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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η ρητορική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1
, ιδιαίτερα ως «Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία», αναφέρεται στην αναγκαιότητα αλλαγής προτύπων 

ζωής, η οποία συµβαδίζει µε την αναγκαιότητα αλλαγής των «αρσενικών µοντέλων 

κυριαρχίας» πάνω στη φύση και τη γυναίκα.  

Στη χώρα µας, από τον πρώτο καιρό της θεσµοθέτησής της, η ΠΕ προωθήθηκε και 

υποστηρίχτηκε δυναµικά από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Επιχειρήσαµε -στο πλαίσιο 

µιας διπλωµατικής εργασίας
2
- να διερευνήσουµε την προσωπική οπτική και την 

έµφυλη διάσταση του ρόλου των εµπλεκόµενων γυναικών εκπαιδευτικών της 

Α/θµιας Εκπ/σης στην ΠΕ. 
Από αυτή την εργασία θα παρουσιάσουµε ένα µέρος, στο οποίο περιγράφονται οι 

προσδοκίες των γυναικών εκπαιδευτικών της Α/θµιας Εκπ/σης αναφορικά µε την 

Π.Ε. και, µέσω αυτών, ερµηνεύεται ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο 

αντιλαµβάνονται τη σχέση των σύγχρονων κοινωνιών µε τη φύση και τον άνθρωπο 

και το «πώς» το νέο παιδαγωγικό πλαίσιο της ΕΠΑ τις βοηθά να εκδιπλώσουν την 

οπτική τους απέναντι στην αειφορία και το ρόλο τους στα εκπαιδευτικά δρώµενα. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία, φύλο, γυναίκες εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί µια πρόταση διεξόδου από την 

περιβαλλοντική κρίση που γεννήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας τη 

δεκαετία του ΄60 και µε άξονες προβληµατισµού που καθορίστηκαν από µια 

σειρά διεθνών διασκέψεων, συνεδρίων και συναντήσεων. Ορόσηµο στην 

τριαντάχρονη και πλέον πορεία της αποτελεί η πρώτη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 

της Τιφλίδας, το 1977, όπου συντάχθηκε το βασικό θεωρητικό της πλαίσιο και 

προσδιορίστηκε η φύση της ως εκπαίδευση που µπορεί να συνδράµει δυναµικά, 

µεταξύ άλλων, στην αναζήτηση µιας νέας ηθικής, στηριγµένης στο σεβασµό της 

φύσης, του ανθρώπου, του µέλλοντος, σε ένα γενικότερο κλίµα προσωπικής 

συµµετοχής.  

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η ΠΕ εδραιώνεται και αναπτύσσεται ως ένα 

ισχυρότατο, πολύµορφο κίνηµα, ενώ παράλληλα αρχίζει µια περίοδος 

                                                 
1
 Στο εξής, για τον όρο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα χρησιµοποιούµε τη συντοµογραφία ΠΕ 
2
 Φραντζή, Α. (2007) ∆ιερεύνηση των αντιλήψεων γυναικών εκπαιδευτικών Α/θµιας Εκπαίδευσης που 
ασχολούνται µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ∆ιπλωµατική εργασία. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, 

ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου  
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αµφισβήτησης και πλουραλισµού, κατά την οποία δίδεται έµφαση σε 

διαφορετικές διαστάσεις της και προσανατολισµούς. Σταθµό για τον 

προσανατολισµό της ΠΕ, αποτέλεσε ο κοινωνικοπολιτικός στόχος της αειφόρου 

ανάπτυξης, ο οποίος άνοιξε το διάλογο σχετικά µε την ανάγκη 

επαναπροσδιορισµού και µετονοµασίας της ΠΕ σε «Εκπαίδευση για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία»
3
. Βέβαια, η «αειφορία» συνιστά µια ρευστή, 

έννοια, έναν πολιτικό όρο που προσλαµβάνει το νόηµα και περιεχόµενό του 

ανάλογα µε τις επιστηµονικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις αυτών που την 

χρησιµοποιούν (Huckle, 1996. Φλογαΐτη, 2006). Με αυτήν την έννοια, µια 

Εκπαίδευση για την Αειφορία δεν µπορεί παρά να επιδιώκει να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να ερµηνεύουν κριτικά τις εννοιολογικές της αποχρώσεις και να 

δρουν συνειδητά επιδιώκοντας αλλαγές µε περισσότερο δηµοκρατικές 

διαδικασίες (Sterling, 1996). 

Κατά τη Σχίζα, (2004) η νέα αυτή φυσιογνωµία της ΕΠΑ θέτει ρητά τους 

όρους µιας «κοινωνιολογικής οπτικής» απέναντι στο περιβάλλον, η οποία 

επαναδιαπραγµατεύεται συνεχώς τα νοήµατα των όρων εκπαίδευση, αειφορία και 

ανάπτυξη και εξετάζει όλα τα ανθρώπινα επιτεύγµατα και τις επινοήσεις που 

ενσωµατώθηκαν στον κύκλο της ζωής και µετασχηµάτισαν και συνεχίζουν να 

µετασχηµατίζουν τον κόσµο της ανθρώπινης εµπειρίας. 

Εποµένως, στο βαθµό, που η ΠΕ ή ΕΠΑ, προσβλέπει στην αλλαγή 

«παραδείγµατος» (Sterling, 1996), διασυνδέεται όχι µόνο µε τη µεταβαλλόµενη 

φύση των σύγχρονων κοινωνιών αλλά και µε τη συνολική αµφισβήτηση του 

κυρίαρχου µοντέλου ανθρώπινης σκέψης και πράξης, αναζητώντας έναν «άλλο 

τρόπο σκέψης» ικανό να ενεργοποιεί ανθρώπινες πράξεις.  

Κάτω από αυτήν τη «ριζοσπαστική» της φυσιογνωµία, η ΠΕ ή  ΕΠΑ 

συναντάται µε άλλα κοινωνικά κινήµατα και άλλες ανθρώπινες προσδοκίες, όπως 

την προβληµατική του γυναικείου κινήµατος και ειδικότερα την οικοφεµινιστική 

προβληµατική του ριζοσπαστικού φεµινισµού, η οποία αναπτύσσει τη δική της 

ρητορική προκειµένου να διαµορφωθεί ένας άλλος, «µη αρσενικός» τρόπος 

σκέψης, δράσης, κριτικής τοποθέτησης και αντιπαράθεσης στην κυρίαρχη 

κουλτούρα (Warren, 2000. Sturgeon,1997). Πράγµατι, τόσο στο πλαίσιο του 

οικοφεµινιστικού κινήµατος όσο και στο πλαίσιο παγκόσµιων διασκέψεων για τις 

Γυναίκες και την Αειφόρο Ανάπτυξη, γίνεται προσπάθεια συνένωσης των 

φεµινιστικών και περιβαλλοντικών αιτηµάτων, µε στόχο την ισότιµη συµµετοχή 

των γυναικών στη διαχείριση των φυσικών οικοσυστηµάτων και τον έλεγχο της 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης, αλλά και το ριζοσπαστικό ανασχηµατισµό των 

βασικών κοινωνικο -οικονοµικών σχέσεων και αξιών της µοντέρνας βιοµηχανικής 

κοινωνίας (Russell, 1990. Plumwood, 1991). 

Βέβαια, όπως η βιωσιµότητα δεν έχει ένα κοινά αποδεκτό νόηµα, έτσι και το 

ζήτηµα της διασύνδεσης της γυναικείας καταπίεσης µε την περιβαλλοντική 

υποβάθµιση νοηµατοδοτούνται στο πλαίσιο διαφορετικών φεµινιστικών αλλά και 

οικολογικών θεωρήσεων, µε αποτέλεσµα τόσο η επιστηµονική κοινότητα όσο και 

το οικοφεµινιστικό κίνηµα να αναζητούν ερµηνευτικά µοντέλα για να αναλύσουν 

«την παράλληλη κυριαρχία των αντρών πάνω στη φύση και τις γυναίκες». 

Τα µοντέλα αυτά, άλλοτε χρησιµοποιούν τα ιστορικά δεδοµένα για να 

οικοδοµήσουν θεωρίες που να εξηγούν την παράλληλη κυριαρχία πάνω στη φύση 

και τη γυναίκα (Merchant, 1980), άλλοτε, υποδεικνύουν εννοιολογικές συνδέσεις 

και πλαίσια, δηλ. κοινωνικά δοµηµένα σύνολα πεποιθήσεων, αξιών, στάσεων και 

                                                 
3 Για τον όρο Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία θα χρησιµοποιούµε και τη συντοµογραφία 

ΕΠΑ 
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παραδοχών που περιέχουν αξιολογικούς δυϊσµούς
4
 (διαζεύξεις), όπως: 

λογική/συναίσθηµα, νους/σώµα, πολιτισµός/φύση, άνθρωπος/φύση, 

άντρας/γυναίκα, δηµόσιο/ιδιωτικό και άλλοτε αντιτίθενται στο δυτικό 

ορθολογισµό (Ortner, 1994. Rosaldo, 1994. Plumwood, 1991). Επίσης, 

αναφέρονται στον ιδεολογικό µηχανισµό της γλώσσας, επισηµαίνοντας 

µεταφορικές σεξιστικές, υποβαθµιστικές συνδέσεις ανάµεσα στις γυναίκες και σε 

µη ανθρώπινα όντα (κυρίως ζώα), όπως και σε περιγραφές της φύσης µε 

σεξουαλικούς όρους (βιασµός της φύσης, οργασµός της βλάστησης κλπ) (Gaard 

& Gruen, 1993). Παράλληλα, στρέφονται σε µια πολιτική που να στηρίζεται στην 

προσωπική αλλαγή στη συµπεριφορά και τον τρόπο ζωής (1988 Russell 1990
5
), 

όπως και στις εµπειρίες και τα βιώµατα των γυναικών, των παιδιών, των 

έγχρωµων και των φτωχών, µε στόχο την αντιµετώπιση της «στρεβλής 

ανάπτυξης», η οποία συνίσταται στην κυριαρχία που ασκεί ο «λευκός αρσενικός 

άποικος» πάνω στη φύση, τη γυναίκα και τον Τρίτο Κόσµο (Shiva, 1988). 

Επίσης, προτείνουν ηθικές θεωρίες και πρακτικές που βασίζονται σε 

εναλλακτικές οπτικές για τον άνθρωπο ως «εαυτό» σε σχέση µε «το άλλο» και το 

ανθρώπινο «σχετίζεσθαι» (Jaggar, 1995. Warren, 2000). Η σηµαντικότερη από τις 

θεωρίες αυτές είναι εκείνη της «ηθικής της φροντίδας» (σε αντιδιαστολή ή και 

συµπληρωµατικά µε την ηθική του δικαίου/δικαιοσύνης), η οποία συµπορεύεται 

µε αξίες όπως η φροντίδα, η αγάπη, η υπευθυνότητα και η εµπιστοσύνη, οι οποίες 

όντας συνδεδεµένες µε το ρόλο των γυναικών ως µητέρων, υποστηρίζεται ότι 

είχαν αποκλειστεί από τα κυρίαρχα ηθικά συστήµατα (Gilligan, 1982). Στο 

πλαίσιο αυτό, το ηθικό σύστηµα που προτείνεται στηρίζεται στις αξίες της 

συνεργατικότητας, των σχέσεων (αντί των συγκρούσεων) και της µέριµνας (αντί 

των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων).  

Τα µοντέλα αυτά, θεωρούµε ότι µπορούν να βοηθήσουν και να εµπλουτίσουν 

τη συζήτηση γύρω από τα περιβαλλοντικά αιτήµατα, γύρω από το νόηµα της 

φύσης, της θηλυκότητας αλλά και του ανδρισµού, και εν τέλει, γύρω από τον 

προσανατολισµό και το περιεχόµενο µιας εκπαίδευσης για την αειφορία, «µε 

σκοπό την αναζήτηση µιας νέας ηθικής που να βασίζεται στο σεβασµό της φύσης, 

το σεβασµό του ανθρώπου και της αξιοπρέπειάς του, το σεβασµό του µέλλοντος 

και την απαίτηση για µια προσιτή σε όλους ποιότητα ζωής σε ένα γενικότερο 

κλίµα συµµετοχής» (Τιφλίδα, 1977
6
). 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ 
Στην Ελλάδα, η ΠΕ από την αρχή της εισαγωγής της στα εκπαιδευτικά 

πράγµατα, υποστηρίχτηκε δυναµικά, κυρίως, από γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι 

οποίες πλαισίωσαν τον νέο θεσµό ως µεσαία στελέχη από τις θέσεις του/της 

Υπευθύνου ΠΕ (Σχήµα 1) και αργότερα του µέλους των παιδαγωγικών οµάδων 

των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
7
 (Σχήµατα 2,3), όπως και ως 

εκπαιδευτικοί της πράξης, εκπονώντας στην τάξη τους προγράµµατα και 

                                                 
4 Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, τα µέρη των παραπάνω δυισµών δείχνουν να είναι αντιτιθέµενα παρά 

συµπληρωµατικά µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα καταστάσεις ή οντότητες που συνδέονται ιστορικά µε τον 

«παρονοµαστή» να θεωρούνται κατώτερης αξίας από καταστάσεις ή οντότητες που συνδέονται ιστορικά µε 

τον «αριθµητή» (Plumwood, 1991). 
5 όπως υποστηρίζει η Russell, «µετασχηµατίζοντας τον εαυτό µας µετασχηµατίζουµε τον κόσµο». 
6 Η ∆ιακήρυξη της Τιφλίδας (1977). Στο Τρικαλίτη, Α. (µετ.) Σειρά Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση (1999), τ. 2. Αθήνα: ΠΕΕΚΠΕ, Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και 

της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
7 Πηγή ΥΠΕΠΘ, Οκτώβριος 2006 
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εµβολιάζοντας το δηµοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο µε τη δική τους 

περιβαλλοντική οπτική. 
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Σχήµα 1. Κατανοµή των Υπευθύνων ΠΕ ως προς το φύλο 
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Σχήµα 2. Κατανοµή των Υπευθύνων 

ΚΠΕ 

Σχήµα 3. Κατανοµή των µελών των 

παιδαγωγικών οµάδων των ΚΠΕ 

 

Αρκετοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες δραστηριοποιούνται 

περισσότερο µε προγράµµατα ΠΕ σε σχέση µε τους άντρες εκπαιδευτικούς 

(Κούσουλας & Τσακίρης, 1997. Γούπος, 2004).  

Μια πρώτη πιθανή εξήγηση για τη µεγαλύτερη συµµετοχή γυναικών 

εκπαιδευτικών σε προγράµµατα ΠΕ, θα µπορούσε να αναζητηθεί στα ερευνητικά 

δεδοµένα έρευνας του Ματσαγγούρα (1999), σχετικά µε την «Κουλτούρα της 

Σχολικής µονάδας
8
». Σύµφωνα µε τον ερευνητή, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

φαίνονται προσανατολισµένες περισσότερο από τους άντρες προς «την αντίληψη 

της ατοµικής επαγγελµατικής αυτονοµίας έναντι της συλλογικής», στο βαθµό που 

ταυτίζονται σε µεγάλο µεν βαθµό µε την τάξη τους, αλλά σε µικρότερο βαθµό µε 

το σχολείο, τους συναδέλφους, το διευθυντή ή το Γραφείο Εκπαίδευσης από ό,τι 

οι άντρες συνάδελφοί τους. Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν 

υψηλότερο βαθµό ευθύνης από ό,τι οι άνδρες έναντι της συνείδησής τους και 

έπονται η κοινωνία, οι γονείς και οι συνάδελφοι. Εποµένως, µε δεδοµένο τον 

προαιρετικό χαρακτήρα της ΠΕ, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η ατοµική 

αντίληψη της αυτονοµίας συµβάλλει στην ενθάρρυνση και παρότρυνση των 

γυναικών εκπαιδευτικών να πραγµατοποιήσουν προγράµµατα, ακόµη και εκεί που 

δεν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη ή η επιδοκιµασία της σχολικής µονάδας.  

Αρκετές έρευνες, επίσης, διερευνούν τις αντιλήψεις και απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την ΠΕ. Σύµφωνα µε τις Flogaitis, Daskolia, Agelidou (2005), 

οι νηπιαγωγοί (που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι γυναίκες) υιοθετούν 

µια γνωσιοκρατική κατεύθυνση όσον αφορά την ΠΕ, εστιάζουν στη έννοια της 

φύσης και την ανάγκη προστασίας της σύµφωνα µε το περιεχόµενο των όρων της 

ΠΕ, σκοπεύουν όχι µόνο στη δηµιουργία πολιτών πρόθυµων να υιοθετήσουν 

                                                 
8 Η κουλτούρα της σχολικής µονάδας αναφέρεται στο πλέγµα πεποιθήσεων, αξιών, συνηθειών και πρακτικών 

δράσης που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί. 
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περιβαλλοντικά µέτρα που προτείνονται από ειδικούς αλλά και να συµµετάσχουν 

ενεργά σε κοινωνικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, προτιµούν 

µαθησιακές διαδικασίες µέσα στο περιβάλλον µε δραστηριότητες στο πεδίο και, 

τέλος, θεωρούν ότι η ΠΕ πρέπει να γίνει υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο.  

Ανάλογες έρευνες των Αγγελίδου & Κρητικού (2005, 2006) σε 

εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής δείχνουν ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν πρόγραµµα ΠΕ, είναι γυναίκες, 

άνω των 40 ετών, µε πολλά χρόνια υπηρεσίας στο Γυµνάσιο, οι οποίες δεν έχουν 

µετεκπαίδευση ούτε επιµόρφωση στην ΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρούν ότι 

κατά την εφαρµογή της ΠΕ τροφοδοτήθηκαν µε νέες παιδαγωγικές ιδέες και ότι 

µετέφεραν τις ιδέες αυτές στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική. Τα κίνητρα 

συµµετοχής τους είναι κυρίως παιδαγωγικού τύπου, δηλαδή, συνδέονται µε τον 

καινοτόµο παιδαγωγικό χαρακτήρα της ΠΕ και ακολουθούν τα κίνητρα 

ορθολογικού τύπου, δηλαδή, εκείνα που συνδέονται µε την ανάγκη αντιµετώπισης 

των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και 

από άλλες έρευνες που αφορούν το σύνολο των εκπαιδευτικών (ανεξαρτήτως 

φύλου) που υλοποιούν προγράµµατα ΠΕ (Σπυροπούλου, 2001).  

Συνολικά, διαπιστώνεται ότι ο παράγοντας φύλο έχει κυρίως διερευνηθεί ως 

µια από τις πιθανές µεταβλητές που επηρεάζουν την υλοποίηση προγραµµάτων 

ΠΕ ή διαφοροποιούν την κατανόηση, στάση και συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 

γύρω από περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η διάσταση του φύλου και η προβληµατική 

του, στο πλαίσιο µιας ανδροκρατούµενης κοινωνικής πραγµατικότητας και εν 

µέσω «αρσενικών» αξιών, φαίνεται να µην έχει απασχολήσει επαρκώς την 

ερευνητική κοινότητα, παρόλο που οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι 

αποτελούν την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράµµατα ΠΕ, 

που παρακολουθούν σχετικά επιµορφωτικά σεµινάρια και στηρίζουν το θεσµό 

από τη θέση των Υπευθύνων ΠΕ. 

Εκκινώντας από τη θέση ότι το φύλο, ως κοινωνικό χαρακτηριστικό και 

κατασκευή, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη µελέτη της υποκειµενικότητας και 

ταυτότητας, των κοινωνικών καταστάσεων, πολιτισµικών τάσεων και εξελίξεων 

σε δεδοµένη χρονική στιγµή, όπως και της διαλεκτικής αλληλεπίδρασης των 

παραπάνω παραγόντων (Αβδελά, 2006), επιχειρήθηκε η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εµπλεκόµενων γυναικών εκπαιδευτικών στην ΠΕ ή ΕΠΑ, µε 

έµφαση στην προσωπική οπτική και την έµφυλη διάσταση του ρόλου τους. 

Επιδίωξη της µελέτης είναι να συµβάλει τόσο στην προώθηση της ΕΠΑ στην 

Ελλάδα, όσο και στην κατανόηση των τάσεων σχετικά µε τη θέση και τις 

αντιλήψεις των γυναικών εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Τα δεδοµένα που παρουσιάζουµε σήµερα είναι µέρος µιας µικρής κλίµακας 

τριγωνοποιηµένης Ποιοτικής Έρευνας, στο πλαίσιο διπλωµατικής εργασίας 

(Φραντζή, 2007) µε στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων γυναικών 

εκπαιδευτικών που εµπλέκονται στην ΠΕ ή ΕΠΑ, δηλαδή, τη µελέτη οµάδας 

ατόµων µε ειδικά χαρακτηριστικά µέσα στο δικό τους χώρο και τη συναλλαγή 

µαζί τους στη δική τους γλώσσα (∆ραγώνα, 1990). 

Η επιλογή της µεθοδολογίας, κρίθηκε ότι συνάδει µε την αντι-θετικιστική 

φυσιογνωµία της ΕΠΑ και µε το ερµηνευτικό παράδειγµα (Γέµτος, 1985. 

Ματσαγγούρας, 1996), το οποίο επικεντρώνεται στη δράση των υποκειµένων ως 

εµπρόθετη συµπεριφορά µε νόηµα προσανατολισµένη στο µέλλον. Επιδιώκει την 

«ολιστική» κατανόηση του ανθρώπου, όπως και την κριτικά ερµηνευτική 
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κατανόηση κοινωνικών φαινόµενων (εκπαίδευση), ενώ «επιτρέπει» στους 

ερευνητές/τριες να προσεγγίζουν τα ερευνητικά τους ερωτήµατα έχοντας τη δική 

τους κοσµοθεωρία και να συµµετέχουν στην έρευνα ως ενεργά υποκείµενα 

(Curtis & Mays, 1978. Cohen & Manion, 1994. Silverman, 2001). 

Η έρευνα που παρουσιάζουµε διήρκεσε από τον Οκτώβριο έως τον ∆εκέµβριο 

του 2006 και καταρτίστηκε ένα έντυπο καταγραφής και συγκέντρωσης 

πληροφοριών για τη διερεύνηση των εξής ερωτηµάτων: 

Α) Ποιο είναι το κοινωνικό και επαγγελµατικό προφίλ των γυναικών 

εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ΠΕ. 

Β) Ποιοι είναι οι λόγοι που επηρεάζουν τη συµµετοχή των γυναικών 

εκπαιδευτικών σε προγράµµατα ΠΕ. 

 

Πληθυσµός γυναικών  
Στην έρευνα πήραν µέρος 125 γυναίκες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 54 ήταν δασκάλες, 64 νηπιαγωγοί και 6 καθηγήτριες 

διαφόρων ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί επελέγησαν ευκαιριακά, µε βάση 

αφενός την επαγγελµατική τους απασχόληση ως εκπαιδευτικών στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, αφετέρου την ενασχόλησή τους µε την ΠΕ και 

συγκεκριµένα τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικές συναντήσεις για την ΠΕ, η 

οποία θεωρήθηκε κριτήριο του ενδιαφέροντος για την ΕΠΑ.  

 

Το ερωτηµατολόγιο  
Το ερωτηµατολόγιο που διαµορφώθηκε περιλάµβανε τρία µέρη  

Α). Ερωτήσεις που αφορούσαν τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε την 

ειδικότητά, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση, τον 

τόπο καταγωγής και διαµονής, τις σπουδές.  

Β). Ερωτήσεις που αφορούσαν τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε την 

προηγούµενη εµπειρία στην ΠΕ και τον τρόπο που προτίθενται οι εκπαιδευτικοί 

να αξιοποιήσουν την επιµόρφωση.  

Γ). Μία ανοικτή ερώτηση. Με την απάντηση στην ανοικτή ερώτηση οι 

εκπαιδευτικοί έπρεπε να δηλώσουν τους λόγους που τις παρακινούν να 

ασχολούνται µε την ΠΕ.  

 

Επεξεργασία δεδοµένων  
Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε σε Η/Υ µε το Στατιστικό Πακέτο για τις 

Κοινωνικές Επιστήµες SPSS. Οι απαντήσεις των γυναικών στην ανοικτή ερώτηση 

καταγράφηκαν και οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε το περιεχόµενό τους στις εξής 

επτά κατηγορίες: 

1. Ευαισθητοποίηση- Κοινωνικοποίηση παιδιών  
2. Ανανέωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
3. Κοινωνική συµµετοχή- ενεργός πολιτειότητα 
4. Απόκτηση γνώσεων  
5. Αναφορά στο µητρικό ρόλο- Ηθική της φροντίδας  
6. Ενδιαφέρον για την αντιµετώπιση καθηµερινών περιβαλλοντικών ζητηµάτων  
7. Ενδιαφέρον για τη φύση 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγιο έχουν ηλικία από 21-40 ετών (53%) και περισσότερα από 12 
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χρόνια υπηρεσίας (59%) (Σχήµατα 4,5). Είναι παντρεµένες στην πλειοψηφία τους 

(69%) και µητέρες (65,60%).  
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Σχήµατα 4,5. Κατανοµή των συµµετεχουσών στην έρευνα ανάλογα µε την ηλικία και 

τα χρόνια υπηρεσίας 

 

Ως προς τις βασικές σπουδές, 48% είναι απόφοιτες Παιδαγωγικών Ακαδηµιών 

και 43% είναι απόφοιτες των Παιδαγωγικών Τµηµάτων, ενώ 9% έχουν τελειώσει 

και άλλες σχολές. Επίσης, 14,4% έχουν κάνει εξοµοίωση, 32,8% έχουν 

παρακολουθήσει τη διετή µετεκπαίδευση στα ∆ιδασκαλεία της χώρας, 12% είναι 

κάτοχοι µεταπτυχιακού και µόλις 2,4% διδακτορικού διπλώµατος 
9
. 

Ως προς την εµπειρία των γυναικών σε δραστηριότητες ΠΕ, διαπιστώθηκε ότι 

81% είχαν παρακολουθήσει σεµινάρια ΠΕ, 64% είχαν εφαρµόσει πρόγραµµα ΠΕ 

τα προηγούµενα χρόνια και 39% είχαν εφαρµόσει πρόγραµµα ΣΠΕΕ
10
. 

Ειδικότερα, έπειτα από διασταύρωση στοιχείων (Crosstabulation) διαπιστώνεται 

ότι τα περισσότερα προγράµµατα υλοποιούνται, µε σηµαντική διαφορά, από 

γυναίκες εκπαιδευτικούς πάνω από 40 ετών και µε περισσότερα από 12 χρόνια 

υπηρεσίας (Σχήµατα 6,7). 
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Σχήµατα 6,7. Συµµετοχή εκπαιδευτικών σε σεµινάρια και προγράµµατα ΠΕ ανάλογα 

µε τα χρόνια υπηρεσίας και την ηλικία 

 

Επίσης, η οικογενειακή κατάσταση των γυναικών, ως περισσότερες 

δεσµεύσεις και υποχρεώσεις από τους παράλληλους ρόλους της συζύγου και 

µητέρας, δεν φαίνεται να επηρεάζει την ενασχόληση µε την ΠΕ, αφού οι 

παντρεµένες γυναίκες σε σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό εφαρµόζουν 

πρόγραµµα στην τάξη τους (Σχήµα 8). 

                                                 
9 Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε αντιστοιχία µε εκείνα ανάλογων ερευνών για το προφίλ 

εκπαιδευτικών ∆/βάθµιας Εκπ/σης εµπλεκόµενων σε προγράµµατα ΠΕ (Φουσέκη, 2005. Αγγελίδου & 

Κρητικού, 2006). 

10 Σ.Π.Π.Ε.: Σχολικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου. 
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Σχήµα 8. Κατανοµή των εκπαιδευτικών ανάλογα µε την οικογενειακή τους 

κατάσταση και την προηγούµενη εµπειρία στην ΠΕ 

 

Ως προς τα µελλοντικά σχέδια στην ΠΕ διαπιστώθηκε ότι η πρόθεση 

εφαρµογής προγράµµατος αυξάνει µε την ηλικία (Σχήµα 9) και τα χρόνια 

υπηρεσίας, όπως και σηµαντική διασπορά απόψεων ως προς τον τρόπο 

αξιοποίησης την επιµόρφωσης στην πράξη (Σχήµα 10).  
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Σχήµα 9. Μελλοντικά σχέδια κατά 

ηλικιακή κατηγορία 

Σχήµα 10. Κατανοµή των εκπαιδευτικών ως 

προς τα µελλοντικά τους σχέδια στην ΠΕ 

 

Το γεγονός αυτό θεωρούµε ότι είναι ενδεικτικό των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρµογή περιβαλλοντικών προγραµµάτων 

και των διαφορετικών απόψεων που υιοθετούν όσον αφορά τον τρόπο ένταξη της 

ΠΕ στο σχολικό πρόγραµµα. 

Όσον αφορά, τέλος, στους λόγους ενασχόλησης µε την ΠΕ, οι απαντήσεις των 

γυναικών, δασκάλων και νηπιαγωγών, δίνουν ένα σηµαντικό προβάδισµα στον 

κοινωνικοποιητικό ρόλο της ΠΕ (42%) και στην παιδαγωγικά καινοτόµο 

φυσιογνωµία της (32%). Αν στα παραπάνω ποσοστά συνεκτιµήσουµε τις 

αναφορές στον πολιτικό-πολιτειακό πυρήνα της ΠΕ (25%), στον κοινοτικό της 

προσανατολισµό ως αντιµετώπιση των καθηµερινών περιβαλλοντικών ζητηµάτων 

(18%), στην ηθική της διάσταση (15%) και το σεβασµό σε κάθε µορφή ζωής 

(10%), προκύπτει µια οπτική η οποία εστιάζει περισσότερο σε κοινωνικο-

πολιτικές και πολιτισµικές αξίες και λιγότερο σε έγκυρες αντικειµενικές γνώσεις 

(22%) (Σχήµα 11).  
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Σχήµα 11. Κατανοµή των απαντήσεων ως προς τους λόγους συµµετοχής στην ΠΕ 

 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το νόηµα της ΠΕ για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς 

συµβαδίζει µε τις κατευθυντήριες αρχές της, όπως αυτές εκφράστηκαν στα 

βασικά της κείµενα, αλλά και µε την «κοινωνιολογική οπτική» που διατρέχει τη 

φυσιογνωµία της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και τη Βιωσιµότητα (Σχίζα, 

2004).  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τη θεώρηση των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας, καταλήγουµε στα εξής 

συµπεράσµατα: 

Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δασκάλες και 

νηπιαγωγοί, αποτελούν ένα σταθερό πυρήνα εκπαιδευτικών εµπλεκοµένων 

καταρχήν σε επιµορφωτικές διαδικασίες για την ΠΕ και στη συνέχεια σε 

προγράµµατα ΠΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η ΠΕ έχει ένα σταθερό και πιστό 

γυναικείο ακροατήριο που ανανεώνεται σε σχετικά µικρό ποσοστό. 

Όσον αφορά το κοινωνικό και επαγγελµατικό προφίλ των γυναικών 

εκπαιδευτικών που εφαρµόζουν προγράµµατα ΠΕ στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση, στη πλειοψηφία τους είναι πάνω από 40 ετών και µε περισσότερα 

από 12 χρόνια υπηρεσίας, παντρεµένες µε παιδιά, χωρίς ιδιαίτερα τυπικά 

προσόντα αλλά µε συνεχή παρουσία σε επιµορφωτικές διοργανώσεις των 

Υπευθύνων ΠΕ. Η συµµετοχή τους στην ΠΕ, είτε ως επιµόρφωση είτε ως 

εφαρµογή προγράµµατος, αυξάνει σύµφωνα µε την ηλικία και τα χρόνια 

υπηρεσίας. Τα ερευνητικά αυτά δεδοµένα αποτελούν ένδειξη αφενός ότι η 

απόφαση εφαρµογής καινοτόµων προγραµµάτων συµβαδίζει και προϋποθέτει 

εκπαιδευτική ωριµότητα και εµπειρία, αφετέρου ότι οι νέοι άνθρωποι 

«εκπαιδεύονται» στον ατοµοκεντρισµό, ως αποτέλεσµα και της προϊούσας 

περιθωριοποίησης των οικολογικών και φεµινιστικών κινηµάτων. 

Ως προς τον τρόπο που οι γυναίκες εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εφαρµόσουν 

ένα πρόγραµµα ΠΕ, παρατηρήθηκε σηµαντική διασπορά απόψεων που 

ερµηνεύεται διττά: πρώτον µέσα από τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεύτερον ως 

ένδειξη των διαφορετικών απόψεων που υιοθετούνται όσον αφορά τον τρόπο 

ένταξη της ΠΕ στο σχολικό πρόγραµµα. 

Σχετικά µε τις προσδοκίες των γυναικών εκπαιδευτικών αναφορικά µε την 

ΠΕ, θα λέγαµε ότι οι γυναίκες του δείγµατός µας, συµµετέχοντας σε 

προγράµµατα ΠΕ, πρωτίστως προσβλέπουν στην κοινωνικοποίηση των παιδιών 

και τη ριζική αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την οποία η ΠΕ προϋποθέτει 

και ενεργοποιεί. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι διασυνδέουν την ΠΕ µε την ιδιότητα 

του πολίτη ως δρώντος υποκειµένου στην αντιµετώπιση καθηµερινών 
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περιβαλλοντικών προβληµάτων. Έκδηλη είναι η άποψή τους πως πυρήνας της ΠΕ 

είναι η οικοδόµηση αξιών, όπως σχέσεις στοργής και φροντίδας ανάµεσα στον 

εαυτό και τους άλλους, αγάπη και σεβασµός για τη φύση, δηλαδή, αξιών που 

παραδοσιακά αποδίδονταν µόνο στις γυναίκες. Σήµερα όµως, οι αξίες αυτές 

κρίνονται απ’ όλους αναγκαίες για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων και τη διαµόρφωση των κοινωνικών και οικονοµικών προτεραιοτήτων 

στις σύγχρονες κοινωνίες. Άλλωστε, οι αξίες αυτές ισχυροποιούν τον κοινωνικό 

ιστό, σηµατοδοτούν αλλαγές στην εκπαίδευση από τη βάση της, θέτουν στο 

επίκεντρο ζητήµατα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ηθικής και ανακαλύπτουν 

την εννοιολογική συνάφεια της πόλης µε τον πολίτη, τον πολιτισµό και την 

πολιτική.  

Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε, ότι το νόηµα της ΠΕ -ΕΠΑ για τις 

γυναίκες του δείγµατός µας, έχει αναφορές-συνδέσεις εννοιολογικές, 

µεθοδολογικές, επιστηµολογικές, ηθικές και πολιτικές άρρηκτα συνδεδεµένες µε 

την προβληµατική τόσο του φεµινιστικού όσο και του οικολογικού κινήµατος 

όπως και ότι η ΠΕ -ΕΠΑ προσφέρει ένα πεδίο σύνθεσης της «ηθικής της 

φροντίδας» µε την «ηθική του δικαίου» και εποµένως ένα πεδίο άρσης έµφυλων 

διαχωρισµών ως προς τους αξιακούς κώδικες των δύο φύλων. 
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