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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε (Π.Ε.) ιεηηνπξγεί ζεζκνζεηεκέλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία από ην
1991 θαη εθαξκόδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε. Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο
ώξεο – εληόο ή εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο - γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο νκάδαο καζεηώλ
πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Σήκεξα, κέζα ζην γεληθόηεξν δπζκελέο πνιηηηθό θαη
νηθνλνκηθό πιαίζην, ην κέιινλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη αβέβαην.
Παξόια απηά, από ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη πξνθύπηνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο ππέξ ηνπ έξγνπ
ηεο Π.Ε., όπσο απηή εθαξκόζηεθε ζηα ζρνιεία ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Παξαηεξνύληαη
ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά νθέιε από ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε
πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, ελώ ηα ΚΠΕ (Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο
Εθπαίδεπζεο) θαίλεηαη όηη ιεηηνπξγνύλ σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Εθπαίδεπζεο. Τα δεδνκέλα απηά ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο δηαπίζησζεο όηη ππάξρεη ε αλάγθε
ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα
ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ : Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία,
εθπαηδεπηηθή έξεπλα, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, πνιηηηθέο γηα ηε βηώζηκε
αλάπηπμε.

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) ιεηηνπξγεί ζεζκνζεηεκέλα ζηα ειιεληθά ζρνιεία
από ην 1991 θαη εθαξκόδεηαη ζε εζεινληηθή βάζε (Flogaitis & Alexopoulou 1991),
(Katsakiori et al. 2008). Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ νξηζκέλεο δηδαθηηθέο ώξεο – εληόο ή
εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο - γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο νκάδαο καζεηώλ ζε
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη ίδηνη επηιέγνπλ πώο ζα εξγαζηεί ε πεξηβαιινληηθή νκάδα θαη αλ
ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ή επίζθεςε, ελώ ζην ηέινο ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο ππνβάιινπλ έθζεζε, όπνπ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο
πεξηβαιινληηθήο νκάδαο.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαζηεξώζεθε από ην
1991 ν ζεζκόο ηνπ ππεύζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε θάζε λνκό θαη βαζκίδα
εθπαίδεπζεο, ελώ ην 1993 ηδξύζεθε ην πξώην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ
Κιεηηνξία Αραΐαο. Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ 41 Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) ζε
όιε ηε ρώξα θαη ε απνζηνιή ηνπο έρεη ηξία θύξηα κέξε:
-ηελ ππνδνρή θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ
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-ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζεκηλάξηα θαη εηδηθέο δξάζεηο.
-ηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο
Ωο απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθώλ, ζηελ εηθνζαεηία 1992-2012 ηα
πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ζρνιείσλ πεληαπιαζηάζηεθαλ1.

Εικόνα 1: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζε ιεηηνπξγία, Σεπηέκβξηνο 2012 (Γηαλλίξεο, Κ.,
2011)

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Σηελ Διιάδα ε βηβιηνγξαθία γύξσ από ην ζέκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη
εθπαηδεπηηθνί» είλαη ζρεηηθά θησρή θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο παξάγνληεο πνπ
απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο από ην λα αλαιάβνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ (Γνύπνο Θ.,
2001), (Γηαλλαθάθε Σ., 1999), θαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
(Παπαλανύκ Ε., 1998), (Γεκεηξίνπ Α., 2002), ( Παπαδεκεηξίνπ Β., 1995).
Δπίζεο δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΚΠΔ ζηε δηάδνζε θαη
ππνζηήξημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία, αιιά θαη γηα ην βαζκό ζηνλ
νπνίν πεηπραίλνπλ λα κεηαδώζνπλ ην πεξηβαιινληηθό κήλπκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Σήκεξα βξηζθόκαζηε ζε έλα θνκβηθό ζεκείν, θαζώο επηρεηξείηαη ε αλαδόκεζε ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πάλσ ζε κηα λέα θηινζνθία2. Ζ παξνύζα έξεπλα ζα
κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηνλ απνινγηζκό 20 ρξόλσλ ζπζηεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη αθελόο λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη αθεηέξνπ λα
1
2

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_2_6.html, πξόζβαζε ζηηο 27 Σεπηεκβξίνπ 2012
Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ππ’αξηζκ.11941/23-08-2010 έγγξαθν ηνπ ΥΠΓΒΜΘ.
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αμηνινγεζεί ην έξγν ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο3. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία
απνηειεί ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ γξάθνληνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα
πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο θαζεγεηώλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ππό ηελ
επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Σθνξδνύιε Κσλζηαληίλνπ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζπάληα θαιύπηνπλ ην
ζύλνιν ησλ κνλάδσλ ελόο πεπεξαζκέλνπ πιεζπζκνύ. Οη ιόγνη αλάγνληαη, θπξίσο, ζηνλ
πνιύ ρξόλν θαη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο κνλάδεο ελόο κεγάινπ πιεζπζκνύ. Ζ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ελόο ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ ζα ήηαλ επηζπκεηή, αιιά είλαη δύζθνιε. Γηα ηνπο παξαπάλσ
ιόγνπο ε εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαηά θαλόλα, πεξηνξίδεηαη ζε έλα ππνζύλνιν ηνπ
πιεζπζκνύ. Τν ππνζύλνιν απηό νλνκάδεηαη «δείγκα» θαη αληηπξνζσπεύεη ζπλήζσο έλα
πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ (π.ρ. 10%, 5%, 2% ή κηθξόηεξν).
Σηελ παξνύζα έξεπλα εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο ζηξσκαηνπνηεκέλεο
δεηγκαηνιεςίαο, βάζε ηεο νπνίαο επηιέρζεθε δείγκα 50 ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 50
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα θηινδνμεί λα ζπγθεληξώζεη ηηο απόςεηο 100-200
εθπαηδεπηηθώλ, πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 0,1% ηνπ ζπλόινπ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο
όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή αιιά θαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ έγηλε κε
αληηπξνζσπεπηηθό ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ
ζην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο. Δπηιέρζεθαλ νθηώ δεκόζηα Νεπηαγσγεία,
ζαξάληα δεκόζηα Γεκνηηθά Σρνιεία, δύν ηδησηηθά Γεκνηηθά Σρνιεία, εηθνζηηέζζεξα
δεκόζηα Γπκλάζηα, έλα ηδησηηθό Γπκλάζην, δεθαέμη δεκόζηα Λύθεηα, έλα ηδησηηθό Λύθεην
θαη νθηώ δεκόζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα/ ΔΠΑΣ. Φξεζηκνπνηήζεθαλ επηθαηξνπνηεκέλνη
θαηάινγνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ εθπξνζώπεζε ζηα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο
ππνινγίζηεθε κε βάζε ην καζεηηθό πιεζπζκό (ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο
Υπεξεζίαο) θαη όρη ηνλ αξηζκό ζρνιηθώλ κνλάδσλ ή ηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Ζ επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζρνιείσλ έγηλε
ρξεζηκνπνηώληαο ηε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε RAND ζε θαηάινγν ζρνιείσλ πνπ είραλ
ηαμηλνκεζεί αιθαβεηηθά κε βάζε ηελ νδό ηεο ηαρπδξνκηθήο ηνπο δηεύζπλζεο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ηαμηλόκεζε επηιέρζεθε γηα λα απμήζεη ηελ ηπραηόηεηα ηνπ δείγκαηνο.
Ζ θαηαλνκή ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην δείγκα ρξεζηκνπνηήζεθε σο
δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Πξαγκαηηθά, εθπξνζώπεζε
ησλ εηδηθνηήησλ ζην δείγκα ζπκπίπηεη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ εθπξνζώπεζε ησλ
εηδηθνηήησλ ζην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο ρώξαο (Yanniris, C., 2011).

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ηελ εηζαγσγηθή εξώηεζε «Πόζν απαξαίηεηε πηζηεύεηε όηη είλαη ζήκεξα ε
εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα;», νη απαληήζεηο θπκάλζεθαλ ζε έλα
εληππσζηαθά πςειό επίπεδν, κε κέζν όξν 9,23 ζηα 10 όζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Τν 10 είλαη ε δεκνθηιέζηεξε
απάληεζε κε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 59%. Σπλεπώο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ
3

Γηα ην εγρείξεκα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αθηεξώζεθε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό αιιά
θαη ζεκαληηθά θνλδύιηα. Δλδεηθηηθά, ηα έηε 2008-2009 απνξξνθήζεθαλ από ηα 67 ΚΠΔ ηεο Διιάδαο
8.470.000 επξώ ζε 15 κήλεο από εζληθνύο θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο, ζύκθσλα κε ηα ππ’ αξηζκ. 4546, 4550 θαη
4552/01.04.2009 έγγξαθα ηνπ ΥΠΔΠΘ.
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Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιύ ζεκαληηθή. Ο δείθηεο απηόο αλεβαίλεη αθόκα
πεξηζζόηεξν κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ
[γξάθεκα 1]. Σε κηα ζεηξά από παιαηόηεξεο έξεπλεο ζην εμσηεξηθό είλαη ζηαζεξό εύξεκα ε
αύμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο κε ηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ (Van
Liere, K. and Dunlap, R. E., 1980). Δπίζεο ζηαζεξό εύξεκα είλαη όηη νη γπλαίθεο
εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο από ηνπο άλδξεο- αληίζεηα δελ
ππάξρεη ζηαζεξή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Σπλεπώο, ην
δείγκα αθνινπζεί ηα δηεζλή πξόηππα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζε ό,ηη αθνξά ηελ παξάκεηξν
πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία.
Αναγκαιόηηηα ΠΕ ανα θύλο και ανα μορθωηικό επίπεδο
Πόζν απαξαίηεηε πηζηεύεηε όηη είλαη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα;
[Διαβαθμισμένες απαντήσεις με μέγιστο το 10]
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Γξάθεκα 1: Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αλά θύιν θαη κνξθσηηθό επίπεδν

Δπίζεο, ην 98% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξνύλ όηη ζα ηνπο ρξεζίκεπε αλ είραλ
πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
Αεηθνξία., ελώ ην 64% πηζηεύεη όηη ε Π.Δ. ζην ζρνιείν ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή.
Παξά ηε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε Π.Δ. ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόλν
κηα κεηνςεθία απ’ απηνύο έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ. Τν 33% ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ. θάπνηα ζηηγκή ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπο ζεηεία. Από απηνύο, ην 47% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζε Κέληξν
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελώ ην 53% δελ έρεη [γξάθεκα 2].
Από ην έλα ηξίην ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ έρνπλ αλαιάβεη πξόγξακκα
ΠΔ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (97%) ζπλάληεζε δπζθνιίεο [γξάθεκα 3]. Ωο ζπλεζέζηεξε
δπζθνιία (53%) αλαθέξεηαη ε αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ
δείρλεη όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ δελ θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο. Τν 50% ζπλάληεζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ελώ ην 48% αληηκεηώπηζε ηε δπζθνιία ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ (ππήξρε ε
δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ).
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Με
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Γράφημα 2: Πνζνζηό πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαη
πνζνζηό επηζθέςεσλ ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο.

Δσζκολίες καηά ηην σλοποίηζη προγράμμαηος περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης
Αλειαζηηθόηεηα σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
Οηθνλνκηθέο δπζθνιίεο
Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ
Έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο
Άιιεο δπζθνιίεο
Απξνζπκία από ηνπο καζεηέο
Απξνζπκία από ην ζύιινγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Κακία δπζθνιία
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Γράφημα 3: Δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο.

Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνζθέξεη πνιιαπιά
εθπαηδεπηηθά νθέιε. Ζ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (82%), ε θαιύηεξε
ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ (79%), νη απμεκέλεο γλώζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
(61%), ε κείσζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (27%), ε κεγαιύηεξε πξνζπκία ζην
ζρνιηθό κάζεκα (24%) είλαη κεξηθέο από ηηο αιιαγέο πνπ παξαηήξεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί
κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Μόλν ην 3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή κεηά
ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο [γξάθεκα 4].
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Ωθέλειες περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης

Σστνόηηηα απανηήζεων

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Απμεκέλε
πεξηβαιινληηθή
επαηζζεζία

Καιύηεξε
ζπλεξγαζία
κεηαμύ ηνπο

Πεξηζζόηεξεο
γλώζεηο ζε
ζέκαηα
πεξηβάιινληνο

Μείσζε
παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο
ζην ζρνιείν
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Κακία αιιαγή Άιιεο σθέιεηεο

Γράφημα 4: Παξαηεξνύκελεο αιιαγέο ζηνπο καζεηέο κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Π.Ε.

Όζνλ αθνξά ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), ε γεληθή γλώκε
ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο πνζνηηθνπνηείηαη ζε 6,4/10. Ζ γλώκε είλαη
ζαθώο θαιύηεξε κεηαμύ όζσλ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνην ΚΠΔ γηα επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην
(7,1/10) ή ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο (7,2/10) [γξάθεκα 6].
Μέξνο ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε
δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο (21,8%) έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην πνπ έρεη νξγαλσζεί
από θάπνην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ
παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Γηαλλίξεο, Κ., 2011). Τν πνζνζηό
πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΠΔ είλαη 58,3% κεηαμύ όζσλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη
επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ έλαληη 25,6% κεηαμύ όζσλ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί.
Έλα ελδηαθέξνλ εύξεκα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ηα ΚΠΔ
επεξεάδεηαη από ην πόζν θνληά βξίζθεηαη ην ζρνιείν ηνπο ζε απηά. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ
έρνπλ θνληά ζην ζρνιείν ηνπο θάπνην ΚΠΔ έρνπλ βειηησκέλε γλώκε γηα ηε ζπλεηζθνξά
ηνπο.
Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε θάπνην ΚΠΔ:
α) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ.
β) πινπνηνύλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνγξακκάησλ Π.Δ.
γ) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ
δ) πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ [γξάθεκα 7].
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Γλώκε γηα ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (ΚΠΕ)
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Γράφημα 6: Η γλώκε γηα ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο είλαη θαιύηεξε κεηαμύ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηα έρνπλ επηζθεθζεί.
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Γξάθεκα 7: Πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πνπ α) αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, β) έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ θαη γ)
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ , ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρηιηνκεηξηθή
απόζηαζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο από ην πιεζηέζηεξν ΚΠΔ (Γξακκηθή ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο
ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ).

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Τα ζεκαληηθόηεξα από ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα, είλαη ηα εμήο:
 Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνιύ ζεκαληηθή
(κέζνο όξνο 9,23 ζηα 10 όζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ
ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα). Ο δείθηεο απηόο αλεβαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν κεηαμύ
ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ.
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Σν 98% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεηάεη πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία.
Σν 64% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο πηζηεύεη όηη ε Π.Δ. ζην ζρνιείν ζα
πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή.
Παξά ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε Π.Δ. ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόλν κηα
κεηνςεθία απ’ απηνύο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα Π.Δ. Τν 67% ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ πξόγξακκα Π.Δ.
Σν 97% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζπλαληνύλ
δπζθνιίεο. Ζ αλειαζηηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ ζέηεη
κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο Π.Δ. από ό,ηη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νη
δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο ή ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ. Ζ αλειαζηηθόηεηα ηνπ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επίζεο ν ζπλεζέζηεξνο απνηξεπηηθόο παξάγνληαο γηα
ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε ΚΠΔ, θαζώο αλαθέξεηαη από ην 39% ησλ εθπαηδεπηηθώλ
πνπ αλέιαβαλ πξόγξακκα Π.Δ. Δίλαη θαλεξό ινηπόλ όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ειιεληθνύ ζρνιείνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, όπσο
απηέο ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. Τν πξόβιεκα απηό αθνξά ηε γεληθόηεξε νξγάλσζε,
δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνζθέξεη πνιιαπιέο εθπαηδεπηηθέο σθέιεηεο. Ζ
απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (82%), ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ
καζεηώλ (79%), νη απμεκέλεο γλώζεηο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (61%), ε κείσζε ηεο
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (27%), ε κεγαιύηεξε πξνζπκία ζην ζρνιηθό κάζεκα (24%)
είλαη κεξηθέο από ηηο αιιαγέο πνπ παξαηήξεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμύ ησλ καζεηώλ.
Πνιιέο από απηέο ηηο σθέιεηεο μεπεξλνύλ ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη δξνπλ ζσξεπηηθά ζην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μόλν ην
3% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ παξαηήξεζε θακία αιιαγή κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ
ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Η Π.Δ. κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζρνιηθώλ
καζεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά κέζν όξν βαζκνινγνύλ κε 6,9/10 ηελ ηζρύ ηεο
πξνεγνύκελεο πξόηαζεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Π.Δ. πηζηεύνπλ όηη ηνπο βνήζεζε
αξθεηά ζηε γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο κέζνο όξνο ησλ απαληήζεσλ
ήηαλ 6,7/10.
Σν 71% όζσλ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην επαλέιαβε
πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο. Ίζσο ην πςειό απηό πνζνζηό δηθαηνινγείηαη από ηηο
δηαπηζησκέλεο σθέιεηεο ηεο Π.Δ.
Σν 15% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθή
επίζθεςε ζε ΚΠΔ ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. Σν πνζνζηό απηό
αληηζηνηρεί ζην 47% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ.
Η γεληθή γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ ΚΠΔ πνζνηηθνπνηείηαη
ζε 6,4/10. Η γλώκε είλαη ζαθώο βειηησκέλε κεηαμύ όζσλ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνην
ΚΠΔ γηα επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην (7,1/10) ή ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο νκάδαο
(7,2/10).
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζε ΚΠΔ
έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Π.Δ (58,3% έλαληη 25,6%
όζσλ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί).
Σα πξνεγνύκελα ζηνηρεία ζπλεγνξνύλ ζην γεγνλόο όηη ππάξρεη ε αλάγθε ελίζρπζεο,
ππνζηήξημεο θαη δηάδνζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία.

πκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλεηζθνξά ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
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ζνλ αθνξά ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ θνληά ζην ζρνιείν ηνπο θάπνην ΚΠΔ:
α) έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα πινπνηήζνπλ πξόγξακκα Π.Δ.
β) πινπνηνύλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνγξακκάησλ Π.Δ.
γ) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε
ΚΠΔ
δ) πξαγκαηνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ
ε) έρνπλ θαιύηεξε γλώκε γηα ηα ΚΠΔ από ην γεληθό κέζν όξν,
ζπλεπώο ηα ΚΠΔ ιεηηνπξγνύλ σο ππξήλεο εμάπισζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο.
Δπίζεο, κεηά από 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
έρνπλ δείμεη όηη:
 επηθνπξνύλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, πνπ επηβάιιεηαη από ηηο αλάγθεο ηεο
επνρήο
 εμαζθαιίδνπλ όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζηε θύζε θαη όρη ζε
θιηκαηηδόκελεο αίζνπζεο
 ζπληζηνύλ κηα θαιή πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε εμαρζεί ζην εμσηεξηθό (Εαραξίνπ, Α., θαη
Καδήο, Κ., 2008.)
 ζπληεινύλ ζηελ θαιή απνξξόθεζε επξσπατθώλ θνλδπιίσλ (ΔΣΠΑ), ε πιεηνςεθία
ησλ νπνίσλ θαηεπζύλεηαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο
 Ωθεινύλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, άκεζα από ην ξεύκα επηζθεπηώλ πξνο ηα ΚΠΔ θαη
έκκεζα από επηκνξθσηηθέο δξάζεηο

ΠΡΟΣΑΔΙ
Μηα ζεηξά από ιόγνη ζπλεγνξνύλ ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο θαη δηάδνζεο ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/ Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. Καηαγξάθνληαη πνιιαπιέο
σθέιεηεο γηα ηνπο καζεηέο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, ελώ θαη
νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ηελ Π.Δ. πνιύ ζεκαληηθή.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηό 98% δεηνύλ πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ Π.Δ.
κσο κόλν έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 22% έρεη δερηεί αλάινγε επηκόξθσζε. Σπλεπώο
ππάξρεη ράζκα κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί θαη απηώλ
πνπ αλακέλνπλ. Δπίζεο, ην 28% αλαθέξνπλ σο απνθιεηζηηθό απνηξεπηηθό παξάγνληα γηα
ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Π.Δ. ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα πώο ζα ην
εθαξκόζνπλ. Απηή ε ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθώλ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηελ Π.Δ.,
αιιά δε γλσξίδεη ηνλ ηξόπν. Δπηπξόζζεηα, ην 48% όζσλ έρνπλ πινπνηήζεη πξόγξακκα Π.Δ.
αλαθέξεη σο δπζθνιία ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ. Πξνθαλώο, αλ είραλ
επηκνξθσζεί, δε ζα αληηκεηώπηδαλ ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θαη ζα ελζαξξύλνληαλ λα ην
επαλαιάβνπλ.
Από ηα πξνεγνύκελα πξνθύπηεη ζπλνιηθά ε αλάγθε ηεο επηκόξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο/ εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία αιιά
θαη όζνλ αθνξά ηηο θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Δίλαη βάζηκν λα ππνζέζνπκε όηη, αλ
επεθηείλνπκε ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζηα ζρνιεία ζα
πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη ζα γίλνπλ καθξνβηόηεξα. Ήδε πνιιά ζρνιεία έρνπλ δεκηνπξγήζεη
παξάδνζε ζηελ πινπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα
εκβαζύλνπλ θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο.
Τα ΚΠΔ κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σζηόζν: 1) δελ
επαξθνύλ πνζνηηθά γηα ηνλ επηκνξθσηηθό ηνπο ξόιν, όπσο θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη νη
πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ επηκνξθσζεί κε θάπνην ζεκηλάξην αλ θαη ην
επηζπκνύλ θαη 2) ρξεηάδνληαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ώζηε λα ηπγράλνπλ κεγαιύηεξεο
απνδνρήο από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Θα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ζηνρεπκέλα ζεκηλάξηα
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επηκόξθσζεο γηα ην ίδην ην πξνζσπηθό ησλ ΚΠΔ, θαζώο επίζεο θαη επηινγή ηνπ
πξνζσπηθνύ κε απζηεξόηεξα εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα.
Πάλησο, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη ηα ΚΠΔ ιεηηνπξγνύλ ήδε σο ππξήλεο
εμάπισζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζε ΚΠΔ έρνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα πξόζβαζεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε. Άιισζηε, έλα ζεκαληηθό κεξίδην ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξεη σο απνηξεπηηθό
παξάγνληα εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ ηε κεγάιε απόζηαζε
από θάπνην ΚΠΔ. Αλ δερηνύκε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη κέξνο ηεο παηδείαο
πνπ νθείιεη λα παξέρεη έλα θξάηνο ζηνπο πνιίηεο ηνπ, ηόηε νη καζεηέο από όιεο ηηο πεξηνρέο
ηεο ρώξαο πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζ’ απηή. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ΚΠΔ
νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα ζηελ επηθξάηεηα, κε έκθαζε ζε πεξηνρέο πνπ είλαη
απνκνλσκέλεο ιόγσ λεζησηηθόηεηαο ή νξεηλώλ όγθσλ. Ο ζηόρνο απηόο πξνθαλώο δελ
επηηπγράλεηαη όηαλ ηα ΚΠΔ θιείλνπλ, νδεγνύληαη ζε θιείζηκν ή απνζηεξνύληαη ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπο (Ννδάξνο, Μ., 2010).
πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, όπσο εθαξκόζηεθε
ζηελ Διιάδα, εκθαλίδεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πξσηνπνξηαθά ζε δηεζλέο
επίπεδν, ελώ ηα ΚΠΔ ζπληζηνύλ κηα θαιή πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε εμαρζεί ζην
εμσηεξηθό. Πξέπεη λα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα λα πξνβιεζεί ε Π.Δ. σο
θεθηεκέλν θαη λα εμαρζεί σο θαηλνηνκία ν ηξόπνο πνπ απηή εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα,
ώζηε λα γίλεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη όρη ζηόρνο πεξηθνπώλ θαη απαμίσζεο.
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