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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Είναι κοινή διαπίστωση, ότι σε αντίθεση µε το χθες, σήµερα, τα Μ.Μ.Ε. κατανοώντας την 
ανάγκη των πολιτών για ενηµέρωση σε θέµατα Οικολογίας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής, ενσωµατώνουν και παρουσιάζουν όλο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
θέµατα αυτά. 
 Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις των µαθητών σχετικά 
µε την πληροφόρηση που παρέχουν τα Μ.Μ.Ε. στα παραπάνω θέµατα αλλά πως κρίνουν τον 
τρόπο µε τον οποίο προβάλλονται. Από την ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων 
προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά:  µε τα µέσα που επιλέγουν οι µαθητές για 
ενηµέρωση, µε τον τρόπο που τους παρέχεται η Περιβαλλοντική πληροφορία, µε την 
αποσπασµατικότητα και ασυνέχεια της Οικολογικής πληροφορίας, µε την «εκµετάλλευση» 
που υφίσταται το Περιβάλλον, µε τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των µαθητών που 
ασχολούνται µε Περιβαλλοντικά προγράµµατα στο σχολείο… 

Αναλυτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι στόχευσή µας ήταν να διαπιστώσουµε τη 
συµβολή της οικογένειας, του σχολείου και των ΜΜΕ στην Περιβαλλοντική αγωγή των 
παιδιών, να διερευνήσουµε τις θεµατολογικές προτιµήσεις των µαθητών, να  µάθουµε τη 
γνώµη τους για την ποσότητα ενηµέρωσης που δέχονται µέσα στο σχολικό περιβάλλον, να 
αναζητήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους, κατά τη γνώµη των µαθητών, το σχολείο 
µπορεί να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Για την πραγµατοποίηση της έρευνας συγκροτήσαµε δείγµα 300 µαθητών ηλικίας 14-
16 ετών από διάφορα σχολεία του Νοµού, οι οποίοι δέχθηκαν να απαντήσουν στο 
ερωτηµατολόγιο που διακινήσαµε. 

Από αυτούς οι µισοί περίπου συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε προγράµµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

Τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που προέκυψαν, τα οποία και παραθέτουµε εν 
συντοµία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Θεωρούν ότι η τηλεόραση είναι η κυρίαρχη πηγή ενηµέρωσης σε θέµατα 
Περιβάλλοντος, ακολουθεί το σχολείο, στη συνέχεια η οικογένεια, οι εφηµερίδες, τα 
περιοδικά και τέλος  µε µεγάλη διαφορά το ραδιόφωνο και  το διαδίκτυο (internet).  
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Παρά την πρώτη θέση που δίνουν στην τηλεόραση όσον αφορά τα θέµατα ενηµέρωσης 
για το περιβάλλον, εκτιµούν ότι οι σχετικές εκποµπές δεν είναι αρκετές και θα ήθελαν οι 
τηλεοπτικοί σταθµοί να διαθέτουν τουλάχιστον µιας ώρας τηλεοπτικό χρόνο ηµερησίως για 
το περιβάλλον.  

Οι εκποµπές που προτιµούν µέσα στο χρόνο που διαθέτουν είναι: ντοκιµαντέρ για τα 
ζώα και τη φύση αλλά και οικολογικά προβλήµατα και ζητήµατα που αφορούν τη σχέση 
ανθρώπου - περιβάλλοντος.  

Βέβαια αξιολογούν ότι η συµβολή των ΜME µε την αντίστοιχη σηµασία και προβολή 
που δίνεται  για θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον δεν είναι ικανοποιητική.  

Εκτιµούν όµως ότι τα ΜΜΕ και κυρίως η τηλεόραση επηρεάζουν έως προσδιορίζουν 
τις καταναλωτικές τους συνήθειες 

Ικανοποιητική θεωρούν την ενηµέρωσή τους, από το σχολείο και τα σχολικά βιβλία για 
το περιβάλλον αλλά και τα προβλήµατά και ζητήµατα που απασχολούν τον πλανήτη.  

Επιλέξαµε δύο θέµατα που απαντούν µε µεγάλη συχνότητα στα σχολικά 
περιβαλλοντικά προγράµµατα, την ανακύκλωση και την ενέργεια για να διαπιστώσουµε την 
ενηµέρωση των παιδιών. Παρ’ όλα αυτά απαντούν στη µεγάλη τους πλειοψηφία ότι είναι 
λίγη έως µέτρια η ενηµέρωσή τους στα παραπάνω θέµατα.  

Ένα µεγάλο ποσοστό των µαθητών γνωρίζουν τις οικολογικές οργανώσεις: Αρκτούρος, 
WWF, Greenpeace και όσον αφορά τα περιοδικά οι µισοί περίπου απάντησαν ότι γνωρίζουν 
τα: Φύση, Γεωτρόπιο, Γεώραµα, Κυνήγι, Geo, Focus και National Geographic.  

Πιστεύουν ότι οι σχολικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες δεν προβάλλονται όσο θα 
’πρεπε από τα τοπικά Μ.M.E. και εκτιµούν ότι η χώρα µας υστερεί όσον αφορά την  
ενηµέρωση των πολιτών σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε.  Γι’ αυτό κατά τη γνώµη τους 
ευθύνονται: τα ΜΜΕ, το κράτος, οι οικολογικές οργανώσεις και άλλοι παράγοντες µεταξύ 
των οποίων και το εκπαιδευτικό σύστηµα.  
Προτείνουν το σχολείο να αφουγκραστεί την κοινωνία και να συνεισφέρει στη γνώση, 
ευαισθητοποίηση και προστασία του περιβάλλοντος µε δράσεις όπως: συµµετοχή σε 
προγράµµατα ανακύκλωσης, δενδροφύτευσης - αναδάσωσης, καθαρισµού πάρκων και 
πλατειών, δηµιουργίας µαθητικών οµάδων ενηµέρωσης των πολιτών για την προστασία του 
περιβάλλοντος, έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων και διανοµή εντός και εκτός σχολείου, 
πρόκληση ανοικτών συζητήσεων µε ∆ήµους ∆ασαρχεία και οικολογικές  οργανώσεις, 
συνεργασία και προβολή των παραπάνω µέσω των ΜΜΕ. 
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