ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ;
Φαληάζνπ όηη δεηο θνληά ζε έλα κεγάιν εξγνζηάζην ρεκηθώλ πνπ παξάγεη ιηπάζκαηα
γηα ηε γεσξγία. Τα ηειεπηαία ρξόληα ζεκεηώζεθαλ ζηελ πεξηνρή αξθεηέο πεξηπηώζεηο
αλζξώπσλ πνπ ππνθέξνπλ από καθξνρξόληα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Πνιινί
ληόπηνη πηζηεύνπλ όηη απηά ηα πξνβιήκαηα πξνθαινύληαη από ηα ηνμηθά αέξηα πνπ
εθπέκπεη ην θνληηλό εξγνζηάζην ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ.
Γηα λα ζπδεηεζνύλ νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη ε πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο από ην εξγνζηάζην ρεκηθώλ, έγηλε κηα δεκόζηα ζπλάληεζε. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, νη επηζηήκνλεο έθαλαλ ηηο παξαθάησ αλαθνηλώζεηο.
Ανακοίνωζη ηων επιζηημόνων ποσ εργάζονηαι για ηην εηαιρεία τημικών
“Κάλακε κηα κειέηε γηα ηελ ηνμηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή. Δε βξήθακε
ζηνηρεία ηνμηθώλ ρεκηθώλ ζηα δείγκαηα πνπ πήξακε.”

Ανακοίνωζη ηων επιζηημόνων ποσ εργάζονηαι για ηοσς πολίηες ηης ηοπικής
κοινόηηηας ποσ ανηζστούν
“Εμεηάζακε ηνλ αξηζκό ηωλ πεξηζηαηηθώλ κε καθξνρξόληα αλαπλεπζηηθά
πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή θαη ηνλ ζπγθξίλακε κε ηνλ αξηζκό ηωλ πεξηζηαηηθώλ ζε
πεξηνρέο καθξηά από ην εξγνζηάζην ρεκηθώλ. Εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξα
πεξηζηαηηθά ζηελ πεξηνρή θνληά ζην εξγνζηάζην ρεκηθώλ.”

Δρώτηση 1
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ρεκηθώλ ρξεζηκνπνίεζε ηελ αλαθνίλσζε ησλ
επηζηεκόλσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ εηαηξεία γηα λα ππνζηεξίμεη όηη: “ε εθπνκπή
αεξίσλ από ην εξγνζηάζην δελ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηνρήο”.
Να αλαθέξεηο έλα ιόγν πνπ λα αντικρούει τον ισχυρισμό όηη ε αλαθνίλσζε ησλ
επηζηεκόλσλ ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ ηδηνθηήηε.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Δρώτηση 2
Οη επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη γηα ηνπο πνιίηεο πνπ αλεζπρνύλ ζύγθξηλαλ ηνλ
αξηζκό ησλ αηόκσλ κε καθξνρξόληα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα πνπ θαηνηθεί θνληά
ζην εξγνζηάζην ρεκηθώλ κε εθείλνλ πνπ θαηνηθεί ζε πεξηνρέο καθξηά από ην
εξγνζηάζην.
Να πεξηγξάςεηο κηα πηζαλή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν πεξηνρέο πνπ ζα ζε έθαλε λα
ζθεθηείο όηη ε ζύγθξηζε δελ ήηαλ αμηόπηζηε.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Δρώτηση 3 (Καηαγραθή ζηάζης)
Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο;

Να ζημειώζεις Χ ζε ένα μόνο ηεηράγωνο ζε κάθε ζειρά.
Δεν
Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι ενδιαθέρομαι
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλοσ

Να γνωπίσειρ πεπισσότεπα
σσετικά με τη σημική σύνθεση
των γεωπγικών λιπασμάτων.
Να κατανοήσειρ τι σςμβαίνει
στα τοξικά αέπια πος
εκπέμπονται στην ατμόσυαιπα.
Να μάθειρ για τιρ ασθένειερ τος
αναπνεςστικού σςστήματορ πος
μποπεί να πποκληθούν από τιρ
εκπομπέρ σημικών.
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Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 247), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (πηινηηθή έξεπλα).
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ;
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Δίλεηαη έλαο ζσζηόο ιόγνο πνπ αληηθξνύεη ηνλ ηζρπξηζκό όηη ε
αλαθνίλσζε ησλ επηζηεκόλσλ ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ ηδηνθηήηε.
 Η νπζία πνπ πξνθαιεί ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα κελ έρεη
αλαγλσξηζζεί σο ηνμηθή.
 Τα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα έρνπλ πξνθιεζεί κόλν όηαλ ηα
ρεκηθά βξίζθνληαλ ζηνλ αέξα, όρη ζην έδαθνο.
 Οη ηνμηθέο νπζίεο κπνξεί λα αιιάδνπλ/δηαζπώληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξόλνπ θαη λα εκθαλίδνληαη ζην έδαθνο σο κε ηνμηθέο.
 Δε γλσξίδνπκε αλ ηα δείγκαηα ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθά ηεο πεξηνρήο.
 Επεηδή νη επηζηήκνλεο πιεξώλνληαη από ηελ εηαηξεία.
 Οη επηζηήκνλεο θνβόληνπζαλ όηη ζα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Οη απαληήζεηο ζα πξέπεη λα επηθεληξώλνληαη ζηηο πηζαλέο δηαθνξέο
αλάκεζα ζηηο δύν πεξηνρέο.
 Ο πιεζπζκόο ζηηο δύν πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθόο.
 Η κία πεξηνρή κπνξεί λα έρεη θαιύηεξε ηαηξηθή θάιπςε από ηελ άιιε.
 Μπνξεί λα ππάξρεη δηαθνξεηηθή αλαινγία γεξόλησλ ζε θάζε πεξηνρή.
 Μπνξεί ζηελ άιιε πεξηνρή λα ππάξρνπλ θαη άιινη ξύπνη ζηνλ αέξα.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 287), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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