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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έρευνα αποσκοπεί να τεκµηριώσει τη συµβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Π.Ε.) στην πορεία διαµόρφωσης µιας αποτελεσµατικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας στατιστικής ανάλυσης, 

η Π.Ε. στα ελλαδικά σχολεία που µελετήθηκαν αποτυγχάνει να επιφέρει στατιστικά 

σηµαντική βελτίωση των γνώσεων των µαθητών σε θέµατα ευρύτερα του άµεσου 

αντικειµένου της Π.Ε., τα οποία αφορούν σηµαντικά θέµατα του περιβάλλοντος και 

σχετίζονται π.χ. µε την αλλαγή του κλίµατος και την ενέργεια. Επίσης η θετική στάση η 

οποία διαµορφώνεται στους εκπαιδευόµενους σε σχέση µε το περιβάλλον δεν έχει 

αειφορικό προσανατολισµό. Η περιγραφόµενη και η ενδεχόµενη συµπεριφορά, όπως 

αυτές διατυπώνονται από τους ερωτώµενους, δεν επηρεάζονται στατιστικά σηµαντικά 

από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα Π.Ε. Όµως η Π.Ε. αναδεικνύεται ως 

ανεξάρτητη µεταβλητή η οποία έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση στη βελτίωση της 

αίσθησης της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης των συµµετεχόντων σε 

προγράµµατα Π.Ε.  
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, αειφορικός προσανατολισµός, περιγραφόµενη συµπεριφορά, ενδεχόµενη 

συµπεριφορά, αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης. 
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην πρώτη παγκόσµια διακυβερνητική ∆ιάσκεψη, που συνήλθε ειδικά για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τον Οκτώβριο του 1977 στην Τιφλίδα της Γεωργίας, 

διατυπώθηκαν οι στόχοι και οι κατευθυντήριοι άξονες για την εφαρµογή της Π.Ε. σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 1999,  UNESCO – UNEP 1983 ) και οι 

οποίοι είναι: 

α) να καλλιεργήσει τη σαφή κατανόηση και το ενδιαφέρον σχετικά µε την 

οικονοµική, πολιτική και οικολογική αλληλεξάρτηση στις αστικές και αγροτικές 

περιοχές, 

β) να δώσει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να αποκτήσει τις γνώσεις, τις αξίες, τις 

στάσεις, την αυτοδέσµευση και τις απαραίτητες ικανότητες για να προστατέψει και 

να βελτιώσει το περιβάλλον και 

γ) να δηµιουργήσει νέα πρότυπα συµπεριφοράς προς το περιβάλλον στα άτοµα, στις 

οµάδες και την κοινωνία στο σύνολό της.  
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Το 1987 στην έκθεση Brundtland που συνέταξε η Παγκόσµια Επιτροπή για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on Environment and 

Development – WCED), υπό την προεδρία της πρωθυπουργού της Νορβηγίας Gro 

Harlen Brundtland µε τίτλο «Το κοινό µας Μέλλον» (Our Common Future), εισάγεται 

η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης η οποία δεν περιορίζεται στην ορθολογική 

διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά επεκτείνεται σε πολιτικούς και οικονοµικούς 

παράγοντες και αναγνωρίζει την ανάγκη για διεθνή δράση και συνεργασία µεταξύ 

αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών (WCED, 1987). Μετά τη δηµοσίευση της 

Έκθεσης Brundtland, αρχίζει η στενότερη προσέγγιση της Π.Ε. µε την Αειφόρο 

Ανάπτυξη και σταδιακά χρησιµοποιείται ο όρος «Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη» (Education for Sustainable Development).  

Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (United Nations 

Conference on Environment and Development – UNCED), γνωστή και ως 

«Συνδιάσκεψη Κορυφής για τη Γη», τον Ιούνιο του 1992 που διοργανώθηκε υπό την 

αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών στο Ρίο της Βραζιλίας, το κείµενο που προέκυψε 

ονοµάστηκε «Agenda 21» (Ηµερήσια ∆ιάταξη για τον 21
ο
 αιώνα) και το 36

ο
 

κεφάλαιό του από τα 40 συνολικά αφιερώνεται στην εκπαίδευση, µε τίτλο 

«Προώθηση της Εκπαίδευσης, της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και της 

Κατάρτισης». Το κείµενο αυτό αποτελεί µια οµπρέλα για όλες τις δράσεις που πρέπει 

να ληφθούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη. Στις δράσεις που προτείνονται περιλαµβάνεται ο 

επαναπροσανατολισµός της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η αύξηση 

της ευαισθητοποίησης του κοινού, ενώ παράλληλα τονίζεται η αναγκαιότητα της 

διεπιστηµονικής προσέγγισης των ζητηµάτων που αφορούν το περιβάλλον και την 

ανάπτυξη (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm) . 

Στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη µε θέµα «Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και 

Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία» (Environment and Society: 

Education and Public Awareness for Sustainability), που διοργανώθηκε στη 

Θεσσαλονίκη από την UNESCO και την Ελληνική Κυβέρνηση τον ∆εκέµβριο του 

1997, προτάθηκε ο όρος «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» 

(Education for Environment and Sustainability). Στη ∆ιακήρυξη γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στην Π.Ε. και επισηµαίνεται ότι ο επαναπροσανατολισµός της προς 

εκπαίδευση για την Αειφορία περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα της τυπικής, µη τυπικής 

και άτυπης εκπαίδευσης (Scoullos, 1998). Πλέον, η Π.Ε. θεωρείται πολύτιµη εµπειρία 

που µπορεί να συµβάλλει στη διαµόρφωση της «Εκπαίδευσης για την Αειφορία». Το 

2002, πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ της Ν. Αφρικής η Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Από τη ∆ιάσκεψη προέκυψε µία Πολιτική 

∆ιακήρυξη και ένα «Σχέδιο Εφαρµογής» (Hens & Nath, 2003). Σχετικά µε την 

εκπαίδευση, στο Σχέδιο Εφαρµογής δε γίνεται καµιά αναφορά στον όρο 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση παρά µόνο στον όρο Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.). Η Π.Ε. µαζί µε άλλα «καινοτόµα» εκπαιδευτικά προγράµµατα 

βρίσκεται κάτω από την οµπρέλα της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η 

οποία αποτελεί από εννοιολογική και διεπιστηµονική αποψη το ευρύτερο πλαίσιο για 

την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του ανθρώπου. Παράλληλα υπογραµµίζεται 

ότι η εκπαίδευση θεωρείται προϋπόθεση της Αειφόρου Ανάπτυξης και αναγνωρίζεται 

η ανάγκη να επιτευχθεί ο στόχος της «εκπαίδευσης για όλους» µέχρι το 2015. Τα 

Ηνωµένα Έθνη ψήφισαν τη δεκαετία 2005 – 2014 ως τη ∆εκαετία Εκπαίδευσης για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη (United Nations, 2002). Για να επιτευχθούν οι στόχοι των 

Ηνωµένων Εθνών που αφορούν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η 

Οικονοµική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη (United Nations Economic 
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Commission for Europe, UNECE), κατέστρωσε τη λεγόµενη «Στρατηγική της 

UNECE για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (UNECE, 2005). 

Σύµφωνα µε τη Στρατηγική της UNECE, η Ε.Α.Α. είναι µια δια βίου διαδικασία που 

ξεκινά από τα πρώιµα παιδικά χρόνια, συνεχίζεται µέσω της ανώτατης εκπαίδευσης 

και της εκπαίδευσης των ενηλίκων και ξεπερνά τα όρια της τυπικής εκπαίδευσης. Με 

δεδοµένο ότι οι αξίες, ο τρόπος ζωής και η συµπεριφορά αποκτώνται σε νεαρή 

ηλικία, ο ρόλος της εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα παιδιά. Η Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη διευρύνει την έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

η οποία έχει να αντιµετωπίσει σε αυξανόµενο βαθµό ένα ευρύ φάσµα θεµάτων 

σχετικών µε την ανάπτυξη. Η Ε.Α.Α. περιλαµβάνει επίσης διάφορα στοιχεία 

ανάπτυξης και άλλες µορφές στοχευµένης εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, η Π.Ε. πρέπει 

να αναπτυχθεί και να συµπληρωθεί µε επιπλέον πεδία εκπαίδευσης, σε µια διαδικασία 

ενσωµάτωσής της προς την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNECE, 2005).  

Το θεµελιακό ερώτηµα στην πορεία µετασχηµατισµού της Π.Ε. σε Ε.Α.Α. είναι ποια 

στοιχεία της Π.Ε. µπορούν να θεωρηθούν ως επιτυχή, έτσι ώστε να αποτελέσουν και 

στοιχεία της Ε.Α.Α. Αυτό προϋποθέτει σε βάθος αξιολόγηση της Π.Ε. και ειδικότερα 

των επιπτώσεών της στους µαθητές. Έχει συζητηθεί αρκετά η δυσκολία εξεύρεσης 

δεικτών αναφορικά µε την επίπτωση οποιασδήποτε διαδικασίας η οποία προσπαθεί 

να διαµορφώσει στάσεις και συµπεριφορές. Λιγότερο δύσκολο είναι το εγχείρηµα να 

διαπιστωθεί η µεταφορά γνώσεων. Επίσης  έχει επανειληµµένα διαπιστωθεί 

(Τρικαλίτη 1995, Παπαδόπουλος 2005, Sebasto & Semrau 2004, Kortland 1997) ότι οι 

εκπαιδευόµενοι µέσα από προγράµµατα Π.Ε. δε φαίνεται να έχουν αλλάξει στάσεις 

και συµπεριφορές, αλλά έχουν αποκτήσει γνώσεις οι οποίες σχετίζονται µε τα στενά 

αντικείµενα των αντίστοιχων Π.Π.Ε. Αναρωτηθήκαµε, λοιπόν, δεδοµένου των 

πρόσφατων καταλυτικών εξελίξεων στα θέµατα αλλαγής κλίµατος αν οι 

εκπαιδευόµενοι σε ποικίλα θέµατα Π.Ε., πιθανόν καθόλου σχετικών µε το θέµα των 

κλιµατικών αλλαγών και των συνδεδεµένων µε αυτό ενεργειακών θεµάτων, θα είχαν 

ευαισθητοποιηθεί και ενηµερωθεί αρκετά και ουσιαστικά περισσότερο από τους 

συµµαθητές τους που δεν είχαν παρακολουθήσει Π.Π.Ε. Ταυτόχρονα θελήσαµε να 

διαπιστώσουµε αν ένα ή περισσότερα από τα ασφαλέστερα κριτήρια θετικής στάσης 

απέναντι στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και συγκεκριµένα: η περιγραφόµενη 

συµπεριφορά, η ενδεχόµενη συµπεριφορά και η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας 

της προσωπικής πράξης είχε αναπτυχθεί µέσα από Π.Π.Ε. στους µαθητές σηµαντικού 

αριθµού Λυκείων του νοµού Αττικής. 

  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Μέσο συλλογής δεδοµένων (ερωτηµατολόγιο) 
Η έρευνα διεξήχθη σε τριάντα τµήµατα της Α΄ τάξης (Ν=647) δέκα Λυκείων του νοµού 

Αττικής τον Οκτώβριο του 2006. Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας έγινε µε τη 

βοήθεια πρωτότυπου ερωτηµατολογίου το οποίο περιελάµβανε κλίµακα στάσεων και 

κλίµακα γνώσεων. ∆εδοµένης της δυσχέρειας του εγχειρήµατος, χρειάστηκε µεγάλη 

προσοχή στην επιλογή των ερωτήσεων και τη σε βάθος τεκµηρίωση της καταλληλότητάς 

τους. Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε επιµελώς και ελέγχθηκε στατιστικά µε όλους τους 

διαθέσιµους τρόπους όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Στην πρώτη ενότητα του 

ερωτηµατολογίου, που είναι τα δηµογραφικά στοιχεία, περιλαµβάνονται οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές: φύλο, σχολική µονάδα, τάξη φοίτησης, µορφωτικό επίπεδο γονέων, µέσος 

όρος της βαθµολογίας του Α΄ τετραµήνου της σχολικής χρονιάς και έτη συµµετοχής σε 

προγράµµατα Π.Ε. Τη δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου αποτελεί η κλίµακα των 

στάσεων (ερωτηµατολόγιο στάσεων) όπου διαµορφώθηκαν τέσσερις θεµατικές ενότητες, 

που αντιστοιχούν στις τέσσερις περιοχές που µας ενδιαφέρουν ερευνητικά. Στις τρεις 
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πρώτες θεµατικές ενότητες χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία σε αντίστοιχες έρευνες µε θέµα την αποτύπωση των στάσεων 

σχετικά µε το περιβάλλον και είναι: α) η περιγραφόµενη συµπεριφορά, β) η ενδεχόµενη 

συµπεριφορά (Maloney, Ward & Braucht 1975, Bogner & Wiseman 1997, 

Kuhlemeier, Den Bergh & Lagerweij 1999), γ) η αποτελεσµατικότητα της προσωπικής 

πράξης (Axelrod & Lehman 1993, Ajzen 2002, Tanner 1999). Οι ερωτήσεις αυτές 

προσαρµόστηκαν στην ελληνική πραγµατικότητα και εµπλουτίστηκαν µε άλλες νέες οι 

οποίες διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της έρευνάς µας. Για 

την τέταρτη θεµατική ενότητα, που είναι ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής 

στάσης για το περιβάλλον, αν και βιβλιογραφικά αναφέρεται η διερεύνηση του αξιακού 

προσανατολισµού της θετικής στάσης για το περιβάλλον (Franson & Garling 1999, 

Schultz & Zelezny 1999, Thomson & Barton 1994), δεν υπήρχε αυτή η διάσταση και 

έτσι διαµορφώσαµε πρωτότυπες ερωτήσεις τo περιεχόµενο των οποίων αντλήσαµε από 

τα κείµενα διεθνών συναντήσεων που αφορούν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm, 

http://www.unece.org/env/esd/strategy&Framework.htm, 

http://www.portal.unesco.org/education/en/ev.php).  

Στο ερωτηµατολόγιο των στάσεων χρησιµοποιήθηκε 5βαθµη κλίµακα Likert (Tuckman 

1999). Την τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου αποτελεί η κλίµακα των γνώσεων 

(ερωτηµατολόγιο γνώσεων) στην οποία διαµορφώθηκαν πέντε θεµατικές ενότητες που 

αντιστοιχούν στις γνωστικές περιοχές που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον και που 

στην περίπτωσή µας είναι: α) το φαινόµενο του θερµοκηπίου, β) η λέπτυνση της 

στοιβάδας του όζοντος, γ) η όξινη βροχή, δ) οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ε) η 

εξοικονόµηση ενέργειας. Οι ερωτήσεις στο σύνολό τους είναι πολλαπλής (τετραπλής) 

επιλογής, είναι πρωτότυπες και συντάχθηκαν έχοντας ως κριτήριο να καλυφθεί µε 

πληρότητα το αναλυτικό πρόγραµµα του συνόλου των µαθηµάτων του ∆ηµοτικού 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., τόµ. Α΄) και του Γυµνασίου (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι., τόµ. Β΄) στις 

γνωστικές περιοχές που αφορούν το περιβάλλον  και σχετίζονται µε θέµατα ενέργειας.  

 

Έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας
 
του κάθε ερωτηµατολογίου 

(Μυλωνάς 1999, Αλεξόπουλος 1998) 

Κλασική ανάλυση του ερωτηµατολογίου των στάσεων 
Προσδιορίστηκε  ο µέσος όρος, η διακύµανση, ο δείκτης συνάφειας του Pearson και ο 

συντελεστής Cronbach's Alpha για τις δεκατρείς (13) ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου των στάσεων στο σύνολο των µαθητών του Λυκείου (Ν=647). 

Στον πίνακα 1 δίνονται τα στατιστικά δεδοµένα.  

 Όλες οι ερωτήσεις της κλίµακας παρουσιάζουν συνάφειες Pearson (Εbel & Frisbie 1986)
 

µεγαλύτερες του 0,20, εποµένως θεωρούνται κατάλληλες. Αν η κάθε ερώτηση στην 

κλίµακα παραλειφθεί, οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν συντελεστή α (Gronbach 1951) 

µικρότερο της τιµής της κλίµακας και, εποµένως, το σύνολο των ερωτήσεων συµβάλλει 

στην εσωτερική συνέπεια της κλίµακας. Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν για τον µέσο όρο 

και τη διακύµανση. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των 

ερωτήσεων.    
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Πίνακας 1. Μ.Ο., διακυµάνσεις, δείκτης συνάφειας του Pearson, συντελεστής Cronbach's 

Alpha για το ερωτηµατολόγιο των στάσεων στο σύνολο των µαθητών του Λυκείου (Ν=647) 

που συµµετείχαν στην έρευνα. 
Μ.Ο. των ερωτήσεων της κλίµακας 44,30 

∆ιακύµανση των ερωτήσεων της κλίµακας 80,263 

Cronbach's Alpha της κλίµακας 0,769  

 

 Ερώτηση 

Μ.Ο. αν η     

ερώτηση  

παραλειφθεί 

∆ιακύµανση αν 

 η ερώτηση  

παραλειφθεί 

∆είκτης 

 συνάφειας του 

 Pearson 

Cronbach's Alpha αν η 

ερώτηση παραλειφθεί 

2 42,49 74,547 0,246 0,768 

6 42,24 70,809 0,337 0,761 

13 40,48 65,767 0,565 0,737 

19 40,39 66,049 0,543 0,739 

32 40,67 67,026 0,471 0,746 

30 40,47 70,054 0,332 0,762 

35 40,21 71,299 0,379 0,756 

41 40,25 70,094 0,416 0,753 

15 40,61 69,790 0,389 0,755 

25 40,28 72,105 0,304 0,763 

36 40,60 71,828 0,336 0,760 

39 41,27 68,019 0,412 0,753 

7 41,65 68,758 0,374 0,757  
 

Ανάλυση παραγόντων του ερωτηµατολογίου των στάσεων 
Για την εξαγωγή των παραγόντων (πίνακας 2) χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης 

κύριων συνιστωσών 
 
(principal components analysis) (Kline 2000) µε ορθογώνια 

περιστροφή των αξόνων.  

 
Πίνακας  2. Στατιστικοί δείκτες για τους παράγοντες που εξήχθησαν 

Παράγοντες  Ιδιοτιµή 
Αθρ. ερµηνευό-µενη 

διακύµανση 

Cronbach's 

Alpha 

Συνάφεια  

Pearson 

Αριθµός 

ερωτήσεω ν 

1 3,536 27,203 0,785 >0,30 3 

2 1,634 39,771 0,677 >0,30 3 

3 1,215 49,120 0,602 >0,30 4 

4 1,093 57,528 0,541 >0,20 3 

 

Ο δείκτης Bartlett's Test (Kaiser & Rice 1974)
 
(πίνακας 3) για την οµοιογένεια του 

δείγµατος είναι στατιστικά σηµαντικός, δηλαδή δεν τίθεται θέµα ανυπαρξίας συναφειών 

στα δεδοµένα µας. Επίσης, ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin
 
(Kaiser & Rice 1974) (πίνακας 

3) για την καταλληλότητα του δείγµατος έχει τιµή µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή 0,6 

και µάλιστα πλησιάζει στη µονάδα. Άρα, το δείγµα είναι κατάλληλο για τη µέθοδο που 

εφαρµόστηκε. 

 

Πίνακας 3. ∆είκτες ΚΜΟ και Bartlett’s Test του ερωτηµατολογίου των στάσεων. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,795 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1746,358 

  df 78 

  Sig. <0,001 
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Η ερµηνεία των παραγόντων που εξήχθησαν κατά την παραγοντική ανάλυση δίνεται 

στον πίνακα 4.  

 

Πίνακας 4. Η ερµηνεία του κάθε παράγοντα. 
Παράγοντας  Ερµηνεία 

1 «η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης» 

2 «ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» 

3 «η ενδεχόµενη συµπεριφορά» 

4 «η περιγραφόµενη συµπεριφορά» 

 

Κλασική ανάλυση του ερωτηµατολογίου των γνώσεων 
Προσδιορίστηκε  ο µέσος όρος, η διακύµανση, ο δείκτης συνάφειας του Pearson και ο 

συντελεστής Cronbach's Alpha για τις είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου των γνώσεων στο σύνολο των µαθητών του Λυκείου (Ν=647). 

Στατιστικά χαρακτηριστικά της κλίµακας του ερωτηµατολογίου των γνώσεων δίνονται 

στον πίνακα 5. Όλες οι ερωτήσεις της κλίµακας παρουσιάζουν συνάφειες Pearson (Εbel 

& Frisbie 1986)
 
µεγαλύτερες του 0,20, εποµένως θεωρούνται κατάλληλες. Αν η κάθε 

ερώτηση στην κλίµακα παραλειφθεί, οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν συντελεστή α 

(Gronbach 1951) µικρότερο της τιµής της κλίµακας και, εποµένως, το σύνολο των 

ερωτήσεων συµβάλλει στην εσωτερική συνέπεια της κλίµακας. Οι ίδιες παρατηρήσεις 

ισχύουν για τον µέσο όρο και τη διακύµανση. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την 

καταλληλότητα των ερωτήσεων. 
 

Στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης των δεδοµένων 
Προκειµένου να αποτυπώσουµε και να ερµηνεύσουµε τις γνώσεις και τις στάσεις των 

µαθητών σε θέµατα που αφορούν την ενέργεια, µελετήσαµε τις απαντήσεις των µαθητών 

στο ερωτηµατολόγιο των γνώσεων και σε καθέναν από τους παράγοντες/συνιστώσες του 

ερωτηµατολογίου των στάσεων που τους δόθηκε
 
(Cardner 1995). Για τη στατιστική 

επεξεργασία και την εξαγωγή συµπερασµάτων αθροίστηκε η βαθµολογία των 

απαντήσεων των µαθητών για τις ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο των γνώσεων και του 

κάθε παράγοντα στο ερωτηµατολόγιο των στάσεων. Το άθροισµα σε κάθε περίπτωση 

διαιρέθηκε µε το πλήθος των ερωτήσεων, έτσι ώστε η κατανοµή συχνοτήτων σε κάθε 

περίπτωση να έχει την ίδια κλίµακα. Η σχέση των τριών δεικτών κεντρικής τάσης [µέσος 

όρος (Μ.Ο.), δεσπόζουσα τιµή (∆σπ) και διάµεσος (∆µ)] χρησιµοποιήθηκε για να 

καθορίσουµε τη µορφή της κατανοµής των στάσεων και των γνώσεων των µαθητών σε 

κάθε περίπτωση, όπως προκύπτουν από το ερωτηµατολόγιο (Παρασκευόπουλος 1990) .  

Η µελέτη της επίδρασης της ανεξάρτητης µεταβλητής «συµµετοχή σε προγράµµατα 

Π.Ε.» των µαθητών σε καθέναν από τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου των 

στάσεων και στο ερωτηµατολόγιο των γνώσεων έγινε µε χρήση του µη συσχετισµένου 

έλεγχου t. Για να είναι στατιστικά σηµαντικά τα αποτελέσµατα, πρέπει η πιθανότητα 

του στατιστικού σφάλµατος (p) να είναι µικρότερη από 1% (Cowles & Davis 1982). 

Στη συνέχεια έγινε διερεύνηση της επίδρασης της εν λόγω ανεξάρτητης µεταβλητής µε 

τη µονοπαραγοντική ανάλυση διακύµανσης (one-way ANOVA). Παράλληλα, µε χρήση 

του µη συσχετισµένου ελέγχου t, έγινε έλεγχος πολλαπλής σύγκρισης των µέσων όρων 

µεταξύ των οµάδων µε όλους τους δυνατούς τρόπους (1-2, 2-3, 1-3) για να διερευνηθεί 

ποιος από τους µέσους όρους έχει στατιστικά σηµαντική διαφορά από τους άλλους
 

(Howitt & Cramer 2003). Η κατανοµή των µαθητών που συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο στις τρεις οµάδες έγινε ως εξής: στην «οµάδα 1» οι µαθητές χωρίς 

προηγούµενη συµµετοχή σε Π.Π.Ε., στην «οµάδα 2» οι µαθητές µε ένα ή και δύο έτη 

συµµετοχής και στην «οµάδα 3» οι µαθητές µε τρία και περισσότερα έτη συµµετοχής. Το 

ακριβές επίπεδο σηµαντικότητας καθορίστηκε µε προσαρµογή Bonferroni, λόγω του 
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αριθµού των συγκρίσεων (Howitt & Cramer 2003), και η πιθανότητα του στατιστικού 

σφάλµατος, για να είναι τα αποτελέσµατα στατιστικά σηµαντικά, πρέπει να είναι 

µικρότερη του 0,33% (Howitt & Cramer 2003). 

 
Πίνακας 5. Μ.Ο., διακυµάνσεις, δείκτης συνάφειας του Pearson, δείκτης alpha του 

Cronbach's για τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου των γνώσεων. 

Μ.Ο. των ερωτήσεων της κλίµακας 15,79 

∆ιακύµανση των ερωτήσεων της κλίµακας 23,526 

Cronbach's Alpha της κλίµακας 0,808  
 

Ερώτηση 
Μ.Ο. αν η ερώτηση 

παραλειφθεί 

∆ιακύµανση αν 

η ερώτηση 

παραλειφθεί 

∆είκτης συνάφειας 

του Pearson 

Cronbach's Alpha αν 

η ερώτηση 

παραλειφθεί 

1 14,97 21,920 0,399 0,800 

2 14,98 22,093 0,344 0,802 

3 15,15 21,859 0,320 0,803 

4 14,97 22,468 0,248 0,806 

5 15,37 21,896 0,300 0,804 

8 15,34 21,860 0,305 0,804 

9 15,20 21,555 0,378 0,800 

10 15,03 22,056 0,318 0,803 

12 15,04 22,017 0,326 0,803 

13 15,08 22,369 0,220 0,807 

19 15,29 22,096 0,251 0,806 

22 15,29 21,756 0,326 0,803 

24 15,29 21,415 0,402 0,799 

25 14,91 22,226 0,384 0,801 

27 15,42 22,046 0,276 0,805 

28 15,25 22,047 0,263 0,806 

30 15,17 21,488 0,400 0,799 

31 15,23 21,779 0,323 0,803 

33 15,39 22,125 0,253 0,806 

37 15,17 21,450 0,408 0,799 

39 15,01 21,633 0,444 0,798 

40 15,09 21,150 0,514 0,794 

41 15,26 21,742 0,330 0,803 

42 15,02 21,764 0,403 0,799 

44 14,98 21,563 0,489 0,796  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Ερωτηµατολόγιο των στάσεων 

«Η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης» 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης (M.O. = 3,79, ∆µ = 4,00 και ∆σπ = 

5,00) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε ότι, σε σχέση µε  την αίσθηση της 

αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης, παρουσιάζεται σταθερή τάση για απόψεις 

περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των µαθητών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 

θετική άποψη. Η επίδραση της συµµετοχής των µαθητών σε Π.Π.Ε. βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική (t = -4,990, df = 568,770, p < 0,001). Επίσης, η απλή µη συσχετισµένη 

ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική επίδραση της 
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συµµετοχής σε Π.Π.Ε. (F = 11,254, p <0,001). Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε 

µεταξύ του µέσου όρου των µαθητών χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε Π.Π.Ε. και των 

µαθητών µε ένα ή και δύο έτη συµµετοχής σε Π.Π.Ε. Εκτός της περίπτωσης αυτής, δε 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των οµάδων. 

  

«Ο αειφορικός προσανατολισµός της θετικής στάσης για το περιβάλλον» 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης (M.O. = 3,99, ∆µ = 4,33 και ∆σπ = 

5,00) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε ότι, σε σχέση µε τον αειφορικό 

προσανατολισµό της θετικής στάσης για το περιβάλλον, παρουσιάζεται σταθερή τάση 

για απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των µαθητών, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε θετική άποψη. Η επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής δε βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική (t = -1,932, df = 539,480, p = 0,054). Η απλή µη συσχετισµένη 

ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική επίδραση της 

συµµετοχής σε Π.Π.Ε. (F = 2,751, p =0,065), και δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των οµάδων. 

  

«Η ενδεχόµενη συµπεριφορά» 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης (M.O. = 3,61, ∆µ = 3,75 και ∆σπ = 

4,00) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε ότι, σχετικά µε τη συγκεκριµένη συνιστώσα, 

παρουσιάζεται σταθερή τάση για απόψεις  περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου 

όρου των µαθητών, ο οποίος αντιστοιχεί σε θετική άποψη. Η επίδραση της ανεξάρτητης 

µεταβλητής δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t = -1,902, df = 645, p = 0,058). Η απλή 

µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

επίδραση της συµµετοχής σε Π.Π.Ε. (F = 1,988, p =0,138), και δε βρέθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των οµάδων. 

 

 «Η περιγραφόµενη συµπεριφορά» 
 Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης (M.O. = 2,18, ∆µ = 2,00 και ∆σπ = 

1,00) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε ότι, σχετικά µε τη συγκεκριµένη συνιστώσα, 

παρουσιάζεται σταθερή τάση για απόψεις περισσότερο αρνητικές από αυτές του µέσου 

όρου των µαθητών, ο οποίος αντιστοιχεί σε αρνητική άποψη. Η επίδραση της 

ανεξάρτητης µεταβλητής δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t = -2,401, df = 645, p = 

0,017). Επίσης, η απλή µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική επίδραση της συµµετοχής σε Π.Π.Ε. (F = 3,434, p = 0,033), και δε 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των οµάδων. 

  

Ερωτηµατολόγιο των γνώσεων 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης (M.O. = 0,51, ∆µ = 0,52 και ∆σπ = 

0,52) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε ότι οι γνώσεις των µαθητών σε θέµατα ενέργειας 

που σχετίζονται µε το περιβάλλον παρουσιάζουν σταθερή τάση για επίδοση πιο καλή 

από αυτή του µέσου όρου, ο οποίος αντιστοιχεί σε καλή επίδοση. Η επίδραση της 

ανεξάρτητης µεταβλητής δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t = -1,972, df = 645, p = 

0,049). Επίσης, η απλή µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική επίδραση της συµµετοχής σε Π.Π.Ε. (F = 2,168, p = 0,115), και δε 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των οµάδων.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τη µελέτη των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι η συµµετοχή των µαθητών της Α’ 

τάξης των Λυκείων σε προγράµµατα Π.Ε. κατά τις προηγούµενες σχολικές χρονιές 

δεν είχε ως αποτέλεσµα στατιστικά σηµαντική βελτίωση του επιπέδου των γνώσεών 
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τους σε θέµατα που αφορούν την ενέργεια και σχετίζονται µε την αλλαγή του 

κλίµατος . Το γεγονός  αυτό µπορεί πιθανόν να αποδοθεί στο ότι και τα Π.Π.Ε. στην 

προσέγγιση της γνώσης φαίνεται να ακολουθούν τον κατακερµατισµό αυτής, γεγονός 

που χαρακτηρίζει το ελληνικό σχολείο στο σύνολό του. Προφανώς απουσιάζουν οι 

προεκτάσεις και οι διασυνδέσεις µε άλλους τοµείς όπως η υγεία, η οικονοµία, η 

γενικότερη παιδεία, ο πολιτισµός, η τεχνολογία κτλ. Η θετική στάση που 

καλλιεργείται για το περιβάλλον δεν έχει αειφορικό προσανατολισµό και αυτό πρέπει 

να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα περισσότερα Π.Π.Ε. υλοποιούνται από 

εκπαιδευτικούς µε ελλιπή διεπιστηµονική «κουλτούρα» επιµόρφωσης, αποτέλεσµα 

της οποίας είναι η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων να γίνεται 

µονόπλευρα και ατελώς  υπό το πρίσµα της επιστήµης, η οποία αποτελεί το γνωστικό 

αντικείµενο του εκπαιδευτικού, και όχι σύµφωνα µε τις αρχές και την αρµόζουσα 

διδακτική µεθοδολογία της Π.Ε. (Φύκαρης 1998)
 
πολύ δε περισσότερο της Ε.Α.Α.

 
 

Έτσι οι εκπαιδευόµενοι οδηγούνται είτε σε έναν «οικοκεντρικό» προσανατολισµό 

αποκοµµένο από την πραγµατική ρεαλιστική αντιµετώπιση των προβληµάτων είτε στη 

θεµελίωση του «δόγµατος» ότι  το «σύγχρονο  υποβαθµισµένο και κατεστραµµένο 

περιβάλλον απειλεί την υγεία και την ευηµερία της ανθρώπινης κοινωνίας», µε 

αποτέλεσµα έναν στενά ανθρωποκεντρικό προσανατολισµό (Franson & Garling 1999, 

Schultz & Zelezny 1999, Thomson & Barton 1994). Από την άλλη πλευρά, κατά 

στατιστικά αναµφισβήτητο τρόπο, η συµµετοχή µαθητών σε Π.Π.Ε. αναδεικνύεται σε 

ουσιαστικό παράγοντα που ενισχύει την αίσθηση της αποτελεσµατικότητας της 

προσωπικής πράξης, γεγονός το οποίο συµβάλλει τα µέγιστα στη διαµόρφωση πολιτών 

οι οποίοι µπορούν να αναλάβουν δράση για την ενηµέρωση, την αφύπνιση των 

συνειδήσεων, την προώθηση της αλλαγής της νοοτροπίας των ανθρώπων και την 

ενδυνάµωση στη λήψη των αποφάσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

δηµιουργήσουν έναν κόσµο πιο ασφαλή, πιο υγιή και µε περισσότερη ευηµερία. Η 

ενίσχυση της αίσθησης της αποτελεσµατικότητας της προσωπικής πράξης των 

µαθητών θεωρείται ως ένας από τους σηµαντικότερους στόχους τόσο της Π.Ε., κατά 

τους Hungerford ,Volk , Knapp και Bluhm (Hungerford et al., 1990), όσο και της 

Ε.Α.Α. (United Nations, 2002)
 

  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Για να ενισχύσουµε την πορεία της Π.Ε. προς την Ε.Α.Α., τα Π.Π.Ε. οφείλουν να 

αποτελέσουν στοχευµένη εκπαίδευση, τα θέµατα της οποίας πρέπει να είναι φορείς της 

«συνολικής» σχετικής γνώσης και στάσης. Κάθε πρόγραµµα Π.Ε. πρέπει να είναι το 

µέσο για τη µεταφορά της ελάχιστα απαιτούµενης «αναγκαίας» γνώσης, η οποία είναι 

απαραίτητη για έναν «αειφορικό αλφαβητισµό» του εκπαιδευόµενου. Η χρήση των 

χαρτών εννοιών ως ένα µέσο σύγχρονης διδακτικής στρατηγικής δίνει τη δυνατότητα να 

διασυνδέσουµε γνωστικές περιοχές επιγραµµατικά, ταχύτατα, αποτελεσµατικά και µε 

εποπτικό τρόπο, να δηµιουργήσουµε γνωστικά ερεθίσµατα, να συµβάλλουµε στην 

κωδικοποίηση της προσφερόµενης γνώσης και στην αποτελεσµατική πρόσκτησή της 

(Novak & Gowin 1984). Η Ε.Α.Α. απαιτεί αποστασιοποίηση από την αποκλειστική 

παροχή γνώσης, στροφή προς την ενασχόληση µε τα προβλήµατα και εντοπισµό των 

πιθανών λύσεων µε πολυθεµατική και διαθεµατική εξέταση καταστάσεων της τρέχουσας 

πραγµατικότητας ( UNECE 2005). 

 Τα προγράµµατα Π.Ε. πρέπει να στοχεύουν στο πλάτεµα της γνώσης σχετικά µε το 

περιβάλλον και να επιδιώκουν την κατανόηση του τρόπου διασύνδεσης των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων µε την οικονοµία και την κοινωνία µέσα από την 

εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε τα συστατικά της διακυβέρνησης, τους θεσµούς, 

την τεχνολογία και τον πολιτισµό (Scoullos, 2003). Στην Ε.Α.Α. εντάσσονται µέσα 
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από µια ολιστική προσέγγιση θέµατα-κλειδιά που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη 

µάχη για την εξάλειψη της φτώχειας, τον ρόλο του πολίτη, την ειρήνη, την ηθική, την 

υπευθυνότητα σε τοπικό και παγκόσµιο πλαίσιο, τη δηµοκρατία και τη 

διακυβέρνηση, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την υγεία, 

την ισότητα των φύλων, την πολιτιστική ποικιλότητα, την αγροτική και αστική 

ανάπτυξη, την οικονοµία, τα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα, την ευθύνη των 

επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, 

τη βιοποικιλότητα και την ποικιλότητα των τοπίων (UNECE 2005). Η Π.Ε. πρέπει 

λοιπόν να αναπτυχθεί και να συµπληρωθεί µε επιπλέον πεδία εκπαίδευσης σε µια 

διαδικασία εξέλιξής της προς την Ε.Α.Α. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευόµενο να αναπτύξει µια συνεπή, συγκροτηµένη και θετική στάση για το 

περιβάλλον η οποία θα έχει αειφορικό προσανατολισµό (UNECE 2005).    

Ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχή πορεία από την Π.Ε. προς την 

Ε.Α.Α. είναι η κατάλληλη κατάρτιση και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, καθώς 

επίσης και οι ευκαιρίες που τους δίνονται για να µοιράζονται τις εµπειρίες τους. 

Εκπαιδευτικοί µε υψηλή εγρήγορση, µε γνώση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο 

αντικείµενο της δουλειάς τους και κατάρτιση που είναι στενά συνδεδεµένη µε τα 

σχετικά ευρήµατα της έρευνας µπορούν να είναι περισσότερο αποτελεσµατικοί και να 

καθοδηγούν µε το παράδειγµά τους (UNECE 2005). Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι 

οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν τα χαρακτηριστικά του «αειφορικού 

εγγραµµατισµού», δηλαδή να έχουν αφοµοιώσει εκείνες τις εµπειρίες, τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις στάσεις που ενυπάρχουν στην εννοιολογική συνειδητοποίηση των 

προβληµάτων, στη διερεύνηση και την αξιολόγηση καταστάσεων της τρέχουσας 

πραγµατικότητας καθώς και την ανάληψη δράσης, πολύ πριν προσπαθήσουν να 

αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά αυτά στους µαθητές τους µε έναν ενιαίο και 

αποτελεσµατικό τρόπο
.
 άποψη η οποία αναλόγως είχε διατυπωθεί από τους 

Marcinkowski, Volk και Hungerford (UNESCO 1990), πρωτεργατών της Π.Ε. 

αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Π.Π.Ε. 
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