
 
 

Η σχέση των μαθητών μας με τη θάλασσα 
 

Οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου μας προτιμούν να περνούν τις διακοπές τους στη 

θάλασσα παρά στο βουνό και συγκεκριμένα στις παραλίες της Αγίας Νάπας-Πρωταρά και 

της Λάρνακας.  

Έχουν στενή σχέση με τη θάλασσα, αφού δηλώνουν ότι την επισκέπτονται περισσότερες 

από επτά φορές το χρόνο, κυρίως για διασκέδαση με φίλους και για κολύμπι.  

Οι πιο πολλοί μένουν σε ξενοδοχείο ή διαμέρισμα και λιγότεροι σε συγγενείς ή σε δικό 

τους εξοχικό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι γνώσεις των μαθητών μας για τη θάλασσα 

 Οι πλείστοι γνωρίζουν ότι η θάλασσα καλύπτει το 70% της επιφάνειας της Γης και ότι το 

νερό της είναι αλμυρό από τα άλατα των βράχων.  

 Μόνον οι μισοί μαθητές γνωρίζουν ότι ο μεγαλύτερος ωκεανός της Γης είναι ο Ειρηνικός, 

ενώ πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι είναι ο Ατλαντικός.  

 Οι περισσότεροι μαθητές νομίζουν ότι το χρώμα της θάλασσας είναι γαλάζιο λόγω της 

αντανάκλασης του ουρανού σε αυτή, ενώ στη πραγματικότητα οφείλεται στην 

απορρόφηση του ηλιακού φωτός στο νερό.  

Πόσο σημαντική είναι η θάλασσα για τον άνθρωπο; 

 Οι πιο πολλοί μαθητές θεωρούν ότι η θάλασσα είναι σημαντική για τις διακοπές, τη 

ψυχαγωγία και τα θαλάσσια αθλήματα και λιγότερο σημαντική για το εμπόριο και την 

αλιεία, τομείς σημαντικοί για την επιβίωση του ανθρώπου. 

Οι κίνδυνοι που απειλούν τις θάλασσες και τα μέτρα για την προστασία τους 

 Ενώ οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν ότι οι θάλασσες κινδυνεύουν πολύ από τα 

σκουπίδια, τις χημικές ουσίες γενικά και ειδικότερα το πετρέλαιο, δεν γνωρίζουν πόσο 

χρόνο χρειάζονται διάφορα αντικείμενα για να διαλυθούν σε αυτή.  

 Όταν ρωτήθηκαν για τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας των θαλασσών, 

επέλεξαν το αυστηρό πρόστιμο σε περίπτωση μόλυνσης ή ρύπανσης καθώς και την 

τοποθέτηση καλάθων. 

  Διαφωνούν πως η Μεσόγειος είναι η πιο μολυσμένη θάλασσα της Γης, ενώ δηλώνουν ότι 

οι θάλασσες της Κύπρου δεν είναι καθαρές και εξαιρετικής ποιότητας για κολύμβηση.  

Η δική μας ευθύνη 
 

Οι πιο πολλοί δήλωσαν ότι το ερωτηματολόγιο αυτό τους θύμισε πόσο σημαντική είναι η 

θάλασσα για τον άνθρωπο και για τη ζωή στον πλανήτη Γη και ταυτόχρονα πόσο μεγάλη 

είναι η δική μας ευθύνη να την προστατεύσουμε. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα πλαίσια του Προγράμματος Οικολογικά 

Σχολεία,  πραγματοποιήσαμε μια έρευνα 
στο σχολείο μας, για τη θάλασσα. Σκοπός 

της έρευνας, ήταν να καταγράψει την 
ετοιμότητα της μαθητικής κοινότητας του 

Γυμνασίου Αγίου Δομετίου, να συνεισφέρει 
στην προστασία των θαλασσών. 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε από μαθητές 

των Οικολογικών Σχολείων και συμπληρώθηκε 

από το σύνολο των μαθητών του σχολείου μας, 

σε ώρα Υπευθύνου Τμήματος.  

Τα αποτελέσματα αφορούν 166 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Η 

επεξεργασία των δεδομένων έγινε στο 

λογισμικό πρόγραμμα Excel. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλίο Γεωγραφίας Α΄ και Β΄ τάξης 

https://el.wikipedia.org 

http://www.cymepa.org.cy 

http://www.helmepa.gr 

Μαθητική ομάδα 
 

Χριστοφόρου Κυριάκος Α2, Γεωργίου Ανδρέας Β1, Χριστοφόρου Αρίστη Β1,  

Λαμπρίδης Νεόφυτος Β2, Λοΐζου Αναστασία Γ1, Κωνσταντίνου Παντελία Γ1,  

Πασενίδου Νικολέτα Γ1, Νικολάου Κωνσταντίνος Γ2, Βερμπίτσκα Αναστασία Γ3,  

Τοσουνίδου Δήμητρα Γ3, Τοσουνίδου Μαρία Γ3, Χαραλαμπίδου Ειρήνη Γ3 

Σχολική Χρονιά: 2015-2016 

Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  Μαρία Αργυρίδου, Βιολόγος 

 Μελίνα Κωνσταντίνου, Πληροφορική 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Η σχέση,  οι γνώσεις και η ετοιμότητα της σχολικής κοινότητας του  

Γυμνασίου Αγίου Δομετίου να συνεισφέρουν στην προστασία της θάλασσας 

https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/
https://el.wikipedia.org/
http://www.cymepa.org.cy/
http://www.cymepa.org.cy/
http://www.helmepa.gr/
http://www.helmepa.gr/

