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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστηµονική έρευνα 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Π.Ε. αναφέρεται και ως εκπαίδευση για την αειφορία (∆ιακήρυξη UNESCO, Θεσσαλονίκη 
1997). 
Η έννοια της Αειφορίας σύµφωνα µε την UNESCO αναφέρεται στη διευρυµένη έννοια του 
περιβάλλοντος  ως κέλυφος ανθρώπινων δραστηριοτήτων και όχι µόνο στο φυσικό περιβάλλον στη 
στενή του έννοια (Φλογαΐτη, 2006). Η σύνδεση µε την αειφορία σήµερα περιλαµβάνει την 
ενασχόληση, τη συνειδητοποίηση και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήµατα φτώχειας, υγείας, 
εξασφάλισης τροφής, δηµοκρατίας, ανθρώπινων δικαιωµάτων και ειρήνης. 
Σκοπός η διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης σε θέµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας καθώς επίσης και η καταγραφή της άποψης αν 
υπήρξε επαρκής και σχετική επιµόρφωση (και από ποιους φορείς). Η µεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε ήταν η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου (κλειστών και ανοικτών ερωτήσεων) όπου 
καταγράφτηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την 
Αειφορία. Από την έρευνά µας συµπεραίνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν µεγάλη ανάγκη 
επιµόρφωσης στα καινούρια δεδοµένα για την Εκπαίδευση για την Αειφορία. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπ/σης ν. Λάρισας σε θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας βάση των καινούριων 
δεδοµένων. Σύµφωνα µε την UNESCO η έννοια της Αειφορίας αναφέρεται στη διευρυµένη έννοια 
του περιβάλλοντος  ως κέλυφος ανθρώπινων δραστηριοτήτων και όχι µόνο στο φυσικό περιβάλλον 
στη στενή του έννοια. Η σύνδεση µε την αειφορία σήµερα περιλαµβάνει την ενασχόληση, τη 
συνειδητοποίηση και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήµατα της φτώχειας, της υγείας, της 
εξασφάλισης τροφής, της δηµοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της ειρήνης. Με τη 
συγκεκριµένη εργασία αντλούµε πληροφορίες για το αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν για τους 
τέσσερις πυλώνες της Αειφορίας που είναι η Κοινωνία, το Περιβάλλον, η Οικονοµία και ο 
Πολιτισµός. Επίσης για το αν πιστεύουν ότι υπάρχει εξισορρόπηση  και αµοιβαιότητα ανάµεσα σ’ 
αυτούς τους πυλώνες και αν όχι, ποιος υπερτερεί σε βάρος των άλλων. Ακόµη σκοπός της 
συγκεκριµένης εργασίας ήταν να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών αν υπήρξε 
κατάλληλη και επαρκής επιµόρφωση σε θέµατα Αειφορίας ώστε αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο 
στην εφαρµογή Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων στο σχολείο και από ποιους φορείς. 
 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Το δείγµα της έρευνάς µας αποτελούσαν 250 Εκπ/κοί Α/θµιας Εκπ/σης και  Β/θµιας Εκπ/σης του ν. 
Λάρισας και έλαβε µέρος τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2006. Απαντήσεις λάβαµε από 106 
Εκπ/κούς Β/θµιας Εκπ/σης και 70 Εκπ/κούς Α/θµιας, εκ των οποίων το 54,5% ήταν γυναίκες  και 
το 45,5% άνδρες, µε 20-30 χρόνια υπηρεσίας το µεγαλύτερο ποσοστό (64,8%). Από τους 
συµµετέχοντες, οι µισοί περίπου (45,5%) έχουν υλοποιήσει πρόγραµµα Π.Ε. στο παρελθόν, ενώ 
µόλις το 13,6% υλοποιεί ανάλογο πρόγραµµα την σχολική χρονιά της έρευνας.  
Έγινε χρήση ερωτηµατολογίου που περιλάµβανε στοχευµένες ερωτήσεις κλειστού τύπου µε 5/θµια 
κλίµακα Likert όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή ενός περιβαλλοντικού 
προγράµµατος, και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου όσον αφορά τη θεµατολογία ενός περιβαλλοντικού 
προγράµµατος, στις οποίες έγινε ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Για  την 
επεξεργασία των ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σε θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  δηλώνουν κατάλληλα και επαρκώς επιµορφωµένοι µόνο 
το 37,5 % των εκπαιδευτικών, και η επιµόρφωσή τους έγινε κυρίως µε την παρακολούθηση 
ηµερίδων, χωρίς κάποιος φορέας επιµόρφωσης να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Παράλληλα  η συντριπτική 
πλειοψηφία τους δεν συµµετείχε σε δράσεις Μ.Κ.Ο. που έχουν σχέση µε την ευαισθητοποίηση σε  
περιβαλλοντικά θέµατα. 
Σχετικά µε την έννοια της αειφορίας, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι γνωρίζουν τη σηµασία της 
(65,5%), παρόλο που λίγοι απ’ αυτούς επιµορφώθηκαν σχετικά (26,1%).  
Όσον αφορά τους τέσσερεις πυλώνες της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονοµία, πολιτισµός), 
πιστεύουν ότι δεν υπάρχει εξισορρόπηση µεταξύ τους (78,4%), µε την οικονοµία να αποτελεί 
κυρίαρχο πυλώνα προσανατολισµού (92,6%). 
Επιπλέον κυρίαρχες επιλογές τους σε  θέµατα που άπτονται του αντικειµένου της εκπαίδευσης για 
την αειφορία, είναι η ατµοσφαιρική ρύπανση (71,6%), τα βιολογικά προϊόντα (62,5%), η 
ανακύκλωση (60,2%) και τα µεταλλαγµένα προϊόντα (59%). Σε αντίθεση θέµατα όπως  ισότητα 
(17,1%), δικαιοσύνη (17,1%), µετανάστευση (22,7%) και ειρήνη (28,4%) αντιµετωπίζονται ως µη 
κατάλληλα για διαπραγµάτευση σε προγράµµατα Π.Ε. και συµπεραίνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί 
τόσο της Α/θµιας όσο και της Β/θµιας Εκπ/σης του ν. Λάρισας δεν έχουν λάβει επαρκή και 
κατάλληλη επιµόρφωση που να σχετίζουν τα παραπάνω θέµατα µε θέµατα αειφορίας. 
Εποµένως υπάρχει ανάγκη για ουσιαστική και ολοκληρωµένη επιµόρφωση σε θέµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και σε θεωρίες µάθησης, όπως επισηµαίνεται και από τους 
Σπυροπούλου (2001) και Βαχτσεβάνου κ.ά. (2006). 
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