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Κεφάλαιο 2.5. Για τις Εναλλακτικές και άλλες ιδέες των µαθητών 
πάνω στις έννοιες της Γενετικής και της Κληρονοµικότητας. 

Η Βιολογική Κληρονοµικότητα ορίζεται ως η µεταφορά Γενετικής πληροφορίας από τους γονείς στα παιδιά 
και η ερµηνεία αυτής της πληροφορίας στους απογόνους όπως αυτό αντανακλάται στα χαρακτηριστικά τους. 
Οι διαδικασίες µε τις οποίες πραγµατοποιείται η κληρονοµικότητα είναι σύνθετες. Για να φτάσει κάποιος στο 
σηµείο να τις κατανοήσει, φαίνεται πως προϋποθέτει την ανάπτυξη εννοιών που σχετίζονται µε:  

• Τη φύση της γενετικής πληροφορίας,  
• Τους τρόπους µεταβίβασής της α) από κύτταρο σε κύτταρο, β) από τους γονείς στα παιδιά.  
• Τους τρόπους µε τους οποίους αυτή η πληροφορία ερµηνεύεται/µεταφράζεται. 

Φαίνεται πως το πεδίο της Διδακτικής της Γενετικής είναι ένα πεδίο µε ιδιαιτερότητα. 
Χαρακτηρίζεται από µια κατάσταση χάους στο µυαλό των µαθητών σε ότι αφορά τις έννοιες. Η σηµαντική 
δυσκολία που φαίνεται σε όλες τις έρευνες αφορά στην αδυναµία της διάκριση ανάµεσα σε «Εναλλακτικές 
Ιδέες» (ΕΙ) και «έννοιες σε κατάσταση θορύβου». Οι ιδέες που αναπτύσσονται χωρίς την κατοχή 
οποιασδήποτε προγενέστερης γνώσης του θέµατος δεν είναι απαραιτήτως λανθασµένες αλλά µπορούν να 
περιγραφούν ως εναλλακτικές, αρχικές ή πρώϊµες -έννοιες. Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει βιολογία θα 
πρέπει να γνωρίζει αυτές τις ΕΙ για τα µαθήµατά του/της. Είναι οι έννοιες που επαναλαµβάνονται σε όλα τα 
γεωγραφικά µήκη και πλάτη, και είναι συνήθως ανεξάρτητες από τη διδασκαλία. 

Όλο και περισσότεροι, εντούτοις, ερευνητές βρίσκουν, επίσης, παρερµηνείες σε προχωρηµένες 
τάξεις. Επειδή οι τελευταίες δεν µπορούν να αποδοθούν µόνο στους σπουδαστές αλλά κυρίως φαίνεται πως 
προκαλούνται από τις ακατάλληλες µεθόδους και τα υλικά διδασκαλίας, µπορούν να ονοµαστούν «σχολειο-
γενείς» παρερµηνείες. Είναι σαφώς διαφορετικές από τις ΕΙ που τείνουν να είναι αναπόφευκτες.  

Ξεκινώντας την αναζήτηση στην βιβλιογραφία, ανακαλύπτουµε πως οι πιο γνωστές ΕΙ σε ότι αφορά 
στις ιδέες των µαθητών για την Γενετική και την κληρονοµικότητα φαίνεται να είναι:  

• Η κληρονόµηση των επίκτητων χαρακτήρων.  
• Η πεποίθηση πως η γονική συνεισφορά είναι άνιση σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά (ότι δηλ. τα 

κορίτσια κληρονοµούν περισσότερα χαρακτηριστικά της µητέρας, κτλ.).  
• Η µη κατανόηση του γεγονότος πως υπάρχει µια πραγµατική, υλική οντότητα (γονίδιο) που 

κληρονοµείται από κύτταρο σε κύτταρο και από γενιά σε γενιά.  
• Η άποψη πως τα φυτά δεν έχουν γενετικό υλικό, αλλά αυτό απαντά µόνο στα ζώα. 

2.5.1. Πηγές των παρανοήσεων. 
Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε διεθνείς έρευνες έδειξε ότι ο χαµηλός βαθµός κατανόησης των πεδίων 
της γενετικής είναι «παγκόσµιο φαινόµενο» και σε καµµία περίπτωση µόνο Ελληνικό. Μια βασική πηγή 
παρανοήσεων στη γενετική είναι οι εγγενείς δυσκολίες του αντικειµένου. Οι δυσκολίες των πεδίων της 
γενετικής και της κληρονοµικότητας αφορούν κυρίως: 

• Τη µη ορατή και απρόσιτη φύση των εννοιών της γενετικής. 
• Την οργάνωση σε διαφορετικά επίπεδα των εννοιών και διαδικασιών (µακροσκοπικό επίπεδο: 

οργανισµός, µικροσκοπικό επίπεδο: κύτταρο, µοριακό-βιοχηµικό επίπεδο: DNA, γονίδιο). 
• Την εκτεταµένη γενετική ορολογία. 
• Το προϋπάρχον εννοιολογικό πλαίσιο των µαθητών, το οποίο βασίζεται στην καθηµερινή 

αντίληψη των φαινοµένων της κληρονοµικότητας. 
• Τη διδασκαλία αυτών των πεδίων χωρίς την απαραίτητη σύνδεση των πληροφοριών µεταξύ τους. 
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Οι δυσκολίες αυτές εντείνονται λόγω και της φύσης του ελληνικού και των άλλων εκπαιδευτικών 
συστηµάτων. Το αναλυτικό πρόγραµµα για τη Βιολογία εµφανίζει ασυνέχειες στη διδασκαλία της Βιολογίας, 
τόσο στη Β’ Γυµνασίου όσο και στην Α’ Λυκείου. Επιπλέον, υπάρχει χρονικός και «τοπολογικός» 
διαχωρισµός των θεµατικών ενοτήτων που άπτονται της γενετικής στη διδακτέα ύλη, ενώ οι διδακτικές ώρες 
είναι λίγες. Τέλος, ο τρόπος µε τον οποίο οι σπουδαστές «µαθαίνουν» βιολογία ευνοεί την επιφανειακή 
µάθηση µε στείρα αποµνηµόνευση, ενώ ενισχύεται από το εξετασιοκεντρικό σύστηµα και τον 
προσανατολισµό του Λυκείου στις πανελλήνιες εξετάσεις. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Μια πιθανή εξήγηση για την αιτία των παρανοήσεων έχει να κάνει µε το είδος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
στις ΦΕ. Το αναλυτικό πρόγραµµα είναι πολύ περιγραφικό, η ύλη που καλύπτει εκτενής και ο χρόνος που 
διατίθεται στους εκπαιδευτικούς περιορισµένος. Η δοµή του ΑΠ και οι διδακτικές στρατηγικές που υιοθετούν 
οι εκπαιδευτικοί για να ανταπεξέλθουν στο συγκεκριµένο χρόνο, σηµαίνουν πως συναφείς γνωστικές 
περιοχές είναι δυνατόν να διδαχθούν µερικούς µήνες (ή χρονιές) ξέχωρα η µία µε την άλλη, δεν υπάρχει 
µεγάλη δυνατότητα να έρθουν τα σκόρπια κοµµάτια γνώσης κοντά ούτως ώστε να δοθεί µία ολιστική 
επανασύνδεσή τους, ή για να καταστήσει τη σχέση των επι µέρους ενοτήτων σαφή. Μια άλλη δυσκολία 
έγκειται στο γεγονός πως είναι δύσκολο να καθοριστεί ένα αναλυτικό πρόγραµµα που να αποσκοπεί στην 
ιδέα της «επιστήµης για όλους» και ταυτόχρονα να ικανοποιεί την ανάγκη της εκπαίδευσης των αυριανών 
επιστηµόνων. 

Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 4 οµάδων δηµοσιευµάτων από 
αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει αντίστοιχα στην Ολλανδία, το Η.Β., το Ισραήλ και την Ελλάδα και στις 
οποίες καταγράφονται οι πιο σηµαντικές πλευρές της εικόνας που έχουν οι µαθητές για τις έννοιες της 
Γενετικής και της Κληρονοµικότητας. 

2.5.2. Μελέτη Α΄. Σύνοψη των κυριωτέρων δυσκολιών που συναντούν οι µαθητές στην 
κατανόηση της Γενετικής.  
Οι Knippels και συν. (2005), µε τη χρήση εστιασµένων συνεντεύξεων µε εκπαιδευτικούς της Βθµιας 
εκπαίδευσης, κατέληξαν στις εξής 10 βασικές δυσκολίες που συναντώνται στη µελέτη και την  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αφηρηµένη φύση:  Αλλοτρίωση από τα πραγµατικά βιολογικά φαινόµενα λόγω της 
αποσύνδεσης της κληρονοµικότητας, της σεξουαλικής αναπαραγωγής 
γενικά, και της µείωσης, ειδικότερα. 

Πολυπλοκότητα:  Η κληρονοµικότητα έχει να κάνει µε όλα τα επίπεδα βιολογικής 
οργάνωσης και η επαρκής κατανόηση της Γενετικής απαιτεί ένα τρόπο 
σκέψης «µπρος-πίσω» µεταξύ του µοριακού, κυτταρικού, οργανισµού, και 
του επιπέδου των πληθυσµών. Η απλοποίηση της κληρονοµικότητας 
οδηγεί εύκολα σε εννοιολογικά προβλήµατα.  

Πιθανολογικός συλλογισµός:  Οι σπουδαστές που έχουν κακή απόδοση στα µαθηµατικά, συχνά, έχουν 
την ίδια απόδοση και κατά την επίλυση των γενετικών προβληµάτων.  

Εικόνα:  Η κληρονοµικότητα, συνήθως, θεωρείται ως µία δύσκολη θεµατική στη 
Βιολογία, µε συνέπεια το φτωχό κίνητρο ή µία συµπεριφορά παραίτησης.  

Εξέταση:  Η µεντελική γενετική συνιστά ένα µικρό µέρος της τελικής εξέτασης, µε 
συνέπεια να µην δίνεται πολύς χρόνος σε ένα τόσο δύσκολο θέµα. Η 
τρέχουσα πρακτική είναι να διδάσκονται και να µαθαίνονται τεχνάσµατα 
αντί µιας οξυδερκούς συµπεριφοράς επίλυσης προβλήµατος. 
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Ορολογία:  Η γενετική είναι πλούσια σε ορολογία, παρόλο που δεν είναι όλοι οι όροι 
απαραίτητοι για την επαρκή κατανόηση. Επιπλέον, οι σπουδαστές είναι 
απρόθυµοι να αποµνηµονεύσουν τους σχετικούς όρους. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί και οι συντάκτες των υλικών του προγράµµατος σπουδών 
δεν χρησιµοποιούν πάντα την ορολογία µε συνέπεια και σαφήνεια. 
Ανεπαρκείς µεταφράσεις όρων από τα αγγλικά και η πολιτικά σωστή 
γλώσσα µπορούν επίσης να οδηγήσουν σε παρανόηση.  

Γενεαλογικοί χάρτες, 
τετράγωνα του Punnett, 
διαγράµµατα & συµβολισµοί:  

Οι σπουδαστές αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην ανάγνωση της 
γενετικής γνώσης και την αναπαράσταση µε σχέδια και σύµβολα. Αυτά τα 
προβλήµατα επιτείνονται και από την αφηρηµένη φύση της γενετικής και 
τον πλούτο στην ορολογία. 

Επίλυση προβληµάτων: Οι σπουδαστές όχι µόνο έχουν δυσκολίες µε την αντιπροσώπευση των 
προβληµάτων, αλλά στερούνται, επίσης, τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλήµατος και ανάγνωσης. 

Κυτταρική διαίρεση:  Οι σπουδαστές έχουν µια ανεπαρκή κατανόηση της διαδικασίας της 
µείωσης και δεν καταλαβαίνουν συχνά τις διαφορές µεταξύ µίτωσης και 
µείωσης. Συνεπώς, αποκτούν φτωχές εννοιολογικές βάσεις της Γενετικής. 

Διαφορές µεταξύ των 
σπουδαστών:  

Μία επαρκής κατανόηση της γενετικής απαιτεί σχετική προγενέστερη 
γνώση και γνωστική ωριµότητα. Οι σπουδαστές µπορεί να διαφέρουν 
µεταξύ τους ως προς αυτές τις απόψεις. Επιπλέον, οι διαφορές µπορούν, 
επίσης, να αφορούν στην επιλογή ή τον αποκλεισµό µαθηµάτων χηµείας 
και µαθηµατικών.  

Πίνακας 2.5.1. 

Τα προβλήµατα αυτά που απεικονίζονται στον πίνακα 2.5.1, φυσικά, δεν είναι αποµονωµένα µεταξύ 
τους, αλλά αλληλοδιαπλέκονται: Έτσι, οι µαθητές έχουν σοβαρό πρόβληµα στο να αναπαραστήσουν τις 
έννοιες που αποκοµίζουν από το κείµενο µε σύµβολα και το αντίστροφο. Π.χ. Γιατί το κανονικό γονίδιο για 
τον Αλφισµό να είναι Α και το πάσχον α; Παράλληλα, µπερδεύονται από την ορολογία που µοιάζει να είναι 
συχνά ίδια (Π.χ. Οµόλογο, οµοζυγωτικό, οµόζυγος, οµοζυγωτία). 

Στην περίπτωση του τετραγώνου του Punnett, οι µαθητές πρέπει, συχνά, να κάνουν µαθηµατικούς 
υπολογισµούς που χρησιµοποιούν µαθηµατικά σύµβολα και υπολογισµούς για τη λύση γενετικών 
διασταυρώσεων, που συνδέουν πιθανολογικές αιτιάσεις µε βιολογικά φαινόµενα. Αυτό γίνεται χωρίς οι ίδιοι 
να γνωρίζουν την πιθανολογική φύση της µείωσης και της Γενετικής. Όλα αυτά, σχετίζονται και µε το 
γεγονός πως, συχνά, το φαινόµενο της µείωσης είναι ξεχωριστό από την ενότητα της Γενετικής, µε 
αποτέλεσµα να επιτείνονται οι δυσκολίες της αφηρηµένης φύσης της Γενετικής. Επίσης, υπάρχει συχνά, 
µικρή κατανόηση της διαφοράς ανάµεσα στην µείωση και τη µίτωση, ενώ η κατανόηση της κυτταρικής 
διαίρεσης µπορεί να είναι περιορισµένη, ασαφής και ασυνεπής. 

Οι έννοια του χρωµοσώµατος επιτείνει τις δυσκολίες. Το ίδιο και η έννοια των οµολόγων 
χρωµοσωµάτων, ενώ δεν φαίνεται πώς οι µαθητές µπορούν να κατανοήσουν πως οι αδελφικές χρωµατίδες 
µεταφέρουν τα ίδια αλληλόµορφα και συνεπώς είναι όµοιες. 

2.5.3. Μελέτη Β΄: Η µάθηση της Γενετικής ως µία χαοτική κατάσταση! 

Το 1989 εισήχθη στην Αγγλία και την Ουαλία το νέο αναλυτικό πρόγραµµα που κατάστησε υποχρεωτική τη 
διδασκαλία των ΦΕ µέχρι την ηλικία των 16 ετών. Κάτι τέτοιο θεωρήθηκε αναγκαίο µετά την ανάπτυξη της 
Γενετικής και εν όψει της πιθανότητας να αναπτυχθεί η τεχνική του γενετικού ελέγχου σε σηµείο που να 
αφορά το γενικό πληθυσµό (Department of Education and Science [DES], 1989).  

Στα πλαίσια αυτά, διεξήχθη µία έρευνα από την J. Lewis και συν. (2000, 2000a, 2000b) στην οποία 
γινόταν µια προσπάθεια εντοπισµού και ταξινόµισης των κυριωτέρων EI που εµφανίζουν οι µαθητές σε 
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ένοιες που σχετίζονται µε τη Γενετική και την Κληρονοµικότητα. Η µεθοδολογία και κάποια από τα 
αποτελέσµατα της µελέτης δίνονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, ενώ τα συµπεράσµατα των 
ερευνητών ήσαν αρκετά απογοητευτικά! 
Καταλήγουν, λοιπόν, οι συγγραφείς: 

«Όταν σχεδιάζαµε αυτή τη µελέτη πιστεύαµε πως θα «ξεσκεπάζαµε» «αποκαλύπταµε» τις εναλλακτικές 
ιδέες των µαθητών/τριών σχετικά µε τις έννοιες της Γενετικής/Κληρονοµικότητας. Δηλ. τις σχετικά συµπαγείς, 
σταθερές αναπαραστάσεις που είχαν παραµείνει µετά τη διδασκαλία και που θα ήσαν κοινές στον πληθυσµό των 
νέων οι οποίοι είχαν διδαχτεί ΦΕ. Αυτό που βρήκαµε ήταν µια ευρέως διαδεδοµένη σύγχυση, αβεβαιότητα και 
έλλειψη βασικών γνώσεων». 

«Αναµέναµε πως µερικοί (αλλά όχι η πλειοψηφία) του δείγµατος θα είχαν σύγχυση σχετικά µε τις 
διαδικασίες µε τις οποίες µεταφέρεται η γενετική πληροφορία και για τους τρόπους µε τους οποίους ερµηνεύεται. 
Μεγαλύτερη έκπληξη προκάλεσε το γεγονός της περιορισµένης κατανόησης της φύσης της γενετικής 
πληροφορίας καθώς και ο βαθµός της σύγχυσης για βασικές γενετικές έννοιες (όπως το κύτταρο, το χρωµόσωµα 
και το γονίδιο) και τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσά τους». 

2.5.3.1. Ευρήµατα της µελέτης: Κατανόηση της φύσης της Γενετικής πληροφορίας. 
Παρ’ όλο που η πλειοψηφία των µαθητών/τριών αναγνώρισε τα γονίδια ως την πηγή της γενετικής 
πληροφορίας, ελάχιστοι κατανοούσαν πως το γονίδιο είναι µια φυσική οντότητα µε συγκεκριµένη θέση πάνω 
στο χρωµόσωµα. Υπήρχε επίσης σύγχυση και αβεβαιότητα για τη σχέση ανάµεσα στα γονίδια και τη γενετική 
πληροφορία.  

Από εκείνους που απάντησαν στην ερώτηση «γιατί είναι σηµαντικά τα γονίδια;» τo 73% απάντησαν « 
ΜΟΝΟ επειδή καθορίζουν τα χαρακτηριστικά», ενώ το 14% σηµείωσαν «ΜΟΝΟ µεταφορά της πληροφορίας». 

Οι µαθητές ήσαν λιγότερο ξεκάθαροι σχετικά µε την τοποθεσία των γονιδίων, µε τους µισούς να 
απαντούν πως τα γονίδια βρίσκονται στα κύτταρα, ενώ το ένα τέταρτο πως βρίσκονται σε ειδικά όργανα, 
όπως το αναπαραγωγικό σύστηµα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες από τις απαντήσεις αυτές 
όπου ξεκάθαρα αναφέρουν το αρσενικό αναπαραγωγικό σύστηµα, ενώ σε καµία δεν αναφέρεται στο θηλυκό. 
Μόνο στο 11% των απαντήσεων τοποθέτησαν τα γονίδια πάνω στα χρωµοσώµατα. Παράλληλα, οι ενδείξεις 
καταδεικνύουν, όπως δείχνουν και παρόµοιες µελέτες, πως υπάρχει σύγχυση µεταξύ γονιδίων και 
χρωµοσωµάτων και έλλειψη της κατανόησης της σχέσης ανάµεσα στα γονίδια και τα χρωµοσώµατα. Σε ότι 
αφορά τα µεγέθη, ο ένας στους τέσσερις απάντησαν πως τα γονίδια είναι µεγαλύτερα από τα χρωµοσώµατα! 

Υπήρχε, επίσης σύγχυση για τον όρο «γενετική πληροφορία» και το τι αυτό σηµαίνει. Λιγότεροι από 
το 60% έδωσαν οποιαδήποτε απάντηση στο ερώτηµα «τι σηµαίνει γενετική πληροφορία». Από αυτούς οι 
περισσότεροι απάντησαν πως η γενετική πληροφορία σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο µε τα χαρακτηριστικά, 
αλλά υπήρχε αβεβαιότητα για τη φύση της σχέσης. Το 11% δεν αναγνώρισαν τη σχέση ανάµεσα στα 
χρωµοσώµατα και τη γενετική πληροφορία, δείχνοντας να πιστεύουν πως ένας οργανισµός µπορεί να περιέχει 
χρωµοσώµατα χωρίς να έχει γενετική πληροφορία. Επι πλέον, οι µισοί µαθητές του δείγµατος, έδειξαν να 
αγνοούν πως όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί έχουν γενετική πληροφορία. 

2.5.3.2. Βαθµός κατανόησης του µηχανισµού µεταφοράς της γενετικής πληροφορίας (από κύτταρο σε 
κύτταρο και ανάµεσα στις γενιές). 
Υπήρξε µια γενικευµένη αβεβαιότητα για το πώς η γενετική πληροφορία µεταφέρεται από ένα κύτταρο σε 
ένα άλλο µέσα στον ίδιο τον οργανισµό. Μόνο, µια µικρή µειοψηφία, µπορούσε να διακρίνει ανάµεσα σε 
σωµατικά και γεννητικά κύτταρα και ανάµεσα στη µείωση και τη µίτωση (και τη σχέση τους µε την γενετική 
συνέχεια) και φυσικά, υπήρχε αβεβαιότητα, για το: 

• Τι είναι η γονιµοποίηση, 
• Τι την καθιστά αναγκαία ή  
• Το πώς γίνεται. 

Μόνο ένας στους πέντε µαθητές αντιλαµβανόταν πως όλα τα κύτταρα του ίδιου ατόµου 
περιέχουν την ίδια γενετική πληροφορία. Λιγότεροι από έναν στους 20 έδειξαν µια σαφή κατανόηση της 
µεταφοράς της γενετικής πληροφορίας ανάµεσα στα κύτταρα του ίδιου ατόµου, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα 
πως τα σωµατικά και τα γεννητικά κύτταρα είναι διαφορετικά.  
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Το 26% των απαντήσεων δήλωσαν πως ΟΛΑ τα κύτταρα ενός οργανισµού εµπεριέχουν τον ίδιο αριθµό 
χρωµοσωµάτων, µη διακρίνοντας σωµατικά και γεννητικά κύτταρα. 

Το 22% των απαντήσεων δήλωσαν πως µόνο τα κύτταρα του ίδιου τύπου περιέχουν τον ίδιο αριθµό 
χρωµοσωµάτων, κάτι που καταδεικνύει πως πιστεύουν ότι τα κύτταρα περιέχουν µόνο τη γενετική πληροφορία 
που τους χρειάζεται για τις συγκεκριµένες λειτουργίες που έχουν να επιτελέσουν. 

2.5.3.3. Κοινές συγχύσεις και ΕΙ: 
Ανάµεσα σ’ αυτές περιλαµβάνονταν:  

• Αβεβαιότητα για της σχέση ανάµεσα στα χρωµοσώµατα και τα γονίδια. Συχνά τα γονίδια 
θεωρούνταν µεγαλύτερα από τα χρωµοσώµατα.  

• Δυσκολίες µε την έννοια «κύτταρο». Σε αρκετούς από τους µαθητές η έννοια κύτταρο συγχέεται 
µε τις έννοιες «χρωµόσωµα» ή ακόµη και «γονίδιο». Και, ακόµη, υπάρχει µια έλλειψη 
κατανόησης του τί σηµαίνει ότι το κύτταρο είναι η βασική µονάδα της δόµησης του οργανισµού. 

• Αβεβαιότητα για τους όρους της γενετικής διαίρεσης και το τι σηµαίνουν οι λέξεις: διαιρούνται, 
αντιγράφονται, αυτοδιπλασιασµός, µοιράζονται, χωρίζουν, πολλαπλασιάζονται, αναπαράγονται. 

• Δυσκολία της διάκρισης ανάµεσα στις επιµέρους διαδικασίες. 
• Εκτός από το γεγονός πως κάποιοι/ες δεν µπορούσαν να κάνουν τη διάκριση ανάµεσα στη 

γονιµοποίηση και την κυτταρική διαίρεση, λίγες εναλλακτικές απόψεις εντοπίσθηκαν και αυτές µε 
µικρή συνέπεια. 

• Τα κύτταρα περιέχουν µόνο τη συγκεκριµένη πληροφορία που χρειάζονται για την εξειδικευµένη 
λειτουργία που επιτελούν. 

• Τα χρωµοσώµατα και/ή η γενετική πληροφορία µοιράζονται αλλά δεν αντιγράφονται κατά την 
κυτταρική διαίρεση. 

• Όλα τα χρωµοσώµατα είναι ή Χ ή Ψ. Ή πως όλα τα αρσενικά χρωµοσώµατα πηγαίνουν στα 
σπερµατοζωάρια και τα θηλυκά στα ωάρια. 

• Ο αριθµός των χρωµοσωµάτων σχετίζεται µε την ηλικία ή την υγεία ενός κυττάρου.  

2.5.4. Μελέτη Γ΄ 
Η 3η µελέτη, έχει γίνει στο Ισραήλ από την κ. Gili Marbach-Ad. (2001) σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, 
καθώς και σε µέλλοντες εκπαιδευτικούς και διεπίστωσε: 

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, οι περισσότεροι µαθητές και εκπαιδευτικοί έδιναν ένα µόνο τύπο 
εξήγησης για κάθε έννοια. Φαίνεται δηλ. µια διαµερισµατοποίηση ανάµεσα στις έννοιες. Π.χ. όταν τους 
ρωτούσαν για τη φύση του DNA, των γονιδίων και των χρωµοσωµάτων, οι περισσότεροι 
επικεντρωνόντουσαν σε µία µόνο έννοια. Θεωρούσαν τα γονίδια ως υπεύθυνα για τον καθορισµό των 
χαρακτήρων σε ένα συγκεκριµένο άτοµο (λειτουργική εξήγηση), ενώ από την άλλη µεριά θεωρούσαν το 
DNA υπεύθυνο για τη µεταφορά της γενετικής πληροφορίας από άτοµο σε άτοµο. (Δηλ. υπάρχει µία 
αδυναµία ταύτισης αυτών των τριών εννοιών). 

Μια άλλη παρανόηση αφορούσε τον ρόλο των ενζύµων: «Τα ένζυµα είναι βιοκαταλύτες που 
διασπούν τις αλυσίδες του DNA». Προφανώς ισχύει αυτό που λέει ο Fisher (1983) πως «υπάρχει στο µυαλό 
πολλών µαθητών µια αντίφαση ανάµεσα στα ενεργοποιητικά ένζυµα που είναι µέρος της µετάφρασης της 
Γενετικής πληροφορίας και στα ένζυµα αυτά ως προϊόντα της µετάφρασης αυτής». 

Οι µαθητές γενικά, έτειναν να συνδέουν µεταξύ τους τις έννοιες γονίδιο- χαρακτήρες παρά τις έννοιες 
DNA- χαρακτήρες. 

2.5.5. Δ΄: Μελέτες µε Έλληνες µαθητές/τριες 

2.5.5.1.  
Οι δύο µελέτες που παρατίθενται και έγιναν ανάµεσα στους Έλληνες µαθητές (Athanasiou, et. al., 2004, 
Κουµπάρου, Κυριακούδη & Αθανασίου, 2011) ήσαν ποιοτικές µε συνεντεύξεις και ποσοτικές µε χρήση 
ερωτηµατολογίων και έδειξαν τα εξής:  
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Μαθητές Γυµνασίου: 

• Όλοι οι µαθητές αναγνώρισαν τον πυρήνα ως βασικό όργανο ελέγχου των λειτουργιών του 
κυττάρου, αλλά οι περισσότεροι δεν συσχέτισαν το DNA µε τον πυρήνα. 

• Κάποιοι συσχέτισαν τον πυρήνα µόνο µε ζωικά κύτταρα.  
• Σχεδόν όλοι οι µαθητές βρισκόντουσαν σε σύγχυση σχετικά µε τη σχέση µεταξύ των τριπλετών 

του DNA και της αλληλουχίας των αµινοξέων στη δοµή της πρωτεΐνης.  
• Άλλο σηµείο σύγχυσης ήταν το γεγονός πως τα χρωµοσώµατα έχουν πρωτεΐνες και ταυτόχρονα 

οι πρωτεΐνες συνθέτονται ως αποτέλεσµα της αντιγραφής και της µετάφρασης του Γενετικού 
κώδικα. 

• Οι µαθητές συσχέτιζαν τις πρωτεΐνες, κυρίως, µε τη διατροφή και την τροφή αλλά αδυνατούσαν 
να συσχετίσουν τα αµινοξέα που παράγονται από την διάσπαση των πρωτεϊνών της τροφής, ως 
τις µονάδες που παράγουν τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες κατά την πρωτεϊνοσύνθεση. Είναι επίσης 
γεγονός πως θυµούνται τη λέξη πρωτεΐνη από τις δραστηριότητες της οικιακής οικονοµίας παρά 
από τη Γενετική και τη Βιολογία.  

H µελέτη έδειξε, πως οι µαθητές, γενικά, είναι καλύτερα εξοικειωµένοι µε τις δοµές διαφόρων 
µορίων και σχηµατισµών της Γενετικής, αλλά έχουν άγνοια για τον ρόλο που πραγµατικά παίζουν στη ζωή 
ενός οργανισµού. Έχουν γενικά έλλειψη µιας ολιστικής άποψης για έννοιες της Γενετικής και για τον 
σχηµατισµό των πρωτεϊνών στο κυτταρόπλασµα, ενώ έχουν µια αµυδρή ιδέα για το τι συµβαίνει στην 
πραγµατικότητα. Τα αποτελέσµατα, από την πλευρά της διδακτικής, καταδεικνύουν, ανάµεσα στα άλλα, την 
αναγκαιότητα του να εξοικειώνονται πρώτα οι µαθητές µε την έννοια των πρωτεϊνών, τη δοµή τους, τη 
χηµεία τους και το ρόλο τους για τα φαινόµενα της ζωής, πριν από κάθε προσπάθεια εισαγωγής τους στις 
έννοιες και τα φαινόµενα της Γενετικής και του Γενετικού Κώδικα.  

2.5.5.2. Εναλλακτικές και Άλλες Ιδέες των Ελλήνων µαθητών της Β΄και Γ΄ τάξης του Λυκείου. 
Από την έρευνα αυτή προέκυψε, επίσης, ένας µικρός αριθµός ΕΙ που έχουν οι Έλληνες µαθητές, οι οποίες 
είναι αξιοθαύµαστα παρόµοιες µε αυτές των Βρετανών µαθητών (Lewis & Wood-Robinson 2000). Οι 
κυριότερες είναι οι εξής: 

• Τα γονίδια είναι µεγαλύτερα από τα χρωµοσώµατα. 
• Τα χρωµοσώµατα µοιράζονται εξίσου σε κάθε κυτταρική διαίρεση, χωρίς να έχει προηγηθεί 

διπλασιασµός του γενετικού υλικού.  
• Ο ρόλος των χρωµοσωµάτων είναι ο καθορισµός του φύλου του ανθρώπου.  
• Η συνεισφορά των δύο φύλων στη χρωµοσωµική σύσταση του νέου οργανισµού είναι άνιση, µε 

το σπερµατοκύτταρο να συνεισφέρει περισσότερα χρωµοσώµατα από το ωοκύτταρο. 
• Η σεξουαλική αναπαραγωγή (αµφιγονία) υπάρχει επειδή προσφέρει ευχαρίστηση στα δύο φύλα ή 

επειδή απλά υπάρχουν τα δύο φύλα. 
• Τα κύτταρα περιέχουν µόνο τη γενετική πληροφορία που χρειάζονται για να επιτελέσουν τη 

λειτουργία τους.  

2.5.5.3. Ιδέες των µαθητών για τα επίπεδα οργάνωσης των ζωντανών οργανισµών: 
Αναφορικά µε τον αριθµό των κυττάρων των µικροοργανισµών, οι µαθητές της Α΄ Λυκείου κατατάσσουν, 
στην πλειοψηφία τους, τους ιούς, τους µύκητες και τα βακτήρια στους µονοκύτταρους οργανισµούς. Αντίθετα, 
οι µαθητές της Γ’ Λυκείου, στην πλειοψηφία τους (42,1%) αναγνωρίζουν τους ιούς ως ακυτταρικές µορφές 
ζωής. 

Εκείνο που προκαλεί έκπληξη είναι πως µια µεγάλη µερίδα µαθητών και από τις δύο τάξεις δηλώνει 
ότι δεν ξέρει από πόσα κύτταρα αποτελούνται οι φτέρες (αν είναι, δηλ. µονοκύτταροι ή πολυκύτταροι 
οργανισµοί). 
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Ιδέες για τα επίπεδα οργάνωσης των κυτταρικών σχηµατισµών 

• Υπάρχει, γενικά, δυσκολία στη διάκριση των σχέσεων µεταξύ των δοµών αυτών (γονίδιο, DNA, 
χρωµόσωµα κ.λ.π.). 

• Ότι γονίδιο συνίσταται από DNA. 
• Ένα µικρό ποσοστό συγχέει την έννοια του πυρήνα στη βιολογία (οργανίδιο) µε την έννοια του 

πυρήνα στη χηµεία (πυρήνας ατόµου), δίνοντας απαντήσεις όπως «ο πυρήνας περιέχει πρωτόνια, 
ηλεκτρόνια και νετρόνια». 

Κατανόηση της φύσης και της σηµασίας της γενετικής πληροφορίας 

• Πολύ λίγοι µαθητές φάνηκε να κατανοούν ότι ένα γονίδιο έχει υλική υπόσταση και συγκεκριµένη 
θέση σε κάποιο χρωµόσωµα.  

• Μόνο το 6% των µαθητών της Γ’ Λυκείου τοποθετεί τα γονίδια στα χρωµοσώµατα, γεγονός που 
αντανακλά την αδυναµία των µαθητών να αντιληφθούν τη σχέση µεταξύ των δοµών αυτών, όπως 
φάνηκε και από την ερώτηση κατάταξης των βιολογικών δοµών.  

• Η αδυναµία αυτή αποτυπώνεται επίσης και στις απαντήσεις των µαθητών στην ερώτηση «Πού 
βρίσκονται τα χρωµοσώµατα», όπου λίγοι απαντούν ότι αυτά βρίσκονται στον πυρήνα του 
κυττάρου. 

• Υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό (το 10% του συνόλου των µαθητών) που απαντούν ότι τα 
χρωµοσώµατα βρίσκονται στο DNA. 

• Αναφορικά µε τη σηµασία των χρωµοσωµάτων και των γονιδίων, η πλειοψηφία των µαθητών και 
των δύο τάξεων δεν γνώριζε την απάντηση, ενώ περισσότεροι µαθητές της Α΄ Λυκείου (12%) σε 
σχέση µε τους µαθητές της Γ τάξης (4%), έδωσαν λανθασµένες απαντήσεις.  

• Μόλις ένα µικρό ποσοστό (2,9%) από όλο το δείγµα γνώριζαν ότι τα γονίδια σχετίζονται µε την 
παραγωγή πρωτεϊνών.  

• Επιπλέον, το 12,5% των µαθητών της Α΄ Λυκείου συσχετίζουν τα χρωµοσώµατα µόνο µε τον 
καθορισµό του φύλου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Γ’ Λυκείου είναι 3,8%. 

• Αρκετοί από τους µαθητές αγνοούν το γεγονός ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί περιέχουν 
γενετική πληροφορία. 

• Κάποιοι πιστεύουν ότι τα δέντρα δεν περιέχουν γενετική πληροφορία, περιέχουν όµως 
χρωµοσώµατα. 

• Οι µικροοργανισµοί (ιοί, µύκητες, βακτήρια) δεν περιέχουν γενετική πληροφορία. 

Μεταφορά της γενετικής πληροφορίας 

• Μικρό ποσοστό µαθητών ήταν σε θέση να ξεχωρίσει τα σωµατικά από τα αναπαραγωγικά 
κύτταρα. 

• Τα επιµέρους σωµατικά κύτταρα περιέχουν µόνο τη γενετική πληροφορία που χρειάζονται 
προκειµένου να επιτελέσουν τη λειτουργία τους. 

Κυτταρική Διαίρεση 
Φανερώθηκε: 

• Αδυναµία διάκρισης µίτωσης- µείωσης ως προς το σε ποια κύτταρα απαντούν. 
• Αδυναµία διάκρισης µίτωσης- µείωσης ως προς τον αριθµό των χρωµοσωµάτων ανάµεσα στα 

µητρικά και θυγατρικά κύτταρα.  
• Αδυναµία διάκρισης των δύο ειδών διαιρέσεων µεταξύ τους.  

Ένωση αναπαραγωγικών κυττάρων για την δηµιουργία ενός οργανισµού.  
Φάνηκε: 
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• Αδυναµία κατανόησης του ρόλου των χρωµοσωµάτων στην αναπαραγωγή. 
• Αδυναµία κατανόησης του αριθµού των χρωµοσωµάτων πρι και µετά. 
• Αδυναµία να αντιληφθούν τη συµβολή της µείωσης στην ύπαρξη γενετικής ποικιλοµορφίας. 
• Αδυναµία κατανόησης πως σκοπός της σεξουαλικής αναπαραγωγής είναι η αύξηση της 

ποικιλοµορφίας που προσδίδει εξελικτικό πλεονέκτηµα στους οργανισµούς. 
• ΕΙ: Ταύτιση γονιµοποίησης (σύντηξη γαµετών) και των µηχανισµών µε τους οποίους γίνεται 

αυτή η συνένωση (στα ζώα µε συνουσία). 
• ΕΙ: Σεξουαλική αναπαραγωγή συναντάται µόνο στα ζώα και όχι στα φυτά. 
• ΕΙ: Η µείωση δεν απαντάται στα φυτά. 

Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο µεταφράζεται η γενετική πληροφορία. 
Φάνηκε: 

• Αδυναµία κατανόησης πως ένα γονίδιο µπορεί να καθορίσει ένα χαρακτηριστικό.  
• Αδυναµία σύνδεσης του γονιδίου µε κάποιο συγκεκριµένο προϊόν (πρωτεΐνη). 
• Αδυναµία κατανόησης της έννοιας και προέλευσης της ποικιλοµορφίας.  
• Αδυναµία διαχωρισµού και προσδιορισµού των πηγών προέλευσης της ποικιλοµορφίας 

(γενετικές ή/και περιβαλλοντικές).  
• Αδυναµία ότι τα αλληλόµορφα αποτελούν διαφορετικές µορφές ενός γονιδίου,  
• Αδυναµία κατανόησης του «Γιατί τα γονίδια είναι σηµαντικά;».  
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2.5.6. ΜΕΡΟΣ Β΄: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΙ 

2η Έρευνα: Έγινε από την J. Lewis και συν. στην Αγγλία και Ουαλία. 
Μεθοδολογία: Πιο κάτω παρατίθενται µερικές απ΄ τις ερωτήσεις που περιλάµβανε η έρευνα: 

 

Εικόνα 2.5.1. 

Ερώτηση σχετική µε τα κύτταρα του Robert: 

1. Αν µπορούσες να πάρεις δύο κύτταρα από το µάγουλο του R., η γενετική τους πληροφορία θα 
ήταν: α) η ίδια, β) διαφορετική, γ) δεν γνωρίζω. Δικαιολόγησε την απάντησή 
σου:__________________________________ 

2.  Αν µπορούσες να πάρεις ένα κύτταρο από το µάγουλο του R. και ένα νευρικό κύτταρο, η 
γενετική τους πληροφορία θα ήταν: α) η ίδια, β) διαφορετική, γ) δεν 
γνωρίζω._____________________________________ 

3.  Αν µπορούσες να πάρεις ένα κύτταρο από το µάγουλο του R. Και ένα σπερµατοζωάριο, η 
γενετική τους πληροφορία θα ήταν: α) η ίδια, β) διαφορετική, γ) δεν γνωρίζω. 
_____________________________________. 

Ερώτηση: 
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Εικόνα 2.5.2. 

 
Παράδειγµα από ηµιδοµηµένη συνέντευξη: (Συνέντευξη µε Θανάση, µαθητή Γ΄ Γυµνασίου). 
Κύτταρο 

Ερώτηση: Τι είναι το κύτταρο; 
Θανάσης: «Το κύτταρο είναι ένας µικροοργανισµός, ο οποίος υπάρχει µέσα στον ανθρώπινο 

οργανισµό».  
Ε: Γιατί το λες µικροοργανισµό; 
Θ: «γιατί είναι µικρό». 

Στο σκίτσο του κυττάρου αναγνωρίζει τον πυρήνα, και τον θεωρεί σηµαντικό για το κύτταρο γιατί περιέχει το 
DNA. Δηλώνει ότι τα φυτά και τα ζώα έχουν κύτταρα. 
DNA 

Ερώτηση: Πού βρίσκεται; 
Θ: Στον πυρήνα του κυττάρου.  
Ε: Το DNA βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα; 
Θ: «όχι, βρίσκεται σε κάποια µόνο» 
Ε: Σε ποια;  
Θ: «Δεν ξέρω». 

Μορφή 
«Είναι ένα στρόγγυλο πράγµα».  

Αναγνωρίζει την εικόνα του DNA, και αλλάζει την αρχική του απάντηση. 
 «Είναι σαν σκάλα έχει Γουανίνη, Κυτοσίνη, δεν θυµάµαι τα άλλα».  

Δεν γνωρίζει τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας των βάσεων.  
Λειτουργία 

Ε: Γιατί είναι σηµαντικό το DNA; 
Θ: «Αν πάρουµε το DNA ενός ανθρώπου και το αντιγράψουµε, µπορούµε να πάρουµε έναν ίδιο 

άνθρωπο». 
Χρωµόσωµα 
Δεν έχει ακούσει ποτέ τη λέξη χρωµόσωµα και δεν τα αναγνωρίζει στην εικόνα του καρυότυπου. Δεν 
γνωρίζει τον αριθµό των χρωµοσωµάτων στον άνθρωπο, αλλά πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν 
όλοι οι άνθρωποι συγκεκριµένο αριθµό.  
Λειτουργία  
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«Έχουν σχέση µε το χρώµα του δέρµατος».  
Τα φυτά δεν έχουν χρωµοσώµατα. Δεν συνδέει τα Χ, Υ µε το φύλο του ανθρώπου και δεν γνωρίζει αν είναι 
καλό ή κακό να έχει ένα άτοµο περισσότερα ή λιγότερα χρωµοσώµατα. 
Γονίδιο 

Ε: Πού βρίσκονται; 
Θ: Τα γονίδια βρίσκονται στο κύτταρο και συγκεκριµένα στο κυτταρόπλασµα. 
Ε: την λέξη γονίδιο µε ποια λέξη την συνδέεις; 
Θ: «µε το DNA». 
Ε: ποιος είναι ο ρόλος των γονιδίων;  
Θ: «τα γονίδια έχουν σχέση µε τα χαρακτηριστικά».  

Οι άνθρωποι έχουν γονίδια. Πήρε περισσότερα γονίδια από τη µητέρα του γι αυτό και της µοιάζει. Τα γονίδια 
περνούν στους απογόνους µε την γονιµοποίηση. Τα ζώα παίρνουν γονίδια από τους γονείς τους και τα φυτά 
από τους σπόρους. 
Πρωτεΐνη 

Ε: Τι είναι οι πρωτεϊνες; 
Θ: Οι πρωτεΐνες βρίσκονται στον οργανισµό, είναι ουσίες απαραίτητες στα κύτταρα. 
Ε: πώς (δοµούνται) φτιάχνονται οι πρωτεΐνες;  
Θ: «τις φτιάχνει το DNA». 
Ε: πώς τις φτιάχνει;  
Θ: «δεν ξέρω». 

Σχέση DNA-χρωµοσώµατος 
Άγνωστη.  
Σχέση γονιδίου-χρωµοσώµατος 
Άγνωστη. 
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