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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των 
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι  Έλληνες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης κατά την εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. Παράλληλα 
επιδιώξαµε να εξετάσουµε την ύπαρξη επιµορφωτικών αναγκών στους 
εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε την Π.Ε. καθώς και να εντοπίσουµε σε ποιες 
περιοχές γνώσεων και ικανοτήτων αυτές επικεντρώνονται. Στο τέλος διατυπώνονται 
προτάσεις σε σχέση µε τις δυνατότητες αξιοποίησης των συµπερασµάτων της 
έρευνας στο πλαίσιο του σχεδιασµού της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Π.Ε.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: επιµόρφωση, υλοποίηση προγραµµάτων, Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέµα της σωστής προετοιµασίας των εκπαιδευτικών έχει τεθεί στο πλαίσιο των 
σηµαντικότερων διεθνών ∆ιασκέψεων της UNESCO για το περιβάλλον και την Π.Ε., 
από το Βελιγράδι (1975) και την  Τιφλίδα (1977) µέχρι το Συνέδριο της Μόσχας 
(1987). Την ίδια επισήµανση για την ανάγκη της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 
κάνουν και τα συµπεράσµατα  σχετικών ερευνών. Σύµφωνα µε την έρευνα των Ham 
and Sewing (1987-1988) η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δε θεωρούν ότι είναι καλά 
προετοιµασµένοι στο ρόλο τους στην Π.Ε. ενώ πολλοί από αυτούς δηλώνουν ότι 
κύρια αιτία που δεν αναλαµβάνουν ν’ ασχοληθούν µε προγράµµατα της Π.Ε. είναι η 
έλλειψη προηγούµενης εκπαίδευσης και ουσιαστικής επιµόρφωσής τους. Το ίδιο 
αποδεικνύουν επίσης έρευνες που έχουν γίνει στις Η.Π.Α. τον Καναδά (Peyton, 1984)  
όπως επίσης και στον ελλαδικό χώρο(Παπαδηµητρίου, 1995α , σελ. 55-56). 

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., συµβαδίζοντας και µε τους στόχους των Ηνωµένων Εθνών και των 
UNESCO-UNEP, διαµόρφωσε εκπαιδευτικές δράσεις για την δεκαετία 2005-2014, οι 
οποίες στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν στους µαθητές µας στάσεις που 
χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη και ταυτόχρονα προωθούν το άνοιγµα του 
σχολείου στην κοινωνία, µέσω της από κοινού υλοποίησης δράσεων µε κοινωνικούς 
φορείς. 

Στο σηµείο αυτό εύλογα τίθεται το ερώτηµα πώς οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν 
τέτοιες πρωτοβουλίες από τη στιγµή  που οι ίδιοι δεν είναι καταρτισµένοι κατάλληλα 
σε θέµατα επιστηµονικά ή µεθοδολογίας της Π.Ε. εφόσον η τελευταία αποτελεί µία 
νέα σχετικά εκπαιδευτική ειδικότητα (UNESCO 1977/Φλογαίτη, 1993, σελ. 268). Για 
το λόγο αυτό ο ρόλος της επιµόρφωσης καθίσταται αναγκαίος για να αναπληρώσει το 
κενό της βασικής κατάρτισης. 

Ακόµη πιο αναγκαίος φαίνεται να είναι ο ρόλος της επιµόρφωσης και στη χώρα 
µας εφόσον αποτελεί και τη µοναδική δυνατότητα τυπικής εκπαίδευσης που έχουν οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί που θέλουν ν΄ ασχοληθούν µε την Π.Ε. Για το λόγο αυτό έχει 
αναγνωριστεί ως ένα από τα κύρια µέσα µιας συντονισµένης εθνικής πολιτικής για 



την ενσωµάτωση της Π.Ε. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα (Βύζα, 1992,σελ. 44) 
Tα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η σηµασία της 

διερεύνησης των προσωπικών επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, δηλαδή 
των αναγκών τους έτσι, όπως οι ίδιοι τις αντιλαµβάνονται (Freer, 1992, σελ.13 /Wall, 
1993). Και στη χώρα µας έχει αναγνωριστεί µε Υπουργική Απόφαση (Γ2/7578/12-
1095&2 α) η αναγκαιότητα της διερεύνησης των αναγκών των εκπαιδευτικών στο 
πλαίσιο του σχεδιασµού της επιµόρφωσής τους. Όπως διαπιστώνουµε µέχρι σήµερα, 
η έρευνα επιµορφωτικών αναγκών παραµένει µία εν πολλοίς ανενεργός και 
ανεκµετάλλευτη διαδικασία. 

 Σκοπός της ερευνητικής µας προσπάθειας  είναι διττός:         
1) Θα επιχειρήσουµε να προσδιορίσουµε τις ανάγκες των Ελλήνων 

Εκπαιδευτικών της Α/θµιας Εκπαίδευσης σε γνώσεις και ικανότητες στην Π.Ε. 
εφόσον η έλλειψη των τελευταίων δηµιουργεί και τις όλες δυσκολίες στη 
διαµόρφωση και εφαρµογή των περιβαλλοντικών προγραµµάτων. 

2)  Θα επιδιώξουµε να οδηγηθούµε µέσα από την παραπάνω διαδικασία και µε 
βάση τα αποτελέσµατα αυτής σε συµπεράσµατα ικανά να αξιοποιηθούν στο 
πλαίσιο του σχεδιασµού της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

∆είγµα. 
Ο πληθυσµός της έρευνας απαρτίζεται από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 

ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί µε την εφαρµογή προγραµµάτων Π.Ε. σε σχολεία 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  του Ν. Αργολίδας. Όπως αναφέρθηκε και στην 
αρχή τα έτη 2005 - 2014 αποκτούν θεµατικό περιεχόµενο στο πλαίσιο της 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία και διευρύνονται οι θεµατικές περιοχές των 
προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων, µε έµφαση στην ολιστική και 
διεπιστηµονική προσέγγιση των γνωστικών πεδίων. Για πρώτη χρονιά καθιερώνεται 
υποχρεωτικά στα πλαίσια της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης η Ευέλικτη Ζώνη στα 
πλαίσια της οποίας υιοθετούνται περιβαλλοντικά θέµατα.  

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων της 
έρευνας περιλαµβάνει εννέα (9) οµάδες ερωτήσεων και αποτελείται από δύο µέρη. 
Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου έχει τον τίτλο «Στοιχεία του Εκπαιδευτή» και 
περιλαµβάνει ερωτήσεις µε σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από: 

• ατοµικά χαρακτηριστικά των ερωτώµενων 
1. το φύλο 
2. την οικογενειακή τους κατάσταση 
3. την ηλικία 

• στοιχεία προσδιοριστικά της παρουσίας τους ως εκπαιδευτικών 
4. έτη προϋπηρεσίας του στην Εκπαίδευση 
5. σπουδές  

• στοιχεία προσδιοριστικά της εµπειρίας τους από την Π.Ε. 
6. τα έτη ενασχόλησής τους µε την Π.Ε. 
7. την υλοποίηση ή µη εκ µέρους τους προγραµµάτων Π.Ε. 
8. τον αριθµό προγραµµάτων Π.Ε. που έχουν υλοποιήσει 
9. τους τίτλους των τελευταίων (έως και τριών) προγραµµάτων Π.Ε. που 

έχουν υλοποιήσει. 
Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου και απαιτούν είτε µία σύντοµη απάντηση 

(ηλικία, φύλο) είτε την επιλογή µιας µεταξύ δύο ή περισσότερων αµοιβαίως 
αποκλειόµενων απαντήσεων (ερωτήσεις για το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, 
τα έτη ενασχόλησης µε την Π.Ε. και την υλοποίηση ή µη εκ µέρους τους 
προγραµµάτων Π.Ε.) Από την οµάδα αυτή των ερωτήσεων δεν εξετάζουµε στο 



πλαίσιο της παρούσας εργασίας την τελευταία (οι τίτλοι των προγραµµάτων Π.Ε.). 
Στο δεύτερο µέρος συµπεριλαµβάνονται οι βασικές ερωτήσεις της έρευνας, οι 

οποίες απαιτούν τον περισσότερο χρόνο και τη µεγαλύτερη προσοχή και περίσκεψη 
εκ µέρους των εκπαιδευτικών, για να τις απαντήσουν.  
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα βασικά συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας διατυπώνονται ως εξής: 
 

- Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν θετική στάση ως προς τη χρησιµότητα των 
περισσότερων από τις προτεινόµενες γνώσεις στην Π.Ε. 

 
- ∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη πολλών και σε µεγάλη κλίµακα διαφοροποιούµενων 
επιµορφωτικών αναγκών ως προς τις γνώσεις και τις ικανότητες σχετικές µε την Π.Ε. 
στους Έλληνες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που ασχολούνται µε 
αυτή.  

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης εκτιµώντας την πραγµατικότητα 
της εκπαιδευτικής πράξης της Π.Ε., τις απαιτήσεις του ρόλου τους σε αυτή καθώς και 
την προσωπική τους επάρκεια ως προς αυτές εκφράζουν µια σειρά από δυσκολίες. Οι 
δυσκολίες αυτές που στην έρευνά µας προσδιορίζονται και ως ανάγκες αναφέρονται 
τόσο σε γνώσεις για θέµατα συναφή µε την Π.Ε. όσο και σε ικανότητες των 
εκπαιδευτικών σχετικές µε διαδικασίες και λειτουργίες του ρόλου τους στην  Π.Ε. 

Η γνώση για τα στάδια και τη διαδικασία εφαρµογής είναι η µόνη γνώση που 
προτείνεται από όλα σχεδόν τα µοντέλα που καθορίζουν τα κριτήρια επαγγελµατικής 
επάρκειας των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. ή προτείνουν τις διαστάσεις της βασικής 
τους εκπαίδευσης και επιµόρφωσης (βλ. UNESCΟ-UNEP, 1990). 

Γι’ αυτό η έκφραση αυτής της ανάγκης των εκπαιδευτικών ως πρωταρχική θα 
µπορούσε να χαρακτηριστεί ως αναµενόµενη. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία για το ποιες ακριβώς είναι οι διδακτικές µέθοδοι που γνωρίζουν οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί, γι’ αυτό και δε µπορούµε ν’ αποφανθούµε για το πού µπορεί να 
επικεντρωθεί η επιµόρφωσή τους όσον αφορά το θέµα αυτό. 

Από τις πρώτες δε διεθνείς συναντήσεις για την Π.Ε. οροθετήθηκε το φάσµα των 
στόχων της. Αυτό περιλαµβάνει γνωστικούς (συνειδητοποίηση, γνώση του 
περιβάλλοντος), συναισθηµατικούς (στάσεις, αξίες για την προστασία του 
περιβάλλοντος), ψυχοκινητικούς (δεξιότητες, ικανότητα αξιολόγησης για τον 
προσδιορισµό των περιβαλλοντικών παραµέτρων και την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων) και συµµετοχικούς στόχους (συµµετοχή στις διαδικασίες για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων) (Γαβριλάκης, 2005). Η επιδίωξη από την πλευρά 
των εκπαιδευτικών µιας ποικιλίας στόχων έχει ιδιαίτερη σηµασία για την αποφυγή 
προτύπων τύπου κηρύγµατος  (Ράπτης, 2000) που οδηγούν στο φαινόµενο του 
περιβαλλοντικού ολοκληρωτισµού (Σοφούλης, 1991). 

Η Παπαδηµητρίου (1998) διαπραγµατεύεται το ζήτηµα του ποιος νοµιµοποιείται 
να θέσει τους στόχους της Π.Ε. αλλά και αν υπάρχουν κάποιες καθολικά  αποδεκτές 
αξίες, στάσεις και συµπεριφορές σε σχέση µε το περιβάλλον που πρέπει να διδαχτούν 
τα παιδιά. Έτσι εστιάζει το ενδιαφέρον µας «στην κατεύθυνση της ανάπτυξης 
αυτόνοµων ατόµων µε κριτική σκέψη…». 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού. Εάν ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού εξαντλείται στην ανάληψη από µέρους του της τεχνικής ευθύνης για 
την επίτευξη προκαθορισµένων στόχων και στη διεκπεραίωση έτοιµων παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων  ή αναλυτικών προγραµµάτων, αυτό µας οδηγεί αναπόφευκτα σε µια 
«εργαλειοποίηση» και «ορθολογικοποίηση» της διδακτικής πρακτικής (Κοσσυβάκη, 
1997, σ. 33). 



Το κοινωνικό - κριτικό µοντέλο θεώρησης προσφέρει µία εναλλακτική προσέγγιση 
για την ανάπτυξη του ρόλου του εκπαιδευτικού και προτείνει ως δικλείδα ασφαλείας 
για τη διασφάλιση της ελευθερίας του την ανάπτυξη της κριτικής του ικανότητας. 
(∆ασκολιά, 2000). 

Μέσα σε ένα τέτοιο ιδεολογικό πλαίσιο θεώρησης της εκπαιδευτικής πρακτικής η 
γνώση του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού όχι µόνο δεν οδηγεί στη στέρηση της 
ελευθερίας του εκπαιδευτικού αλλά συµβάλλει και στη διαµόρφωση µιας 
προσωπικής, αυτόνοµης και ρεαλιστικής επαγγελµατικής ταυτότητας (Κωνσταντίνου 
1994, σ. 122). 

Ανάλογη θα πρέπει να είναι η προσέγγισή µας απέναντι στις ανάγκες που 
εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση και µε τα υπόλοιπα µέσα και τους τρόπους 
διδακτικής εφαρµογής και αξιολόγησης της Π.Ε.: πηγές πληροφόρησης, διδακτικές 
µεθόδους, παράγοντες για τη δηµιουργία ενός θετικού µαθησιακού κλίµατος.     

     
- Οι περισσότερες από τις ανάγκες που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί και αφορούν σε 
γνώσεις και ικανότητες στην Π.Ε. κινούνται σε υψηλά επίπεδα. 

Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται σε µια συνειδητοποιηµένη στάση από πλευράς 
εκπαιδευτικών ως προς την έκφραση και παραδοχή των αναγκών τους. Επίσης σε 
υψηλά επίπεδα των προτιµήσεων των εκπαιδευτικών φαίνονται να είναι οι  γνώσεις 
που αφορούν στις οικολογικές έννοιες και τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα 
ενώ αντίθετα οι δάσκαλοι χαρακτηρίζουν το επίπεδο της γνώσης τους σε αυτές όχι 
τόσο υψηλό. 

Σε έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα  (∆ηµητρίου, 2005) σ’ ότι αφορά τις 
γνώσεις των εκπαιδευτικών για τις φυσικο-επιστηµονικές έννοιες που διέπουν τους 
µηχανισµούς των σηµαντικότερων κατά την άποψή τους περιβαλλοντικών 
προβληµάτων παρατηρείται ότι η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά 
ζητήµατα είναι ελλιπής. 

Στην ίδια έρευνα αναδεικνύεται η ανάγκη κατάλληλα σχεδιασµένων 
προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών για τη µελέτη της 
φύσης και του περιβάλλοντος. Στο σηµείο αυτό οφείλοµε να τονίσουµε τις επιδράσεις 
που πιθανόν να έχει στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών η ανάπτυξη µιας σχετικά νέας 
επιστηµονικής ειδικότητας, της περιβαλλοντικής ψυχολογίας που εξετάζει θέµατα 
που σχετίζονται µε τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης της περιβαλλοντικής 
πραγµατικότητας και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.   

 
- Οι εκπαιδευτικοί δίνουν προτεραιότητα στη διδακτική µεθοδολογία της Π.Ε. 
και πιο συγκεκριµένα, στην διαδικασία εφαρµογής ενός προγράµµατος Π.Ε. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι βασικότερες από τις επιµορφωτικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών εντοπίζονται σε θέµατα όπως: οι διδακτικές µέθοδοι και 
τεχνικές στην Π.Ε. και τα µοντέλα εφαρµογής της Π.Ε., οι πηγές πληροφόρησης στην 
Π.Ε., οι παράγοντες για τη δηµιουργία ενός θετικού µαθησιακού κλίµατος στην Π.Ε.  

 
- Όσον αφορά το επίπεδο ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. την πρώτη θέση 
καταλαµβάνουν οι διαπροσωπικές ικανότητες, δηλ. εκείνες οι ικανότητες που 
συνδέονται µε το είδος και την ποιότητα της διαπροσωπικής σχέσης που αναπτύσσει 
ένας εκπαιδευτικός µε τους µαθητές του (συνεργασία σε πλαίσιο οµάδας, να εντοπίζει 
τις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών).  

Στις βασικές ικανότητες ενός εκπαιδευτικού συγκαταλέγονται επίσης οι 
ικανότητες που σχετίζονται άµεσα µε τη διδακτική  εφαρµογή της Π.Ε. όπως είναι οι 
ικανότητες σχεδιασµού, οργάνωσης και υλοποίησης προγραµµάτων Π.Ε. και η 
ικανότητα σύνθεσης και παρουσίασης των πληροφοριών. 



Η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ανέδειξε την ύπαρξη τριών 
βασικών περιοχών γνώσεων 

α) Γνώσεις για τη διδακτική εφαρµογή και την αξιολόγηση στη Π.Ε. 
β) Βασικές οικολογικές γνώσεις και γνώσεις για τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβληµάτων, και 
γ) Γνώσεις για τις κοινωνικο-πολιτισµικές διαστάσεις του περιβάλλοντος. 
 

- Οι ανάγκες ενός εκπαιδευτικού σε γνώσεις και ικανότητες στην Π.Ε. επηρεάζονται 
από την προηγούµενη συµµετοχή του σε επιµόρφωση στην Π.Ε. καθώς και από την 
εµπειρία του από την εφαρµογή της Π.Ε.,  το φύλο, την ηλικία, την προϋπηρεσία.  

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία του δείγµατος έχει συµµετάσχει σε σεµινάρια και 
έχει εφαρµόσει τουλάχιστον  2 προγράµµατα φαίνεται να έχει αποτελέσµατα στη 
συνειδητοποίηση των αναγκών του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί  έχουν 
προσδιορίσει τις δυσκολίες τους κατά την εφαρµογή περιβαλλοντικών προγραµµάτων 
και έχουν διαµορφώσει άποψη για το είδος των επιµορφωτικών αναγκών τους.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας αναδεικνύεται και πάλι η 
σηµασία και ο καθοριστικός ρόλος που καλείται τα διαδραµατίσει η επιµόρφωση ως 
µέσο για τη σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων της αρχικής εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών αλλά και ως µία διαδικασία διαρκούς ανάπτυξης, βελτίωσης και 
αναπλήρωσης των βασικών γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται από ένα 
εκπαιδευτικό για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Π.Ε. 
- Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί κατά την επιµόρφωση εκπαιδευτικών που 
πρωτοξεκινούν να ασχολούνται ή συµµετέχουν για πρώτη φορά σε επιµόρφωση στην 
Π.Ε, στην ανάπτυξη της γνώσης τους σε θέµατα διδακτικής εφαρµογής και 
αξιολόγησης στην Π.Ε. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας απέδειξαν πως  η εµπειρία και η προηγούµενη 
συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε άλλες επιµορφωτικές δραστηριότητες επηρεάζουν 
άµεσα τις επιµορφωτικές τους ανάγκες. Εποµένως κατά το σχεδιασµό της 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη σύνθεση του επιµορφωτικού κοινού. Στόχος θα πρέπει να είναι η ισόρροπη 
προετοιµασία των εκπαιδευτικών σε σχέση µε όλες τις περιοχές των απαιτούµενων 
γνώσεων και ικανοτήτων και η µετάδοση νέων επιστηµονικών γνώσεων 
διαφορετικών από εκείνες της αρχικής εκπαίδευσης των δασκάλων 
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