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Θεµατική ενότητα: Έρευνα 
 
Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει τον τρόπο εφαρµογής των προγραµµάτων 
Π.Ε που υλοποιήθηκαν κατά το διδακτικό έτος 2002-2003 στα Γυµνάσια του Νοµού Κορινθίας. Η 
εµπειρική – αναλυτική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ανέδειξε µια ποικιλία αποτελεσµάτων ανά 
πληθυσµιακή υποοµάδα (µαθητές – καθηγητές). Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα συνέβαλαν στη 
στατιστικά σηµαντική βελτίωση των γνώσεων των µαθητών και λιγότερο στο επίπεδο των 
αντιλήψεων – στάσεων. Μικρή επίδραση παρατηρήθηκε στη συµπεριφορά των µαθητών στο 
πλαίσιο της αυτοδηλούµενης ενέργειας. Σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς, η θετική επίδραση των 
περιβαλλοντικών προγραµµάτων είναι φανερή στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών, την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την πρόθεση κινητοποίησης της πλειοψηφίας των µαθητών 
για επίλυση  των περιβαλλοντικών προβληµάτων της περιοχής τους. 
Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ως θετική την εφαρµογή της αξιολόγησης στα προγράµµατα Π.Ε. 
διότι µπορεί, µέσω της ορθολογικής χρήσης συγκεκριµένων δεικτών (κριτήρια αξιολόγησης) να 
συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 
 
Σκοπός της εργασίας 
Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των προγραµµάτων Π.Ε. που υλοποιήθηκαν στα 
Γυµνάσια του Ν. Κορινθίας κατά το έτος 2002-2003. 
 
Μεθοδολογία 

Η συλλογή του πρωτογενούς υλικού της παρούσας έρευνας έγινε µε τη µέθοδο των 
ερωτηµατολογίων τα οποία διανεµήθηκαν σε µαθητές και καθηγητές Γυµνασίων που υλοποίησαν 
περιβαλλοντικά προγράµµατα στο Ν. Κορινθίας κατά το διδακτικό έτος 2002- 2003. Από το 
ερωτηµατολόγιο των µαθητών, συλλέγονται  πληροφορίες σχετικά µε την επίδραση των 
προγραµµάτων στις περιβαλλοντικές γνώσεις, στις στάσεις και στην πρόθεση συµπεριφοράς των 
µαθητών. Το ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται στις απόψεις τους σχετικά µε την 
εφαρµογή των προγραµµάτων.   

 
Τα βασικά ερωτήµατα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι: 
 

• Ποιες είναι οι απόψεις των µαθητών και των εκπαιδευτικών για τα προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εφαρµόζονται στο Ν. Κορινθίας; 

• Ποιες είναι οι αδυναµίες και ποια τα θετικά στοιχεία των προγραµµάτων αυτών; 
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• Ποιοι είναι οι δείκτες αξιολόγησης περιβαλλοντικών προγραµµάτων που 
εφαρµόζονται περισσότερο στο Ν. Κορινθίας; 

 
 
Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων και των δύο ερωτηµατολογίων επιχειρείται η 

κατανόηση της αποτελεσµατικότητας  των περιβαλλοντικών προγραµµάτων στο Ν. Κορινθίας. Για 
τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 
SPSS και ειδικότερα ο έλεγχος ανεξαρτησίας  (χ2).  
 
Αποτελέσµατα 
Ερωτηµατολόγιο µαθητών 

Μερικά από τα  ευρήµατα που προέκυψαν από την ανάλυση του ερωτηµατολογίου των 
µαθητών, είναι: 
• Όσοι µαθητές υποστηρίζουν ότι απέκτησαν πάρα πολλές γνώσεις γύρω από ένα περιβαλλοντικό 

ζήτηµα µετά από τη συµµετοχής τους στο περιβαλλοντικό πρόγραµµα (35%), θεωρούν ότι 
παράλληλα υιοθέτησαν σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις (29%). Προς 
την ίδια κατεύθυνση προσανατολίζονται και οι απόψεις των  µαθητών που υποστηρίζουν ότι οι 
πολλές γνώσεις που αποκόµισαν (55%) συνέβαλαν σε πολύ µεγάλο βαθµό στην αλλαγή των 
στάσεών τους γύρω από τα περιβαλλοντικά θέµατα (46%). Η διαπίστωση που προκύπτει είναι 
ότι η απόκτηση γνώσεων µπορεί να οδηγήσει και στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών 
στάσεων.  

• Έντονη παρουσιάζεται η συµβολή της Π.Ε (55%) στις γνώσεις που απέκτησαν οι µαθητές από 
τα περιβαλλοντικά προγράµµατα και στην ανάπτυξη ενεργούς συµµετοχής (36%) σε δράσεις µε 
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.  

• Οι µαθητές που θεωρούν πάρα πολύ ενδιαφέρον (49%) το πρόγραµµα Π.Ε στο οποίο 
συµµετείχαν, υποστηρίζουν ότι συνέβαλε στην βελτίωση της αισθητικής του σχολικού 
περιβάλλοντος µέσω της δεντροφύτευσης (22%), της συλλογής απορριµµάτων σε κάδους 
ανακύκλωσης (13%) και του καθαρισµού του προαύλειου χώρου (10%).  

 
Ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών 

 
Τα κυριότερα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση του ερωτηµατολογίου των 

εκπαιδευτικών, είναι τα ακόλουθα: 
• Η επιµόρφωση σε θέµατα Π.Ε. συνέβαλε θετικά στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα, το (92%) των εκπαιδευτικών που παρακολούθησε 
Ηµερίδες- ∆ιηµερίδες µε θέµατα Π.Ε θεωρεί ότι ενισχύθηκε σηµαντικά (38%) στην υλοποίηση 
των προγραµµάτων. 

• Παρατηρείται ότι η χρήση των δεικτών αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς για την 
αποτελεσµατικότητα της Π.Ε. γίνεται είτε σε µεγάλο βαθµό είτε σε µέτριο βαθµό. 
Αναλυτικότερα, σε µεγάλο βαθµό χρησιµοποιούνται οι παρακάτω δείκτες αξιολογικής κρίσης: 
η συνεργασία µαθητών – ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος (80%), ο βαθµός επίτευξης στόχων 
του προγράµµατος (72%), η ανάπτυξη θετικών στάσεων για το περιβάλλον και η ανίχνευση 
πιθανής αλλαγής σε στάσεις και συµπεριφορές (62%), ο σχεδιασµός – οργάνωση του  
προγράµµατος (60%), η αποτελεσµατικότητα των χρησιµοποιηθέντων µέσων (60%) και η 
ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία (50%). Σε µέτρια επίπεδα κυµαίνονται: η διεπιστηµονική 
προσέγγιση (48%) καθώς και η συνεργασία µεταξύ των µελών της παιδαγωγικής οµάδας 
(44%). 

 
Συζήτηση 

Τα προγράµµατα Π.Ε που πραγµατοποιήθηκαν συνετέλεσαν στην σηµαντική βελτίωση των 
γνώσεων των µαθητών. Η επίδραση  όµως των περιβαλλοντικών προγραµµάτων ήταν µικρότερη 
στην αλλαγή συµπεριφοράς των µαθητών. 
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Από τα ερωτηµατολόγια των εκπαιδευτικών διαπιστώνουµε ακόµη ότι στα οφέλη από την 
επίδραση της Π.Ε µπορεί να συµπεριληφθούν: το γενικότερο ενδιαφέρον των µαθητών για το 
περιβάλλον, καθώς και την ευαισθητοποίηση για τη βελτίωση της αισθητικής του σχολικού χώρου.  

Τα προγράµµατα αντιµετωπίστηκαν από τους µαθητές µε ιδιαίτερα θετικά συναισθήµατα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι µαθητές ήταν 
ενεργητικοί κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων.  

Όσον αφορά την οργάνωση εφαρµογής του προγράµµατος, η διαφοροποίηση στη διαδικασία 
επιλογής των συµµετεχόντων στην περιβαλλοντική οµάδα κρίνεται απαραίτητη από τους µαθητές. 
Παράλληλα, η πραγµατοποίηση αποτελεσµατικής αξιολόγησης (χρήση συγκεκριµένων δεικτών – 
κριτήρια αξιολόγησης) συνιστά για τους εκπαιδευτικούς συστατικό στοιχείο κάθε οργανωµένου 
περιβαλλοντικού προγράµµατος.  

Τα επιµορφωτικά σεµινάρια Π.Ε φαίνεται οτι παρέχουν τις αναγκαίες γνώσεις  ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό τα περιβαλλοντικά τους προγράµµατα. 
Ωστόσο, δεν είναι λίγες και οι δυσκολίες που ανακύπτουν. Η έλλειψη οικονοµικής ενίσχυσης 
καθώς και η έλλειψη χρόνου, συνιστούν τις σηµαντικότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
καθηγητές κατά την εφαρµογή της Π.Ε. 

Τέλος, όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων, αν λάβουµε υπόψη µας α) 
ότι τα περιβαλλοντικά προγράµµατα εφαρµόστηκαν χωρίς τις ιδανικότερες συνθήκες (χρονική – 
οικονοµική πίεση), β) ότι είχαν διάρκεια εφαρµογής περίπου 27 εβδοµάδες µε µια δίωρη κατά µέσο 
όρο απασχόληση, γ) ότι επιτεύχθηκαν άµεσα ορισµένοι από τους στόχους, σύµφωνα µε το 
εννοιολογικό πλαίσιο της Π.Ε, και δ) ότι σύµφωνα µε τον Tyler (στο: Mc Laughlin et al, 1991) τα 
σύνθετα προγράµµατα απαιτούν συνήθως έξι µε εφτά χρόνια προκειµένου η εφαρµογή τους να 
εναρµονιστεί πλήρως µε το µεθοδολογικό πλαίσιο της Π.Ε, διαπιστώνουµε, ότι τα προγράµµατα 
αυτά εκπλήρωσαν σε ικανοποιητικό βαθµό τους σκοπούς της Π.Ε.  
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