεη ηε Γέλεζε σο κηα πξαγκαηηθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ αληηθαζηζηά θάζε επηζηεκνληθφ εχξεκα ή 

εξκελεία. Αληηζέησο, Πξνηεζηαληηθέο ζξεζθείεο ηνπ θχξηνπ ξεχκαηνο ζηελ Δπξψπε 

(θαη νη αληίζηνηρεο ζηηο ΖΠΑ) εθιακβάλνπλ ηε Γέλεζε ζαλ κεηαθνξά θαη – φπσο 

θαη ε Καζνιηθή Δθθιεζία- δελ εληνπίδνπλ θάπνηα κεγάιε αληίθαζε αλάκεζα ζηε 

ζξεζθεία ηνπο θαη ην έξγν ηνπ Γαξβίλνπ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ  

β) ζην γεγνλφο φηη ην δήηεκα ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο έρεη πνιηηηθνπνηεζεί θαη 

ελζσκαησζεί ζηελ ηξέρνπζα θνκκαηηθή δηαίξεζε ζηηο ΖΠΑ κε ηξφπν πνπ δελ 

ππάξρεη αληίζηνηρνο ζηελ Δπξψπε ή ηελ Ηαπσλία. Αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζηε 

ζπληεξεηηθή πηέξπγα ησλ Ρεπνπκπιηθαλψλ, νη νπνίνη πηνζέηεζαλ ηνλ 

Γεκηνπξγηζκφ σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο πνπ ζρεδηάζηεθε, γηα λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο λφηηεο θαη κεζνδπηηθέο πνιηηείεο. ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, νη ξεπνπκπιηθάληθεο πιαηθφξκεο ζε επηά πνιηηείεο 
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πεξηειάκβαλαλ ξεηέο απαηηήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο «επηζηήκεο ηεο 

δεκηνπξγίαο». Γελ ππάξρεη θαλέλα ηέηνηνπ κεγέζνπο πνιηηηθφ θφκκα ζηελ Δπξψπε 

θαη ηελ Ηαπσλία πνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αληίζεζε ζηελ εμέιημε ζαλ κέξνο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ πιαηθφξκαο 

Μφλν ε Σνπξθία παξνπζηάδεη ρεηξφηεξε εηθφλα απφ φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. (Miller et al, 2006)  

 

ρήκα 4.1-1 Απνδνρή ηεο Δμέιημεο από ην επξύ θνηλό ζε 34 ρώξεο.  

Πεγή : Miller et al, Public Acceptance of Evolution, Article in Science · September 2006 

 

ηελ Σνπξθία, κάιηζηα, oη καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ δελ ζα δηδάζθνληαη πιένλ 

θαζφινπ ηε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ, θαζψο νη ηνπξθηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο απνθάζηζαλ ηε δηαθνπή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, ζεσξψληαο ηελ 

ακθηιεγφκελε θαη δπζλφεηε. Σν ζρεηηθφ θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ Αξρή ηεο Εσήο θαη ηεο 

Δμέιημεο» ζα δηαγξαθεί απφ ηα ζρνιηθά βηβιία Βηνινγίαο, θαη ζρεηηθφ πεξηερφκελν ζα είλαη 
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δηαζέζηκν κφλν ζε καζεηέο απφ ειηθίεο 18 θαη 19 εηψλ πνπ ζπλερίδνπλ γηα παλεπηζηεκηαθέο 

ζπνπδέο (iefimerida.gr, 2017) 

 

Ζ ρψξα ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζηε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο είλαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Ζ εηαηξεία Gallup έρεη 

ξσηήζεη ηνπο Ακεξηθαλνχο 11 θνξέο απφ ην 1982 θαη κεηά λα επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ 

αθφινπζσλ ηξηψλ εμεγήζεσλ γηα ηε θαηαγσγή θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο: 

Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ηηο δηθέο ζαο απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξώπσλ: 

 Οη άλζξσπνη αλαπηύρζεθαλ ζε δηάζηεκα εθαηνκκπξίσλ εηώλ από ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλεο κνξθέο δσήο, όκσο ν Θεόο είρε ηελ επνπηεία ηεο όιεο δηαδηθαζίαο  

 Οη άλζξσπνη αλαπηύρζεθαλ ζε δηάζηεκα εθαηνκκπξίσλ εηώλ από ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλεο κνξθέο δσήο, ρσξίο όκσο ν Θεόο λα έρεη ηελ παξακηθξή ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία  

 Ο Θεόο δεκηνύξγεζε ηνπο αλζξώπνπο ζηε ζεκεξηλή νπζηαζηηθά κνξθή ηνπο θάπνηα 

ζηηγκή ζηα ηειεπηαία 10.000 πεξίπνπ ρξόληα  

Αλ θαη ηα επηκέξνπο πνζνζηά πνηθίινπλ ειαθξψο απφ έξεπλα ζε έξεπλα, ζε γεληθέο γξακκέο 

νη ηάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο εδψ θαη πάλσ απφ 30 ρξφληα. Πεξίπνπ ην 

45% θαηά κέζν φξν (ζην ζχλνιν ησλ εηψλ) ησλ Ακεξηθάλσλ πηζηεχνπλ φηη ν Θεφο 

δεκηνχξγεζε ηνπο αλζξψπνπο πεξίπνπ 10.000 ρξφληα πξηλ, ελψ ην 55% πηζηεχεη φηη νη 

άλζξσπνη εμειίρζεθαλ απφ πξνεγνχκελνπο νξγαληζκνχο κε ηελ πάξνδν εθαηνκκπξίσλ εηψλ. 

Απφ απηνχο ην 35% θαηά κέζν φξν πηζηεχεη φηη ε εμέιημε ζπλέβε κε ηελ παξέκβαζε Θενχ, 

θαη κφιηο ην 15% θαηά κέζν φξν (αιιά κε απμαλφκελε ηάζε) απνδέρεηαη ηελ εμέιημε ρσξίο 

ηε Θετθή παξέκβαζε. (Newport, 2014, 2012, 2010) 

 

ε άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ην Pew Research Center (2013) ζε 1983 ελήιηθνπο 

Ακεξηθαλνχο πνιίηεο βξέζεθε φηη ην 60% ζπκθσλνχλ φηη «νη άλζξσπνη θαη νη ππόινηπεο 

κνξθέο δσήο έρνπλ εμειηρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ», ελψ ην 33% απηψλ απνξξίπηνπλ ηελ 

ηδέα ηεο εμέιημεο, δειψλνληαο φηη «νη άλζξσπνη θαη ηα ππόινηπα έκβηα όληα έρνπλ ππάξμεη 

ζηελ παξνύζα ηνπο κνξθή από ηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ». Απηέο νη πεπνηζήζεηο βξέζεθε απφ ηελ 

έξεπλα φηη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά γηα θάζε ζξεζθεπηηθή νκάδα. Δπηπιένλ, πεξίπνπ νη κηζνί 

απφ απηνχο πνπ εθθξάδνπλ ηελ πίζηε ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ ηελ άπνςε πσο ε 

εμέιημε πξαγκαηνπνηήζεθε «ιόγσ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ, όπσο ε θπζηθή επηινγή» (32% επί 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ακεξηθάληθνπ θνηλνχ). Χζηφζν, αξθεηνί Ακεξηθάλνη πηζηεχνπλ φηη ν Θεφο 

ή έλα αλψηεξν νλ δηαδξακάηηζε έλαλ νξηζκέλν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο. Πεξίπνπ 
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ην 24% ησλ ελειίθσλ (επί ηνπ ζπλφινπ) ηζρπξίδνληαη φηη «έλα αλώηεξν νλ θαζνδήγεζε ηελ 

εμέιημε ησλ έκβησλ όλησλ γηα ην ζθνπό ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο ππόινηπεο 

δσήο ζηε κνξθή πνπ ππάξρεη ζήκεξα». Σα πνζνζηά απηά δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα 

αληίζηνηρα ηνπ 2009, φηαλ γηα πξψηε θνξά δηελεξγήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα (Pew 

Research Center, 2013, 2014), 

 

Αλάινγε είλαη ε εηθφλα θαη ζε άιιεο ρψξεο παγθνζκίσο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εδψ ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ ην επίπεδν απνδνρήο ηεο εμέιημεο απφ ηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ δηαθφξσλ ρσξψλ, ηα νπνία πεξηιακβάλεη ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ν 

Καηάθνο (2014) θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα: 

 ηε Βξαδηιία, φπνπ ζε µηα έξεπλα ηνπ 2010 ην 59% ησλ εξσηνχκελσλ δειψλεη φηη 

πηζηεχεη ζηελ εμέιημε θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ Θεφ. Σν 8% πηζηεχεη  ηελ εμέιημε 

ρσξίο ζετθή αλάκημε θαη ην 25% είλαη δεκηνπξγηζηέο.  

 ηνλ Καλαδά, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην 59% ησλ Καλαδψλ πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη 

εμειίρζεθαλ απφ ιηγφηεξν πνιχπινθεο κνξθέο δσήο, αιιά ην 42% ζπκθσλεί φηη νη 

άλζξσπνη θαη νη δεηλφζαπξνη ζπλππήξμαλ ζηε γε. Μφλν ην 22% πηζηεχεη φηη ν Θεφο 

δεκηνχξγεζε ηνπο αλζξψπνπο µε ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα κέζα ζηα ηειεπηαία 

10.000 ρξφληα  

 ηελ Ηλδία, ζηελ νπνία αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ αθνχζεη γηα ηνλ ∆αξβίλν θαη 

γλσξίδνπλ θάηη γηα ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ην 77% ζπκθσλεί φηη ππάξρνπλ αξθεηά 

επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα λα ζηεξίμνπλ ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ηνπ ∆αξβίλνπ.  

 ηελ Αγγιία, φπνπ ζε κηα έξεπλα ηνπ BBC ην 2006 22% δηάιεμαλ ηνλ Γεκηνπξγηζκφ, 

17% δηάιεμαλ ηνλ επθπή ζρεδηαζκφ, 48% δηάιεμαλ ηελ εμέιημε (ρσξίο θακηά ζετθή 

παξεκβνιή) θαη νη ππφινηπνη δήισζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ.  

 ηελ Απζηξαιία, ζηελ νπνία κηα έξεπλα ηνπ 2009 έδεημε φηη ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην 

ησλ Απζηξαιψλ πηζηεχεη ζηε βηβιηθή εμήγεζε ηεο θαηαγσγήο ηνπ αλζξψπνπ, 42% 

πηζηεχεη ζε µηα πιήξσο επηζηεκνληθή εμήγεζε ηεο θαηαγσγήο ηεο δσήο, ελψ ην 32% 

πηζηεχεη ζε µηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία «θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ Θεφ». (φπσο αλαθ. 

ζην Καηάθνο 2014) 

 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Heddy & Nadelson (2012), φπνπ 

κειεηάηαη ε απνδνρή ηεο εμέιημεο ζε 35 δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

ππνδεηθλχνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε δεκφζηα απνδνρή ηεο εμέιημεο θαη α) ηε 
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ζξεζθεπηηθφηεηα, β) ην πξνζδφθηκν ηεο ζρνιηθήο δσήο, γ) ηνλ επηζηεκνληθφ εγξακκαηηζκφ 

θαη δ) ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) αλά θάηνηθν. Δηδηθφηεξα βξέζεθε φηη: 

 Ζ ζξεζθεπηηθφηεηα έρεη ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο, 

ελψ ηνλίδεηαη φηη απηφ αθνξά φρη κφλν ηνπο Υξηζηηαλνχο αιιά θαη ηηο άιιεο 

ζξεζθείεο..  

 Σν πξνζδφθηκν ηεο ζρνιηθήο δσήο, δειαδή ν κέζνο φξνο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο αλά 

πνιίηε θάζε ρψξαο, έρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο,  

 Ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλαδεηθλχεηαη θαη γηα ηνλ επηζηεκνληθφ εγξακκαηηζκφ ηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο. 

 Σέινο, αλαδεηθλχεηαη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο αλά θάηνηθν θαη ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο. (Heddy & Nadelson, 2012). 

 

4.2 Δκπόδηα ζηελ απνδνρή θαη θαηαλόεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο 

 

Ζ γλψζε ηεο βηνινγηθήο εμέιημεο είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα λα ζεσξνχληαη νη 

πνιίηεο επηζηεκνληθά  εγγξάκκαηνη (IAP, 2006). Φαίλεηαη, φκσο, φηη ε δεκφζηα απνδνρή ηεο 

Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη κάιινλ ρακειή θαη ζρεηίδεηαη κε πιεζψξα 

αηηηψλ θαη φρη κφλν κε ηε δηδαζθαιία ή κε απηήο (θνηλσληθνί θαη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο, 

ζξεζθεπηηθφηεηα αηφκσλ, πςειή απνδνρή Γεκηνπξγηζκνχ, ελλνηνινγηθά θαη γλσζηηθά 

εκπφδηα, δηαηζζεηηθέο πξναληηιήςεηο θηι). Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δείρλεη φηη ε εθκάζεζε 

ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Οη καζεηέο έρνπλ πιήζνο παξαλνήζεσλ 

πνπ εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο, θαη νη 

νπνίεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη απνξξένπλ απφ θαιά δηαηεξεκέλεο 

αληηιήςεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. (Gregory 2009, Kampourakis & Zozga 

2007) Πξάγκαηη, έξεπλεο ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα (ελδεηθηηθά : Κακπνπξάθεο & Ενδγθα 2009, Kampourakis & Zozga 2007 2008, 

Prinou et al 2008 2011, Πξίλνπ θ.ά 2009a) θαη ζην εμσηεξηθφ (ελδεηθηηθά : Gregory 2009, 

Bloom & Weisberg 2007, Yasri 2014, Demastes et al 1995a, Bishop & Anderson 1990, Stern 

et al 2018, Barnes et al 2017) έρνπλ δείμεη φηη νη καζεηέο έξρνληαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κε πιήζνο παξαλνήζεσλ. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε απνδνρή ηεο ζεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

Όκσο, ελψ νη δχν παξάκεηξνη θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο καζεηέο θαίλεηαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα είλαη αζζελήο ε 

κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε. (Gregory 2009, Demastes et al 1995a, Bishop & Anderson 1990)   
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Δηδηθφηεξα, θαη φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο (παξαλνήζεηο) πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή 

θαη θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο, ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπο. Ο Smith (2010) πξφηεηλε πέληε 

κεγάιεο θαηεγνξίεο παξαλνήζεσλ : εκπεηξηθέο παξαλνήζεηο, απηφ-θαηαζθεπαζκέλεο 

παξαλνήζεηο, δηδαρζείζεο θαη απνθηεζείζεο παξαλνήζεηο, θαζνκηινχκελεο γιψζζαο 

παξαλνήζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Ο Yasri (2014) πξφηεηλε πέληε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο : παξαλνήζεηο θνηλήο ινγηθήο,  θαζνκηινχκελεο γιψζζαο παξαλνήζεηο, κε-

επηζηεκνληθέο παξαλνήζεηο, γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ παξαλνήζεηο θαη παξαλνήζεηο ζηε 

θχζε ηεο επηζηήκεο. Οη Wiles and Alters (2011), Carter and Wiles (2014) θαηεγνξηνπνηνχλ 

ηνπο παξάγνληεο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) Με ζξεζθεπηηθνχο θαη β) Θξεζθεπηηθνχο, 

κέζα ζηηο νπνίεο δηαθξίλνπλ επηκέξνπο αηηίεο. Πην αλαιπηηθά, ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο έρεη 

σο εμήο: 

 Με ζξεζθεπηηθνί παξάγνληεο πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

 Δπηζηεκνληθνί παξάγνληεο (ζπλνιηθή γλψζε ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο, γλψζε ησλ 

απνδείμεσλ ηεο εμέιημεο, αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ εηδψλ, 

θαηαλφεζε ησλ εμειηθηηθψλ κεραληζκψλ θαη πξνηχπσλ, θαηαλφεζε ηεο Φχζεο ηεο 

Δπηζηήκεο) 

 Με-επηζηεκνληθνί παξάγνληεο (θνηλσληθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο, 

δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, επηζηεκνινγηθέο απφςεηο θαη γλσζηηθέο δηαζέζεηο, 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο) 

 Θξεζθεπηηθνί παξάγνληεο  

 Ζ αληίιεςε φηη ε ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη ε απνδνρή ηεο εμέιημεο είλαη ακνηβαία 

απνθιεηφκελεο 

 Καηά γξάκκα εξκελεία ησλ γξαθψλ 

 Πεπνηζήζεηο ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ 

 Ζ επηζήκαλζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο ζαλ επηζηεκνληθφ (πρ. «επηζηήκε ηεο 

δεκηνπξγίαο» θαη Δ..) (Carter & Wiles, 2014) 

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, θαίλεηαη φηη ε επαθή ελφο αηφκνπ κε ηελ επηζηήκε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο 

εμέιημεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Carter and Wiles. 
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4.2.1 Με ζξεζθεπηηθνί παξάγνληεο 

 

4.2.1.1  Δπηζηεκνληθνί παξάγνληεο 

 

πλνιηθή γλώζε ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο  

Παξαλνήζεηο ζηε βαζηθή επηζηεκνληθή γλψζε απνηεινχλ επηζηεκνληθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο. Οη καζεηέο ζηεξνχληαη κηα ζπλνιηθή απνδνρή  θαη 

θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, δηφηη δελ έρνπλ γλψζε ησλ απνδείμεσλ (Wiles & Alters, 2011) ή 

δελ απνδέρνληαη ηηο απνδείμεηο ηεο εμέιημεο, ή δελ θαηαλννχλ πψο ζπκβαίλεη ε εμέιημε κέζσ 

ησλ κεραληζκψλ αιιαγήο (Cunningham & Westcott 2009, Miller at al 2006) ή ηε ζπλδένπλ 

κε ηελ αβεβαηφηεηα ηεο εκθάληζεο ηεο δσήο ζηε Γε, ηελ νπνία ε επηζηήκε δελ έρεη αθφκα 

πιήξσο εμεγήζεη (Wiles & Alters, 2011). Ο Smith (2010) ζεκεηψλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηνπο καζεηέο λα μέξνπλ φρη κφλν ηη είλαη θαη ηη ζεκαίλεη ε βηνινγηθή εμέιημε αιιά θαη ην ηη 

δελ είλαη ε εμέιημε θαη ε θπζηθή επηινγή, θαη αλαγλσξίδεη ηξία ζεκεία: 

 Ζ εμέιημε δελ είλαη ζέκα πεηζαξρίαο ή πίζηεο. Αζρνιείηαη κε ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη 

φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ππεξθπζηθφ δελ είλαη αληηθείκελν ηεο 

 Ζ εμέιημε εμεγεί ηελ πξνέιεπζε ησλ εηδψλ απφ πξνγελέζηεξα είδε θαη φρη ηελ 

εκθάληζε ηεο δσήο ζηε Γε   

 Ζ εμέιημε είλαη αλαδπφκελε θαη φρη θαηεπζπλφκελε, δελ κπνξείο λα ηεο απνδψζεηο 

ζθνπφ. 

Ο Gregory (2009), ν νπνίνο ζηελ έξεπλα ηνπ παξνπζηάδεη κία αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ ζηηο 

παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ θαη αλαιχεη ηηο βαζηθέο ηνπο παξαλνήζεηο, ζπκπιεξψλεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ Smith κε ηηο δχν παξαθάησ επηζεκάλζεηο γηα ην πψο βιέπνπλ νη καζεηέο 

ηελ εμέιημε θαη εηδηθφηεξα ηελ θπζηθή επηινγή: 

 Ζ θπζηθή επηινγή ζεσξείηαη εζθαικέλα σο «γεγνλφο» αληί σο «δηαδηθαζία» 

 Ζ θπζηθή επηινγή ζεσξείηαη εζθαικέλα σο «φια ή ηίπνηα» κε φινπο ηνπο κε-

πξνζαξκνζκέλνπο νξγαληζκνχο λα πεζαίλνπλ θαη φινπο ηνπο πξνζαξκνζκέλνπο λα 

επηβηψλνπλ 

 

Ζ έιιεηςε ζπλνιηθήο γλψζεο ζπλδέεηαη ζηελά θαη κε ηε δηδαζθαιία (ή ηελ απνπζία 

δηδαζθαιίαο) ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζην ζρνιείν. Ζ δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο γεληθά θξχβεη αξθεηέο δπζθνιίεο, κηαο θαη γίλεηαη δχζθνια θαηαλνεηή ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ πνπ πεξηθιείεη, αιιά θαη γηαηί δελ γίλεηαη εχθνια απνδεθηή εμαηηίαο 
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πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ. Ζ δηδαζθαιία ηεο απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα 

ηνπο δηδάζθνληεο γηα δπν βαζηθνχο ιφγνπο (Κακπνπξάθεο, 2017): 

 ε θαηαλφεζε ηεο απαηηεί κηα πνιχπινθε ελλνηνινγηθή ζπγθξφηεζε απφ ηνπο καζεηέο 

(κειέηε θαηλνκέλσλ ζε πνιιά επίπεδα νξγάλσζεο π.ρ. γνλίδηα, νξγάλσζε, 

πιεζπζκνί) 

 ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά θηινζνθηθά δεηήκαηα (π.ρ. πξνέιεπζε 

θαη ζθνπφο ηεο δσήο, απηφ-πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ) 

 

Δπηζηεκνληθόο εγξακκαηηζκόο ζηελ Διιάδα θαη ε (κε-) δηδαζθαιία ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο 

ζην ειιεληθό ζρνιείν 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν ε εηζαγσγή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, αλ θαη έγηλε θαζπζηεξεκέλα, 

ζπλάληεζε αληίζηαζε θαη βξέζεθε σο αληηθείκελν δηθαζηηθήο δηακάρεο ην 1914 ζην 

Ναχπιην – 11 ρξφληα πξηλ ηε «Γίθε ησλ πηζήθσλ» ηνπ Thomas Scopes. Ζ πξψηε αληίδξαζε 

θαηά ηεο Γαξβηληθήο ζεσξίαο ζεκεηψλεηαη ζηα πεξίθεκα «αζετθά» ηνπ Βφινπ ην 1910 – 

1911. Σελ επνρή απηή, νη εθπξφζσπνη ηεο εθθιεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ζπληεξεηηθνχο 

πνιηηηθνχο επηρείξεζαλ λα δηαθφςνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ είραλ μεθηλήζεη 

νη Γεικνχδνο, αξάηζεο θ.ά. ζην Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ. Ζ θχξηα ζέζε ηνπο ήηαλ φηη νη 

ελ ιφγσ πξννδεπηηθνί παηδαγσγνί πξνζειχηηδαλ ηα παηδηά ζε ζξεζθεπηηθά δφγκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αζεΐα. Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην φηη ηα 

παηδηά δηδάζθνληαλ φηη ν άλζξσπνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ πίζεθν θ.η.ι. Σα παξαπάλσ 

γεγνλφηα νδήγεζαλ ζην λα θιείζεη νξηζηηθά ην παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ (αξηγγέιεο 2007, 

2013).  

 

Σν δεχηεξν πιήγκα θαηά ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο θαηαγξάθεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ 

εκθχιηνπ πνιέκνπ απφ ηε «Γηαθήξπμε ηεο Υξηζηηαληθήο Δλψζεσο Δπηζηεκφλσλ». Πξψηνο 

ζηφρνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ήηαλ ν Γαξβίλνο θαη δεχηεξνο ν Φξφηλη. ηελ ελ ιφγσ 

δηαθήξπμε γηα ηνλ Γαξβίλν αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Ο Γαξβηληζκόο δελ είλαη ηακπνύ άζηθηνλ, 

αιιά ζεσξία πεξί ηεο νπνίαο ζα καο επηηξέπεηαη θάπνηα ζπδήηεζηο». Με ην επηρείξεκα φηη δελ 

έρεη αλαθαιπθζεί «πηζεθάλζξσπνο», ε δηαθήξπμε θαηαιήγεη ζηε ζρεηηθνπνίεζε ηεο 

Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο: «Ναη κελ ε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ είλαη κηα επηζηεκνληθή ζεσξία, ε 

νπνία είρε θαη έρεη ηνπο ππνζηεξηθηάο ηεο, αιιά κόλνλ εδώ εηο ηελ Διιάδα, ή θαη αιιαρνύ, 

κόλνλ εηο θύθινπο πνπ εκθνξνύληαη από ζθόπηκνλ πξνρεηξνινγίαλ, ζεσξείηαη ν δαξβηληζκόο 

σο ε ηειεπηαία ιέμηο ηεο επηζηήκεο» (αξηγγέιεο 2007, 2013). 
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Ζ επίζεκε εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ Πξίλνπ (2008) θαη Πξίλνπ & ζπλεξγάηεο (2004α, 2004β, 2009α), 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο : 

  

 Α’ πεξίνδνο: 1931-1976  

ε ζχλνιν 45 εηψλ εθδίδνληαη ηξία (3) εγρεηξίδηα Βηνινγίαο, ζηα νπνία ε Δμέιημε 

απνηεινχζε ην ηειεπηαίν θεθάιαην. ε θαλέλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα (Α.Π.) θαη εγρεηξίδηα δελ πεξηιακβαλφηαλ ε εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. 

 

1931 -1952 

Ζ ζεσξία ηεο εμέιημεο πεξηερφηαλ ζε έλα θεθάιαην (ηειεπηαίν) κε ηίηιν «Ζ εμέιημηο ηνπ 

νξγαληθνχ θφζκνπ» ζην πξψην εγρεηξίδην Βηνινγίαο. ην νπνίν εθδφζεθε ην 1933. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ πεξηειάκβαλε θπξίσο ηηο ελδείμεηο γηα ηελ εμέιημε, ηηο ζεσξίεο 

Λακάξθ θαη Γαξβίλνπ, ηε «ζεσξία ησλ αζπλερψλ κεηαβνιψλ», θ.ά. Απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

1939 θαη κεηά, ζην εγρεηξίδην ππνζηεξηδφηαλ φηη «…ε θπζηθή επηινγή δελ είλαη θαηά ηαο 

λεσηέξαο εξεύλαο νξζή θαη όηη ε βάζηο ηεο Γαξβηλείνπ ζεσξίαο πξνζθξνύεη εηο ηαο ζεκεξηλάο 

πεηξακαηηθάο έξεπλαο, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα όηη ην πξόβιεκα ηνπ ηξόπνπ, θαηά ηνλ 

νπνίνλ γίλεηαη ε κεηαβνιή ησλ εηδώλ παξακέλεη άιπηνλ». Οη απφςεηο απηέο εκθαλίδνληαλ θαη 

ζηε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 1951. Σν πξψην εγρεηξίδην Βηνινγίαο εθδφζεθε κέρξη ην 1940 απφ 

ηδησηηθφ εθδνηηθφ νίθν, θαη ζηε ζπλέρεηα (φπσο θαη ηα άιια εγρεηξίδηα Βηνινγίαο) απφ 

θξαηηθφ νξγαληζκφ, ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (ΟΔΒ) πνπ ηδξχζεθε ην 

1937 (απφ ηε δηθηαηνξηθή θπβέξλεζε Μεηαμά. Σν 1969 ε δηθηαηνξηθή θπβέξλεζε ηεο 

ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ απνθάζηζε επηπιένλ θαη ηελ δσξεάλ δηαλνκή ελφο εγρεηξηδίνπ 

ηνπ ΟΔΓΒ ζε θάζε καζεηή, πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα). (Πξίλνπ, 2004α, 2004β, 2008, 2009α) 

 

1952 -1976 

Δλψ ην Α.Π. θαη Χ. Π. ηεο Βηνινγίαο παξέκελαλ ηα ίδηα, ην 1952 εθδφζεθε ην δεχηεξν 

εγρεηξίδην Βηνινγίαο (απφ ηνλ θξαηηθφ νξγαληζκφ εθδφζεσο). Ο ζπγγξαθέαο ηνπ ήηαλ θαη 

απηφο Παλεπηζηεκηαθφο (γηα ηελ αθξίβεηα ν ηαηξφο θαη θαζεγεηήο ηεο Οξζνδνληηθήο . 

πεξάληζαο). Πεξηείρε θαη απηφ έλα ηειεπηαίν θεθάιαην γηα ηελ εμέιημε («Ζ εμέιημηο ηνπ 

νξγαληθνχ θφζκνπ») κε παξφκνην πεξηερφκελν, δειαδή αλαθεξφηαλ ζηηο ελδείμεηο γηα ηελ 

εμέιημε, ζηηο ζεσξίεο Λακάξθ θαη Γαξβίλνπ θαη Νηε Βξηο. Σν εγρεηξίδην θπθινθνξνχζε 

κέρξη ην 1976 αλαθέξνληαο φηη «…ην πξόβιεκα πεξί ηνπ πώο έγηλελ ε εμέιημηο ησλ όλησλ δελ 

ειύζε αθόκε. Δίλαη κάιηζηα πηζαλόλ όηη θαηά βάζνο ζα κείλεη κπζηήξηνλ άιπηνλ, εηο ην 
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νπνίνλ, όπσο θαη εηο ην κπζηήξηνλ ηεο δσήο, νπδέπνηε ζα επηηξαπή λα εηζρσξήζεη ν 

άλζξσπνο». 

 

1969 -1976 

Σν 1969 εηζήρζε ε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο θαη ζε κία αθφκε ηάμε, ελψ παξάιιεια 

δηδαζθφηαλ θαη ε Φπζηθή ηζηνξία (Φπηνινγία θαη Εσνινγία) θαη ε Αλζξσπνινγία. Σν 1969 

εθδφζεθε ην εγρεηξίδην Βηνινγίαο γηα ηελ η΄ ηάμε. Σειεπηαίν θεθάιαην απηνχ ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ήηαλ ην «Δμέιημηο – Ηζηνξία ησλ νξγαληζκψλ», ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ 

πεξηειάκβαλε κεγαιχηεξε πνηθηιία ζεκάησλ απφ φηη ηα πξνεγνχκελα εγρεηξίδηα, αιιά κε 

δηάθνξεο επηζηεκνληθέο αλαθξίβεηεο. ην εγρεηξίδην αιιά θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην 

ππήξραλ επίζεο ζξεζθεπηηθέο αλαθνξέο, φπσο ε αθφινπζε «…ηελ ζπληζηακέλελ (ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ δώλησλ νξγαληζκώλ) θαηεπζύλεη ν Θεόο – Γεκηνπξγόο…» (Πξίλνπ, 2004α, 

2004β, 2008, 2009α) 

 

 Β’ πεξίνδνο: 1976-1999 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο γηα ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα Βηνινγίαο άξρηζε θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο ην 1976, θαη δηήξθεζε κέρξη ην 1999 (ην 1996 άξρηζε λα 

αιιάδεη ζηαδηαθά ην πξφγξακκα ηεο Α΄ θαη κέρξη ην 1999 ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ). ε ζχλνιν 33 

εηψλ εθδίδνληαη ηέζζεξα (4) εγρεηξίδηα Βηνινγίαο, πνπ είραλ αλαθνξέο/θεθάιαηα γηα ηελ 

Δμέιημε. Ζ εηζαγσγή ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ γηα ηελ εμέιημε ραξαθηεξίδεη ηε δεχηεξε 

πεξίνδν γηα ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα βηνινγίαο πνπ δηήξθεζε κέρξη ην 

1999. Χζηφζν, ε ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ δηδάρζεθε κφλν ζε έλα πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ. 

 

ηα εγρεηξίδηα απηήο ηεο πεξηφδνπ (πνπ γξάθνληαλ απφ νκάδεο παλεπηζηεκηαθψλ ή / θαη κε 

εθπαηδεπηηθνχο) παξνπζηάδνληαλ νη επηζηεκνληθέο απφςεηο γηα ηελ εμέιημε: Δθδφζεθαλ δχν 

εγρεηξίδηα γηα ηε Γ΄ Γπκλαζίνπ (ην πξψην θαηά ην δηάζηεκα 1976 - 81 θαη ην δεχηεξν θαηά 

ην δηάζηεκα 1981 –99) ζηα νπνία πεξηιακβαλφηαλ θαη ε ΘΔ. ην εγρεηξίδην πνπ δηδαζθφηαλ 

έσο ην 1999 ππήξρε θεθάιαην (ηειεπηαίν) γηα ηε ΘΔ. ε απηφ ην γεληθά ρξήζηκν θεθάιαην 

δελ ππήξραλ αλαθνξέο ζηνλ Κ. Γαξβίλν θαη ην έξγν ηνπ, εθηφο απφ κία κφλν ζχληνκε ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαλ «νη ζεσξίεο Λακάξθ, Γαξβίλνπ» ζε παξέλζεζε σο νη ππνζηεξηθηέο ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο ησλ επίθηεησλ ηδηνηήησλ. ην εγρεηξίδην ηεο Γ΄ Λπθείνπ (ησλ Κξηκπά – 

Καινπίζε θαηά ην δηάζηεκα 1977 – 83), θαη ζηε ζπλέρεηα ην ίδην ζηε Β΄ Λπθείνπ (θαηά ην 

δηάζηεκα 1983 – 99) ππήξρε εθηεηακέλν θεθάιαην γηα ηελ εμέιημε πνπ δελ ήηαλ ην 
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ηειεπηαίν αιιά πξνηειεπηαίν κε κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ. ηα ηξία πξναλαθεξζέληα 

εγρεηξίδηα δελ πεξηιακβαλφηαλ ε εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. Κεθάιαην (πνπ δελ ήηαλ ην 

ηειεπηαίν) γηα ηελ εμέιημε αιιά θαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ ππήξρε κφλν ζηε 

Βηνινγία ηεο Β΄ Γέζκεο ηεο Γ΄ Λπθείνπ (απφ ην 1983 – 99). (Πξίλνπ, 2004α, 2004β, 2008, 

2009α) 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην δηάζηεκα 1984-85 ην ζρνιηθφ βηβιίν ε «Ηζηνξία ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο» ηνπ ηζηνξηθνχ Λεπηέξε ηαπξηαλνχ πξνθάιεζε πιήζνο δηακαξηπξηψλ, 

νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ επηθεληξψζεθαλ ζην δήηεκα ηεο θαηαγσγήο ηνπ 

αλζξψπνπ. Οη δηακαξηπξίεο πεξηειάκβαλαλ αλαθνξά βνπιεπηψλ ζπκπνιίηεπζεο θαη 

αληηπνιίηεπζεο, επεξψηεζε, δεκνζηεχκαηα θαη επηζηνιέο ζηνλ ηχπν, ππνκλήκαηα ηεο Ηεξάο 

πλφδνπ (δεηνχζε ηελ απφζπξζε ηνπ βηβιίνπ), θεξχγκαηα απφ ηνπο άκβσλεο, δηακαξηπξίεο 

παξαεθθιεζηαζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πνιπηέθλσλ πνπ δήισλαλ φηη δε δέρνληαλ φηη 

«θαηαγφκαζηε απφ ηνλ πίζεθν» -αλ θαη ζην βηβιίν δελ αλαθεξφηαλ θάηη ηέηνην- 

νινθιεξψζεθαλ ην 1990 κε ηελ απφζπξζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ. (αξηγγέιεο 2007, 2013). 

 

 Γ’ πεξίνδνο: 1999-ήκεξα 

ε ζχλνιν 20 εηψλ εθδφζεθαλ ελλέα (9) εγρεηξίδηα Βηνινγίαο πνπ είραλ αλαθνξέο/θεθάιαηα 

γηα ηελ Δμέιημε. Σν 1999 εηζήρζε λέν εγρεηξίδην Βηνινγίαο ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, ζην νπνίν 

πεξηιακβαλφηαλ ην θεθάιαην (ηειεπηαίν) «Δμέιημε»,  θαζψο θαη ηα λέα εγρεηξίδηα Βηνινγίαο 

ζην Λχθεην. Γηα ην Λχθεην, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πξνέβιεπε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο 

Γ΄ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο λα πεξηιακβάλεηαη έλα θεθάιαην γηα ηελ Δμέιημε. Σν πξψην 

Δγρεηξίδην πνπ εθδφζεθε θαη δηαλεκήζεθε ην δηάζηεκα 1999-2001 είρε έλα ηειεπηαίν 

θεθάιαην «Δμέιημε». Σν ζρνιηθφ έηνο 2001 -2002 ην πξναλαθεξζέλ εγρεηξίδην 

αληηθαηαζηάζεθε απφ επφκελν πνπ είρε σο πξψην θεθάιαην ηελ «Δηζαγσγή ζηελ Δμέιημε 

ησλ εηδψλ». Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν κέρξη ζηηγκήο εγρεηξίδην ηεο Γ΄ Λπθείνπ Γεληθήο 

Παηδείαο, πνπ δηαλέκεηαη απφ ην 2002 έσο ζήκεξα ζηα ζρνιεία, απνηειεί «αλακφξθσζε» 

ηνπ πξνεγνχκελνπ πνπ θαηαξγήζεθε, θαη ζε απηφ ππάξρεη έλα θεθάιαην γηα ηελ Δμέιημε. Σν 

θεθάιαην απηφ δε δηδαζθφηαλ θαη αθαηξνχληαλ απφ ηελ χιε κέρξη ην 2009. (Πξίλνπ, 2004α, 

2004β, 2008, 2009α) Παξαηεξνχληαλ, ινηπφλ, ην παξάδνμν ε «Δμέιημε» λα ππάξρεη κελ ζην 

βηβιίν αιιά νη καζεηέο λα απνθνηηνχλ απφ ην Λχθεην ρσξίο λα έρνπλ δηδαρζεί θαζφινπ ηε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο.  Ζ δηδαζθαιία ηεο Θεσξία ηεο Δμέιημεο πξνζηέζεθε ζηε Γ΄ Λπθείνπ 

κφιηο ην 2009, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κφλν νη ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Δμέιημε σο γεγνλφο, 

ηελ Λακαξθηαλή θαη Γαξβηληθή Θεσξίεο Δμέιημεο, ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε θαη ηε θπζηθή 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         46 

επηινγή. Μφιηο ην 2015 πξνζηέζεθε θαη ε ζχγρξνλε πλζεηηθή Θεσξία, ε εηδνγέλεζε θαη ε 

εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. Παξφιν πνπ θαίλεηαη έλα εκπινπηηζκέλν εμειηθηηθά αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ελ ηνχηνηο ππάξρεη έλα πξφβιεκα: νη καζεηέο δηδάζθνληαη ηηο ελφηεηεο απηέο 

(ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο νδεγίεο) έλα-δχν κφλν κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 

θαη ελψ ήδε πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο εηζαγσγηθέο ηνπο εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην. Μηα 

κηθξή κεηνςεθία καζεηψλ ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά ζην κάζεκα απηφ (ιηγφηεξνη ηνπ 5% 

θαηά κ.ν.), θαζψο  είλαη κάζεκα επηινγήο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ παξαθνινπζνχλ κε 

ζπλέπεηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ. (Stasinakis & Kampourakis, 2018) 

 

Όπσο θαίλεηαη, ε δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν ήηαλ 

ειιεηκκαηηθή  θαη έρεη επηζεκαλζεί απφ πιεζψξα εξεπλψλ (Πξίλνπ 2004α 2004β 2008 

2009α, Γηάλλαξνπ 2008, Αιαρηψηεο  2009, Κξηκπάο 2009, αξηγγέιεο 2013, Stasinakis & 

Kampourakis 2018), ελψ θαη ζήκεξα είλαη ηνπιάρηζηνλ απνζπαζκαηηθή, θαζψο πεξηέρεηαη 

κφλν ζηα βηβιία Βηνινγίαο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ θαη Γ’ Λπθείνπ σο ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο 

δηδαθηέαο χιεο,  γεγνλφο πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηελ θαηάζηαζε, θαζψο ζην κελ Γπκλάζην 

ζπρλά δελ δηδάζθεηαη, ζην δε Λχθεην δηδάζθεηαη θαη εμεηάδεηαη κελ αιιά νιφθιεξν ην 

θεθάιαην κφιηο ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα.. Όπσο ζεκείσλαλ ζε άξζξν ηνπο νη Γεσξγάηνπ θαη 

Πξίλνπ (2005), «..ζηελ Διιάδα, παξόιν πνπ ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ηνπ Dobzhansky : “Σίπνηα 

ζηε Βηνινγία δελ έρεη λόεκα παξά κόλν ππό ην θσο ηεο εμέιημεο” (1973) δεζπόδεη σο 

ππόηηηινο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δμέιημεο ζην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο 

Γ’ Λπθείνπ, ην ζρεηηθό θεθάιαην έρεη αθαηξεζεί από ηε δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα ύιε. Δπίζεο, 

πνιιέο θνξέο δελ δηδάζθεηαη ε Θεσξία ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο ζην Γπκλάζην –είηε ιόγσ 

έιιεηςεο ρξόλνπ (ηειεπηαίν θεθάιαην) είηε εμαηηίαο άιισλ ιόγσλ- κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν 

πνζνζηό ειιήλσλ καζεηώλ λα έρεη νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ρσξίο λα έρεη δηδαρζεί πνηέ 

ηελ Δμειηθηηθή Θεσξία. Ο απόθνηηνο ησλ Διιεληθώλ ζρνιείσλ κε δπζθνιία ζα αλαγλώξηδε ηε 

Θεσξία ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο σο κηα επηζηεκνληθή εμήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ βηνινγηθώλ 

θαηλνκέλσλ».  

 

Καηαλόεζε ηεο Φύζεο ηεο Δπηζηήκεο 

Μηα γεληθή έιιεηςε ηεο γλψζεο ζηε Φχζε ησλ Δπηζηεκψλ ζπκβάιιεη ζηηο παξαλνήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε. Οη πφιεκνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο δειψλνπλ φηη 

είλαη κφλν κία ζεσξία θαη φρη γεγνλφο.  Ο ηζρπξηζκφο πξνθχπηεη απφ κία βαζηθή παξεμήγεζε 

ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ειέγρνληαη 

θαη επηθπξψλνληαη. (Ayala, 2007) Γελ κπνξείο λα ειπίδεηο πσο ν θνηηεηήο θαη πνιχ 
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πεξηζζφηεξν ν κέζνο αλαγλψζηεο ζα θαηαλνήζεη κία επηζηεκνληθή ζεσξία ρσξίο πξψηα λα 

ηνπ εμεγήζεηο πψο δνπιεχεη ε επηζηήκε. (Ενχξνο, 2009α) 

 

Ζ επηζηήκε, γεληθφηεξα, είλαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο θαη κηα κέζνδνο ζπζηεκαηηθήο 

εμεξεχλεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη. Ο επηζηεκνληθφο ηξφπνο ζθέςεο είλαη 

δεκηνπξγηθφο θαη δπλακηθφο, αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη επεξεάδεηαη απφ ηα 

θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα θάζε επνρήο. Ζ επηζηήκε ιεηηνπξγεί µε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν θαη ειεγρφκελν ηξφπν. Ζ βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη νη ειέγμηκεο 

ππνζέζεηο. Σν πξψην βήκα είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεσλ. Με βάζε απηέο 

ηηο παξαηεξήζεηο κπνξεί λα δηαηππσζεί µηα ππφζεζε πνπ λα εξκελεχεη ηα δεδνκέλα. 

Πξφθεηηαη γηα µηα ειέγμηκε ππφζεζε ε νπνία κπνξεί λα δηαςεπζζεί. Απηή είλαη θαη ε αξρή 

µε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε επηζηήκε, ε αξρή ηεο δηαςεπζηκόηεηαο, φπσο εθθξάζηεθε απφ 

ηνλ θηιφζνθν Καξι Πφπεξ. χκθσλα µε απηή, θάζε ππφζεζε ή ζεσξία, γηα λα είλαη 

επηζηεκνληθή, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

πεηξακάησλ, ηα νπνία ζα κπνξνχλ, φρη λα ηελ επηβεβαηψζνπλ (δηφηη πνηέ έλα πείξακα δελ 

κπνξεί ζηαηηζηηθά λα επηβεβαηψζεη µηα ζεσξία), αιιά λα ηε δηαςεχζνπλ. (Λαδνπθάθεο, 

2015) Ζ αξρή ηεο δηαςεπζηκφηεηαο ιεηηνπξγεί θαη σο θξηηήξην εγθπξφηεηαο ηεο 

επηζηεκνληθήο ζεσξίαο: θάζε ηζρπξηζκφο πνπ δελ κπνξεί θαη’ αξρήλ λα δηαςεπζηεί είλαη έμσ 

απφ ηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο. (ηαζηλάθεο 2012) Ζ επηζηήκε βαζίδεηαη ζηε δηαςεπζηκφηεηα 

ησλ επηζηεκνληθψλ ππνζέζεσλ θαη φρη ζηελ επηβεβαησζηκφηεηά ηνπο, δηφηη νη πεηξακαηηθέο 

παξαηεξήζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ µηα ππφζεζε ππφθεηληαη ζηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο, ε 

νπνία παξφιν πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ- πνιχ κηθξή δελ γίλεηαη πνηέ κεδέλ. Όηαλ πνιιέο 

επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο γχξσ απφ µηα επηζηεκνληθή ηδέα ππνζηεξίδνληαη απφ πνιιά 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα, νη ππνζέζεηο απηέο ζπγθξνηνχλ µηα επηζηεκνληθή ζεσξία. Μηα 

επηζηεκνληθή ζεσξία, φηαλ δηαςεπζζεί, αληηθαζίζηαηαη ή ζπκπιεξψλεηαη απφ µηα άιιε 

επηζηεκνληθή ζεσξία, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηζρπξφηεξεο πεηξακαηηθέο απνδείμεηο. ε 

απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγεί ε επηζηήκε θαη µε απηήλ ηε κέζνδν πξνάγεηαη. (Λαδνπθάθεο, 

2015) Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη πξνζθνκηζηεί θακία επηζηεκνληθή απφδεημε ελάληηα ζηελ ηζρχ 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. Αληίζεηα, θάζε λέα επηζηήκε πξνζθέξεη λέα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. πλνπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη, γηα λα δηαηππσζεί κηα ζεσξία ζηε 

Βηνινγία είλαη ηα εμήο: 

 Παξαηήξεζε κε βάζε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο θαη δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλνπ 

εξσηήκαηνο. 
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 πιινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνυπαξρφλησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ην εξψηεκα. 

 Γηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο. 

 Πεηξακαηηζκφο γηα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ππφζεζεο. 

 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Γηαηχπσζε ζεσξίαο θαη ππνβνιή ηεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα πεξαηηέξσ 

έιεγρν, θξηηηθή θαη επηβεβαίσζε. 

 (Αιεπφξνπ-Μαξίλνπ θαη άιινη, 2018) 

 

Ζ θαηαλφεζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη ε άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηνλ επηζηεκνληθφ 

ηξφπν ζθέςεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο Φχζεο ηεο Δπηζηήκεο αλήθεη ζηνπο πξσηαξρηθνχο 

ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Ζ θχζε ηεο επηζηήκεο έρεη λα θάλεη κε 

«ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο πεξηιακβάλνληαο ην πώο παξάγεηαη ε επηζηεκνληθή γλώζε θαη 

πώο εμειίζζεηαη ε επηζηήκε» (Carter & Wiles, 2014). Οπζηαζηηθά, ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο 

ηεο επηζηήκεο ζεκαίλεη θαηαλφεζε ηνπ πψο νη επηζηήκνλεο «θάλνπλ» επηζηήκε: πψο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, πψο αμηνινγνχλ απνδείμεηο θαη πψο 

ζα έξζνπλ ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε εμεγήζεηο θαη ζεσξίεο γηα ηηο απνδείμεηο.  

 

Αξθεηέο παξαλνήζεηο, πάλησο, ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε πηζαλφηαηα λα νθείινληαη ζηελ 

επηθαλεηαθή αληηκεηψπηζε ηεο Φχζεο ηεο Δπηζηήκεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, κε απνηέιεζκα 

λα παξάγνληαη θαη λα αλαπαξάγνληαη δηάθνξνη κχζνη. (ηαζηλάθεο 2012) Κάηη πνπ 

επηζεκαίλνπλ θαη ζηελ εξγαζία ηνπο νη Cunningham & Wescott (2009), θαζψο ππνζηεξίδνπλ 

πσο ε αληη-εμειηθηηθή ζηάζε ζηηο ΖΠΑ πνπ εθθξάδεηαη κε ηνλ Δπθπή ρεδηαζκφ βξίζθεη 

εχθνξν έδαθνο λα αλαπηπρζεί ιφγσ ησλ εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη ηελ θχζε ηεο επηζηήκεο. Οη  

Nadelson and Hardy (2015), επίζεο, πνπ εμέηαζαλ 159 ζπκκεηέρνληεο ζε έλα κεγάιν 

παλεπηζηήκην βξήθαλ φηη ε εκπηζηνζχλε ζηελ επηζηήκε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ απνδνρή 

ηεο εμέιημεο. Δμήγεζαλ φηη ε εκπηζηνζχλε ζηελ επηζηήκε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θαηαλφεζε ηεο Φχζεο ηεο Δπηζηήκεο, θαη ε δπζπηζηία ζηελ επηζηήκε πξνθχπηεη, αλ θάπνηνο 

παξαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηζηήκε. πρλά, ε δπζπηζηία ζηελ 

επηζηήκε θαη ηνπο επηζηήκνλεο νδεγεί ζε απφξξηςε ηνπ έξγνπ ησλ επηζηεκφλσλ, φπσο κε ηε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο (Nadelson & Hardy, 2015). ε ζρέζε δε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εμέιημε, ε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο Φχζεο ηεο Δπηζηήκεο κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνδνρή 
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ηεο εμέιημεο ζηνπο καζεηέο, επεηδή ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηελ θαηαλφεζε ζρεηηθά κε 

ην πψο νη επηζηήκνλεο αμηνινγνχλ απνδείμεηο θαη αλαπηχζζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (Carter & Wiles, 2014) 

 

Ο γεσινγηθόο ρξόλνο θαη ε αδπλακία θαηαλόεζεο ηνπ 

Ζ ζεσξία ηεο εμέιημεο πξνβιέπεη φηη ε ζηαδηαθή αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

πιεζπζκνχ (κηθξνεμέιημε), φπσο πεξηγξάθεθε απφ ην Γαξβίλν, ηειηθά ζα νδεγήζεη ζε 

γεγνλφηα εηδνγέλεζεο (καθξνεμέιημε). (Βελέηεο 2017)  Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο ζπλίζηαηαη 

απιψο ζηελ ηδέα φηη, φπνπ ππάξρεη θιεξνλνκηθή πνηθηιφηεηα, ε κε ηπραία αλαπαξαγσγή 

έρεη ζπλέπεηεο πνιχ ζεκαληηθέο θαη εθηεηακέλεο εάλ ππάξμεη αξθεηφο ρξφλνο ψζηε λα 

ζπζζσξεπηνχλ. (Dawkins 2008) χγρξνλεο αλεμάξηεηεο κέζνδνη ξαδηνρξνλνιφγεζεο 

δείρλνπλ φηη ε Γε έρεη ειηθία πεξίπνπ 4,6 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, ελψ ε δσή ζηε Γε 

θαίλεηαη λα έρεη ειηθία πεξίπνπ 3,5 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, φπσο καξηπξά ε ρξνλνιφγεζε 

απνιηζσκέλσλ κνξθψλ πνπ κνηάδνπλ µε ηα ζεκεξηλά βαθηήξηα. Ο ρξφλνο απηφο δίλεη ην 

πεξηζψξην ζηελ εμέιημε λα δεκηνπξγήζεη ηηο πνιπάξηζκεο κνξθέο δσήο πνπ ππήξμαλ θαη 

ππάξρνπλ ζήκεξα ζηε Γε (Λαδνπθάθεο, 2015)  

 

Πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα απνδερζεί θάπνηνο πσο νη ζηαδηαθέο, κηθξέο αιιαγέο ζηνπο 

πιεζπζκνχο δεκηνχξγεζαλ ηηο ηφζν δηαθνξεηηθέο απνθιίλνπζεο ηαμηλνκηθέο νκάδεο. 

(Βελέηεο 2017) Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρνπκε ηελ ηάζε λα κελ πηζηεχνπκε ησλ 

δαξβηληζκφ αθνξά ην φηη ν εγθέθαιφο καο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο, γηα λα επεμεξγάδεηαη 

γεγνλφηα ζε ρξνληθέο θιίκαθεο ξηδηθά δηαθνξεηηθέο απφ φζεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ εμειηθηηθή 

αιιαγή. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο κπνξεί λα αληηιεθζεί δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη 

δεπηεξφιεπηα, ιεπηά, ρξφληα ή, ην πνιχ, δεθαεηίεο, γηα λα νινθιεξσζνχλ. Ζ Θεσξία ηεο 

Δμέιημεο, αληηζέησο, είλαη κία ζεσξία ζπζζσξεπηηθψλ αιιαγψλ ηφζν αξγψλ, ψζηε, γηα λα 

νινθιεξσζνχλ, ρξεηάδνληαη απφ ρηιηάδεο έσο εθαηνκκχξηα δεθαεηίεο. (Dawkins, 2008) Έηζη, 

δελ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε εχθνια πψο έλα είδνο εμειίζζεηαη ζε έλα άιιν µε κηθξέο, 

ζηαδηαθέο αιιαγέο νη νπνίεο απαηηνχλ κεγάια (κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ εκείο 

αληηιακβαλφκαζηε) ρξνληθά δηαζηήκαηα. (Λαδνπθάθεο 2015) Όιεο νη δηαηζζεηηθέο θξίζεηο 

καο γηα ην ηη είλαη πηζαλφλ λα ζπκβεί ζε ηέηνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο απνδεηθλχνληαη 

εζθαικέλεο θαηά πνιχ. Ο εγθέθαιφο καο δίλεη θαηά ζπλέπεηα απνηειέζκαηα πνπ 

απνθιίλνπλ ζε ηεξάζηην βαζκφ απφ ηα πξαγκαηηθά, επεηδή αθξηβψο είλαη ζπληνληζκέλνο - 

θαηά εηξσληθφ ηξφπν απφ ηελ ίδηα ηελ εμέιημε-  λα ιεηηνπξγεί κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην κηαο 

δσήο, δειαδή κεξηθψλ δεθαεηηψλ. (Dawkins, 2008) Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζε έξεπλα πνπ 
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έγηλε ζε 114 καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ (απφ 4 Γεληθά Λχθεηα ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Φσθίδαο), 

νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα αλαθέξνπλ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο πνπ εμεγνχλ ηηο 

αιιαγέο ζηε Γε, αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο κεγάιεο κνλάδεο πνπ απηφο πεξηέρεη, ελψ 

δείρλνπλ λα παξεξκελεχνπλ ηηο κνλάδεο ηνπ ρξφλνπ γεληθφηεξα, αιιά θαη ηνπ Γεσινγηθνχ 

Υξφλνπ εηδηθφηεξα, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη νη κεγάιεο ηηκέο αλαθνξάο. 

(Υξηζηφθαινπ θαη Υαιθηά, 2015) 

 

Ο θαζεκεξηλόο ιόγνο απέλαληη ζην επηζηεκνληθό ιόγν 

Πνιινί καζεηέο ζπρλά ζπγρένπλ ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία ηεο εμέιημεο κε ιέμεηο πνπ 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Γηα παξάδεηγκα, νη 

επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε «ζεσξία» δηαθνξεηηθά απφ φηη ηε ρξεζηκνπνηνχλ νη 

άλζξσπνη ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο ιφγν. ηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν «ζεσξία» ζπρλά ζεκαίλεη 

εηθαζία ή δηαίζζεζε ή αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ πεξηγξάθεηαη κε ειιηπή ππνζηεξηθηηθά 

δεδνκέλα (ηαζηλάθεο, 2012). ηελ επηζηήκε, φκσο, φπσο νξίδεη θαη ε National Academy of 

Science (N.A.S., 1998), «ζεσξία είλαη κία πνιύ θαιά ηεθκεξησκέλε εμήγεζε νξηζκέλσλ 

όςεσλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ, ε νπνία κπνξεί λα ελζσκαηώζεη γεγνλόηα, λόκνπο, ζπκπεξάζκαηα 

θαη δνθηκαζκέλα ππνζέζεηο» Ο ξφινο ηεο επηζηήκεο δελ πεξηνξίδεηαη δε ζηελ αλάδεημε 

γεγνλφησλ αιιά θαη ζηελ εμήγεζή ηνπο, ελψ ε εκπεξηζηαησκέλε εξκελεία ηνπο αλαθέξνληαη 

σο ζεσξίεο. (ηαζηλάθεο 2012) Ζ «ζεσξία» ινηπφλ είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπο επηζηήκνλεο γηα λα αλαθεξζνχλ ζε ηεθκεξησκέλε γλψζε, φπσο είλαη ε κνξηαθή ζεσξία 

ηεο χιεο, ε ειηνθεληξηθή ζεσξία ησλ πιαλεηηθψλ πεξηζηξφθσλ ή ε θπηηαξηθή ζεσξία.  Κάζε 

κία απφ απηέο ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο, φπσο ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο, δελ είλαη κία εηθαζία 

ή πξναίζζεκα, φπσο ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη, φηαλ ε ζεσξία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή γιψζζα. (Ayala, 2007). ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη επηζηήκνλεο αλαθέξνληαη ζηηο 

εηθαζίεο σο «ππνζέζεηο». Ζ επηζηήκε ειέγρεη ηηο ππνζέζεηο ηεο παξαηεξψληαο αλ νη 

πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο (ζπλέπεηεο)  ηζρχνπλ ζηνλ νξαηφ θφζκν. Μία 

ππφζεζε  πνπ δελ κπνξεί λα ειεγρζεί εκπεηξηθά - δειαδή κέζσ παξαηήξεζεο ή πεηξάκαηνο-  

δελ είλαη επηζηεκνληθή. Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο έγηλε γεληθψο 

απνδεθηή απφ ηνπο επηζηήκνλεο, επεηδή έρεη πεξάζεη απφ αλαξίζκεηεο δνθηκέο θαη έρεη 

απνδεηρζεί γφληκε σο πξνο ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο. (Ayala, 2007). Αλάινγε ζχγρπζε 

νξνινγίαο αθνξά ιέμεηο φπσο «είδνο», «πξσηεχνληα», «πίζεθνο» «επηινγή» «πξνζαξκνγή» 

θηι.   
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Οη Rector, Nehm, Pearl (2012) ζε έξεπλα ηνπο ζε 320 θνηηεηέο βηνινγηθήο θαηεχζπλζεο γηα 

ηε ιεμηινγηθή αζάθεηα θαη ην λφεκα ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο εμεγήζεηο ηνπο 

αλαγλσξίδνπλ ηξεηο ηχπνπο ιεμηινγηθήο αζάθεηαο / δηθνξνχκελσλ ελλνηψλ ζηελ Δμειηθηηθή 

Βηνινγία : 

 Γηπιή αζάθεηα : ην λφεκα ηεο ιέμεο έρεη δηθνξνχκελε έλλνηα είηε ζηνλ επηζηεκνληθφ 

ιφγν είηε ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν (είηε θαη ζηνπο δχν) θαη νη δχν ρξήζεηο ηνπ είλαη 

μεθάζαξα δηαθνξεηηθέο (π.ρ. πίεζε) 

 Αζπκβίβαζηε αζάθεηα : ην λφεκα ηεο ιέμεο έρεη μεθάζαξε έλλνηα θαη ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ιφγν θαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν αιιά νη δχν ρξήζεηο ηνπ είλαη 

μεθάζαξα δηαθνξεηηθέο (π.ρ. πξνζαξκνγή, επηινγή) 

 Αθνύζηα αζάθεηα: ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ επηζηεκνληθή έλλνηα αιιά έρνπλ μεθάζαξε 

έλλνηα ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν θαη ηηο νπνίεο νη καζεηέο/θνηηεηέο ηείλνπλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνπο ιφγν, κε ηξφπν φκσο πνπ παξάγεη αζάθεηα 

(π.ρ. αλάγθε, πξέπεη)  

ην δείγκα ησλ 1282  εμειηθηηθψλ εμεγήζεσλ πνπ πήξαλ νη εξεπλεηέο, ην 81% ησλ θνηηεηψλ 

απζφξκεηα ελζσκάησζαλ ιεμηινγηθέο αζάθεηεο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 

Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ απαληήζεσλ θξίζεθαλ σο 

επηζηεκνληθά αλαθξηβείο. Αλ θαη δελ δηαπηζηψζεθε θακία ζπζρέηηζε κε ην θχιν, ηελ 

ηθαλφηεηα αλάγλσζεο/γξαθήο, ε ρξήζε εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ ελλνηνινγηθά νξζήο 

εμειηθηηθήο γιψζζαο ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο ζηε 

Βηνινγία.(Rector et al, 2012) 

 

4.2.1.2 Με-επηζηεκνληθνί παξάγνληεο 

 

Κνηλσληθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο  

Οη Wiles & Alters (2011) εμήγεζαλ φηη ππάξρνπλ επίζεο κε επηζηεκνληθνί, κε ζξεζθεπηηθνί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη 

νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο 

θαη ηνπο θίινπο. Οη καζεηέο ζπρλά θάλνπλ επίθιεζε ζηελ απζεληία θαη παίξλνπλ απνθάζεηο 

ζην αλ δέρνληαη ή δε δέρνληαη ηελ εμέιημε αλάινγα κε ην πνηνλ βιέπνπλ σο απζεληία. 

(Bloom & Weiberg 2007, Wiles & Alters 2011, Demastes et al 1995a 1995b). Ζ αληίζηαζε 

ζηελ επηζηήκε εληζρχεηαη, κάιηζηα, ππεξβνιηθά ζε θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο κε-επηζηεκνληθέο 

ηδενινγίεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ θνηλή ινγηθή θαη αλακεηαδίδνληαη απφ αμηφπηζηεο –γηα 

ην θνηλφ- πεγέο. (Bloom & Weiberg, 2007)  
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Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο  

Ζ απνδνρή ή κε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε δηάθνξνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, θάηη πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Pew Research 

Center (2013), ζηελ νπνία ήδε έρνπκε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Απφ ηελ έξεπλα 

γίλεηαη θαλεξφ φηη νη απφςεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δψσλ ηείλνπλ λα 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Οη άληξεο είλαη πην πηζαλφ 

απφ φηη νη γπλαίθεο λα απνδερηνχλ ηελ εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηνπο λεφηεξνπο ειηθηαθά ελήιηθεο ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο γεληέο 

αιιά θαη κε εθείλνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα επίζεκεο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο πνιίηεο κε ιηγφηεξε εθπαίδεπζε. ηελ ίδηα έξεπλα, φπσο θαη ζε απηή ηνπ Miller Scott & 

Okamotoil (2006), θαίλεηαη λα ππάξρεη εκθαλήο ζπζρέηηζε θαη κεηαμχ ηεο απνδνρήο ηεο 

εμέιημεο θαη ηεο θνκκαηηθήο αληηζηνίρηζεο ησλ πνιηηψλ (ηνπιάρηζηνλ ζηηο ΖΠΑ). Σν δήηεκα 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζηηο ΖΠΑ έρεη πνιηηηθνπνηεζεί θαη ελζσκαησζεί ζηελ ηξέρνπζα 

θνκκαηηθή δηαίξεζε κε ηξφπν πνπ δελ ππάξρεη αληίζηνηρνο ζηελ Δπξψπε ή ηελ Ηαπσλία. Σν 

ζέκα αθνξά θπξίσο ηε ζπληεξεηηθή πηέξπγα ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ νη νπνίνη πηνζέηεζαλ ηνλ 

Γεκηνπξγηζκφ σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο. (Miller et al. 2006) Έηζη, ζηηο έξεπλεο 

θαίλεηαη κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ Ρεπνπκπιηθάλσλ θαη Γεκνθξαηηθψλ. 

Δλδεηθηηθά, ζηελ έξεπλα ηνπ Pew Research Center ηνπ 2009 54% ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ θαη 

64% ησλ Γεκνθξαηηθψλ είπαλ φηη νη άλζξσπνη έρνπλ εμειηρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

εληνπίδεηαη δειαδή κηα δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 10 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. Σν 2013, ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 43% γηα ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο, 67% γηα ηνπο Γεκνθξαηηθνχο, 

δειαδή κηα δηαθνξά 24 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ.( Pew Research Center 2009, 2013) 

 

Δηδηθά γηα ηελ Ακεξηθή θαη ηελ αληίζηαζε πνπ θαηαγξάθεηαη εθεί έλαληη ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο, ελδεηθηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ησλ Ακεξηθαλψλ 

πνιηηψλ ζπκθσλνχλ κε ηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνξά θαη ηηο 50 πνιηηείεο 

ησλ ΖΠΑ, ηεο απνθιεηζηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Δμέιημεο ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ αλαιχνληαη απφ ηνπο Berkman & 

Plutzer, πξνθχπηεη φηη αλ θαη ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ην 2005 αθνξνχζε ηε 

δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο κφλν θαη ηνλ «απνθιεηζκφ» ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ θαη ηνπ Δπθπή 

ρεδηαζκνχ, κφλν ην 12-15% ηνπ θνηλνχ ζπκθσλνχζε κε ηελ πνιηηηθή απηή. ε φιεο ηηο 

έξεπλεο πεξηζζφηεξν απφ ην 25% ηνπ θνηλνχ ζα πξνηηκνχζε ηελ απνθιεηζηηθή δηδαζθαιία 

είηε ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ είηε ηνπ Δπθπή ρεδηαζκνχ θαη πεξίπνπ νη κηζνί Ακεξηθαλνί ζα 
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πξνηηκνχζαλ ηε δηδαζθαιία ελφο ζπλδπαζκνχ ησλ πξνζεγγίζεσλ. (Berkman & Plutzer, 

2010)   

 

Δλλνηνινγηθά εκπόδηα   

Ο Κακπνπξάθεο (2017) ζην βηβιίν ηνπ δηαθξίλεη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο εκπνδίσλ, ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηαθά-ελλνηνινγηθά.   

 ηα ζπλαηζζεκαηηθά εκπφδηα ζρεηίδνληαη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

θνζκνζεσξίεο ησλ αλζξψπσλ  θαη αλαιχνληαη παξαθάησ, ελψ  

 ηα ελλνηνινγηθά εκπφδηα είλαη απφξξνηα δηαηζζεηηθψλ αληηιήςεσλ δηακνξθσκέλσλ 

ζπρλά απφ ηελ παηδηθή ειηθία. 

 

Όπσο ζεκεηψλεη ν Κακπνπξάθεο (2017), νη δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο - έλαο φξνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε φ,ηη έξρεηαη απζφξκεηα ζην λνπ-  γελλνχλ πξναληηιήςεηο (εκπεηξηθά 

δηακνξθσκέλεο απφ ηα παηδηθά καο ρξφληα αληηιήςεηο ηνπ θφζκνπ) ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηθφ 

θφζκν, πνπ κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα αιιάμνπλ ζε παξαλνήζεηο, φηαλ ε λέα γλψζε 

πξνζηίζεηαη κε απξφζθνξν ηξφπν. Έηζη, δπζρεξαίλεη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή (δει. ε αιιαγή 

αληηιήςεσλ σο απνηέιεζκα ελλνηνινγηθήο ζχγθξνπζεο), επεηδή νη πξναληηιήςεηο πνπ 

νηθνδνκνχληαη πάλσ ζε δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο ζπρλά είλαη γεξά εδξαησκέλεο θαη 

απνηεινχλ ηε βάζε παξαλνήζεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξακείλνπλ θαη κεηά ηελ 

ελειηθίσζε. Όπσο ζεκεηψλνπλ κάιηζηα νη Πλεπκαηηθφο θαη Καξακαλίδνπ (2015), νη 

δηαηζζεηηθέο πεπνηζήζεηο που δηακνξθψλνπλ οι καζεηέο, βασιζόμενοι ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ θαηλφκελα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, φπσο ην ζρήκα ηεο 

Γεο, ηε βαξχηεηα, ηε ζεξκφηεηα θ.ν.θ. και νη νπνίεο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο επηζηεκνληθέο 

γλψζεηο, δελ αληηθαζίζηαληαη άμεσα απφ ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο κεηά ηε ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιία. Αληίζεηα, παξακέλνπλ ελεξγέο αθφκε θαη κεηαμχ ησλ λεαξψλ ελειίθσλ 

παξεκβαίλνληαο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εγθπξφηεηαο παξαγσγηθψλ ζπιινγηζκψν. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαπηπμηαθήο τους κειέηεο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ειηθία ηνπο (Γ΄, η΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ, ή πξσηνεηείο θνηηεηέο) έρνπλ ηελ ηάζε λα 

θξίλνπλ σο κε έγθπξνπο ηνπο ζπιινγηζκνχο, φηαλ απηνί είλαη ζε αληίζεζε κε ηε δηαηζζεηηθή 

ηνπο εκπεηξία θαη ρξεηάδνληαη θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ νξζά 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Απηά ηα δχν ζηνηρεία απνηεινχλ ζνβαξή έλδεημε γηα ην φηη νη 

δηαηζζεηηθέο πεπνηζήζεηο δελ εγθαηαιείπνληαη θαη δελ αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο κεηά ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, αιιά παξακέλνπλ ελεξγέο θαη 

παξεκβαίλνπλ ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία, φηαλ ηα άηνκα θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ 
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εγθπξφηεηα παξαγσγηθψλ ζπιινγηζκψλ ησλ νπνίσλ ην ζπκπέξαζκα είλαη αληίζεην κε ηε 

δηαηζζεηηθή ηνπο γλψζε (Πλεπκαηηθφο & Καξακαλίδνπ, 2015) 

 

Ζ δηαηζζεηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ εμέιημε ησλ έκβησλ φλησλ 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ, αιιά θαη 

ηελ απνδνρή ηεο ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά. Αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα γλσζηηθά 

εκπφδηα ησλ καζεηψλ έγθαηξα απφ ηελ εθπαίδεπζε, ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ ζηε ζθέςε 

ησλ καζεηψλ σο έλαο επηηπρήο γηα απηνχο ηξφπνο ζθέςεο. (Ενγθδα, 2009) 

 

Σα θπξηφηεξα ελλνηνινγηθά εκπφδηα πνπ απνηεινχλ πξφζθνκκα ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμέιημεο είλαη ε ηειενινγία θαη ε νπζηνθξαηία. Πξφθεηηαη γηα βαζηά ξηδσκέλεο θαη 

εδξαησκέλεο δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο πνπ γελλνχλ παξαλνήζεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη θαηά 

ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη παξακέλνπλ αθφκα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε (Κακπνπξάθεο, 

2017)  

 

Οη δηαηζζεηηθέο απηέο αληηιήςεηο πεγάδνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε 

ηα ηερλνπξγήκαηα, θαη καο πξνδηαζέηνπλ λα εθιακβάλνπκε ην θπζηθφ θφζκν θαη ηνπο 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο επίζεο σο ηερλνπξγήκαηα Σα ηερλνπξγήκαηα είλαη αληηθείκελα 

επθπψο ζρεδηαζκέλα γηα θάπνην ζθνπφ, θαη άξα έρνπλ ακεηάβιεηα ζεκειηψδε γλσξίζκαηα 

(γηαηί θηηάρηεθαλ βάζεη ζρεδίνπ)  θαη κπνξεί λα εηπσζεί φηη ππάξρνπλ γηα θάπνηνλ ζθνπφ 

(επεηδή γηα απηφ ζθφπηκα δεκηνπξγήζεθαλ) : π.ρ. Σα αεξνπιάλα έρνπλ θηεξά γηα λα πεηνχλ. 

Γελ ηζρχεη, φκσο, ην ίδην γηα ηνπο νξγαληζκνχο.  Αλ νη νξγαληζκνί έρνπλ «νπζηψδε» 

ραξαθηεξηζηηθά, απηά δελ είλαη ακεηάβιεηα. Δάλ  κνηάδνπλ λα έρνπλ ζθνπνχο απηνί είλαη 

θπζηθνί θαη πξντφληα εμέιημεο π.ρ. Οη αεηνί πεηνχλ, επεηδή έρνπλ θηεξά. (Κακπνπξαθεο, 

2017) Έρνπκε ζπλεζίζεη απφιπηα ηελ ηδέα φηη ε πεξίπινθε θαη θνκςή νξγάλσζε απνηειεί 

έλδεημε πξνκειεηεκέλνπ θαη επεμεξγαζκέλνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ κεγάιε καο επηηπρία σο 

ζρεδηαζηέο θαη δεκηνπξγνί ηερλνπξγεκάησλ απνηειεί έλαλ βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν 

εγθέθαιφο καο ηείλεη λα αληηζηέθεηαη ζηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο (Dawkins, 2008) 

 

i.Σειενινγία 

Ζ δηαηζζεηηθή αληίιεςε πνπ απνδίδεη ζθνπφ θαη ζρεδηαζκφ ζηνπο νξγαληζκνχο 

ραξαθηεξίδεηαη σο ηειενινγία. Ζ απάληεζε ζε κία εξψηεζε ηχπνπ «γηαηί;» κε δηαηχπσζε 

ηχπνπ «ψζηε λα…/γηα λα…» κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηειενινγηθή εμήγεζε, γηαηί 

ζηεξίδεηαη ζε έλαλ ζθνπφ ή έλαλ ξφιν. Σέηνηεο εμεγήζεηο είλαη δεκνθηιείο κεηαμχ ησλ 
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παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ, θαζψο ηνπο είλαη ρξήζηκεο ζηελ πεξηγξαθή, εμήγεζε θαη 

θαηαλφεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ γχξσ καο.(Stern at al, 2018) Οη 

ηειενινγηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα εμεγεζνχλ γεγνλφηα ζε 

δηάθνξα επίπεδα ηεο δσήο: κνξηαθφ, γελεηηθφ, εμειηθηηθφ, θπηηαξηθφ, νξγαληζκνχ, 

νηθνζπζηήκαηνο. Οη αθφινπζεο δηαηππψζεηο απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηειενινγηθψλ 

παξαλνήζεσλ: 

 ηα πνπιηά έρνπλ θηεξνχγεο, γηα λα πεηνχλ 

 ηα θπηά παξάγνπλ νμπγφλν, γηαηί ην ρξεηάδνληαη ηα δψα γηα λα επηβηψζνπλ 

 ηα άηνκα πξνζαξκφδνληαη θαη αιιάδνπλ, γηα λα ηαηξηάμνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο  

Ζ ηειενινγηθή ζθέςε είλαη έλα εκπφδην ζηελδηδαζθαιία θαη θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο ηδηαίηεξα επίκνλν ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη ζηνπο 

ελήιηθεο (Stern at al 2018, Kampourakis & Zogza 2007). 

 

Σν θχξην εκπφδην πνπ βάδεη ε ηειενινγία είλαη ε δπζθνιία θαηαλφεζεο φηη νη νξγαληζκνί 

δελ έρνπλ ρξήζηκνπο ραξαθηήξεο, ψζηε λα επηηεινχλ κία ιεηηνπξγία, αιιά φηη νη νξγαληζκνί 

επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο, επεηδή έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο πνπ είλαη ρξήζηκνη (θαη νη 

νπνίνη πξνέθπςαλ κέζα απφ εμειηθηηθέο δηεξγαζίεο) (Κακπνπξάθεο, 2017) 

 

Οη ηειενινγηθέο εξκελείεο έρνπλ πνιχ ηζρπξέο ξίδεο, θαζψο απνηεινχλ παξάδεηγκα 

“δαξβηληθήο πιάλεο”, δειαδή εζθαικέλεο πεπνίζεζεο γηα ηνλ θφζκν, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

εμειηθηηθή καο ηζηνξία θαη εμεγείηαη κέζα απφ ηε δαξβηληθή ζεψξεζε ηεο δσήο. Δίκαζηε 

εμειηθηηθά θαισδησκέλνη κε ηελ αλάγθε λα εμεγνχκε ηα θαηλφκελα γχξσ καο, λα 

αληρλεχνπκε θαη λα αμηνπνηνχκε ηε ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. Ζ ηθαλφηεηα απηή κπνξεί 

λα έρεη ηζρπξφ πξνζαξκνζηηθφ πιενλέθηεκα, δεκηνπξγεί φκσο εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο, πνπ θπξηαξρείηαη απφ ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο. (Ενχξνο 2014 ζην Βελέηεο 2017)  

 

Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Εφγθδα, θαη ζε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ, ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο 

είλαη κάιινλ δχζθνιν λα δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά, επεηδή θαίλεηαη λα είλαη αληίζεηε κε ηηο 

ηειενινγηθέο δηαηζζεηηθέο εμεγήζεηο ησλ παηδηψλ (Εφγθδα, 2009). Οη Galli & Meinardi ζηελ 

έξεπλα ηνπο επηζεκαίλνπλ φηη νη καζεηέο ηείλνπλ λα ππνζέζνπλ απζφξκεηα φηη φια ηα 

βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη φηη 

νη εμειηθηηθέο αιιαγέο εκθαλίδνληαη πάληα σο απνηέιεζκα θάπνηνπ ζηφρνπ. πκπεξαίλνπλ 

φηη ε ηειενινγηθή ζθέςε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλσζηαθνχ καο κεραληζκνχ πνπ δελ 

είλαη νχηε δπλαηφ αιιά νχηε θαη επηζπκεηφ λα εμαιεηθζεί. Αληηζέησο, ε εθπαίδεπζε πξέπεη 
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λα εζηηάζεη ζηελ ελίζρπζε ησλ κεηα-γλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, ψζηε απφ κφλνη 

ηνπο λα είλαη ηθαλνί λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ηάζεηο γηα ηειενινγηθέο ζθέςεηο θαη λα 

θαηαιάβνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο (Galli & 

Meinardi, 2010).  

 

ii.Οπζηνθξαηία 

Οπζηνθξαηία είλαη ε ηδέα φηη νη νληφηεηεο έρνπλ «νπζίεο», δειαδή έλα ζχλνιν απφ ηδηφηεηεο 

πνπ φια ηα κέιε ηνπ είδνπο πξέπεη λα έρνπλ θαη κφλν απηά έρνπλ.  Μία εηδηθή θαηεγνξία 

νπζηνθξαηίαο είλαη ε «ςπρνινγηθή νπζηνθξαηία», δειαδή ε δηαηζζεηηθή αληίιεςε πνχ 

ζεσξεί φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ είλαη νπζηψδε θαη ακεηάβιεηα εληφο ηνπ 

είδνπο. (Stern at al, 2018) Ζ νπζηνθξαηία πξεζβεχεη ηελ θαηάηαμε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο 

θχζεο ζε ακεηάβιεηνπο ηχπνπο, ζηαζεξά θαη απζηεξά νξηνζεηεκέλνπο. Μάιηζηα, είλαη 

βαζηά ξηδσκέλνο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο καο, θαζψο ππνβνεζείηαη απφ παξάγνληεο, φπσο ε 

γιψζζα. (Βελέηεο, 2017) Απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο είλαη ρξήζηκνο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη 

βιέπνπκε ζηνλ θφζκν γχξσ καο αιιά δεκηνπξγεί θαη πνιιέο παξαλνήζεηο. Οη νπζηνθξαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα εμεγεζνχλ γεγνλφηα ζε δηάθνξα επίπεδα 

ηεο δσήο: κνξηαθφ, γελεηηθφ, εμειηθηηθφ, θπηηαξηθφ, νξγαληζκνχ, νηθνζπζηήκαηνο. Οη 

αθφινπζεο δηαηππψζεηο απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ νπζηνθξαηηθψλ παξαλνήζεσλ: 

 ε νκνηφζηαζε θξαηάεη ην ζψκα ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην 

 κέιε ηνπ ίδηνπ είδνπο έρνπλ ίδηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 ηα δηαθνξεηηθά θχηηαξα ζε έλαλ νξγαληζκφ έρνπλ δηαθνξεηηθά θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά άξα πξέπεη λα πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθφ DNA (Stern at al, 2018) 

Ζ νπζηνθξαηηθή ζθέςε ζεσξεί φηη ηα κέιε κηαο θαηεγνξίαο είλαη ίδηα φζνλ αθνξά ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο θαη εμίζνπ πηζαλά λα αλαπηχμνπλ ίδηα λέα ραξαθηεξηζηηθά. Μειέηεο δείρλνπλ 

φηη ηα παηδηά ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη νη νπζίεο πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί είλαη πην ζηαζεξέο 

απφ απηέο ησλ ηερλνπξγεκάησλ.  Χο απνηέιεζκα, ε νπζηνθξαηηθή ζθέςε είλαη έλα βαζηθφ 

εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο. (Stern at al, 2018) 

 

Σν θχξην εκπφδην πνπ βάδεη ε νπζηνθξαηία ζηελ θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο δελ 

είλαη κφλν φηη θάπνηεο νπζηψδεηο ηδηφηεηεο είλαη ζηαζεξέο αιιά επίζεο φηη εθιακβάλνληαη σο 

παλνκνηφηππεο ζηα κέιε ηνπ ίδηνπ είδνπο. Όκσο, απηφ δελ ηζρχεη, θαζψο νη αλαπηπμηαθέο θαη 

εμειηθηηθέο δηεξγαζίεο παξάγνπλ θαη θνηλνχο (φρη  παλνκνηφηππνπο) θαη κεηαβιεηνχο 

ραξαθηήξεο (Κακπνπξάθεο, 2017) 
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Οη ηειενινγηθέο θαη νπζηνθξαηηθέο δηαηζζεηηθέο απηέο αληηιήςεηο γελλνχλ ηελ αθφινπζε 

παξαλφεζε:  ηα άηνκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζεξνχο 

ραξαθηήξεο πνπ ππάξρνπλ γηα θάπνηα πξνηηζέκελε ρξήζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

ζεσξνχκε ηελ αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νξγαληζκψλ αδχλαηε, θαη λα κελ κπνξνχκε 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία  ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ππάξρεη κέζα ζε 

θάζε είδνο Ζ εμέιημε, αληίζεηα, δε ζπκθσλεί κε απηέο ηηο δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο, θαζψο 

δελ δηεμάγεηαη βάζεη ελφο ζθφπηκνπ ζρεδηαζκνχ θαη «ππνλνεί όηη ζηε θύζε ππάξρνπλ αηέιεηεο 

θαη βαλαπζόηεηα», θάηη ην νπνίν ηειηθά ηελ θάλεη λα κνηάδεη αληηδηαηζζεηηθή. 

(Κακπνπξάθεο, 2017) 

 

ε άξζξν ηεο ε Εφγθδα (2009) φπνπ πεξηγξάθεη ηα γλσζηηθά εκπφδηα γηα ηελ κάζεζε θαη ηελ 

απνδνρή ηεο ΘΔ, αθνχ αλαθέξεη φηη «..ε δηαηζζεηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη 

ηελ εμέιημε ησλ έκβησλ όλησλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαηαλόεζε ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο  ησλ εηδώλ, αιιά θαη ηελ απνδνρή ηεο ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά», ζεκεηψλεη φηη 

«…εάλ δελ αληηκεησπηζηνύλ ηα γλσζηηθά εκπόδηα ησλ καζεηώλ έγθαηξα από ηελ εθπαίδεπζε, 

ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ ζηελ ζθέςε ηνπο σο έλαο επηηπρήο γηα απηνύο ηξόπνο ζθέςεο» θαη 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «…ε ζεσξία ηεο εμέιημεο είλαη κάιινλ δύζθνιν λα δηδαρζεί 

απνηειεζκαηηθά, επεηδή θαίλεηαη αληίζεηε κε ηηο δηαηζζεηηθέο εμεγήζεηο ησλ παηδηώλ» 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, γηα ηνπο δηδάζθνληεο λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηηο 

«αθειείο» επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπο ψζηε λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ηηο 

αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηηο αιιάμνπλ (Wescott & Cunningham, 2005). Όπσο εμάιινπ 

ζεκεηψλεη ν ηαζηλάθεο (2012) : «..γηα λα μεπεξαζηνύλ απηέο νη δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηώλ ζα πξέπεη αξρηθά λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο εμειηθηηθέο έλλνηεο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα νδεγεζνύλ ζε γλσζηηθή ζύγθξνπζε, όπνπ ζα δηαπηζηώζνπλ ηελ αλεπάξθεηα ηεο δηθήο ηνπο 

ζεσξίαο, ώζηε ζηαδηαθά λα νδεγεζνύλ ζηε λέα επηζηεκνληθά νξζή». 

 

4.2.2 Θξεζθεπηηθνί παξάγνληεο 

 

Πνιινί καζεηέο/θνηηεηέο αληηζηέθνληαη ζηελ απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ιφγσ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ, αλ θαη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη απφςεηο ηνπο κπνξεί λα 

πνηθίινπλ απφ ην φηη ε εμέιημε θαη ε ζξεζθεία είλαη απνιχησο δηαρσξηζκέλεο θαη εμεγνχλ 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ θφζκνπ, έσο φηη ελζσκαηψλνληαη, κε ηελ έλλνηα φηη αληηκεησπίδνπλ 

ηα ίδηα δεηήκαηα θαη κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ (Wiles 2014, Wiles & Alters 2011). Οη 
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επηζέζεηο, πάλησο, θαηά ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο κε ζξεζθεπηηθά θίλεηξα είραλ ήδε 

αξρίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ Γαξβίλνπ. ηαδηαθά φκσο ηνλ 20ν αηψλα ε εμέιημε 

κέζσ θπζηθήο επηινγήο θαηέιεμε λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαδνζηαθψλ 

ρξηζηηαληθψλ δνγκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 ν Πάπαο Πίνο ν ΗΒ  ζηελ εγθχθιην  «πεξί ηεο αλζξψπηλεο θπιήο» ην 1950 

αλαγλψξηζε φηη ε βηνινγηθή εμέιημε ζπκβάδηδε κε ηε ρξηζηηαληθή πίζηε. 

 ν Πάπαο Ησάλλεο Παχινο ν Β ζηηο 22 Οθησβξίνπ ηνπ 1966  απνδνθίκαζε ηελ 

εξκελεία ησλ βηβιηθψλ θεηκέλσλ σο επηζηεκνληθέο δειψζεηο θαη φρη σο 

ζξεζθεπηηθέο δηδαζθαιίεο.  

 Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δλσκέλεο Πξεζβπηεξηαλή Δθθιεζίαο ην 1982 πηνζέηεζε 

έλα ςήθηζκα πνπ δήισλε φηη ε επηζηεκνληθή ζεσξία ηεο εμέιημεο δελ έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηελ εξκελεία ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο δσήο πνπ ππάξρεη ζηε 

Βηβιηθή ινγνηερλία 

 παξφκνηεο δειψζεηο έρνπλ γίλεη απφ ηε Λνπζεξαληθή Παγθφζκηα Οκνζπνλδία ην 

1965, απφ εβξατθέο ζξεζθεπηηθέο αξρέο θαη εγέηεο άιισλ κεγάισλ ζξεζθεηψλ 

(Ayala, 2007)   

 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν δελ ππήξμε πνηέ ελαληίσζε ηεο Δθθιεζίαο (επηζήκσο) ζηε Θεσξία ηεο 

Δμέιημεο. (Ραβαλίδεο, 2009) χκθσλα κε δήισζε ζηα Νέα  (Σα Νέα, 19-2-2009 ζην 

Ξπξάθαο, 2009) ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο, ε ηειεπηαία νπδέπνηε 

θαηαδίθαζε επίζεκα ηε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ. Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζε ηξεηο ζεκαληηθέο 

κνξθέο ηεο Θενινγίαο, νη νπνίνη έρνληαο βαζηά γλψζε ηεο ειιελνγελνχο ζενινγίαο ηνπ 

αλαηνιηθνχ ρξηζηηαληζκνχ (Οξζνδνμία), πξνζπάζεζαλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ Θεσξία ηεο Δμέιημεο θαη λα απνδείμνπλ φηη, φρη κφλν δελ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηε ρξηζηηαληθή αληίιεςε γηα ηε δεκηνπξγία, αιιά ηε ζπκπιεξψλεη κε ηξφπν 

νκαιά εμειηθηηθφ (Ξπξάθαο, 2009) : 

 Ο θαζεγεηήο Νίθνο Νεζηψηεο ζην ζχγγξακκά ηνπ «Πξνιεγόκελα εηο ηελ Θενινγηθήλ 

Γλσζηνινγίαλ» (1965) αμηνιφγεζε ζεηηθφηαηα ηνλ εμειηθηηζκφ αθηεξψλνληάο ηνπ 

ηδηαίηεξν θεθάιαην κε ηίηιν «Η Θεσξία ηεο Δμειίμεσο θαη ην ζεκείνλ Ωκέγα απηήο». 

 Ο Μεηξνπνιίηεο Πεξγάκνπ Ησάλλεο Εεδηνχια ζην έξγν ηνπ «Η Κηίζε σο 

Δπραξηζηία» αληηπαξαηίζεηαη ζηελ αλζξσπνθεληξηθή θαη ινγηθνθξαηνχκελε 

αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, θαη ζεσξεί φηη ν ζχγρξνλνο δπηηθφο θφζκνο θαηάθεξε λα 

παξνπζηάζεη δχν αληηζψκαηα, πνπ δελ είλαη άιια απφ ηε Γαξβίλεην ζεσξία θαη ηε 

ζεσξία ηνπ Ατλζηάηλ. 
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 Ο θαζεγεηήο Νίθνο Μαηζνχθαο ζε δηάθνξα έξγα ηνπ φρη κφλν δελ αληηθξνχεη ηε 

Γαξβίλεηα ζεσξία αιιά επηρεηξεί θαη ηελ επζεία ζχλδεζή ηεο κε ηε ζενινγηθή ζθέςε, 

ππνζηεξίδνληαο φηη νη βάζεηο γηα ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο είραλ ζθηαγξαθεζεί ηνλ 4ν 

κ.Υ. αηψλα ζηα έξγα ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ Γξεγνξίνπ Νχζζεο. (Ξπξάθαο, 

2009)  

 

Όλησο, ν Μέγαο Βαζίιεηνο ήδε απφ ηνλ 4ν κ.Υ. κεηαθέξεη ηελ άπνςε φηη ε επηζηήκε θαη ε 

Αγία Γξαθή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε ζπγθξνχνληαη. Γξάθεη: «Γε κεηώλεηαη ν ζαπκαζκόο καο 

γηα ηα έξγα ηνπ Θενύ, αλ βξεζεί ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε θάπνην από ηα ζαπκαζηά απηά 

έξγα». Δμάιινπ, ε Δθθιεζία πάληνηε δηαθεξχηηεη ην πίζηεπε θαη κε, εξεχλα. Γειαδή ε 

έξεπλα δελ απαγνξεχεηαη, αιιά πεγαίλεη παξάιιεια κε ηελ πίζηε. (Ραβαλίδεο, 2009) 

 

ύγθξνπζε Δπηζηήκεο θαη ζξεζθεπηηθήο πίζηεο  

Παξφια απηά, ππάξρεη κία επξέσο δηαδεδνκέλε άπνςε φηη πθίζηαηαη ζχγθξνπζε αλάκεζα 

ζηελ επηζηήκε θαη ζηε ζξεζθεία. Χζηφζν, είλαη έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν ζέκα. Ζ επξέσο 

δηαδεδνκέλε ηδέα ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηε ζξεζθεία έρεη 

ακθηζβεηεζεί απφ πνιινχο ηζηνξηθνχο ηεο επηζηήκεο,  θαζψο γηα λα ππάξμεη ζχγθξνπζε, 

φινη νη επηζηήκνλεο ζα έπξεπε λα έρνπλ απφ θνηλνχ ηηο ίδηεο απφςεηο ελάληηα ζηε ζξεζθεία.   

 

Αλάκεζα, φκσο, ζηνπο επηζηήκνλεο θαη εηδηθφηεξα ηνπο εμειηθηηθνχο βηνιφγνπο, κπνξνχκε 

λα βξνχκε ηηο παξαθάησ ηξεηο ζέζεηο γηα ηε ζξεζθεία, κε ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ζπνπδαίσλ 

βηνιφγσλ επηζηεκφλσλ θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 ζην έλα άθξν ππάξρεη ν αζετζκφο, ε άπνςε φηη ν Θεφο δελ ππάξρεη (Richard 

Dawkins) 

 ζην κέζν βξίζθεηαη ν αγλσζηηθηζκφο, ε άπνςε φηη θαλείο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη εάλ 

ππάξρεη Θεφο (Stephen Jay Gould). 

 ζην άιιν άθξν βξίζθεηαη ε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ε άπνςε φηη ζηε θχζε ππάξρνπλ 

ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε Θενχ (Francisco Ayala,  Ken Miller) 

Όινη αλεμάξηεηα δέρνληαη ην γεγνλφο ηεο εμέιημεο, αλ θαη κπνξεί λα δηαθσλνχλ σο πξνο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο. Σν λα είλαη θαλείο επηζηήκνλαο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θάηη γηα ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπ απφςεηο, νη νπνίεο ζε ηειηθή αλάιπζε εθθξάδνπλ απιψο ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο πεπνηζήζεηο. (Κακπνπξάθεο, 2017) 
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Σν θχξην ζηνηρείν ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλαδήηεζε ηεο ζρέζεο αηηίνπ-

αηηηαηνχ, κε άιια ιφγηα ε ζρέζε κεηαμχ  αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο.  Όκσο, απηή ε ινγηθή 

βξίζθεη απέλαληί ηεο ην δφγκα. Ζ ζξεζθεία, ε νπνηαδήπνηε ζξεζθεία, είλαη έλα θξάκα απφ 

δφγκα θαη παξάδνζε. ηε ζξεζθεία ε χπαξμε κηαο κεηαθπζηθήο δχλακεο απνηειεί ην 

θεληξηθφ ή πξψην δφγκα. Σν δφγκα ην δερφκαζηε, γηαηί καο θαίλεηαη απηνλφεην αιιά δελ 

κπνξνχκε λα ην απνδείμνπκε. (Ενχξνο, 2009β) Ζ επηζηήκε, αληηζέησο, πξνσζεί εμεγήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηελ πηζαλφηεηα ηεθκεξίσζεο ή 

απφξξηςεο κέζσ παξαηήξεζεο θαη ηνπ πεηξάκαηνο. (Ayala, 2007) Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα 

κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη κηαο πξνζέγγηζεο πίζηεο ή, 

επηζηεκνληθφηεξα, κηαο ηδεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο (Ξπξάθαο, 2009) 

 

Ζ επηζηήκε δελ έρεη λα πεη ηίπνηα απνθαζηζηηθφ γηα ηηο νηθνλνκηθέο, αηζζεηηθέο ή εζηθέο 

αμίεο  γηα ην λφεκα ηεο δσήο γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Ζ επηζηήκε ππεξβαίλεη ηηο 

πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο επεηδή δελ θάλεη ηζρπξηζκνχο γηα ηα 

ζέκαηα απηά (εθηφο ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηζηεκνληθή γλψζε θαηαξγείηαη). Ζ 

επηζηεκνληθή γλψζε δελ κπνξεί λα ζπγθξνπζηεί κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, επεηδή ε 

επηζηήκε δελ έρεη λα πεη ηίπνηα νξηζηηθφ ππέξ ή θαηά ηεο ζξεζθεπηηθήο έκπλεπζεο ή ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ αμηψλ. χκθσλα κε ηνλ Ayala, ε επηζηήκε θαη ε ζξεζθεία ζπκβαδίδνπλ, 

επεηδή έρνπλ λα θάλνπλ κε δηαθνξεηηθά πεδία γλψζεσλ ελψ θαη ε εζληθή Αθαδεκία 

επηζηεκψλ ησλ ΖΠΑ έρεη ππνζηεξίμεη θαηεγνξεκαηηθά φηη ε ζξεζθεία θαη επηζηήκε δίλνπλ 

απαληήζεηο ζε δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα γηα ηνλ θφζκν (Ayala, 2007) Ζ επηζηήκε αλαδεηά 

εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο, θαη ε ζξεζθεία ηηο 

θαηάιιειεο εζηθέο αμίεο θαη ην πλεπκαηηθφ λφεκα ηεο δσήο καο. H επηζηήκε επηρεηξεί λα 

θαηαγξάςεη ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, θαη λα αλαπηχμεη ζεσξίεο πνπ 

ελαξκνλίδνπλ θαη εμεγνχλ ηα δεδνκέλα απηά.  Αληίζεηα, ε ζξεζθεία ιεηηνπξγεί ζην εμίζνπ 

ζεκαληηθφ, αιιά εληειψο δηαθνξεηηθφ, πεδίν ησλ αλζξψπηλσλ ζθνπψλ, λνεκάησλ θαη αμηψλ. 

Έηζη, πξνθχπηεη φηη ε επηζηήκε πξνζδηνξίδεη ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ε ζξεζθεία ηνλ εζηθφ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ Αξρή ηεο NOMA (Non-Overlapping Magisteria – Αξρή ησλ κε 

επηθαιππηφκελσλ πεδίσλ) πνπ εηζήγαγε ν Stephen Jay Gould σο κηα πην ζπκβηβαζηηθή ιχζε 

γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ζξεζθεπηηθή δηέλεμε γχξσ απφ ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο. 

(αξηγγέιεο 2007, Κακπνπξάθεο 2017) Θα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη ε επηζηήκε θαη ε 

ζξεζθεία έρνπλ δηαθνξεηηθά πεδία δηεξεχλεζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη 

πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. Ζ Δμειηθηηθή Θεσξία πξνζθέξεη κία βαζηά ζπλεθηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη δελ έρεη ηίπνηα λα πεη ζε ζρέζε κε ην ππεξθπζηθφ. 
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(Κακπνπξάθεο, 2017) πλεπψο, δελ έρεη λφεκα λα αληηπαξαβάινπκε ηα πνξίζκαηα ηεο 

επηζηήκεο  κε ζενινγηθέο θαη ππαξμηαθέο αιήζεηεο. Σα θείκελα ηεο Αγίαο Γξαθήο δίλνπλ 

έκθαζε φρη ζην πψο αιιά ζην γηαηί θαη απφ πνηνλ δεκηνπξγήζεθε ν άλζξσπνο. Αμίδεη εδψ λα 

ζεκεησζεί φηη θαη νη ζπγγξαθείο φισλ ησλ εθδφζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ δηεπθξηλίδνπλ φηη ε επηζηήκε πεξηνξίδεη ηελ έξεπλα ηεο ζην πφηε θαη 

πψο δεκηνπξγήζεθε ν θφζκνο, ζηα εξσηήκαηα φκσο πνηνο θαη γηαηί δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν, 

αξκφδηεο λα δψζνπλ απάληεζε θαη λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο- ζέζεηο ηνπο είλαη ε θηινζνθία 

θαη ε ζξεζθεία (Ραβαλίδεο, 2009) 

 

Ο Ayala, κάιηζηα, πξνρσξάεη έλα βήκα παξαπέξα, θαζψο βιέπεη ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο σο 

ζχκκαρν ηεο ζενινγίαο. (Βελέηεο 2017) Ο θπζηθφο θφζκνο ν θφζκνο ησλ νξγαληζκψλ βξίζεη 

 απφ αηειείσηα παξαδείγκαηα αηειεηψλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ζε φια ηα είδε νξγαληζκψλ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθιεξέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ. Δπηθαλείο ζενιφγνη ζην 

παξειζφλ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αηέιεηαο, ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη 

ηεο ζθιεξφηεηαο ζηνλ δσληαλφ θφζκν, ηα νπνία κπνξνχλ δχζθνια λα εμεγεζνχλ, εάλ είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θενχ. Ο θηιφζνθνο Νηαίεβηλη Υηνχκ έζεζε ην πξφβιεκα 

ιαθσληθά κε σκή επζχηεηα:  «Δίλαη ν Θεόο πξόζπκνο λα απνηξέςεη ην θαθό αιιά όρη ηθαλόο;   

Σόηε είλαη αλίθαλνο.  Δίλαη ηθαλόο αιιά δελ ζέιεη; Σόηε είλαη κνρζεξόο.  Δίλαη ηθαλόο θαη 

πξόζπκνο;  Δπνκέλσο γηαηί ππάξρεη ην θαθό;» (Ayala, 2007) 

 

χκθσλα κε ηνλ Ayala, ε εμέιημε ήξζε γηα λα ζψζεη ηελ θαηάζηαζε. Ζ εμέιημε 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ  κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο,  φρη κέζσ ελφο 

ηέιεηνπ ζρεδίνπ αιιά κέζσ επηζθεπήο ηξνπνπνηψληαο ζηγά-ζηγά ηηο ππάξρνπζεο δνκέο.  Ζ 

εμέιημε πεηπραίλεη ζρεδηαζκφ σο κία ζπλέπεηα ηεο θπζηθήο επηινγήο θαη πξνσζεί ηελ 

πξνζαξκνγή. Γηάζεκνη ζενιφγνη (Σδαθ Οη, Άξζνπξ Πίθνθ) αλαγλσξίδνπλ ηελ εηξσλεία φηη ε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο, ε νπνία ζηελ αξρή έκνηαδε λα δηαιχεη ηελ αλάγθε ηεο χπαξμεο Θενχ 

ζηνλ θφζκν, ηψξα έρεη δηαιχζεη ηελ αλάγθε λα εμεγεζνχλ νη αηέιεηεο ηνπ θφζκνπ σο 

απνηπρεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θενχ (Ayala, 2007) 

 

Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο δελ είλαη ζξεζθεία νχηε ελαιιαθηηθή αληαγσληζηηθή ηεο ζξεζθείαο. 

Δίλαη έλα ζψκα γλψζεο ζθπξειαηεκέλν απφ ηελ παξαηήξεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηε 

ζχγθιηζε δεδνκέλσλ θαη ηελ έιιεηςε  δηάςεπζεο απφ νιφθιεξν ην ζψκα ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ.  Δίλαη έλαο θνξκφο εκπεηξηθήο γλψζεο, φπνπ θάπνηα θιαδηά θάπνηε κηθξφηεξα 

θαη θάπνηε κεγαιχηεξα αλαζεσξνχληαη θαη αιιάδνπλ, φπσο ζε θάζε επηζηήκε. (Ενχξνο, 
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2009β) Σν θπξίαξρν πξφβιεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο εμέιημεο θαη ηεο ζξεζθείαο είλαη φηη δελ 

ζεβφκαζηε ηηο απφςεηο εθείλσλ πνπ δηαθσλνχλ καδί καο, θαη δελ θάλνπκε εχθνια ηε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε φ,ηη γλσξίδνπκε θαη ζε φ,ηη πηζηεχνπκε. (Κακπνπξάθεο, 2017) 

 

Καηά γξάκκα (θπξηνιεθηηθή) εξκελεία ησλ γξαθώλ 

Πνιιά, φκσο, ρξηζηηαληθά δφγκαηα πξεζβεχνπλ κία θπξηνιεθηηθή εξκελεία ηεο Βίβινπ, ε 

πηνζέηεζε ηεο νπνίαο φκσο νδεγεί ζε επζεία ζχγθξνπζε κε ηελ Θεσξία ηεο Δμέιημεο. 

Καζψο νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη νη δχν ηδέεο βξίζθνληαη ζε επζεία ζχγθξνπζε κεηαμχ 

ηνπο, θαηαιαβαίλνπλ φηη πξέπεη λα απνξξίςνπλ κία απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, θαη ζπλήζσο νη 

καζεηέο απνξξίπηνπλ ηελ εμέιημε. Απηή ε παξαλφεζε ζρεηηθά κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ζξεζθεία θαη ηελ εμέιημε ζα νδεγήζεη ζε αληίζηαζε πξνο ηε κάζεζε θαη ηελ απνδνρή ηεο 

εμέιημεο ζην κέιινλ (Wiles & Alters, 2011).  

 

Πνιινί κειεηεηέο ηεο Βίβινπ θαη ζενιφγνη, σζηφζν, έρνπλ απνξξίςεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ 

κία θπξηνιεθηηθή εξκελεία σο αβάζηκε, επεηδή ε Βίβινο πεξηέρεη ακνηβαία αζπκβίβαζηεο 

δειψζεηο. Σν θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

δηεγήζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. Παξά ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 

πξαγκάησλ, νη δηεγήζεηο θαηαιήγνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ άλδξα θαη ηεο 

γπλαίθαο. Δλψ δειαδή δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν ηεο δεκηνπξγίαο, ζπληείλνπλ ζην βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο δηήγεζεο, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην πνηνο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν. Γελ είλαη 

ππεξβνιή λα πνχκε φηη ε Θενινγία ρξεζηκνπνηήζεθε σο φρεκα, γηα λα δηνρεηεπηνχλ νη 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο ηεο επνρήο κε απιφ ηξφπν ζηνλ αλαγλψζηε, ρσξίο απηφ ην πξάγκα λα 

ζεκαίλεη φηη απηέο νη γλψζεηο δελ μεπεξάζηεθαλ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα.(Ξπξάθαο, 2009)  

 

Οη κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ε Βίβινο είλαη αιάλζαζηε ζε ζρέζε κε ηε ζξεζθεπηηθή 

αιήζεηα, φρη φκσο ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηε ζσηεξία, θαη δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή επηζηεκνληθήο εμήγεζεο ηεο πξνέιεπζεο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ. (Ayala, 2007) Ο θπξηνιεθηηθφο ηξφπνο αλάγλσζεο ηεο Γέλεζεο δελ ήηαλ 

πνηέ, ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ Άγην Απγνπζηίλν θαη έπεηηα, δειαδή πεξίπνπ απφ ην 400 κ.Υ. 

ππνρξεσηηθφο γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο. Ο ίδηνο ν Απγνπζηίλνο πξνεηδνπνίεζε ξεηά ελαληίνλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηεο θπξηνιεθηηθήο εξκελείαο ηεο γξαθήο. (Mayr, 2001) Ζ Γέλεζηο είλαη έλα 

βηβιίν ζξεζθεπηηθψλ απνθαιχςεσλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δηδαζθαιηψλ θαη φρη κία πξαγκαηεία 

αζηξνλνκίαο ή βηνινγίαο. (Mayr, 2001). Γξάθεη άιισζηε θαη ν Μέγαο Βαζίιεηνο ζηελ 

«Δμαήκεξν» θαη ηνλίδεη φηη: «είηε εκέξα πνύκε, είηε αηώλα είλαη ην ίδην», γηαηί δελ πξφθεηηαη 

θαηά θπξηνιεμία γηα εκέξεο ηεο εβδνκάδαο αιιά γηα ηεξάζηηα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αθνχ ε 
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«κηα εκέξα παξά Κπξίσ σο ρίιηα έηε θαη ρίιηα έηε σο εκέξα κία» (Ραβαλίδεο, 2009). Ζ 

Γέλεζηο δελ είλαη ιάζνο αιιά δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί θπξηνιεθηηθά.  

 

Γεκηνπξγηζκόο 

Ζ θχξηα αληίζεζε ζηε ζχγρξνλε ζεψξεζε γηα ηελ Δμέιημε πξνέξρεηαη απφ ην ξεχκα ηνπ 

Γεκηνπξγηζκνχ, νη πηζηνί ηνπ νπνίνπ απφ ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα είραλ αλαγνξεχζεη ην 

Γεκηνπξγηζκφ σο ηε κνλαδηθή επηζηήκε. ε γεληθέο γξακκέο, ν Γεκηνπξγηζκφο είλαη ε 

πεπνίζεζε φηη ν Θεφο δεκηνχξγεζε ην ζχκπαλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεο θαη ησλ 

αλζξψπσλ κέζσ κηαο ζεηξάο απφ ζαχκαηα. (αξηγγέιεο, 2007)  

 

Γελ ππνζηεξίρζεθε πνηέ σο άπνςε απφ ζεηηθά επηζηεκνληθά ζηνηρεία. Αληηζέησο, νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ παξνπζηάδνπλ θπξίσο αξλεηηθά επηρεηξήκαηα, επηηηζέκελνη ζηελ εμέιημε, 

παξνπζηάδνληάο ηα θπξίσο ζην επξχ θνηλφ θαη φρη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Σν κφλν 

ηνπο ζεηηθφ επηρείξεκα είλαη φηη νη δσληαλνί νξγαληζκνί θαίλεηαη λα είλαη θαιά 

ζρεδηαζκέλνη, ελψ ε ππφινηπε επηρεηξεκαηνινγία ηνπο είλαη γεκάηε κε ζξεζθεπηηθήο 

θχζεσο επηρεηξήκαηα θαη βηβιηθέο αλαθνξέο. (Wheeler, 2005) Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

καζεηέο θαη καζήηξηεο πεξηζζνηέξσλ απφ 2000 ζρνιείσλ ησλ Ζ.Π.Α. ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο ηζηνξίαο δηδάρζεθαλ ηελ Αγία Γξαθή (θεθάιαην ηεο Γέλεζεο ζηελ Καηλή Γηαζήθε). 

Ο ηίηινο ηνπ καζήκαηνο έγηλε «creation science» (επηζηήκε ηεο Γεκηνπξγίαο) θαη 

πξνζπαζνχζε λα ηεθκεξηψζεη επηζηεκνληθά ηηο δηαηππψζεηο ηεο Βίβινπ γηα ηε Γεκηνπξγία – 

γέλεζε ηνπ θφζκνπ. (αξηγγέιεο, 2007) Απέλαληη ζε απηφ ην ξεχκα, ην νπνίν έρεη 

ηζρπξφηαηε έθθξαζε ζηηο Ζ.Π.Α., αλαγθάζηεθε λα ηνπνζεηεζεί ε Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ησλ 

Ζ.Π.Α  ην 1999., ε νπνία δηαηχπσζε φηη ν Γεκηνπξγηζκφο ζαθψο δελ απνηειεί επηζηήκε. 

(Wheeler, 2005) 

 

Ζ αληηπαξάζεζε πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο Δμειηθηηθήο Βηνινγίαο θαη ηνπ 

Γεκηνπξγηζκνχ έρεη εθδεισζεί κε πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο αλά ηνλ θφζκν. Σν 

γλσζηφηεξν επξέσο επεηζφδην ηεο δηακάρεο απηήο ζεσξείηαη ε «Γίθε ησλ Πηζήθσλ» (1925), 

 ζηελ νπνία δηθάζηεθε θαη θαηαδηθάζηεθε ν Thomas Scopes, επεηδή δίδαμε ηε Θεσξία ηεο 

Δμέιημεο θαη ηνπ επηβιήζεθε πξφζηηκν 100$. Άιιν παξάδεηγκα δηθαζηηθήο δηακάρεο είλαη ε 

ππφζεζε ηνπ Rod LeVake. ηελ ππφζεζε απηή κελπηήο ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο 

ζεψξεζε φηη ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πεξί αλεμηζξεζθίαο, ιφγσ ηεο αλάζεζεο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (natural science), ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ ππνρξεσηηθή 

δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο κε ηελ νπνία ν ίδηνο δηαθσλνχζε. Ζ απφθαζε ηνπ 
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δηθαζηεξίνπ δελ ηνλ δηθαίσζε. (αξηγγέιεο, 2007) Ο Γεκηνπξγηζκφο είλαη ζίγνπξα έλα 

δήηεκα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αιιά δελ πεξηνξίδεηαη κφλν εθεί.  πλαληάηαη ζηνλ 

κνπζνπικαληθφ θφζκν θαη κνηάδεη λα αλαδχεηαη επίζεο θαη ζηελ Δπξψπε θπξίσο ζηε 

Γαιιία. (Κακπνπξάθεο, 2017) 

 

Δπθπήο ρεδηαζκόο 

Ο Δπθπήο ρεδηαζκφο είλαη ε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ -γελλήζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. 

πξηλ απφ 40 ρξφληα πεξίπνπ- ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

θχζεο δελ κπνξεί παξά λα δεκηνπξγήζεθαλ απφ έλαλ επθπή παξάγνληα ή ην Γεκηνπξγφ 

Θεφ, θαη έηζη απνηεινχλ ελδείμεηο επθπνχο ζρεδηαζκνχ (Κακπνπξάθεο, 2017) Πξφθεηηαη γηα 

ηε ζέζε κηαο νκάδαο πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ Ακεξηθαλνχο επαγγειηθνχο ρξηζηηαλνχο, 

ηνπο επνλνκαδφκελνο ζεσξεηηθνχο ηνπ επθπνχο ζρεδηαζκνχ.  Σν επηρείξεκά ηνπο είλαη φηη ν 

νξγαληθφο θφζκνο, ηδηαίηεξα ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε 

ιεηηνπξγηθή πνιππινθφηεηα - απνθαινχκελε θαη «ακείσηε πνιππινθφηεηα»-  ε νπνία δελ 

ζα κπνξνχζε λα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ηπθιή δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο επηινγήο.  Άξα, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάηη άιιν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα επθπΐα πίζσ απφ φια απηά, 

θάπνηνο ζρεδηαζηήο. (Ruse 2017) Ο Δπθπήο ρεδηαζκφο, ππνζηεξίδεη φηη ην ζχκπαλ, ν 

πιαλήηεο θαη θάζε έκβην νλ έρεη ζρεδηαζηεί απφ κηα «επθπΐα» θάπνηνπ είδνπο ρσξίο 

αλαθνξά ζηε Βίβιν. Ζ ζεψξεζε απηή δελ αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο θαηαγσγήο ηνπ 

αλζξψπνπ, ζετθήο ή φρη, αιιά αξλείηαη φηη ε εμέιημε κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο κπνξεί απφ 

κφλε ηεο λα εμεγήζεη νιηζηηθά ηελ θαηαγσγή ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηελ εκθάληζε ησλ 

πεξίπινθσλ κνξηαθψλ νδψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δσή, αιιά θαη λα θέξεη ηνλ 

άλζξσπν ζε απηφ ην εμειηθηηθφ ζεκείν ρσξίο ηελ παξέκβαζε ελφο επθπνχο ζρεδηαζηή 

(αξηγγέιεο, 2007)  

 

Οη απφςεηο ηνπ Δπθπνχο ρεδηαζκνχ (θαη Γεκηνπξγηζκνχ) δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο 

επηζηήκνλεο ζαλ εμεγήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε απνδείμεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο Wheeler 

(2005) αλαθέξεη ηα παξαθάησ επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα κε ηνλ Δπθπή ρεδηαζκφ: 

 δελ ππάξρεη ζπλνπηηθφο νξηζκφο ηνπ ηη ζεκαίλεη «ζρεδηαζκφο» αιιά θαη νχηε πψο 

απηφο ιεηηνπξγεί 

 δελ ππάξρεη νκνθσλία πνηνο είλαη ν «ζρεδηαζηήο» 

 δελ ππάξρεη αλαθνξά ζην πφηε ή πφζεο θνξέο έδξαζε ν ζρεδηαζηήο 

 δελ ππάξρεη αλαθνξά γηα ηελ ειηθία ηεο Γεο 

 δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε θνηλφ πξφγνλν: Ζ εμέιημε ζπλέβε κε ηνλ ζρεδηαζηή απιά λα 

εηζάγεη πνιχπινθεο δνκέο θαη δηαδξνκέο; 
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 δελ ππάξρεη θακία δεκνζηεπκέλε εξγαζία ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε peer 

review λα ηνλ ππνζηεξίδεη 

 

Όπσο επηπιένλ παξαηεξεί θαη ν Ayala (2007), «Ο επθπήο ζρεδηαζκόο είλαη θαθή επηζηήκε, αλ 

είλαη θαλ επηζηήκε, δηόηη δελ ζηεξίδεηαη ζε πεηξάκαηα παξαηεξήζεηο ή απνηειέζκαηα πνπ 

δεκνζηεύνληαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ έρνπλ ειεγρζεί από άιινπο επηζηήκνλεο. 

Δπηπιένλ, είλαη θαθή ζξεζθεία, θαθή ζενινγία, επεηδή ππνλνεί όηη ν ζρεδηαζηήο έρεη 

αλεπηζύκεηα γλσξίζκαηα πνπ δελ ζέινπκε λα απνδώζνπκε ζηνλ Θεό». χκθσλα κε ηνλ 

δηάζεκν ζενιφγν, βηνιφγν θαη ζπγγξαθέα, ν επθπήο ζρεδηαζκφο νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε θχζε ηνπ ζρεδηαζηή δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηνπ παληνγλψζηε, παληνδχλακνπ θαη 

θαινθάγαζνπ, ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο ε ρξηζηηαληθή ζενινγία απνδίδεη ζηνλ Θεφ.  χκθσλα δε 

κε ηνλ ηεξέα George Coyne, Γηεπζπληή ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ ηνπ Βαηηθαλνχ : «ν Δπθπήο 

ρεδηαζκφο δελ είλαη επηζηήκε θαη δελ έρεη ζέζε ζηηο ηάμεηο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ» 

(Wheeler, 2005) ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005 ην Οκνζπνλδηαθφ Πεξηθεξεηαθφ Γηθαζηήξην 

ηεο Πελζπιβαλία εμέδσζε κία απφθαζε 139 ζειίδσλ (Απφθαζε Νηφβεξ), ζηελ νπνία 

κεηαμχ άιισλ ππνζηεξίδεη φηη «ηα ζαξσηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε δίθε 

θαηνρύξσζαλ όηη ν επθπήο ζρεδηαζκόο είλαη κία ζξεζθεπηηθή άπνςε, απιά έλαο δηαθνξεηηθόο 

ραξαθηεξηζκόο ηνπ Γεκηνπξγηζκνύ θαη όρη κία επηζηεκνληθή ζεσξία» (Ayala 2007, Wheeler, 

2005) 

 

ίγνπξα ε αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ είλαη έλα δχζθνιν ζέκα γηα 

ηνλ δηδάζθνληα.  Μηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε έξρεηαη απφ ηνλ Williams (2015), ν νπνίνο 

πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε ηεο «απνδνρήο» ηεο Δμέιημεο αληί ηεο «πίζηεο» ζηελ Δμέιημε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαιχηεξα ηηο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο ζην ζρνιείν.  

 

 

 

4.3 Οη αληηιήςεηο καζεηώλ θαη θνηηεηώλ 

 

Ζ δηεζλήο θπξίσο -θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε ειιεληθή- εθπαηδεπηηθή έξεπλα αζρνιείηαη 

κε ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ 

απέλαληί ηεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.  
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Η δηεζλήο εηθόλα 

Έρεη γίλεη μεθάζαξν φηη γηα ηνπο καζεηέο ε εθκάζεζε ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο παξνπζηάδεη 

πνιιέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. ηελ εξγαζία ηνπ ν Gregory (2009) ζπκπεξηιακβάλεη 

κηα επηζθφπεζε απφ 42 ζρεηηθέο κε ην ζέκα κειέηεο απφ ην 1975-2009.  Αλάινγε πην 

πξφζθαηε δνπιεηά είλαη θαη ηεο Pobiner (2016) ε νπνία θάλεη κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιχνπλ ηα εκπφδηα ζηελ απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο αιιά θαη 

ζηηο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία απηήο. Οη καζεηέο γεληθά έρνπλ πιήζνο παξαλνήζεσλ 

(misconceptions), νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ εθ κέξνπο ηνπο θαηαλφεζε ηεο 

Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, θαη ε θαηαλφεζε απηψλ είλαη ην πξψην βήκα γηα κηα απνδνηηθή-

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία (Wescott & Cunningham, 2005). χκθσλα δε κε κειέηεο νη 

παξαλνήζεηο απηέο παξακέλνπλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία (Beardsley, 2004) θαη έρνπλ ηελ 

βάζε ηνπο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο (Gregory, 2009). 

 

Μηα απφ ηηο πξψηεο εξγαζίεο πνπ κειέηεζαλ ηηο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ηεο Brumby (1979), ε νπνία έδεημε φηη κφλν ην 18% πξσηνεηψλ 

Ακεξηθαλψλ θνηηεηψλ - κε απμεκέλν επίπεδν βηνινγηθνχ ππνβάζξνπ- ήηαλ κε ζπλέπεηα 

ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο επηινγήο ζε θνηλά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. ηηο απαληήζεηο ηνπο πάλσ απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ιαλζαζκέλα κία «ζεσξία πξνζαξκνγήο κέζσ πξνθαινχκελσλ κεηαιιάμεσλ» αληί ηεο 

«ζεσξίαο ηεο εμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο». Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

θνηηεηέο είραλ θησρή θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο πξνζαξκνγήο, ηεο αλνζνπνίεζεο, ησλ 

κεηαιιάμεσλ θαη ησλ λφκσλ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. 

 

ηελ έξεπλα ηνπο (ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ρψξν) νη Bishop & Anderson (1990) θαηέγξαςαλ 

«απιντθέο» εξκελείεο Ακεξηθάλσλ καζεηψλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ην πεξηβάιινλ αζθεί επηξξνή 

ζηνπο νξγαληζκνχο π.ρ. νη νξγαληζκνί αλαπηύζζνπλ λέα γλσξίζκαηα, γηαηί ηα ρξεηάδνληαη λα 

επηβηώζνπλ. ε έξεπλά ηνπο ζε 110 θνηηεηέο παξαηήξεζαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

θαηαιαβαίλνπλ ηελ εμέιημε σο κία δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ηα είδε αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο αιιάδνληαο ζηαδηαθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  Οη θνηηεηέο φκσο 

δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία θαζψο: 

α) ζεσξνχζαλ φηη νη αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη ζηελ αλάγθε γηα 

πξνζαξκνγή θαη φρη ζηηο κεηαιιάμεηο θαη ζηνλ αλαπαξαγσγηθφ αλαζπλδπαζκφ 

β) δελ απέδηδαλ θαλέλαλ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα ζε έλαλ 

πιεζπζκφ ή ζηηο δηαθνξέο ζηελ αλαπαξαγσγηθή επηηπρία θαη 
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γ) ζεσξνχζαλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηαδηαθά άιιαδαλ ζε φια ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σν επίπεδν ησλ απαληήζεσλ ηνπο θαη ε απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο δελ άιιαμε 

αθφκα θαη κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο. Οη αληηιήςεηο απηέο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο 

απνδίδνπλ ηηο αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ ζε επηδξάζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ραξαθηεξίδνληαη ζηε ζρνιηθή επηζηήκε σο ιακαξθηαλέο (Πξίλνπ θαη άιινη, 

2003) θαη δξνπλ σο έλαο ζεκαληηθφο θξαγκφο ζηελ νπζηαζηηθή κάζεζε ηεο δαξβηληθήο 

ζεσξίαο ηεο θπζηθήο επηινγήο (Brumby, 1979).  

 

Οη Hokayem & BouJaoude (2008) δηεξεχλεζαλ πσο 11 Ακεξηθαλνί θνηηεηέο βηνινγίαο πνπ 

δηδάρζεθαλ εμέιημε βιέπνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο γηα ηελ επηζηήκε, ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ ηνπο γηα ηε θχζε θαη ηελ ηπραηφηεηα θαη 

ησλ ζέζεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο. Οη ζέζεηο ησλ θνηηεηψλ θπκαίλνληαλ 

απφ απφιπηε απνδνρή έσο απφιπηε απφξξηςε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο.  Ζ έξεπλα έδεημε 

φηη ηα πξνζσπηθά πηζηεχσ ησλ θνηηεηψλ δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ή λα ππνηηκψληαη 

θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. 

 

ηελ έξεπλα ηνπο νη Yates & Marek (2015) πξνζπάζεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θπξίαξρεο 

παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ (πεξίπνπ 1000) 

Ακεξηθαλψλ καζεηψλ ιπθείνπ, πξηλ ηε δηδαζθαιία, ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξσηεκαηνιφγην 

23 ζεκείσλ θαη λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο. Ζ αλάιπζε απνθάιπςε 

φηη νη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ήηαλ θπξίαξρεο ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ φισλ 

ησλ ηάμεσλ. Οη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ ηα εμήο βήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ νη 

δηδάζθνληεο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ιάζνο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπο κε ηηο 

επηζηεκνληθά ζσζηέο απφςεηο: α) πξψηα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ νη παξαλνήζεηο ησλ 

καζεηψλ, β) ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ε πξνέιεπζε ησλ παξαλνήζεσλ θαη γ) 

ηέινο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο κείσζεο ησλ παξαλνήζεσλ. ε 

θάζε πεξίπησζε αλαθέξνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ νη ίδηνη νη δηδάζθνληεο λα έρνπλ πνιχ θαιή 

γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο.  

 

Οη Yasri & Mancy (2015) ζε έξεπλά ηνπο ζε 125 Βνπδηζηέο θαη Υξηζηηαλνχο καζεηέο  (κ.φ. 

17,6 εηψλ), πνπ φκσο δηδάζθνληαλ εμέιημε ζε έλα ρξηζηηαληθφ ζρνιείν ζηελ Σαυιάλδε, 

δηεξεχλεζαλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο κεηά ην κάζεκα αλαθνξηθά κε ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο θαη ηνλ Γεκηνπξγηζκφ. Ζ 

αλάιπζε έδεημε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ άιιαμε ζηάζε, θπξίσο πξνο ηελ 
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θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο απνδνρήο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο,  κία ηάζε πην μεθάζαξε 

αλάκεζα ζηνπο ρξηζηηαλνχο καζεηέο.  Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απνδείμεσλ γηα ηελ εμέιημε θαη απφ ηνπο ηξφπνπο ζπζρέηηζεο ηεο εμέιημεο 

θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ αιιά φρη απφ αιιαγέο ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο. Ζ έξεπλα ηνλίδεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο λα 

επηθεληξσλφκαζηε ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ 

επηζηήκεο θαη ζξεζθείαο. 

 

Οη Keskin & Kose (2015, 2017) ζε έξεπλα ηνπο ζε 117 Σνχξθνπο θνηηεηέο Βηνινγίαο- 

κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο αλέδεημαλ πιεζψξα παξαλνήζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

κεραληζκφ θαη ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο θπζηθήο επηινγήο. Δλδεηθηηθά δχν εμ 

απηψλ: α) ην 67% ησλ θνηηεηψλ πίζηεπε (ιαλζαζκέλα) νη νξγαληζκνί εζειεκέλα 

πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο κέζσ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο, θαη β) ην 89% ησλ 

θνηηεηψλ πίζηεπε (ιαλζαζκέλα) φηη ε θπζηθή επηινγή έρεη ην εζσηεξηθφ θαζήθνλ λα 

επηιέγεη ηνπο δπλαηφηεξνπο νξγαληζκνχο. 

 

Οη To et al (2017) ζε έξεπλα ηνπο ζε 106 Άγγινπο καζεηέο ειηθίαο 12, 14 θαη 16 εηψλ 

δηεξεχλεζαλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. Βξήθαλ φηη νη 16ρξνλνη 

καζεηέο ήηαλ, ζε ζρέζε κε ηνπο 12ρξφλνπο, πην πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο  ζηηο απαληήζεηο ηνπο, αλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο επηινγήο ήηαλ πνιχ θησρή. 

Οη καζεηέο μεθηλνχζαλ λα ελζσκαηψλνπλ ηε ζρεηηθή νξνινγία  (π.ρ. πξνζαξκνγή, εμέιημε)  

ζηηο εμεγήζεηο ηνπο ζηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 14 εηψλ. Οη καζεηέο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηε ζρεηηθή νξνινγία ρσξίο λα έρνπλ αλαπηπγκέλε θαηαλφεζε ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο, θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο κε ηελ θαζνκηινπκέλε παξά ηελ επηζηεκνληθή 

έλλνηα ηνπο.  

 

Οη Tavares & Bobrowski (2018) ρξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην MATE δηεξεχλεζαλ 

ην επίπεδν απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο ζε 25 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

βηνινγίαο ζε παλεπηζηήκην ηεο Βξαδηιίαο ιίγν πξηλ ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο είραλ πνιχ πςειή απνδνρή θαη πνιχ ρακειή 

θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο. Δπίζεο, έδεημαλ κία κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ δχν παξακέηξσλ. Δπίζεο, παξαηήξεζαλ φηη ε ζξεζθεία δελ επεξέαζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ θνηηεηψλ ηα ιάζε ηα νπνία πεξηείραλ αθνξνχζαλ θπξίσο ηειενινγηθέο εξκελείεο ησλ 

εμειηθηηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη εξεπλεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη, αθφκα θη αλ ππάξρεη ρακειφ 
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επίπεδν θαηαλφεζεο, κπνξεί λα ππάξρεη πιήξεο απνδνρή ηεο ζεσξίαο, αιιά θαη φηη πςειφ 

επίπεδν απνδνρήο δελ εγγπάηαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαηαλφεζεο. 

 

Οη Coley & Tanner (2015) ζε έξεπλά ηνπο παξνπζίαζαλ ζε 137 Ακεξηθαλνχο πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο (βηνιφγνπο θαη κε) 6 βηνινγηθέο παξαλνήζεηο θαη ηνπ δήηεζαλ λα εμεγήζνπλ ηε 

ζπιινγηζηηθή ηεο απάληεζήο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζπρλή ζπκθσλία ησλ θνηηεηψλ 

κε ηηο παξαλνήζεηο θαη ζπρλή ρξήζε δηαηζζεηηθήο ζπιινγηζηηθήο (ρξήζε ηειενινγηθψλ, 

νπζηνθξαηηθψλ θαη αλζξσπνθεληξηθψλ εμεγήζεσλ) ζηηο γξαπηέο απαληήζεηο φισλ ησλ 

θνηηεηψλ (βηνιφγσλ θαη κε). Δπίζεο, έδεημαλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαηζζεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ παξαλνήζεσλ, νη νπνίεο παξαδφμσο ήηαλ πην 

ηζρπξέο κεηαμχ ησλ βηνιφγσλ θνηηεηψλ. Ζ έξεπλα έδεημε ζεκαληηθέο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα 

ζηνλ δηαηζζεηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο παξαλνήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο ζπιινγηζηηθήο. 

 

Οη Stern et al (2018) δηεξεχλεζαλ ζε 93 πξσηνεηείο θνηηεηέο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Γελεχεο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηαηζζεηηθψλ ηνπο 

αληηιήςεσλ, παξνπζηάδνληαο ηνπο 6 βηνινγηθέο παξαλνήζεηο θαη δεηψληαο ηνπο λα 

εμεγήζνπλ ηε ζπιινγηζηηθή ηεο απάληεζεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία ηάζε ησλ 

θνηηεηψλ λα ζπκθσλνχλ κε ηειενινγηθέο θαη νπζηνθξαηηθέο παξαλνήζεηο. Όκσο, δελ 

βξέζεθε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηειενινγηθψλ θαη νπζηνθξαηηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ εμέθξαδαλ νη 

θνηηεηέο κε ηηο δηάθνξεο παξαλνήζεηο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ. Αληηζέησο, ε ζπλέπεηα ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα κε ηελ παξαλφεζε πνπ αληηκεηψπηδαλ. Σν 

γεληθφ ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ φηη νη ηειενινγηθέο θαη νπζηνθξαηηθέο παξαλνήζεηο 

κπνξεί λα επηκέλνπλ κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο βηνινγίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο κπνξεί λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή κφλν, εάλ νη 

παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ αλαιπζνχλ θαη αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

ηεο βηνινγίαο. 

 

Οη Nadelson & Hardy (2015) ζε έξεπλά ηνπο ζε 159 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ςπρνινγίαο 

βξήθαλ φηη ηα ρακειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο ζηελ επηζηήκε θαη ηνπο επηζηήκνλεο, νη 

ηζρπξέο ζξεζθεπηηθέο θαηαβνιέο θαη νη ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, αιιειεπηδξνχλ 

θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε κείσζε ηνπ επηπέδνπ απνδνρήο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Οη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

επηζηήκε θαη ζηνπο επηζηήκνλεο κπνξεί λα είλαη ην θιεηδί γηα λα ζεσξεζεί ε βηνινγηθή 

εμέιημεο σο ε πην εχινγε εμήγεζε γηα ηελ θαηαγσγή ησλ εηδψλ.  
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Οη Barnes et al (2017) ζε έξεπλά ηνπο ζε 190 Ακεξηθαλνχο θνηηεηέο πνπ είραλ 

παξαθνινπζήζεη κάζεκα εμειηθηηθήο ηαηξηθήο ζε δεκφζην παλεπηζηήκην, δηαπίζησζαλ φηη νη 

πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη ην επίπεδν ζξεζθεπηηθφηεηαο ηνπο 

κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ην επίπεδν απνδνρήο ηεο εμέιημεο ησλ θνηηεηψλ, αιιά δελ 

κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ηε βειηίσζε ηεο γλψζεο γηα ηε θπζηθή επηινγή. Αληηζηξφθσο, 

ηα ρακειά επίπεδα ηειενινγηθήο ζπιινγηζηηθήο πξνέβιεπαλ ηε βειηίσζε ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο θπζηθήο επηινγήο, αιιά δελ πξνέβιεπαλ ην επίπεδν απνδνρήο ηεο εμέιημε απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Οη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ δηαηζζεηηθψλ ηειενινγηθψλ 

εμεγήζεσλ ησλ θνηηεηψλ πξέπεη λα είλαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο κπνξεί λα 

απμήζεη ηα γλσζηηθά θέξδε 

 

Ο Wiles (2014) ζε έξεπλά ηνπ ζε 37 Ακεξηθαλνχο καζεηέο  Λπθείνπ (16-17 εηψλ) ηεο 

πνιηηείαο ηνπ Αξθάλζαο, πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη κάζεκα εμειηθηηθήο βηνινγίαο, 

δηεξεχλεζε ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη νη καζεηέο ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

αιιαγήο ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο εμέιημεο. Βξέζεθε 

φηη νη καζεηέο πνπ απνδέρνληαη ηελ εμέιημε αλαγλσξίδνπλ ηηο απνδείμεηο γηα ηελ εμέιημε σο 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πεξηζζφηεξν απφ φζνπο είηε δελ είλαη ζίγνπξνη είηε απνξξίπηνπλ ηελ 

εμέιημε. Οη καζεηέο ζπρλά αλαγλσξίδνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο σο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν απνδνρήο ηεο εμέιημεο, είηε ηελ απνδέρνληαη είηε ηελ 

απνξξίπηνπλ είηε είλαη ζε θάζε κεηάβαζεο. Έλαο επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο καζεηέο, εηδηθά απηνχο πνπ απνξξίπηνπλ ηελ εμέιημε, είλαη φηη 

είραλ «δηδαρζεί» ή «κεγαιψζεη» ζην λα «κελ πηζηεχνπλ» ζηελ εμέιημε. Σέινο, βξέζεθε φηη 

νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη κε ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ, αθφκα θαη αλ απνδέρνληαη φιεο ηηο 

άιιεο πιεπξέο ηεο εμέιημεο. Ο εξεπλεηήο ζπκπεξαίλεη φηη ζξεζθεπηηθνί, θνηλσληθνί 

ζπλαηζζεκαηηθνί θαη γλσζηηθνί παξάγνληεο, θαζψο θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ επηζηήκε θαη ηε θχζεο ηεο, επεξεάδνπλ κε απνθαζηζηηθφ ηξφπν ηα επίπεδα απνδνρήο 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο καζεηέο αιιά θαη ην επξχ θνηλφ, θαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απηφ νθείιεηαη ζην πψο αληηκεησπίδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο εμέιημε ζην δεκφζην ζρνιείν. 

 

Οη Manwaring et al (2018) ζε δηαδηθηπαθή ηνπο έξεπλα ζε 724 Ακεξηθαλνχο πνιίηεο πνχ 

απηo-πεξηγξάθνληαη σο ζξεζθεπφκελνη βξήθαλ φηη ην επίπεδν ζξεζθεπηηθφηεηαο πξνβιέπεη 

ζεηηθά ηελ απνδνρή ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ θαη πξνβιέπεη αξλεηηθά ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο. 

Αληηζέησο, ε ηθαλφηεηα γηα επηζηεκνληθή ζπιινγηζηηθή  δελ πξνβιέπεη ην επίπεδν 

ζξεζθεπηηθφηεηαο, ηελ απνδνρή ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ ή ηελ απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο 
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Δμέιημεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζρέζεο κεηαμχ ηθαλφηεηαο γηα 

επηζηεκνληθή ζπιινγηζηηθήο θαη απνδνρήο ηεο εμέιημεο, νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

εμέιημε πνπ εζηηάδνπλ ζηελ απιή παξνπζίαζε ησλ απνδείμεσλ κπνξεί λα απνβνχλ άθαξπεο 

ζην λα αιιάμνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε εχξεζεο λέσλ πξνζεγγίζεσλ π.ρ. ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

εκπνδίσλ κέζα ζηελ ηάμε αθήλνληαο ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα ην ζθεθηνχλ θαη λα ην 

ζπδεηήζνπλ. 

 

Οη Dunk et al (2017) ζε έξεπλά ηνπο ζε 284 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο αλαηνκίαο θαη 

θπζηνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Wisconsin-Milwaukee πξνζπάζεζαλ λα 

κνληεινπνηήζνπλ πνζνηηθά ηελ επηξξνή δηαθφξσλ παξαγφλησλ (γλψζε πεξηερνκέλνπ ηεο 

εμέιημεο, επίπεδν ζξεζθεπηηθφηεηαο, επηζηεκνινγηθή πνιππινθφηεηα, θαηαλφεζε ηεο θχζεο 

ηεο επηζηήκεο) πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο πξνβιέπνπλ ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο εμέιημεο απφ 

έλα άηνκν. Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο απνδείρηεθε ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο. Οη επφκελνη δχν πην ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ήηαλ ηα επίπεδα ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη ε επηζηεκνινγηθή 

πνιππινθφηεηα. Οη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο πξνθεηκέλνπ λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο. Όζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ησλ επηπέδσλ 

ζξεζθεπηηθφηεηαο, ζεσξνχλ σο απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή, πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη λα 

κεησζνχλ νη ζπγθξνχζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ θαη ηεο 

απνδνρήο ηεο εμέιημεο, ηε ζπδήηεζε κε εηιηθξηλή ηξφπν ηνπ ζέκαηνο κέζα ζηελ ηάμε.  

 

Οη Cofre et al (2017) ζηελ έξεπλά ηνπο ζε 46 καζεηέο ιπθείνπ  (15-16 εηψλ κειέηεζαλ ηνλ 

ξφιν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνρήο θαη ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο εμέιημεο απφ ηνπο καζεηέο. Γηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

εμέιημεο κε θαη ρσξίο ηε θχζε ηεο επηζηήκεο ζε δχν ηάμεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηεζη 

αμηνιφγεζεο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε δηδαζθαιία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηελ ηάμε 

ζηελ νπνία ε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο ζπκπεξηέιαβε δηδαζθαιία ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο, ε 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ γηα ηε θχζε ηεο επηζηήκεο θαη ε απνδνρή ηεο εμέιημεο 

βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά. Παξφια απηά θαη αλεμάξηεηα ηεο ρξήζεο ή κε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

θχζεο ηεο επηζηήκεο, θαη νη δχν ηάμεηο παξνπζίαζαλ αχμεζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο κπνξεί λα επεξεάζεη 
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ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο απφ ηνπο καζεηέο αιιά φρη ηελ θαηαλφεζε  ησλ κεραληζκψλ ηεο 

εμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο 

 

Ο Beardsley (2004) ζηελ έξεπλά ηνπ ζε 86 καζεηέο Γπκλαζίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Seattle, 

Washington πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο εμέιημεο απφ 

ηνπο καζεηέο, φηαλ απηνί βξεζνχλ ζε κία θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηδαληθή θαηάζηαζε 

δηδαζθαιίαο: κέζα ζηελ ηάμε ππήξρε έλαο αθνζησκέλνο δάζθαινο, κε εθηελέο ππφβαζξν 

ζηελ εμέιημε θαη ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη πνιχ ρακειή  αλαινγία καζεηψλ-θαζεγεηή.  

Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο εμέιημήο πνπ επηιέρζεθε ρξεζηκνπνηνχζε ηζηνξηθά 

επηρεηξήκαηα σο κέξνο ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο πνπ επηρεηξνχληαλ θαη δξαζηεξηφηεηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Δλψ πξηλ ηε δηδαζθαιία θαηαγξάθεθαλ πνιχ ρακειά επίπεδα 

θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο απφ ηνπο καζεηέο, κεηά ηε δηδαζθαιία ηα ηεζη αμηνιφγεζεο  

έδεημαλ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ αχμεζε ηελ θαηαλφεζε ησλ εμειηθηηθψλ 

κεραληζκψλ, ρσξίο φκσο λα κπνξεί κε ζπλέπεηα λα ηνπο εθαξκφδεη ζε δηαθνξεηηθά 

παξαδείγκαηα. Ο εξεπλεηήο ζπκπεξαίλεη φηη ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ηζηνξηθά επηρεηξήκαηα κπνξνχλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ 

ηεο εμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο απφ ηνπο καζεηέο.  

 

Οη Barnes & Brownwell (2018) ζε έξεπλά ηνπο ζε δέθα Ακεξηθαλνχο θνηηεηέο κεγάινπ 

δεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ παξαθνινπζνχζαλ έλα εληαηηθφ θαινθαηξηλφ πξφγξακκα 

καζεκάησλ 9 εκεξψλ ζηε βηνινγία,  πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ εάλ ήηαλ δπλαηφλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε ζχγθξνπζε πνπ ζεσξνχλ νη θνηηεηέο απηνί φηη ππάξρεη κεηαμχ ζξεζθείαο 

θαη εμέιημεο κέζα ζε δηδαθηηθφ ρξφλν έμη ιεπηψλ.  Πξνεγνχκελε έξεπλά ηνπο είρε δείμεη φηη 

ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ πίζηεπαλ φηη ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ζξεζθείαο θαη 

εμέιημεο κεησλφηαλ έσο θαη 53% κεηά ηε δηδαζθαιία, ε νπνία φκσο απαηηνχζε ζεκαληηθφ 

δηδαθηηθφ ρξφλν, γεγνλφο ην νπνίν δπλεηηθά κπνξεί λα είλαη εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή 

αλάινγεο πξαθηηθήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απφ ηνπο δέθα θνηηεηέο πνπ ζεσξνχζαλ 

φηη ππάξρεη ζχγθξνπζε ζξεζθείαο-εμέιημεο, κεηά ηε δηδαζθαιία, νθηψ απφ απηνχο κείσζαλ 

ηα επίπεδα αληηιεπηήο ζχγθξνπζεο. Οη εξεπλεηέο αλαγλψξηζαλ ηηο παξαθάησ 8 δηαθξηηέο 

απφςεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο εμέιημεο, γηα ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο δήισζαλ φηη ηνπο βνήζεζε 

λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ζχγθξνπζεο: 

 ν εθπαηδεπηηθφο δελ αλάγθαζε ηνπο καζεηέο λα απνδερηνχλ ηελ εμέιημε 

 ν εθπαηδεπηηθφο ζεβάζηεθε ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εμέιημε 

 νη θνηηεηέο αχμεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνλ κεραληζκφ ηεο εμέιημεο 
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 ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζίαζε παξαδείγκαηα δηάζεκσλ ζξεζθεπφκελσλ επηζηεκφλσλ 

 ν εθπαηδεπηηθφο αλαγλψξηζε ηελ πηζαλή ζχγθξνπζε κεηαμχ ζξεζθείαο θαη εμέιημεο 

ησλ θνηηεηψλ 

 ν εθπαηδεπηηθφο εμήγεζε ηε θχζε ηεο επηζηήκεο  

 ν εθπαηδεπηηθφο εμήγεζε φηη ππάξρνπλ πνιιαπιέο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

ζξεζθείαο θαη εμέιημεο 

 ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ζεσξήζεθε αζθαιέο απφ ηνπο  θνηηεηέο, γηα λα 

δηαηππψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ρσξίο πίεζε.  

Οη εξεπλεηέο, πάλησο, δειψλνπλ φηη απηή ε παξέκβαζε/κέζνδνο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα κελ 

έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα  ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην αλαθνξάο. 

 

Οη Mead et al (2017) ζε έξεπλά ηνπο ζε 76  Άγγινπο καζεηέο απφ δέθα δηαθνξεηηθά ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν ε δηδαζθαιία ηεο γελεηηθήο πξηλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο, ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο γελεηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ 

θαζνδεγήζεθαλ ηη λα δηδάμνπλ, απιά κε πνηα ζεηξά λα ην δηδάμνπλ: ή πξψηα ηε γελεηηθή ή 

πξψηα ηελ εμέιημε. Αλεμαξηήησο ζεηξάο, ε δηδαζθαιία αχμεζε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

απνδνρή  ηεο εμέιημεο ησλ καζεηψλ. Πην ζεκαληηθφ, φκσο, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο γελεηηθήο πξηλ ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο εμέιημεο. Μάιηζηα, γηα ηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο βειηίσζε 

ηεο θαηαλφεζεο παξαηεξνχληαλ κφλν, εάλ ε γελεηηθή δηδάζθνληαλ πξψηε. Σα απνηειέζκαηα 

αλαδεηθλχνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο γελεηηθήο πξψηε θαηά ζεηξά σο κία, απιή, ειάρηζηα 

ελνριεηηθή θαη ρσξίο θφζηνο  δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

εμέιημεο. Απηή ε ζεηξά δηδαζθαιίαο, φκσο, δελ πξνθαιεί αληίζηνηρε αχμεζε ηεο απνδνρήο 

ηεο εμέιημεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο κία αδχλακε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηεο εμέιημεο. 

 

Οη Nehm & Reilly (2007) δηεξεχλεζαλ ηε γλψζε θαη ηηο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε θπζηθή 

επηινγή ζε δεπηεξνεηείο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο βηνινγίαο Ακεξηθάληθνπ θνιιεγίνπ ζε δχν 

ηάμεηο πνπ αθνινπζνχληαλ δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή: κία ηάμε ελεξγήο κάζεζεο κε 

82 θνηηεηέο, ζηελ νπνία ν θαζεγεηήο ρξεζηκνπνηνχζε ηελ εμέιημε σο ηνλ θνηλφ παξάγνληα 

ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη κία ηάμε παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο κε 100 

θνηηεηέο, φπνπ ν θαζεγεηήο δίδαμε ηελ εμέιημε ζε κία δηαθξηηή ελφηεηα. Ζ ηάμε ελεξγήο 

κάζεζεο βειηίσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο θπζηθήο 
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επηινγήο θαη ηε ρξήζε απηψλ ζε εμειηθηηθέο εμεγήζεηο θαη παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε 

ζηε ρξήζε παξαλνήζεσλ. ε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηάμε, ε ηάμε ελεξγήο κάζεζεο 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ιηγφηεξεο παξαλνήζεηο. Παξφια απηά, θαη νη δχν ηάμεηο επέδεημαλ 

αλεπαξθή  επίπεδα θαηαλφεζεο ηεο εμέιημεο κεηά ηε δηδαζθαιία. Μεηά απφ έλα ρξφλν 

δηδαζθαιίαο Βηνινγίαο ζην θνιέγην, ην 70% ησλ θνηηεηψλ ηεο ελεξγήο κάζεζεο θαη ην 86% 

ησλ θνηηεηψλ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο παξαλνήζεηο ζηηο εμειηθηηθέο ηνπο εμεγήζεηο. Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη ην  

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ  ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα 

αληηκεησπίζεη ηηο παξαλνήζεηο ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ηε κεγάιε επεμεγεκαηηθή δχλακε ηεο θπζηθήο επηινγήο. 

 

Οη Demastes et al (1995) παξνπζηάδνπλ δχν κειέηεο ηνπο, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο. ηε 

κειέηε Α ρξεζηκνπνηήζεθε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο (θαη ζπγθεθξηκέλα 

απηή ησλ Bishop & Anderson 1990) ζε 192 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχζαλ 

κάζεκα βηνινγίαο, θαη ζηε κειέηε Β ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο ζε 180 

καζεηέο ιπθείνπ. Καη ζηηο δχν κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ( ησλ 

Bishop & Anderson 1990). Ζ κειέηε Α έδεημε φηη ε πξνεγνχκελε δηδαζθαιία αιιά θαη ηα 

πηζηεχσ ησλ καζεηψλ γηα ηελ εμέιημε δελ ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληαο ζηε ρξήζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ.  Αληηζέησο, ζηε κειέηε Β νη καζεηέο έδεημαλ ζεκαληηθή αχμεζε 

ζηε ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. Σα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, 

δείρλνπλ ηελ αλάγθε λα αμηνινγεζνχλ πην ζηελά νη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο,  ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα ελλνηνινγηθή αιιαγή ζην πεδίν απηφ ηεο επηζηήκεο. 

 

Η Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ Δμειηθηηθή 

ζεσξία έρνπλ απαζρνιήζεη κηα ζεηξά απφ εξεπλεηέο, θαη εηδηθά, απφ ην 1999 θαη κεηά, ηελ 

έλαξμε ηεο Γ’ πεξηφδνπ δηδαζθαιίαο ηεο Θ.Δ. ζην Διιεληθφ ζρνιείν (Πξίλνπ 2008). 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο καζεηέο/θνηηεηέο : 

 

ηε κειέηε ηνπο νη Αζαλαζίνπ θαη Παπαδνπνχινπ (2009) δηεξεπλνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο ζε 350 θνηηεηέο / ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα, θαη ζηα επξήκαηά ηνπο θαηαγξάθεηαη 
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ε πεξηνξηζκέλε γλψζε θαη ε κέηξηα απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Σα επξήκαηά ηνπο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο κε ζέκαηα επηζηεκνινγίαο. 

 

Οη Kampourakis, Pavlidi, Papadopoulou, & Palaiokrassa (2012) δηεξεχλεζαλ ζε 149 

Έιιελεο καζεηέο Β’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (7-8 εηψλ) εάλ παξέρνπλ ηειενινγηθέο 

εμεγήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο, ηερλνπξγήκαηα θαη θπζηθά αληηθείκελα, θαζψο 

θαη εάλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηηο εμεγήζεηο ηνπο θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε 

απηά. Γεληθά, νη καζεηέο παξείραλ ηειενινγηθέο εμεγήζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα 

ηερλνπξγήκαηα αιιά φρη γηα ηα θπζηθά αληηθείκελα.  

 

ε επφκελε κειέηε ηνπο νη Kampourakis, Palaiokrassa, Papadopoulou, Pavlidi, & 

Argyropoulou (2012) ελζσκάησζαλ παηδηά, ηφζν λεπηαγσγείνπ (74 παηδηά, 5-6 εηψλ) φζν 

θαη Α ηάμεο Γεκνηηθνχ (153 παηδηά, 6-7 εηψλ). Αλαγλψξηζαλ κηα κεηάβαζε απφ κε-

δηαθξηηηθή (ηειενινγηθέο εμεγήζεηο γηα φια) ζε δηαθξηηηθή ηειενινγία (ηειενινγηθέο 

εμεγήζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα ηερλνπξγήκαηα αιιά φρη γηα ηα θπζηθά αληηθείκελα) 

αλάκεζα ζηα έηε 5 πξνο 7.  Δλψ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ έδηλαλ ηειενινγηθέο εμεγήζεηο 

αδηαθξίησο γηα ηα πάληα, ηα παηδηά ηεο Α θαη Β ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζηαδηαθά εκθάληδαλ 

δηάθξηζε ζηηο εμεγήζεηο ηνπο. 

 

ε κειέηεο ησλ Kampourakis & Zogza (2007, 2008) δηεξεπλήζεθαλ νη παξαλνήζεηο καζεηψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ αλέδεημαλ 

ηελ έιιεηςε βαζηθψλ εμειηθηηθψλ γλψζεσλ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πίζηεπαλ φηη ε αλάγθε 

ησλ νξγαληζκψλ γηα επηβίσζε ζε έλα πεξηβάιινλ θαηεπζχλεη ηηο αιιαγέο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη απνδέρνληαλ ηελ πηζαλφηεηα εμαθάληζήο ηνπο, ελψ ν Λακάξθ 

πίζηεπε φηη ε ρξήζε θαη αρξεζία ήηαλ απηή πνπ θαηεχζπλε ηηο αιιαγέο θαη φηη ηα είδε 

κεηαζρεκαηίδνληαη αιιά δελ πεζαίλνπλ. Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ινηπφλ φηη νη παξαλνήζεηο 

ησλ καζεηψλ δελ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη σο «Λακαξθηαλέο», γηαηί δηαθέξνπλ 

νπζηαζηηθά απφ ηηο ηδέεο ηνπ Λακάξθ. Δπίζεο, βξέζεθε φηη φζν κεγάισλε ε πιεξνθνξία πνπ 

δέρνληαλ νη καζεηέο ηφζν κεηψλνληαλ νη ηειενινγηθέο εμεγήζεηο πνπ παξείραλ. Δπηπιένλ, 

βξέζεθε φηη νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ηηο ηειενινγηθέο ηνπο εάλ ε δηδαζθαιία 

ηεο βηνινγίαο ήηαλ δνκεκέλε έηζη, ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο. 
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ε εξγαζία ησλ Πξίλνπ, Υαιθηά θαη θνξδνχιε (2003) δηεξεπλψληαη νη αληηιήςεηο 70 

καζεηψλ ηεο Γ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε. Ζ έξεπλα ρξεζηκνπνηψληαο 

εξσηεκαηνιφγηα πξηλ θαη κεηά απφ δηδαθηηθή παξέκβαζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

αθελφο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ (πάλσ απφ 60%) ρξεζηκνπνηεί ην Λακαξθηαλφ 

κνληέιν, γηα λα εξκελεχζεη ηηο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο, πνζνζηφ ην νπνίν δηαηεξείηαη σο ηελ 

ελειηθίσζε ιφγσ ειιηπνχο δηδαζθαιίαο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, θαη φηη αθεηέξνπ ε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε είρε ζεηηθφ απνηέιεζκα, θαζψο ην 30% ησλ καζεηψλ κεηέβαιιαλ 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο πξνο ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή ζεσξία. Ζ έξεπλα επηζήκαλε φηη ηα 

ηζρχνληα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα Βηνινγίαο (πιελ ηεο Γ Λπθείνπ) δελ 

θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ πάλσ ζην ζέκα.  

 

ε άιιε έξεπλα ησλ Πξίλνπ, Υαιθηά θαη θνξδνχιε (2007) απεηθνλίδνληαη νη αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ ηεο Α’ Λπθείνπ γηα έλλνηεο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, έλαλ ρξφλν κεηά ηελ 

δηδαζθαιία απηήο ζηελ Γ’ Γπκλαζίνπ, ε νπνία έδεημε κελ κηα αλαγλψξηζε ή θαη απνδνρή ηεο 

ηδέαο ηεο εμέιημεο εθ κέξνπο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, αιιά έδεημε 

άγλνηα γηα ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλέβαηλε. 

 

Ζ  ίδηα ε Πξίλνπ ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή (2008) αζρνιείηαη κε ηελ εηθφλα ηεο εμέιημεο 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν : ην πψο παξνπζηαδφηαλ ζην παξειζφλ θαη πψο ζην παξφλ (ζεκ.: ηόηε)  

ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηα εγρεηξίδηα ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ, ηηο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο κεηά ηε δηδαζθαιία, θαη ηηο απφςεηο 

θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηελ 

έξεπλα απηή θαηαγξάθεη πξψηα απφ φια ηελ πιήξε απνπζία ηνπ ζέκαηνο ηεο εμέιημεο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ηε δε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε έξεπλα  ηεο έδεημε φηη: α) 

ζηηο κελ αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, απηή ε µία επθαηξία πνπ είραλ νη καζεηέο λα δηδαρζνχλ ηε 

ζεσξία δελ ήηαλ αξθεηή ηειηθά, γηα λα πεξάζνπλ απφ µηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηδέα 

ηεο εμέιημεο, ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλήο θαηαγσγήο ησλ νξγαληζκψλ, ζε µηα 

νπζηαζηηθή γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, θαη β) ζηνπο δε εθπαηδεπηηθνχο, ε 

πιεηνςεθία ηνπο επηζπκνχζαλ λα πεξηιακβάλεηαη ε Δμέιημε ζηε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο, 

θαη δηαθσλνχζαλ µε ηελ εμαίξεζε ηεο Δμέιημεο απφ ηελ εμεηαζηέα χιε, θαη ζηελ πξάμε ηε 

δηδαθηέα χιε ζην Λχθεην. Ωζηφζν, έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα εληνπίζεη ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γχξσ απφ ηε θπζηθή επηινγή 

δείρλνληαο ακεραλία ή θαη αλεπάξθεηα ζηελ δηαρείξηζε απηήο ηεο έλλνηαο. Μάιηζηα, κεγάια 
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πνζνζηά εθπαηδεπηηθψλ αλαγλψξηζαλ ηελ έιιεηςε γλψζεο ζην ζέκα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο επηκφξθσζεο. 

 

ε άιιε έξεπλα ησλ Prinou, Halkia & Skordoulis (2008) ζε 411 καζεηέο Α Λπθείνπ απφ 12 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία δηεξεχλεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ιίγνπο κήλεο 

κεηά ηε δηδαζθαιία απηήο ζηε Γ’ Γπκλαζίνπ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη καζεηέο είραλ ζεηηθή 

άπνςε (δει. απνδέρνληαλ) γηα ηελ ηδέα ηεο εμέιημεο, ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλήο θαηαγσγήο ησλ νξγαληζκψλ. Παξφια απηά, δηαηεξνχζαλ πνιιέο 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο ηνπο ή/θαη είραλ πιήξε άγλνηα ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ ηεο ζεσξίαο 

ζρεηηθψλ κε ηη ζεσξείηαη εμέιημε ζηε Βηνινγία, πνηνο είλαη ν βαζηθφο κεραληζκφο ηεο  

εμέιημεο (θπζηθή επηινγή), ηη πξαγκαηηθά εμεγεί ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο αιιά θαη ηη 

ζεκαίλεη ε ιέμε «Θεσξία» ζηελ επηζηήκε. 

 

ηελ δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία ν αξηγγέιεο Μ. (2007) δηεξεπλψληαο ηηο αληηιήςεηο 

καζεηψλ ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζρεηηθά κε ηελ Θεσξία ηεο Δμέιημεο θαη ηε 

Φπζηθή Δπηινγή, ζπκπεξαίλεη κεηαμχ άιισλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ δελ 

δέρεηαη ηελ εκθάληζε θαη Δμέιημε ηεο δσήο σο απηφλνκν θπζηθφ θαηλφκελν, αιιά απνδίδνπλ 

ηελ πνξεία ηεο ζε κηα αλψηεξε δχλακε (Γεκηνπξγφο). Σν δείγκα ηνπ απνηεινχληαλ επίζεο 

απφ καζεηέο Λπθείνπ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ δηδαζθφηαλ ε Θεσξία ηεο Δμέιημεο 

ζην Λχθεην, θαη νη νπνίνη παξφια απηά ζεσξνχζαλ φηη ηε γλψζε απηή πξέπεη λα ηελ έρεη ν 

«κέζνο άλζξσπνο» θαη επηζπκνχζαλ ηελ εθηελή ηεο δηδαζθαιία. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο ζε καζεηέο Λπθείνπ 

έγηλαλ ζε κηα πεξίνδν πνπ νη καζεηέο ζην Λχθεην δελ δηδάζθνληαλ ηελ Θεσξία ηεο Δμέιημεο 

(1999-2007) θαη παξφηη ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζαλ θεθάιαην ζηα ηξία ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

πεξηφδνπ (Μπαξψλα et al, 1999,  Αδακαληηάδνπ et al, 2001, Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 

2002), θαζψο κέρξη ην 2009 ε εμέιημε δηδαζθφηαλ κφλν ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζην αληίζηνηρν ζρνιηθφ εγρεηξίδην (Αλδξηψηεο et al, 1999).  

 

 

4.4 Οη ζηάζεηο θαη νη απόςεηο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Τπάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο, ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζην πξφζθαην παξφλ, πνπ λα 

αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε νξηζκέλεο: 
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Οη Prinou, Halkia & Skordoulis (2005) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ πεξηείραλ εξσηήζεηο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 111 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δίδαζθαλ Βηνινγία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Απφ ηηο απαληήζεηο 

πξνθχπηνπλ ηξεηο νκαδνπνηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ: α) απηνί πνπ είλαη ζεηηθνί ζηε δηδαζθαιία 

ηεο Δμέιημεο (26,6%), β) απηνί πνπ είλαη ζεηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο αιιά 

ζηεξνχληαη ηεο επαξθνχο επηζηεκνληθήο γλψζεο (47,9%), θαη γ) απηνί πνπ είλαη αξλεηηθνί 

ζηε δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο θαη ζηεξνχληαη ηεο επαξθνχο επηζηεκνληθήο γλψζεο (25,5%). 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη ζεηηθά πξνζθείκελε 

σο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο, σζηφζν εληνπίδεηαη ζεκαληηθφ γλσζηηθφ έιιεηκκα σο 

πξνο ηε ζεσξία ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο. 

 

ε έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεπηήθαλ ζηαδηαθά (Πξίλνπ θαη Υαιθηά 2006, 

Primou Halkia & Skordoulis 2011), νη κειεηεηέο δηεξεχλεζαλ ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα 

ηελ έλλνηα ηεο «Πξνζαξκνγήο» θαη γηα ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηε 

δηδαζθαιία ζρεηηθψλ ελλνηψλ 153 εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Απφ ηελ 

έξεπλα αλαδχζεθε  ε αληθαλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

λα εηζάγεη ηελ Θεσξία ηεο Δμέιημεο ζηα παηδηά, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη φρη κφλν δελ 

αληηκεησπίδνληαη νη δηαηζζεηηθέο πξναληηιήςεηο ησλ παηδηψλ αιιά αληηζέησο εδξαηψλνληαη 

ζπρλά κε ηελ «βνήζεηα» ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηαπίζησζαλ δει. κεηαμχ άιισλ πσο α) νη 

εθπαηδεπηηθνί πεξηγξάθνπλ ηελ «πξνζαξκνγή» σο κία ζπλεηδεηή πνξεία γηα ηελ εθπιήξσζε 

θάπνηαο αλάγθεο, σο κία αιιαγή ησλ αηφκσλ ζην πεξηβάιινλ, β) νη πεξηζζφηεξνη 

εκθαλίδνληαη κπεξδεκέλνη  θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο επηινγήο, θαζψο ζεσξνχλ φηη 

γίλεηαη ζε νξγαληζκνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ, γ) κφλν ην 

50% ζπκθσλεί κε ηελ θνηλή πξνέιεπζε ησλ νξγαληζκψλ, δ) πεξίπνπ ην 50% γλσξίδεη φηη νη 

δεηλφζαπξνη εμαθαλίζηεθαλ πνιχ πξηλ εμειηρζνχλ νη άλζξσπνη, ε) πεξίπνπ ην 50% ηνπ 

δείγκαηνο ζεσξεί πσο «ε εμέιημε αλαθέξεηαη σο ζεσξία, επεηδή δελ είλαη ηεθκεξησκέλε», 

ζη) νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνπλ φηη ε θαηάξηηζή ηνπο 

ζηελ εμειηθηηθή δελ είλαη επαξθήο, αλ θαη ηε ζεσξνχλ αλαγθαία. 

 

Ζ έξεπλα ησλ Πξίλνπ, Υαιθηά θαη θνξδνχιεο (2009β) ζε 6 εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έδεημε φηη είλαη εθηθηφ νη εθπαηδεπηηθνί λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα 

δηδαζθαιία ρσξίο λα είλαη βηνιφγνη, αιιά κεηά απφ επηκφξθσζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα (αξρίζεη λα) αληηκεησπίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο επηζηεκνληθήο 
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κεραληζηηθήο εμήγεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ν ηειενινγηθφο ηξφπνο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

Οη Αζαλαζίνπ & Παπαδνπνχινπ (2009) ζε έξεπλά ηνπο ζε 168 θνηηήηξηεο/ππνςήθηεο 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζε ζρέζε κε 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνδνρή ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο ζηελ Διιάδα, 

ζπκπεξαίλνπλ ηα αθφινπζα: α) γηα ηνπο θνηηεηέο ην θαηλφκελν ηεο εμέιημεο ησλ νξγαληζκψλ 

είλαη απνδεθηφ, σζηφζν παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αζπλέπεηα ζηηο απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο, β) ε ζπλνιηθή γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο είλαη ηδηαίηεξα θησρή, ελψ ε απνδνρή ηεο ζεσξείηαη «κέηξηα» γ) ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ θαηαγξάθεηαη σο αξθεηά πςειφ, σζηφζν δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ην επίπεδν απνδνρήο θαη δ) ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά ην επίπεδν γλψζεο κε ην 

επίπεδν απνδνρήο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο. 

 

Οη Καηάθνο, Παπαδνπνχινπ & Αζαλαζίνπ (2011) δηεξεχλεζαλ ηα επίπεδα απνδνρήο ηεο 

εμειηθηηθήο ζεσξίαο ζε ζρέζε κε παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζε 318 εθπαηδεπηηθνχο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαζεγεηέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

(Βηνινγίαο, Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Γεσινγίαο). Οη παξάγνληεο νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε 

θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή 

κέζνδν, νη πξνδηαζέζεηο ηεο ζθέςεο θαη ν ζξεζθεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο. 

Παξαηεξήζεθε: α) κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο θαζεγεηέο 

Βηνινγίαο, θαη ρακειφηεξε απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, β)ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ θαηαλφεζεο 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη γ) αξλεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο κε ηελ απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο.  

 

Οη Αζαλαζνπνχινπ, Μαπξαγάλε, Μαπξηθάθε & Πνπξήο (2011) δηεξεχλεζαλ ην γλσζηηθφ 

ππφβαζξν θαη ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο επάξθεηαο ζε 39 εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ04 (12 Φπζηθνχο, 6 Υεκηθνχο, 18 Βηνιφγνπο, 4 Γεσιφγνπο, θαη 1 Μαζεκαηηθφ) Οη 

εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο, σζηφζν θαηαγξάθεηαη ζπλνιηθά κηα 

κέηξηα γλψζε θαη απνδνρή ηεο. Όζνλ αθνξά ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο επάξθεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, πεξίπνπ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ λα κεηνλεθηνχλ ή λα 

είλαη αβέβαηνη ζρεηηθά κε ηελ θαηνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ 

εμέιημε, ελψ ην 70,1% δελ πηνείηαη απφ ηηο πηζαλέο αληηπαξαζέζεηο πνπ ε δηδαζθαιία ηεο 

Δμέιημεο κπνξεί λα εγείξεη ζηελ ηάμε. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη πσο παξάγνληεο, φπσο ε 
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ειηθία, ηα έηε ππεξεζίαο, αιιά θαη ε εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ δηαδξακαηίδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Οη Mavrikaki & Athanasiou (2011) δηεξεχλεζαλ ζε 202 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ην επίπεδν ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο ζηε δηδαζθαιία ηεο βηνινγίαο, ην νπνίν 

βξέζεθε λα είλαη κέηξην πξνο πςειφ, αλ θαη νη επηδφζεηο ηνπο βξέζεθε λα βειηηψλνληαη κε 

ηα ρξφληα εκπεηξίαο. Ο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ βηνινγίαο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη θαηά 

ηηο ζπνπδέο ηνπο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δελ έλνησζαλ, φκσο, άλεηα λα δηδάζθνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη ηε κνξηαθή 

βηνινγία θαη κηθξνβηνινγία.  

 

Οη Stasinakis & Athanasiou (2009 θ 2016) δηεξεχλεζαλ ηε δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο ζε 181 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

αμηνινγεζεί ε Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο: α) νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα έρνπλ έιιεηκκα θαηαλφεζεο ελλνηψλ ηεο εμέιημεο 

αιιά θαη ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο ηεο, β) δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ : νη Βηνιφγνη δελ είραλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηελ δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο, γ) νξηζκέλνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λνηψζνπλ 

αλαζθάιεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο θαη ακεραλία φηαλ πξέπεη λα 

ζπδεηήζνπλ γηα ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία ζε ζρέζε κε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα θαη δ) νη 

πεξηζζφηεξνη αδπλαηνχλ λα αλαθέξνπλ ζχγρξνλα παξαδείγκαηα φπνπ εκθαλίδεηαη λα 

βξίζθεη εθαξκνγή ε εμέιημε (θπξίσο παξαδείγκαηα κηθξνεμέιημεο), θαη πεξηνξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηα θιαζηθά παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα (ην 

παξάδεηγκα κε ηελ θακεινπάξδαιε θαη ν βηνκεραληθφο κειαληζκφο). 

 

ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ ν Βελέηεο Κ. (2017) δηεξεχλεζε ην επίπεδν ησλ 

γλψζεσλ ζε 156 εθπαηδεπηηθνχο θπζηθψλ επηζηεκψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θιάδνπ 

ΠΔ04) απφ φιε ηελ Διιάδα (44 θπζηθνί, 25 ρεκηθνί, 80 βηνιφγνη θαη 7 γεσιφγνη) ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ εμέιημε, ζε κηα πεξίνδν πνπ πιένλ ε δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο είρε 

ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε δηδαθηέα χιε ηεο Γ’ Λπθείνπ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

πξνθχπηεη φηη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ηε δαξβηληθή 

εμέιημε (εηδηθά νη βηνιφγνη πέηπραλ πνιχ πςειή επίδνζε) θαη θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

πηνζεηνχλ ηνλ πιεζπζκηαθφ ηξφπν ζθέςεο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εξκελεία 

εμειηθηηθψλ θαηλνκέλσλ. Παξ’ φια απηά, νη ηειενινγηθέο εξκελείεο απνδεηθλχνληαη 
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ηδηαίηεξα αλζεθηηθέο, θαζψο εμαθνινπζνχλ λα πηνζεηνχληαη απφ έλα κεγάιν (αλ θαη 

κεηνςεθηθφ) πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αληίζεηα, απνθαιχπηνληαη ζεκαληηθά θελά ζηηο 

γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο εμέιημεο, θαζψο παξαηεξείηαη απνηπρία 

πηνζέηεζεο ζηνραζηηθψλ εξκελεηψλ, εκπινθήο αλαπηπμηαθψλ γεγνλφησλ ζε εμειηθηηθέο 

εξκελείεο, ελψ παξαηεξνχληαη θαη ειιείςεηο ζε γλψζεηο γελεηηθήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

γνληδηαθέο ζπρλφηεηεο. Παξαηεξείηαη ,επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην επίπεδν 

εμειηθηηθψλ γλψζεσλ αλάκεζα ζηνπο βηνιφγνπο θαη ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ, αιιά φρη κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ εηδηθνηήησλ! 

 

Έξεπλεο έρνπλ γίλεη επίζεο θαη ζε θνηηεηέο-ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο ή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά: 

 

ε έξεπλα ηνπ Αζαλαζίνπ (2009) ζε 281 θνηηήηξηεο/ηεο, ππνςήθηεο/νπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, φπνπ φινη/εο είραλ επηιέμεη έλα 

εηζαγσγηθφ εμακεληαίν κάζεκα Βηνινγίαο, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε 2 

εξσηεκαηνιφγηα: έλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο θαη έλα κεηά. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη α) ε ζπλνιηθή γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο εμειηθηηθήο 

ζεσξίαο είλαη ηδηαίηεξα θησρή β) αληίζεηα, ε απνδνρή ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο εληάζζεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ηεο κέηξηαο απνδνρήο  θαηά  Rutledge & & Sadler (2007) γ) ε ζπζρέηηζή 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνληψλ κε ην επίπεδν απνδνρήο δελ θαηαγξάθεηαη ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν θαη δ) αληίζεηα, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ επίπεδνπ 

γλψζεο κε ην επίπεδν απνδνρήο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο 

 

Οη Λαδαξίδεο, Μαπξηθάθε, Αζαλαζίνπ (2011) δηεξεχλεζαλ ην επίπεδν γλψζεο θαη 

θαηαλφεζεο νκάδαο 312 θνηηεηψλ ησλ ηκεκάησλ Βηνινγίαο θαη ΣΔΑΠΖ ηνπ ΔΚΠΑ γηα ηελ 

εμέιημε κέζσ θπζηθήο επηινγήο. πκπεξαίλνπλ ηα αθφινπζα: α) πςειφηεξε επίδνζε 

εκθαλίδνπλ νη ηεηαξηνεηείο θαη επί πηπρίσ θνηηεηέο ηνπ Βηνινγηθνχ πνπ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ, κε εμαίξεζε ηελ 

νκάδα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ β) ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο έρνπλ νη θνηηεηέο ηνπ 

ΣΔΑΠΖ, γ) νη Έιιελεο θνηηεηέο είραλ ζπλνιηθά θαιχηεξε επίδνζε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

ησλ ΖΠΑ. Απνδεηθλχεηαη απφ ηελ έξεπλα φηη ε δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο 

επηινγήο. Χζηφζν, κε πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ εληνπίδεηαη φηη νη 

θνηηεηέο δελ θαηαλννχλ ζε βάζνο ηηο έλλνηεο αιιά επηθαλεηαθά. Φαίλεηαη δειαδή φηη νη 
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παξαλνήζεηο γχξσ απφ ηηο έλλνηεο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ηεο εμέιημεο δελ επαξθεί γηα λα αληηκεησπηζηνχλ. 

 

Οη Athanasiou, Katakos, Papadopoulou (2012) δηεξεχλεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ηεο ΘηΔ ζε 320 θνηηεηέο, κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο δηδάρζεθαλ κηα ζεηξά καζεκάησλ βηνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ εμέιημε 

ζαλ ην θεληξηθφ ελνπνηεηηθφ ζέκα θαη πιαίζην. Όζνλ αθνξά ηε ζξεζθεπηηθφηεηα, θαη εδψ 

εληνπίδεηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. Δπηπιένλ, 

θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απνδνρήο ηεο εμέιημεο θαη ηεο θαηαλφεζεο 

ηεο Φχζεο ησλ Δπηζηεκψλ, δειαδή ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο. ηα απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αιιά αδχλακε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απνδνρήο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο εμέιημεο ζηελ εμέηαζε πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ, θαη κηα ζεκαληηθή θαη ζρεηηθά ηζρπξή ζπζρέηηζε ηνπο ζηελ εμέηαζε 

αθφηνπ ηειείσζαλ ηα καζήκαηα. Σέινο, βξέζεθε φηη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία έρεη 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ απνδνρή ηεο ζεσξίαο. 

 

Οη Καηάθνο, Παπαδνπνχινπ & Αζαλαζίνπ (2013) δηεξεχλεζαλ ηελ πηζαλή ζχλδεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε ζξεζθεπηηθφηεηα, νη επηζηεκνινγηθέο απφςεηο, ε 

αλεθηηθφηεηα θαη ην θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ηε γλσζηηθή 

δηαδηθαζία, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή κηαο ζχλζεηεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, φπσο ε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο, ζε 298 πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (ΣΔΑΠΖ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σα εξεπλεηηθά ηνπο 

επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζφδνπ, καδί κε ηελ αλαθαιππηηθή, δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θνηηεηψλ κέζσ 

εξγαζηψλ, νδήγεζαλ, ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε κηα αμηνζεκείσηε κεηαβνιή 

ηνπ δείθηε απνδνρήο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. Μάιηζηα, ε κεηαβνιή απηή εθηφο απφ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, είλαη θαη πνηνηηθά ζεκαληηθή, κηαο θαη θαίλεηαη λα αιιάδεη ην 

επίπεδν απνδνρήο απφ ην κεζαίν επίπεδν (65-76) ζην πςειφ επίπεδν απνδνρήο (76-87) 

ζχκθσλα κε ηνπο Rutledge & Warden (2000). 

 

Οη Athanasiou & Mavrikaki (2013) ρξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην C.I.N.S. 

(Conceptual Inventory of Natural Selection) αλέιπζαλ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηεο Δμέιημεο 

κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο ζε 352 θνηηεηέο βηνινγίαο θαη κε-βηνινγίαο. Γηαπίζησζαλ φηη 

νη επηδφζεηο ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ (βηνινγίαο θαη κε-βηνινγίαο) απμάλνληαλ αλάινγα κε 
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ηνλ αξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εμέιημε καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ. Μάιηζηα, νη 

πξσηνεηείο θνηηεηέο πνπ δελ είραλ αθφκα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα βηνινγίαο είραλ πνιχ 

θησρέο επηδφζεηο. 

  

Γηα ηνλ ππφινηπν θφζκν ελδεηθηηθά κφλν αλαθέξνπκε νξηζκέλεο έξεπλεο, φπσο ηελ έξεπλα 

ησλ Berkman & Plutzer (2010, 2011, 2012), νη νπνίνη ππνινγίδνπλ φηη πεξίπνπ ην 28% ησλ 

Ακεξηθαλψλ θαζεγεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ βηνινγία είλαη 

ππέξκαρνη ηεο Δμέιημεο θαη ηε δηδάζθνπλ κε πξφζθνξν ηξφπν.  Δπίζεο, ππνινγίδνπλ φηη ην 

13% είλαη κε θάπνηνλ ηξφπν ππνζηεξηθηέο ηνπ Δπθπνχο ρεδηαζκνχ θαη ηνπ Γεκηνπξγηζκνχ 

αθηεξψλνληαο ζε απηνχο ηνπιάρηζηνλ κία δηδαθηηθή ψξα. Σέινο, ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα 

δνζεί πξνζνρή ζην ππφινηπν 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο νπνίνπο απνθαινχλ 

«επηθπιαθηηθφ 60%», θαη νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο δχν παξαπάλσ νκάδεο 

αιιά πξνζεθηηθά ηείλνπλ λα απνθχγνπλ θάζε είδνπο δηέλεμε, δερφκελνη σζηφζν ηελ εμέιημε 

(πεξίπνπ ην 85% απηψλ).  χκθσλα κε ηνλ Κακπνπξάθε (2017) νη Berkman & Plutzer νξζά 

δηαηείλνληαη φηη νη ηειεπηαίνη κπνξεί λα δπζρεξαίλνπλ πην πνιχ ηελ επηζηεκνληθή 

εγγξακκαηνζχλε απφ φηη ην 13% πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ Γεκηνπξγηζκφο ή ηνλ Δπθπή 

ρεδηαζκφ (Berkman & Plutzer, 2010 2011 2012, Κακπνπξάθεο 2017) Οη Barnes & 

Brownell (2016) δηεξεπλψληαο ηηο πξαθηηθέο 32 Ακεξηθαλψλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάιπςαλ φηη 

νη πεξηζζφηεξνη δελ πίζηεπαλ φηη είλαη ζηφρνο ηνπο (δηδαθηηθφο) λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο 

ηνπο λα απνδερηνχλ ηελ εμέιημε θαη απέθεπγαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ 

ζξεζθείαο θαη εμέιημεο θπξίσο ιφγσ ησλ δηθψλ ηνπο πξνζσπηθψλ πηζηεχσ. Οη Yates & 

Marek (2014) κε βάζε ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγαλ ζε 35 θαζεγεηέο 

Βηνινγίαο θαη νη 536 καζεηέο ηνπο απφ 32 ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Πνιηηείαο ηεο Οθιαρφκα αλαδεηθλχνπλ ηνπο θαζεγεηέο σο κηα βαζηθή πεγή βηνινγηθψλ -

ζρεηηθψλ κε ηελ εμέιημε- παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ. Σέινο, νη Downie et al (2018) ζηελ 

έξεπλα ηνπο γηα ηνπο θσηζέδνπο θαζεγεηέο βηνινγίαο δηαπηζηψλνπλ φηη αλ θαη φινη έρνπλ 

δηδαρζεί βηνινγία ζην Παλεπηζηήκην (αιιά κε δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν δηδαζθαιίαο ηεο 

εμέιημεο), θαη πξηλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο σο θαζεγεηέο, νη πεξηζζφηεξνη αηζζάλνληαη 

απηνπεπνίζεζε γηα λα δηδάμνπλ Δμέιημε. Τπάξρεη, φκσο, θ κηα κεηνςεθία πνπ δελ πηζηεχεη 

ζηελ Δμέιημε αιιά δελ είλαη γλσζηφ πφζν απηφ επεξεάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπο. 
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5 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ πξσηνεηψλ 

θνηηεηψλ ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο ζε κηα ζεηξά απφ βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο, θαη ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ (δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα) χιε 

πνπ δηδάρζεθαλ ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ιίγνπο κφλν κήλεο λσξίηεξα 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη δχν δηαθξηηνί παξάκεηξνη: α) ε 

Απνδνρή θαη β) ε Καηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο θνηηεηέο. Ζ έλλνηα ηεο 

Απνδνρήο αλαθέξεηαη ζηε ζπκθσλία κε κηα ηδέα ή κηα επηζηεκνληθή ζεσξία ή ζηελ 

αλαγλψξηζε φηη κηα ζέζε/άπνςε είλαη ζε ηζρχ ή είλαη ζσζηή. Ζ έλλνηα ηεο Καηαλόεζεο, 

αληηζέησο, αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή απηήο ηεο γλψζεο. (Mead et al, 2017) Δδψ κε ηνλ φξν Απνδνρή ελλννχκε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο σο ηελ θαιχηεξα ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή ζεσξία 

γηα ηελ εμήγεζε ησλ ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαη κε ηνλ φξν Καηαλόεζε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη 

αξρέο απηέο. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ επεξεάδεηαη ε Απνδνρή θαη ε Καηαλφεζε ηεο 

Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη π.ρ. ην θχιν ή ε 

εηδηθφηεηα ηνπ δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθνχ.  

 

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά κνπ εξσηήκαηα ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ηα εμήο: 

 Πνην είλαη ην επίπεδν απνδνρήο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο 

ησλ ηκεκάησλ Βηνινγίαο ηεο Διιάδαο  (Δ.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ., Κξήηε, Πάηξα) ιίγνπο κήλεο 

κεηά ηε δηδαζθαιία απηήο ζηε Γ Λπθείνπ; 

 Πνην είλαη ην επίπεδν θαηαλόεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο 

ησλ ηκεκάησλ Βηνινγίαο ηεο Διιάδαο  (Δ.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ., Κξήηε, Πάηξα) ιίγνπο κήλεο 

κεηά ηε δηδαζθαιία απηήο ζηε Γ Λπθείνπ; 

 

ελψ δεπηεξεύνληα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ θύισλ ζην επίπεδν απνδνρήο θαη θαηαλόεζεο ηεο Θεσξίαο 

ηεο Δμέιημεο ζηνλ πιεζπζκό ησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ Βηνινγίαο; 

 Τπάξρεη δηαθνξά ζην επίπεδν απνδνρήο θαη θαηαλόεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο  ζηνλ 

πιεζπζκό ησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ Βηνινγίαο αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ 
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δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθνύ (Βηνιόγνο – άιιε εηδηθόηεηα) πνπ ηνπο δίδαμε ηελ Βηνινγία Γ 

Λπθείνπ; 

 Τπάξρεη δηαθνξά ζην επίπεδν απνδνρήο θαη θαηαλόεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο  ζηνλ 

πιεζπζκό ησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ Βηνινγίαο αλάινγα ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο «Δμέιημεο» ζην ζρνιείν (πξώην, δεύηεξν ή ηξίην θαηά ζεηξά); 

 Τπάξρεη δηαθνξά ζην επίπεδν απνδνρήο θαη θαηαλόεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο  ζηνλ 

πιεζπζκό ησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ Βηνινγίαο αλάινγα κε ηνλ βαζκό παξαθνινύζεζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο «Δμέιημεο» ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο ζην ζρνιείν 

(πςειό  - ρακειόο); 
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6 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

6.1 Δπηινγή Δξεπλεηηθήο Μεζνδνινγίαο 

 

Πνιιά εμαηξεηηθά δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ παξαλνήζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο έρνπλ αλαπηπρζεί δηεζλψο αιιά δελ είλαη απαξαίηεηα φια 

ηδαληθά γηα θάζε πεξίπησζε. Θεκαηηθνί ράξηεο, αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, εξσηήζεηο 

πνιιαπιψλ απαληήζεσλ, εξσηεκαηνιφγηα θαη άιια εξγαιεία έρνπλ πξνηαζεί σο ηερληθέο 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εξεπλεηέο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο (Bishop & Anderson 1985, Morrison & Lederman 2003, Wilson 2001). 

Οη Wescott & Cunnigham (2005) πξνηείλνπλ, φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί-εξεπλεηέο λα 

απνθαζίζνπλ νη ίδηνη πνην εξγαιείν είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηε δηθή ηνπο έξεπλα θαη λα ην 

αλαπηχζζνπλ έηζη, ψζηε λα ηνπο επηηξέςεη λα εμεηάζνπλ θαιχηεξα ηηο παξαλνήζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπο, ηηο ζρεηηθέο κε ην κάζεκά ηνπο. Ο ηχπνο ηνπ εξγαιείνπ εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πεδίσλ 

πνπ ν εξεπλεηήο επηζπκεί λα εξεπλήζεη.  

 

Έηζη, γηα ηελ πξσηνγελή θαη πνζνηηθή απηή έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ρξήζε ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνιφγηνπ απφ 47 

θιεηζηέο εξσηήζεηο-δηαηππψζεηο (44 ηχπνπ ζπκθσλψ/δηαθσλψ/δελ μέξσ θαη 3 πνιιαπιψλ 

απαληήζεσλ), βαζηζκέλν ζηα ζέκαηα ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο πνπ παξνπζηάδνληαη άκεζα 

ή έκκεζα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ’ Λπθείνπ 

(Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002), θαη ηα νπνία δηδάρηεθαλ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο σο 

ηειεηφθνηηνη ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018.  

 

Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζθνπφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έρεη απνδεηρζεί δηεζλψο σο κία θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ καζεηέο, θνηηεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο (Rutledge & Warden 1999, Yates & Marek 2015, Anderson et all 2002, 

Wescott & Cunningham 2005, Bishop & Anderson 1985, Wilson 2001). χκθσλα κε ηνπο 

Wescott & Cunningham (2005), ε ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ εξσηεκαηνινγίσλ (δει. κε 

εξσηήζεηο θπξίσο ηνπ ηχπνπ ζπκθσλψ/δηαθσλψ/δελ μέξσ) έρεη κηα ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα :  
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 ζπκπιεξψλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα απφ ηνπο εξσηνχκελνπο,  

 ηα απνηειέζκαηα ιακβάλνληαη επίζεο εχθνια θαη γξήγνξα,  

 ελψ απνθαιχπηνπλ πην εχθνια ηηο παξαλνήζεηο ησλ εξσηνχκελσλ.  

ε έξεπλα ηνπο νη Almquist and Cronin (1988) βξήθαλ φηη, φηαλ νη καζεηέο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ απαληήζεηο απφ 

επηζηεκνληθά απνδεθηέο έσο ηειενινγηθέο, ηείλνπλ γεληθά λα επηιέγνπλ ηηο επηζηεκνληθά 

απνδεθηέο απαληήζεηο. ηελ ίδηα, φκσο, έξεπλα, βξέζεθε φηη φηαλ νη ίδηνη ζπκκεηέρνληεο 

εξσηψληαη εάλ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε δηαηππψζεηο πνπ αθνξνχλ παξαλνήζεηο, νη 

απαληήζεηο ηνπο ζπρλά ήηαλ ζε ηζρπξφ βαζκφ ζε ζπκθσλία κε ηηο παξαλνήζεηο. Δθηφο απφ 

ηα παξαπάλσ, ε επηινγή απηή ζεσξήζεθε θαηαιιειφηεξε, δηφηη επηηξέπεη λα γίλεη ζπιινγή 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε ηππνπνηεκέλν φκσο ηξφπν, ηαπηφρξνλα, απφ 

κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ρακειφ θφζηνο, ηα δε ζηνηρεία 

επηδέρνληαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 

Ζ έξεπλα είλαη πξσηνγελήο, θαζψο βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ κέζσ 

ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο θαη φρη ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη άιιεο έξεπλεο 

(δεπηεξνγελήο). Ζ πνζνηηθή κέζνδνο έξεπλαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα 

πξνζεγγίζεη κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο, θαη λα θάλεη αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ αλαιχνληαη κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ 

επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ απφ ην δείγκα ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ (Wyse, 2011) 

 

6.2 H δηδαθηέα ύιε Δμέιημεο ζηε Βηνινγία Γ Λπθείνπ  

 

Ζ Δμέιημε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 δηδάρζεθε ζηε Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο 

Γ’ Λπθείνπ, θαζψο απνηειεί ην 3
ν
 θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο (Καιατηδηδάθε θαη 

Παληαδίδεο, 2002) κε ηα παξαθάησ πεξηερφκελα: 

 

3.1 ΔΙΑΓΩΓΗ   

ηελ εηζαγσγή γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ Γαξβίλν θαη ζηελ ηδέα ηεο εμέιημεο, 

θαη ζην γεγνλφο φηη απνηειεί κηα απφ ηηο δχν κεγάιεο γεληθεχζεηο ηεο Βηνινγίαο. 

3.1.1 Σαμηλόκεζε ησλ νξγαληζκώλ θαη εμέιημε  

Παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ  πιεζπζκνχ, ηνπ είδνπο, θαη ηνπ θπινγελεηηθνχ δέληξνπ. 
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3.1.2 Η ζεσξία ηνπ Λακάξθ  

Παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ε ζεσξία ηνπ Λακάξθ θαη νη βαζηθέο αξρέο απηήο (αξρή 

ηεο κεηαβίβαζε ησλ επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αξρή ηεο ρξήζεο θαη αρξεζίαο). 

3.1.3 Η ζεσξία ηεο θπζηθήο επηινγήο  

Παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Γαξβίλνπ, θαη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο 

ηνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο θπζηθήο επηινγήο. 

3.1.4 Μεξηθέο ρξήζηκεο απνζαθελίζεηο ζηε ζεσξία ηεο θπζηθήο επηινγήο  

Δπεμεγνχληαη ζπλνπηηθά δχν απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηθήο επηινγήο : ε 

κνλάδα ζηελ νπνία δξα θαη ν ηνπηθφο θαη ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο. 

3.1.5 Η θπζηθή επηινγή ελ δξάζεη  

Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην θαηλφκελν ηνπ βηνκεραληθνχ κειαληζκνχ. 

3.1.6 ύγθξηζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Λακάξθ κε ηε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ  

Γίλεηαη ζχγθξηζε επί ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο (καθξχο ιαηκφο θακεινπάξδαιεο) 

ησλ εξκελεηψλ ηεο Γαξβηληθήο θαη Λακαξθηθήο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο. 

3.2 Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΤΝΘΔΗ  

Πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα απφ ηε Γαξβηληθή ζηε πλζεηηθή Θεσξία. 

3.2.1 Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία  

Πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία , 

δει ε πνηθηινκνξθία ησλ θιεξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε θπζηθή επηινγή θαη ε 

γελεηηθή απνκφλσζε 

3.3 ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΦΤΛΟΓΔΝΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤ ΑΝΣΛΟΤΜΔ ΥΔΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Δπεμεγείηαη ε έλλνηα ηεο θπινγέλεζεο θαη ηνπ θπινγελεηηθνχ δέληξνπ θαη αλαιχνληαη 

νη βαζηθέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληινχληαη ζηνηρεία πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ : 

Παιαηνληνινγία, Αλαηνκία, Δκβξπνινγία, Μνξηαθή Βηνινγία. 

3.4 Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ  

Γίλεηαη εηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ. 

3.4.1 Σν γελεαινγηθό καο δέληξν  

Πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο : βαζίιεην 

Εσηθψλ νξγαληζκψλ, θχιν Υνξδσηψλ, ππφθπιν πνλδπισηψλ, θιάζε Θειαζηηθψλ, 

ηάμε Πξσηεπφλησλ. 

3.4.2 Η εκθάληζε ησλ Θειαζηηθώλ θαη ησλ Πξσηεπόλησλ 

Αλαιχεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία ησλ Θειαζηηθψλ θαη ε εκθάληζε ησλ Πξσηεπφλησλ, 

ζηελ νπνία αλήθεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο, ηα πξνγνληθά ηνπ είδε θαη νη ρηκπαληδήδεο, 

νη νπξαγθνηάγθνη, νη γνξίιεο, νη γίββσλεο, νη ιεκνχξηνη, νη ηάξζηνη θηι. 
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3.4.3 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πξσηεπόλησλ  

Πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Πξσηεπφλησλ : δάρηπια 

θαηάιιεια γηα ιαβέο (αληηηαθηφο αληίρεηξαο), καθξηά θαη επθίλεηα άθξα, 

ζηεξενζθνπηθή θαη έγρξσκε φξαζε, αλεπηπγκέλνο εγθέθαινο, πξνζηαζία ησλ κηθξψλ, 

φξζηα ζηάζε θαη βάδηζε (δηπνδηζκφο). 

3.4.4 Η εμέιημε ησλ Πξσηεπόλησλ  

Πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ε εμειηθηηθή πνξεία ησλ Πξσηεπφλησλ απφ ηελ εκθάληζε 

ησλ Πξνπηζήθσλ έσο ηελ εκθάληζε ησλ Αλζξσπνεηδψλ 

3.4.5 Η εκθάληζε ησλ Αλζξσπηδώλ  

Πεξηγξάθεηαη ε εκθάληζε ησλ Αλζξσπίδσλ, ηεο νηθνγέλεηαο δει ησλ Αλζξσπνεηδψλ 

ζηελ νπνία αλήθεη ν άλζξσπνο 

3.4.6 Οη πξώηνη άλζξσπνη  

Αλαιχεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ μεθηλψληαο απφ ην πξψην 

αληηπξνζσπεπηηθφ είδνο ηνπ  γέλνπο Άλζξσπνο (Homo) πνπ εκθαλίδεηαη, δει. ην είδνο 

Homo habilis, έσο ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν (Homo sapiens sapiens). 

3.4.7 Η πνηθηινκνξθία ζηνπο αλζξώπηλνπο πιεζπζκνύο 

Δπεμεγείηαη ε ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ  εκθαλίδεηαη ζηνπο 

πιεζπζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ σο απνηέιεζκα δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη 

δπλάκεσλ ηεο εμέιημεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη εδψ φκσο φηη νη ελφηεηεο 3.1.6, 3.3, 3.4.4 ήηαλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-

2018 εθηφο δηδαθηέαο θαη εμεηαζηέαο χιε ηφζν ζε παλειιαδηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζρνιηθφ 

επίπεδν. εκεησηένλ επίζεο φηη ζηελ εμεηαζηέα-δηδαθηέα χιε δελ πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαζέκαηα, ηα νπνία ζθνπφ έρνπλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα επηπιένλ πιεξνθφξεζεο ησλ 

καζεηψλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο νη πίλαθεο, ηα κηθξά έλζεηα θείκελα ζε πιαίζην 

θαη νη πξνηάζεηο γηα ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ  καζεηψλ. 

 

6.3 Ζ δηδαζθαιία ηεο Φύζεο ηεο Δπηζηήκεο ζην Διιεληθό ζρνιείν 

 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Διιεληθφ ζρνιείν (Γπκλάζην θαη Λχθεην) 

πεξηιακβάλεη κηθξέο κφλν αλαθνξέο ζηε Φχζε ηεο Δπηζηήκεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έλλνηα 

ηεο Δπηζηεκνληθήο Θεσξίαο, νη νπνίεο κάιηζηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ 

κφλν εθ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαη ζπαλίσο γίλεηαη αλαθνξά ζε απηέο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο.  
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Δηδηθφηεξα ζηε Βηνινγία ηνπ Λπθείνπ, ππάξρεη αλαθνξά ζηελ Δπηζηεκνληθή Θεσξία θαη 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κφλν ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ηεο Βηνινγίαο Β΄ Λπθείνπ (Καςάιεο θαη άιινη, 2012) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο 

Βηνινγίαο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ (Θεηηθή Καηεχζπλζε) ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ (Αιεπφξνπ-Μαξίλνπ θαη άιινη, 2018). Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά, αληηζέησο, ζην 

ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο Γ΄ Λπθείνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ην αληίζηνηρν 

θεθάιαην ηεο Δμέιημεο (Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002). 

 

Γχζθνια, ινηπφλ, κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη νη καζεηέο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ 

έρνπλ εληξπθήζεη ζηελ έλλνηα ηεο Δπηζηεκνληθήο Θεσξίαο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε Φχζε 

ηεο Δπηζηήκεο.  

  

 

6.4 Σν Δξσηεκαηνιόγην  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο είρε έλα αξρηθφ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ 

εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο : επεμεγεί ην πιαίζην ζην νπνίν γίλεηαη ε έξεπλα θαη ηνλ 

ζηφρν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηάεη απφ ηνπο θνηηεηέο λα ην ζπκπιεξψζνπλ κε εηιηθξίλεηα 

θαη ζνβαξφηεηα δηαβεβαηψλνληαο γηα ην γεγνλφο φηη είλαη αλψλπκν, εκπηζηεπηηθφ θαη 

θαζαξά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο 

απαληήζεηο θαη φηη ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο δελ μεπεξλά ηα 10 ιεπηά, θαη ηέινο παξαζέηεη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζπγγξαθέα/εξεπλεηή. Σν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα αθνινπζνχζε κηα 

ζεηξά εξσηήζεσλ δηαθξηλφκελεο ζε δχν ηκήκαηα.  

 

Σν πξώην ηκήκα θαηαγξάθεη εηζαγσγηθά/δεκνγξαθηθά ζηνηρεία :  

 ην θχιν ησλ εξσηνχκελσλ (άξξελ – ζήιπ),  

 ην Παλεπηζηήκην ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ νπνίνπ θνηηνχλ (Δ.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ., 

Πάηξαο, Κξήηεο),  

 ηελ πφιε απφ ηελ νπνία απνθνίηεζαλ απφ ην Λχθεην,  

 ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνπο δίδαμε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ζηε Γ' 

Λπθείνπ (Βηνιφγνο, Φπζηθφο, Υεκηθφο, Γεσιφγνο, άιιν),  

 ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία δηδάρζεθαλ ζην ζρνιείν ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην (πξψην 

θαηά ζεηξά, δεχηεξν, ηξίην ή θαζφινπ) θαη  

 ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα ηνπ θαζεγεηή ηνπο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο (πςειφο, κέηξηνο, ρακειφο βαζκφο ή θαζφινπ).  
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Κάζε έλα απφ ηα δεµνγξαθηθά ζηνηρεία ζα ρξεζηκεχζεη ζαλ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, γηα λα 

εξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπο µε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα 6.4-1. 

 

Σν δεύηεξν ηκήκα πεξηιακβάλεη ζεηξά δηαηππψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή, ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, ζηηο νπνίεο νη 

εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ εάλ ζπκθσλνχλ, δηαθσλνχλ ή δελ γλσξίδνπλ. ηφρνο 

είλαη λα θαηαγξάςνπκε ην επίπεδν α) απνδνρήο θαη β) θαηαλόεζεο εθ κέξνπο ησλ 

πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. 

 

Οη επηιεγκέλεο δηαηππψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε κέξηκλα 

ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζηελ χιε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο πνπ παξνπζηάδεηαη άκεζα ή 

έκκεζα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ’ Λπθείνπ 

(Καιατηδηδάθε θαη Παληαδίδεο, 2002), θαη ηελ νπνία δηδάρηεθαλ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο σο 

ηειεηφθνηηνη ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018. Οη 

δηαηππψζεηο βαζίζηεθαλ:  

α) ζε δηαηππψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ κειεηήζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ ζηε ινγηθή ηνπ «πκθσλψ – 

Γηαθσλψ – Γελ μέξσ».  

& 

β) ζε δηαηππψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εμαξρήο απφ ηνλ εξεπλεηή κε βάζε ηελ χιε πνπ 

έρνπλ νη θνηηεηέο δηδαρζεί ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ’ Λπθείνπ, θαη πάιη 

ζηε ινγηθή ηνπ «πκθσλψ – Γηαθσλψ – Γελ μέξσ» ή/θαη ζηελ ινγηθή ησλ 

εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ απαληήζεσλ 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη έλα επξχ θάζκα εξσηεκαηνινγίσλ/εξγαιείσλ ηα νπνία 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνρήο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο θαη γηα ηελ ηε δηεξεχλεζε πηπρψλ ηεο εμέιημεο, έρνπλ ειεγρζεί γηα ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρεηηθέο έξεπλεο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο δηαηππψζεηο απφ ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην ησλ 

Cunningham & Wescott (2009), ην B.E.L.S. ησλ Yates & Marek (2015), θαη ην M.A.T.E. 

ησλ Rutledge & Warden (1999). Δηδηθφηεξα: 
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Πίλαθαο 6.4-1. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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Απνδνρή 

Σo M.A.T.E. (Measure of Acceptance of the Theory of Evolution) είλαη έλα έγθπξν θαη 

αμηφπηζην εξγαιείν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Rutledge & Warden (1999), γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνρήο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ εθπαηδεπηηθνχο. ε 

έξεπλα ηνπο δε νη Rutledge & Warden ζπκπεξαίλνπλ φηη ην Μ.Α.Σ.Δ. απνδεηθλχεηαη επαξθέο 

ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αμηνινγεί κε αμηνπηζηία ηελ απνδνρή ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο.  

 

Καηαλόεζε 

Οη Bishop & Anderson (1985, 1990), νη Almquist & Cronin (1988) θαη ν Wilson (2001) 

είραλ αλαπηχμεη ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα, γηα λα απνθαιχςνπλ ηηο παξαλνήζεηο θνηηεηψλ 

επί ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο θαη επί ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. Οη Cunningham & Wescott 

(2009) πηνζέηεζαλ πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ ζην δηθφ ηνπο 

εξσηεκαηνιφγην, κε ζθνπφ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ 

ζπγγξαθέσλ. Δπηπιένλ, φκσο, αλέπηπμαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπο κε ζθνπφ λα 

απνθαιχςνπλ ηηο παξαλνήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα πεδία : ηε θχζε ηεο 

επηζηήκεο, ηελ εκθάληζε θαη εδξαίσζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ, ηελ 

απνδνρή ηεο Λακαξθηαλήο θιεξνλνκηθφηεηαο, ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ζε έλαλ πιεζπζκφ, ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο επηινγήο, ηε δηαθνξεηηθή 

απφδνζε φξσλ κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ιφγνπ θαη ηελ ηεινινγηθή εξκελεία 

ηεο εμέιημεο. Πξφθεηηαη γηα βαζηθά πεδία παξαλνήζεσλ πνπ είραλ αλαδεηρζεί απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο (Almquist & Cronin 1988, Bishop & Anderson 1990, Wilson 

2001) θαη επεξεάδνπλ ηελ θαηαλόεζε ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο απφ ηνπο καζεηέο/θνηηεηέο 

(Cunningham & Wescott, 2009).  Οη δε Yates & Marek (2015) αλέπηπμαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπο B.E.L.S. (Biological Evolution Literacy Survey) ζηεξηδφκελνη ζε απηφ 

ησλ Cunningham & Wescott (2009).  

 

Οη δηαηππψζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθαλ, γηα λα απνθαιχςνπλ ηνβαζκφ :  

α) ηεο Απνδνρήο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο θαη  

β) ηεο Καηαλφεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, δει. ηνπ επίπεδνπ γλψζεσλ αιιά θαη 

παξαλνήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε ηξία κεγάια ζεκαηηθά πεδία : 

 Α. ηε Φχζε ηεο Δπηζηήκεο,  

 Β. ηε Γηαδηθαζία θαη ηνπο Μεραληζκνχο ηεο Δμέιημεο θαη ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο  

 Γ. ηελ Δμέιημε ηνπ Αλζξψπνπ 
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέρζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ 47 δηαηππψζεηο, εθ ησλ νπνίσλ : 

 νη 44 είλαη ηχπνπ «ζπκθσλώ/δηαθσλώ/δελ μέξσ» &  

 3 είλαη πνιιαπιψλ απαληήζεσλ κε 3 επηινγέο,  

 

θαη νη νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο :  

 8 δηαηππψζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία «Απνδνρή» (κε θσδηθφ αλαγλψξηζεο : Α) &  

 39 δηαηππψζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ηελ «Καηαλόεζε» (κε θσδηθφ 

αλαγλψξηζεο : Κ) 

 

Σα παξαπάλσ πεδία επηιέρζεθαλ γηα δχν ιφγνπο : 

1. γηαηί είλαη κεηαμχ ησλ πην δεκνθηιψλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ (Bishop & Anderson 

1990, Wilson 2001, Cunningham & Wescott 2009, Yates & Marek 2015) αιιά θαη  

2. γηαηί απνηεινχλ βαζηθφ αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Δμέιημεο ζην κάζεκα ηεο 

Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ζηε Γ’ Λπθείνπ. 

 

Πνιιέο απφ ηηο δηαηππψζεηο πνπ επηιέρζεθαλ ζε θάζε ζεκαηηθφ πεδίν θαη πεδίν έξεπλαο 

είλαη θαηά θχξην ιφγν αληηθξνπφκελεο, γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ζα καο επηηξέςεη λα αληηιεθζνχκε α) ην επίπεδν απνδνρήο ή κε ηεο Θεσξίαο 

ηεο Δμέιημεο θαη β) ην επίπεδν γλψζεο/θαηαλφεζεο ή παξαλφεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο.  

 

Δηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία «Απνδνρή» δηεξεπλάηαη… : 

Α.1. …ε απνδνρή ηεο Δμέιημεο θαη ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο κε ηηο εμήο 6 δηαηππψζεηο: 

Α.1.1. Η Δμέιημε ησλ νξγαληζκώλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο απνηειεί απιά κηα ππόζεζε, 

νπόηε δελ είλαη κηα αμηόπηζηε/ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε γηα ηελ εμέιημε ηνπο 

Α.1.2. Η ζεσξία πσο ε δσή δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Θεό ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζαλ 

επηζηεκνληθή ζεσξία ζηα ζρνιεία 

 Α.1.3. Η Θεσξία ηεο Δμέιημε ησλ νξγαληζκώλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο ζα πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη ζαλ επηζηεκνληθή ζεσξία ζην ζρνιείν 

Α.1.4. Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο εμέιημεο ησλ εηδώλ 

Α.1.5. Η Γαξβηληθή Δμειηθηηθή Θεσξία εμεγεί ζσζηά ηελ παξνύζα  πνηθηινκνξθίαο ηεο δσήο 

Α.1.6. Η ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία ηεο δσήο ζηε γε δελ κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη κέζσ ηεο 

εμέιημεο αιιά κόλν ππό ηελ επίβιεςε αλώηεξνπ όληνο 

Α.2. …ε απνδνρή ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο εμήο 2 δηαηππψζεηο: 
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Α.2.1.Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο έρεη ζήκεξα αθξηβώο ηελ ίδηα κνξθή πνπ είρε όηαλ 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηνλ πιαλήηε (άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ) 

Α.2.2.Ο άλζξσπνο εμειίρζεθε όπσο όινη νη νξγαληζκνί από πξνγελέζηεξεο κνξθέο δσήο 

 

ηελ θαηεγνξία «Καηαλόεζε» 

 ζην πεδίν «Α. Ζ Φύζε ηεο Δπηζηήκεο» δηεξεπλάηαη ….. : 

Κ.1. …ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο «Δπηζηεκνληθή Θεσξία» κε ηηο εμήο 3 

δηαηππψζεηο: 

Κ.1.1.Καηαλνώ πνιύ θαιά ηελ έλλνηα ηεο "Δπηζηεκνληθήο Θεσξίαο" 

Κ.1.2.Μηα επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ εμεγεί έλα θπζηθό θαηλόκελν είλαη απιά κηα ππόζεζε 

Κ.1.3.Μηα επηζηεκνληθή ζεσξία είλαη κηα νκάδα ππνζέζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ επαλεηιεκκέλα 

θαη δελ απνξξίθζεθαλ 

 

 ζην πεδίν «Β. Γηαδηθαζία θ Μεραληζκνί ηεο Δμέιημεο θ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο» 

δηεξεπλάηαη ….: 

Κ.2. ….ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεραληζκνχ ηεο Δμέιημεο κέζσ 

ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο κε ηηο εμήο 8 δηαηππψζεηο: 

Κ.2.1. Η εμέιημε ελόο νξγαληζκνύ ζπλεπάγεηαη πάληα βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

Κ.2.2. Η «επηβίσζε ηνπ θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλνπ» ζηελ νπζία ζεκαίλεη «όηη κόλν ν 

ηζρπξόο επηβηώλεη» 

Κ.2.3. Με ηε Φπζηθή Δπηινγή επηιέγνληαη ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ πνπ έρνπλ κεγαιύηεξεο 

δπλαηόηεηεο επηβίσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ (θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλα) 

Κ.2.4 Ο κεραληζκόο ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο επεηδή πξνϋπνζέηεη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ 

αηόκσλ θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, νδεγεί ζηελ εμέιημε ησλ αηόκσλ 

Κ.2.5. Απηό πνπ εμειίζζεηαη είλαη ν πιεζπζκόο θαη όρη ηα κεκνλσκέλα άηνκα 

Κ.2.6. Η εμέιημε γηα λα ζπκβεί απαηηεί ζπζζώξεπζε θιεξνλνκίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 

έρνπλ εδξαησζεί ζηνπο πιεζπζκνύο δηαδνρηθώλ γελεώλ κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο 

Κ.2.7. Γηα λα δξάζεη ε εμέιημε απαηηείηαη λα πξνϋπάξρεη  πνηθηινκνξθία ραξαθηεξηζηηθώλ 

αλάκεζα ζηα άηνκα ηνπ είδνπο 

Κ.2.8. Έλα πνιύπινθν όξγαλν, όπσο ην κάηη, δελ κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη κέζσ ηεο εμέιημεο 

αιιά κόλν ππό ηελ επίβιεςε αλώηεξνπ ζρεδηαζηή 

Κ.3. ….εάλ είλαη θαηαλνεηή ε δεκηνπξγία θαη εμαθάληζε εηδψλ κέζσ εμέιημεο κε ηηο 

εμήο 3 δηαηππψζεηο: 

Κ.3.2. Γελ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη ε εμέιημε ησλ εηδώλ ζπλέβε ή ζπκβαίλεη 

Κ.3.1. Σα πεξηζζόηεξα είδε νξγαληζκώλ πνπ έδεζαλ ζην παξειζόλ ζήκεξα έρνπλ εμαθαληζηεί 

Κ.3.2. Νέα είδε νξγαληζκώλ δεκηνπξγνύληαη ζπλερώο (αθόκα θαη ζήκεξα)  
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Κ.4. ….εάλ είλαη θαηαλνεηφ ην ηη εμεγεί ε Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο κε ηηο εμήο 2 

δηαηππψζεηο: 

Κ.4.1. Η Δμειηθηηθή Θεσξία πξνζπαζεί λα εμεγήζεη εάλ ππάξρεη ε εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ ή 

όρη 

Κ.4.2. Η Δμειηθηηθή Θεσξία εμεγεί ζσζηά θαη ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηε Γε 

Κ.5. ….εάλ είλαη θαηαλνεηφ ηη ζεκαίλεη Δμέιημε ησλ νξγαληζκψλ κε ηηο εμήο 3 

δηαηππψζεηο: 

Κ.5.1. Δμέιημε ζεκαίλεη ζε ηειηθή αλάιπζε "δηαθνξνπνίεζε από ην ππάξρνλ" 

Κ.5.2. Η εμέιημε νδεγεί πάληα ζηε δεκηνπξγία ελόο λένπ είδνπο (εηδνγέλεζε) 

Κ.5.3. Η εμέιημε απαηηεί κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα ζπκβεί, γη απηό είλαη δύζθνιν λα 

παξαηεξεζεί άκεζα.  

Κ.6. ….ην επίπεδν παξνπζίαο Λακαξθηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ (αξρή 

θιεξνλφκεζε επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αξρή ρξήζεο αρξεζίαο) κε ηηο εμήο 4 

δηαηππψζεηο: 

Κ.6.1.Έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ απνθηηέηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο αλζξώπνπ κπνξεί 

λα θιεξνλνκεζεί ζηηο επόκελεο γεληέο 

Κ.6.2.Δάλ δύν βνξεηνεπξσπαίνη γνλείο κε αλνηρηό ρξώκα δέξκαηνο κεηαλαζηεύζνπλ ζηελ 

Αθξηθή θαη απνθηήζνπλ "καύξηζκα", ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη πην "καπξηζκέλα" απ΄όηη ήηαλ 

(αξρηθά) νη γνλείο ηνπο. 

Κ.6.3.Έλα όξγαλν αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλέρεηα, ηόηε απηό ζηγά – ζηγά εμαθαλίδεηαη ιόγσ 

ηεο αρξεζίαο ηνπ θαη νη επόκελεο γεληέο πηζαλόλ λα κελ ην έρνπλ 

Κ.6.4.Όιεο νη πάπηεο ζε κηα κηθξή ιίκλε έρνπλ ηα δάθηπια ησλ πνδηώλ ηνπο ελσκέλα κε 

κεκβξάλεο. Η ιίκλε απνμεξαίλεηαη ηειείσο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ νη απόγνλνη ησλ 

παπηώλ ζα εμειηρζνύλ ώζηε λα κελ έρνπλ θαζόινπ κεκβξάλεο αλάκεζα ζηα δάθηπια ησλ 

πνδηώλ ηνπο.  

Κ.7. ….ην επίπεδν χπαξμεο ηειενινγηθψλ εξκελεηψλ θαηλνκέλσλ εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ κε ηηο εμήο 2 δηαηππψζεηο: 

Κ.7.1.Έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά/κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ην νπνίν έρεη αιιάμεη 

Κ.7.2.Ο ξόινο ηεο δεκηνπξγίαο κεκβξαλώλ ζηα πόδηα ηεο πάπηαο έρεη ζαλ ζθνπό λα θνιπκπά 

πην γξήγνξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιακβάλεη ηελ ηξνθή ηεο 

Κ.8. ….ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ θιεξνλφκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή/θαη 

εκθάληζεο λέσλ κε ηηο εμήο 5 δηαηππψζεηο:  

Κ.8.1.Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνγόλσλ έρνπλ θιεξνδνηεζεί ζε απηνύο από ηνπο γνλείο ηνπο 

Κ.8.2.Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνγόλσλ είλαη πάληα αλάκεημε (κέζνο όξνο) ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ γνλέσλ ηνπο. 
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Κ.8.3.Η εκθάληζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε έλαλ πιεζπζκό θαζνξίδεηαη κόλν από ην 

πεξηβάιινλ 

Κ.8.4.Η εκθάληζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε έλαλ πιεζπζκό γίλεηαη ηπραία 

Κ.8.5.Η εμέιημε κπνξεί λα αιιάμεη ηα θιεξνλνκνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ελόο νξγαληζκνύ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

Κ.9. ….ε θαηαλφεζε ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ κε ηηο εμήο 3 δηαηππψζεηο: 

Κ.9.1. Η ειηθία ηεο γεο είλαη:                                                                                                                                                            

Α. 10.000 έηε        Β. 6.000.000 έηε       Γ. 4.500.000.000 έηε 

Κ.9.2. Η Γε είλαη αξθεηά κεγάιε ειηθηαθά, ώζηε λα έρεη ζπκβεί ε εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ 

Κ.9.3. Οη επηζηεκνληθέο κέζνδνη ρξνλνιόγεζεο ησλ απνιηζσκάησλ θαη ησλ γεσινγηθώλ 

πεηξσκάησλ είλαη αμηόπηζηεο 

 

 ζην πεδίν «Γ. Ζ Δμέιημε ηνπ Αλζξώπνπ» δηεξεπλάηαη …. : 

Κ.10. ….ε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ρξνληθήο παξνπζίαο ηνπ ζηε 

Γε κε ηηο εμήο 6 δηαηππψζεηο: 

Κ.10.1. Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο (Homo sapiens) πξνήιζε κέζσ εμειηθηηθώλ δηαδηθαζηώλ, 

πνπ ειέγρνληαλ όκσο από ηνλ Θεό. 

Κ.10.2. Ο άλζξσπνο εμειίρζεθε από ηνπο ζεκεξηλνύο πηζήθνπο 

Κ.10.3. Ο άλζξσπνο θαη ν ρηκπαηδήο εμειίρζεθαλ από θάπνην πηζεθόκνξθν θνηλό πξόγνλν 

Κ.10.4. Οη πξώηνη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο δεηλνζαύξνπο 

Κ.10.5. Ο Πξώηνο Άλζξσπνο (Homo habilis) πνπ βξέζεθε λα δεη ζηε Γε έρεη ειηθία:                                                                        

Α. 10.000 έηε       Β. 2.000.000 έηε        Γ. 30.000.000 έηε 

Κ.10.6. Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο (Homo sapiens) έρεη κηα ειηθία παξνπζίαο ζηε Γε:        

Α. 250.000 έηε      Β. 35.000 έηε            Γ. 3.000 έηε 

 

ηε ζπλέρεηα, νη δηαηππψζεηο ηνπνζεηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην κε ηπραία ζεηξά, ψζηε λα 

κελ είλαη εκθαλήο ε ζρέζε ησλ δηαηππψζεσλ ελφο πεδίνπ κεηαμχ ηνπο. 

 

Απφ ηηο 47 δηαηππψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα:  

 17 δηαηππψζεηο πξνήιζαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Cunningham & Wescott 

(2009) (θσδηθνί δηαηχπσζεο : Κ.1.1, Κ.1.2,  Κ.1.3,  Κ.2.1, Κ.2.2, Κ.2.7, Κ.3.1, Κ.4.2, 

Κ.6.2, Κ.6.4, Κ.7.2, Κ.8.3, Κ.8.4, Κ.10.1, Κ.10.2, Κ.10.3, Κ.10.4),  

 5 δηαηππψζεηο πξνήιζαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Yates & Marek (2015), 

(θσδηθνί δηαηχπσζεο: Κ.2.8, Κ.6.1, Κ.8.5, Κ.9.2, Κ.9.3) 

 5 δηαηππψζεηο πξνήιζαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Rutledge & Warden (1999) 

(θσδηθνί δηαηχπσζεο : Α.1.1, Α.1.4, Α.1.5, Α.1.6, Α.2.1) θαη 
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 20 δηαηππψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ εμαξρήο απφ ηνλ εξεπλεηή κε βάζε ηελ πξνζσπηθή 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηελ χιε ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ’ Λπθείνπ 

(θσδηθνί δηαηχπσζεο : Α.1.2, Α.1.3, Α.2.2, Κ.2.3, Κ.2.4, Κ.2.5, Κ.2.6, Κ.3.2, Κ.3.3, 

Κ.4.1, Κ.5.1, Κ.5.2, Κ.5.3, Κ.6.3, Κ.7.1, Κ.8.1, Κ.8.2, Κ.9.1, Κ.10.5, Κ.10.6) 

 

Απφ ηηο 44 δηαηππψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο κνξθήο «πκθσλψ – Γηαθσλψ – Γελ 

μέξσ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα:  

 18 δηαηππψζεηο είλαη επηζηεκνληθά ζσζηέο, δει. ε ζπκθσλία κε απηέο αληηζηνηρεί ζε 

απνδνρή/θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, ελψ ε δηαθσλία αληηζηνηρεί ζηελ 

παξαλφεζε (θσδηθνί : Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5, Α.2.2, Κ.1.3, Κ.2.3, Κ.2.5, Κ.2.6, Κ.2.7, 

Κ.3.2, Κ.3.3, Κ.5.1, Κ.5.3, Κ.8.1, Κ.8.4, Κ.9.2, Κ.9.3, Κ.10.3) 

 25 δηαηππψζεηο είλαη παξαλνήζεηο ή επηζηεκνληθά ιαλζαζκέλεο, δει. ε ζπκθσλία κε 

απηέο αληηζηνηρεί ζε παξαλφεζε, ελψ ε δηαθσλία ζε απνδνρή/θαηαλφεζε ηεο 

Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο (θσδηθνί : Α.1.1, Α.1.2, Α.1.6, Α.2.1, Κ.1.2, Κ.2.1, Κ.2.2, 

Κ.2.4, Κ.2.8, Κ.3.1, Κ.4.1, Κ.4.2, Κ.5.2, Κ.6.1, Κ.6.2, Κ.6.3, Κ.6.4, Κ.7.1, Κ.7.2, 

Κ.8.2, Κ.8.3, Κ.8.5, Κ.10.1, Κ.10.2, Κ.10.4), ελψ  

 1 δηαηχπσζε (θσδηθφο Κ.1.1) δεηά ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε γηα ην επίπεδν 

θαηαλφεζεο κηαο έλλνηαο (Δπηζηεκνληθή Θεσξία) 

 

Οη δε 3 εξσηήζεηο πνιιαπιψλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (θσδηθνί δηαηχπσζεο : 

Κ.9.1, Κ.10.5, Κ.10.6) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ηνπ 

γεσινγηθνχ ρξφλνπ.  

 

Οη δηαηππψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά θαηεγνξία θαη αλά πεδίν έξεπλαο παξνπζηάδνληαη 

ζηα Παξαξηήκαηα ζηνλ Πίλαθα 1. Οη δηαηππψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά ζεηξά 

εκθάληζεο παξνπζηάδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ζηνλ Πίλαθα 2. Ζ έληππε εθδνρή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα ζηνλ Πίλαθα 3.  

 

6.5 Σν δείγκα θαη ε δεηγκαηνιεςία 

 

Ο πιεζπζκφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο απφ ηα ηέζζεξα (4) 

δηαθνξεηηθά παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα Βηνινγίαο (Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο) ηεο ρψξαο. Οη θνηηεηέο απηνί : 
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 δηδάρηεθαλ ηελ Δμειηθηηθή Θεσξία ζρεηηθά πξφζθαηα σο ηειεηφθνηηνη ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018  

 απνηεινχλ ηε βαζηθή δεμακελή ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα δηδάμνπλ ην 

κάζεκα ηεο Βηνινγίαο, θαη εηδηθφηεξα ηελ Δμειηθηηθή Θεσξία, ζην ειιεληθφ ζρνιείν 

θαη  

 είλαη νη κνλαδηθνί θνηηεηέο πνπ απνδεδεηγκέλα ζα δηδαρζνχλ ηελ Δμέιημε σο βαζηθφ 

κάζεκα ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπο ζε επφκελα έηε, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη 

δπλεηηθή βάζε γηα κειινληηθή έξεπλα. πγθεθξηκέλα :  

 ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ην κάζεκα ηεο «Δμειηθηηθήο Βηνινγίαο» 

δηδάζθεηαη θαηά ην Ε’ Δμάκελν 

 ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. ην κάζεκα «Δμέιημε θαη ζηνηρεία Γελεηηθήο 

Πιεζπζκψλ» δηδάζθεηαη ζην Γ’ Δμάκελν  

 ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ην κάζεκα «Δμέιημε» 

δηδάζθεηαη θαηά ην Σ’ Δμάκελν θαη 

 ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ην κάζεκα «Δμέιημε» 

δηδάζθεηαη ζην Δ’ Δμάκελν  

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ζε θαλέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα 

Βηνινγίαο δελ δηδάζθεηαη ε Δμέιημε ζην πξψην εμάκελν, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ κε-

επηξξνή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απφ νπνηαδήπνηε παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία. 

 

Οη θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (αζηηθέο θαη κε αζηηθέο), έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα ήηαλ πξναηξεηηθή θαη αλψλπκε. Έηζη, ε κνλαδηθή 

άδεηα πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ έξεπλα ήηαλ ε έγθξηζε απφ ηνλ αληίζηνηρν Πξφεδξν ηνπ 

Σκήκαηνο, ψζηε λα γίλεη ε πξνζέγγηζε ησλ θνηηεηψλ κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο 

θαη ηνπ email ηνπο. Ζ άδεηα πξφζβαζεο ζηνπο εξσηνχκελνπο επγεληθά παξαρσξήζεθε απφ 

φινπο ηνπ Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ καο δηεπθφιπλε ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη δελ απαίηεζε ηδηαίηεξε θαηαλάισζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 

Έηζη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 10 Οθησβξίνπ 2018 θαη 22 Γεθεκβξίνπ 2018 νη 

πξσηνεηείο θνηηεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην αλψλπκα.  
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Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε ζε δχν κνξθέο: κία ειεθηξνληθή (ζηε κνξθή Google Form) 

θαη κία έληππε. Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ήηαλ έλα δηαδξαζηηθφ έγγξαθν, πνπ κπνξνχζε 

θάπνηνο λα ην ζπκπιεξψζεη on line ζηελ θαηάιιειε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. Ο ηξφπνο 

ζπκπιήξσζεο ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή ήηαλ εχθνινο θαη γξήγνξνο. Όια ηα πεδία ήηαλ 

πνιιαπιήο επηινγήο κε 3 κφλν επηινγέο (θπξίσο «πκθσλψ – Γηαθσλψ - Γελ μέξσ» εθηφο 3 

εξσηήζεσλ), µε δπλαηφηεηα φκσο πάληα µφλν κηαο επηινγήο. Με θάζε θαηαρψξεζε απφ 

εξσηνχκελν ην εξσηεκαηνιφγην απνζεθεπφηαλ on line ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ Google 

Drive ηνπ ζπγγξαθέα. Με ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο (ε πξφζθιεζε 

ζπλδεφηαλ κε ην email ηνπ εξσηνχκελνπ) δηαζθαιίζηεθε φηη θάζε εξσηνχκελνο ζα κπνξεί 

λα ζπκπιεξψλεη κφλν κηα θνξά ην εξσηεκαηνιφγην ρσξίο λα θαηαξγείηαη ε αλσλπκία ηεο 

έξεπλαο. ην ηέινο ηεο δεηγκαηνιεςίαο, φια ηα απνηειέζκαηα κεηαθέξζεθαλ ζηνλ 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ εξεπλεηή ζε κνξθή αξρείνπ excel. Σν δε έληππν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειεί πηζηφ αληίγξαθν ζε φια ηα επίπεδα ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο, 

νξγαλψζεθε µε επαλάγλσζην ηξφπν θαη έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα δηεπζεηεζεί ζε έλα εληαίν 

ηεηξαζέιηδν. Σν εξσηεκαηνιφγην κε ηελ έληππε κνξθή πνπ δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο 

θνηηεηέο παξνπζηάδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα ζηνλ Πίλαθα 3. 

 

Αξρηθά, θαη κεηά απφ πξνθνξηθή θαη έγγξαθε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ 4 

Σκεκάησλ Βηνινγίαο ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηάιζεθε ζηηο αληίζηνηρεο 

Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  (email) κε ην νπνίν 

γηλφηαλ επγεληθή παξάθιεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα email ησλ 

πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ εθάζηνηε Σκήκαηνο, θαη ην νπνίν πεξηείρε πέξαλ ηνπ 

επεμεγεκαηηθνχ εηζαγσγηθνχ θεηκέλνπ θαη ηολ αληίζηνηρν ππεξζχλδεζκν πξνο ηε θφξκα 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζε ηελ 

ειεθηξνληθή θφξκα -θπξίσο απφ ηα Σκήκαηα Βηνινγίαο Πάηξαο θαη Κξήηεο- δελ ήηαλ ν 

αλακελφκελνο, ζε επφκελε θάζε ζηάιζεθε ζηα αληίζηνηρα Σκήκαηα θαη ε έληππε εθδνρή γηα 

λα ζπκπιεξσζεί απφ θνηηεηέο πνπ δελ είραλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα (κε ηελ 

παξέκβαζε θαη βνήζεηα δηδαζθφλησλ ζε θάζε Σκήκα). Σα ζπκπιεξσκέλα έληππα 

εξσηεκαηνιφγηα επεζηξάθεζαλ ζηνλ εξεπλεηή, θαη νη απαληήζεηο ηνπο απνδειηηψζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ ζηηο απαληήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο εθδνρήο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν 

θαηαρψξηζεο, θαη ηειηθά απνζεθεχηεθαλ ζε έλα εληαίν αξρείν excel.  

 

πλνιηθά, ην δείγκα πνπ ζπγθεληξψζεθε πεξηιάκβαλε 240 απαληήζεηο ζε εξσηεκαηνιφγηα 

απφ ζχλνιν πεξίπνπ 450 πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ησλ 4 Σκεκάησλ Βηνινγίαο ησλ Διιεληθψλ 
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Παλεπηζηεκίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018-2019. Σν δείγκα ζεσξείηαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ. 

 

6.6 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, φιεο νη απαληήζεηο απνζεθεχηεθαλ ζε έλα εληαίν αξρείν excel, ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα κε ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία εηζήρζε γηα επεμεξγαζία ζην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS 22, ε νπνία είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο είλαη έλα εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αξρή, θαη ην 

νπνίν, φπσο πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζηεξίρζεθε ηφζν ζε εξσηήζεηο ειεγκέλα 

αμηφπηζησλ εξγαιείσλ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φζν θαη ζε λέεο εξσηήζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή. Απνηειεί, δειαδή, έλα λέν εξγαιείν κέηξεζεο, πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ζε ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

νπφηε θαη επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (Internal Consistency 

Reliability). Ζ αμηνπηζηία (Reliability) αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ελφο εξγαιείνπ ζε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζην ίδην ή ζε αληίζηνηρα 

δείγκαηα απφ ηνλ πιεζπζκφ. Αξρηθά, ινηπφλ, ειέγρζεθε ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, μερσξηζηά γηα ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο 

«Απνδνρή» θαη γηα απηέο ηεο ελφηεηαο «Καηαλφεζε», κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή 

Cronbach’s alpha (Cronbach, 1951) ν νπνίνο απνηειεί κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο ηερληθέο 

ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο.  

 

ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα αξρείνπ Excel θαη κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην πξνρσξήζακε ζηελ απφδνζε αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ζε φιεο ηηο πηζαλέο ηηκέο 

ησλ κεηαβιεηψλ καο (θχιν, παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα, εηδηθφηεηα εθπαηδεπηηθνχ θηι). Δπίζεο, 

απνδψζακε αξηζκεηηθέο ηηκέο ζηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηελ ηηκή 0 λα 

αληηζηνηρεί ζηελ επηζηεκνληθά ιάζνο απάληεζε θαη ηελ ηηκή 1 λα αληηζηνηρεί ζηελ 

επηζηεκνληθά ζσζηή απάληεζε. Αθνινχζσο, δεκηνπξγήζακε δχν λέεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

νλνκάζηεθαλ «Απνδνρή (Acceptance)» & «Καηαλφεζε (Understanding)», πξνθεηκέλνπ ζε 

απηέο ηηο κεηαβιεηέο λα θαηαγξάθεηαη ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ πνπ πξνθχπηεη γηα θάζε 

ζπκκεηέρνληα κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ γηα ην ηκήκα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο δχν βαζηθέο ελφηεηεο ηεο έξεπλαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελφηεηα «Απνδνρή» ην 
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άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ελφο ζπκκεηέρνληα κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 8 (θαζψο αθνξά 8 

εξσηήζεηο, κε θιίκαθα αξηζκεηηθψλ ηηκψλ απαληήζεσλ 0 ή 1 γηα θάζε κία εξψηεζε). 

Αληίζηνηρα, ζηελ ελφηεηα «Καηαλφεζε» ην αληίζηνηρν άζξνηζκα κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 

0 έσο 33 (θαζψο αθνξά 33 εξσηήζεηο, κε θιίκαθα αξηζκεηηθψλ ηηκψλ απαληήζεσλ 0 ή 1 γηα 

θάζε κία εξψηεζε). Γηαηξψληαο κε ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ θάζε ελφηεηαο αληίζηνηρα, 

πξνέθπςε ζηε ζπλέρεηα έλαο κέζνο φξνο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα. Σειηθά, κε 

βάζε ηα παξαπάλσ κπνξέζακε λα ππνινγίζνπκε θαη ηε κέζε ηηκή (ν κέζνο φξνο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ) κε ηελ ηππηθή ηεο απφθιηζε ζηηο δχν ελφηεηεο σο «Μέζε Απνδνρή (Mean 

Acceptance)» & «Μέζε Καηαλφεζε (Mean Understanding)» αληίζηνηρα,, ζε κηα  θιίκαθα 

απφ 0-1, κε ηελ ηηκή 0 λα αληηζηνηρεί ζηελ Μεδεληθή Απνδνρή/Καηαλφεζε θαη ηελ ηηκή 1 λα 

αληηζηνηρεί ζηελ Πιήξε Απνδνρή/Καηαλφεζε. 

 

ε επφκελν βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο (Correlation Analysis) κεηαμχ ησλ 

δχν ελνηήησλ «Μέζε Απνδνρή» & «Μέζε Καηαλφεζε», πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε 

ζρέζε αλάκεζα ηνπο, δειαδή εάλ θαη πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ε απνδνρή θαη ε 

θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο.  

 

Πξνθεηκέλνπ, ηέινο, λα εμεηαζηνχλ ηα δεπηεξεχνληα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε:  

 Independent samples t-test, γηα λα εμεηαζηεί αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ ζε ζρέζε κε ηηο δχν ελφηεηεο «Μέζε Απνδνρή» θαη «Μέζε Καηαλφεζε» 

 One Way ANOVA, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε 

ηηο δχν ελφηεηεο «Μέζε Απνδνρή» θαη «Μέζε Καηαλφεζε» αλάινγα : 

 κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δίδαζθε ην κάζεκα 

 κε ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εμέιημεο 

 κε ηε ζπλέπεηα ησλ καζεηψλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ 

δηδαζθαιίαο ηεο εμέιημεο 

Σν φξην ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο (p) νξίζηεθε ζην 0,05, πνπ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φηαλ p<0,05. 
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7 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ  

7.1 Γεκνγξαθηθά – εηζαγσγηθά ζηνηρεία  

Φύιν 

Απφ ηα 240 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα 80 ήηαλ απφ θνηηεηέο (33%) θαη ηα 

160 απφ θνηηήηξηεο (67%), φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ρήκα 7.1-1: 

1.ΦΤΛΟ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

Αξξελ

80

33%

Θήιπ

160

67%

 

ρήκα 7.1-1 Φύιν Φνηηεηώλ 

Παλεπηζηήκην θνίηεζεο,  

Απφ ηνπο 240 θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

 ην 30% (72) πξνέξρνληαλ απφ ην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηήκηνπ  Αζελψλ (Δ.Κ.Π.Α.) 

 ην 25% (60) πξνέξρνληαλ απφ ην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.)  

 ην 21% (50) πξνέξρνληαλ απφ ην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ 

 ην 24% (58) πξνέξρνληαλ απφ ην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ρήκα 7.1-2: 

2.ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηεκίν 

Θεζζαινλίθεο 

(Α.Π.Θ.)

60

25%

Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηεκίν 

Αζελψλ 

(Δ.Κ.Π.Α.)

72

30%

Παλεπηζηεκίν 

Κξήηεο

58

24%

Παλεπηζηεκίν 

Παηξψλ

50

21%

 

ρήκα 7.1-2 Σκήκα Βηνινγίαο Φνηηεηώλ 
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Πόιε πξνέιεπζεο 

Απφ ηνπο 240 θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

 ην 71% (172) πξνέξρνληαλ απφ κεγάιν αζηηθφ θέληξν (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, 

Ζξάθιεην ή άιιε πξσηεχνπζα λνκνχ) ελψ, 

 ην 29%  (68) πξνέξρνληαλ είηε απφ πφιεηο ηεο ειιεληθήο επαξρίαο είηε απφ ην 

εμσηεξηθφ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Κχπξν θαη ηε Γεξκαλία,  

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ρήκα 7.1-3: 

3.ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

Αζήλαο

93

38%

άιιν

26

11%
άιιεο 

επαξρηαθήο 

πφιεο

42

18%

άιιεο 

πξσηεχνπζαο 

λνκνχ

32

13% Ζξαθιείνπ

13

5%

Θεζζαινλίθεο

30

13%

Πάηξαο

4

2%

 

ρήκα 7.1-3 Πεξηνρή Πξνέιεπζεο Φνηηεηώλ 

Δηδηθόηεηα δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθνύ,  

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δίδαμαλ Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ζηε Γ’ Λπθείνπ ζηνπο 240 

θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

 ην 77% (186) ήηαλ βηνιφγνη 

 ην 12% (28) ήηαλ ρεκηθνί 

 ην  ην 8% (18) ήηαλ θπζηθνί 

 ην 1% (3) ήηαλ γεσιφγνη θαη 

 ην 2% ήηαλ άιιεο εηδηθφηεηαο, θαηά θχξην ιφγν γεσπφλνη (4) θαη έλαο ηρζπνιφγνο, 

 φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ρήκα 7.1-4: 

4.ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

Γεσιφγνο

3

1%

άιιν

5

2%

Υεκηθφο

28

12%

Φπζηθφο

18

8%

Βηνιφγνο

186

77%

 

ρήκα 7.1-4 Δηδηθόηεηα Γηδάζθνληα Δθπαηδεπηηθνύ 
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εηξά δηδαζθαιίαο «Κεθαιαίνπ 3. Δμέιημε»  

Απφ ηνπο 240 θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην Κεθάιαην 3 ηεο Δμέιημεο ηεο 

βηνινγίαο ηεο Γ’ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο 

 ην 69% (167) ην δηδάρηεθαλ ηξίην θαηά ζεηξά 

 ην 9% (22) ην δηδάρηεθαλ δεχηεξν θαηά ζεηξά 

 ην 4% (9) ην δηδάρηεθαλ πξψην θαηά ζεηξά, ελψ 

 ην 18% (4)2 δήισζαλ φηη δελ ην δηδάρηεθαλ θαζφινπ! 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ρήκα 7.1-5: 

5.ΔΗΡΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ "ΚΔΦ.3: ΔΞΔΛΗΞΖ"

ηξίην θαηά 

ζεηξά

167

69%

πξψην θαηά 

ζεηξά

9

4%

δεχηεξν θαηά 

ζεηξά

22

9%

δελ ην 

δηδαρζήθαηε 

θαζφινπ

42

18%

  

ρήκα 7.1-5 εηξά Γηδαζθαιίαο «Κεθ.3 Δμέιημε» 

Βαζκόο παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο 

Απφ ηνπο 240 θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  

 ην 39% (93) δήισζαλ φηη παξαθνινχζεζαλ θαλνληθά φια ηα καζήκαηα ηνπ 

θαζεγεηή ηνπο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ Κεθαιαίνπ 3 «Δμέιημε»  

 ην 26% (63) δήισζαλ φηη παξαθνινχζεζαλ ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ θαζεγεηή  

 ην 15% (35) δήισζαλ φηη παξαθνινχζεζαλ ιίγα κφλν καζήκαηα ηνπ θαζεγεηή ηνπο 

 ην 20% (49) δήισζαλ φηη παξαθνινχζεζαλ θαλέλα ή ζρεδφλ θαλέλα κάζεκα ηνπ 

θαζεγεηή ηνπο (!) 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ρήκα 7.1-6: 

6.ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

θαλέλα ή 

ζρεδφλ θαλέλα 

κάζεκα 

49

20%

ιίγα κφλν 

καζήκαηα 

35

15%

φια ηα 

καζήκαηα  

θαλνληθά

93

39%

ηα πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα 

63

26%

  

ρήκα 7.1-6 πρλόηεηα παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ 
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7.2 Κπξίσο Έξεπλα  

 

Α. Αμηνπηζηία εζωηεξηθήο ζπλέπεηαο (reliability) 

Αξρηθά, ειέγρζεθε ε αμηνπηζηία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, μερσξηζηά γηα ηηο 

εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο «Απνδνρή» θαη γηα απηέο ηεο ελφηεηαο «Καηαλφεζε». Ζ αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο εθηηκάηαη κε ηνλ ζπληειεζηή Cronbach’s alpha (Cronbach, 1951) θαη 

απνηειεί κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο ηερληθέο ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο. Όζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’s alpha (max=1) ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Nunnally (1970), ηθαλνπνηεηηθέο 

ζεσξνχληαη νη ηηκέο R>0,7.   

 

Βξέζεθε φηη 6 εξσηήζεηο (K.2.2, K.4.1, K.5.1, K.5.2, K.5.3, & K.8.3) ραινχζαλ ηελ 

εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γηα απηφ θαη αθαηξέζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Μεηά ηελ αθαίξεζε απηψλ ησλ εξσηήζεσλ, ε 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βξέζεθε ηθαλνπνηεηηθή θαη ίζε κε 0,7 θαη γηα ηηο δχν 

ελφηεηεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην πίλαθα 7.2-1. 

 

Πίλαθαο 7.2-1 Οη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο (Cronbach’s Alpha) ησλ δύν ελνηήησλ 

Δλόηεηα Cronbach’s Alpha Αξηζκόο εξσηήζεσλ 

Απνδνρή (Acceptance) 0,7 8 

Καηαλφεζε (Understanding) 0,7 33 

 

Β. Μέζε Απνδνρή (Mean Acceptance) & Μέζε Καηαλόεζε (Mean Understanding) 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε βξέζεθε φηη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «Μέζε Απνδνρή» είλαη 

0,82 κε ηππηθή απφθιηζε ±0,21. Ζ ειάρηζηε ηηκή πνπ θαηαγξάθεθε γηα ζπκκεηέρνληα ήηαλ 

ην 0 θαη κέγηζηε ην 1. Βξέζεθε, δειαδή, φηη νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο 

απνδέρνληαη ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ζε ηθαλνπνηεηηθά πςειό βαζκό. H ζπρλφηεηα 

(frequency) εκθάληζεο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο «Μέζε Απνδνρή (Mean Acceptance)» ησλ 

θνηηεηψλ θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.2-1 παξαθάησ. 

 

Αληίζηνηρα, απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε βξέζεθε φηη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «Μέζε 

Καηαλφεζε» είλαη 0,64 κε ηππηθή απφθιηζε ±0,14.  Ζ ειάρηζηε ηηκή πνπ θαηαγξάθεθε γηα 

ζπκκεηέρνληα ήηαλ ην 0,27 θαη κέγηζηε ην 0,97.  Βξέζεθε, δειαδή, φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαηαλννύλ κελ ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο αιιά όρη ηόζν ηθαλνπνηεηηθά. 
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H ζπρλφηεηα (frequency) εκθάληζεο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο «Μέζε Καηαλφεζε (Mean 

Understanding)» ησλ θνηηεηψλ, θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.2-2 παξαθάησ.  

 

 

ρήκα 7.2-1 H ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο «Μέζε Απνδνρή» ησλ 

θνηηεηώλ  

 

 

ρήκα 7.2-2 H ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο «Μέζε Καηαλόεζε» 

ησλ θνηηεηώλ 
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Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο «Μέζε 

Απνδνρή» θαη ηε «Μέζε Καηαλφεζε» (κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, ειάρηζηε θαη κέγηζηε 

ηηκή) παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 7.2-2. 

Πίλαθαο 7.2-2. Μέζε Απνδνρή θαη Μέζε Καηαλόεζε 

 Μεηαβιεηή Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή 

Μέζε Απνδνρή 0,82 0,21 0,00 1,00 

Μέζε Καηαλφεζε 0,64 0,14 0,27 0,97 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ παξαηεξείηαη φηη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ππάξρεη πςειή απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, αιιά ε θαηαλφεζή 

ηεο, παξφηη ζεκαληηθή δελ είλαη αληίζηνηρα πςειή. 

 

Γ.  Σπζρέηηζε κεηαμύ κεηαβιεηώλ «Μέζε Απνδνρή» θαη «Μέζε Καηαλόεζε» 

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο (Correlation Analysis) κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

βξέζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο «Μέζεο 

Απνδνρήο» θαη ηεο «Μέζεο Καηαλφεζεο» ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο θνηηεηέο 

(r=0,591 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο p<0,0001). Απηφ ζεκαίλεη φηη αχμεζε ηνπ 

ελφο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ άιινπ (δει. αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

απνδνρήο θαη αληίζηξνθα). 

 

Γ. Απνδνρή θαη Καηαλόεζε ηεο Θεωξίαο ηεο Δμέιημεο κεηαμύ ηωλ δύν θύιωλ ζηνλ 

πιεζπζκό ηωλ πξωηνεηώλ θνηηεηώλ  

Οη ηηκέο ηεο Μέζεο Απνδνρήο θαη ηεο Μέζεο Καηαλφεζεο (θαη ε ηππηθή απφθιηζε) αλάκεζα 

ζηα δχν θχια ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.2-3. 

Πίλαθα 7.2-3. Ζ Μέζε Απνδνρή θαη ε Μέζε Καηαλόεζε αλά θύιν 

 Αξηζκόο Μέζε ηηκή Σππηθή Απόθιηζε 

Μέζε Καηαλόεζε 
Άξξελ 80 0,6545 0,13787 

Θήιπ 160 0,6280 0,14095 

Μέζε Απνδνρή 
Άξξελ 80 0,8359 0,18401 

Θήιπ 160 0,8039 0,22016 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Independent samples t-test) βξέζεθε φηη δελ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν θύια ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα, ηφζν φζνλ αθνξά ηε Μέζε Απνδνρή (p=0,264) φζν θαη ηε Μέζε Καηαλφεζε 

(p=0,168) ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, θαζψο νη αληίζηνηρνη δείθηεο βξέζεθαλ κεγαιχηεξνη 

απφ ην φξην ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο πνπ είρε ηεζεί ζην α= 0,05. 
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Δ. Απνδνρή θαη Καηαλόεζε ηεο Θεωξίαο ηεο Δμέιημεο αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ 

δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθνύ 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (One Way ANOVA) βξέζεθε φηη κε βάζε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ δίδαμε ηε Βηνινγία ζηνπο εξσηνχκελνπο ζηελ Γ’ Λπθείνπ θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 

 ΓΔΝ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηε Μέζε Απνδνρή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (p=0,086>0,05 κε δείθηε ANOVA f=2,067), 

δειαδή θαίλεηαη φηη νη καζεηέο απνδέρνληαη ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο αλεμάξηεηα ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνπο ηε δίδαμε, ελψ 

 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηε Μέζε Καηαλόεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (p=0,039<0,05 κε δείθηε ANOVA f=2,57), δειαδή 

θαίλεηαη φηη ε θαηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο καζεηέο επεξεάδεηαη 

απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνπο ηε δίδαμε. Παξφια απηά, ελψ κέζα 

ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δελ 

εκθαλίδεηαη θάηη αληίζηνηρν, φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ εηδηθνηήησλ αλά δχν. 

 

ΣΤ. Απνδνρή θαη Καηαλόεζε ηεο Θεωξίαο ηεο Δμέιημεο αλάινγα ηελ ζεηξά δηδαζθαιίαο 

ηνπ Κεθαιαίνπ 3 «Δμέιημε» ζην ζρνιείν 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (One Way ANOVA) βξέζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ηφζν φζνλ αθνξά ηε Μέζε 

Απνδνρή (p=0,439) φζν θαη ηε Μέζε Καηαλφεζε (p=0,421) ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο, φηαλ 

θξηηήξην ηίζεηαη ε ζεηξά δηδαζθαιίαο (πξψην, δεχηεξν ή ηξίην θαηά ζεηξά) ηνπ Κεθαιαίνπ 3 

«Δμέιημε» ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ Λπθείνπ, θαζψο νη αληίζηνηρνη δείθηεο 

βξέζεθαλ κεγαιχηεξνη απφ ην φξην ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο πνπ είρε ηεζεί ζην 

α= 0,05. 

 

Ε. Απνδνρή θαη Καηαλόεζε ηεο Θεωξίαο ηεο Δμέιημεο αλάινγα κε ηνλ βαζκό 

παξαθνινύζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο Κεθαιαίνπ 3 «Δμέιημε» ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο ζην 

ζρνιείν 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (One Way ANOVA) βξέζεθε φηη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

παξαθνινχζεζεο απφ ηνπο καζεηέο (κεγάινο, κέηξηνο, κηθξφο ή θαζφινπ) ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ θεθαιαίνπ ηεο «Δμέιημεο» απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπο ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο 

Παηδείαο ηεο Γ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 
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 ΓΔΝ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηε Μέζε Απνδνρή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (p=0,238>0,05 κε δείθηε ANOVA f=1,418), 

δειαδή θαίλεηαη φηη νη καζεηέο απνδέρνληαη ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο αλεμάξηεηα ηνπ 

εάλ θαη πφζν παξαθνινχζεζαλ ηηο αληίζηνηρεο δηδαζθαιίεο ηνπ θαζεγεηή ηνπο, ελψ  

 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηε Μέζε Καηαλόεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (p=0,027<0,05 κε δείθηε ANOVA f=3,122). 

Δηδηθφηεξα, ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίδεηαη κεηαμχ απηψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ θαλνληθά φια ηα καζήκαηα ηνπ θαζεγεηή ηνπο θαη απηψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ειάρηζηα ή θαλέλα κάζεκα ηνπ θαζεγεηή ηνπο. (p=0,015<0,05). 

 

Ζ. Απνδνρή ηεο Θεωξίαο ηεο Δμέιημεο από ηνπο πξωηνεηείο θνηηεηέο ηωλ ηκεκάηωλ 

Βηνινγίαο ηεο Διιάδαο   

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

Απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. 

 

Πεδίν Α.1 Απνδνρή ηεο Δμέιημεο θαη ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο 

Οη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο απηή; (Α.1.1-Α.1.6) παξνπζηάδνπλ 

πςειφ βαζκφ ζπλέπεηαο κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε Α.1.5. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 ην 78% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλνχλ ζσζηά κε ηε δηαηχπσζε φηη «..ε Δμέιημε ησλ 

νξγαληζκώλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο είλαη απιά κηα ππόζεζε, νπόηε δελ εμεγεί 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ εμέιημή ηνπο» (Α.1.1), ελψ ην 10% ζπκθσλεί (ιαλζαζκέλα) θαη ην 

12% δελ παίξλεη ζέζε. (ρήκα 7.2.3) 

 

ρήκα 7.2.3 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Α.1.1 
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 ην 74% ησλ εξσηνχκελσλ αληηηίζεηαη ζηελ άπνςε φηη «ε ζεσξία πσο ε δσή 

δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Θεό ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζαλ επηζηεκνληθή ζεσξία ζηα 

ζρνιεία» (Α.1.2). Αληηζέησο, κφιηο ην 12% ζπκθσλεί ζηελ άπνςε απηή, ελψ ην 14% 

δελ παίξλεη ζέζε. (ρήκα 7.2.4) 

 

ρήκα 7.2.4 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Α.1.2 

 

 ην 87% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί κε ηε δηαηχπσζε φηη «ε Θεσξία ηεο Δμέιημε ησλ 

νξγαληζκώλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγή, ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζαλ επηζηεκνληθή 

ζεσξία ζην ζρνιείν» (Α.1.3) θαη κφιηο ην 4% δηαθσλεί κε απηή. Έλα 9% δελ παίξλεη 

ζέζε. (ρήκα 7.2.5) 

 

ρήκα 7.2.5 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Α.1.3 
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 ην 92% ησλ θνηηεηψλ απνδέρνληαη ηε δηαηχπσζε φηη «ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ 

ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο εμέιημεο ησλ εηδώλ» (Α.1.4), ελψ νη ππφινηπνη είηε δηαθσλνχλ 

(2%) είηε δειψλνπλ άγλνηα (6%)(ρήκα 7.2.6) 

 

ρήκα 7.2.6 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Α.1.4 

 

 ην 81% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλνχλ (ζσζηά) κε ηελ άπνςε φηη «ε ηεξάζηηα 

πνηθηινκνξθία ηεο δσήο ζηε γε δελ κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη κέζσ ηεο εμέιημεο αιιά 

κόλν ππό ηελ επίβιεςε αλώηεξνπ όληνο» (Α.1.6) θαη κφιηο έλα 7% ζπκθσλεί. Σν 

ππφινηπν 12% δελ παίξλεη ζέζε. (ρήκα 7.2.7) 

 

ρήκα 7.2.7 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Α.1.6 

 

ε αληίζεζε κε ηελ πςειή ζπλέπεηα ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο δηαηππψζεηο, έξρνληαη νη απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε Α.1.5 νη νπνίεο 
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εκθαλίδνληαη δηραζκέλεο, θαζψο κφιηο ην 53% ησλ θνηηεηψλ δειψλεη φηη ζπκθσλεί (ζσζηά) 

κε ηελ άπνςε φηη «Η Γαξβηληθή Δμειηθηηθή Θεσξία εμεγεί ζσζηά ηελ παξνύζα  

πνηθηινκνξθία ηεο δσήο», ελψ ην 47% είηε δηαθσλεί (22%) είηε δειψλεη άγλνηα 

(25%).(ρήκα 7.2.8) 

 

ρήκα 7.2.8 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Α.1.5 

 

Πεδίν Α.2 Απνδνρή ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξώπνπ 

 ην 94% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «ν ζύγρξνλνο 

άλζξσπνο έρεη ζήκεξα αθξηβώο ηελ ίδηα κνξθή πνπ είρε όηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηνλ 

πιαλήηε (άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ)» (Α.2.1), ελψ κφιηο 3% ζπκθσλεί (ιαλζαζκέλα) 

θαη 3% δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη. (ρήκα 7.2.9) 

 

ρήκα 7.2.9 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Α.2.1 

 

 ην 89% ησλ θνηηεηψλ αλαγλσξίδεη ζσζηά φηη «Ο άλζξσπνο εμειίρζεθε, όπσο όινη νη 

νξγαληζκνί, από πξνγελέζηεξεο κνξθέο δσήο» (Α.2.2) θαη κφιηο 11% είηε δηαθσλεί κε 

ηελ άπνςε απηή (7%) είηε δειψλεη άγλνηα (4%). (ρήκα 7.2.10) 
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ρήκα 7.2.10 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Α.2.2 

 

Σα δεδνκέλα ηεο ελφηεηαο «Απνδνρή» παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηα Παξαξηήκαηα 

ζην Παξάξηεκα 4. 

 

 

Θ. Καηαλόεζε ηεο Θεωξίαο ηεο Δμέιημεο από ηνπο πξωηνεηείο θνηηεηέο ηωλ ηκεκάηωλ 

Βηνινγίαο ηεο Διιάδαο   

Αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά 

ηελ Καηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο θαη ζηηο επηκέξνπο ππν-ελφηεηεο ηεο γηα: α) ηελ 

Φχζε ηεο Δπηζηήκεο, β) ηελ Γηαδηθαζία θαη ηνπο Μεραληζκνχο ηεο Δμέιημεο θαη ηεο 

Φπζηθήο Δπηινγήο θαη γ) ηελ Δμέιημε ηνπ Αλζξψπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

«Α. Ζ Φύζε ηεο Δπηζηήκεο»   

Πεδίν Κ.1 Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο «Δπηζηεκνληθή Θεσξία»  

 κφιηο ην 45% ησλ θνηηεηψλ δειψλεη φηη «Καηαλνώ πνιύ θαιά ηελ έλλνηα ηεο 

“Δπηζηεκνληθήο Θεσξίαο”» (K.1.1), ελψ νη ππφινηπνη είηε αλαγλσξίδνπλ φηη δελ 

έρνπλ θαιή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο (15%) είηε δειψλνπλ άγλνηα (37%). (ρήκα 

7.2.11) 
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ρήκα 7.2.11 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.1.1 

 

 ην 60% ησλ εξσηνχκελσλ δηαθσλνχλ ζσζηά κε ηε δηαηχπσζε φηη «Μηα επηζηεκνληθή 

ζεσξία πνπ εμεγεί έλα θπζηθό θαηλόκελν είλαη απιά κηα ππόζεζε» (K.1.2), ελψ ην 

24% ζπκθσλεί (ιαλζαζκέλα) θαη νη ππφινηπνη (16%) δειψλνπλ άγλνηα επί ηεο 

δηαηχπσζεο. (ρήκα 7.2.12) 

 

ρήκα 7.2.12 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.1.2 

 

 ην 63% ησλ εξσηνχκελσλ ζπκθσλνχλ (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Μηα 

επηζηεκνληθή ζεσξία είλαη κηα νκάδα ππνζέζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ επαλεηιεκκέλα θαη 

δελ απνξξίθζεθαλ» (K.1.3), ελψ ην 17% δηαθσλεί (ιαλζαζκέλα) θαη νη ππφινηπνη 

(20%) δειψλνπλ άγλνηα επί ηεο δηαηχπσζεο. (ρήκα 7.2.13) 
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ρήκα 7.2.13 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.1.3 

 

«Β. Γηαδηθαζία θ Μεραληζκνί ηεο Δμέιημεο θ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο»  

Πεδίν Κ.2. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραληζκνύ ηεο Δμέιημεο κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο  

 ην 73% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Η εμέιημε ελόο 

νξγαληζκνύ ζπλεπάγεηαη πάληα βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ» (Κ.2.1), ελψ ην 

21% ηελ απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη έλα 6% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.14) 

 

ρήκα 7.2.14 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.2.1 

 

 ην 93% ησλ θνηηεηψλ αλαγλσξίδεη (ζσζηά) φηη «Με ηελ Φπζηθή Δπηινγή επηιέγνληαη 

ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ πνπ έρνπλ κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο επηβίσζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ (θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλα)» (Κ.2.3), θαη κφιηο ην 7% είηε 

δηαθσλεί (ιαλζαζκέλα) (4%) είηε  δειψλεη άγλνηα (3%). (ρήκα 7.2.15) 
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ρήκα 7.2.15 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.2.3 

 

 κφιηο ην 20% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Ο κεραληζκόο 

ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο, επεηδή πξνϋπνζέηεη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ θαη κε 

ην πεξηβάιινλ ηνπο, νδεγεί ζηελ εμέιημε ησλ αηόκσλ» (Κ.2.4), ελψ ην 64% ηελ 

απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη έλα 16% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.16) 

 

ρήκα 7.2.16 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.2.4 

 

 ην 67% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Απηό πνπ εμειίζζεηαη 

είλαη ν πιεζπζκόο θαη όρη ηα κεκνλσκέλα άηνκα» (Κ.2.5), ελψ ην 21% ηελ απνξξίπηεη 

(ιαλζαζκέλα) θαη έλα 12% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.17) 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         118 

 

ρήκα 7.2.17 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.2.5 

 

 ην 73% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Η εμέιημε γηα λα 

ζπκβεί, απαηηεί ζπζζώξεπζε θιεξνλνκήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρνπλ εδξαησζεί 

ζηνπο πιεζπζκνύο δηαδνρηθώλ γελεώλ κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο» (Κ.2.6), ελψ ην 7% 

ηελ απνξξίπηεη (ιαλζαζκέλα) θαη έλα 20% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.18) 

 

ρήκα 7.2.18 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.2.6 

 

 ην 61% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Γηα λα δξάζεη ε 

εμέιημε απαηηείηαη λα πξνϋπάξρεη  πνηθηινκνξθία ραξαθηεξηζηηθώλ αλάκεζα ζηα άηνκα 

ηνπ είδνπο» (Κ.2.7), ελψ ην 23% δηαθσλεί (ιαλζαζκέλα) θαη έλα 16% δειψλεη 

άγλνηα. (ρήκα 7.2.19) 
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ρήκα 7.2.19 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.2.7 

 

 ην 84% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Έλα πνιύπινθν 

όξγαλν, όπσο ην κάηη, δελ κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη κέζσ ηεο εμέιημεο αιιά κόλν ππό 

ηελ επίβιεςε αλώηεξνπ ζρεδηαζηή» (Κ.2.8), ελψ κφιηο ην 6% ηελ απνδέρεηαη 

(ιαλζαζκέλα) θαη έλα 10% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.20) 

 

ρήκα 7.2.20 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.2.8 

 

Πεδίν Κ.3 Γεκηνπξγία θαη εμαθάληζε εηδώλ κέζσ εμέιημεο  

 ην 88% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Γελ ππάξρνπλ 

απνδείμεηο όηη ε εμέιημε ησλ εηδώλ ζπλέβε ή ζπκβαίλεη» (Κ.3.1), ελψ κφιηο ην 5% ηελ 

απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη έλα 7% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.21) 
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ρήκα 7.2.21 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.3.1 

 

 ην 64% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Σα πεξηζζόηεξα είδε 

νξγαληζκώλ πνπ έδεζαλ ζην παξειζόλ ζήκεξα έρνπλ εμαθαληζηεί» (Κ.3.2), ελψ ην 

21% δηαθσλεί κε απηήλ (ιαλζαζκέλα) θαη έλα 15% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.22) 

 

ρήκα 7.2.22 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.3.2 

 

 ην 89% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Νέα είδε νξγαληζκώλ 

δεκηνπξγνύληαη ζπλερώο (αθόκα θαη ζήκεξα)» (Κ.3.3), ελψ κφιηο ην 4% δηαθσλεί 

(ιαλζαζκέλα) θαη έλα 7% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.23) 
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ρήκα 7.2.23 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.3.3 

 

Πεδίν Κ.4 Ση εμεγεί ε Δμειηθηηθή Θεσξία 

 κφιηο ην 43% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Η Δμειηθηηθή 

Θεσξία εμεγεί ζσζηά θαη ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηε γε» (Κ.4.2), ελψ ην 27% ηελ 

απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη ην ππφινηπν 30% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.24) 

 

ρήκα 7.2.24 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.4.2 

 

Πεδίν Κ.6 Δκθάληζε Λακαξθηθώλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ 

 ην 60% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Έλα ραξαθηεξηζηηθό 

πνπ απνθηηέηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο αλζξώπνπ κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί 

ζηηο επόκελεο γεληέο» (Κ.6.1), ελψ ην 30% ηελ απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη ην 

ππφινηπν 10% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.25) 
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ρήκα 7.2.25 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.6.1 

 

 ην 90% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Δάλ δύν 

βνξεηνεπξσπαίνη γνλείο κε αλνηρηό ρξώκα δέξκαηνο κεηαλαζηεύζνπλ ζηελ Αθξηθή θαη 

απνθηήζνπλ "καύξηζκα", ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη πην "καπξηζκέλα" απ΄όηη ήηαλ 

(αξρηθά) νη γνλείο ηνπο» (Κ.6.2), ελψ ην ππφινηπν 10% είηε ηελ απνδέρεηαη 

(ιαλζαζκέλα) (5%) είηε δειψλεη άγλνηα (5%). (ρήκα 7.2.26) 

 

ρήκα 7.2.26 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.6.2 

 

 κφιηο ην 29% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Έλα όξγαλν αλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλέρεηα, ηόηε απηό ζηγά – ζηγά εμαθαλίδεηαη ιόγσ ηεο αρξεζίαο 

ηνπ θαη νη επόκελεο γεληέο πηζαλόλ λα κελ ην έρνπλ» (Κ.6.3), ελψ ε πιεηνςεθία ηνπο 

ηελ απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) (58%) θαη ην ππφινηπν 13% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 

7.2.27) 
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ρήκα 7.2.27 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.6.3 

 

 κφιηο ην 26% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Όιεο νη πάπηεο 

ζε κηα κηθξή ιίκλε έρνπλ ηα δάθηπια ησλ πνδηώλ ηνπο ελσκέλα κε κεκβξάλεο. Η ιίκλε 

απνμεξαίλεηαη ηειείσο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ νη απόγνλνη ησλ παπηώλ ζα 

εμειηρζνύλ ώζηε λα κελ έρνπλ θαζόινπ κεκβξάλεο αλάκεζα ζηα δάθηπια ησλ πνδηώλ 

ηνπο» (Κ.6.4), ελψ ε πιεηνςεθία ηνπο (74%) είηε ηελ απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) 

(45%) είηε δειψλεη άγλνηα (29%). (ρήκα 7.2.28) 

 

ρήκα 7.2.28 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.6.4 

 

Πεδίν Κ.7 Δκθάληζε ηειενινγηθώλ εξκελεηώλ ησλ θαηλνκέλσλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηώλ 

 ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (46%) θνηηεηέο δηαθσλνχλ (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη 

«Έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά/κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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δσήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ην νπνίν έρεη αιιάμεη» 

(Κ.7.1), ελψ νη ππφινηπνη ζην ζχλνιν ηνπο ζρεδφλ (52%) ηελ απνδέρεηαη 

(ιαλζαζκέλα) θαη κφιηο έλα 2% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.29) 

 

ρήκα 7.2.29 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.7.1 

 

 κφιηο ην 25% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Ο ξόινο ηεο 

δεκηνπξγίαο κεκβξαλώλ ζηα πόδηα ηεο πάπηαο έρεη ζαλ ζθνπό λα θνιπκπά πην γξήγνξα, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιακβάλεη ηελ ηξνθή ηεο» (Κ.7.2), ελψ ε πιεηνςεθία ηνπο (75%) 

είηε ηελ απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) (60%) είηε δειψλεη άγλνηα (15%). (ρήκα 7.2.30) 

 

ρήκα 7.2.30 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.7.2 
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Πεδίν Κ.8 Σξόπνο θιεξνλόκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή/θαη εκθάληζεο λέσλ  

 ην 80% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ απνγόλσλ έρνπλ θιεξνδνηεζεί ζε απηνύο από ηνπο γνλείο ηνπο» (Κ.8.1), ελψ ην 

18% δηαθσλεί (ιαλζαζκέλα) θαη κφιηο έλα 2% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.23) 

 

ρήκα 7.2.31 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.8.1 

 

 ην 85% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ απνγόλσλ είλαη πάληα αλάκεημε (κέζνο όξνο) ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ γνλέσλ 

ηνπο» (Κ.8.2), ελψ κφιηο ην 11% ηελ απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη έλα 4% δειψλεη 

άγλνηα. (ρήκα 7.2.30) 

 

ρήκα 7.2.32 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.8.2 
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 ην 55% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Η εκθάληζε λέσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζε έλαλ πιεζπζκό γίλεηαη ηπραία» (Κ.8.4), ελψ ην 38% δηαθσλεί 

(ιαλζαζκέλα) θαη κφιηο έλα 7% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.23) 

 

ρήκα 7.2.33 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.8.4 

 

 κφιηο ην 57% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Η εμέιημε 

κπνξεί λα αιιάμεη ηα θιεξνλνκνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ελόο νξγαληζκνύ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ» (Κ.8.5), ελψ ην 30% ηελ απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη ην 

13% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.30) 

 

ρήκα 7.2.34 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.8.5 

 

Πεδίν Κ.9 Καηαλόεζε ηνπ γεσινγηθνύ ρξόλνπ  
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 ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (92%) επηιέγεη ζε απηή ηελ εξψηεζε 

πνιιαπιψλ απαληήζεσλ «Η ειηθία ηεο Γεο είλαη..» (Κ.9.1) ηε ζσζηή απάληεζε (4,5 

δηζεθαηνκκχξηα έηε), θαη κφιηο ην 8% επηιέγεη θάπνηα απφ ηηο άιιεο δχν ιάζνο 

απαληήζεηο (10.000 έηε θαη 6 εθαηνκκχξηα έηε). (ρήκα 7.2.35) 

 

ρήκα 7.2.35 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.9.1 

 

 ην 69% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Η Γε είλαη αξθεηά 

κεγάιε ειηθηαθά ώζηε λα έρεη ζπκβεί ε εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ» (Κ.9.2), ελψ ην 19% 

δηαθσλεί (ιαλζαζκέλα) θαη έλα 12% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.36) 

 

ρήκα 7.2.36 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.9.2 
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 ην 69% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Οη επηζηεκνληθέο 

κέζνδνη ρξνλνιόγεζεο ησλ απνιηζσκάησλ θαη ησλ γεσινγηθώλ πεηξσκάησλ είλαη 

αμηόπηζηεο» (Κ.9.3), ελψ κφιηο ην 6% δηαθσλεί (ιαλζαζκέλα) θαη ην ππφινηπν 25% 

δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.37) 

 

ρήκα 7.2.37 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.9.3 

 

«Γ. Ζ Δμέιημε ηνπ Αλζξώπνπ» 

Πεδίν Κ.10 Η εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο ρξνληθήο παξνπζίαο ηνπ ζηε Γε  

 ην 78% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Ο ζύγρξνλνο 

άλζξσπνο (Homo sapiens) πξνήιζε κέζσ εμειηθηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ ειέγρνληαλ 

όκσο από ηνλ Θεό» (Κ.10.1), ελψ ην 7% ηελ απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη ην 15% 

δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.38) 

 

ρήκα 7.2.38 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.10.1 
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 ην 74% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Ο άλζξσπνο 

εμειίρζεθε από ηνπο ζεκεξηλνύο πηζήθνπο» (Κ.10.2), ελψ ην 10% ηελ απνδέρεηαη 

(ιαλζαζκέλα) θαη ην 16% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.39) 

 

ρήκα 7.2.39 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.10.2 

 

 ην 80% ησλ θνηηεηψλ ζπκθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Ο άλζξσπνο θαη ν 

ρηκπαηδήο εμειίρζεθαλ από θάπνηνλ πηζεθόκνξθν θνηλό πξόγνλν» (Κ.10.3), ελψ κφιηο 

ην 12% δηαθσλεί (ιαλζαζκέλα) θαη ην ππφινηπν 15% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.40) 

 

ρήκα 7.2.40 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.10.3 
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 κφιηο ην 83% ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί (ζσζηά) κε ηε δηαηχπσζε φηη «Οη πξώηνη 

άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο δεηλνζαύξνπο» (Κ.10.4), ελψ ην 3% ηελ 

απνδέρεηαη (ιαλζαζκέλα) θαη ην 14% δειψλεη άγλνηα. (ρήκα 7.2.41) 

 

ρήκα 7.2.41 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.10.4 

 

 ην 71% ησλ θνηηεηψλ επηιέγεη ζε απηή ηελ εξψηεζε πνιιαπιψλ απαληήζεσλ «Ο 

Πξώηνο Άλζξσπνο (Homo habilis) πνπ βξέζεθε λα δεη ζηε γε έρεη ειηθία:...» (Κ.10.5) 

ηε ζσζηή απάληεζε (2 εθαηνκκχξηα έηε), θαη ην 29% επηιέγεη θάπνηα απφ ηηο άιιεο 

δχν ιάζνο απαληήζεηο (10.000 έηε θαη 30 εθαηνκκχξηα έηε). (ρήκα 7.2.42) 

 

ρήκα 7.2.42 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.10.5 
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 ην  62% ησλ θνηηεηψλ επηιέγεη ζε απηή ηελ εξψηεζε πνιιαπιψλ απαληήζεσλ «Ο 

ζύγρξνλνο άλζξσπνο (Homo sapiens sapiens) έρεη κηα ειηθία παξνπζίαο ζηε γε:..» 

(Κ.10.6) ηε ζσζηή απάληεζε (35 ρηιηάδεο έηε), θαη ην 38% επηιέγεη θάπνηα απφ ηηο 

άιιεο δχν ιάζνο απαληήζεηο (3 ρηιηάδεο έηε θαη 250 ρηιηάδεο έηε). (ρήκα 7.2.43) 

 

ρήκα 7.2.43 Απαληήζεηο ζηε δηαηύπσζε Κ.10.6 

 

Σα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα γηα ηελ ελφηεηα ηεο Καηαλφεζεο παξνπζηάδνληαη ζηα 

Παξαξηήκαηα ζην Παξάξηεκα 5.   
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8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΤΕΖΣΖΖ  

 

1.Κπξίσο έξεπλα 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο βξέζεθε φηη 

 νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο απνδέρνληαη ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ζε 

ηθαλνπνηεηηθά πςειφ βαζκφ. Αληηζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο 

θαηαλννχλ κελ ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο αιιά φρη ηφζν ηθαλνπνηεηηθά. 

 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Απνδνρήο θαη ηεο 

Καηαλφεζεο ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο θνηηεηέο, πνπ ζεκαίλεη φηη αχμεζε 

ηνπ ελφο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ άιινπ (δει. αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο απνδνρήο θαη αληίζηξνθα). 

 

Δηδηθφηεξα θαηά πεδίν: 

 

Απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο  

 

Πεδίν Α.1 Απνδνρή ηεο Δμέιημεο θαη ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο  

Οη θνηηεηέο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ κε ζπλέπεηα πςειφ πνζνζηφ απνδνρήο ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο ησλ νξγαληζκψλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο σο κηα Δπηζηεκνληθή Θεσξία, 

απνδερφκελνη ηελ χπαξμε ζπληξηπηηθψλ απνδείμεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ 

απηήο, θαη ζπλνιηθά απνξξίπηνπλ ηελ εθδνρή ηεο ζετθήο δεκηνπξγίαο ή/θαη παξέκβαζεο γηα 

ηελ εμέιημε θαη ηελ εκθάληζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο δσήο ζηε Γε. Παξφια απηά θαίλεηαη 

φκσο φηη δελ έρνπλ μεθαζαξίζεη αθξηβψο πνην είλαη ην αληηθείκελν ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο 

(δει. ηη εμεγεί), θαζψο εκθαλίδνληαη δηραζκέλνη ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε.  

 

Πεδίν Α.2 Απνδνρή ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξώπνπ  

Οη θνηηεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πςειφ πνζνζηφ απνδνρήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

Δμέιημεο ηνπ Αλζξψπνπ. Φαίλεηαη δειαδή φηη απνδέρνληαη ην γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε 

εθδνρή ηνπ άλζξσπνπ εκθαλίζηεθε ζηαδηαθά απφ πξνεγνχκελεο κνξθέο σο απνηέιεζκα 

εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ζπλέβε θαη γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο ηνπ 

πιαλήηε, θαη δελ ηνλ μερσξίδνπλ σο θάηη μερσξηζηφ/ηδηαίηεξν. 
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Καηαλόεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο  

 

Πεδίν Κ.1 Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο «Δπηζηεκνληθή Θεσξία»  

Οη θνηηεηέο εκθαλίδνληαη λα κελ είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ έλλνηα ηεο Δπηζηεκνληθήο Θεσξίαο, 

θαζψο κφλν νη κηζνί δήισζαλ φηη ηελ θαηαλννχλ θαιά. Απφ ηελ άιιε φκσο, παξνπζηάδνπλ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ζπλέπεηα απαληήζεσλ ζηα δχν εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

νξηζκφ ηεο έλλνηαο, κε πνζνζηφ θαηαλφεζεο φκσο (πεξίπνπ 2 ζηνπο 3) πνιχ κηθξφηεξν απφ 

φηη ζα πεξίκελε θάπνηνο κεηά απφ 6 ρξφληα δηδαζθαιίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (θαη 

Βηνινγίαο) ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Γπκλάζην θαη Λχθεην), θαη εηδηθφηεξα απφ 

θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Θεηηθή Καηεχζπλζε ηεο Γ Λπθείνπ. 

 

Πεδίν Κ.2. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραληζκνύ ηεο Δμέιημεο κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο  

Γηεξεπλψληαο ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηηεηψλ επί ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο Δμέιημεο κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο δηαπηζηψλνπκε φηη, ελψ εκθαλίδνπλ 

πνιχ θαιή γλψζε ηνπ νξηζκνχ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο (φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν), έρνπλ εκθαλέο έιιεηκκα ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

κεραληζκνχ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ μεθαζαξίζεη πνηα 

είλαη ε κνλάδα εμέιημεο : ην άηνκν ή ν πιεζπζκφο, θαζψο εκθαλίδνπλ αληηθξνπφκελεο 

απαληήζεηο κε ην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ ζηα αληίζηνηρα εξσηήκαηα (Κ.2.4 & Κ.2.5). Πάλησο, 

θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο εμέιημε ελφο νξγαληζκνχ ζηε θχζε δελ 

έρεη ηελ έλλνηα ηεο βειηίσζεο πνπ απνδίδνπκε ζηελ ίδηα έλλνηα/δηαδηθαζία ζηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο (εμέιημε : βειηίσζε, πξφνδνο, αλαβάζκηζε), θαη δελ ζεκαίλεη πάληα βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδεη θαη ε ζε πςειφ 

πνζνζηφ δηαθσλία ηνπο κε ηελ αλαγθαηφηεηα παξνπζίαο αλψηεξνπ ζρεδηαζηή (Δπθπήο 

ρεδηαζκφο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε 

ηελ πςειή απνδνρή ηεο εμέιημεο σο επηζηεκνληθή ζεσξία θαη ηελ απφξξηςε ηεο εθδνρήο ηεο 

ζετθήο δεκηνπξγίαο (Γεκηνπξγηζκφο) ή/θαη παξέκβαζεο γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ εκθάληζε 

ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο δσήο ζηε Γε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ ελφηεηα ηεο Απνδνρήο. 

 

Πεδίν Κ.3 Γεκηνπξγία θαη εμαθάληζε εηδώλ κέζσ εμέιημεο  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο θαίλεηαη λα κελ θαηαλννχλ φηη ηφζν ε 

εμαθάληζε φζν θαη ε δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ είλαη εδψ θαη εθαηνκκχξηα ρξφληα εμίζνπ 

ζπλερφκελεο δηαδηθαζίεο/θαηλφκελα, θαζψο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζίγνπξνη (ζε 

πνζνζηφ 90% ζρεδφλ) γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ ζήκεξα θαη ηελ χπαξμε απνδείμεσλ γηα 
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ην θαηλφκελν ηεο εμέιημεο παξά γηα ηελ εμαθάληζε εηδψλ ζην παξειζφλ (πεξίπνπ 2 ζηνπο 3). 

 

Πεδίν Κ.4 Ση εμεγεί ε Δμειηθηηθή Θεσξία 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαίλεηαη φηη ππάξρεη ηζρπξή παξαλφεζε φζνλ αθνξά ην 

αληηθείκελν ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο, θαζψο ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο γλσξίδνπλ φηη απηφ 

δελ αθνξά ηελ εκθάληζε ηεο δσήο αιιά κφλν ηελ εκθάληζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο δσήο 

ζηε Γε.  

 

Πεδίν Κ.6 Δκθάληζε Λακαξθηθώλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ 

Οη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ραξαθηεξίδνληαη επίζεο θαη απφ ηελ εκθάληζε ηζρπξψλ 

ιακαξθηθψλ αληηιήςεσλ θαη παξαλνήζεσλ θαζψο : 

α) ζε φ,ηη αθνξά ηηο εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο «Κιεξνλφκεζεο ησλ 

Δπίθηεησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ», δελ εκθαλίδνπλ ζπλέπεηα ζσζηψλ απαληήζεσλ (ζηελ 

κηα εξψηεζε είλαη 60%, ελψ ζηελ άιιε 90%), γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε 

παξαλφεζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη είλαη αξθεηά εληππσζηαθφ, εάλ ιεθζεί ππφςε φηη 

πξφθεηηαη γηα πξψελ καζεηέο ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο πνπ ζηε Γ’ Λπθείνπ ζηελ 

Βηνινγία Καηεχζπλζεο δηδάρζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ ηελ έλλνηα ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο (Γελεηηθή θαη Μεληειηθή Κιεξνλνκηθφηεηα), θαη  

β) ζε φ,ηη αθνξά θαη ηηο δχν εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηελ πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπο ηεο 

«Αξρήο ηεο Υξήζεο θαη Αρξεζίαο» ηνπ Λακάξθ, ιηγφηεξν απφ ην 30% απηψλ 

ηνπνζεηνχληαη επηζηεκνληθά ζσζηά, εληππσζηαθά ρακειφ πνζνζηφ (γηα ηνλ ίδην ιφγν 

πνπ πξναλαθέξζεθε), γεγνλφο πνπ επίζεο αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε αληίζηνηρεο 

ηζρπξήο παξαλφεζεο. 

 

Πεδίν Κ.7 Δκθάληζε ηειενινγηθώλ εξκελεηώλ ησλ θαηλνκέλσλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηώλ 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαίλεηαη φηη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο εμειηθηηθέο 

δηαδηθαζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξέο ηεινινγηθέο εξκελείεο. Αλαδεηθλχεηαη, δειαδή, 

κηα ηζρπξή παξαλφεζε – πνπ ζπλαληήζεθε έληνλα θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε – 

θαηά ηελ νπνία απνδίδεηαη πξφηεξνο ζθνπφο (ηέινο) ζηηο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο. Γειαδή, νη 

θνηηεηέο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη νη εμειηθηηθέο αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νξγαληζκψλ ζπκβαίλνπλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θάζε θνξά (π.ρ. νη 

κεκβξάλεο ζηα πφδηα ηεο πάπηαο δεκηνπξγνχληαη γηα λα θνιπκπά πην γξήγνξα θαη λα έρεη 

πιενλέθηεκα επηβίσζεο), θαη δελ έρνπλ αληηιεθζεί μεθάζαξα φηη, αληηζέησο, επεηδή 

ζπλέβεζαλ απηέο νη αιιαγέο, εκθαλίζηεθε θαη εδξαηψζεθε έλα πξνζαξκνζηηθφ πιενλέθηεκα 
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ζηνπο νξγαληζκνχο απηνχο (π.ρ. επεηδή εκθαλίζηεθαλ κεκβξάλεο ζηα πφδηα ηεο πάπηαο, 

κπνξνχζε λα θνιπκπά πην γξήγνξα, γεγνλφο πνπ ηεο έδσζε πιενλέθηεκα επηβίσζεο). 

 

Πεδίν Κ.8 Σξόπνο θιεξνλόκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή/θαη εκθάληζεο λέσλ  

Οη θνηηεηέο είλαη πξψελ καζεηέο ηεο Θεηηθήο Καηεχζπλζεο πνπ ζηε Γ’ Λπθείνπ ζηε 

Βηνινγία Καηεχζπλζεο δηδάρζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ παλειιαδηθά ηφζν ηελ έλλνηα ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο (Κεθ. 5 Μεληειηθή Κιεξνλνκηθφηεηα) φζν θαη ηελ έλλνηα ησλ 

κεηαιιάμεσλ (Κεθ 6. Μεηαιιάμεηο), θαη ηαπηφρξνλα ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο 

δηδάρζεθαλ ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο. Παξφια απηά, ελψ εκθαλίδνληαη λα γλσξίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαίλεηαη λα κελ έρνπλ 

μεθαζαξίζεη αθελφο ηε ζεκαζία ηνπ κεραληζκνχ ησλ κεηαιιάμεσλ ζηελ εκθάληζε λέσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ αηφκσλ, θαη αθεηέξνπ ηελ κεδεληθή επηξξνή ηεο 

εμέιημεο ζηελ αιιαγή ησλ θιεξνλνκνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ παξαλφεζε πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ην ηειεπηαίν γεγνλφο αθνξά 

ηελ εδξαησκέλε άπνςή ηνπο φηη απηφ πνπ ηειηθά εμειίζζεηαη είλαη ην άηνκν θαη φρη ν 

πιεζπζκφο, φπσο δηδάρζεθαλ ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο. εκεηψλνπκε φηη ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα (παξάγξαθνο 3.1.4 «Μεξηθέο ρξήζηκεο απνζαθελίζεηο 

ζηε ζεσξία ηεο θπζηθήο επηινγήο») πνπ δηεπθξηλίδεηαη κε αθξίβεηα φηη ε κηθξφηεξε δπλαηή 

κνλάδα εμέιημεο είλαη ν πιεζπζκφο θαη φρη ην άηνκν.  

 

Πεδίν Κ.9 Καηαλόεζε ηνπ γεσινγηθνύ ρξόλνπ  

Οη θνηηεηέο ελψ θαίλεηαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ζσζηά ηελ 

ειηθία ηεο Γεο, δελ θαίλεηαη λα θαηαλννχλ ζε αληίζηνηρν πςειφ πνζνζηφ ηελ επάξθεηα 

απηνχ ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, 

κφλν 2 ζηνπο 3 πεξίπνπ ζεσξνχλ αμηφπηζηεο ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο ρξνλνιφγεζεο 

απνιηζσκάησλ θαη γεσινγηθψλ πεηξσκάησλ. εκεηψλεηαη εδψ φηη ε αδπλακία θαηαλφεζεο 

ηεο απεξαληνζχλεο ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ απφ ην επξχ θνηλφ (αιιά θαη ηνπο καζεηέο) είλαη 

κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο -πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί- γηα ηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο 

Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο.      

 

Πεδίν Κ.10 Η εμέιημεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο ρξνληθήο παξνπζίαο ηνπ ζηε Γε  

Απφ ηε ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ 

αλζξψπνπ θαίλεηαη φηη έρνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή αληίιεςε ηνπ πψο θαη πφηε εμειίρζεθε ν 

άλζξσπνο. Αλαγλσξίδνπλ φηη θαη απηφο είλαη απνηέιεζκα εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ (αλ θαη 
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εκθαλίδνληαη ζηηο απαληήζεηο θάπνηα ίρλε απφςεσλ Γεκηνπξγηζκνχ), απνδέρνληαη ηελ αξρή 

ηεο θνηλήο θαηαγσγήο ηνπ (δει. ηελ χπαξμε θνηλνχ πξνγφλνπ) κε ηα ππφινηπα ζχγρξνλα 

είδε πξσηεπφλησλ θαη γλσξίδνπλ ηε κε-ζπλχπαξμε ηζηνξηθά αλζξψπνπ θαη δεηλνζαχξσλ. 

Όκσο, ελψ θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν εκθάληζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο 

(Homo) ζηε Γε, δελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε γηα ηελ πεξίνδν εκθάληζεο ηνπ είδνπο ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ (Homo sapiens sapiens) 

 

2.Γεπηεξεύνληα εξσηήκαηα 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Βηνινγία ηεο Γ’ Λπθείνπ αλήθε ζηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ Βηνιφγνπ (77%) θαη ην ππφινηπν 23% κνηξαδφηαλ ζε πέληε άιιεο εηδηθφηεηεο 

(Φπζηθνί, Υεκηθνί , Γεσιφγνη, Γεσπφλνη θαη Ηρζπνιφγνο), εθ ησλ νπνίσλ ηζρπξφ γλσζηηθφ 

ππφβαζξν γηα ηελ εμέιημε (ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπο) έρνπλ κφλνη νη Βηνιφγνη θαη νη 

Γεσιφγνη. Απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε βξέζεθε φηη  

 ΓΔΝ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ Απνδνρή ηεο Θεσξίαο 

ηεο Δμέιημεο κε βάζε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δίδαμε ηελ Βηνινγία 

ζηνπο εξσηνχκελνπο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, δειαδή θαίλεηαη φηη νη 

καζεηέο απνδέρνληαη ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο αλεμάξηεηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνπο ηε δίδαμε.  

 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ Καηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο 

Δμέιημεο  εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, δειαδή θαίλεηαη φηη ε θαηαλφεζε ηεο 

Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο απφ ηνπο καζεηέο επεξεάδεηαη απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνπο ηε δίδαμε. Παξφια απηά, δελ έγηλε μεθάζαξε ππεξνρή κηαο 

εηδηθφηεηαο έλαληη ηεο άιιεο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπγθξίζεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεοκ φπσο π.ρ. ην κηθξφ δείγκα ησλ ππνινίπσλ 

εηδηθνηήησλ εθηφο ησλ Βηνιφγσλκ θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

 

Οκνίσοκ φηαλ θξηηήξην ηέζεθε ν βαζκφο παξαθνινχζεζεο απφ ηνπο καζεηέο (κεγάινο, 

κέηξηνο, κηθξφο ή θαζφινπ) ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

«Δμέιημεο» ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2017-2018κ βξέζεθε φηη 

 ΓΔΝ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ Απνδνρή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, δειαδή θαίλεηαη φηη νη καζεηέο απνδέρνληαη ηελ 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο αλεμάξηεηα ηνπ εάλ θαη πφζν παξαθνινχζεζαλ ηηο αληίζηνηρεο 

δηδαζθαιίεο ηνπ θαζεγεηή ηνπο, ελψ  
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 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ Καηαλφεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Δηδηθφηεξα, ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

εληνπίδεηαη κεηαμχ απηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ θαλνληθά φια ηα καζήκαηα ηνπ 

θαζεγεηή ηνπο θαη απηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ειάρηζηα ή θαλέλα κάζεκα ηνπ 

θαζεγεηή ηνπο. 

 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη δελ δηδάρζεθαλ φινη νη καζεηέο ην θεθάιαην ηεο Δμέιημεο κε 

ηελ ίδηα ζεηξά ζηελ Γ Λπθείνπ, θαζψο ππήξμαλ εθπαηδεπηηθνί (13%) πνπ απνθάζηζαλ λα 

κελ αθνινπζήζνπλ ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπο ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά θεθαιαίσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Σν κεγαιχηεξν, φκσο, πνζνζηφ ησλ καζεηψλ (69%) ην δηδάρζεθε ηξίην 

θαη ηειεπηαίν θαηά ζεηξά θεθάιαην ηεο χιεο (φπσο πξνβιέπεηαη θαλνληθά), πνπ ρξνληθά 

φκσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (ζπλήζσο Μάξηην-Μάην), 

θαηά ην νπνίν εκθαλίδεηαη έληνλν ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο απνπζίαο απφ ηα καζήκαηα 

απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ ελφςεη ησλ παλειιαδηθψλ ηνπο εμεηάζεσλ.  Παξφια απηά, 

βξέζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα, φηαλ θξηηήξην ηίζεηαη ε ζεηξά δηδαζθαιίαο (πξψην, δεχηεξν ή ηξίην θαηά ζεηξά) ηνπ 

Κεθαιαίνπ 3 «Δμέιημε» ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ Λπθείνπ, ηφζν φζνλ αθνξά 

ηελ Απνδνρή φζν θαη ηελ Καηαλφεζε ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο. 

 

Οκνίσο, βξέζεθε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ Απνδνρή  φζνλ θαη ηελ Καηαλφεζε 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δμέιημεο 

 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα απνδέρνληαη ηε Θεσξία ηεο 

Δμέιημεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ηελ θαηαλννχλ, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε ηελ 

βηβιηνγξαθία (Bishop & Anderson 1990, Demastes et al 1995a, Hokayem & BouJaoude 

2008, Gregory 2009, Yasri & Manct 2015, Mead et al 2017, Tavares & Bobrowski 2018, 

Prinou et al 2005, Πξίλνπ θα άιινη 2007, Αζαλαζίνπ & Παπαδνπνχινπ 2009, Αζαλαζίνπ 

2009, Λαδαξίδεο θαη άιινη 2009, Καηάθνο θαη άιινη 2011, Athanasiou et al 2012, Stasinakis 

& Athanasiou 2009 & 2016). Μάιηζηα, ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο, δειαδή φζν απμάλεη ε θαηαλφεζή ηεο ηφζν απμάλεη θαη ην 

επίπεδν απνδνρήο ηεο, θάηη πνπ επίζεο επηβεβαηψλεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο (Gregory 2009, 

Demastes et al 1995a, Bishop & Anderson 1990, Mead et al 2017, Tavares & Bobrowski 
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2018, Αζαλαζίνπ & Παπαδνπνχινπ 2009, Αζαλαζίνπ 2009, Athanasiou et al 2012,) αιιά 

φρη ζε φιεο.  

 

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ε «Απνδνρή» δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνγξαθηθέο 

παξακέηξνπο πνπ εμεηάζηεθαλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη αλεμάξηεηε : 

α) απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνπο δίδαμε ζηε Γ Λπθείνπ,  

β) ηνλ βαζκφ παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο,  

γ) ηε ζεηξά δηδαζθαιία ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο 

Γ Λπθείνπ «Κεθαιαίν 3 Δμέιημε» θαη  

δ) ην θχιν ησλ θνηηεηψλ 

Αληηζέησο, ε «Καηαλφεζε» επεξεάδεηαη απφ δπν δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

α) απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνπο δίδαμε ζηε Γ Λπθείνπ θαη 

β) ηνλ βαζκφ παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο, 

Γεληθά, θαίλεηαη λα πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθνχο παξακέηξνπο, πνπ ελψ θαίλεηαη λα 

έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο καζεηέο θαίλεηαη ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε λα είλαη αζζελήο ε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε (Gregory 2009, Demastes et 

al 1995a, Bishop & Anderson 1990), νπφηε θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ μερσξηζηά απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο εξεπλεηέο. 

 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο, ηε ζηηγκή πνπ νπζηαζηηθά έξρνληαη γηα 

πξψηε θνξά ζε επαθή θαη δηδάζθνληαη ηε Θεσξία ηεο Δμέιημεο ζηε Βηνινγία ηεο Γ Λπθείνπ, 

έρνπλ ήδε αξθεηά θαηαζηαιαγκέλεο απφςεηο πεξί απνδνρήο (ή κε) ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, επεξεαζκέλνη ηφζν απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο φζν θαη 

απφ ηηο  πνιιέο παξαλνήζεηο ηνπο. Παξαλνήζεηο πνπ, φπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία, πξνέξρνληαη είηε απφ ηηο δηαηζζεηηθέο ηνπο αληηιήςεηο είηε απφ ηε ζπλνιηθή 

έιιεηςε επηζηεκνληθήο γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είηε απφ άιιεο αηηίεο, έρνπλ ηε βάζε ηνπο 

ζηελ παηδηθή ειηθία θαη παξακέλνπλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία (Bishop & Anderson 1990, 

Gregory 2009, Beardsly 2004, Smith 2010, Yasri 2014, Carte & Wiles 2014, Yates & Marek 

2015, Keskin & Kose 2015 & 2017, Coley & Taner 2015, Stern et al 2018, Kampourakis et 

al 2012, Kampourakis & Zozga 2007 & 2008, Πξίλνπ θαη άιινη 2003, Πξίλνπ & Υαιθηά 

20006). Σφζν νη παξαλνήζεηο φζν θαη ε επηζηεκνληθή γλψζε θαίλεηαη δχζθνια λα αιιάδνπλ 

ζηνλ κηθξφ ρξφλν (2-3 κήλεο δηδαζθαιίαο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε) πνπ νη καζεηέο 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηε δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο ζηε Γ Λπθείνπ. Οη θνηηεηέο εκθαλίδνπλ 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         139 

έληνλεο ιακαξθηθέο αληηιήςεηο (απνδνρή ηεο ρξήζεο-αρξεζίαο θαη ηεο αξρήο ηεο 

θιεξνλφκεζεο ησλ επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ) θαη ηζρπξή ηεινινγηθή ζθέςε, αλ θαη 

πξφθεηηαη γηα πξψελ καζεηέο ηεο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο πνπ έρνπλ πνιχ θαιφ ππφβαζξν 

γελεηηθήο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δκθαλίδνπλ επίζεο ίρλε 

Γεκηνπξγηζκνχ ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Ζ αδχλακε επίδξαζε ηεο ειάρηζηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

εμέιημεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν ζηελ αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ φηη απηή (ε δηδαζθαιία ηεο 

εμέιημεο) είλαη απνηειεζκαηηθή, κφλν φηαλ αληηκεησπίδεη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ 

(Stern et al 2018, Barnes et al 2017, Nehm & Reilly 2007), αληηκεησπίδεη ηε ζρέζε 

ζξεζθείαο-επηζηήκεο (Yasri & Mancy 2015, Manwaring et al 2018, Dunk et al 2017), 

επελδχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο (Nadelson & Hardy 2015, Dunk et al 

2017, Cofre et al 2017, Athanasiou et al 2012), ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνδείμεσλ (Yasri & 

Mancy 2015, Wiles 2014) θαη ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (Beardsly 2004, 

Barnes & Brownwell 2018, Mead et al 2017, Nehm & Reilly 2007, Demaste et al 1995, 

Kampourakis & Zozga 2007, Καηάθνο θαη άιινη 2013) πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηε κεησπηθή 

δηδαζθαιία πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν.  

 

Δηδηθά γηα ην ειιεληθφ ζρνιείν ππάξρεη ζαθήο αλάγθε ελίζρπζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Δμέιημεο αιιά θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Prinou et al 2005, Πξίλνπ θαη Υαιθηά 

2006, Πξίλνπ 2008, Αζαλαζίνπ & Παπαδνπνχινπ 2009, Prinou et al 2011, Stasinakis & 

Athanasiou 2009 & 2016, Βελέηεο 2017), γηα λα είλαη απηή πην απνηειεζκαηηθή. Ο 

Αιαρηψηεο (2009) πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ δηδαθηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αχμεζε ηνπ καζεζηαθνχ νθέινπο ησλ καζεηψλ θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο εμέιημεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα: 

 ηε δηδαρή νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ηεο κνληέξλαο βηνινγίαο επελδπκέλνπ κε 

εμειηθηηθέο πξνεθηάζεηο-δηαζπλδέζεηο, γηα λα έρεη λφεκα 

 ηελ αλάδεημε ηεο ζρέζεο ηεο εμέιημεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζπλαθφινπζα κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ 

 ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξσηνβνπιηαθήο δξάζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα λα αμηνπνηεί 

παξαδείγκαηα απφ ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ ή απφ δεκνθηιή ΜΜΔ 

 ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη ε εμέιημε δελ 

εξεπλάηαη κφλν ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε, αιιά κπνξεί λα παξαηεξεζεί άκεζα θαη 

ζην εξγαζηήξην ή ζην πεδίν 

 ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηε ζεκαζία ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο πάλσ ζηελ 
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νπνία δξα ε θπζηθή επηινγή 

 ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο απφ ηελ επνρή ηνπ Γαξβίλνπ σο 

ζήκεξα ε εμέιημε δελ είλαη ζπλψλπκε ηεο θπζηθήο επηινγήο, θαζψο ππάξρεη θαη ε 

γελεηηθή παξέθθιηζε πνπ αιιάδεη ηπραία νξηζκέλεο γνληδηαθέο ζπρλφηεηεο 

 ηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηηο παξαηεξήζηκεο κεγάιεο 

εμειηθηηθέο αιιαγέο, θαζψο νη καζεηέο απνδέρνληαη πην εχθνια φηη ε εμέιημε 

ζπκβαίλεη ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε 

δσή ζηε Γε έρεη ηζηνξία θνληά ζηα 4 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα 

Καηαιήγεη φηη φια ηα παξαπάλσ απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο ε 

δηαζεκαηηθή, θαζψο θαη φηη απαηηνχλ επίζεο πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη θφπν απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, αιιά ζεκεηψλεη φηη «… πξνζθέξνπλ θαη πεξηζζόηεξε ηθαλνπνίεζε γηα όπνηνλ 

βνύιεηαη λα είλαη κεγάινο δάζθαινο πνπ εκπλέεη· ν θαιόο δάζθαινο δελ αξθεί» (Αιαρηψηεο, 

2009) 

 

8.1 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είρε λα θάλεη κε ην δείγκα ηεο θαη ηε γεληθή 

απξνζπκία ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ησλ ηεζζάξσλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, παξ’ φιεο ηηο εθθιήζεηο πνπ ηνπο έγηλαλ, κε απνηέιεζκα λα 

ζπγθεληξσζνχλ 240 εξσηεκαηνιφγηα ζε έλα δείγκα πεξίπνπ 500 θνηηεηψλ. Έλα αθφκα 

δήηεκα ήηαλ ε επηινγή ησλ δηαηππψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο έπξεπε λα 

αληηζηνηρνχλ ζηελ χιε ηεο Βηνινγίαο πνπ δηδάρζεθαλ ζηε Γ Λπθείνπ. Γη απηφ θαη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνχζηα ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, αιιά έγηλε κηα 

επηινγή ησλ πην θαηάιιεισλ δηαηππψζεσλ ηνπο, θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε λέεο δηαηππψζεηο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηελ ηάμε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο Δμέιημεο ζηε Γ Λπθείνπ. Σέινο, δελ ήηαλ δπλαηφ –ρξνληθά- λα 

αμηνινγεζνχλ νη ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ πξηλ ηε δηδαζθαιία απηήο ζηε Γ Λπθείνπ ψζηε λα 

γίλεη ε ζρεηηθή ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ. 

 

8.2 Πξννπηηθέο ηεο έξεπλαο 

Καζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο, 

πνπ είλαη ηα κνλαδηθά ίζσο Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ζηα νπνία δηδάζθεηαη αλαιπηηθά ε 

Θεσξία ηεο Δμέιημεο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κηα ζχγθξηζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

απφςεσλ απηψλ ησλ ίδησλ θνηηεηψλ ζε κεγαιχηεξν έηνο (π.ρ. ζην 3
ν
 ή ζην 4

ν
 ) θαη κεηά ηε 

δηδαζθαιία απηήο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηδαζθαιία ηεο 
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Δμειηθηηθήο Θεσξίαο ζην εθάζηνηε Σκήκα Βηνινγίαο. Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε 

θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ απηψλ ησλ ίδησλ θνηηεηψλ έλα ρξφλν κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ηνπο, γηα λα δηεξεπλεζεί εάλ δηαηεξνχληαη ή ζηαδηαθά αιιάδνπλ πάιη νη απφςεηο 

ηνπο. 
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https://www.iefimerida.gr/news/346379/o-erntogan-ta-evale-kai-me-ton-darvino-den-tha-didasketai-i-theoria-tis-exelixis-sta
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10 Παξαξηήκαηα 

 

 

 

Παξάξηεκα 1. Οη δηαηππώζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά ελόηεηα θαη αλά πεδίν 

έξεπλαο. 

Παξάξηεκα 2. Οη δηαηππώζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά ζεηξά εκθάληζεο ζην 

εξσηεκαηνιόγην. 

Παξάξηεκα 3. Σν εξσηεκαηνιόγην ησλ θνηηεηώλ. 

Παξάξηεκα 4. Σα απνηειέζκαηα ζηελ ελόηεηα «Απνδνρή» 

Παξάξηεκα 5. Σα απνηειέζκαηα ζηελ ελόηεηα «Καηαλόεζε» 
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Παξάξηεκα 1. Οη δηαηππώζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά ελόηεηα θαη αλά πεδίν έξεπλαο. 

 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         157 

 

 

 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         158 

Παξάξηεκα 2. Οη δηαηππώζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά ζεηξά εκθάληζεο ζην εξσηεκαηνιόγην. 

 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         159 

 

 

 

 

 

 

 



  Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Πνιχδνο Αζαλάζηνο         160 

 

Παξάξηεκα 3. Σν εξσηεκαηνιόγην ησλ θνηηεηώλ. 

ηάζεηο θαη απόςεηο πξσηνεηώλ θνηηεηώλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο έλαληη ηεο Δμειηθηηθήο 

Θεσξίαο 
 

Αγαπεηνί/ηέο θνηηεηέο/ηξηεο, 

Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κνπ, πνπ εθπνλείηαη ζην 

Π.Μ.. «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ» ζην Αιεμάλδξεην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ησλ 

Σκεκάησλ Βηνινγίαο έλαληη ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο, ιίγνπο κφλν κήλεο αθφηνπ ηε δηδάρζεθαλ ζηε Βηνινγία Γεληθήο 

Παηδείαο ηεο Ρ Λπθείνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. 

Παξαθαιψ δηαβάζηε θάζε εξψηεζε πξνζεθηηθά, θαη ζεκεηψζηε εάλ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε ή δελ γλσξίδεηε, 

επηιέγνληαο ηελ αλάινγε απάληεζε ζηε ζρεηηθή θφξκα. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν, νη απαληήζεηο ζαο απζηεξά 

εκπηζηεπηηθέο, θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη πνιχηηκε. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. σζηή απάληεζε είλαη ε 

εηιηθξηλήο απάληεζε. Γηαβάζηε ηελ θάζε πξφηαζε θαη ζεκεηψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη. Ο ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο δελ μεπεξλά ηα 10 ιεπηά. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Με εθηίκεζε 

ΠΟΛΤΕΟ Γ. ΑΘΑΝΑΗΟ Δθπαηδεπηηθφο 

ΠΔ04.04 Βηνιφγνο M.Sc. Environmental 

Studies Email: tPolizos71@gmail.com 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
1. εκεηψζηε ην θχιν ζαο: * 

(   ) Ο Άξξελ 

(  ) Θήιπ 

2. Δίζηε θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ...: * 

( ) Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Δ.Κ.Π.Α.) 

( ) Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.) 

( ) Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

( ) Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

3. Απνθνηηήζαηε απφ Λχθεην...: * 

(  ) Αζήλαο 

( ) Θεζζαινλίθεο 

( )  Πάηξαο 

( ) Ζξαθιείνπ 

( ) άιιεο πξσηεχνπζαο λνκνχ 

( ) άιιεο επαξρηαθήο πφιεο 

( ) Other: 

4. Πνηα ήηαλ ε εηδηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζαο δίδαμε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ζηελ Γ' Λπθείνπ;* 

( ) Βηνιφγνο 

( ) Φπζηθφο 

( ) Υεκηθφο 

( ) Γεσιφγνο 

( ) Other: 

mailto:tpolizos71@gmail.com
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5. Απφ ηα 3 θεθάιαηα ηεο χιεο ηνπ βηβιίνπ ηεο Βηνινγίαο Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ' Λπθείνπ, ην θεθάιαην 3 "Δμέιημε" , ην 

δηδαρζήθαηε...: * 

( ) πξψην θαηά ζεηξά 

( ) δεχηεξν θαηά ζεηξά 

( ) ηξίην θαηά ζεηξά 

( ) δελ ην δηδαρζήθαηε θαζφινπ 

6. Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ 3 "Δμέιημε" παξαθνινπζήζαηε ...: * 

( ) φια ηα καζήκαηα ηνπ θαζεγεηή ζαο θαλνληθά 

( ) ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ θαζεγεηή ζαο 

( ) ιίγα κφλν καζήκαηα ηνπ θαζεγεηή ζαο 

( ) θαλέλα ή ζρεδφλ θαλέλα κάζεκα ηνπ θαζεγεηή ζαο 

 

ΚΤΡΗΧ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 
1. Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

2. Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά/κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ, φηαλ απηφ αιιάδεη. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

3. Σα πεξηζζφηεξα είδε νξγαληζκψλ πνπ έδεζαλ ζην παξειζφλ ζήκεξα έρνπλ εμαθαληζηεί.* 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

4. Καηαλνψ πνιχ θαιά ηελ έλλνηα ηεο "Δπηζηεκνληθήο Θεσξίαο". * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

5. Ζ Δμέιημε ησλ νξγαληζκψλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο απνηειεί απιά κηα ππφζεζε, νπφηε δελ είλαη κηα 

αμηφπηζηε/ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε γηα ηελ εμέιημε ηνπο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

6. Ζ εμέιημε ελφο νξγαληζκνχ ζπλεπάγεηαη πάληα βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

7. Ο κεραληζκφο ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο, επεηδή πξνυπνζέηεη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαζψο θαη κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, νδεγεί ζηελ εμέιημε ησλ αηφκσλ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

8. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνγφλσλ έρνπλ θιεξνδνηεζεί ζε απηνχο απφ ηνπο γνλείο ηνπο.* 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

9. Ο Πξψηνο Άλζξσπνο (Homo habilis) πνπ βξέζεθε λα δεη ζηε Γε έρεη ειηθία: * 

(  ) 10.000 έηε  (     )  2.000.000 έηε            (    ) 30.000.000 έηε 

10. Ζ Γαξβηληθή Δμειηθηηθή Θεσξία εμεγεί ζσζηά ηελ παξνχζα πνηθηινκνξθία ηεο δσήο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

11. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο (Homo sapiens) πξνήιζε κέζσ εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ειέγρνληαλ απφ ην Θεφ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

12. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνθηηέηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί ζηηο επφκελεο 

γεληέο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

13. Μηα επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ εμεγεί έλα θπζηθφ θαηλφκελν είλαη απιά κηα ππφζεζε. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

14. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρεη ζήκεξα αθξηβψο ηελ ίδηα κνξθή πνπ είρε φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηνλ 

πιαλήηε (άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ). * 
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28/12/2018 ( )ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

15. Ζ «επηβίσζε ηνπ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλνπ» ζηελ νπζία ζεκαίλεη «φηη κφλν ν ηζρπξφο επηβηψλεη».  

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

16. Ζ ειηθία ηεο Γεο είλαη: * 

( ) 10.000 έηε  (    ) 6.000.000 έηε               (   ) 4.500.000.000 έηε 

17. Γελ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ε εμέιημε ησλ εηδψλ ζπλέβε ή ζπκβαίλεη. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

18. Ζ εκθάληζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ γίλεηαη ηπραία. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

19. Απηφ πνπ εμειίζζεηαη είλαη ν πιεζπζκφο θαη φρη ηα κεκνλσκέλα άηνκα. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

20. Ζ ζεσξία πσο ε δσή δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Θεφ ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζαλ επηζηεκνληθή ζεσξία ζην 

ζρνιείν. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

21. Ο άλζξσπνο εμειίρζεθε φπσο φινη νη νξγαληζκνί απφ πξνγελέζηεξεο κνξθέο δσήο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

22. Έλα πνιχπινθν φξγαλν φπσο ην κάηη δελ κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη κέζσ ηεο εμέιημεο αιιά κφλν ππφ ηελ επίβιεςε 

αλψηεξνπ ζρεδηαζηή. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

23. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνγφλσλ είλαη πάληα ν κέζνο φξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γνλέσλ ηνπο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

24. Γηα λα δξάζεη ε εμέιημε απαηηείηαη λα πξνυπάξρεη πνηθηινκνξθία ραξαθηεξηζηηθψλ αλάκεζα ζηα άηνκα ηνπ 

είδνπο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

25. Δμέιημε ζεκαίλεη ζε ηειηθή αλάιπζε "δηαθνξνπνίεζε απφ ην ππάξρνλ". * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

26. Ζ Δμειηθηηθή Θεσξία πξνζπαζεί λα εμεγήζεη εάλ ππάξρεη ε εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ ή φρη. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

27. Μηα επηζηεκνληθή ζεσξία είλαη κηα νκάδα ππνζέζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ επαλεηιεκκέλα θαη δελ απνξξίθζεθαλ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

28. Οη επηζηεκνληθέο κέζνδνη ρξνλνιφγεζεο ησλ απνιηζσκάησλ θαη ησλ γεσινγηθψλ πεηξσκάησλ είλαη αμηφπηζηεο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧΧ 

29. Δάλ δχν βνξεηνεπξσπαίνη γνλείο κε αλνηρηφ ρξψκα δέξκαηνο κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ Αθξηθή θαη απνθηήζνπλ "καχξηζκα", 

ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη πην "καπξηζκέλα" απφηη ήηαλ (αξρηθά) νη γνλείο ηνπο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

30. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο (Homo sapiens sapiens) έρεη κηα ειηθία παξνπζίαο ζηε Γε: * 

 (   ) 250.000 έηε  (    ) 35.000 έηε  (    ) 3.000 έηε 

31. Νέα είδε νξγαληζκψλ δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο (αθφκα θαη ζήκεξα). * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

32. Ο άλζξσπνο θαη ν ρηκπαηδήο εμειίρζεθαλ απφ θάπνην θνηλφ πξφγνλν ηεο νκάδαο ησλ πξσηεπφλησλ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

33. Ζ εμέιημε γηα λα ζπκβεί απαηηεί ζπζζψξεπζε θιεξνλνκήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ εδξαησζεί ζηνπο 

πιεζπζκνχο δηαδνρηθψλ γελεψλ κέζσ ηεο δξάζεο ηεο θπζηθήο επηινγήο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

34. Ο ξφινο ηεο δεκηνπξγίαο κεκβξαλψλ ζηα πφδηα ηεο πάπηαο έρεη ζαλ ζθνπφ λα ηελ θάλεη λα θνιπκπά πην γξήγνξα 
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πξνθεηκέλνπ λα ζπιιακβάλεη ηελ ηξνθή ηεο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

35. Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο ησλ νξγαληζκψλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζαλ επηζηεκνληθή 

ζεσξία ζην ζρνιείν. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

36. Ζ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία ηεο δσήο ζηε Γε δελ κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη κέζσ ηεο εμέιημεο αιιά κφλν ππφ ηελ 

επίβιεςε αλψηεξνπ φληνο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

37. Ζ εμέιημε απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ζπκβεί, γη απηφ είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζεί άκεζα. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

38. Οη πξψηνη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο δεηλφζαπξνπο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

39. Ζ εγθαζίδξπζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ην πεξηβάιινλ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

40. Ζ Δμειηθηηθή Θεσξία εμεγεί ζσζηά θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηεο δσήο αιιά θαη ηελ εκθάληζε ηεο ζηε Γε.* 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

41. Ζ εμέιημε κπνξεί λα αιιάμεη ηα θιεξνλνκνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ελφο νξγαληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

42. Ζ Γε είλαη αξθεηά κεγάιε ειηθηαθά ψζηε λα έρεη ζπκβεί ε εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

43. Έλα φξγαλν αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλέρεηα, ζηγά - ζηγά εμαθαλίδεηαη ιφγσ ηεο αρξεζίαο ηνπ θαη νη επφκελεο 

γεληέο πηζαλφλ λα κελ ην έρνπλ. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

44. Με ηε Φπζηθή Δπηινγή επηιέγνληαη ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επηβίσζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ (θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα). * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

45. Ζ εμέιημε νδεγεί πάληα ζηε δεκηνπξγία λένπ είδνπο (εηδνγέλεζε). * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

46. Ο άλζξσπνο εμειίρζεθε απφ ηνπο ζεκεξηλνχο πηζήθνπο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 

47. Όιεο νη πάπηεο ζε κηα κηθξή ιίκλε έρνπλ ηα δάθηπια ησλ πνδηψλ ηνπο ελσκέλα κε κεκβξάλεο. Ζ ιίκλε απνμεξαίλεηαη 

ηειείσο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη απφγνλνη ησλ παπηψλ ζα εμειηρζνχλ ψζηε λα κελ έρνπλ θαζφινπ κεκβξάλεο 

αλάκεζα ζηα δάθηπια ησλ πνδηψλ ηνπο. * 

( ) ΤΜΦΧΝΧ  (     ) ΓΗΑΦΧΝΧ                  (     ) ΓΔΝ ΞΔΡΧ 
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Παξάξηεκα 4. Σα απνηειέζκαηα ζηελ ελόηεηα «Απνδνρή» 

Α.1.1 (ΔΡ-5). Ζ Δμέιημε ησλ νξγαληζκώλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο απνηειεί 

απιά κηα ππόζεζε, νπόηε δελ είλαη κηα αμηόπηζηε/ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε γηα ηελ 

εμέιημε ηνπο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 23 9,6 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 188 78,3 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 29 12,1 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Α.1.2 (ΔΡ-20). Ζ ζεσξία πσο ε δσή δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Θεό ζα πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη ζαλ επηζηεκνληθή ζεσξία ζην ζρνιείν. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 29 12,1 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 178 74,2 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 33 13,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Α.1.3 (ΔΡ-35). Ζ Θεσξία ηεο Δμέιημεο ησλ νξγαληζκώλ κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο 

ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζαλ επηζηεκνληθή ζεσξία ζην ζρνιείν.  

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 9 3,8 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 210 87,5 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 21 8,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Α.1.4 (ΔΡ-1).Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο εμέιημεο ησλ 

εηδώλ. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 4 1,7 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 222 92,5 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 14 5,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Α.1.5 (ΔΡ-10). Ζ Γαξβηληθή Δμειηθηηθή Θεσξία εμεγεί ζσζηά ηελ παξνύζα  

πνηθηινκνξθία ηεο δσήο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 52 21,7 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 129 53,8 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 59 24,6 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Α.1.6 (ΔΡ-36). Ζ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία ηεο δσήο ζηε Γε δελ κπνξεί λα έρεη 

πξνέιζεη κέζσ ηεο εμέιημεο αιιά κόλν ππό ηελ επίβιεςε αλώηεξνπ όληνο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 16 6,7 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 195 81,3 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 29 12,1 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Α.2.1 (ΔΡ-14). Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο έρεη ζήκεξα αθξηβώο ηελ ίδηα κνξθή πνπ είρε 

όηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηνλ πιαλήηε (άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ). 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 7 2,9 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 227 94,6 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 6 2,5 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Α.2.2 (ΔΡ-21). Ο άλζξσπνο εμειίρζεθε όπσο όινη νη νξγαληζκνί από πξνγελέζηεξεο 

κνξθέο δσήο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 16 6,7 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 215 89,6 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 9 3,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Παξάξηεκα 5. Σα απνηειέζκαηα ζηελ ελόηεηα «Καηαλόεζε» 

Κ.1.1 (ΔΡ-4). Καηαλνώ πνιύ θαιά ηελ έλλνηα ηεο "Δπηζηεκνληθήο Θεσξίαο". 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

ΤΜΦΧΝΧ 115 47,9 

ΓΗΑΦΧΝΧ 36 15,0 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 89 37,1 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.1.2 (ΔΡ-13). Μηα επηζηεκνληθή ζεσξία πνπ εμεγεί έλα θπζηθό θαηλόκελν είλαη 

απιά κηα ππόζεζε. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 58 24,2 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 144 60,0 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 38 15,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.1.3 (ΔΡ-27). Μηα επηζηεκνληθή ζεσξία είλαη κηα νκάδα ππνζέζεσλ πνπ 

ειέγρζεθαλ επαλεηιεκκέλα θαη δελ απνξξίθζεθαλ. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 41 17,1 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 152 63,3 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 47 19,6 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.2.1 (ΔΡ-6). Ζ εμέιημε ελόο νξγαληζκνύ ζπλεπάγεηαη πάληα βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 51 21,3 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 175 72,9 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 14 5,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Κ.2.3 (ΔΡ-44). Με ηε Φπζηθή Δπηινγή επηιέγνληαη ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ πνπ 

έρνπλ κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο επηβίσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ 

(θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλα). 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 10 4,2 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 223 92,9 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 7 2,9 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.2.4 (ΔΡ-7). Ο κεραληζκόο ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο, επεηδή πξνϋπνζέηεη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ θαζώο θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, νδεγεί 

ζηελ εμέιημε ησλ αηόκσλ. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 155 64,6 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 47 19,6 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 38 15,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.2.5 (ΔΡ-19). Απηό πνπ εμειίζζεηαη είλαη ν πιεζπζκόο θαη όρη ηα κεκνλσκέλα 

άηνκα. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 51 21,3 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 160 66,7 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 29 12,1 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.2.6 (ΔΡ-33). Ζ εμέιημε γηα λα ζπκβεί απαηηεί ζπζζώξεπζε θιεξνλνκήζηκσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρνπλ εδξαησζεί ζηνπο πιεζπζκνύο δηαδνρηθώλ γελεώλ 

κέζσ ηεο δξάζεο ηεο θπζηθήο επηινγήο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 16 6,7 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 176 73,3 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 48 20,0 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Κ.2.7 (ΔΡ-24). Γηα λα δξάζεη ε εμέιημε απαηηείηαη λα πξνϋπάξρεη  πνηθηινκνξθία 

ραξαθηεξηζηηθώλ αλάκεζα ζηα άηνκα ηνπ είδνπο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 55 22,9 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 147 61,3 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 38 15,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.2.8 (ΔΡ-22). Έλα πνιύπινθν όξγαλν όπσο ην κάηη δελ κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη 

κέζσ ηεο εμέιημεο αιιά κόλν ππό ηελ επίβιεςε αλώηεξνπ ζρεδηαζηή. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 14 5,8 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 203 84,6 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 23 9,6 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.3.1 (ΔΡ-17). Γελ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη ε εμέιημε ησλ εηδώλ ζπλέβε ή 

ζπκβαίλεη. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 12 5,0 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 212 88,3 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 16 6,7 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.3.2 (ΔΡ-3). Σα πεξηζζόηεξα είδε νξγαληζκώλ πνπ έδεζαλ ζην παξειζόλ ζήκεξα 

έρνπλ εμαθαληζηεί. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 50 20,8 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 154 64,2 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 36 15,0 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Κ.3.3 (ΔΡ-31). Νέα είδε νξγαληζκώλ δεκηνπξγνύληαη ζπλερώο (αθόκα θαη ζήκεξα). 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 9 3,8 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 214 89,2 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 17 7,1 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.4.2 (ΔΡ-40). Ζ Δμειηθηηθή Θεσξία εμεγεί ζσζηά θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηεο 

δσήο αιιά θαη ηελ εκθάληζε ηεο ζηε Γε. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 64 26,7 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 103 42,9 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 73 30,4 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.6.1 (ΔΡ-12). Έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ απνθηηέηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ελόο αλζξώπνπ κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί ζηηο επόκελεο γεληέο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 73 30,4 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 142 59,2 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 25 10,4 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.6.2 (ΔΡ-29). Δάλ δύν βνξεηνεπξσπαίνη γνλείο κε αλνηρηό ρξώκα δέξκαηνο 

κεηαλαζηεύζνπλ ζηελ Αθξηθή θαη απνθηήζνπλ "καύξηζκα", ηα παηδηά ηνπο ζα 

είλαη πην "καπξηζκέλα" απ΄όηη ήηαλ (αξρηθά) νη γνλείο ηνπο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 13 5,4 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 215 89,6 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 12 5,0 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Κ.6.3 (ΔΡ-43). Έλα όξγαλν αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλέρεηα, ζηγά – ζηγά 

εμαθαλίδεηαη ιόγσ ηεο αρξεζίαο ηνπ θαη νη επόκελεο γεληέο πηζαλόλ λα κελ ην 

έρνπλ. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 138 57,5 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 70 29,2 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 32 13,3 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.6.4 (ΔΡ-47). Όιεο νη πάπηεο ζε κηα κηθξή ιίκλε έρνπλ ηα δάθηπια ησλ πνδηώλ 

ηνπο ελσκέλα κε κεκβξάλεο. Ζ ιίκλε απνμεξαίλεηαη ηειείσο. Με ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ νη απόγνλνη ησλ παπηώλ ζα εμειηρζνύλ ώζηε λα κελ έρνπλ θαζόινπ 

κεκβξάλεο αλάκεζα ζηα δάθηπια ησλ πνδηώλ ηνπο 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 107 44,6 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 63 26,3 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 70 29,2 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

 
  

Κ.7.1 (ΔΡ-2). Έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά/κνξθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ, όηαλ 

απηό αιιάδεη. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 125 52,1 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 110 45,8 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 5 2,1 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.7.2 (ΔΡ-34). Ο ξόινο ηεο δεκηνπξγίαο κεκβξαλώλ ζηα πόδηα ηεο πάπηαο έρεη ζαλ 

ζθνπό λα ηελ θάλεη λα θνιπκπά πην γξήγνξα πξνθεηκέλνπ λα ζπιιακβάλεη ηελ 

ηξνθή ηεο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 142 59,2 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 61 25,4 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 37 15,4 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Κ.8.1 (ΔΡ-8). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνγόλσλ έρνπλ θιεξνδνηεζεί ζε απηνύο 

από ηνπο γνλείο ηνπο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 42 17,5 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 194 80,8 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 4 1,7 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.8.2 (ΔΡ-23). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνγόλσλ είλαη πάληα ν κέζνο όξνο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ γνλέσλ ηνπο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 26 10,8 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 204 85,0 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 10 4,2 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.8.4 (ΔΡ-18). Ζ εκθάληζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε έλαλ πιεζπζκό γίλεηαη 

ηπραία. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 91 37,9 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 132 55,0 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 17 7,1 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.8.5 (ΔΡ-41). Ζ εμέιημε κπνξεί λα αιιάμεη ηα θιεξνλνκνύκελα ραξαθηεξηζηηθά 

ελόο νξγαληζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 73 30,4 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 136 56,7 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 31 12,9 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Κ.9.1 (ΔΡ-16). Ζ ειηθία ηεο Γεο είλαη:                                                                                  

Α. 10.000 έηε  Β. 6.000.000 έηε  Γ. 4.500.000.000 έηε 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

ΛΑΘΟ 19 7,9 

ΧΣΟ (4.500.000.000 

έηε) 
221 92,1 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.9.2 (ΔΡ-42). Ζ Γε είλαη αξθεηά κεγάιε ειηθηαθά ώζηε λα έρεη ζπκβεί ε εμέιημε 

ησλ νξγαληζκώλ. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 45 18,8 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 167 69,6 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 28 11,7 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.9.3 (ΔΡ-28). Οη επηζηεκνληθέο κέζνδνη ρξνλνιόγεζεο ησλ απνιηζσκάησλ θαη 

ησλ γεσινγηθώλ πεηξσκάησλ είλαη αμηόπηζηεο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 14 5,8 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 166 69,2 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 60 25,0 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.10.1 (ΔΡ-11). Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο (Homo sapiens) πξνήιζε κέζσ εμειηθηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ πνπ ειέγρνληαλ από ην Θεό. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 17 7,1 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 187 77,9 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 36 15,0 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Κ.10.2 (ΔΡ-46). Ο άλζξσπνο εμειίρζεθε από ηνπο ζεκεξηλνύο πηζήθνπο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 25 10,4 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 177 73,8 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 38 15,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.10.3 (ΔΡ-32). Ο άλζξσπνο θαη ν ρηκπαηδήο εμειίρζεθαλ από θάπνην θνηλό 

πξόγνλν ηεο νκάδαο ησλ πξσηεπόλησλ. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηαθσλώ (ΛΑΘΟ) 12 5,0 

πκθσλώ (ΧΣΟ) 193 80,4 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 35 14,6 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.10.4 (ΔΡ-38). Οη πξώηνη άλζξσπνη έδεζαλ ηελ ίδηα επνρή κε ηνπο δεηλόζαπξνπο. 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

πκθσλώ (ΛΑΘΟ) 8 3,3 

Γηαθσλώ (ΧΣΟ) 199 82,9 

ΓΔΝ ΞΔΡΧ 33 13,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

   

Κ.10.5 (ΔΡ-9). Ο Πξώηνο Άλζξσπνο (Homo habilis) πνπ βξέζεθε λα δεη ζηε Γε 

έρεη ειηθία:                                                                                                                                               

Α. 10.000 έηε       Β. 2.000.000 έηε        Γ. 30.000.000 έηε 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

ΛΑΘΟ 70 29,2 

ΧΣΟ (2.000.000 έηε) 170 70,8 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 
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Κ.10.6 (ΔΡ-30). Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο (Homo sapiens sapiens) έρεη κηα ειηθία 

παξνπζίαο ζηε Γε:                                                                                                                         

Α. 250.000 έηε      Β. 35.000 έηε    Γ. 3.000 έηε 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

ΛΑΘΟ 149 62,1 

ΧΣΟ (35.000 έηε) 91 37,9 

ΤΝΟΛΟ 240 100,0 

 

 

 


