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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ ππνςεθίσλ
εθπαηδεπηηθώλ-θνηηεηώλ ηνπ ΠΤΔΕ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα ην πεξηερόκελν, ηε
κεζνδνινγία θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ επηιεγόκελνπ καζήκαηνο
«Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε» πνπ παξαθνινύζεζαλ ζην πιαίζην ησλ πξνπηπρηαθώλ
ζπνπδώλ ηνπο θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2008-09 θαη 2009-10. Οη ιόγνη επηινγήο ηνπ
καζήκαηνο, ε ηθαλνπνίεζε από ην πεξηερόκελό ηνπ, νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζή ηνπ θαη
ε γεληθόηεξε επίδξαζή ηνπ ζηνπο θνηηεηέο θαηαδεηθλύνπλ όηη ε σο ηώξα ζπζζσξεπκέλε
εκπεηξία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε απνηειεί ην ζηαζεξό ζεκέιην, πάλσ ζην
νπνίν κπνξεί λα βαζηζηεί ε επηηπρεκέλε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθώλ ζην
αληηθείκελν.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εθπαίδεπζε ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ,

πεξηβαιινληηθή

εθπαίδεπζε

ΔΗΑΓΧΓΖ
Η ζεκαζία ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε (ΠΔ) έρεη αλαγλσξηζηεί ήδε από ηε Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (UNESCO,
1978) θαη έρεη επαλαβεβαησζεί από ζηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν (UNCED, 1992). Δπίζεο,
ζην πιαίζην ηεο Γεθαεηίαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (2005-2014)
ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη πξνηαζεί σο έλαο από ηνπο άμνλεο
δξάζεο (UNESCO, 2005). Σέινο, γηα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηεο ΠΔ εξεπλεηηθά
δεδνκέλα απνδεηθλύνπλ όηη ρξεηάδνληαη ζσζηά επηκνξθσκέλνη εθπαηδεπηηθνί
(Gough, 1998) αθόκα θαη από ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο (Heimlich et al., 2004)
εηδηθά ππό ην θσο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο (Summers et al., 2005).
ηελ Διιάδα νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινύληαη ζήκεξα κε ηελ ΠΔ
ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο δελ είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ην
αληηθείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθαδεκατθώλ ζπνπδώλ ηνπο (Φύθαξεο, 1998).
Όκσο, ε απόθηεζε επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ, ε απόθηεζε θαηάιιεισλ
κεζνδνινγηθώλ εθνδίσλ θαη ε γλώζε ηνπ ηζηνξηθνύ θαη θηινζνθηθνύ πιαηζίνπ ηεο
ΠΔ ζεσξνύληαη απαξαίηεηα εθόδηα γηα θάζε ζρεηηθό επηκνξθσηηθό πξόγξακκα
(Atreya et al., 1985). Με απηό ην ζθεπηηθό από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990

άξρηζαλ λα εηζάγνληαη καζήκαηα Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο ζε όια ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρώξαο
(Φινγαΐηε, 1998) θαη ζε πνιιά άιια «παξαγσγηθά» ηκήκαηα εθπαηδεπηηθώλ ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θνξδνύιεο & σηεξάθνπ, 2005).

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη θαηαξρήλ ην πεξηερόκελν θαη ηε κεζνδνινγία
ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», πνπ επέιεμαλ θαη παξαθνινύζεζαλ
νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο Δθπ/ζεο-θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2008-09 θαη 2009-10. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νη
αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε: α) ηνπο ιόγνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο
επέιεμαλ ην κάζεκα β) ην βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ καζήκαηνο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο
γ) ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο δ) ηε ρξεζηκόηεηα ζηνηρείσλ ηνπ
καζήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν ε) ηελ επίδξαζε ηνπ
καζήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζη) πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν κε ην νπνίν αληρλεύζεθαλ θαη αληιήζεθαλ ηα αμηνινγηθά
ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» από ηνπο θνηηεηέο ήηαλ έλα
εξσηεκαηνιόγην νθηώ αλνηθηώλ εξσηήζεσλ. Σν εξσηεκαηνιόγην ζπκπιεξώζεθε
αλώλπκα από 25 θνηηεηέο, νη νπνίνη είραλ παξαθνινπζήζεη ην ζύλνιν ησλ
καζεκάησλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2008-09 θαη 2009-10. Οη απαληήζεηο
ηαμηλνκήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ελώ
έγηλαλ θαη 8 δεηγκαηνιεπηηθέο ζπλεληεύμεηο θνηηεηώλ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»
Σν κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ζην ΠΣΓΔ Παλ. Αζελώλ είλαη
επηιεγόκελν δει. κπνξνύλ λα ην επηιέμνπλ ρσξίο λα εμεηαζηνύλ ζε απηό θνηηεηέο
από όια ηα εμάκελα ζπνπδώλ θαη από ην 2005-06 δηδάζθεηαη ππό ηελ επηζηεκνληθή
επζύλε ηνπ Καζεγεηή Κσλ. θνξδνύιε θαη κε ηε ζπλεπηθνύξεζε ηνπ έκπεηξνπ
δαζθάινπ ζηελ ΠΔ Αρ. Μαλδξίθα. Καηά ηα αθαδεκατθά έηε 2008-09 θαη 2009-10 ην
κάζεκα είρε ην εμήο πεξηερόκελν (πηλ. 1):

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»
Όπσο δηαθαίλεηαη από ην παξαπάλσ πεξηερόκελν, νη παξαδόζεηο ηνπ καζήκαηνο
πεξηιακβάλνπλ 4 ζεσξεηηθά, 4 κεζνδνινγηθά θαη 5 πξαθηηθά καζήκαηα. Θεσξήζεθε
απαξαίηεην λα πξνεγεζνύλ βαζηθά ζεσξεηηθά καζήκαηα, ώζηε νη θνηηεηέο λα
πξνζδηνξίζνπλ ην ηζηνξηθό, θηινζνθηθό, θηλεκαηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πιαίζην κέζα
ζην νπνίν αλδξώζεθε ε ΠΔ. Αθνινύζεζε ε δηδαζθαιία ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ΠΔ, ζηνηρεία ηα νπνία
ζήκεξα πξνηείλνληαη από ην ΓΔΠΠ γηα επξύηεξε ρξήζε ζηε δηδαζθαιία όισλ ησλ
καζεκάησλ (ΠΙ, 2003).
Βαζηθή κεζνδνινγηθή επηινγή ζηα δπν πξώηα απηά κέξε ήηαλ ε θαηάξγεζε ηεο
παξαδνζηαθήο δηάιεμεο θαη ην «ζπάζηκν» ηεο ζεσξίαο ζε κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία
εκπεδώλνληαλ κε νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γειαδή κεηά από θάζε 4-5
δηαθάλεηεο κε ηηο νπνίεο παξνπζηαδόηαλ έλα ζέκα, είρε ζρεδηαζηεί θαη δηλόηαλ ζηνπο
θνηηεηέο λα θάλνπλ κηα δξαζηεξηόηεηα γηα λα εκπεδώζνπλ ην ζέκα πνπ κόιηο είρε
αλαθεξζεί (π.ρ. έλα «δηακάληη», ην «ζπηξάι» ηεο θηώρεηαο, «αεηθόξνο απόθαζε»,
αληηθξνπόκελεο απόςεηο, αλζξσπνθεληξηθέο θαη βηνθεληξηθέο απαληήζεηο, «ην
πεξηβάιινλ ζηε δηαθήκηζε»). Με ηελ επηινγή απηή ε ζεσξία κεηνπζησλόηαλ άκεζα
ζε πξάμε θαη νη θνηηεηέο βίσλαλ νη ίδηνη έλαλ ηξόπν απηνύ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ.
Σν ηειεπηαίν κέξνο ησλ καζεκάησλ είρε απόιπηα πξαθηηθό ραξαθηήξα κε ζρεδηαζκό
πξνγξακκάησλ ΠΔ από ηνπο θνηηεηέο, κε παξνπζίαζε πινπνηεκέλσλ ζρνιηθώλ
πξνγξακκάησλ θαη άιιεο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ
Με ηελ πξώηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο θαινύληαλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηξεηο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμαλ ην κάζεκα (πηλ. 2). Σα ¾ ησλ
θνηηεηώλ δήισζαλ όηη ην
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επηθαηξόηεηαο. Σα πνζνζηά ησλ θνηηεηώλ πνπ δήισζαλ ην κάζεκα γηα
ρξεζηκνζεξηθνύο ιόγνπο ήηαλ πνιύ κηθξά.
Από ηηο απαληήζεηο απηέο εθηηκνύκε όηη εμάγεηαη έλα αξθεηά αηζηόδνμν
ζπκπέξαζκα γηα ηελ ΠΔ, παξά ην γεγνλόο όηη ηα πνζνζηά πινπνίεζεο
πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζην 10% ηνπ καζεηηθνύ
πιεζπζκνύ. Φαίλεηαη όηη έλα θαη κόλν ζρνιηθό πξόγξακκα ΠΔ είηε ζηελ Α/ζκηα είηε
ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε αξθεί γηα λα επαηζζεηνπνηήζεη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ηνπο
καζεηέο θαη κάιηζηα κε καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο πνπ ζηε ζρνιηθή
ηνπο δσή είραλ ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε έλα πξόγξακκα ΠΔ, έρνπλ σο θνηηεηέο

«δηάζεζε γηα πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε», δείρλνπλ «πξνζσπηθή επαηζζεζία ζε
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα», επεξεάδνληαη από πεξηβαιινληηθά «ζέκαηα επηθαηξόηεηαο»
θαη ζεσξνύλ «ην κάζεκα απηό ζεκαληηθό». Θεσξνύλ, επίζεο, πηζαλό σο
εθπαηδεπηηθνί λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο
πξνγξάκκαηα ΠΔ. Απνηεινύλ, επνκέλσο, νη ίδηνη ην απνηέιεζκα επέλδπζεο γηα ηε
δηάδνζε ηεο ΠΔ θαη ην αλζξώπηλν
δπλακηθό γηα ηε δηεύξπλζή ηεο ζε
επόκελεο γεληέο.
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βαζκό ην κάζεκα αληαπνθξίζεθε ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπο (πηλ. 3). Από ηηο
απαληήζεηο ζπλάγεηαη όηη γεληθά νη θνηηεηέο έκεηλαλ πνιύ έσο πάξα πνιύ
ηθαλνπνηεκέλνη από ην κάζεκα.
Με ηελ ηξίηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο θαινύληαλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο (πηλ. 4). Η κεγάιε ηθαλνπνίεζε πνπ
θαηαγξάθεθε ζηε δεύηεξε εξώηεζε επηθεληξώζεθε ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ καζήκαηνο. Σα 2/5
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Όπσο
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ζπλεληεύμεηο, ζε αξθεηά
καζήκαηα ηνπ ΠΣΓΔ
δηδάζθνληαη ζεσξεηηθά ηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο, αιιά δελ ηελ είραλ βηώζεη νη ίδηνη
νύηε σο καζεηέο νύηε σο θνηηεηέο ζε άιιν κάζεκα. Δίλαη θαλεξό, όηη απηό πνπ είλαη
απηνλόεην γηα ηελ ΠΔ, απνηειεί αθόκα καθξηλό ζηόρν γηα ην εθπαηδεπηηθό καο
ζύζηεκα γεληθόηεξα. Μέζσ ησλ νκάδσλ έθαλαλ δηάινγν, αλέπηπμαλ επηρεηξήκαηα,
απνκπζνπνίεζαλ ηηο δηαθσλίεο θαη θαιιηέξγεζαλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε δνζκέλε κε ηε κνξθή νκαδηθήο
δξαζηεξηόηεηαο. Σαπηόρξνλα, έπαηξλαλ έηνηκεο ηδέεο γηα εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ ηάμε θαη πξόηεηλαλ παξόκνηεο δηθέο ηνπο καζαίλνληαο αζπλείδεηα όηη ε ΠΔ δελ
είλαη κηα απιή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε έληππεο πεγέο θαη δηαδίθηπν.
Σν 1/3 ησλ θνηηεηώλ εθηίκεζε σο ζεηηθό ζεκείν ηόζν ηηο βησκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο όζν θαη ηε γεληθόηεξε ελεκέξσζε γηα ηελ ΠΔ. Ωο βησκαηηθέο, πέξα
από ηηο νκαδηθέο θαζνδεγνύκελεο από έλα ζελάξην εξγαζίεο, πνπ αλαθνηλώλνληαλ
θαηά νκάδα κεηά από εύινγν ρξόλν ζπλεξγαζίαο, ζεσξήζεθαλ νη δνκεκέλεο
ζπδεηήζεηο, έλα ζεαηξηθό παηρλίδη θαη έλα πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη ζην θέληξν ηεο
πόιεο, θαηά ην νπνίν έκαζαλ όρη κόλν λα «βιέπνπλ», αιιά θαη λα «παξαηεξνύλ».
Όπσο δήισζαλ νη θνηηεηέο, ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη κνλαδηθέο ζε εθπαηδεπηηθή

αμία αιιά θαη εμαηξεηηθά ζπάληεο εκπεηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Μόλν όζνη είραλ
ζπκκεηάζρεη ζε ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ΠΔ είραλ δνθηκάζεη θάηη ζρεηηθό, αιιά ηώξα
από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αληηιακβάλνληαλ αθόκα θαιύηεξα ηε
ζεκαζία ηνπ. Σαπηόρξνλα, παξόηη ην επηζηεκνληθό κέξνο ησλ πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ δελ πεξηιακβαλόηαλ ζην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο κέζα
από ηηο ζπδεηήζεηο ζηηο νκάδεο, ηελ αλάπηπμε ελδεηθηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλαδήηεζε ιύζεσλ βειηίσζαλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηηο
αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο ιύζεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ.
Σέινο, ην 1/5 ησλ θνηηεηώλ ζεώξεζε πνιύ ζεηηθή ηελ παξνπζίαζε
νινθιεξσκέλσλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ ΠΔ θαη ηελ εθκάζεζε ηεο κεζόδνπ
project, ηελ νπνία είραλ αδξνκεξώο αθνύζεη θαη ζε άιια καζήκαηα ηνπ ΠΣΓΔ, αιιά
δελ είραλ ηελ επθαηξία πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο. Βέβαηα, ε παξνπζίαζε ησλ
πξνγξακκάησλ έγηλε κεηά από ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θνηηεηώλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα
δηθά ηνπο πξσηόιεηα ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα, ώζηε λα αλαπηύμνπλ όιεο ηηο
δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη λα κελ πεξηνξηζηνύλ ζε απιή κίκεζε πξνηύπσλ.
Δπίζεο, ζεσξνύκε ζεκαληηθό όηη έζησ θαη κηα θνηηήηξηα επηζήκαλε σο ζεηηθό ηελ
παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ησλ ΚΠΔ, θαζώο ε έιιεηςε κεγάιεο εκπεηξίαο
ζηελ ΠΔ είλαη ινγηθό λα αλαδείμεη πεξηζζόηεξν ηα βησκαηηθά ζηνηρεία ηνπ
καζήκαηνο. Ωζηόζν, έρεη ζεκαζία, έζησ θη αλ απνηειεί κεκνλσκέλε πεξίπησζε, όηη
ε θνηηήηξηα απηή είρε ζεκαληηθό νηθνγελεηαθό ππόβαζξν ζηελ ΠΔ, θαζώο ν παηέξαο
ηεο είρε ππεξεηήζεη αξθεηά ρξόληα ζε ΚΠΔ ηεο πεξηθέξεηαο θαη είρε επνκέλσο
απμεκέλν ελδηαθέξνλ, γλώζεηο, δεμηόηεηεο, επαηζζεζία θαη θξηηηθή άπνςε γηα όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο.
Με ηελ ηέηαξηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο θαινύληαλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο (πηλ. 5). Δίλαη εληππσζηαθό, όηη
παξά ηνλ πξαθηηθό θαη βησκαηηθό ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο πνπ επηζήκαλαλ νη
θνηηεηέο, ην ½ ζα ήζειαλ αθόκα ιηγόηεξε ζεσξία θαη αθόκα πεξηζζόηεξε πξαθηηθή
εμάζθεζε θαη κάιηζηα κε δξαζηεξηόηεηεο εθηόο Παλεπηζηεκίνπ! Θεσξνύκε όηη απηό
είλαη έλα ζεκαληηθό ζεκείν γηα πξνβιεκαηηζκό γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε
όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ε
νπνία θαηά γεληθή νκνινγία δηδάζθεη
πνιιή ζεσξία ρσξίο λα δείρλεη ηελ
αληίζηνηρε πξαθηηθή. Η αλαληηζηνηρία
απηή απνθηά ηδηαίηεξν λόεκα, όηαλ νη
εθπαηδεπόκελνη
είλαη
ππνςήθηνη
εθπαηδεπηηθνί,
νη
νπνίνη
έρεη
απνδεηρζεί εξεπλεηηθά όηη θαηά βάζε
αλαπαξάγνπλ ην δηδαθηηθό πξόηππν κε
ην νπνίν έρνπλ δηδαρζεί είηε σο
καζεηέο
είηε
σο
θνηηεηέο.
Μεκνλσκέλεο
απαληήζεηο
επηζεκαίλνπλ σο αξλεηηθά ζεκεία
πξαγκαηηθά γεγνλόηα, πνπ νθείινληαη
ζε ζπγθεθξηκέλνπο αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΣΓΔ, ελώ ην 1/5 δελ
βξίζθεη θαλέλα αξλεηηθό ζεκείν ηνπ καζήκαηνο.
Με ηελ πέκπηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο θαινύληαλ λα
εθηηκήζνπλ πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ δηδάρζεθαλ ζα ηνπο ρξεζηκεύζνπλ ζηελ

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΠΔ ζε έλα ζρνιείν (πηλ. 6). Σν 1/3 ησλ θνηηεηώλ
αμηνιόγεζε σο ρξεζηκόηεξα ζηνηρεία ηε κεζνδνινγία θαη ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο. Σν 1/6 εθηίκεζε σο ζεκαληηθά ηα έηνηκα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ΠΔ
πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηελ πιεξνθόξεζε γηα ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΠΔ ζηελ
Διιάδα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα άιιε ηαμηλόκεζε ησλ απαληήζεσλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο. Οη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο ζεώξεζαλ ρξεζηκόηεξα νξηζκέλα
κεζνδνινγηθά ζηνηρεία, όπσο ηελ εθκάζεζε ηεο κεζόδνπ project, ηελ εξγαζία ζε
νκάδεο, ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ηνλ ηξόπν ρξήζεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ δει.
ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο πνπ βίσζαλ νη θνηηεηέο (Μ-πηλ. 6). Αξθεηνί θνηηεηέο έθαλαλ
νξηζκέλεο θξηηηθέο επηζεκάλζεηο σο πξνο ηε ζπνπδαηόηεηα νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα
ηελ ΠΔ, όπσο ν θαζνξηζκόο ζηόρσλ, ε κειέηε πεδίνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ
καζεηώλ ζηελ επηινγή ζέκαηνο, ν ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο ρξόλνπ θαη
δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επαηζζεζία ηνπ δαζθάινπ δει. ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο πνπ
ζπλεηδεηνπνίεζαλ ζε βάζνο ρξόλνπ νη θνηηεηέο (ΚΡ-πηλ. 6). Σέινο, ζρεηηθά ιηγόηεξνη
θνηηεηέο επηζήκαλαλ ηε ρξεζηκόηεηα πιεξνθνξηώλ πνπ παξαηέζεθαλ ζηηο
παξαδόζεηο θαη αθνξνύζαλ ηνλ ππεξεζηαθό θαη ζεζκηθό ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη
ελζσκάησζεο ηεο ΠΔ ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (ΠΛ-πηλ. 6). Θεσξνύκε
όηη νη δνζείζεο απαληήζεηο απνδίδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο αθελόο ζηε
δεκηνπξγία ζεηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ θνηηεηώλ ζηελ ΠΔ θαη αθεηέξνπ ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο κε θύξην εθόδην ηε δηακόξθσζε θαινύ
παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο θαη απζεληηθνύ ζπλεξγαηηθνύ πεξηβάιινληνο.

Με ηελ έθηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο θαινύληαλ λα
εθηηκήζνπλ πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ δηδάρζεθαλ ηνπο επεξέαζαλ πεξηζζόηεξν ζε
επίπεδν θαζεκεξηλήο δσήο (πηλ. 7). Γηαπηζηώλεηαη όηη ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ
θνηηεηώλ επεξεάζηεθε ζε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν, σζηόζν ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο.
Σν 1/3 δήισζε όηη επεξεάζηεθε άκεζα θαη ηξνπνπνίεζε άκεζα θαζεκεξηλέο
ζπλήζεηεο, όπσο εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ελέξγεηαο, ζπκκεηνρή ζηελ αλαθύθισζε
ζπζθεπαζηώλ θαη κείσζε ηεο ππεξθαηαλάισζεο. Σν ½ θαίλεηαη όηη επεξεάζηεθε
έκκεζα, θαζώο δήισζε δηάζεζε γηα πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε, δηάζεζε ελεξγνπνίεζεο
θαη δξάζεο θαη ηδηαίηεξε επαηζζεζία γηα ηα δάζε, ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ έλλνηα ηεο
αεηθνξίαο θαη ηελ αμία ηεο πξόιεςεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη
δηαπίζησζε ηελ ύπαξμε ησλ πνιύπινθσλ ζπζρεηίζεσλ ζηε θύζε. Γπν θνηηεηέο
δήισζαλ ραξαθηεξηζηηθά όηη άξρηζαλ λα ζπιιέγνπλ έληππα θαη απνθόκκαηα
εθεκεξίδσλ, γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ κειινληηθά ζηελ ηάμε, όπσο αθξηβώο είδαλ

λα γίλεηαη ζην κάζεκα. Σέινο, έλαο θνηηεηήο δήισζε όηη βειηίσζε ηελ ςπρνθηλεηηθή
δεμηόηεηα λα παξαηεξεί θαιύηεξα ην θαζεκεξηλό ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα
ζπλεηδεηνπνηεί ζρέζεηο κέζα ζε απηό. Παξόηη νη αξηζκνί ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξνί,
ζεσξνύκε όηη ε επίδξαζε ηνπ καζήκαηνο ηόζν ζε θαζεκεξηλό όζν θαη ζε
εθπαηδεπηηθό επίπεδν είλαη ειπηδνθόξα.

Με ηελ έβδνκε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο θαινύληαλ λα
ππνδείμνπλ νηηδήπνηε άιιν πνπ πεξίκελαλ λα κάζνπλ ζην κάζεκα θαη δελ δηδάρζεθε
(πηλ. 8). Σα 2/3 ησλ θνηηεηώλ
δήισζε όηη ην κάζεκα ήηαλ θαηά
ηε γλώκε ηνπο πιήξεο. Σν 1/5
δήηεζε αλαθνξέο ζηα παγθόζκηα
πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα,
γλσξηκία
κε
εθπαηδεπηηθό
ινγηζκηθό, πιεξνθόξεζε κέζσ
δηαδηθηύνπ θαη πιεξνθόξεζε γηα
πξνγξάκκαηα ΜΚΟ. Ωζηόζν, όια
απηά
είλαη
εληαγκέλα
ζην
πεξηερόκελν άιινπ καζήκαηνο πνπ
παξαθνινπζνύλ νη θνηηεηέο ηνπ
ΠΣΓΔ
κε
ηίηιν
«Φπζηθέο
Δπηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ – Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε», ην νπνίν ζηνρεύεη
αθξηβώο ζηε βειηίσζε ησλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ ησλ θνηηεηώλ γηα ηα παγθόζκηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπο.
Με ηελ όγδνε εξώηεζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ
νη
θνηηεηέο
θαινύληαλ λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα
ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο (πηλ. 9).
Σν 1/3 πξόηεηλε επηζθέςεηο ζε ΚΠΔ,
ζρνιεία πνπ θάλνπλ πξόγξακκα ΠΔ
ή δξάζεηο εθηόο Παλεπηζηεκίνπ,
όπσο
δελδξνθπηεύζεηο
θαη
θαζαξηζκνύο. Σν ¼ πξόηεηλε κείσζε
ηεο ζεσξίαο θαη αύμεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κε έκθαζε ζην
ζηήζηκν
πξνγξάκκαηνο
ΠΔ.

Οξηζκέλνη, ζε ζπκθσλία κε ηελ πξνεγνύκελε απάληεζή ηνπο, πξόηεηλαλ πεξηερόκελν
πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζην αληίζηνηρν εξγαζηεξηαθό κάζεκα γηα ην πεξηβάιινλ. Αμίδεη
λα ππνγξακκηζηεί ε πξόηαζε κηαο θνηηήηξηαο: «λα ην πξνηείλεηε ζηνπο θνηηεηέο πνπ
παίξλνπλ ην εξγαζηεξηαθό κάζεκα γηα λα έρνπλ κηα ζπλέρεηα». Από ηελ πξόηαζε
απηή θαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ θνηηήηξηα έρεη θαηαλνήζεη απόιπηα ηε δηαζύλδεζε ησλ
δπν καζεκάησλ, θαζώο ην έλα πξνζθέξεη ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαη ην άιιν ηε
κεζνδνινγία γηα ηελ πξνζέγγηζή ηεο ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ
Θεσξνύκε, γεληθά, όηη νη θξίζεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ην κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε» είλαη ζεηηθέο θαη δηθαηώλνπλ βαζηθέο κεζνδνινγηθέο επηινγέο, όπσο ν
πξαθηηθόο ραξαθηήξαο, ε ζύλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, νη
νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Αζθαιώο, νη επηινγέο απηέο
πξνέθπςαλ από πξνεγνύκελε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ζηελ ΠΔ θαη ηαπηόρξνλα
απνηεινύλ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ. Δθόζνλ νη θνηηεηέο, σο εθπαηδεπόκελνη
κε κηθξή εκπεηξία ζηελ ΠΔ, θαηάθεξαλ λα ηα δηαθξίλνπλ θαη λα ηα αμηνινγήζνπλ
ζεηηθά, δηαπηζηώλεηαη όηη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζηαζεξό ζεκέιην γηα ηελ
εθπαίδεπζε ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ΠΔ, ηεο νπνίαο απνηεινύλ θαη ην
ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα.
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