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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της µελέτης ήταν να εξεταστεί η πορεία και ο θεµατικός προσανατολισµός των
προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπονήθηκαν από τα Νηπιαγωγεία
και ∆ηµοτικά Σχολεία του Νοµού Καβάλας κατά την τελευταία πενταετία (2003-2008)
και να διαπιστωθεί κατά πόσο τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα επηρεάζουν τις
προτιµήσεις δασκάλων και µαθητών στην επιλογή των θεµάτων . Επίσης σκοπός της
εργασίας είναι η επεξεργασία των δεδοµένων και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων
της Στατιστικής και Χαρτογραφικής Ανάλυσης των Σχολικών Προγραµµάτων που έχουν
υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 20072008 στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση του Νοµού Καβάλας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ: περιβαλλοντική εκπαίδευση, σχολικά προγράµµατα, θεµατικός
προσανατολισµός, προτιµήσεις, στατιστική ανάλυση, χαρτογραφική απεικόνιση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» εµφανίζεται στη βιβλιογραφία στα µέσα
της δεκαετίας του ’60 και σχετίζεται µε την εµφάνιση µεγάλων περιβαλλοντικών
προβληµάτων και την αναγκαιότητα αντιµετώπισής τους από τη µια µεριά καθώς και
την αλλαγή σκέψης και στάσης των πολιτών απέναντι σ’ αυτά από την άλλη.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) αναπτύχθηκε κατά τις δεκαετίας του ’60 –
’70 ως αποτέλεσµα της ανταπόκρισης της εκπαίδευσης για το περιβάλλον . Το
ενδιαφέρον αυτό συνδέεται µε τη συνειδητοποίηση από τους πολίτες των
αποτελεσµάτων των επεµβάσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον, όπως η καταστροφή
των φυσικών οικοσυστηµάτων, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση των υδάτων και
του εδάφους, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η αύξηση των απορριµµάτων και των
αποβλήτων, ο υπερπληθυσµός και η φτώχεια, η ενεργειακή κρίση, οι απειλητικές
κλιµατικές αλλαγές, κ.ά.
Η συµµετοχή σε διασκέψεις και συνέδρια σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά,
παγκόσµια επίπεδα , κυβερνητικών και µη φορέων, αλλά και απλών πολιτών, δίνουν
τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, διάδοσης των οικολογικών
προβληµάτων, ευαισθητοποίηση των λαών. Στη δεκαετία του ’70 η σύνδεση της Π.Ε.
µε την εκπαίδευση γενικά, συντελείται πρώτα στις Η.Π.Α., αργότερα στην Μ.
Βρετανία και λίγο αργότερα στις Σκανδιναβικές χώρες και στη Γερµανία.
Καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε η συµµετοχή της UNESCO και της U.Ν.Ε.P. για την
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αποσαφήνιση της Π.Ε., την οριοθέτηση των στόχων, των αρχών και του
περιεχοµένου, καταλήγοντας σε δύο από τους πιο ευρέως αποδεκτούς ορισµούς:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και
διασαφήνισης εννοιών, ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για
την κατανόηση και εκτίµηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισµού και
βιοφυσικού περιβάλλοντος. Απαιτεί δε και πρακτική ενασχόληση παράλληλα µε τη
λήψη αποφάσεων και τη διαµόρφωση ενός κώδικα συµπεριφοράς για θέµατα που
αφορούν το περιβάλλον (International Union for the Conservation of Nature το 1970).
Οι ∆ιεθνείς ∆ιασκέψεις της Στοκχόλµης (1972, «Η προστασία και η βελτίωση του
περιβάλλοντος για τις παρούσες και τις ερχόµενες γενεές έχει καταστεί για την
ανθρωπότητα πρωταρχικός στόχος») και της Τιφλίδας (1977, «Η αλληλεγγύη και η
ειλικρίνεια στις σχέσεις των λαών πρέπει να αποτελέσουν τη βάση µιας νέας διεθνούς
τάξης», «Η ΠΕ πρέπει να είναι σφαιρική, να λαµβάνει υπόψη τις ηθικές αξίες, να
υιοθετεί την ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση και να προωθεί τη θεώρηση του
αλληλένδετου του φυσικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος που δηµιουργεί ο
άνθρωπος», «Η ΠΕ πρέπει να είναι ανοιχτή στην κοινωνία και να συνδέει τον
άνθρωπο µε µια ενεργό διαδικασία επίλυσης προβληµάτων», «Οι βιολογικές και
φυσικές πλευρές αποτελούν τη φυσική βάση του ανθρώπινου περιβάλλοντος ενώ οι
κοινωνικοπολιτισµικές και οικονοµικές διαστάσεις, καθώς και οι ηθικές αξίες, είναι
αυτές που προσδιορίζουν τους προσανατολισµούς και τα µέσα, χάρη στα οποία ο
άνθρωπος θα µπορέσει να κατανοήσει και να χρησιµοποιήσει καλύτερα τους φυσικούς
πόρους για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του», «Πρωταρχικοί στόχοι της ΠΕ είναι να
καταδείξει τη συνθετότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που
οφείλεται στην αλληλεπίδραση των βιολογικών, φυσικών, κοινωνικών, οικονοµικών
και πολιτιστικών πλευρών, καθώς και τις οικονοµικές, πολιτικές και οικολογικές
αλληλεξαρτήσεις των κρατών του σύγχρονου κόσµου») και τα ∆ιεθνή Συνέδρια του
Βελιγραδίου (1975) και της Μόσχας (1987) δηµιουργούν νέες προοπτικές στην
ανάπτυξη ικανοτήτων και την οικοδόµηση αξιών , στάσεων και συµπεριφορών για
την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων . Μετά όµως από τη ∆ιεθνή
∆ιάσκεψη της Θεσσαλονίκης (1977) και τις ∆ιασκέψεις κορυφής των Ηνωµένων
Πολιτειών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη στο Ρίο (1992) και στο
Γιοχάνεσµπουργκ (2002) η Π.Ε. θεωρείται ότι µπορεί να διαµορφώσει άτοµα , ικανά
να επηρεάσουν τις κοινωνικές επιλογές προς την κατεύθυνση της αειφορίας (Sitarz ,
1993, Flogaitis,1998).
Στη χώρα µας τα οικολογικά ζητήµατα αναδείχτηκαν αργότερα σε σχέση µε τις
βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες της ∆ύσης. Ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας του
’70 απασχόλησαν αρχικά επιστηµονικούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες (Κούση,
2004,281-287).
Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστηµα αρχίζει να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις
αυτές από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’80
βρίσκεται σε µια φάση πειραµατικής εφαρµογής. Το 1990-91 η Πολιτεία
θεσµοθέτησε την Π.Ε. µε ότι συνεπάγεται αυτό (αναλυτικά προγράµµατα Α/βαθµιας
και Β/βαθµιας Εκπαίδευσης, θεσµός Υπεύθυνου Π.Ε., ίδρυση ΚΠΕ, επιµόρφωση
εκπαιδευτικών, δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού,στήριξη προγραµµάτων, ενίσχυση
θεµατικών σχολικών δικτύων ΠΕ, παροχή κινήτρων).
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Η θεσµοθέτηση της ΠΕ και τα µέτρα στήριξης είχαν σαν αποτέλεσµα την
εξάπλωση της στη σχολική εκπαίδευση, όσο στην Πρωτοβάθµια όσο και στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Η Π.Ε όµως στη χώρα µας, παραµένει στο περιθώριο
του σχολικού προγράµµατος (Γεωργόπουλος,1998), ενώ η υλοποίησή της επαφίεται
στις καλές προθέσεις µικρής µερίδας εκπαιδευτικών µε περιβαλλοντικές ανησυχίες.
(Παπαδηµητρίου, 1998).
Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές
τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να
ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να
δραστηριοποιηθούν µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλουν στη γενικότερη
προσπάθεια αντιµετώπισής τους.(∆ΕΠΠΣ, 2003, 640).
Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούµε µε τη πορεία της ΠΕ στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση του Νοµού Καβάλας κατά την πενταετία 2003-2008. Πρωταρχικά θα
αναφέρουµε ότι ο Νοµός Καβάλας είχε µεγάλη συµµετοχή στην υλοποίηση
προγραµµάτων ΠΕ, στη δηµιουργία περιβαλλοντικών οµάδων, στην πραγµατοποίηση
περιβαλλοντικών επισκέψεων-εκδροµών , ακόµη και στην περίοδο της πειραµατικής
εφαρµογής της. Η παρούσα µελέτη διενεργήθηκε τους µήνες Ιούνιο – Αύγουστο 2008
και στηρίχτηκε στα στοιχεία και στο υλικό των προγραµµάτων που διαθέτει στο
αρχείο της η ∆ιεύθυνση Α/βαθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Καβάλας (Γραφείο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Η έρευνα αφορά τα προγράµµατα που εκπονήθηκαν από τα Νηπιαγωγεία και τα
∆ηµοτικά σχολεία του Νοµού Καβάλας κατά το σχολικά έτη 2003-04, 2004-05, 200506, 2006-07, 2007-08. Η κατηγοριοποίηση των προγραµµάτων έγινε µε βάση τη
θεµατολογία, αλλά και την προσέγγιση των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν στη
συγκεκριµένη εκπαιδευτική περιφέρεια, από όπου και προέκυψαν οι παρακάτω
κατηγορίες: α) Φυσικό περιβάλλον (φυσικά οικοσυστήµατα, χλωρίδα, πανίδα,
απειλούµενα- προστατευόµενα είδη, κ.ά.), β) Ανθρωπογενές περιβάλλον (κτίρια,
αστικό πράσινο, ανθρώπινες δραστηριότητες, κ.ά.), γ) Περιβαλλοντικά ζητήµατα
(απορρίµµατα-ανακύκλωση, ενέργεια, ρύπανση –µόλυνση, βιολογικές καλλιέργειες
κ.ά.), δ) Ανθρώπινες σχέσεις – Επικοινωνία (συνεργασίες σχολείων, ναρκωτικά,
ήθη-έθιµα, µειονότητες, λογοτεχνία, θεατρική αγωγή, κοινωνικό –πολιτισµικό
περιβάλλον της περιοχής, κ.ά.), ε) Άλλο (προγράµµατα µε ελάχιστη περιβαλλοντική
συνάφεια π.χ. εκκλησίες και µοναστήρια, δηµοτικά τραγούδια, παραδοσιακά
επαγγέλµατα, κ.ά.).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Εξέλιξη Προγραµµάτων 2003-2008
Κατά τα πέντε τελευταία σχολικά έτη στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του Νοµού Καβάλας εκπονήθηκαν συνολικά 214 Προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα 79 (ποσοστό 36,9%) εκπονήθηκαν
σε νηπιαγωγεία και τα 135 (ποσοστό 63,0%) εκπονήθηκαν σε δηµοτικά σχολεία.
Παρατηρώντας την διαχρονική εξέλιξη των προγραµµάτων (διάγραµµα 1)
παρατηρούµε πως τα τελευταία τρία τελευταία σχολικά έτη υπάρχει µια αυξητική
τάση. Πανοµοιότυπη εικόνα εµφανίζει και η εξέλιξη των προγραµµάτων των
δηµοτικών σχολείων, καθώς εµφανίζεται συνεχής αύξηση των εκπονούµενων
προγραµµάτων. Αντίθετα στα νηπιαγωγεία του νοµού παρατηρούµε ότι ενώ κατά τα
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σχολικά έτη 2005-2006 και 2006-2007 υπήρχε αύξηση των εκπονούµενων
προγραµµάτων κατά το τελευταίο σχολικό έτος υπήρξε µείωση σε ποσοστό 33,3%.
Μια πιο πλήρης εικόνα για την εξέλιξη των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Καβάλας
δίνεται στο διάγραµµα 1. και στον πίνακα 1.
Εξέλιξη Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2003-2008
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∆ιάγραµµα 1. Εξέλιξη Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Θεµατική Καταγραφή
Από την επεξεργασία των στοιχείων των προγραµµάτων ταξινοµήσαµε τα
εκπονούµενα Προγράµµατα Π.Ε. σύµφωνα µε τον θεµατικό τους προσανατολισµό µε
βάση τις κατηγορίες που αναφέραµε παραπάνω και προέκυψαν τα εξής:
Α΄ Κατηγορία: Φυσικό περιβάλλον. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα
περισσότερα προγράµµατα που εκπονήθηκαν αυτή την περίοδο και συγκεκριµένα
ογδόντα (80) προγράµµατα , ποσοστό 37,4% του συνολικού αριθµού. Σ’ αυτή την
κατηγορία εντάχθηκαν τα προγράµµατα που αφορούν τα φυσικά οικοσυστήµατα ,
υδάτινα (ποταµός Νέστος ,γαλάζιες λίµνες) και χερσαία (∆άσος Παγγαίου) , όσα
σχετίζονται µε τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής , τα προστατευόµενα
(κολχικός φασιανός) και απειλούµενα (πελαργός) είδη , τις καταστροφές-αλλαγές του
φυσικού περιβάλλοντος (λατοµεία), τη θάλασσα και τη ζωή στην παράκτια ζώνη
καθώς και τα προβλήµατα που υπάρχουν (υπεραλίευση) , υδροβιότοποι περιοχής
(δέλτα Νέστου, Βάσοβα), βιοποικιλότητα περιοχής ,ισορροπία της φύσης .
Β΄ Κατηγορία: Ανθρωπογενές περιβάλλον. Στην κατηγορία αυτή αντιστοιχούν
σαράντα ένα (40) προγράµµατα , ποσοστό 18,7% και αφορούν το αστικό και
περιαστικό πράσινο , τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής , τη βιοποικιλότητα
των πάρκων , τους σχολικούς κήπους , τις γειτονιές και τις δραστηριότητες των
ανθρώπων που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο χώρο .
Γ΄ Κατηγορία: Περιβαλλοντικά ζητήµατα . Στην κατηγορία αυτή αντιστοιχούν
εξήντα δύο (62) προγράµµατα , ποσοστό 29,0% του συνόλου των προγραµµάτων και
τα περισσότερα από αυτά αφορούν τη διαχείριση του νερού και των απορριµµάτων –
ανακύκλωση . Φαίνεται πως τα παιδιά έχουν συνειδητοποιήσει την αξία αλλά και την
αναγκαιότητα του νερού ως αγαθού για την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου και τους
απασχολεί η χρήση και η κατάχρησή του ,η µείωση αλλά και η µόλυνσή του εξαιτίας
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χηµικών ουσιών και φυτοφαρµάκων που χρησιµοποιούνται στις καλλιέργειες . Όσο
αφορά τη διαχείριση των απορριµµάτων και την ανακύκλωση τα παιδιά
ενδιαφέρονται περισσότερο για τα στερεά αστικά απορρίµµατα και
δραστηριοποιούνται προς την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού , αλουµινίου και
µπαταριών . Λιγότερα προγράµµατα ασχολούνται µε την ατµοσφαιρική ρύπανση ,
την ενέργεια , τη ρύπανση και τη µόλυνση του περιβάλλοντος από τα φυτοφάρµακα ,
τα χηµικά λιπάσµατα και τα βιοµηχανικά απόβλητα . Μέσα από τα προγράµµατα
αυτά οι µαθητές προσεγγίζουν τη σχετική ορολογία, εντοπίζουν το πρόβληµα και
προτείνουν λύσεις προσπαθώντας να τις εφαρµόσουν όσο αυτό είναι εφικτό .
∆΄ Κατηγορία: Ανθρώπινες σχέσεις - επικοινωνία . Σ’ αυτή την κατηγορία
αντιστοιχούν µόνο τρία (3) προγράµµατα , ποσοστό 1,4% και αφορούν θέµατα όπως
κατανάλωση αγαθών , νερό και επικοινωνία, , περιβαλλοντική ηθική . Μέσα από
αυτά τα παιδιά εκφράζουν την ανησυχία τους και αναλαµβάνουν δράση ενηµέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα .
Ε΄ Κατηγορία: Άλλο . Σ’ αυτή την κατηγορία συµπεριλάβαµε όσα προγράµµατα
έχουν µειωµένη περιβαλλοντική συνάφεια και αυτά είναι είκοσι εννέα (29) ,ποσοστό
13,6% επί του συνόλου. Αυτά αναφέρονται στη διατροφή, στη γενική και τοπική
ιστορία , σε εκκλησίες και µοναστήρια , σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραδοσιακά
επαγγέλµατα , στην αρχιτεκτονική κτιρίων και παραδοσιακούς οικισµούς, σε λιµάνια
της περιοχής , σε παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, σε λαογραφικά θέµατα .
Βέβαια τα προγράµµατα αυτά δεν είναι πέρα από τα ενδιαφέροντα της ΠΕ αλλά δεν
εµπίπτουν σε καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες . Μέσα από αυτά τα προγράµµατα
οι µαθητές συνειδητοποίησαν την υποχρέωσή τους να διατηρήσουν και να
προστατέψουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά σαν µέσο διατήρησης της
ταυτότητας του ατόµου και του χώρου που ζει .
Η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν.Καβάλας έχει πλούσια συµµετοχή
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και έχει να επιδείξει , όπως αποδεικνύεται από τα
στοιχεία που αναφέραµε , ένα µεγάλο αριθµό προγραµµάτων ΠΕ , συµµετοχή σε
εθνικά δίκτυα (Ο Ναυτίλος ταξιδεύει, Το σποράκι,
Ήχος και φύση, Ο
µεταξοσκώληκας στη χώρα του µεταξιού, Μαθαίνω για τα δάση, Αειφορική
διαχείριση νερού κ.ά.) επισκέψεις σε περιοχές µε οικολογικό ενδιαφέρον (∆άσος
∆αδιάς, ∆έλτα Νέστου-παραποτάµιο δάσος, κ.ά) , επισκέψεις σε κέντρα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ Σουφλίου, ΚΠΕ Αρναίας , ΚΠΕ Ποροΐων),
συµµετοχή σε καθαρισµό ακτών , παραγωγή βιντεοταινιών , δηµιουργία ιστοσελίδων,
κ.ά. Μια αναλυτική εικόνα για τον θεµατικό προσανατολισµό των προγραµµάτων
Π.Ε. ανά σχολικό έτος για την πενταετία 2003-2008 δίνεται στον πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Θεµατικός Προσανατολισµός Προγραµµάτων Π.Ε. 2003-2008
Θεµατικός Προσανατολισµός Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αριθµ. /
Ποσοστό
%

Σχολικό
Έτος
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµ.
%
Αριθµ.
%
Αριθµ.
%
Αριθµ.
%
Αριθµ.
%
Αριθµ.
%

Θεµατικές Κατηγορίες
Φυσικό
Περιβάλλον

Ανθρωπογενές
Περιβάλλον

16
43,2%
13
40,6%
11
28,9%
20
37,7%
20
37,0%
80
37,4%

9
24,3%
8
25,0%
11
28,9%
6
11,3%
6
11,1%
40
18,7%

Περιβαλλοντικά
Ζητήµατα

Ανθρώπινες
Σχέσεις

6
16,2%
7
21,9%
7
18,4%
21
39,6%
21
38,9%
62
29,0%

0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,9%
2
3,7%
3
1,4%

Άλλο

Σύνολο

6
16,2%
4
12,5%
9
23,7%
5
9,4%
5
9,3%
29
13,6%

37
100,0%
32
100,0%
38
100,0%
53
100,0%
54
100,0%
214
100,0%

Αριθµός Εκπαιδευτικών - Μαθητών
Όσον αφορά την συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα Προγράµµατα Π.Ε. όπως
παρατηρούµε στο διάγραµµα 2. ακολουθεί την ίδια πορεία µε τον αριθµό των
προγραµµάτων. Έτσι κατά την τελευταία τετραετία οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν
στα προγράµµατα αυξήθηκαν σε ποσοστό 54,7%. Παρόµοια εικόνα εµφανίζουν οι
εκπαιδευτικοί στα δηµοτικά σχολεία που εµφανίζουν αυξητική τάση στην τετραετία
2004-2008. Αντίθετα οι νηπιαγωγοί που συµµετέχουν στα προγράµµατα Π.Ε. ενώ
αυξάνονται κατά την περίοδο 2004-2007, το τελευταίο σχολικό έτος εµφανίζουν
µείωση, γεγονός που εξηγείται από την µείωση των εκπονούµενων προγραµµάτων
στα νηπιαγωγεία..
Αριθµός Εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε Προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2003-2008
90
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60
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∆ιάγραµµα 2. Αριθµός Εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σε Προγράµµατα Π.Ε. 2003-2008

Από την άλλη πλευρά η συµµετοχή των µαθητών στα Προγράµµατα Π.Ε. όπως
παρατηρούµε στο διάγραµµα 3. ακολουθεί την ίδια πορεία µε τη συµµετοχή των
εκπαιδευτικών. Έτσι κατά την τελευταία τετραετία οι µαθητές που συµµετείχαν στα
προγράµµατα αυξήθηκαν σε ποσοστό 39,1%.
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Αριθµός Μαθητών που συµµετείχαν σε Προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2003-2008
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∆ιάγραµµα 3. Αριθµός Μαθητών που συµµετείχαν σε Προγράµµατα Π.Ε. 2003-2008

Χωρική Κατανοµή Προγραµµάτων
Όσον αφορά την χωρική κατανοµή των προγραµµάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης της Πρωτοβάθµιας του Νοµού Καβάλας, όπως παρατηρούµε και στον
χάρτη που ακολουθεί, υπάρχει µια σχετική διασπορά. Ειδικότερα στην πενταετία
2003-2008, προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκαν σε 33
οικισµούς του νοµού, γεγονός που µαρτυρά τη σχετικά µεγάλη διασπορά του στο
σύνολο σχεδόν της επικράτειας του νοµού.
Από την άλλη µεριά παρατηρούµε πως ένα µεγάλο µέρος των προγραµµάτων
πραγµατοποιήθηκε στα σχολεία της Καβάλας, γεγονός που είναι λογικό λόγω του
µεγάλου αριθµού των σχολείων που υπάρχουν στην πόλη της Καβάλας καθώς και του
µεγάλου αριθµού των µαθητών και των εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα σχολεία
αυτά. Όµως τα υπόλοιπα προγράµµατα Π.Ε. πραγµατοποιούνται κυρίως σε µικρούς
οικισµούς και όχι στις κωµοπόλεις του νοµού. Χαρακτηριστικό αυτού είναι οι
οικισµοί Χρυσοχώρι, Αγίασµα, κλπ. που παρόλο το µικρό τους µέγεθος κατά την
εξεταζόµενη περίοδο (2003-2008 πραγµατοποίησαν αρκετά προγράµµατα, ενώ
αντίθετα κωµοπόλεις όπως η Χρυσούπολη και η Ελευθερούπολη πραγµατοποίησαν
ελάχιστα.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός ότι σε ορισµένες περιοχές εµφανίζεται
παράδοση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς φαίνεται να εκπονούνται
προγράµµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Οι οικισµοί αυτοί
είναι ο Αµυγδαλεώνας, ο Ζυγός, τα Λιµενάρια, η Νικήσιανη, το Παληό, η Παναγία
και η Καβάλα.

Στατιστική Ανάλυση
Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των µεγεθών, στην περίοδο 2003-2008,
που εξετάσαµε παραπάνω (αριθµός ΠΠΕ, αριθµός εκπαιδευτικών και µαθητών που
συµµετείχαν στα ΠΠΕ, θεµατολογία ΠΠΕ) υπολογίζουµε στον παρακάτω πίνακα τα
βασικά µέτρα κεντρικής τάσης (µέση τιµή, µέγιστη τιµή (max), ελάχιστη τιµή (min))
και τα βασικά µέτρα διασποράς και µεταβλητότητας (διακύµανση, τυπική απόκλιση,
συντελεστής µεταβλητότητας).
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Πίνακας 2. Βασικά µέτρα κεντρικής τάσης, διασποράς και µεταβλητότητας
Μέτρα Κεντρικής Τάσης
Μεταβλητή / Στατιστικό
Μέγεθος

42,8

Μέγιστη
Τιµή
(max)
54,0

Ελάχιστη
Tιµή
(min)
32,0

∆ιακύµανση

Τυπική
Απόκλιση

100,7

10,0

Συντελεστής
Μεταβλητότητας
23,45%

60,6

82,0

47,0

181,3

13,5

22,22%

882,4

1.110,0

721,0

25.750,3

160,5

18,19%

16,0

20,0

11,0

16,5

4,1

25,39%

8,0

11,0

6,0

4,5

2,1

26,52%

12,4

21,0

6,0

61,8

7,9

63,40%

0,6

2,0

0,0

0,8

0,9

149,07%

5,8

9,0

4,0

3,7

1,9

33,16%

Μέση
τιµή

Αριθµός Π.Π.Ε.
Αριθµός Εκπαιδευτικών που
συµµετείχαν σε Π.Π.Ε.
Αριθµός Μαθητώνπου
συµµετείχαν σε Π.Π.Ε.
Φυσικό
Περιβάλλον
Ανθρωπογενές
Περιβάλλον
Θεµατικός
Προσανατο- Περιβαλλοντικά
λισµός
Ζητήµατα
Ανθρώπινες
Σχέσεις
Άλλο

Μέτρα διασποράς και µεταβλητότητας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω διαπιστώνουµε ότι η
περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. ∆ιαρκώς
εκπονούνται περισσότερα προγράµµατα, µε ποικιλία θεµατολογίας η οποία αντλείται
από τα σύγχρονα προβλήµατα. Η θεµατολογία των προγραµµάτων εστιάζεται σε
περιβαλλοντικά ζητήµατα µε στόχο την αειφορία. Τα σχολεία συµµετέχουν σε
πολλαπλές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την Π.Ε.: ευρωπαϊκά προγράµµατα,
περιβαλλοντικές εκδροµές, σχολικά θεµατικά δίκτυα, επισκέψεις σε ΚΠΕ κλπ.
Επίσης και οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης καθώς και το διαδίκτυο αλλά και τα πολυµέσα που υπάρχουν σήµερα
διευκολύνουν και κάνουν πιο προσιτή και πιο ελκυστική την περιβαλλοντική
εκπαίδευση.
Βέβαια η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα, εµφανίζει αρκετά και
σηµαντικά προβλήµατα που θέτουν σε κίνδυνο την εξέλιξη και την βελτίωση της. Τα
προβλήµατα αυτά έχουν να κάνουν µε την έλλειψη χρηµατοδοτήσεων, µη απόδοση
κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για ενασχόληση µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση,
µε την έλλειψη υποδοµών στα σχολεία, µε την έλλειψη χρόνου, µε το άγχος και τις
δυσκολίες κατά τις µετακινήσεις των µαθητών, µε το πιεστικό αναλυτικό πρόγραµµα
του σχολείου, µε το µεγάλο αριθµό µαθητών σε κάποιες τάξεις, µε την ενηµέρωση
και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών κ.α.. Έτσι παρατηρείται το φαινόµενο, όπως και
στο Νοµό Καβάλας, ορισµένα σχολεία να εκπονούν για ένα σχολικό έτος ένα
πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην συνέχεια να σταµατούν και µην
συνεχίζουν µε νέα προγράµµατα.
Οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν προγράµµατα Π.Ε. στο σχολείο για προσωπικούς,
εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους. Σκοπός τους να
ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά για την δραστηριοποίηση τους προς όφελος του
περιβάλλοντος, για την απόκτηση γνώσης για τα περιβαλλοντικά θέµατα, για τη
συµβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη οµαδικού
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πνεύµατος και διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των µαθητών αλλά και µεταξύ του
δασκάλου-µαθητή. Ο εκπαιδευτικός έχει καθοριστικό ρόλο στη µόρφωση των
µαθητών και φυσικά στην εµπλοκή τους σε προγράµµατα ΠΕ, στην υλοποίηση και
στην επιτυχία τους. Η συνεχής ανανέωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για
διάφορα θέµατα καθώς και για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους , η ενηµέρωσή τους για την αναγκαιότητα, τη φιλοσοφία της ΠΕ και
τις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, έχουν µεγάλη σηµασία. Η
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να σχεδιάζεται τόσο µέσα από το γενικό
προγραµµατισµό της εκπαίδευσης, αλλά και να ενθαρρύνεται η εθελοντική δια βίου
µάθηση.
Σχετικά µε τις παιδαγωγικές µεθόδους που εφαρµόζονται για την υλοποίηση των
προγραµµάτων Π.Ε. δηµοφιλέστερη φαίνεται πως είναι η µέθοδος project, έπεται η
µελέτη πεδίου ενώ η µέθοδος επίλυσης προβληµάτων, το παιχνίδι ρόλων και η
συζήτηση επιλέγονται από λιγότερους εκπαιδευτικούς. Οι εικαστικές δραστηριότητες
εφαρµόζονται σε µεγάλο βαθµό σε µικρούς αλλά και µεγαλύτερους µαθητές. Η
εφαρµογή ενός ευέλικτου και διαθεµατικού αναλυτικού προγράµµατος σπουδών,
σύµφωνα µε τις ανάγκες της εποχής, θα δώσει την ευκαιρία στους µαθητές να
µορφώνονται και να συµµετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Συνεπώς η
περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει αρκετές δυνατότητες για να βελτιωθεί
και να αναπτυχθεί, όµως θα πρέπει να ξεπεραστούν τα λειτουργικά προβλήµατα που
παρατηρούνται. Ας προσπαθήσουµε όλοι, από τη θέση του ο καθένας, ώστε να
προάγουµε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τότε µόνο θα µπορούµε να βλέπουµε
πιο αισιόδοξα το µέλλον µας και να κάνουµε όνειρα.
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