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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστηµονική έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του εννοιολογικού πλαισίου των φοιτητών του
1ου έτους της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ σχετικά µε τις
έννοιες: α) περιβάλλον και β) αειφόρος ανάπτυξη και στη συνέχεια η σύγκριση µε το αντίστοιχο
εννοιολογικό πλαίσιο των φοιτητών του 5ου έτους της ίδιας Σχολής, για να διαπιστωθεί κατά
πόσον, οι κατεξοχήν περιβαλλοντικές πανεπιστηµιακές τους σπουδές, έχουν συµβάλει θετικά σε
µια συνθετική προσέγγιση και µια ολιστική οπτική του περιβάλλοντος, όπου δεν παραβλέπονται
οι κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές παράµετροι των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Η
εργασία αυτή αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης έρευνας που είχε ως στόχο την καταγραφή του
επιπέδου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικών γνώσεων και στάσεων των
φοιτητών του 1ου και 5ου έτους της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
Η έρευνα επιχειρήθηκε στα πλαίσια αναµόρφωσης του αντίστοιχου προγράµµατος σπουδών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβληµάτων γεννά την ανάγκη περιβαλλοντικά ενηµερωµένων
και ευαισθητοποιηµένων πολιτών. Εξάλλου, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων, που προέρχεται από την εµπλοκή πολλαπλών παραγόντων,
οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.ά σε αυτά, καθιστά την προσέγγιση του
περιβάλλοντος περισσότερο απαιτητική ενοιολογικά
Είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι η εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να επιφέρει αλλαγές στον
τρόπο σκέψης των ανθρώπων ώστε να κινηθούµε σε µια κοινωνία µε πιο ισχυρές
περιβαλλοντικές αξίες και µε αειφόρο τρόπο ζωής (McMillan, 2003). Ο Fien (1997) υποστηρίζει
ότι οι περιβαλλοντικές σπουδές µπορούν να έχουν ένα ρόλο κλειδί στη δηµιουργία µιας
περιβαλλοντικής κουλτούρας και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών αξιών και δεξιοτήτων και γι’
αυτό είναι αποφασιστικής σηµασίας στην οικοδόµηση µιας περιβαλλοντικά φιλικής κοινωνίας.
Έτσι είναι σηµαντικό, υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικές σπουδές, να αποτελούν µέρος του
εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτούν µια ολιστική και
συστηµική οπτική του περιβάλλοντος (Ragou, 2000) και µια αντιληπτική ικανότητα για την
αντιµετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων (Khan, 1995). Επιπλέον οι
κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλάγές δηµιουργούν αυξανόµενες πιέσεις στους
εκπαιδευτικούς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που ασχολούνται µε περιβαλλοντικά θέµατα, για
αναδιάρθρωση του περιεχοµένου των περιβαλλοντικών σπουδών, στην κατεύθυνση σύζευξης
των κοινωνικών, οικολογικών και οικονοµικών παραµέτρων (Reddy & Schreuder, 2004).
Στα παραπάνω πλαίσια ανάλυσης και οριοθέτησης του προβλήµατος, η παρούσα εργασία
εστιάζει στους φοιτητές ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Πόσο καλά είναι
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εφοδιασµένοι για µια βαθιά και σφαιρική κατανόηση του περιβάλλοντος; Σκοπός της έρευνας
είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών του 1ου έτους της Σχολής ∆ασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ σχετικά µε τις έννοιες : α) περιβάλλον και β) αειφόρος
ανάπτυξη και στη συνέχεια η σύγκριση αυτών µε τις αντίστοιχες των φοιτητών του 5ου έτους της
ίδιας Σχολής, για να διαπιστωθεί κατά πόσον, οι κατεξοχήν περιβαλλοντικές πανεπιστηµιακές
τους σπουδές, έχουν συµβάλει θετικά σε µια συνθετική προσέγγιση και µια ολιστική οπτική του
περιβάλλοντος, όπου δεν παραβλέπονται οι κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές παράµετροι
των περιβαλλοντικών ζητηµάτων.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ή ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ)
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε µικρό αριθµό παρόµοιων εργασιών στο χώρο της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Tikka et al., 2000; McMillan, 2002; Lundholm, 2004; Kaplowitz et
al., 2005). Οι παλαιότερες έρευνες εστιάζονταν στη διερεύνηση της περιβαλλοντικής γνώσης και
των περιβαλλοντικών στάσεων των φοιτητών (Richmond, 1976; Towler & Swan, 1972; Benton,
1994; Synodinos, 1990). Στα πλαίσια νεώτερων ερευνών, που έγιναν κυρίως σε χώρες της
Ευρώπης, µε σκοπό τη διδακτική σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης,
την αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων και την εφαρµογή προγραµµάτων για µια
Εκπαίδευση για την Αειφορία, την επιµόρφωση και τη διεπιστηµονική συνεργασία,
καταγράφηκαν απόψεις φοιτητών-µελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά µε το περιβλαλλον και
την αειφόρο ανάπτυξη (Schreuder et al., 1998; Summers et al., 200b, 2003, 2004, 2005; Jucker,
2002; Gayford, 2004; Lundholm, 2004).
Στην παρούσα έρευνα πήραν µέρος οι φοιτητές του 1ου και 5ου έτους της Σχολής ∆ασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την βοήθεια
ερωτηµατολογίου που διανεµήθηκε στους φοιτητές κατά τους µήνες από Ιανουάριο-Μάιο του
2006. Συγκεντρώθηκαν 101 ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα από φοιτητές του 1ου έτους, σε
σύνολο 110 φοιτητών και 60 ερωτηµατολόγια από το 5ο έτος σε σύνολο 110 φοιτητών. Η
επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 12. Το
ερωτηµατολόγιο περιείχε τρία µέρη. Στο πρώτο τµήµα περιέχονται ερωτήσεις που δίνουν
πληροφορίες σχετικά µε το προφίλ του ερωτώµενου. Το δεύτερο και το τρίτο τµήµα το
αποτέλεσε µια ανοικτή ερώτηση, όπου δόθηκαν αντίστοιχα οι λέξεις «περιβάλλον» και
«αειφόρος ανάπτυξη» και ζητήθηκε από τους φοιτητές να καταγράψουν τις λέξεις που τους
έρχονταν συνειρµικά στο νου. Η επεξεργασία των ερωτήσεων αυτών έγινε µε τη µέθοδο της
ανάλυσης περιεχοµένου, αφού κατηγοριοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)
Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι :
Α) Σχετικά µε τον όρο «περιβάλλον»
1ο έτος : 1) το 14% των φοιτητών δεν απάντησε καθόλου, 2) η κυρίαρχη αντίληψη του
περιβάλλοντος περιορίζεται στις βιοφυσικές του διαστάσεις και µάλιστα φαίνεται να ταυτίζεται
σε µεγάλο βαθµό µε την έννοια του δάσους, µια και οι λέξεις που παραπέµπουν σε αυτό
κυριαρχούν, 3) ένας πολύ µικρός αριθµός φοιτητών συνδέει τον όρο µε κοινωνικές, οικονοµικές,
πολιτικές διαστάσεις και αντιµετωπίζει το περιβάλλον ως το χώρο που διεξάγεται η οικονοµική
δραστηριότητα του ανθρώπου µε όλες τις επιπτώσεις.
5ο έτος : 1) το 30% των φοιτητών δεν απάντησε καθόλου, 2) η κυρίαρχη αντίληψη του
περιβάλλοντος είναι και εδώ η βιοφυσική µε µια απλοϊκή γραµµική αντίληψη για το
οικοσύστηµα, (µε µικρή συχνότητα εµφανίζονται λέξεις που παραπέµπουν στην επιστήµη της
οικολογίας, π.χ οικοσύστηµα, βιοποικιλότητα κ.λπ., ή δεν εµφανίζονται π.χ. καθόλου λέξεις που
παραπέµπουν στις έννοιες αλληλεπίδραση, αλληλεξάρτηση κ.λπ.), 3) σε µικρότερο βαθµό από
τους πρωτοετείς φοιτητές, συνδέουν το περιβάλλον µε τον άνθρωπο σε µια συστηµική ολότητα.
Β) σχετικά µε τον όρο «αειφόρος ανάπτυξη»
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1ο έτος : 1) το 76% των φοιτητών δεν απαντά στην ερώτηση, 2) µε µικρή συχνότητα
εµφανίζονται λέξεις που παραπέµπουν σε µια θετική σύνδεση της αειφόρου ανάπτυξης µε το
περιβάλλον και την κοινωνία, 3) ένας πολύ µικρός αριθµός των φοιτητών συνδέει τον όρο
αειφόρος ανάπτυξη µε την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
5ο έτος : 1) περίπου το 1/3 των φοιτητών δεν απαντά στην ερώτηση, 2) µε µεγάλη συχνότητα
εµφανίζονται συνειρµικά όροι που παραπέµπουν στη ∆ασολογική επιστήµη µιλώντας για
διενέκεια των καρπώσεων που αποτελεί µία από τις βασικές αρχές της ∆ασοπονίας. (ο όρος
αειφορία προέρχεται από την δασολογική επιστήµη), 3) µε πολύ µικρή συχνότητα εµφανίζονται
λέξεις που ενσωµατώνουν στον όρο “αειφόρος ανάπτυξη” τα κυριότερα χαρακτηριστικά που
συναντώνται στη βιβλιογραφία.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ)
•
Το επίπεδο προσέγγισης των δυο όρων από τους φοιτητές του 1ου και 5ου έτους δεν είναι
καθόλου ικανοποιητικό.
•
Η εξειδικευµένη επιστηµονική γνώση, που θεωρητικά έχουν αποκτήσει οι πεµπτοετείς
φοιτητές, δεν φαίνεται να διαφοροποιεί σηµαντικά το εννοιολογικό πλαίσιο αυτών και
δηµιουργεί προβληµατισµό για το περιεχόµενο σπουδών και τη διαδικασία εκπαίδευσης των
φοιτητών.
•
Η κυρίαρχη αντίληψη για το περιβάλλον είναι απλοϊκή και περιορισµένη. Η
πολυπλοκότητα, ο ολιστικός και συστηµικός χαρακτήρας του περιβάλλοντος απουσιάζουν.
Φαίνεται να επηρεάζεται η αντίληψή των φοιτητών περισσότερο από ενηµέρωση που
προέρχεται από τα ΜΜΕ και λιγότερο από τις σπουδές τους.
•
Η εµπλοκή µε δραστηριότητες και προγράµµατα ΠΕ στο σχολείο φαίνεται να συµβάλει
θετικά στον περιβαλλοντικό αλφαβητισµό και στην ευαισθητοποίηση των νέων.
•
Οι περιβαλλοντικές σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση οφείλουν να
επαναπροσανατολιστούν ως προς το περιεχόµενο και τα εννοιολογικά εργαλεία προς µια
συστηµική και ολιστική θεώρηση της περιβαλλοντικής πραγµατικότητας, για να προετοιµάσουν
αποτελεσµατικότερα επιστήµονες-πολίτες που θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις
της αειφορίας του 21ου αιώνα.
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