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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: επιστηµονική έρευνα 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα έρευνα γίνεται διερεύνηση των απόψεων και καταναλωτικών συνηθειών των 
εκπαιδευτικών που εµπλέκονται µε την ΠΕ, σε σχέση µε τα γεωργικά προϊόντα. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας έχουν ιδιαίτερη σηµασία γιατί ο λόγος και η συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 
επηρεάζουν συνειδητά ή ασυνείδητα τους µαθητές. Η έρευνα έγινε το ∆εκέµβριο του 2006. Το 
δείγµα αποτέλεσαν άτοµα 68 εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι έχουν ενηµέρωση σε θέµατα γεωργικής παραγωγής 
και προβληµατίζονται για την «άριστη» ποιότητα των βιολογικών προϊόντων. Παρά ταύτα τα 2/3 
από τους ερωτηθέντες τα αγοράζουν. Κύριο κριτήριο για την αγορά είναι η προστασία της υγεία 
τους. Αντίθετα, τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα τα καταναλώνουν χωρίς κανένα 
προβληµατισµό για τις επιπτώσεις της παραγωγής τους στο περιβάλλον και την υγεία τους.  
Παρά λοιπόν τη δεδοµένη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, γνώση και ανεπτυγµένη κριτική 
σκέψη,  είναι δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να ξεπεράσουν αντιλήψεις, συνήθειες, στάσεις και 
πρακτικές τις οποίες απέκτησαν σε µικρή ηλικία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη της γεωργίας ευνόησε την αύξηση των ανθρωπίνων πληθυσµών και 
την ανάπτυξη πολιτισµού. Όµως φτάνοντας στο 19ο αιώνα, τα παραγόµενα τρόφιµα δεν αρκούσαν 
για να τραφεί ο πληθυσµός της γης. Η λεγόµενη συµβατική γεωργία έδωσε τη δυνατότητα στον 
άνθρωπο να αυξήσει τη παραγωγή. Το αποτέλεσµα ήταν η διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος.  
Από τη δεκαετία του ’60 είχε γίνει φανερό ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν απειλούσαν 
µόνο την ποιότητα της ζωής µας, αλλά και τη βιωσιµότητα του πλανήτη. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα 
ανησυχίας και προβληµατισµού, όλοι συµφώνησαν ότι ήταν απαραίτητη η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση (ΠΕ) των πολιτών η οποία θεωρείται σαν ένα από τα πιο αποτελεσµατικά µέσα για την 
αντιµετώπιση της οικολογικής κρίσης. Το ’60 επίσης εµφανίστηκε και η Βιολογική Γεωργία (ΒΓ) 
σαν λύση στα προβλήµατα που δηµιούργησε η συµβατική. Επειδή  µε τη ΒΓ  κρίνεται ότι πρέπει να 
εναρµονιστούν οι άµεσες ανάγκες µας στους µακροχρόνιους κανόνες της φύσης είναι κατανοητό 
ότι δυσκολεύθηκε πολύ να επιτύχει, ευνοϊκή απήχηση.  
Η γεωργία (βιολογική και συµβατική) αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείµενο της ΠΕ η οποία  
συνήθως αντιµετωπίζει, τη µεν συµβατική ως πρόβληµα για το περιβάλλον και την υγεία και τη 
βιολογική ως λύση αυτού του προβλήµατος.    
Στη σηµερινή εποχή τα γεωργικά προϊόντα είναι αποτέλεσµα της άσκησης της συµβατικής, της 
βιολογικής και της ολοκληρωµένης γεωργίας. Η ολοκληρωµένη γεωργία «εµφανίστηκε» τα 
τελευταία χρόνια και συνδυάζει τη χρησιµοποίηση βιολογικών, καλλιεργητικών και χηµικών 
µεθόδων. Για να φτάσει λοιπόν ο µαθητής σε συµπεράσµατα, διαπιστώσεις, κρίσεις και επιλογές 
δράσης σε θέµατα που αφορούν τη γεωργία, είναι αυτονόητη η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και όχι 
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αποδοχής προϊόντων και µεθόδων που διαφηµίζονται ως οικολογικές. Άρα ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού ως οργανωτή και συντονιστή σε ένα πρόγραµµα ΠΕ θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε 
να βοηθήσει το µαθητή να αναπτύξει κριτική σκέψη, µια και αυτή αποτελεί κεντρικό 
χαρακτηριστικό της ΠΕ.  Για να είναι ικανός να το κάνει αυτό δεν αρκεί να έχει µόνο παιδαγωγικές 
δεξιότητες αλλά πιο σύνθετους τρόπους κατανόησης, προσέγγισης, κριτικής και γνώσης διαφόρων 
θεµάτων και να είναι ο ίδιος ο πολίτης ο οποίος ευθύνεται για την ποιότητα ζωής και συµµετέχει 
ενεργά στα κοινωνικά δρώµενα. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ο εκπαιδευτικός το 
περιβάλλον και ιεραρχεί τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχει άµεσο αντίκτυπο στον τρόπο µε τον 
οποίο εµπλέκεται στην ΠΕ. Επιπλέον κάθε εκπαιδευτικός έχει την δική του άποψη για τον κόσµο, 
ένα σύνολο ιδεών, πεποιθήσεων και ηθικών αξιών, τόσο προσωπικών όσο και κοινωνικών, µε βάση 
τις οποίες διαµορφώνει αντιλήψεις, πράττει και δρα. Και ο λόγος και η συµπεριφορά των 
εκπαιδευτικών, καθώς και όλων όσων εµπλέκονται στην εκπαίδευση, είναι λογικό να εκφράζουν 
αξίες οι οποίες επηρεάζουν συνειδητά ή ασυνείδητα τους µαθητές.   
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων, απόψεων, πηγών πληροφόρησης 
και καταναλωτικών συνηθειών εκπαιδευτικών που εµπλέκονται µε την ΠΕ, σχετικά µε τα 
βιολογικά, συµβατικά και παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα.  

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Η έρευνα έγινε το ∆εκέµβριο του 2006. Το δείγµα αποτέλεσαν 68 εκπαιδευτικοί µε αποδεδειγµένο 
ενδιαφέρον για την ΠΕ και ενασχόληση µε αυτή. Τα περισσότερα (58%) είχαν ηλικία από  40-50. 
Τα ¾ περίπου των ερωτηθέντων ήταν έγγαµοι (73%) µε παιδιά (70% ). Το 13% ήταν κάτοχοι 
διδακτορικού, 33% µεταπτυχιακού, 50% απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης και 4% ανώτερης. Το 
29% ήταν υπεύθυνοι ΠΕ, 23% µέλη ΚΠΕ, ενώ το 29% ήταν εκπαιδευτικοί  που είχαν εκπονήσει 
πρόγραµµα ΣΠΠΕ και το 19% δήλωσαν ενδιαφέρον για την ΠΕ.  
Τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν ήταν δισέλιδα, µε σύντοµες ερωτήσεις κλειστού τύπου, που 
εξέταζαν: 

1. το προφίλ του δείγµατος, 
2. γνώσεις, απόψεις, καταναλωτικές συνήθειες και πηγές πληροφόρησης για τα βιολογικά 

προϊόντα, προϊόντα ολοκληρωµένης γεωργίας και παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα.  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν µπορούν να γενικευθούν, µπορούν όµως να δηµιουργήσουν 
προβληµατισµό για τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών που εµπλέκονται µε την ΠΕ, 
πάνω σε επίκαιρα περιβαλλοντικά θέµατα και να αποτελέσει αφορµή για το σχεδιασµό 
µεγαλύτερης έρευνας.   
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Όλοι οι ερωτηθέντες γνωρίζουν για τα ΒΠ, αλλά τα αγοράζουν µόνο το 62%.  
Η πληροφόρηση όλων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα ΜΜΕ (69%), και έπονται το περιβάλλον 
(51%) και τα επιστηµονικά συγγράµµατα (50%). Ακολουθούν οι ενηµερωτικές καµπάνιες 
κρατικών (34%) και  ιδιωτικών φορέων (23%) και τέλος οι ειδικοί (16%). 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (85%) θεωρεί ότι παράγονται µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον 
και µόνο οι µισοί περίπου (53%) ότι είναι απαλλαγµένα από χηµικές ουσίες. Λιγότεροι από τους 
µισούς (47%) θεωρούν ότι έχουν καλύτερη γεύση από τα συµβατικά και µόνο το 38% ότι είναι 
πλουσιότερη πηγή θρεπτικών στοιχείων. Βέβαια το 75% συµφωνεί ότι είναι ακριβά.   
Η πλειοψηφία των καταναλωτών ΒΠ (85%), τα αγοράζει γιατί τα θεωρεί πιο υγιεινά και 
δευτερευόντως (62%) γιατί παράγονται µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.  
Όσον αφορά τα προϊόντα «ολοκληρωµένης γεωργίας», λιγότεροι από τους µισούς (45%) έχουν 
ακούσει για αυτά και από αυτούς το 70%  τα αγοράζει.  
Το 93% του δείγµατος αγοράζει «παραδοσιακά προϊόντα» παρά το γεγονός ότι στην πλειοψηφία 
του (59%) θεωρεί ότι δεν παράγονται µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μόνο το 17% θεωρεί 
ότι είναι απαλλαγµένα από χηµικές ουσίες. Τέλος το 76% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα 
παραδοσιακά προϊόντα δεν έχουν παραχθεί βιολογικά.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα αποτελέσµατα γίνεται φανερό ότι όλοι οι ερωτηθέντες είναι ενήµεροι για τα ΒΠ, ενώ δεν 
συµβαίνει το ίδιο για τα γεωργικά προϊόντα ολοκληρωµένης διαχείρισης. Την πληροφόρηση αυτή 
την έχουν κατά κύριο λόγο από τα ΜΜΕ. Ας σηµειωθεί ότι από το 2000 έως το τέλος του 2006, 
στις εφηµερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και  «ΤΑ ΝΕΑ» βρέθηκαν 34 και 45 άρθρα αντίστοιχα, µε αναφορές 
στη βιολογική γεωργία και κανένα για την ολοκληρωµένη. 
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα βιολογικά προϊόντα παράγονται µε τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον. Όµως περίπου οι µισοί θεωρούν ότι δεν είναι απαλλαγµένα από χηµικά.  
Ακόµη λιγότεροι τα θεωρούν πλουσιότερα από τα συµβατικά, σε θρεπτικά στοιχεία Παρ΄ όλα αυτά 
περισσότεροι από τους µισούς αγοράζουν ΒΠ µε κυριότερο κριτήριο την ποιότητα και 
δευτερευόντως τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το 2005 το «Ευροβαρόµετρο» έδειξε ότι οι 
Έλληνες καταναλωτές ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για την ποιότητα της τροφής τους και 
µάλιστα περισσότερο από την τιµή του προϊόντος. Από την παρούσα έρευνα φάνηκε ότι το 75% 
των ερωτηθέντων τα βρίσκει ακριβά. Αυτό βέβαια αποτελεί µειονέκτηµα, µια και η υψηλή τιµή 
αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για ορισµένους αγοραστές. ∆ηµιουργούνται έτσι καινούργιες 
ελίτ «οικολογικά ευαίσθητες», χωρίς τελικά να συρρικνώνεται η καταναλωτική νοοτροπία των 
προηγουµένων δεκαετιών. Το «φυσικό» και το «οικολογικό» γίνονται αντικείµενο σκληρής 
εµπορευµατοποίησης.  
Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι όλοι σχεδόν αγοράζουν «παραδοσιακά προϊόντα», σε 
µεγαλύτερο ποσοστό από τα βιολογικά, παρ΄ όλο  που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα προϊόντα 
αυτά δεν έχουν τις ποιοτικές προδιαγραφές των βιολογικών.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ασχολούνται µε την ΠΕ, φαίνεται να έχουν ενηµέρωση σε θέµατα 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Η ενηµέρωση αυτή, η οποία προέρχεται κυρίως από τα ΜΜΕ, 
τους κάνει να προβληµατίζονται για την «άριστη» ποιότητα των ΒΠ. Παρά την αµφισβήτηση και 
την ψηλή τιµή που πιστεύουν ότι έχουν τα συγκεκριµένα προϊόντα, τα 2/3 από τους ερωτηθέντες τα 
αγοράζουν. Πρώτο κριτήριο για την αγορά δεν είναι η ευαισθησία τους απέναντι στο το 
περιβάλλον, αλλά η υγεία τους. 
Αντίθετα, η στάση των ιδίων  ανθρώπων απέναντι στα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα είναι 
απόλυτα θετική και τα καταναλώνουν χωρίς κανένα προβληµατισµό για τις επιπτώσεις της 
παραγωγής τους στο περιβάλλον και την υγεία τους.  
Παρά λοιπόν τη δεδοµένη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, γνώση και ανεπτυγµένη κριτική 
σκέψη,  είναι δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να ξεπεράσουν αντιλήψεις, συνήθειες, στάσεις και 
πρακτικές τις οποίες απέκτησαν σε µικρή ηλικία και οι οποίες αποτέλεσαν στοιχείο της ανατροφής 
τους.  
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