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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η διερεύνηση της περιβαλλοντικής πολιτότητας (environmental citizenship) 

είναι πολύ σημαντική στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της 

βιωσιμότητας. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτούν πολίτες ενεργούς, κριτικά 

σκεπτόμενους και ικανούς να δρουν ως παράγοντες αλλαγής για την κοινωνία και το 

περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πολιτότητα και η εκπαίδευση για την περιβαλλοντική 

πολιτότητα έχουν διερευνηθεί πρόσφατα στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου 

δικτύου  COST ACTION ENEC (European Network for Environmental Citizenship), 

ενώ δημοσιεύτηκε πρόσφατα και ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της )ECQ) σε 

μαθητές Λυκείου στην Κύπρο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μετρηθεί η 

περιβαλλοντική πολιτότητα φοιτητών και φοιτητριών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου 

Κρήτης χρησιμοποιώντας αυτό το ερωτηματολόγιο και να διερευνηθεί η πιθανή 

συσχέτιση της με το φύλο, το εξάμηνο σπουδών και τον τόπο καταγωγής (αστική 

<2000/ αγροτική>2000 περιοχή). 

 Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 80 δηλώσεις  τύπου Likert, σε τρεις 

ενότητες: Η πρώτη ενότητα διερευνά τις δραστηριότητες ως περιβαλλοντικοί πολίτες- 

Παρελθόν και παρόν (7 δηλώσεις). Η δεύτερη ενότητα αφορά συμπεριφορές και 

ιδιότητες/ικανότητες του περιβαλλοντικού πολίτη και περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 

σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία, τις αντιλήψεις για την περιβαλλοντική 

πολιτότητα, τις δεξιότητες περιβαλλοντικού πολίτη (6 δηλώσεις), τις συμπεριφορές (8 

δηλώσεις) και τις αξίες των  περιβαλλοντικών πολιτών (15 δηλώσεις). Η τελευταία 

ενότητα σχετίζεται με μελλοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικός πολίτης: μέσα στο 

Πανεπιστήμιο (4 δηλώσεις), εκτός πανεπιστημίου (11 δηλώσεις) και ως παράγοντας 

αλλαγής (3 δηλώσεις). 

  Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε ψηφιακή μορφή (Google Forms) στα 

ακαδημαϊκά e-mail 994 φοιτητών  και φοιτητριών του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής εκπαίδευσης. Απάντησαν 167. Στα δεδομένα έγινε στατιστική 

επεξεργασία με το SPSS version 20. Αναφέρονται ενδεικτικά αποτελέσματα: 

  Το δείγμα αποτελούνταν από 146 γυναίκες και 21 άνδρες. Ως προς το 

εξάμηνο φοίτησης: ήταν 49 από το Α’ έτος, 32 από το Β’ έτος, 47 από το Γ’ έτος και 

39 από το Δ’ και Ε’ έτη.  

 Στην πρώτη ενότητα, παρελθοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικός πολίτης, 

πάνω από το 80% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε 
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οργανισμούς και ομάδες για την προστασία του περιβάλλοντος στο παρελθόν. Στην 

δεύτερη ενότητα, όπου αναφέρονται οι συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού πολίτη, 

που περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις αντιλήψεις, τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις 

αξίες για έναν περιβαλλοντικό πολίτη, η πλειονότητα των φοιτητών (άνω του 80%), 

σε όλες τις ερωτήσεις, δηλώνουν ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι αρκετά ή πολύ 

σημαντικές. Στην τελευταία ενότητα, τις μελλοντικές δράσεις ενός περιβαλλοντικού 

πολίτη, η πλειονότητα των φοιτητών (άνω του 80%) είναι πολύ πιθανό ή σίγουρο να 

συμμετάσχει σε κάποιες από τις μελλοντικές δράσεις και να δράσει ως παράγοντας 

αλλαγής στο περιβάλλον τους. 

  Ειδικότερα, οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ Κρήτης έχουν σχετικά 

υψηλά σκορ στις παρελθοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικοί πολίτες, στις 

συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού πολίτη, στις αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη 

και είναι παράγοντες αλλαγής ενώ χαμηλότερα σκορ παρουσιάζουν στις γνώσεις ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη και στις μελλοντικές δράσεις εκτός πανεπιστημίου. Από τα 

αποτελέσματα του δείγματος προκύπτει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν 

αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό την περιβαλλοντική πολιτότητα. 

  Τέλος, υλοποιήθηκε έλεγχος διαφορών μεταξύ των δύο φύλων και αστικής – 

αγροτικής καταγωγής στα σκορ των παραγόντων του ερωτηματολογίου ECQ με το 

μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney λόγω της μη κανονικότητας των εξαρτημένων 

μεταβλητών. Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

φύλων ούτε μεταξύ των περιοχών. Υλοποιήθηκε έλεγχος διαφορών μεταξύ των ετών 

φοίτησης και των παραγόντων του ECQ με το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis 

λόγω της μη κανονικότητας των εξαρτημένων μεταβλητών. Βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ετών φοίτησης στον παράγοντα Skills of 

Environmental Citizen (F4), με τους φοιτητές που φοιτούν στο τρίτο ή μεγαλύτερο 

έτος να παρουσιάζουν υψηλότερο σκορ από τους φοιτητές του πρώτου και του 

δεύτερου έτους (χ2=10,678, p=0.014).  

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική πολιτότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

περιβαλλοντικός πολίτης, ποσοτική έρευνα, φοιτητές δάσκαλοι. 
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ABSTRACT 

The investigation of environmental citizenship is very important in the context 

of environmental education and sustainability. Environmental problems require 

citizens who are active, critical thinkers and able to act as agents of change for society 

and the environment. Environmental citizenship and education for environmental 

citizenship have recently been investigated within the funded network COST 

ACTION ENEC (European Network for Environmental Citizenship), while a 

questionnaire was recently published to measure it among high school students in 

Cyprus. The purpose of this paper is to measure the environmental citizenship of 

PTDE University of Crete students using this questionnaire and to investigate its 

possible correlation with gender, semester of study and place of origin (urban <2000/ 

rural >2000 area). 

  The questionnaire included 80 Likert-type statements, in three sections: The 

first section explores the activities as environmental citizens - Past and present (7 

statements). The second section concerns behaviors and qualities/abilities of the 

environmental citizen and includes five questions about the environment and 

sustainability, perceptions of environmental citizenship, environmental citizenship 

skills (6 statements), attitudes (8 statements) and values of environmental citizens (15 

statements). The last section relates to future actions as an environmental citizen: 

within the University (4 statements), outside the University (11 statements) and as a 

change agent (3 statements). 

  The questionnaire was administered in digital form (Google Forms) to the 

academic e-mails of 994 students of the Pedagogical Department of Elementary 

Education. 167 answered. The data was statistically processed with SPSS version 20. 

Indicative results are reported: 

  The sample consisted of 146 women and 21 men. Regarding the semester of 

study: there were 49 from the 1st year, 32 from the 2nd year, 47 from the 3rd year and 

39 from the 4th and 5th years. 

  In the first section, past actions as an environmental citizen, more than 80% of 

the participants state that they have never participated in organizations and groups for 

the protection of the environment in the past. In the second section, where the 

attitudes of an environmental citizen are mentioned, which includes the knowledge, 

perceptions, skills, attitudes and values for an environmental citizen, the majority of 
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students (over 80%), in all questions, state that these behaviors are quite or very 

important. In the last section, the future actions of an environmental citizen, the 

majority of students (over 80%) are very likely or certain to participate in some of the 

future actions and act as a change agent in their environment. 

   In particular, the students of PTDE Crete have relatively high scores in past 

actions as environmental citizens, in the behaviors of an environmental citizen, in the 

values of an environmental citizen and are agents of change, while the lowest scores 

are in the knowledge of an environmental citizen and in future actions outside 

university. The results of the sample show that the students have developed 

environmental citizenship to a satisfactory degree. 

  Finally, a test for gender and urban–rural origin differences in ECQ factor 

scores was implemented with the non-parametric Mann-Whitney test due to the non-

normality of the dependent variables. No statistically significant difference was found 

between the two sexes or between regions. A test for differences between years of 

schooling in ECQ factor scores was implemented with the non-parametric Kruskal-

Wallis test due to the non-normality of the dependent variables. A statistically 

significant difference was found between years of study in the Skills of ECn (F4) 

factor, with students studying in their third or higher year presenting a higher score 

than first and second year students (χ2=10.678, p=0.014). 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  Σε πολλές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, η ανησυχία για το περιβάλλον και τη 

μακροπρόθεσμη προστασία του διαμορφώνει όλο και περισσότερο την πολιτική των 

εθνών-κρατών και το νόημα της πολιτότητας. Η εκπαίδευση αποτελεί εδώ και 

δεκαετίες μια από τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της βελτίωσής του.  

  Οι ιδέες της «εκπαίδευσης σχετικά με το περιβάλλον», όπως η μελέτη της 

φύσης και η εκτίμηση στη δεκαετία του 1960, μετατράπηκαν σε «εκπαίδευση για το 

περιβάλλον», όπως η εκπαίδευση για τη διατήρηση και η περιβαλλοντική διαχείριση, 

στη δεκαετία του 1970. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εμφάνιση του όρου 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έγινε το 1947 στο βιβλίο των Paul & Percival Goodman, 

Communitas (Wheeler, 1985) (Αναφέρεται στο Συλλογικός τόμος, επιμέλεια 

Γεωργόπουλος, 2005) και μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δύο από τους γνωστότερους ορισμούς όπως 

επιλέχθηκαν από τους Γεωργόπουλο και Τσαλίκη (1998:13) είναι οι παρακάτω:  

  α) Ο πρώτος έχει διατυπωθεί από την οργάνωση International Union for the 

Conservation of Nature το 1970 όπου αναφέρεται ότι η 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 

πρακτική ενασχόληση με τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα 

συμπεριφοράς για θέματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος.  

  β) Ο δεύτερος ορισμός έχει διατυπωθεί το 1977 από την Unesco σύμφωνα με 

τον οποίο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης 

και ενδιαφέροντος για την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και οικολογική 

αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Παρέχει σε κάθε άτομο την 

δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, αφοσίωσης και δεξιότητες που 

χρειάζονται για να προστατεύσει και να καλυτερεύσει το περιβάλλον. Συμβάλλει στη 

δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων, κοινωνιών προς το 

περιβάλλον.  

  Αυτοί οι δύο ορισμοί επιλέχθηκαν από τους συγγραφείς αφενός λόγω της 
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σφαιρικότητας με την οποία ορίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και αφετέρου 

διότι προέρχονται από δύο διεθνείς οργανισμούς με μεγάλη και συνεχή συνεισφορά 

στον τομέα αυτό.  

  Πιο συγκεκριμένα, η Διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972 τόνισε την 

οικολογική διαχείριση. Ο Χάρτης του Βελιγραδίου του 1975 υποστήριξε την 

εκπαίδευση «για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πληθυσμού που γνωρίζει και 

ανησυχεί για το περιβάλλον και τα συναφή προβλήματά του», ενώ η Διακήρυξη της 

Τιφλίδας του 1978 αποσαφήνισε τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για 

τους μελλοντικούς πολίτες να «συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα στην 

προσπάθεια επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων». 

  Η Διακήρυξη της Τιφλίδας βοήθησε να τεθούν οι στόχοι της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης ως «ευαισθητοποίηση, γνώση, στάσεις, δεξιότητες, συμμετοχή» με 

έμφαση στους μαθητές ως ενεργούς πολίτες που εργάζονται για την επίλυση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αυτό σηματοδότησε ένα σημείο καμπής για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση που απομακρύνεται από την παθητική απόκτηση 

πραγματικών γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον προς μια ενεργό παιδαγωγική, όπως 

η ενδυνάμωση του παγκόσμιου πληθυσμού για κριτική δέσμευση, συγκεκριμένες 

αλλαγές συμπεριφοράς και μετα-εθνικιστικά προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης ( Stevenson , 2007; Pizmony-Levy, 2011).  

  Έτσι, ο μεμονωμένος παράγοντας ως παράγοντας περιβαλλοντικής αλλαγής 

σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα και η κοινωνική και πολιτική διάσταση της 

περιβαλλοντικής βελτίωσης έγινε αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Τις επόμενες δεκαετίες, διεθνείς εκδηλώσεις όπως η Ατζέντα 21 στη 

Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο Γη (1992) και η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (2002) διευκόλυναν κάποια κοινή κατανόηση της ανάγκης 

επέκτασης και αναπροσανατολισμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όχι μόνο για 

αλλαγές συμπεριφοράς και περιβαλλοντική διαχείριση αλλά και εκπαίδευση για 

αειφορία (EFS) και εκπαίδευση για αειφόρο ανάπτυξη (ESD) (Stevenson , 2007). 

  Σκοπός άλλωστε της Π.Ε. όπως διατυπώθηκε στον Χάρτη του Βελιγραδίου 

(1975) είναι να διαμορφώσει έναν ενημερωμένο και ευαίσθητο πληθυσμό γύρω από 

το περιβάλλον και τα προβλήματά του ο οποίος θα αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις, κίνητρα και αίσθημα προσωπικής δέσμευσης, για να εργαστεί ατομικά και 

συλλογικά για την επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων και την πρόληψη νέων. 

  Μετά τη στοχοθεσία και τις βασικές αρχές της Π.Ε. που διατυπώθηκαν στο 
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Βελιγράδι επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός περισσότερο ολοκληρωμένου θεωρητικού 

πλαισίου το 1977 στην Τιφλίδα. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Τιφλίδας η Π.Ε. 

στοχεύει να βοηθήσει άτομα και κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν:  

1. Επίγνωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον και τα προβλήματα 

που σχετίζονται με αυτό.  

2. Γνώσεις ώστε να κατανοήσουν το περιβάλλον και τα προβλήματα που 

συνδέονται με αυτό.  

3. Στάσεις, κοινωνικές αξίες, ενδιαφέρον και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη 

βελτίωση και προστασία του.  

4. Αίσθηση ευθύνης και ανάγκη δραστηριοποίησής τους ώστε να διασφαλιστεί η 

δυνατότητα ενεργού συμμετοχής. (Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ., 2000).  

  Στην Ελλάδα οι πρώτες συζητήσεις ξεκίνησαν το 1979-80 και μόλις το 1982 

έγιναν οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες υλοποίησης προγραμμάτων Π. Ε. σε 

τέσσερα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα, όταν αυτά 

συνδέθηκαν με το ευρωπαϊκό δίκτυο πειραματικής εφαρμογής δραστηριοτήτων Π.Ε. 

(Γεωργόπουλος, 1998:54). Η θεσμοθέτηση της Π.Ε. στην Ελλάδα (Ν. 1892/90, άρθρο 

111) ως εκπαιδευτικής πρότασης προέκυψε ύστερα από τη δέσμευση των Υπουργών 

Παιδείας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη δράσης και 

την προώθηση της ΠΕ στο σχολείο. Χρειάστηκε όμως να περάσουν πολλά χρόνια 

όμως για να εισαχθεί η ΠΕ στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση όπου δεν αποτελεί 

ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο αλλά αγγίζει όλους τους κλάδους του σχολείου, σε 

μία διεπιστημονική προσέγγιση (Φλογαΐτη, Ε., 2009).  

  Ωστόσο, πολλοί αρθρογράφοι και ερευνητές επιμένουν ότι, η παρατηρούμενη 

ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν έχει οδηγήσει σε 

ανάλογη αύξηση φιλο-περιβαλλοντικών δράσεων και συμπεριφορών, όπως πχ. 

σημαντικές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, ή στο τρόπο ζωής. Το ίδιο επίσης 

παρατηρείται και στο επίπεδο της διεθνούς πολιτικής. Η φιλο-περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση δεν έχει βοηθήσει στην σύναψη και πολύ περισσότερο στην 

υλοποίηση σημαντικών συμφωνιών, οι οποίες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 

παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ή τη 

μείωση της βιοποικιλότητας (Κορφιάτης, 2013). 

  Με άλλα λόγια, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συνειδητοποίηση 

ενός προβλήματος, η πρόσβαση σε όλη τη σχετική γνώση για τις αιτίες και τις 
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συνέπειες του, δεν εγγυώνται ότι θα οδηγήσουν στην ανάληψη δράσης, ή ότι αυτή η 

δράση, αν πραγματοποιηθεί, θα είναι η ενδεδειγμένη στις δεδομένες συνθήκες, ή ότι 

θα είναι αποτελεσματική (Glasser, 2007) (Αναφέρεται στο Κορφιάτης, 2013). 

  Αυτό σημαίνει πως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγιζόταν η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση μέχρι τώρα, πιθανόν στις νέες συνθήκες και συγκυρίες να μην αποδίδει 

αποτελεσματικά. Έτσι, έχουν γίνει νέες προσεγγίσεις στον ορισμό και την 

στοχοθέτηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η έμφαση έχει μετατοπιστεί από 

την διαμόρφωση συγκεκριμένων αντιλήψεων και στάσεων, στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σκέψης και στο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής.  

  Ο στόχος της Π.Ε. πια ορίζεται ως η ανάπτυξη του περιβαλλοντικού 

εγγραμματισμού «...με έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας για τεκμηριωμένες 

αποφάσεις και της ενδυνάμωσης για ενεργητική συμμετοχή στα κοινωνικά και 

πολιτικά δρώμενα αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη ποιότητα ζωής» 

(ΝΑΑΕΕ, 2010) (Αναφέρεται στο Κορφιάτης, 2013). 

  Σε συνέχεια με τα παραπάνω, ξεκίνησε η ιδέα της «εκπαίδευσης για αειφόρο 

ανάπτυξη» με έμφαση στην παγκόσμια εκπαίδευση και την αναπτυξιακή εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων των εννοιών της χειραφέτησης, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης από τη δεκαετία του 1990 και μετά 

(Pizmony-Levy, 2011). Η έννοια της αειφορίας εισήχθη στον παγκόσμιο διάλογο το 

1987 με την έκθεση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την 

ανάπτυξη, με σκοπό την προώθηση της  εναρμόνισης  της  οικονομικής  ανάπτυξης  

με  την  προστασία  του  περιβάλλοντος (Στάχτιαρη & Μουζάκης, 2021) (Αναφέρεται 

στο Φλογαίτη, 2021). 

  Η  συζήτηση  για  την  αναγκαιότητα  ενός  νέου παραδείγματος για την 

εκπαίδευση με το οποίο θα διασφαλίζεται η περιβαλλοντική, η κοινωνική και  η  

οικονομική  ευημερία,  έχει  αποτελέσει  το  αντικείμενο  διεθνών  συνδιασκέψεων  

υπό  την αιγίδα της UNESCO (World Education Forum, 2015), ενώ στο σχετικό 

διάλογο συμμετέχει, εκτός από  τις  εθνικές  κυβερνήσεις,  σημαντικός  αριθμός  

κοινωνικών  και  οικονομικών  φορέων, επιχειρηματικών σχημάτων και οργανώσεων 

που προσεγγίζουν τα ζητήματα της αειφορίας από διαφορετική σκοπιά και 

εκπροσωπούν, συχνά αντικρουόμενα μεταξύ τους, συμφέροντα (Στάχτιαρη & 

Μουζάκης, 2021) (Αναφέρεται στο Φλογαίτη, 2021).  

  Στο χώρο της εκπαίδευσης, η ρητορική που αναπτύσσεται αναγνωρίζει ως 

κρίσιμο τον ρόλο που διαδραματίζει η καλλιέργεια των αξιών της αειφορίας οι 
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οποίες, εφόσον εμπεδωθούν από τις νέες γενιές, μπορούν να λειτουργήσουν 

αντισταθμιστικά στα μειονεκτήματα του υφιστάμενου παραγωγικού και οικονομικού 

μοντέλου. Η  εκπαίδευση  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη,  όπως προσδιορίζεται από 

τους Longhurst, Bellingham, Cotton, Isaac, Kemp, Martin, Peters, Robertson, Ryan, 

Taylor και Tilbury (2014), περιλαμβάνει τη «διαδικασία παροχής προς τους μαθητές 

εκείνων των γνώσεων, των  δεξιοτήτων, των πλαισίων κατανόησης και των προσόντων 

που θα τους  επιτρέψουν  να εργάζονται και να διαβιούν με τρόπο που να διασφαλίζεται 

η περιβαλλοντική, η κοινωνική και η οικονομική ευημερία, τόσο για την παρούσα όσο 

και για τις επόμενες γενιές» (p.5). Με βάση τον προαναφερόμενο ορισμό, η 

εκπαίδευση για την αειφορία συνιστά ένα πολυσύνθετο πεδίο που είναι ευρύτερο από 

το  αντικείμενο  της  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  καθώς  λαμβάνει  υπόψη  

κοινωνικές  και οικονομικές παραμέτρους και αποσκοπεί στη διαμόρφωση νέων 

τρόπων σκέψης και δράσης με γνώμονα την βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας 

ζωής (Καλαϊτζίδης, 2016). 

  Στην διαρκή προσπάθεια της μεταβίβασης των αρχών και των αξιών της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους πολίτες, η πιο πρόσφατη αλλαγή είναι ότι, η 

Π.Ε. ενστερνίζεται τον εγγραμματισμό ως κύρια επιδίωξη της εκπαίδευσης, αλλά και 

την «πολιτότητα» (citizenship), τη διαμόρφωση δηλαδή ενημερωμένων και 

ευαισθητοποιημένων πολιτών με ανεπτυγμένη την ικανότητα αλλά και την θέληση 

για δράση (Κορφιάτης, 2013). 

 

1.1.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

  Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ (Ευρώπη 2020) και το ευρωπαϊκό όραμα 

για μια κοινωνία με πιο πράσινη συνείδηση, υιοθετώντας μια οικονομία με χαμηλούς 

ρύπους και εκπομπές αερίων, σύμφωνα με την ΕΕ 2050, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και 

προσοχή στη συμμετοχή και τη δέσμευση των πολιτών, ως δρώντα άτομα και ως εκ 

τούτου στην Περιβαλλοντική πολιτότητα.  

  Η περιβαλλοντική πολιτότητα αναπτύχθηκε ως  μια ισχυρή έννοια σε πολλούς 

διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως η οικονομία, η πολιτική, 

η φιλοσοφία, η διαχείριση των εταιριών και το μάρκετινγκ, τα οποία θα μπορούσαν 

επίσης να αξιοποιηθούν καλύτερα και να καθιερωθούν στον τομέα της εκπαίδευσης. 
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Η περιβαλλοντική πολιτότητα αναγνωρίζεται ως μια σημαντική πτυχή στην 

αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή 

(Stern, 2011) ενώ παράλληλα παρέχει υποστήριξη σε φιλο-περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και άτομα, συμβάλλοντας έτσι στην πίεση του κοινού για πολιτική 

δράση, όπως υπογραφές, αναφορές, γραπτώς σε πολιτικούς και εφημερίδες. 

  Πολλοί και ποικίλοι ορισμοί της Περιβαλλοντικής πολιτότητας μπορεί να 

βρεθούν στη βιβλιογραφία. Κάποιοι από αυτούς είναι αρκετά παρόμοιοι και 

παρατηρούνται σημαντικές αλληλεπικαλύψεις. Ωστόσο, άλλοι μπορεί να είναι αρκετά 

διαφορετικοί με τις αντιφάσεις να βρίσκονται στη φιλοσοφία και την προσέγγισή 

τους. Σύμφωνα με τον Dobson (2010), η Περιβαλλοντική πολιτότητα αναφέρεται σε 

μια φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά, δημόσια και ιδιωτική, με γνώμονα την πίστη 

στη δικαιοσύνη της κατανομής των περιβαλλοντικών αγαθών, στη συμμετοχή και στη 

συν-δημιουργία πολιτικής αειφορίας. Πρόκειται για την ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών στην πορεία προς τη βιωσιμότητα, ορίζοντας την καλλιέργεια ατόμων που 

ασκούν αστικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και καθήκοντα σύμφωνα με το 

δημόσιο περιβαλλοντικό αγαθό ως πορεία προς την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 

  Ως μια διαρκώς αμφισβητούμενη και εξελισσόμενη έννοια σε πολλούς 

κλάδους και υποτροφίες για δεκαετίες, θεωρείτε πιο κατάλληλο για αυτήν τη μελέτη 

ένας πρόσφατος και ολοκληρωμένος ορισμός της περιβαλλοντικής πολιτότητας από 

το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πολιτότητας (ENEC, 2017, 2020). 

  Η εκπαίδευση και ιδιαίτερα οι περιβαλλοντικές ομιλίες στην επιστημονική 

εκπαίδευση έχουν πολλά να συμβάλουν στην υιοθέτηση και την προώθηση της 

περιβαλλοντικής πολιτότητας. Ωστόσο, παραμένει η σύλληψη της Περιβαλλοντικής 

Πολιτότητας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο μια επιτακτική ανάγκη. Το ανεκμετάλλευτο 

(μέχρι τώρα) δυναμικό υπέρ του περιβάλλοντος και η αλλαγή συμπεριφοράς μέσω 

της Περιβαλλοντικής πολιτότητας πρέπει να τονιστεί περαιτέρω (Dobson, 2010) και 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. 

  Τα προγράμματα σπουδών για την πολιτότητα σε πολλές κοινωνίες 

περιλάμβαναν την ανάπτυξη της γνώσης των μαθητών σχετικά με την πολιτική-

νομική διαδικασία και τις σχετικές δεξιότητες, κριτική αξιολόγηση περιβαλλοντικών 

καταστάσεων και δέσμευση στο να δράσει κάποιος για τις αξίες του στην 

περιβαλλοντική βελτίωση. Από τα 42 εθνικά και τοπικά εκπαιδευτικά συστήματα 

στην Ευρώπη, η προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται στα προγράμματα 

εκπαίδευσης των πολιτών σε 24 εκπαιδευτικά συστήματα στο επίπεδο του δημοτικού, 
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21 εκπαιδευτικά συστήματα στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 20 

εκπαιδευτικά συστήματα στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 19 

συστήματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη έχουν μάλλον παρόμοιους στόχους σχετικά με 

την εκπαίδευση των πολιτών: οι μελλοντικοί πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να i) 

αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά με άλλους, ii) να σκέφτονται 

κριτικά, iii) να ενεργούν δημοκρατικά και iv) να ενεργούν με κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνα τρόπο (Hadjichambis et.al., 2020). 

 

1.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ 

  Τα τελευταία χρόνια η Φύση και το περιβάλλον έχουν υποστεί πολλές 

επιβαρύνσεις λόγω της επιπόλαιας δράσης του ανθρώπου πάνω σε αυτόν τον 

πλανήτη. Ο επιστημονικός κλάδος μέσα από πληθώρες ερευνών προσπαθεί να 

καταδείξει αυτές τις συμπεριφορές και να δομήσει εκ νέου ένα πρότυπο 

συμπεριφορών ώστε να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα 

και να αποφευχθούν  τα μελλοντικά. Η περιβαλλοντική κρίση που έχει έλθει τόσο 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια μας καταδεικνύει μια ανάγκη για αναπροσαρμογή των 

συνηθειών και των αξιών που έχουν καλλιεργήσει οι άνθρωποι και δημιουργούν 

σκοπέλους στην ομαλή συμβίωση των όντων πάνω σε αυτό τον πλανήτη. 

  Οι εικόνες που αναφέρονται στην σχέση ανθρώπου με την φύση στον 20
ο
 και 

21
ο
 αιώνα είναι πολύ ζοφερές και μας καλούν σε έναν έντονο προβληματισμό. Η 

ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τα ευρήματα της επιστήμης δεν έχουν φέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, όπου μέσα από την ορθή διαχείριση τους να αποκτήσει η 

ανθρωπότητα ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και να εξαλειφθούν προβλήματα όπως 

η πείνα, η έλλειψη καθαρού νερού και η θνησιμότητα σε κάποιες περιοχές του 

κόσμου, η υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων ορυκτών, το μεγάλο οικολογικό 

αποτύπωμα (Hadjichambis et.al., 2020). Πέρα από τα παραπάνω πολλά περισσότερα 

μπορούμε να ονοματίσουμε αλλά η αλλαγή δεν επρόκειτο να έρθει αν η συνείδηση 

του ανθρώπου δεν αλλάξει και δεν αρχίσει να βλέπει τον κόσμο σαν μια ολότητα και 

όχι σαν ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης ώστε να ζήσει εις βάρος του.  

   Ο άνθρωπος καθώς διαμένει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη φαίνεται να έχει 
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αναπτύξει δύναμη πάνω στην  φύση και όχι έλεγχο. Τροποποιεί και εκμεταλλεύεται 

το περιβάλλον προς όφελος του πολλές φορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αναστατώνεται ο κύκλος των οικοσυστημάτων και να δημιουργούνται ρωγμές στην 

ομαλή λειτουργία του περιβάλλοντος. Αν και ο άνθρωπος εξαρτάται άμεσα και 

έμμεσα από το περιβάλλον και την ορθή λειτουργία του, παρολ’ αυτά με τις δράσεις 

του υποβαθμίζει τα φυσικά αυτά οικοσυστήματα και τα ωθεί στην δυσλειτουργία με 

άμεση συνέπεια την δημιουργία περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υποβάθμιση 

της ποιότητας ζωής  των οικοσυστημάτων και του ανθρώπου. Ο πλανήτης σύμφωνα 

με αυτήν την άποψη θεωρείται ένας κόσμος όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες και 

τα αποτελέσματα τους δεν ταξινομούνται μόνο σε τομείς που αφορούν την ενέργεια, 

την οικονομία ή την βιομηχανία αλλά προσεγγίζονται πιο ολιστικά όπου η 

περιβαλλοντική κρίση αφορά και τις σύγχρονες κοινωνικές απόψεις του ατομικισμού, 

του πλουτισμού και της ανάπτυξης. Με αυτόν τον  τρόπο καταλήγουν τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα να είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα και να 

απαιτούν εξειδικευμένους τρόπους επίλυσης (Hadjichambis et.al., 2020). 

  Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διαχειριστεί και να αλλάξει τις συνθήκες που 

επικρατούν, χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει την συμπεριφορά του και να 

επανατοποθετηθεί ως προς το τι είναι καλό και τι κακό αλλά και να ανοικοδομήσει 

μια νέα ηθική για το περιβάλλον. Η αλλαγή θα έρθει από την συμπεριφορά του 

ατόμου απέναντι στην φύση και τα όντα που την αποτελούν (Leopold, 1949). 

Σύμφωνα με το νέο περιβαλλοντικό ήθος λαμβάνονται υπόψη τέσσερα διαφορετικά 

είδη συμφερόντων (Berry, 1983), το ατομικό, το συλλογικό, των επόμενων γενεών 

και το συμφέρον της Φύσης. Τα δύο πρώτα μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν με βάση 

την σύγκρουσή τους η οποία παρέθετε πολλές αρνητικές όψεις στην συμβίωση με το 

φυσικό περιβάλλον. Πλέον, υπάρχει η προσπάθεια για συμβιβασμό αυτών των δύο, 

μέσω περιστολής κάποιων ατομικών συμφερόντων προς όφελος των δημόσιων. Αν 

και στα δυο προηγούμενα έχουν υπάρξει ήδη αρκετές επεξεργασίες ώστε να 

ικανοποιηθούν παράλληλα, στα επόμενα δύο χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. 

Έτσι, ενώ μέχρι τώρα η κυρίαρχη σύγκρουση που απασχολούσε τις προσπάθειες 

διακανονισμών ήταν ανάμεσα στα δύο πρώτα συμφέροντα, φαίνεται πια να 

εμφανίζεται εντονότερα η σύγκρουση μεταξύ των δύο πρώτων (ατομικό και 

συλλογικό) και των δύο τελευταίων (μελλοντικών γενεών, Φύσης). 

  Στην προσπάθεια τους πολλοί ερευνητές έδωσαν πολλές προσεγγίσεις άλλες 

επιτυχημένες άλλες λιγότερο αλλά φαίνεται στο να συμφωνούν στην αλλαγή 
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νοοτροπίας με σκοπό μια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή. Μια πολύ καίρια άποψη για 

την αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων ήταν αυτή του Hargrove (1989), όπου 

μίλησε για την απόδοση της εγγενούς αξίας τόσο στο αντικείμενο που προκαλεί την 

αισθητική εκτίμηση αλλά και στην αισθητικής σημασίας εμπειρία που προκαλείται 

από αυτό. Με αυτό το επιχείρημα προστατεύεται η Φύση αλλά χωρίς να εξαφανίζεται 

ο άνθρωπος από το πλαίσιο. Αυτή η θεωρία αποτελεί έναν βασικό πυλώνα για να 

οικοδομηθεί το νέο περιβαλλοντικό ήθος. Είναι ανάγκη να εκτιμηθεί η εγγενής 

σημασία της Φύσης ασχέτως με την δραστηριότητα του ανθρώπου σε αυτήν. 

Χρειάζεται να γίνει αντιληπτό στον άνθρωπο πως και χωρίς αυτόν να αξιολογεί, η 

Φύση υπάρχει και αναπτύσσεται. 

  Αν και εδώ και δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί αυτές οι θεωρίες και έχουν 

παρουσιαστεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν οι συμπεριφορές του 

ανθρώπου, οι αλλαγές δεν είναι τόσο σημαντικές και εξακολουθούν να υπάρχουν τα 

ίδια προβλήματα, γεννώντας φυσικά και άλλα που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε. 

Αν και μια αειφορική κοινωνία δεν έχει έρθει ακόμα είναι εφικτή και η προσπάθεια 

χρειάζεται να ενταθεί ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις στα υπάρχοντα 

περιβαλλοντικά προβλήματα και να δημιουργηθούν δομές ώστε να καλλιεργούνται οι 

συνειδήσεις των ανθρώπων, με σκοπό να αποφευχθούν μελλοντικά περιβαλλοντικά 

προβλήματα . Ευτυχώς, από τα τέλη του 20
ου

 αιώνα έχει εισαχθεί μια νέα έννοια στον 

κόσμο της Αειφορίας που είναι η Περιβαλλοντική Πολιτότητα, μια έννοια που 

φαίνεται να μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός νέου και καλύτερου κόσμου, 

μέσα από την δημιουργία ενός νέου και καλύτερου ανθρώπου (Hadjichambis et.al., 

2020). 

  Εκτός από τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα, αναδύονται νέα 

περιβαλλοντικά προβλήματα με αυξανόμενες πιέσεις στο περιβάλλον που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν μια μη αναστρέψιμη ζημιά μέσα στις επόμενες 

δεκαετίες. Λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη ανάγκη των περιβαλλοντικών 

ζητημάτων, ανανεώθηκε και η διευρυμένη Περιβαλλοντική πολιτότητα είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον. Η 

περιβαλλοντική πολιτότητα θα μπορούσε να συμβάλει στη λύση των παρόντων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων. Παρόλο που 

υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες της Περιβαλλοντικής πολιτότητας, υπάρχει η 

συναίνεση των μελετητών στην ακαδημία ότι υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματική 

περιβαλλοντική πολιτότητα (Barry, 2006). Μια τέτοια περιβαλλοντική πολιτότητα θα 
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μπορούσε να αναπτύξει μια πιο βιώσιμη κοινωνία και κόσμο με τον μετασχηματισμό 

των αξιών, των πεποιθήσεων, των στάσεων και της συμπεριφοράς των ατόμων που 

βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής (Barry, 

2006). 

  Η έννοια της πολιτότητας, προήλθε αρχικά από το πολιτικό πεδίο, είναι μια 

πολιτική έννοια που καθορίζει τη σχέση του ατόμου με το κράτος στο οποίο το άτομο 

είναι μέλος και σχεδιάζει το πλαίσιο αυτών των σχέσεων. Τα προγράμματα σπουδών 

για την εκπαίδευση των πολιτών σε πολλές κοινωνίες περιλάμβαναν την προστασία 

του περιβάλλοντος στην εκπαίδευση των πολιτών. Ωστόσο, η περιβαλλοντική 

πολιτότητα δεν υπήρξε ποτέ στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών μας συστημάτων, και 

ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για ρητή εστίαση στην περιβαλλοντική πολιτότητα και 

για την οικοδόμηση ενός πολίτη εξοπλισμένου και παρακινημένου να εργαστεί για 

καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα ( Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 

2020). 

  Στην προσπάθεια τους πολλοί επιστήμονες να ορίσουν αυτήν την έννοια ώστε 

να γίνει πιο κατανοητή και εύχρηστη στα εκπαιδευτικά πλαίσια, η περιβαλλοντική 

πολιτότητα έχει πάρει διάφορες κατευθύνσεις. Λόγω της πολιτικής της φύση αυτή η 

έννοια έχει ντυθεί με πολιτικά ενδύματα όπως αυτά των δημοκρατικών και των 

φιλελεύθερων που κυριάρχησαν. Η πρώτη αφορά την προσωπική προσέγγιση 

καθήκοντος ή τρόπου ζωής και η δεύτερη την προσέγγιση συμμετοχής στα 

δικαιώματα που προέρχονται από τις φιλελεύθερες και δημοκρατικές πολιτικές 

θεωρίες αντίστοιχα. Η φιλελεύθερη προσέγγιση δίνει έμφαση στην ατομική ευθύνη 

και στην διεκδίκηση δικαιωμάτων για περιβαλλοντικά αγαθά. Σύμφωνα με τον 

Dobson (2010), αναφέρεται στην περιβαλλοντική πολιτότητα ως μια φιλο-

περιβαλλοντική συμπεριφορά, δημόσια και ιδιωτική με γνώμονα την πίστη στην 

δικαιοσύνη της κατανομής των περιβαλλοντικών αγαθών, στην συμμετοχή και στην 

συν-δημιουργία πολιτικής αειφορίας. Μια ενεργή συμμετοχή των πολιτών προς την 

αειφορία. Ο Dobson υποστηρίζει ότι επιτυγχάνεται μια πραγματική και διαρκής 

μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία μέσα από μια μετα-κοσμοπολίτικη έννοια της 

οικολογικής πολιτότητας, στην οποία οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος 

μιας μεγαλύτερης οικολογικής κοινότητας και έχουν κίνητρα για φιλο-

περιβαλλοντικές συμπεριφορές από αρετή, παρά για το δικό τους συμφέρον. Αυτοί οι 

πολίτες έχουν ευθύνη για το περιβάλλον κατευθυνόμενοι κυρίως από τις αρχές της 

δικαιοσύνης, που ξεπερνούν τα εδαφικά όρια του κράτους τους (Dobson, 2007:280). 
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  Η δημοκρατική προσέγγιση από την άλλη μεριά, δίνει έμφαση στα 

συμμετοχικά δικαιώματα, στην λήψη αποφάσεων, στις συζητήσεις, στην συμμετοχή 

των πολιτών και στην δέσμευση για το κοινό καλό. Το πνεύμα για την πολιτότητα 

στην δημοκρατική άποψη υποστηρίζει μια δημοκρατική κουλτούρα της φύσης όπου 

τα μέλη κατανοούν τους εαυτούς τους ως οικολογικούς πολίτες που εργάζονται 

ταυτόχρονα για την αποκατάσταση της φύσης και την αποκατάσταση των 

συμμετοχικών και ισχυρών δημοκρατικών στοιχείων των τοπικών κοινοτήτων. Η 

δημοκρατική περιβαλλοντική πολιτότητα συνεπάγεται τόσο στο άτομο (γνώση, 

στάση, αξίες) όσο και στο σύνολο (πως οργανώνονται και ενεργούν για την 

προώθηση των περιβαλλοντικών σκοπών). Ο πολιτικός περιβαλλοντισμός βασίζεται 

σε πράξεις συλλογικής δράσης, συμμετοχής, συζήτησης και οικοδόμησης μιας 

κοινότητας εκτός του τοπικού πλαισίου και παρέχει ένα πολλά υποσχόμενο και 

πρακτικό μοντέλο καλλιέργειας της περιβαλλοντικής πολιτότητας μέσα στην πολιτική 

δημοκρατική παράδοση. 

  Μέχρι σήμερα, ένα σύνολο παρόμοιων περιβαλλοντικών όρων που 

σχετίζονται με την περιβαλλοντική πολιτότητα έχουν αναπτυχθεί και περιγραφεί στην 

εκπαιδευτική βιβλιογραφία που χρησιμοποιούνται κάθε φορά με τον δικό τους 

λειτουργικό ορισμό. Κατά συνέπεια, έννοιες όπως Περιβαλλοντική πολιτότητα (π.χ. 

Dobson, 2007, 2010), πράσινη πολιτότητα (π.χ. Barry, 2006), οικολογική πολιτότητα 

(π.χ. Jagers & Matti, 2010) και αειφορική πολιτότητα (π.χ. Barry, 2006) δεν έχουν 

ξεχωρίσει σαφώς. Επιπλέον, από εκπαιδευτική άποψη, δεν έχουν σαφώς διαφορετική 

φύση και συχνά έχουν επικαλυπτόμενες περιοχές ενδιαφέροντος μεταξύ τους. Ως εκ 

τούτου, η σύλληψη του όρου Περιβαλλοντική πολιτότητα από εκπαιδευτική άποψη 

φαίνεται να είναι επιτακτική εκπαιδευτική ανάγκη. Επιπλέον, η Περιβαλλοντική 

πολιτότητα δεν διευκρινίζεται όπως ορίζεται σε σχέση με άλλες σχετικές έννοιες 

όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντική συμπεριφορά, περιβαλλοντικές 

στάσεις, περιβαλλοντικός εγγραμματισμός, περιβαλλοντική γνώση, ευαισθητοποίηση, 

εκπαίδευση για αειφορία και την αειφορία. Ο τομέας της Περιβαλλοντικής 

πολιτότητας είναι περίπλοκος. Αποτελεί έναν όρο «ομπρέλα», που καλύπτει 

διαφορετικές ερμηνείες και απόψεις σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτότητα, 

όπως πράσινη πολιτότητα, βιωσιμότητα, οικολογική πολιτότητα. 
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1.2.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ENEC 

Στην διερεύνηση της Περιβαλλοντικής  Πολιτότητας σημαντικό ρόλο έπαιξε το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πολιτότητας (ENEC), ένα χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Cost Action-CA16229-Ορίζοντας 2020) στο 

οποίο συμμετείχε και η επόπτρια Μαριάννα Καλαιτζιδάκη και συγκέντρωσε 

περισσότερους από 134 ειδικούς σε περισσότερες από 39 χώρες και συμμετείχαν 

περισσότερα από 88 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, την Αμερική και το Ισραήλ 

εμπειρογνώμονες από 37 χώρες με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης, της 

πρακτικής και της αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτότητας στην Ευρώπη και τις 

συμμετέχουσες χώρες. Αυτό το μεγάλο δίκτυο γεφύρωσε διαφορετικά πεδία 

επιστημονικών και ερευνητικών κοινοτήτων, μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση σε 

περισσότερα έργα, εμπειρίες και προοπτικές. Αυτό το πολυεθνικό και διεπιστημονικό 

ερευνητικό πλαίσιο σκοπό είχε να γεφυρώσει τα κενά μεταξύ ανθρώπινων, 

οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών επιστημών και να 

δημιουργήσει συναρπαστικές ευκαιρίες για εκμετάλλευση συνεργειών μεταξύ 

διαφορετικών εμπλεκόμενων (ερευνητές, μελετητές, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες, 

αξιωματούχοι πολιτικής, ΜΚΟ κ.λπ.) σχετικά με την γνώση, εμπειρογνωμοσύνη, 

έρευνα και γνώσεις της Περιβαλλοντικής πολιτότητας.  

  Ο απώτερος στόχος αυτής της συνεργασίας, που απαντάται σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, ήταν η προώθηση της Εκπαίδευσης για την 

Περιβαλλοντική πολιτότητα ως τομέα έρευνας και ως κοινωνική και εκπαιδευτική 

πρακτική παγκοσμίως. Το ENEC μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κοινότητα 

πρακτικής (CoP): μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζεται μια ανησυχία ή ένα πάθος για 

κάτι που κάνουν και μαθαίνουν πώς να το κάνουν καλύτερα καθώς αλληλεπιδρούν 

τακτικά (Wenger-Trayner, 2015).  

  Στα πλαίσια του δικτύου, προσδιορίσθηκε εκ νέου ο όρος της 

«Περιβαλλοντικής Πολιτότητας», δίνοντας έτσι την δυνατότητα για άμεση χρήση από 

τις κοινωνικές δομές. Η «Περιβαλλοντική πολιτότητα» ορίζεται ως η υπεύθυνη φιλο-

περιβαλλοντική συμπεριφορά των πολιτών που ενεργούν και συμμετέχουν στην 

κοινωνία ως παράγοντες αλλαγής στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα σε τοπική, 

εθνική και παγκόσμια κλίμακα, μέσω ατομικών και συλλογικών δράσεων προς την 

κατεύθυνση της επίλυσης σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, την πρόληψη 

της δημιουργίας νέων περιβαλλοντικών προβλημάτων, την επίτευξη βιωσιμότητας 

και αναπτύσσοντας μια υγιή σχέση με τη φύση. Η «Περιβαλλοντική πολιτότητα», 
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περιλαμβάνει την πρακτική των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 

καθώς και το προσδιορισμό των υποκείμενων διαρθρωτικών αιτίων υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και ανάπτυξη προθυμίας και 

ικανοτήτων για κριτική και ενεργή συμμετοχή και συμμετοχή του πολίτη για την 

αντιμετώπιση αυτών των δομικών αιτιών και να ενεργούν ατομικά και συλλογικά με 

δημοκρατικά μέσα, λαμβάνοντας υπόψη τη δικαιοσύνη μεταξύ τους  και μεταξύ των 

γενεών (ENEC, 2018a). 

  Ο «περιβαλλοντικός πολίτης» ορίζεται ως ο πολίτης που έχει συνεπή και 

επαρκή κορμό γνώσης καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες, αξίες, στάσεις και 

ικανότητες προκειμένου να είναι σε θέση να ενεργεί και να συμμετέχει στην κοινωνία 

ως παράγοντας αλλαγής, στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα σε τοπική, εθνική και 

παγκόσμια κλίμακα, μέσω των ατομικών και συλλογικών  δράσεων προς την 

κατεύθυνση της επίλυσης των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην 

αποτροπή δημιουργίας νέων περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην επίτευξη 

βιωσιμότητας καθώς και την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης με τη φύση. 

  Περιβαλλοντικός πολίτης χαρακτηρίζεται ο πολίτης που ασκεί τα 

περιβαλλοντικά του δικαιώματα και καθήκοντα, είναι σε θέση να εντοπίσει τις 

υποκειμενικές δομικές αιτίες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και έχει την προθυμία και τις ικανότητες για κριτική 

και ενεργή συμμετοχή για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών αιτίων και να 

ενεργεί ατομικά και συλλογικά με δημοκρατικά μέσα, λαμβάνοντας υπόψη την 

δικαιοσύνη μεταξύ τους και μεταξύ των γενεών (ENEC, 2018c).Με βάση τους 

παραπάνω ορισμούς, όταν αναφερόμαστε στην Περιβαλλοντική πολιτότητα 

αναφερόμαστε σε μια έννοια ομπρέλας που καλύπτει όλες τις διαφορετικές ερμηνείες 

και απόψεις της σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και της πολιτότητας (π.χ. πράσινη 

πολιτότητα, βιωσιμότητα, οικολογική πολιτότητα κ.λπ.) (Hadjichambis et al., 2020). 

 

 

1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

Παρά την σημασία της, η Περιβαλλοντική πολιτότητα έχει διερευνηθεί μόνο τα 

τελευταία χρόνια (Dobson, 2007). Λόγω της πολυπλοκότητας της έννοιας, η 

περιβαλλοντική πολιτότητα δεν καθορίστηκε με σαφήνεια και δεν πλαισιώθηκε σε 

σχέση με άλλες έννοιες όπως περιβαλλοντική συμπεριφορά, περιβαλλοντικές 
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στάσεις, περιβαλλοντικός εγγραμματισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

περιβαλλοντικές γνώσεις, ευαισθητοποίηση και βιωσιμότητα. Επιπλέον, η 

κατακερματισμένη φύση των ερευνητικών ευρημάτων και πληροφοριών που 

σχετίζονται με την περιβαλλοντική πολιτότητα περιορίζουν την αποτελεσματικότητα 

της ενσωμάτωσης της σε εκπαιδευτικές πρακτικές και πλαίσια. Ωστόσο, αυτή η 

περιεκτική έννοια έχει διασαφηνιστεί από τη συλλογική ερευνητική προσπάθεια και η 

Περιβαλλοντική πολιτότητα έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρες έννοιες (ENEC, 2018).  

  Η περιβαλλοντική πολιτότητα είναι μια έννοια ομπρέλα που περιλαμβάνει ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών όπως οι δεξιότητες, η γνώση, η στάση, οι αξίες και οι 

πεποιθήσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

καθώς και για όλες τις ικανότητες που απαιτούνται για την πολιτική δέσμευση και 

την ενεργό συμμετοχή των ατόμων στις κοινωνίες. Αυτή η έννοια καλεί τα άτομα να 

λάβουν κύριο ρόλο στην διαμόρφωση των νέων συνθηκών. Οι πολίτες πρέπει να 

υποστηριχθούν για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις συμμετοχής τους σε βιώσιμες 

κοινωνίες. Επιπλέον, σε μια βιώσιμη κοινωνία νέοι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν 

ότι θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν πολιτικό ρόλο πέραν αυτών στα νομικά 

πλαίσια των αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών, γιατί ως νέοι είναι επίσης πολίτες και 

όχι «μελλοντικοί πολίτες». 

   Η δυνατότητα που δίνεται στους ανθρώπους για να γίνουν περιβαλλοντικοί 

πολίτες είναι ζωτικής σημασίας ως προς την αντιμετώπιση των σημερινών 

περιβαλλοντικών ζητημάτων και είναι απαραίτητη η κατάσταση της βιωσιμότητας, η 

οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ. Επομένως, η 

εκπαίδευση ατόμων και κοινοτήτων για να γίνουν Περιβαλλοντικοί πολίτες είναι μια 

σύγχρονη πρόκληση εάν υπάρχει η επιθυμία να επιτευχθεί μια αειφόρος ανάπτυξη και 

να διατηρήσουμε τα φυσικά  περιβάλλοντα. Η εκπαίδευση που χρειάζεται να 

αναπτυχθεί, ώστε να εκπαιδευτούν  τα άτομα όχι μόνο στο να ενεργούν υπέρ του 

περιβάλλοντος, αλλά και να κατανοήσουν τον επείγοντα χαρακτήρα των 

περιβαλλοντικών θεμάτων, να ενσωματώσουν φιλο-περιβαλλοντικές δράσεις στον 

πυρήνα της πολιτικής τους συμμετοχής και έκφρασης της πολιτότητας και όλες τις 

πτυχές που περιλαμβάνει η Περιβαλλοντική πολιτότητα,  πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από συστηματικότητα και ακρίβεια στην εκπαιδευτική της διάσταση. Επομένως, 

υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την ίδρυση της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική 

πολιτότητα, μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης που θα μπορεί να ενδυναμώσει τους 

μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι περιβαλλοντικοί πολίτες, μέσω παιδαγωγικών 
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προσεγγίσεων που μπορούν να χτίσουν τις ικανότητες των μαθητών για βαθειά 

πολιτική συμμετοχή. Μέσω αυτής της πορείας, οι περιβαλλοντικοί πολίτες θα 

μπορούσαν τελικά να συμβάλουν στην περιβαλλοντική και κοινωνική αλλαγή 

(Hadjichambis & Reis, 2020). 

  Σε όλη αυτήν την προσπάθεια πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι ξεκάθαροι 

στόχοι και σκοποί ώστε να κατευθύνονται οι δράσεις πιο στοχευόμενα. Αυτό το 

κομμάτι είναι πολύ σημαντικό στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γιατί η 

ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τους παράγοντες που τα 

καθορίζουν μπορεί να αποπροσανατολίσει την δράση. H Εκπαίδευση για την 

Περιβαλλοντική πολιτότητα πρέπει να προσδιορίζει ένα συνεκτικό και κατάλληλο 

κορμό γνώσεων (και κατηγορίες γνώσης) καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες, 

αξίες, στάσεις και υπεύθυνες / δραστήριες συμπεριφορές που πρέπει να διαθέτει ένας 

Περιβαλλοντικός Πολίτης για να είναι ικανός να ενεργεί και να συμμετέχει ενεργά ως 

παράγοντας αλλαγής στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα, σε τοπική και παγκόσμια 

κλίμακα, σε ατομικές και συλλογικές δράσεις, προς την κατεύθυνση επίλυσης 

σύγχρονων και μελλοντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην πρόληψη νέων 

περιβαλλοντικά προβλήματα, στην επίτευξη βιωσιμότητας και στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος και στην αποκατάσταση σχέσεων με τη φύση (ENEC, 2018).  

  Πολύ σημαντική επισήμανση είναι πως αυτή η εκπαιδευτική προσπάθεια δεν 

πρέπει να θεωρηθεί ως επιβαλλόμενη εξωτερική αλλαγή συμπεριφοράς 

περιβαλλοντικών πολιτών ( Robottom & Hart, 1995), αλλά ως εκπαιδευτική 

διαδικασία για την ανάδειξη και την ανάπτυξη αξιών και πεποιθήσεων (Dobson, 

2007), τα οποία καταπιέζονται από τον χωρισμό από τη φύση, το περιβάλλον και την 

κοινωνική απομόνωση. Η εκπαίδευση για την περιβαλλοντική πολιτότητα πρέπει να 

ενθαρρύνει τους νέους πολίτες να εντοπίζουν τις υποκείμενες διαρθρωτικές αιτίες 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, να αποδεικνύουν την προθυμία και τις ικανότητες 

για συμμετοχή και να συμμετέχουν στον τρόπο για να προωθήσουν δημοκρατικά 

αυτές τις δομικές αιτίες ( δρώντας ατομικά και συλλογικά) στα πλαίσια μιας κρίσιμης 

ενεργούς περιβαλλοντικής πολιτότητας και ισότητας μεταξύ γενεών (Hadjichambis et 

al., 2015). 
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1.3.1. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ 

  Σύμφωνα με τον ορισμό της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική πολιτότητα 

(Hadjichambis et al., 2018), υπάρχουν οκτώ βασικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα της 

Εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική πολιτότητα που προσεγγίζονται με μια 

ιεραρχική σειρά.  

  Το πρώτιστο είναι η επίλυση τρεχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Αναμφίβολα, ο 21
ος

 αιώνας θα μπορούσε να οριστεί ως η εποχή της παγκόσμιας 

περιβαλλοντικής κρίσης, στην οποία αντιμετωπίζονται εκατοντάδες περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά προβλήματα και αμφισβητείται η ικανότητα των κοινωνιών να τα 

αντιμετωπίσουν ή να τα επιλύσουν επαρκώς. Αυτά τα παγκόσμια προβλήματα 

χαρακτηρίζονται από συνθετότητα, συσχέτιση και αλληλεξάρτηση και επομένως 

απαιτούν νέες προσεγγίσεις στην κατανόηση, την διαχείριση και την αντιστοίχιση της 

σχέσης των ανθρώπων με τη φύση. Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της 

Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική πολιτότητα είναι η συμβολή της στην επίλυση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για τους περιβαλλοντικούς πολίτες είναι 

ζωτικής σημασίας να επιδείξουν προθυμία και ευθύνη για την επίλυση αυτών των 

προβλημάτων.  

  Μελετητές υποστηρίζουν την σημασία της συμμετοχής τόσο των μαθητών 

όσο και των εκπαιδευτικών στα αυθεντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τους Green et al. (2016), υπήρξαν μόνο λίγα έργα που επισημαίνουν το 

ρόλο των πολιτών και των κυβερνητικών συλλογικών φορέων στην επίλυση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων μέχρι τώρα. Για την επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες όπως την 

επίλυση ενός προβλήματος, κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. συνεργασία, επικοινωνία), 

επιχειρηματολογία και δεξιότητες να λάβουν μια απόφαση, κριτική σκέψη, 

συστημική σκέψη, επιστημονική ή βασισμένη σε στοιχεία σκέψη, και δημιουργική 

και ενσυναισθητική σκέψη (Schusler & Krasny, 2009). Αναδρομικά, τέτοιες 

δεξιότητες και ικανότητες μπορούν να καλλιεργηθούν σε μαθητές εάν ασχολούνται 

με τα τρέχοντα αυθεντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. 

  Φυσικά μετά την προσπάθεια επίλυσης των τρεχόντων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, αναδεικνύεται η ανάγκη για την πρόληψη των νέων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων μέσα από την διαμόρφωση των πολιτών στην νέα οπτική των 
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πραγμάτων (Hadjichambis & Paraskeva- Hadjichambi, 2020). Ενσωματώνει 

προθυμία και στάσεις για να εξαλειφθεί η δημιουργία νέων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. Για αυτό, η ταυτοποίηση απειλής, η κατανόηση της αβεβαιότητας, η 

αξιολόγηση διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων και η λήψη αποφάσεων για την 

κατάλληλη στάση ή δράση είναι όλα σημαντικά. Με αυτούς τους στόχους 

ενισχύονται οι περιβαλλοντικοί πολίτες που είναι ικανοί και πρόθυμοι να αποτρέψουν 

νέα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

  Ένας από τους απώτερους σκοπούς της ανάπτυξης της Περιβαλλοντικής 

Πολιτότητας είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας. Η επίτευξη της αειφορίας είναι ένα 

απόλυτο καθήκον της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική πολιτότητα. Οι αρχές που 

διέπουν τη βιωσιμότητα περιλαμβάνουν έννοιες όπως η διαγενεακή δικαιοσύνη, 

κοινωνική δικαιοσύνη, διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, διατήρηση 

φυσικών πόρων, και δίκαιες και ειρηνικές κοινωνίες που βρίσκονται στις τρεις 

διαστάσεις περιβαλλοντική ς, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας (UNESCO, 

2005).  

  Η επίτευξη της βιωσιμότητας, από την άποψη της Εκπαίδευσης για την 

Περιβαλλοντική πολιτότητα, περιλαμβάνει επίσης την δημιουργία από κοινού της 

πολιτικής αειφορίας με την ενεργό συμμετοχή πολιτών στην πορεία προς την 

αειφορία. Αυτοί οι πολίτες χρειάζεται να πιστεύουν ακράδαντα , πως η 

περιβαλλοντική αειφορία είναι το κοινό καλό, ζώντας σύμφωνα με τις αρχές και 

πρακτικές βιωσιμότητας, αλλά και το όραμα της δημοκρατίας πιο σχετικό προς την 

αειφορία. Αυτοί οι πολίτες είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες αξίες, τις επιθυμητές 

θεωρήσεις για τον κόσμο και τις επικρατούσες δομές εξουσίας στην κοινωνία, καθώς 

και την ικανότητα να αντιμετωπίσουν την μη αειφορία αμφισβητώντας την τρέχουσα 

κατάσταση (π.χ. Dobson, 2007; Barry, 2005; Schild, 2006). 

  Ένας άλλος στόχος της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα 

είναι η ανάπτυξη υγιών σχέσεων ανάμεσα στον άνθρωπο και την Φύση. Όπως 

προαναφέρθηκε, η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει εδώ  και πολλά χρόνια και μέσα 

από πολλές προσεγγίσεις έχει γίνει εφικτή η καλλιέργεια μιας πιο υγιούς σχέσης με 

την Φύση και τα όντα της. Πολλοί ερευνητές έχουν θεωρήσει σημαντικό να υπάρχει 

μια υγιής σχέση με την φύση, και πολλοί έχουν αναπτύξει θεωρίες και μοντέλα που 

πιστεύουν, τι είναι περισσότερο αποτελεσματικό για να βοηθήσει τους μαθητές να 

αναπτύξουν αυτό το είδος σχέσης. Μια υγιής σχέση με τη φύση είναι το αποτέλεσμα 

της σύνδεσης των ανθρώπων με αυτή. Η συνδεσιμότητα της φύσης είναι ο βαθμός 
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στον οποίο τα άτομα την συμπεριλαμβάνουν ως μέρος την ταυτότητά τους (Schultz, 

2002). Περιλαμβάνει μια κατανόηση της φύσης και ότι τα πάντα αποτελούνται από 

αυτήν, ακόμη και τα μέρη που δεν είναι ευχάριστα (Nisbet et al., 2009). 

Χαρακτηριστικά της σύνδεσης με την φύση είναι παρόμοια με εκείνα ενός 

χαρακτηριστικού της προσωπικότητας. Η σύνδεση με την φύση είναι σταθερή με την 

πάροδο του χρόνου και σε διάφορες καταστάσεις (Nisbet et al., 2010). 

  Σύμφωνα με τον Schultz (2002) τρία συστατικά αποτελούν τη σύνδεση με την 

Φύση. Το γνωστικό, όπου είναι ο πυρήνας της συνδεσιμότητας της φύσης και 

αναφέρεται στον ενσωματωμένο τρόπο που κατανοούν τη φύση. Το συναισθηματικό, 

που αποτελεί  την αίσθηση φροντίδας ενός ατόμου για τη φύση και τέλος το 

συμπεριφοριστικό, που είναι η δέσμευση ενός ατόμου για προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. Οι Verhulst και Colton (2004) δηλώνουν ότι η προώθηση μιας υγιούς 

σχέσης με την φύση απαιτεί την ανάπτυξη του γραμματισμού και της πολιτότητας. 

Συναρπαστικές εμπειρίες στη φύση, συμπεριλαμβάνονται η εκμάθηση σε πράσινο 

έδαφος (Leou & Kalaitsidaki, 2017) , οι εκδρομές με βάση τη φύση (Curthoys et al., 

2004), η εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο (Kalaitzidaki, 2020) , η αστική 

περιβαλλοντική εκπαίδευση (Krasny & Russ, 2019), όπου  θεωρούνται 

αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την επίτευξη υγιών σχέσεων με τη φύση. 

  Για τις πιο πρόσφατες γενιές, η φύση είναι περισσότερο μια αφαίρεση παρά 

μια πραγματικότητα (Louv, 2008). Σε μια εποχή όπου οι νέοι είναι λιγότερο 

συνδεδεμένοι με την γειτονιά τους ενώ είναι συνδεδεμένοι με τους συνομηλίκους σε 

άλλες χώρες (μέσω κοινωνικών δικτύων),η Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική 

πολιτότητα θεωρείται σημαντική πρόκληση για να συνδέσουμε τους νέους 

ανθρώπους με την κοινωνία και το περιβάλλον τους βγάζοντας τους έξω, στην 

άγνωστη φύση έξω). Εντός του μοντέλου της Εκπαίδευσης για Περιβαλλοντική 

Πολιτότητα, η ενδυνάμωση της νεολαίας για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων με τη 

φύση μπορεί να λειτουργήσει ως θεραπεία για την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση.  

  Όλα τα παραπάνω θα έρθουν ως αποτέλεσμα, αφού πρώτα οι νέοι 

προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες συμβίωσης και αλληλεπίδρασης. Η γνώση και η 

πρακτική και των δύο Περιβαλλοντικών δικαιωμάτων (εστίαση της φιλελεύθερης 

παράδοσης) και καθηκόντων (εστίαση της δημοκρατικής παράδοσης) είναι πολύ 

σημαντικά για την Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική πολιτότητα (Cao, 2015). Στο 

πλαίσιο των πολιτικών δημοκρατικών λόγων, η περιβαλλοντική πολιτότητα δίνει 

έμφαση στην υποχρέωση του πολίτη να εργάζεται για το κοινό καλό, 
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υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μέρος αυτού του 

κοινού αγαθού. Έτσι, οι πολίτες έχουν τρία βασικά καθήκοντα, με το πρώτο να είναι, 

να εργαστούν ενάντια σε οτιδήποτε βλάπτει την ταυτότητα του πολίτη και την 

δέσμευση των πολιτών, δεύτερον να γνωρίζουν ατομικές και συλλογικές δράσεις που 

επηρεάζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος και τρίτον, να προωθούν αποφάσεις 

για το κοινό καλό έναντι των ατομικών συμφερόντων (Schild, 2016). 

 

1.3.2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ  

Η Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική πολιτότητα τονίζει ότι οι 

περιβαλλοντικοί πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα περιβαλλοντικά 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δικαιώματα όσο 

και τα καθήκοντα που μπορεί να παραμείνουν ανεκπλήρωτα. Η πρακτική των 

περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τους περιβαλλοντικούς πολίτες 

είναι ένα σημαντικό στοιχείο του προτύπου ΕΠΠ (Hadjichambis & Paraskeva- 

Hadjichambi, 2020). 

  Μαζί με τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις των ατόμων απέναντι στο 

περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο μπορούν να αναπτυχθούν και άλλα με 

σκοπό να γνωρίσει ο πολίτης τον ρόλο της θέσης του και την απαραίτητη συμμετοχή 

του σε αποφάσεις που επηρεάζουν όχι μόνο την ζωή του και τον τόπο του αλλά και 

την ζωή μελλοντικών γενεών, των οικοσυστημάτων αλλά κατ’ επέκταση και των 

κοινωνιών. 

  Φυσικά, όταν γίνεται προσπάθεια προσέγγισης και ανάλυσης ενός 

προβλήματος, αυτοί που καταδεικνύονται είναι οι άμεσοι υπεύθυνοι. Αυτό όμως που 

αποσιωπάται πίσω από την προσπάθεια να αποδοθεί η ευθύνη είναι οι αιτίες και οι 

παράγοντες που επέτρεψαν να φτάσει μια δράση να δημιουργεί ένα περιβαλλοντικό 

πρόβλημα ή να ετοιμάζει το έδαφος για ένα μελλοντικό ξέσπασμα περιβαλλοντικού 

προβλήματος. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι αποτέλεσμα της δυναμικής 

αλληλεπίδρασης κοινωνικοοικονομικών, θεσμικών και τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων.  

  Οι περιβαλλοντικές αλλαγές μπορεί να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, 

όπως η οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση, η 

εντατικοποίηση της γεωργίας, η αυξανόμενη χρήση ενέργειας και μεταφορών. Ένας 



 
 

 
30 

περιβαλλοντικός πολίτης απαιτείται να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τις δομικές 

αιτίες του περιβαλλοντικού προβλήματος και να λειτουργεί με επάρκεια και 

δημοκρατικά μέσα για την αντιμετώπισή του. Η πολιτική ευθύνη για τους πολίτες 

είναι η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, όπως, για παράδειγμα, μέσω της ενεργούς 

συμμετοχής σε συζητήσεις σχετικά με τις αξίες που πρέπει να καθοδηγούν την 

κοινωνία και την χάραξη πολιτικής (Hadjichambis & Paraskeva- Hadjichambi, 2020).  

  Έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των σύγχρονων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και στην πρόληψη νέων και μελλοντικών θα παίξει η επιτυχία της 

κριτικής και της ενεργούς δέσμευσης των πολιτών αλλά και της συμμετοχής τους στα 

κρίσιμα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Η εκπαίδευση για την περιβαλλοντική 

πολιτότητα πρέπει να ενδυναμώνει τους μαθητές με τις δεξιότητες ή τις ικανότητες 

που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις, συμμετοχικές διαδικασίες 

για την κρίσιμη και ενεργή συμμετοχή των πολιτών (Hadjichambis et.al., 2020). 

   Η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να λειτουργεί σε οποιοδήποτε επίπεδο 

κοινότητας και σε οποιαδήποτε κοινωνική  οργάνωση και πλαίσιο 

(συμπεριλαμβανομένων των σχολείων). Τρεις επιμέρους τομείς συμμετοχής των 

πολιτών μπορεί να προσδιοριστούν, ο πρώτος είναι η λήψη αποφάσεων, η επιρροή 

και η συμμετοχή στη κοινότητα (Schulz et al., 2016), ο δεύτερος, η κριτική πράξη της 

Περιβαλλοντικής πολιτότητας που υποδηλώνει στοιχεία κριτικής παιδαγωγικής και ο 

τρίτος η ικανότητα κριτικής εξέτασης και αξιολόγησης των πολυπλοκοτήτων, των 

προτύπων και της πολιτικής που διακηρύττουν σε τοπικά και παγκόσμια επίπεδα τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

  Φυσικά στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της ηθικής των ατόμων και της 

αναβάθμισης της κοινωνίας, σε μια κοινωνία με αειφορία και δικαιοσύνη δεν θα 

μπορούσε να παραλειφθεί από την Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική πολιτότητα η 

καλλιέργεια της ενδογενεακής και διαγενεακής δικαιοσύνης. Είναι ζωτικής σημασίας 

να δούμε ότι η περιβαλλοντική πολιτότητα είναι ζήτημα δικαιοσύνης, όχι 

φιλανθρωπίας (Dobson, 2007). Περιλαμβάνει ως σημαντική την δικαιοσύνη μεταξύ 

των γενεών και την ενδογενεακή δικαιοσύνη.  

  Η δικαιοσύνη μεταξύ γενεών επεξεργάζεται τη δικαιοσύνη μεταξύ 

διαφορετικών γενεών, εστιάζοντας στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των 

μελλοντικών γενεών. Η δικαιοσύνη μεταξύ γενεών(ενδο-) εξηγεί τα ζητήματα της 

δικαιοσύνης και αδικίας εντός μιας γενιάς (αναφέρεται κυρίως στις τρέχουσες γενιές) 

(Hadjichambis et.al., 2020). Η δικαιοσύνη μεταξύ γενεών είναι θεμελιώδης για τη 
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βιωσιμότητα. Μελλοντικές γενιές έχουν το δικαίωμα να εκπληρώσουν τα αιτήματα 

και τις απαιτήσεις τους. Ένα βασικό ζήτημα αειφορίας είναι "τι είδους κόσμο θέλουμε 

να παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές;" Τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και 

καθήκοντα του περιβαλλοντικού πολίτη εκτείνονται από μία γενιά σε μια άλλη. 

  H διαγενεακή δικαιοσύνη υπερβαίνει τα εδαφικά όρια του κράτους και βλέπει 

τη δικαιοσύνη και την αδικία σε παγκόσμια κλίμακα. Ενσωματώνει τον παγκόσμιο 

νότο, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών στη συζήτηση για τη 

δίκαιη διανομή περιβαλλοντικών αγαθών, και τη συμμετοχή και τη συν-δημιουργία 

πολιτικής αειφορίας, μεταξύ άλλων. Πολλές δράσεις φαίνεται να αγγίζουν το θέμα 

της διαγενεακής δικαιοσύνης και να καλλιεργούν ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για τις 

περιοχές όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως εδαφικών περιοχών. 

  Οι δράσεις περιβαλλοντικής πολιτότητας αναγνωρίζονται ως δράσεις στη 

δημόσια σφαίρα, όταν επηρεάζουν τις σχέσεις στις κοινωνίες και ως ενέργειες σε 

ιδιωτικούς τομείς, όταν επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και κοινωνιών 

(Postma, 2006). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ορισμό της Εκπαίδευσης για την 

Περιβαλλοντική πολιτότητα, οι δράσεις περιβαλλοντικής πολιτότητας μπορούν 

επίσης να εφαρμοστούν σε διαφορετικές κλίμακες, όπως τοπικές, εθνικές και 

παγκόσμιες.  

  Τα παραπάνω στοιχεία της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική πολιτότητα 

παραπάνω ( διαστάσεις δράσεων, σφαίρες και κλίμακες) αποτελούν το μοντέλο της 

ΕΠΠ (εικ. 1). 

 Σχήμα 1: Μοντέλο για την Εκπαίδευση για την περιβαλλοντική Πολιτότητα. Hadjichambis, A. 

Ch., Hadjichambi, P. D., Reis, P., Knippels, M. C., Christodoulou, A., Xhindi, N. et al. (2019) 
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Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η δράση της Εκπαίδευσης για την 

Περιβαλλοντική πολιτότητα και οι τομείς με τους οποίους καταπιάνεται. Στον πυρήνα 

του μοντέλου ΕΠΠ υπάρχει ένας πράσινος κύκλος που περιλαμβάνει στοιχεία της 

προσωπικής ανάπτυξης ενός Περιβαλλοντικού Πολίτη. Περιλαμβάνει τις κατάλληλες 

γνώσεις και είδη αξιών, στάσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και συμπεριφορών με τις 

οποίες πρέπει να είναι εξοπλισμένος ένας Περιβαλλοντικός Πολίτης.  

  Η συμμετοχή των πολιτών είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να ψηφίζουμε 

στην κάλπη. Σε μια ενεργό κοινωνία με υψηλό επίπεδο δέσμευσης, υπάρχουν 

επιλογές για τη συμμετοχή του κοινού και την πολιτική επιρροή με τελικό στόχο την 

παραγωγή αλλαγών στην κοινωνία. Παράγοντας αλλαγής σημαίνει ότι οι μαθητές 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ασχολούνται επίσης με 

την ακόλουθη ανάληψη δράσης (Stuhmcke, 2012).  

  Σύμφωνα με τον Davis (2009), παράγοντας της αλλαγής σημαίνει επίσης ότι 

οι μαθητές γίνονται εκπαιδευτικοί όχι μόνο για τους συνομηλίκους τους αλλά και για 

τους ενήλικες και επιπλέον, ενεργούν επίσης ως καταλύτες της αλλαγής. Οι 

περιβαλλοντικοί πολίτες έχουν την ευθύνη να υποστηρίζουν και να προάγουν τις 

αλλαγές συμπεριφοράς σε διαφορετικούς τομείς. Η γνώση του, πώς να αλλάξει 

δημοκρατικά μια κοινωνία και πώς οι επιπτώσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης αυτών 

των αλλαγών στην τοπική και παγκόσμια κοινωνία, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 

στο μοντέλο της ΕΠΠ. Αυτή η έννοια του μοντέλου για την EΠΠ, μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα προσανατολισμένο πλαίσιο με το οποίο το περιεχόμενο και οι 

ικανότητες, να δημιουργήσουν πραγματικά μια κοινωνική και περιβαλλοντική 

αλλαγή προς ένα καλύτερο κόσμο, που να μπορεί να εκπληρωθεί. 

 

1.3.3. Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 

Φυσικά για να μπορέσουν να γίνουν οι παραπάνω σκοποί πραγματικότητα και 

να καλλιεργηθεί στους μαθητές η ταυτότητα του περιβαλλοντικού πολίτη χρειάζεται 

να υλοποιηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικοί μέθοδοι και προσεγγίσεις , ώστε η δομή 

της επίσημης εκπαίδευσης να λειτουργεί σαν αρωγός αξιών και ιδεών που θα 

κατευθύνονται στην ανάπτυξη ευθύνης και φροντίδας απέναντι στο περιβάλλον και 

την φύση. Το παιδαγωγικό τοπίο, στο οποίο βρίσκεται η Εκπαίδευση για την 

Περιβαλλοντική πολιτότητα έχει καθοριστεί από ήδη υπάρχουσες παιδαγωγικές 
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προσεγγίσεις που συμβάλλουν με την σειρά τους στο πεδίο εφαρμογής και στους 

στόχους της (Hadjichampis et, al., 2020). 

  Είναι σημαντικό εδώ να προσδιορίσουμε την παιδαγωγική που πρέπει να 

βρίσκεται στην καρδιά της Εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική πολιτότητα και 

μπορεί να προωθήσει επαρκώς το μοντέλο αυτό. Το σημείο εκκίνησης είναι ένα 

τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που βασίζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και 

στις ανησυχίες, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητά τους και αισθάνονται 

ότι έχουν να κάνουν κάτι γι 'αυτό (Kalaitzidaki, 2020).  

  Ένα σημείο εκκίνησης θα μπορούσε επίσης να είναι ένα παγκόσμιο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα με κάποια τοπικά συμπτώματα που κάνουν τους μαθητές 

να αισθάνονται σχετικοί και σε θέση να ενεργούν ως παράγοντες αλλαγής όπως 

περιγράφεται νωρίτερα. Τα ενδιαφέροντα των μαθητών θα μπορούσαν να 

διενεργηθούν χρησιμοποιώντας εικόνες, βίντεο, αμφιλεγόμενα νέα. Οι ακόλουθες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις σχηματίζουν το παιδαγωγικό τοπίο της Εκπαίδευσης για 

Περιβαλλοντική πολιτότητα (Hadjichampis et, al., 2020). 

  Η  πρώτη είναι η εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο (place-based education) 

που ενισχύει την εμπλοκή των μαθητών, απαντάει στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και 

παρουσιάζει μια αίσθηση αποτελεσματικότητας ως διαχειριστές της φύσης και του 

περιβάλλοντος. Ενσωματώνει τοπικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις 

και μέσω αυτών μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών 

ζητημάτων (Krasny, 2020). Η ισχύς της εκπαίδευσης βασισμένης στον τόπο, στο 

πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική πολιτότητα έγκειται στην 

ικανότητά της να προσφέρει στους μαθητές αυθεντικές ευκαιρίες να συμμετάσχουν 

στην πραγματοποίηση θετικών αλλαγών μέσα στις τοπικές κοινότητές τους, 

αφήνοντας έτσι τους μαθητές με μια υψηλότερη «δική τους αίσθηση πρωταγωνισμού 

και συλλογικής ικανότητας»(Smith, 2007).  

  Η μάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλήματος (Problem-based learning) , 

μπορεί να συμβάλλει στην Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική πολιτότητα επειδή 

οργανώνει έρευνες που εστιάζουν σε αυθεντικά και πραγματικά προβλήματα. Οι 

εμπειρίες στην αυθεντική πραγματική ζωή προωθούν την ενεργό μάθηση, 

υποστηρίζουν την κατασκευή γνώσεων και ενσωματώνουν την σχολική μάθηση στην 

πραγματική ζωή. Θέτουν τα άτομα σε ένα ρεαλιστικό πεδίο δράσης και η εφαρμογή 

των γνώσεων είναι πραγματική και όχι υποθετική (Hadjichampis et, al., 2020). 

  Μια επόμενη προσέγγιση είναι η εκπαίδευση για την οικολογική δικαιοσύνη 
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(eco-justice education), η οποία μπορεί να προσφέρει ένα άλλο παράδειγμα για το 

πώς η περιβαλλοντική πολιτότητα θα μπορούσε να προωθηθεί σε επίσημο και μη 

τυπικό περιβάλλον. Η οικολογία των πολιτών (civic ecology) επικεντρώνεται στις 

πρακτικές διαχείρισης εντός φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλόντων. Αυτές οι 

προσεγγίσεις επιτρέπουν μια βιωματική και συμμετοχική μάθηση, ενώ παράλληλα 

ενισχύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν τις κοινωνίες (Krasny και Tidball, 2010).  

  Η παιδαγωγική Ecojustice (για την οικολογική δικαιοσύνη) προσφέρει επίσης 

ένα πολύτιμο παιδαγωγικό εργαλείο στην Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική 

πολιτότητα που βοηθά τα επίγεια επιστημολογικά στοιχεία της οικολογικής σκέψης 

να γίνουν ουσιαστική πράξη. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εκτός τάξης, ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να βιώσουν τις γνώσεις των διαφορετικών πολιτισμών, 

γεφυρώνει τη δυτική επιστημονική γνώση με παραδοσιακή οικολογική γνώση και 

προσθέτει έναν οικολογικό φακό στην κοινωνική δικαιοσύνη. Η παιδαγωγική για την 

οικολογική δικαιοσύνη συμβάλλει στην Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική 

πολιτότητα ως εστίαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και εργάζεται για να 

αντικαταστήσει τις στάσεις με τη μεταφορά της οικολογίας, προωθώντας μια υγιή 

σχέση με τη φύση (Hadjichampis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020). 

  Μια από τις σημαντικές, επίσης, εκπαιδευτική προσέγγιση είναι η μάθηση 

βασισμένη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων δράσης (Action competence learning), η οποία 

στοχεύει στο να μην τροποποιεί συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως η ανακύκλωση ή 

εξοικονόμηση νερού, αλλά περισσότερο να δεσμεύει τους νέους στο σχεδιασμό και 

ανάληψη δράσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που θεωρούν σχετικά. 

Περιλαμβάνει επίσης κοινή λήψη αποφάσεων, η οποία συμβαίνει όταν ενήλικες και 

νέοι συνεργάζονται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση για ένα έργο, 

είτε το έργο ξεκινά από νέους ή ενήλικες. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Schusler και 

Kransy (2015) η περιβαλλοντική δράση συμβαίνει στη διασταύρωση της συμμετοχής 

των νέων πολιτών και βασίζεται στην εκπαίδευση βασισμένη στην έρευνα.  

  Η μάθηση βασισμένη στην κοινωνική προσφορά (Community service 

learning) είναι μια επόμενη σημαντική προσέγγιση για τη διαμόρφωση του τοπίου της 

Εκπαίδευσης της περιβαλλοντικής πολιτότητας επειδή φέρνει τη σύνδεση με τις 

κοινότητες και τις κοινοτικές οργανώσεις και ενσωματώνει τη συνεργασία των μελών 

των κοινοτικών οργανώσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

  Επιπλέον, η έρευνα μέσω συμμετοχικής έρευνας δράσης (Participatory action 

research) εισάγει ουσιαστικά στοιχεία στο παιδαγωγικό τοπίο της Εκπαίδευσης για 
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την Περιβαλλοντική πολιτότητα Η  πραγματική συμμετοχή μέσω της έρευνας θα 

φέρει την κοινωνική αλλαγή (Hadjichampis et, al., 2020). 

  Τέλος, η κοινωνικο-επιστημονική μάθηση βασισμένη στην διερεύνηση 

(SSIBL: Socio-scientific Inquiry-based Learning) είναι μια άλλη παιδαγωγική 

προσέγγιση που μπορεί να προωθήσει την δημοκρατική πολιτότητα σε τυπικά και μη 

τυπικά περιβάλλοντα (Levinson et al., 2017; Amos et al., 2018). Το SSIBL συνδέεται 

με την μάθηση βασισμένη στην διερεύνηση σε κοινωνικο-επιστημονικά θέματα με 

την εκπαίδευση για την πολιτότητα. Σχεδιάζει μαζί τρεις πυλώνες αλληλεπίδρασης , ο 

πρώτος είναι η Εκπαίδευση βασισμένη στην διερεύνηση (IBSE: Inquiry Based 

Science Education), τα κοινωνικο-επιστημονικά Θέματα (SSI: Socio-Scientific 

Issues) και η εκπαίδευση πολιτότητας (CE), μέσα στην ομπρέλα της Υπεύθυνης 

έρευνας και καινοτομίας (RRI). Περιλαμβάνει την διατύπωση αυθεντικών ερωτήσεων 

για αμφιλεγόμενα ζητήματα [Ρωτήστε], την κοινωνική και επιστημονική έρευνα για 

διερεύνηση αυτών των ερωτήσεων [Μάθετε], και την πρόταση λύσεων που θα 

επιφέρουν την αλλαγή μέσω της δράσης [Act] (Amos et al., 2018). 

  Συμπερασματικά, οι παραπάνω παιδαγωγικές προσεγγίσεις μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στην εκπαίδευση για την περιβαλλοντική πολιτότητα, ωστόσο, 

κανένας από αυτούς δεν μπορεί να προωθήσει μόνος του το πεδίο και τους στόχους 

του μοντέλου ΕΠΠ και των αποτελεσμάτων του (ENEC, 2018). Επιπλέον, η 

εκπαίδευση για την περιβαλλοντική πολιτότητα ενσωματώνεται και βασίζεται σε 

προϋπάρχοντες τύπους εκπαίδευσης όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΕΕ: 

Environmental Education), η Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ESD: Education 

for Sustainable Development), η εκπαίδευση βασισμένη στις επιστήμες (SE:Science 

Education) και η Εκπαίδευση για τον πολίτη (CE: Citizenship Education).  

  Η εκπαίδευση υπέρ της περιβαλλοντικής πολιτότητας υποστηρίζει πως πρέπει 

να γίνει στόχος,  μια κεντρική εστίαση πέρα από ατομικές στάσεις και συμπεριφορές 

και να αλλάξει προς τη συλλογική οικοδόμηση μιας καλύτερης κατανόησης του 

περιβάλλοντος με μαθησιακές διαδικασίες που στοχεύουν στην κοινωνικο-

οικολογική αλλαγή. Υπάρχει ανάγκη για Εκπαίδευση στην Παιδαγωγική της 

Περιβαλλοντικής πολιτότητας που θα μπορούσε να προσφέρει μαθησιακές εμπειρίες, 

να χτίσει τις ικανότητες των μαθητών για βαθιά πολιτική συμμετοχή συμβάλλοντας 

στο περιβάλλον και στην κοινωνική αλλαγή. 
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1.3.4. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Πολιτότητα 

Από την προοπτική της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική πολιτότητα, η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η κατάλληλη περίοδος για ωοτοκία για το θεμέλιο της 

μελλοντικής προθυμίας των παιδιών να συμμετέχουν ενεργά στην υπεύθυνη 

συμπεριφορά τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ορισμένες μελέτες 

δείχνουν ότι οι μαθητές σε ηλικίες του δημοτικού σχολείου είναι πιο πρόθυμοι να 

συμμετάσχουν και να δείξουν καλύτερα αποτελέσματα μετά από εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη βασικών αξιών και δεξιοτήτων για την 

Περιβαλλοντική πολιτότητα (Ampuero et al., 2015). 

  Η έννοια της «τυπικής εκπαίδευσης» δεν είναι απλή. Επίσημη εκπαίδευση 

ερμηνεύεται ως υποχρεωτική, συνήθως μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, και 

παραδίδεται από εκπαιδευτικούς (UNESCO, 2005). Από την πλευρά του μαθητή ο 

στόχος είναι να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και / ή ικανότητες. Τυπικά 

παραδείγματα είναι η μάθηση που λαμβάνει χώρα στο αρχικό σύστημα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης ή η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας που διοργανώνεται από τον 

εργοδότη. Ωστόσο, τα σύνορα μεταξύ «τυπικής», «μη τυπικής» και «άτυπης» 

εκπαίδευσης είναι συχνά θολά (Cincera et al., 2020). 

  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο επίσημες όσο και μη 

επίσημες ρυθμίσεις για να επιτύχουν τόσο τα προβλεπόμενα όσο και τα ακούσια 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Μπορούν να εφαρμόσουν επικεντρωμένες στο δάσκαλο 

και επικεντρωμένες στους μαθητές προσεγγίσεις ή συνδυασμούς με την υποχρεωτική 

διδασκαλία με δωρεάν δραστηριότητες για μαθητές με κίνητρα. Η εστίαση γίνεται, 

στους πιο σημαντικούς εκπαιδευτικούς στόχους σχετικά με την ανάπτυξη της 

περιβαλλοντικής πολιτότητας  στην πρωτοβάθμια τυπική εκπαίδευση και αν αυτές 

μπορούν να εκπληρωθούν με επιτυχία. 

 

Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα στο δημοτικό 

σχολείο. 

 Είναι βέβαιο στην επιστημονική κοινότητα πως υπάρχει η ανάγκη για έναν 

εκπαιδευτικό μετασχηματισμό που θα οδηγήσει σε έναν πιο καθαρό και  πιο πράσινο 

πλανήτη μέσα από ιδέες καινοτόμες, ολοκληρωμένες και δημιουργικές, οι οποίες 

όμως με την σειρά τους απαιτούν ένα διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον με 
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διάδραση, ανάδραση και βίωμα. Αν και στο θεωρητικό κομμάτι τα πράγματα έχουν 

μια βάση, χρειάζεται αυτό να το μεταφέρουμε και στην πράξη, με το να τεθεί σε 

λειτουργία στο πλαίσιο της επίσημης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις που προετοιμάζουν τον μαθητή με μεγαλύτερη ευκολία ώστε να 

συμβάλλουν ενεργά στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος (Cincera et al., 

2020). 

  Μία από τις προσεγγίσεις, που θα οδηγήσουν στην καλλιέργεια της 

περιβαλλοντικής πολιτότητας μέσα στο δημοτικό σχολείο, είναι η οικοπαιδαγωγική 

(ecopedagogy). Από κοινωνικοοικονομική άποψη, η Regula Kyburz-Graber (2013) 

υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη συμμετοχή 

πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα πρέπει να είναι συμμετοχικές, να δίνεται έμφαση 

δηλαδή στη συνεργασία και τη δέσμευση, κάνοντας τους ανθρώπους να συμμετέχουν 

στην κατασκευή νοήματος και λύσεων. Επίσης, με το να αμφισβητούν τον τρόπο με 

τον οποίο τα πράγματα γίνονται και τον τρόπο που πρέπει να είναι τα πράγματα. 

Τέλος, πρέπει να είναι στοχαστικές, να στέκουν οι πολίτες σκεπτόμενοι ως προς  τις 

αιτίες και τις συνέπειες και να διερωτούνται πώς θα βελτιωθούν οι καταστάσεις. 

   Μαζί με τη χρήση εποικοδομητικών, συνεργατικών, κριτικών και 

στοχαστικών δραστηριοτήτων (Kyburz-Graber, 2013), αποκαλύπτονται κλασικά 

μοντέλα για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, τη σημασία των 

μεταβλητών που επηρεάζουν την αίσθηση της ιδιοκτησίας και της ενδυνάμωσης και 

προτείνουν την ανάγκη να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων για την προώθηση της Περιβαλλοντικής πολιτότητας. Σύμφωνα με  τα 

βασικά στοιχεία που επισημαίνονται παραπάνω, μπορούμε να αναγνωρίσουμε 

κάποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με τεράστια δυνατότητα να εμπλέξουν τους 

μαθητές σε εποικοδομητικές, συνεργατικές, κρίσιμες και στοχαστικές 

δραστηριότητες, προωθώντας παράλληλα την αίσθηση ιδιοκτησίας των μαθητών και 

την εμπλοκή σε περιβαλλοντικά θέματα. 

  Η μάθηση βασισμένη στην προσφορά υπηρεσιών (service learning) είναι μια 

εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει εκπαιδευτικούς στόχους με υπηρεσία και 

προσφορά στην κοινότητα  με σκοπό να παρέχει μια ρεαλιστική και προοδευτική 

μαθητική εμπειρία ενώ ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτή η προσέγγιση είναι 

πιθανό να αναπτύξει μια αίσθηση ιδιοκτησίας και ενδυνάμωσης στους μαθητές, οι 

οποίοι μπορούν να πάρουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων και στη βελτίωση του κόσμου τους. Παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες να 
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κάνουν σχετικές και αυθεντικές συνεισφορές στη βελτίωση τοπικών περιβαλλοντικών 

θεμάτων και να ενεργούν ως υπεύθυνοι και ευαίσθητοι πολίτες. 

  Η επόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση είναι η μέθοδος project (PBL: Project-

based learning) και η μάθηση βασισμένη στην διερεύνηση (IBL: inquiry-based 

learning) είναι και οι δύο παιδαγωγικές με κέντρο τους μαθητές, εμπλέκουν τους 

μαθητές στην ανάπτυξη της μεθόδου project (PBL) ή της διερεύνησης (IBL) με 

σκοπό να αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ αναπτύσσεται η 

κατανόηση του ζητήματος που αντιμετωπίζεται και η απόκτηση αξιόλογων 

ικανοτήτων ( Chu et al., 2017). Με αυτήν την προσέγγιση, οι μαθητές μπορούν να 

αναπτύξουν περιβαλλοντικά project που σχετίζονται με τη μείωση της ρύπανσης, τη 

διαχείριση αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας ή βιώσιμες μεταφορές και 

κινητικότητα και ασκούνται ως πολίτες, ως είναι ενεργά δεσμευμένοι με την 

βελτίωση της τοπικής κοινότητας.  

  Η χρήση κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων (socio-scientific issues) ή 

κοινωνικά σημαντικών ερωτημάτων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 

προβλήματος (Cincera et al., 2020) είναι μια άλλη προσέγγιση όπου οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τη συλλογιστική πορεία για να αξιολογήσουν διαφορετικά 

επιχειρήματα, θέσεις προς διαπραγμάτευση και λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. 

Σύμφωνα με αυτήν την παιδαγωγική προσφέρονται ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για 

συζήτηση διαφορετικών προοπτικών με αντικρουόμενα συμφέροντα και ως εκ τούτου 

να ενισχύσουν την κριτική σκέψη των μαθητών και το αίσθημα ευθύνης για έναν 

κόσμο με βιωσιμότητα. Παρέχουν ισχυρά σενάρια για την εξισορρόπηση των οφελών 

και των κινδύνων, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα καθώς και την ενδυνάμωση των 

μαθητών στην αναζήτηση δίκαιων λύσεων.  

  Σε αυτήν την περίπτωση, η συζήτηση ως προς τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

που προετοιμάζουν καλύτερα τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα δίνεται μεγάλη προσοχή στον μετασχηματισμό της 

μάθησης ως αναπτυξιακή διαδικασία, που περιλαμβάνει έννοιες όπως η κατασκευή 

του νοήματος σε διαφορετικές ομάδες (Wals & Lenglet, 2016). Αυτό συμβαδίζει με 

τη χρήση εποικοδομητικών προσεγγίσεων, μέσω της αλληλεπίδρασης με πολύπλοκα 

μαθησιακά περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου και συν-μάθηση συμφωνία με την 

χρήση συνεργατικών προσεγγίσεων (Cincera et al., 2020). 

  Η μάθηση βασισμένη στη δράση  (Action-based and task-based learning) είναι 

άλλες παιδαγωγικές με επίκεντρο τους μαθητές, μια δυνατότητα ενσωμάτωσης των 
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βασικών χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν προηγουμένως και προώθησης της 

μετασχηματισμένης μάθησης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των μαθητών και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Οι 

παρεμβάσεις που βασίζονται σε δράση προσανατολίζουν την σκέψη των μαθητών 

στην δράση για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου και περιλαμβάνει κριτική 

ανάλυση και προβληματισμό. Σύμφωνα με τη θεωρία δραστηριότητας, η 

δραστηριότητα του ατόμου περιγράφεται ως ενεργός μετασχηματιστής των 

υπαρχόντων περιβαλλόντων και δημιουργός νέων μέσω συνεργατικών διαδικασιών 

και μετασχηματίζοντας ουσιαστικά τον κόσμο σύμφωνα με τους στόχους που 

βασίζονται στην ιδεολογία.  

  Εδώ, η ανθρώπινη δραστηριότητα θεωρείται ως μέσο μετασχηματισμού και 

δημιουργίας περιβαλλόντων, αλλά και απόκτησης γνώσης για τον κόσμο (Andersen, 

2017). Ομοίως, σε παρεμβάσεις που βασίζονται σε εργασίες, η μάθηση 

προγραμματίζεται ταυτόχρονα με τους μαθητές προσπαθώντας να λύσει 

προβληματικές καταστάσεις, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, η εργασία μπορεί να 

προσεγγιστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το επίπεδο ικανότητας 

και τα κίνητρα των μαθητών. Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις παρέχουν ενδιαφέρουσες 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ιδιοκτησίας και της ευθύνης για τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα μαζί με την αίσθηση της ενδυνάμωσης ως πολίτες που μπορούν ενεργά να 

συμβάλλουν στη βελτίωση του κόσμου γύρω τους.  

  Στην αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων εκπαίδευσης υπεύθυνων πολιτών, 

ορισμένοι συγγραφείς έχουν εφαρμόσει τις αρχές της θετικής ψυχολογίας στο 

σχεδιασμό παιδαγωγικών παρεμβάσεων, υποστηρίζοντας τη σημασία της προώθησης 

θετικών συναισθημάτων, θετικών χαρακτηριστικών και θετικών αναφορών 

(οικογένειες, σχολεία και κοινότητες). Σε αυτή τη γραμμή, οι Ampuero et al. (2015) 

περιγράφουν μια εμπειρία που περιλαμβάνει 499 πρωτοβάθμιους μαθητές που 

σκοπεύουν να ενισχύσουν τις συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες μέσω 

τοπικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στις αρχές της θετικής ψυχολογίας, με μια 

έμφαση στην άσκηση ενσυναίσθησης και κριτικής σκέψης. Η παρέμβαση 

περιλάμβανε δύο μεγάλα προγράμματα - το "Life Lab" - όπου οι μαθητές επέκτειναν 

τις σχολικές τους δραστηριότητες στο κοντινό περιβάλλον (φυσικές περιοχές, 

κήπους, λαχανικά), βελτίωση της ποιότητας ζωής γύρω τους και του «τοίχου 

αναρρίχησης» όπου είχαν οι μαθητές, για να υποστηρίξουνε και να εμπιστευτούνε ο 

ένας τον άλλον προκειμένου να επιτύχουνε κοινούς στόχους. Τα ευρήματα έδειξαν 
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ότι οι παρεμβάσεις προώθησαν τη συνεργασία των μαθητών, την ενδυνάμωση και 

λήψη αποφάσεων σε τοπικές δραστηριότητες και ενισχυμένη ενσυναίσθηση, 

φροντίδα, στοχαστική σκέψη και προσωπική και συλλογική ευθύνη για ένα βιώσιμο 

μέλλον. 

 

Εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα: Αξιόλογα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα στο Δημοτικό Σχολείο 

  Μετά την παρουσίαση των σχετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και 

ενδεικτικής βιβλιογραφίας για το αναλυτικό πρόγραμμα και τα υλικά, είναι 

σημαντικό ως ακόλουθο να γίνει εστίαση στους εκπαιδευτικούς στόχους που πρέπει 

να επιδιωχθούν για να προωθηθεί η περιβαλλοντική πολιτότητα στο δημοτικό 

σχολείο. Κάποιοι ενδεικτικοί εκπαιδευτικοί και μαθησιακοί στόχοι είναι οι εξής: 

 Διαμόρφωση περιβαλλοντικών στάσεων και αξιών.  

 Δεξιότητες και στάσεις στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 

 Οικολογική γνώση και διερευνητική ικανότητα. 

 Ανάπτυξη Ικανότητας Δράσης. 

  Συνοψίζοντας, η περίοδος της πρωτοβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης είναι μια 

κατάλληλη στιγμή για την οικοδόμηση βάσεων για την περαιτέρω ικανότητα 

ανάπτυξης της Περιβαλλοντικής Πολιτότητας. Ωστόσο, η επιτυχημένη υλοποίηση 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την προώθηση της Περιβαλλοντικής πολιτότητας 

στο δημοτικό σχολείο απαιτεί κατάλληλες προσεγγίσεις και δάσκαλο εκπαιδευμένο γι 

αυτόν τον σκοπό (Cincera, 2020). 
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1.3.5. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική Πολιτότητα 

Οι εκπαιδευτικοί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκουν πάντα με βάση 

τα προγράμματα σπουδών του ανάλογου σχολικού μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούνται ειδικοί σε θέματα και η 

διδασκαλία τους καθοδηγείται από αυτά που ορίζουν τα επίσημα προγράμματα 

σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συχνά 

αποτελούνται από μια γενική ενότητα που όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι 

να ακολουθούν καθώς και τα προγράμματα σπουδών ή τα αναλυτικά προγράμματα 

που ορίζουν τι πρέπει να διδάσκεται σε κάθε συγκεκριμένο σχολικό θέμα. Σύμφωνα 

με αυτά τα δεδομένα, για την εκπαίδευση της περιβαλλοντικής πολιτότητας είναι 

σημαντικός ο εντοπισμός περιπτώσεων εντός των προγραμμάτων σπουδών που 

καλύπτουν τα θέματα, τις διδακτικές προσεγγίσεις και τους στόχους της Εκπαίδευσης 

για την περιβαλλοντική πολιτότητα (Gericke et al., 2020). 

  Οι Young και Muller (2010) προσδιορίζουν δύο κύριες τάσεις στα 

προγράμματα σπουδών των τελευταίων δεκαετιών. Αυτές οι τάσεις έχουν ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά γι αυτό και διαφοροποιούνται. Η πρώτη τάση διδασκαλίας 

χαρακτηρίζεται από ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στο περιεχόμενο, όπου η 

αξιολόγηση είναι το επίκεντρο. Ένα πρόβλημα με αυτήν την αρχή του προγράμματος 

σπουδών είναι ότι δεν παρέχει στους μαθητές τη γνώση για την αντιμετώπιση 

σύνθετων προβλημάτων της σημερινής κοινωνίας. Από την άλλη, η δεύτερη τάση 

προτείνει την ενσωμάτωση των αξιών στα σχολικά μαθήματα, προωθώντας τις 

γενικές δεξιότητες και τη διευκόλυνση της διδασκαλίας. Αυτή η προοπτική εστιάζει 

σε φαινόμενα αντί για έννοιες, οι οποίες μπορεί να είναι πιο σχετικές από την 

προοπτική ενός μαθητή, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπαρκείς πειθαρχικές 

γνώσεις σε πλήρη κατανόηση των φαινομένων (Young, 2015).    

  Ένας τρόπος για να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση για την 

περιβαλλοντική πολιτότητα στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης σε επίπεδο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η συμπερίληψή της στα υπάρχοντα σχολικά 

μαθήματα. Η εύρεση πτυχών της περιβαλλοντικής πολιτότητας σε διαφορετικά 

σχολικά μαθήματα θα καταδείξει διαφορετικά προβλήματα ή/και ευκαιρίες, ανάλογα 

αν το σχολικό μάθημα είναι μια «μικρογραφία» του πειθαρχικού μαθήματος ή εάν 

είναι κατασκεύασμα του σχολικού συστήματος, που αναπόφευκτα θα δώσει 

περισσότερες δυνατότητες να συμπεριληφθεί η περιβαλλοντική πολιτότητα (Gericke 
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et al., 2020). 

  Μια άλλη λύση είναι να παραμείνει η περιβαλλοντική πολιτότητα με τη 

μορφή ενός συγκεκριμένου θέματος από μόνη της, αλλά αυτό απαιτεί πολιτικό λήψης 

αποφάσεων, και στις περισσότερες χώρες, είναι μακροπρόθεσμος στόχος. Μια άλλη 

πτυχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ότι η κατώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στο πολλές χώρες αποτελούν μέρος του υποχρεωτικού σχολικού 

συστήματος με στόχο την ενίσχυση των εγγράμματων πολιτών, ενώ η ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι εθελοντική και προπαρασκευαστική για περαιτέρω 

σπουδές ή ένα επάγγελμα. Ως εκ τούτου, πιθανότατα θα είναι πιο εύκολη η εφαρμογή 

της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική πολιτότητα στο Γυμνάσιο, ωστόσο, πρέπει 

να τονίσουμε ότι πρόκειται για υποθέσεις και ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά 

ανάλογα με τη χώρα και το σχολικό σύστημα (Gericke et al., 2020).  

 

Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως απάντηση στον 

τρόπο εισαγωγής της εκπαίδευσης για περιβαλλοντική πολιτότητα στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτά είναι: 

 εκπαίδευση βάσει τόπου (place-based education),  

 εκπαίδευση στην οικολογία του πολίτη (civic ecology education),  

 παιδαγωγική οικολογικής δικαιοσύνης (ecojustice pedagogy),  

 ικανότητα δράσης (action competence), 

 κοινωνικο-επιστημονική μάθηση με βάση την έρευνα (socio-scientific 

inquiry-based learning) και  

 παιδαγωγικές που θα μπορούσαν να οικοδομήσουν δεξιότητες των μαθητών 

για συμμετοχή στα κοινά συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική και κοινωνική 

αλλαγή.  

 Κοινωνικο-επιστημονική μάθηση με βάση την έρευνα (Socio-Scientific 

Inquiry-Based Learning - SSIBL), όπου ενσωματώνει εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις που συχνά παρουσιάζονται ανεξάρτητα στα σχολεία όπως η 

επιστημονική εκπαίδευση και πολιτότητα βάσει εκπαιδευτικής διερεύνησης. 
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  Για την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά (STEM: 

Science, Technology, Engineering and Mathematics) όπως υπάρχουν στην 

εκπαίδευση, απαιτείται η ενσωμάτωση τόσο της διερεύνησης της επιστημονικής 

εκπαίδευσης όσο και της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη στο πρόγραμμα 

σπουδών και στην τάξη.  

  Η επιστημονική εκπαίδευση που βασίζεται στην έρευνα είναι μια προσέγγιση 

βασισμένη στο πρόβλημα με έμφαση στο πείραμα. Οι μέθοδοι για διερεύνηση τη 

επιστημονικής εκπαίδευσης παρέχουν στα παιδιά τις ευκαιρίες να αναπτύξουν ένα 

ευρύ φάσμα συμπληρωματικών δεξιότητες όπως η εργασία σε ομάδες, η ικανότητα 

γραπτής έκφρασης και προφορικής και βιώνουν την επίλυση προβλημάτων ανοιχτού 

τύπου και άλλες διεπιστημονικές δεξιότητες. Αυτή η πρόσκληση για επιστημονική 

εκπαίδευση βασισμένη στην έρευνα βασίζεται στην αναγνώριση ότι η επιστήμη είναι 

ουσιαστικά μια διαδικασία με γνώμονα τα ερωτήματα ανοιχτού τύπου και ότι οι 

μαθητές πρέπει να έχουν προσωπική εμπειρία επιστημονικής έρευνας για να 

κατανοήσουν αυτήν την θεμελιώδης πτυχή της επιστήμης (Gericke et al., 2020). 

  Το SSIBL είναι μια προσέγγιση που αναπτύχθηκε πρόσφατα και συνδυάζει 

επιστήμη που βασίζεται στην έρευνα, εκπαίδευση με αγωγή του πολίτη, ξεκινώντας 

από κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα. Είναι ζητήματα ή προβλήματα γιατί δεν 

υπάρχει συναίνεση σχετικά με το πώς τέτοια προβλήματα θα μπορούσαν να 

επιλυθούν καλύτερα για την ευημερία των ατόμων και της κοινωνίας ευρύτερα, και 

ως εκ τούτου έχουν ηθική υπόσταση. Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτά τα 

ζητήματα, οι μαθητές πρέπει να ξέρουν πώς να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν 

δεδομένα, να κατανοούν πώς διαφορετικοί κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να έχουν 

διαφορετικές επιπτώσεις και κατανοήσουν ότι στην προσπάθεια επίλυσης των 

θεμάτων αναπτύσσονται αποκλίνουσες απόψεις (Gericke et al., 2020). 

  Η βασική ιδέα της εκπαίδευσης του πολίτη στο SSIBL είναι να συμμετέχουν 

κριτικά στην ανάληψη δράσης, να επιχειρηματολογήσουν με προσωπική δέσμευση, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία και λόγο και να ακούν προσεκτικά αυτά που έχουν να 

πουν οι άλλοι. Η προσέγγιση προάγει το σεβασμό για τις απόψεις των άλλων και την 

διεύρυνση της σκέψης, έτσι θα υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η περιβαλλοντική 

πολιτότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι σημαντικό να 

εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί σε διαφορετικά θέματα στην εκπαίδευση για την 

περιβαλλοντική πολιτότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών (Gericke et al., 2020). 
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  Έτσι ολοκληρώνονται οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προτείνονται για την 

προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτότητας στην πρωτοβάθμια και την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν και υπάρχουν επίσημες διδακτικές προτάσεις, 

υποστηριζόμενες από την βιβλιογραφία είναι σημαντικό να εφαρμοστούν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να επιφέρουν την πραγματική αλλαγή στους μαθητές, 

διαμορφώνοντας μια διαφορετική αντίληψη ζωής στους μελλοντικούς πολίτες. Στην 

παρούσα έρευνα θα αναζητήσουμε το ποσοστό της περιβαλλοντικής πολιτότητας, 

όπως έχει διαμορφωθεί στους φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέσα από τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
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Β΄ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της Περιβαλλοντικής 

Πολιτότητας (Environmental Citizenship) των φοιτητών και φοιτητριών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και η συσχέτιση της με διάφορες 

μεταβλητές, όπως το φύλο, το επίπεδο σπουδών και τον τόπος καταγωγής τους 

(αστική περιοχή <2000, αγροτική περιοχή >2000). 

  Οι στόχοι της έρευνας είναι  

1. Να διερευνηθεί η δράση των φοιτητών και φοιτητριών ως περιβαλλοντικοί 

πολίτες στο παρόν και στο παρελθόν όσο αφορά την συμμετοχή τους σε 

δράσεις οργανισμών εκτός πανεπιστημιακού πλαισίου, καθώς και τις 

γνώσεις που έχουν κατακτήσει μέχρι τώρα σχετικά με περιβαλλοντικά 

ζητήματα και αειφορία.  

2. Να διερευνηθούν οι ικανότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη όπως οι 

ιδέες, οι ικανότητες, οι συμπεριφορές, οι στάσεις και οι αξίες που έχουν 

υιοθετήσει στην ζωή τους ή που θα προέβαιναν ως περιβαλλοντικοί 

πολίτες.  

3. Να διερευνηθεί η πρόθεση για δράση στο μέλλον ως περιβαλλοντικοί 

πολίτες. Αυτός ο τομέας ερωτήσεων αφορά εκ πρώτης, τις μελλοντικές 

δράσεις εντός του χώρου του πανεπιστημιακού πλαισίου, δράσεις δηλαδή 

που θα προσφέρονταν στο πανεπιστήμιο και οι σπουδαστές και 

σπουδάστριες θα συμμετείχαν. Επίσης, τις μελλοντικές δράσεις που θα 

συμμετείχε ο σπουδαστής εκτός του πανεπιστημιακού πλαισίου, στο 

κάλεσμα κάποιας δημόσιας δράσης. 

4. Τέλος, να διερευνηθεί κατά πόσο οι φοιτητές και φοιτήτριες θα 

ακολουθούσαν δράσεις ώστε να γίνουν ενεργοί παράγοντες αλλαγής στην 

κοινωνία τους. 
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Διερευνητικά ερωτήματα 

1. Από ποιους δημογραφικούς παράγοντες επηρεάζεται η Περιβαλλοντική 

πολιτότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Τ.Δ.Ε Κρήτης; 

Διερευνητικές υποθέσεις 

1. H περιβαλλοντική Πολιτότητα θα επηρεαστεί από το φύλο. 

2. H περιβαλλοντική πολιτότητα θα επηρεαστεί από το επίπεδο σπουδών. 

3. H περιβαλλοντική πολιτότητα θα επηρεαστεί από τον τόπο καταγωγής, αν 

δηλαδή οι φοιτητές και φοιτήτριες κατάγονται από αγροτική ή αστική 

περιοχή. 

 

2.2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η περιβαλλοντική πολιτότητα είναι ένας σύγχρονος όρος ομπρέλα που 

περιλαμβάνει πολλές έννοιες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφορίας. 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στον επιστημονικό τομέα ώστε να μπορέσει να 

ορισθεί αυτή η έννοια μέσα από έρευνες με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στο 

εκπαιδευτικό τοπίο. Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν πολίτες ενεργούν και 

συνειδητοποιημένους ώστε να μπορέσουν να γίνουν η αλλαγή που χρειάζεται ο 

κόσμος.  

  Η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει μπει από καιρό στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα χωρίς όμως να της δίνεται η κατάλληλη βαρύτητα με αποτέλεσμα τα 

άτομα να μην διαμορφώνονται με τις αξίες και τις στάσεις ενός περιβαλλοντικού 

πολίτη (Schild, 2016). Πολλοί διάφοροι ορισμοί, παρόμοιοι με την περιβαλλοντική 

πολιτότητα έχουν αναπτυχθεί και περιγραφεί στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία, οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται κάθε φορά με την δική τους συγκεκριμένη έννοια. 

Αντίστοιχα, έννοιες όπως η περιβαλλοντική πολιτότητα (π.χ. Dobson, 2010), πράσινη 

πολιτότητα (π.χ. Barry, 2006), οικολογική πολιτότητα (π.χ. Jagers & Matti, 2010) και 

η πολιτότητα για την βιωσιμότητα (π.χ. Barry, 2006) δεν έχουν διακριθεί με σαφήνεια 

(Hadjichambis, 2020). 

   Σύμφωνα με το ENEC, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Περιβαλλοντική 

πολιτότητα, η ιδέα για την περιβαλλοντική πολιτότητα έχει σταθεροποιηθεί και 

αναδειχθεί μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές και εκπαιδευτικούς στόχους. Σε αυτό 
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συνέβαλλαν 134 ειδικοί σε περισσότερες από 39 χώρες και συμμετείχαν περισσότερα 

από 88 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, την Αμερική και το Ισραήλ (https://enec-cost.eu/, 

04/12/21). Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

πιο συγκεκριμένα το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με εκπρόσωπο την 

αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα Καλαιτζιδάκη.  

  Πρόσφατα αναπτύχθηκε ένα εργαλείο (ερωτηματολόγιο) με το οποίο 

μετρήθηκε η περιβαλλοντική πολιτότητα μαθητών Α’ Λυκείου στην Κύπρο στην 

εργασία «Environmental Citizenship Questionnaire (ECQ): The Development and 

Validation of an Evaluation Instrument for Secondary School Students» που έγινε από 

τους Andreas Ch. Hadjihambis and Demetra P. Hadjihambi (2020). Η έρευνα 

κατέδειξε το ποσοστό της Περιβαλλοντικής πολιτότητας σε παιδιά Α’ Λυκείου 

(δ.520) σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Το ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποίησαν ήταν ένα ερωτηματολόγιο που δημιούργησαν οι ίδιοι οι συγγραφείς 

με θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στην έκφραση της περιβαλλοντικής 

πολιτότητας όσο και σε άλλες έννοιες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως είναι 

οι περιβαλλοντικές γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές. Στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθεί αυτό το ερωτηματολόγιο για πρώτη φορά στη χώρα μας, για τη 

μέτρηση της περιβαλλοντικής πολιτότητας των φοιτητών και φοιτητριών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η 

έρευνα είναι πρωτότυπη και σημαντική αφού θα μπορέσουν να βγουν συμπεράσματα 

χρήσιμα για την προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτότητας στο Πανεπιστήμιο. 

 

2.3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο και χρήσιμο εργαλείο για τη 

συλλογή πληροφοριών έρευνας, παροχής δομημένων, συχνά αριθμητικών δεδομένων, 

μπορεί να χορηγηθεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή, και συχνά είναι σχετικά απλό 

στην ανάλυση. Αυτά τα οφέλη αντισταθμίζονται από το χρόνο που απαιτείται για την 

ανάπτυξη, την πιλοτική έρευνα και την βελτίωση του ερωτηματολογίου, με μια 

προσπάθεια μη πολυπλοκότητας, περιορισμένου εύρους των δεδομένων που 

συλλέγονται, και από την πιθανά περιορισμένη ευελιξία απόκρισης. Ο ερευνητής 

καλείται να κρίνει την καταλληλότητα της χρήσης του ερωτηματολογίου για τη 

https://enec-cost.eu/
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συλλογή δεδομένων και, εάν ναι, τι είδους ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι. Το 

ερωτηματολόγιο θα είναι πάντα μια εισβολή στη ζωή του ερωτώμενου, είτε από 

άποψη χρόνου, χρόνος που λαμβάνεται για την ολοκλήρωση του οργάνου, το επίπεδο 

της απειλής ή ευαισθησίας των ερωτήσεων, ή την πιθανή παραβίαση της 

ιδιωτικότητας (Cohen, 2007). 

  Η ερώτηση θα πρέπει να είναι απλή ώστε να μην δημιουργηθεί σύγχυση στον 

ερωτηθέντα και ο ερευνητής να έχει μια αξιόπιστη απάντηση. Ένα «ναι» ή ένα «όχι» 

μπορεί να είναι ακατάλληλο για μια κατάσταση της οποίας η πολυπλοκότητα 

εξυπηρετείται καλύτερα από μια σειρά ερωτήσεων. Επίσης, μια φυσική ανθρώπινη 

τάση να συμφωνεί ο άνθρωπος με μια δήλωση αντί να διαφωνεί με αυτή και αυτό 

υποδηλώνει ότι μια απλή διχοτομημένη ερώτηση μπορεί να ενσωματώσει την 

μεροληψία του ερωτώμενου (Cohen, 2007). Πράγματι, οι άνθρωποι μπορεί να είναι 

πιο απρόθυμοι να συμφωνήσουν με μια αρνητική δήλωση παρά να διαφωνήσουν με 

μια θετική ερώτηση. 

  Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ερωτηματολογίου, που αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά ή με ταχυδρομείο είναι ότι ο ερευνητής αποφεύγει να δαπανήσει πολλά 

χρήματα και ενέργεια και είναι λιγότερο χρονοβόρο από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.  

Δεδομένου τους συνήθεις περιορισμούς όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τους 

πόρους, αυτός ο τρόπος μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί ο μόνος βιώσιμος τρόπος 

μεταφοράς για μια τέτοια έρευνα. Πέρα από τα εκπαιδευτικά υπάρχουν και τα 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα στην επιλογή αυτής της μεθόδου διάθεσης του 

ερωτηματολογίου στο δείγμα της έρευνας. Καθώς δεν καταναλώνεται ποσότητα 

χαρτιού και δεν γίνονται μετακινήσεις ώστε να συναντηθεί ο ερευνητής με το δείγμα. 

Έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει πως οι περιπτώσεις που 

χρησιμοποιούν αυτόν τον μέσο συλλογής των δεδομένων είναι πολύ πιο συχνή απ ΄ 

ότι άλλοι τύποι. 

  Λόγω της ψηφιακής διακίνησης του ερωτηματολογίου, προέκυψαν κάποιες 

δυσκολίες. Όπως όλες οι μέθοδοι έτσι και αυτή παρουσιάζει κάποιες αστοχίες και 

δυσκολίες που χρειάζεται ο ερευνητής να έχει στο νου του με σκοπό να τις εξετάσει 

και να τις λάβει υπόψη του χρήση του ερωτηματολογίου. 

  Το γεγονός πως στάλθηκε μέσω e-mail φέρει τις δικές του δυσκολίες. 

Πρώτον, στην περίπτωση που τα άτομα δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια 

ερώτηση, δεν γίνεται να δοθεί επεξήγηση και πιθανόν οι απαντήσεις που θα δοθούν 

να είναι λανθασμένες ή παραπλανητικές. Γι αυτό και στην διαδικασία δημιουργίας 
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ενός ερωτηματολογίου, οι ειδικοί συμβουλεύουν οι ερωτήσεις να είναι όσο γίνεται 

απλές και κατανοητές, ακριβώς γιατί υπάρχει κίνδυνος ελλιπής κατανόησης και εν 

τέλει παραπλάνησης των αποτελεσμάτων (Creswell, 2018). 

   Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα να έρθει το δείγμα σε άμεση επαφή με τον 

ερευνητή. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι που αποτελούν το δείγμα δεν μπορούν 

να οικειοποιηθούν με το άτομο που διεξάγει την έρευνα και να αποκτηθεί μια σχέση 

μεταξύ τους. Αυτή η σχέση μπορεί να λύσει τα θέματα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας 

που παρουσιάζονται πολύ συχνά σε ανθρώπους που καλούνται να συμμετάσχουν σε 

μια έρευνα. Συν τοις άλλοις, η έλλειψη επαφής δεν επιτρέπει στον δέκτη της έρευνας 

να καταλάβει το ύφος που χρησιμοποιεί ο ερευνητής στις ερωτήσεις που γίνονται. 

Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος παρεξήγησης των λεγόμενων του ερωτηματολογίου με 

αποτέλεσμα να μην έχει επιτυχία στο ποσοστό συμπλήρωσης (Cohen, 2007). 

  Μια άλλη αδυναμία που υπάρχει στην χρήση αυτού του τρόπου συλλογής των 

δεδομένων είναι ότι δεν το δείγμα δεν μπορεί να ελεγχθεί αν απαντάει αληθώς και με 

προσοχή ή συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο σε συντομία και χωρίς σκέψη. Μέσα 

από την τεχνολογία μπορεί πια να αποφευχθεί η μη ανταπόκριση σε όλες τις 

ερωτήσεις αλλά η ποιότητα των απαντήσεων, αν δηλαδή είναι αληθείς ή όχι, αυτό δεν 

μπορεί να διαπιστωθεί γιατί η μέθοδος είναι απρόσωπη και εξ αποστάσεως. Σε αυτήν 

την περίπτωση, ο ερευνητής επενδύει στην καλή διάθεση του ανθρώπου να 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. 

 

2.4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Στην παρούσα έρευνα, οι διχοτομικές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για 

πληροφορίες σχετικά με διχοτομικές μεταβλητές που αφορούν τα δημογραφικά 

στοιχεία, όπως το φύλο (αρσενικό/ θηλυκό), επίπεδο εκπαίδευσης (εξάμηνα 

φοίτησης) και τόπο καταγωγής (Αγροτική περιοχή >2000 ή αστική περιοχή <2000). 

Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιλεγεί μία από τις δύο απαντήσεις, χωρίς 

να υπάρχει ο κίνδυνος αλλοίωσης των αποτελεσμάτων ή μεροληψίας του 

ερωτώμενου.  

  Το ερωτηματολόγιο (ECQ) που χρησιμοποιήθηκε εστάλη στα ελληνικά από 

τους ίδιους τους συγγραφείς, Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi,  όπου 

χρησιμοποιήθηκε και σε μια προηγούμενη έρευνα των ίδιων συγγραφέων, 

Environmental Citizenship Questionnaire (ECQ): The Development and Validation of 
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an Evaluation Instrument for Secondary School Students (2020). Το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει 80 δηλώσεις τύπου Likert, σε τρεις διαφορετικές ενότητες που 

σχετίζονται με την περιβαλλοντική πολιτότητα(βλ. σχήμα 2). Η πρώτη ενότητα 

διερευνά παρελθοντικές και παρούσες δράσεις, που αναλαμβάνονται από τους 

περιβαλλοντικούς πολίτες με μία ερώτηση (7 δηλώσεις). 

  Η δεύτερη ενότητα αφορά τις συμπεριφορές και ιδιότητες/ικανότητες του 

περιβαλλοντικού πολίτη με πέντε ερωτήσεις που σχετικά με το περιβάλλον και την 

αειφορία (11 δηλώσεις), τις αντιλήψεις για την περιβαλλοντική πολιτότητα (12 

δηλώσεις), τις δεξιότητες περιβαλλοντικού πολίτη (6 δηλώσεις), τις συμπεριφορές (8 

δηλώσεις) και τις αξίες των  περιβαλλοντικών πολιτών (15 δηλώσεις). Η τελευταία 

ενότητα σχετίζεται με την πρόθεση για δράση στο μέλλον ως περιβαλλοντικός 

πολίτης έχοντας τρείς ερωτήσεις: μέσα στο Πανεπιστήμιο (4 δηλώσεις), εκτός 

πανεπιστημίου (11 δηλώσεις) και ως παράγοντας αλλαγής (3 δηλώσεις).  

  Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο Παράρτημα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

ερωτήσεις και κάποιες δηλώσεις και στις τρεις ενότητες. 

 

Μέρος Α’: Δραστηριότητες ως Περιβαλλοντικοί Πολίτες- Παρελθόν και Παρόν 

Η ενότητα αυτή έχει μόνο μια ερώτηση Α1 Ερώτηση: Μήπως έχετε εμπλακεί ποτέ σε 

δραστηριότητες σε κάποιο από τους επόμενους οργανισμούς, ομάδες εκτός 

πανεπιστημίου; 

στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Ναι, το έκανα αυτό τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες, 2: Ναι, το έκανα αυτό, αλλά πριν από περισσότερο από 

ένα χρόνο, 3: Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό), συμφωνούν στις δηλώσεις: 

α) Οργανισμό νεολαίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 

β) Ομάδα ή Οργανισμό περιβαλλοντικής δράσης. 

γ) Οργανισμό ανθρώπινων δικαιωμάτων… 

 

Μέρος Β’: Συμπεριφορές και Ιδιότητες/Ικανότητες του Περιβαλλοντικού πολίτη. 

Η ενότητα αυτή έχει πέντε ερωτήσεις, Β1 Ερώτηση: Στα πλαίσια της τυπικής 

εκπαίδευσης, σε ποιο βαθμό έχετε μάθει μέχρι τώρα για τα παρακάτω θέματα; 

στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Σε μεγάλο βαθμό, 2: Σε μέτριο 

βαθμό, 3: Σε μικρό βαθμό, 4: Καθόλου), συμφωνούν στις δηλώσεις: 

α) Πώς να συμβάλλεις στην πρόληψη περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

β) Πώς να συμβάλλεις στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
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γ) Πώς να αναπτύξεις μια υγιή σχέση με την φύση… 

Β2 Ερώτηση: Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες συμπεριφορές για να είσαι καλός 

περιβαλλοντικός πολίτης; 

στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Πολύ σημαντική, 2: Αρκετά 

σημαντική, 3: Όχι τόσο σημαντική, 4: Καθόλου σημαντική), συμφωνούν στις 

δηλώσεις: 

α) Ψηφίζω σε κάθε εθνική εκλογή. 

β) Συμμετέχω σε ένα πολιτικό κόμμα. 

γ) Ενημερώνομαι για περιβαλλοντικά ζητήματα… 

Β3 Ερώτηση: Πόσο καλά πιστεύετε ότι θα κάνατε τις ακόλουθες δραστηριότητες 

τώρα ως φοιτητής; 

στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Πολύ καλά, 2: Αρκετά καλά, 

3: Όχι τόσο καλά, 4: Καθόλου καλά), συμφωνούν στις δηλώσεις: 

α) Συζήτηση ενός άρθρου εφημερίδων… 

β) Υποστήριξη της άποψής σου σχετικά… 

γ) Οργάνωση ομάδας φοιτητών… 

Β4 Ερώτηση: Οι πιο κάτω δηλώσεις σχετίζονται με την σχέση μας με την Αειφορία. 

Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 

στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Συμφωνώ απόλυτα, 2: 

Συμφωνώ, 3: Διαφωνώ, 4: Διαφωνώ απόλυτα), συμφωνούν στις δηλώσεις: 

α) Πιστεύω πως η χρήση περισσότερων φυσικών πόρων… 

β) Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αυστηρότερους νόμους… 

γ) Πιστεύω πως είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα… 

Β5 Ερώτηση: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι ακόλουθες δηλώσεις; 

στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Πολύ σημαντικό, 2: 

Σημαντικό, 3: Λίγο σημαντικό, 4: Καθόλου σημαντικό), συμφωνούν στις δηλώσεις: 

α) Είναι σημαντικό για εμένα να αποφεύγεται η περιβαλλοντική ρύπανση. 

β) Είναι σημαντικό για εμένα να προστατεύεται το περιβάλλον. 

γ) Είναι σημαντικό για εμένα να σεβόμαστε την φύση… 

 

Μέρος Γ’: Πρόθεση για δράση στο μέλλον ως περιβαλλοντικός πολίτης.  

Γ1 Ερώτηση: Πιο κάτω υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες που μπορεί να 

προσφερθούν στο πανεπιστήμιό σας. Εάν σας δοθεί η ευκαιρία, πόσο πιθανόν είναι 

να συμμετάσχετε στην κάθε δραστηριότητα ως φοιτητής εντός του πανεπιστημίου; 
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στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Σίγουρα θα το έκανα αυτό, 2: 

Πιθανό να το έκανα αυτό, 3: Πιθανό να ΜΗΝ το έκανα αυτό, 4: Σίγουρα ΔΕΝ θα το 

έκανα αυτό), συμφωνούν στις δηλώσεις: 

α) Συμμετοχή σε ομάδα φοιτητών… 

β) Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές συζητήσεις… 

γ) Συμμετοχή στην συγγραφή άρθρων… 

Γ2 Ερώτηση: Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι 

περιβαλλοντικοί πολίτες μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους για σημαντικά 

θέματα στην κοινωνία. Θα συμμετείχατε στο μέλλον σε κάποια από τις παρακάτω 

δραστηριότητες για να εκφράσετε την γνώμη σας, ως φοιτητής εκτός πανεπιστημίου; 

στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Σίγουρα θα το έκανα αυτό, 2: 

Πιθανό να το έκανα αυτό, 3: Πιθανό να ΜΗΝ το έκανα αυτό, 4: Σίγουρα ΔΕΝ θα το 

έκανα αυτό), συμφωνούν στις δηλώσεις: 

α) Συζήτηση με άλλους σχετικά με τις απόψεις σου για τα περιβαλλοντικά θέματα. 

β) Επικοινωνία με ένα «εκλεγμένο πρόσωπο»… 

γ) Λαμβάνω μέρος σε μια ειρηνική πορεία… 

Γ3 Ερώτηση: Σε ποιο βαθμό θα κάνατε τα πιο κάτω; 

στην οποία ζητείται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό (1: Σίγουρα θα το έκανα αυτό, 2: 

Πιθανό να το έκανα αυτό, 3: Πιθανό να ΜΗΝ το έκανα αυτό, 4: Σίγουρα ΔΕΝ θα το 

έκανα αυτό), συμφωνούν στις δηλώσεις: 

α) Προσπαθώ να αλλάξω την κοινωνία και το περιβάλλον προς το καλύτερο. 

β) Εκπαιδεύω τους συμφοιτητές μου… 

γ)Συμμετέχω στην λήψη αποφάσεων… 
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Σχήμα 2. Δομή του ερωτηματολογίου. (Hadjichambis, A., C., & Hadjichambi, D., P. (2020)). 

 

2.5. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Πριν το ερωτηματολόγιο δοθεί στο δείγμα χρειάστηκε να γίνει πρώτα μια 

πιλοτική έρευνα, που σύμφωνα με την βιβλιογραφία αποτελεί απαραίτητο μέρος 

αυτού του τύπου συλλογής δεδομένων, με στόχο την βελτίωση των κατηγοριών 

κάνοντάς τες εντελώς διακριτές στους ερωτηθέντες. 

   Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά με 6 μεταπτυχιακές φοιτήτριες, 

τέσσερις μεταπτυχιακές φοιτήτριες δεύτερου επιπέδου και δύο μεταπτυχιακές 

φοιτήτριες πρώτου επιπέδου και έναν υποψήφιο διδάκτορα του Π.Τ.Δ.Ε Κρήτης. Η 

πιλοτική έρευνα έγινε στις 15 Απριλίου. Ο χρόνος συμπλήρωσης καθορίστηκε στα 

15-20 λεπτά, ενώ έγιναν μικρές αλλαγές.  

  Οι αλλαγές στο ερωτηματολόγιο είχαν κυρίως συντακτικό και γραμματικό 

χαρακτήρα και όχι εννοιολογικό, καθώς το ερωτηματολόγιο ήταν δοσμένο από τους 

συγγραφείς της έρευνας όπου βασίστηκε η παρούσα εργασία. Φυσικά, υπήρχε και μια 

συνοδευτική επιστολή όπου ενημερώνονταν οι ερωτηθέντες για το περιεχόμενο, τον 
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σκοπό, τον συγγραφέα και την ανωνυμία που χαρακτήριζε το ερωτηματολόγιο. 

  Αρχικά μέσα από την πιλοτική έρευνα αναδείχθηκε το θέμα της πανδημίας. 

Χρειάστηκε να προστεθεί σε κάθε ερώτηση που θα καλούνταν να απαντήσουν οι 

ερωτώμενοι , ότι οι απαντήσεις αφορούσαν την προ covid-19 εποχή. Αυτό ήταν 

απαραίτητο γιατί οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν δράσεις που σχετίζονταν με 

την συναναστροφή με άλλα άτομα ή ομάδες μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, κάτι το 

οποίο δεν μπορούσε να διερευνηθεί γιατί τα τελευταία εξάμηνα στα οποία 

αναφερόταν η έρευνα επικρατούσε καραντίνα σε όλη την χώρα λόγω των έκτατων 

μέτρων προστασίας. Όπως, Α1. Μήπως έχετε εμπλακεί ποτέ σε δραστηριότητες σε 

κάποιο από τους επόμενους οργανισμούς, ομάδες, εκτός πανεπιστημίου; (Παρακαλώ 

σημειώστε μόνο ένα τετράγωνο σε κάθε σειρά, οι απαντήσεις αφορούν την προ 

covid-19 εποχή). Αυτή η ενημέρωση μπήκε σε όλες τις ερωτήσεις για να 

ξεκαθαριστούν οι συνθήκες που αφορούσαν οι απαντήσεις. 

  Ένα άλλο σημείο, που χρειάστηκε διευκρίνιση ήταν στο περιεχόμενο των 

ερωτήσεων ανά περιοχή. Στο αγγλικό ερωτηματολόγιο των Hadjichambis & 

Paraskeva-Hadjichambi (2020), είχε στην πρώτη ενότητα μια ερώτηση που αφορούσε 

την προγενέστερη δράση των φοιτητών ενώ στο ελληνικό ερωτηματολόγιο υπήρχαν 

δύο ερωτήσεις που αφορούσαν την προγενέστερη δράση των φοιτητών και 

φοιτητριών αλλά και τις προγενέστερες γνώσεις τους. Μετά από επικοινωνία με τους 

συγγραφείς (στις 29/04/2021) του ερωτηματολογίου Hadjichambis & Paraskeva-

Hadjichambi (2020), δόθηκε η συμβουλή να ακολουθηθεί το πρότυπο του αγγλικού 

ερωτηματολογίου καθώς είναι η τελική μορφή και η ορθότερη. 

 Άλλες αλλαγές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πιλοτικής έρευνας ήταν ο 

χωρισμός των ενοτήτων του ερωτηματολογίου για να μην είναι μονοκόμματο και να 

κουράζει. Υπήρξε αλλαγή ως προς την προσαρμογή των σημείων του 

ερωτηματολογίου που αναφέρονταν στο σχολικό περιβάλλον, με το πανεπιστημιακό 

πλαίσιο. Δηλαδή, στα σημεία του ερωτηματολογίου που αναφέρονταν σε μαθητές και 

σε σχολείο, αντικαταστάθηκαν από φοιτητές και πανεπιστήμιο, όπως, Υπάρχουν 

πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι περιβαλλοντικοί πολίτες μπορούν να 

εκφράσουν την άποψή τους για σημαντικά θέματα στην κοινωνία. Θα συμμετείχατε στο 

μέλλον σε κάποια από τις παρακάτω δραστηριότητες για να εκφράσετε την γνώμη σας, 

ως φοιτητής εκτός πανεπιστημίου;, β) Εκπαιδεύω τους συμφοιτητές μου…, …Πιο 

κάτω υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες που μπορεί να προσφερθούν στο 
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πανεπιστήμιό σας. Εάν σας δοθεί η ευκαιρία, πόσο πιθανόν είναι να συμμετάσχετε 

στην κάθε δραστηριότητα ως φοιτητής εντός του πανεπιστημίου. 

 

2.6.ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  Οι συνθήκες που επικρατούσαν στην χώρα λόγω της πανδημίας, ανάγκασαν 

όλα τα πανεπιστήμια να λειτουργούν εξ αποστάσεως. Ο μόνος τρόπος για να 

διανεμηθεί το ερωτηματολόγιο στον πληθυσμό της έρευνας ήταν διαδικτυακός. Το 

ερωτηματολόγιο στηθηκε σε Google forms. Σύνδεσμος στο ερωτηματολόγιο και ένα 

ενημερωτικό σημείωμα  στάλθηκαν τον Ιούνιο 2021 στα ιδρυματικά e-mail 994 

εγγεγραμμένων φοιτητριών και φοιτητών  του ΠΤΔΕ (1
ου

, 2
ου

, 3
ου

, 4
ου

 και παραπάνω 

ετων).  

Η διαδικασία αποστολής των ερωτηματολογίων και λήψης των αποτελεσμάτων έγινε 

ακολουθώντας τις επιταγές του κώδικα δεοντολογίας του πανεπιστημίου. Στην αρχή 

του ερωτηματολογίου υπήρξε μια επιστολή από τον ερευνητή όπου γνωστοποιούνταν 

στον παραλήπτη, τα στοιχεία του ερευνητή, την πανεπιστημιακή μονάδα που στήριζε 

την έρευνα, τον σκοπό της έρευνας, την ανωνυμία των αποτελεσμάτων καθώς και την 

εθελοντική συμμετοχή και περιείχε ένα σύνδεσμο (link) που παρέπεμπε στο 

ερωτηματολόγιο. Μέσω του Google form οι απαντήσεις έρχονταν ανώνυμα, οπότε η 

ταυτότητα του δείγματος ήταν προστατευμένη.  

Από τους 994 φοιτητές και φοιτήτριες απάντησαν οι 167 μέσα σε ένα διάστημα ενός 

μήνα. 

 

2.7.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Η στατιστική ανάλυση υλοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS version 

20. Για τις κατηγορικές μεταβλητές (φύλο, εξάμηνο φοίτησης, τόπος ολοκλήρωσης 

σχολικών υποχρεώσεων) υπολογίστηκαν συχνότητες και σχετικές συχνότητες. Όσον 

αφορά τα στοιχεία-μεταβλητές του ερωτηματολογίου ECQ έγινε η περιγραφική 

ανάλυση με τον υπολογισμό συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων με στόχο την 

κατανόηση των επιμέρους απαντήσεων του δείγματος. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε 

παραγοντική ανάλυση (με τη μέθοδο Principal Component Analysis, PCA) για το 
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σύνολο του ερωτηματολογίου (Field, 2016)και στη συνέχεια έγινε PCA για κάθε 

παράγοντα του ερωτηματολογίου ξεχωριστά(Hadjichambis & Hadjichambi, 2020). 

Υπολογίστηκαν και παρουσιάζονται οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach’s alphaγια κάθε 

παράγοντα, ο δείκτης ΚΜΟ για την επάρκεια και καταλληλότητα των δεδομένων, ο 

έλεγχος Bartlett για την προϋπόθεση της σφαιρικότητας, οι ιδιοτιμές (Eigenvalues) 

και το ποσοστό της διακύμανσης (Percentage of Variance) για κάθε παράγοντα.  

  Δεδομένου ότι οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου είναι τύπου Likert με 

τρεις και παραπάνω διαβαθμίσεις, για κάθε παράγοντα υπολογίστηκε ο μέσος όρος 

των αντίστοιχων στοιχείων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια συνεχής μεταβλητή 

ανά παράγοντα. Έγινε περιγραφική ανάλυση για τις νέες μεταβλητές των παραγόντων 

με υπολογισμό τη μέση τιμή, τη διάμεσο και την τυπική απόκλιση. Στη συνέχεια 

έγινε έλεγχος κανονικότητας των κατανομών με το στατιστικό τεστ Shapiro-Wilk και 

βρέθηκε ότι οι κατανομές δεν είναι κανονικές. Ως εκ τούτου η περαιτέρω ανάλυση 

υλοποιήθηκε με μη παραμετρικά τεστ (Field, 2016) και επίπεδο σημαντικότητας είναι 

0,05. Οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων υπολογίστηκαν με τον συντελεστή 

συσχέτισης Spearmanκαι οι επιδράσεις των ατομικών χαρακτηριστικών των φοιτητών 

(φύλο, εξάμηνο φοίτησης, τόπος ολοκλήρωσης σχολικών υποχρεώσεων) ελέγχθηκαν 

με τους ελέγχους Mann-Whitney και Kruskal-Wallis. 

 

2.8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Ένας από τους βασικότερους περιορισμούς σε όλη την διαδικασία της έρευνας 

ήταν η πανδημία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 

και στις 23/03/2020 έγινε το πρώτο lockdown στην χώρα.  Οι νέες συνθήκες και το 

κλείσιμο των πανεπιστημίων επηρέασαν την επιλογή της ποσοτικής ερευνητικής 

μεθοδολογίας  που μπορούσε να διενεργηθεί από απόσταση Πέρα όμως από τον 

καθορισμό των μεθόδων συλλογής των δεδομένων παρουσιάστηκε πρόβλημα και 

στην αναζήτηση βιβλιογραφίας. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ήταν κλειστή και 

δεν υπήρχε πρόσβαση άμεση σε βιβλία για την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ευτυχώς 

υπήρχε ηλεκτρονική πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά από απόσταση (VPN 

σύνδεση) μέσω του  ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης..  

  Επίσης, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, οι έρευνες που πραγματώνονταν σε όλα 

τα πανεπιστήμια της χώρας, επέλεξαν την ποσοτική μέθοδο συλλογής των 
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δεδομένων. Αυτό σημαίνει πως πολλοί φοιτητές χρειάστηκε να απαντήσουν σε πολλά 

ερωτηματολόγια με αποτέλεσμα τον κορεσμό και την έλλειψη θέλησης για 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Κάτι τέτοιο πιθανόν να συνέβαλε και στο 

δείγμα της παρούσας εργασίας καθώς από τους 994 φοιτητές και φοιτήτριες που 

παρέλαβαν το ερωτηματολόγιο, μόνο οι 167 αποκρίθηκαν. Το δείγμα σε σχέση με τον 

πληθυσμό είναι μικρό όπως φαίνεται και από τον μετρητή του μεγέθους του 

δείγματος (raosoft.com), όπου για τις 994 αποστολές χρειάζονταν 278 αποκρίσεις. 

  Τέλος ένα σημαντικό σημείο που πιθανά επηρέασε αρνητικά  την 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας , ήταν η ημερομηνία αποστολής του 

ερωτηματολογίου. Παρά τις συμβουλές της επόπτριας, το ερωτηματολόγιο εστάλη 

στους φοιτητές και φοιτήτριες μέσα στην εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, εποχή 

που διάβαζαν για τις εξετάσεις τους. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πληθυσμό αναφοράς της έρευνας αποτελούσαν οι φοιτητές και φοιτήτριες του 

παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Κρήτης. Όπως φαίνεται στον πίνακα 

1, το δείγμα της έρευνας αποτελούν 167 άτομα εκ των οποίων 21 άνδρες (12,6%) και 

146 γυναίκες (87,4%), γεγονός που συμφωνεί με τη γενικότερη πλειονότητα των 

γυναικών σε σχολές δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης (ΕΛΣΤΑΤ, 2015).  

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με 

βάση το φύλο.  

 

Στον δεύτερο πίνακα βλέπουμε το εξάμηνο φοίτησης όπου το 49,1% των 

συμμετεχόντων διανύουν το 6
ο
 ή παραπάνω εξάμηνο ενώ υψηλό είναι το ποσοστό 

όσων φοιτούν στο 2
ο
 (26,9%) και το 4

ο
 εξάμηνο (18,6%). Πιο συγκεκριμένα, στο 

πρώτο εξάμηνο φοιτούν 4 άτομα από το δείγμα, στο δεύτερο εξάμηνο φοιτούν 45 

άτομα, στο τρίτο εξάμηνο 1 άτομο, στο τέταρτο 31 άτομα, στο πέμπτο εξάμηνο 

φοιτούν 4 φοιτητές ενώ στο έκτο εξάμηνο φοιτούν 43 άτομα. Στα παραπάνω εξάμηνα 

φοιτούν συνολικά 39 άτομα από τα 167 άτομα του δείγματος. 

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με 

βάση το εξάμηνο φοίτησης στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Αξία 

1. 1ο εξάμηνο 4 2.4 2.4 2.4 

2. 2ο εξάμηνο 45 26.9 26.9 29.3 

3. 3ο εξάμηνο 1 .6 .6 29.9 

4. 4ο εξάμηνο 31 18.6 18.6 48.5 

Άνδρας 
12,57% 

Γυναίκα 
87,43% 

Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 
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5. 5ο εξάμηνο 4 2.4 2.4 50.9 

6. 6ο εξάμηνο 43 25.7 25.7 76.6 

7. Παραπάνω 

εξάμηνο 
39 23.4 23.4 100.0 

Σύνολο 167 100.0 100.0  

 

Στον τρίτο πίνακα εμφανίζονται οι τιμές του δείγματος ως προς τον τόπο 

ολοκλήρωσης των σχολικών υποχρεώσεων. Εκατόν έξι (106) από τους 167 

συμμετέχοντες (63,5%) ολοκλήρωσαν τις σχολικές τους υποχρεώσεις σε αστική 

περιοχή (>2000) ενώ 61 συμμετέχοντες (36,5%) σε αγροτική περιοχή (<2000). 

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με 

βάση τον τόπο ολοκλήρωσης σχολικών υποχρεώσεων 

 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Αξία 

1. Αγροτική περιοχή (> 

2000 κάτοικοι) 
61 36.5 36.5 36.5 

2. Αστική περιοχή (< 

2000 κάτοικοι) 
106 63.5 63.5 100.0 

Σύνολο 167 100.0 100.0  

 

Με τον πίνακα 3 ολοκληρώνεται η παρουσίαση των συχνοτήτων του 

δείγματος ως προς τα δημογραφικά στοιχεία. Στην συνέχεια θα εξετασθεί το 

ECQ(Environmental Citizenship Questionnaire) συνολικά στις εννέα ερωτήσεις του, 

με περιγραφική ανάλυση.  

 

 

3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

ECQ 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από εννέα ερωτήσεις που χωρίζονται σε τρείς 

διαφορετικές ενότητες, ανάλογα με τον ερευνητικό στόχο. Στην πρώτη ενότητα 

ανήκει η πρώτη ερώτηση που διερευνά την δράση των φοιτητών και φοιτητριών ως 

περιβαλλοντικοί πολίτες στο παρελθόν και το παρόν.  

  Στην πρώτη ενότητα (A) οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν το αν 

έχουν εμπλακεί ποτέ σε δραστηριότητες οργανισμών και ομάδων εκτός 

πανεπιστημίου, στην προ covid-19 εποχή, οι οποίες να σχετίζονται με το περιβάλλον. 

Πάνω από το 80% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε 

οργανισμούς και ομάδες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, το 85,6% 
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δεν έχει συμμετάσχει ποτέ A1.1. Σε οργανισμούς νεολαίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος και το 86,2% δεν έχει συμμετάσχει ποτέ A1.3. Σε οργανισμό 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξαίρεση αποτελεί η A1.4. Η συμμετοχή σε εθελοντική 

ομάδα που κάνει κάτι για να βοηθήσει την κοινότητα με το 40,1% να έχει λάβει 

μέρος περισσότερο από ένα χρόνο πριν και το 10,2% μέσα στους τελευταίους 12 

μήνες. Επίσης, το 25,7% δηλώνει ότι έχει λάβει μέρος περισσότερο από ένα χρόνο 

πριν A1.2. Σε κάποια ομάδα ή οργανισμό περιβαλλοντικής δράσης. 

Πίνακας 4: Κατανομή των συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος 

με βάση την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες οργανισμών και ομάδων εκτός 

πανεπιστημίου, στην προ covid-19 εποχή, οι οποίες να σχετίζονται με το περιβάλλον. 

 Ναι το έκανα αυτό τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες 

Ναι το έκανα αυτό, αλλά 

πριν από περισσότερο από 

ένα χρόνο 

Όχι δεν το έχω κάνει ποτέ 

αυτό 

Ν % Ν % Ν % 

A1.1 6 3.6% 18 10.8% 143 85.6% 

A1.2 6 3.6% 43 25.7% 118 70.7% 

A1.3 3 1.8% 20 12.0% 144 86.2% 

A1.4 17 10.2% 67 40.1% 83 49.7% 

A1.5 3 1.8% 26 15.6% 138 82.6% 

A1.6 5 3.0% 23 13.8% 139 83.2% 

A1.7 5 3.0% 24 14.4% 138 82.6% 

Σημείωση: A1.1 Οργανισμό νεολαίας για την προστασία του περιβάλλοντος, A1.2 

Ομάδα ή οργανισμό περιβαλλοντικής δράσης, A1.3 Οργανισμό ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, A1.4 Εθελοντική ομάδα που κάνει κάτι για να βοηθήσει την κοινότητα,  

A1.5 Οργανισμό που συλλέγει χρήματα για περιβαλλοντικούς σκοπούς, A1.6 Ομάδα 

νέων που αγωνίζονται για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, A1.7 Ομάδα για τα 

δικαιώματα και την ευημερία των ζώων. 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι ερωτήσεις που ανήκουν στην δεύτερη 

ενότητα (Β) του ερωτηματολογίου που αφορούν συμπεριφορές και ικανότητες των 

φοιτητών και φοιτητριών ως  περιβαλλοντικοί πολίτες. Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται 

η πρώτη ερώτηση της δεύτερης ενότητας (Β1), όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να 

καταγράψουν τον βαθμό στον οποίο έχουν αποκτήσει γνώσεις για διάφορα 

περιβαλλοντικά θέματα. Η πλειονότητα των φοιτητών δηλώνουν ότι κατέχουν 

γνώσεις για τα επιμέρους περιβαλλοντικά θέματα σε κάποιο βαθμό. Οι 

συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν κατακτήσει γνώσεις σε μεγάλο/μέτριο βαθμό στο 

Β1.1. Πώς να συμβάλλεις στην πρόληψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε 

ποσοστό 78,4%, στο Β1.2. Πώς να συμβάλλεις στην επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων σε ποσοστό 70,7%, στο Β1.3. Πώς να αναπτύξεις μια υγιή σχέση με 

την φύση σε ποσοστό 72.4%, στο Β1.5. Ποια είναι τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις ενός περιβαλλοντικού πολίτη σε ποσοστό  62,3% και στο Β1.7. Πώς να 

συμμετέχεις ενεργά στην κοινωνία σε ποσοστό 76%. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες 
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δηλώνουν ότι δεν έχουν αποκτήσει καθόλου γνώσεις στο B1.4. Πώς να βοηθήσεις 

στην επίτευξη της αειφορίας σε ποσοστό 16,8%, στο B1.6. Πώς να αντιμετωπιστούν 

οι δομικές αιτίες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης (ρίζα του προβλήματος) σε 

ποσοστό 18%, στο B1.8. Πώς να προωθηθεί η δικαιοσύνη μέσα σε μια γενεά και η 

δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών σε ποσοστό 14,4%, στο B1.9. Πώς να δρας και να 

δικτυώνεσαι σε τοπικό επίπεδο σε ποσοστό 13,8%, στο B1.10. Πώς να δρας και να 

δικτυώνεσαι σε εθνικό επίπεδο σε ποσοστό 26,3% και στο B1.11. Πώς να δρας και να 

δικτυώνεσαι σε παγκόσμιο επίπεδο σε ποσοστό 35,9%.  

Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με 

βάση την απόκτηση γνώσης για περιβαλλοντικά θέματα. 

 Καθόλου Σε μικρό βαθμό Σε μέτριο βαθμό Σε μεγάλο βαθμό 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Β1.1 2 1.2% 34 20.4% 87 52.1% 44 26.3% 

Β1.2 5 3.0% 44 26.3% 87 52.1% 31 18.6% 

Β1.3 8 4.8% 38 22.8% 72 43.1% 49 29.3% 

Β1.4 28 16.8% 66 39.5% 58 34.7% 15 9.0% 

Β1.5 13 7.8% 50 29.9% 63 37.7% 41 24.6% 

 Β1.6 30 18.0% 70 41.9% 50 29.9% 17 10.2% 

Β1.7 1 0.6% 39 23.4% 76 45.5% 51 30.5% 

Β1.8 24 14.4% 56 33.5% 63 37.7% 24 14.4% 

Β1.9 23 13.8% 62 37.1% 59 35.3% 23 13.8% 

Β1.10 44 26.3% 74 44.3% 38 22.8% 11 6.6% 

Β1.11 60 35.9% 65 38.9% 36 21.6% 6 3.6% 

Σημείωση: Β1.1 Πώς να συμβάλλεις στην πρόληψη περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

Β1.2 Πώς να συμβάλλεις στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, Β1.3 Πώς να 

αναπτύξεις μια υγιή σχέση με τη φύση, Β1.4 Πώς να βοηθήσεις στην επίτευξη της 

αειφορίας, Β1.5 Ποια είναι τα Περιβαλλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη, Β1.6 Πώς να αντιμετωπιστούν οι δομικές αιτίες της 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης (ρίζα του προβλήματος), Β1.7 Πώς να συμμετέχεις 

ενεργά στην κοινωνία, Β1.8 Πώς να προωθηθεί η δικαιοσύνη μέσα σε μια γενεά και η 

δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, Β1.9 Πώς να δρας και να δικτυώνεσαι σε τοπικό 

επίπεδο, Β1.10 Πώς να δρας και να δικτυώνεσαι σε εθνικό επίπεδο, Β1.11 Πώς να 

δρας και να δικτυώνεσαι σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

  Στον επόμενο πίνακα, τον πίνακα 6 παρουσιάζεται η δεύτερη ερώτηση (Β2), 

όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν πόσο σημαντικές θεωρούν τις 

συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τον περιβαλλοντικό πολίτη, την αντιληπτή 

σημασία επιμέρους συμπεριφορών για τον περιβαλλοντικό πολίτη. Η πλειονότητα 

των φοιτητών (άνω του 80%) δηλώνουν ότι οι συμπεριφορές για τον περιβαλλοντικό 
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πολίτη είναι αρκετά ή πολύ σημαντικές, όπως στην πρόταση Β2.1. Ψηφίζω σε κάθε 

εθνική εκλογή με ποσοστό 85,9%, στην Β2.3. Ενημερώνομαι για περιβαλλοντικά 

ζητήματα από την εφημερίδα, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή το διαδίκτυο με 

ποσοστό 96,4%, στην Β2.5. Συμμετέχω σε περιβαλλοντικές συζητήσεις με ποσοστό 

88,6%.  Εξαίρεση αποτελούν οι συμπεριφορές B2.2. Συμμετέχω σε ένα πολιτικό 

κόμμα και B2.4. Δείχνω σεβασμό στους εκπροσώπους της κυβέρνησης, οι οποίες 

θεωρούνται ελάχιστα ή και καθόλου σημαντικές σε ποσοστό 85,6% και 47,9% 

αντίστοιχα. 

Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με 

βάση την σημασία των συμπεριφορών για τον περιβαλλοντικό πολίτη. 

 Καθόλου 

σημαντική 

Όχι τόσο 

σημαντική 

Αρκετά σημαντική Πολύ σημαντική 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

B2.1 3 1.8% 21 12.6% 39 23.4% 104 62.3% 

B2.2 46 27.5% 97 58.1% 17 10.2% 7 4.2% 

B2.3 0 0.0% 6 3.6% 69 41.3% 92 55.1% 

B2.4 21 12.6% 59 35.3% 61 36.5% 26 15.6% 

B2.5 1 0.6% 18 10.8% 78 46.7% 70 41.9% 

B2.6 0 0.0% 5 3.0% 29 17.4% 133 79.6% 

B2.7 1 0.6% 5 3.0% 39 23.4% 122 73.1% 

B2.8 2 1.2% 8 4.8% 49 29.3% 108 64.7% 

B2.9 6 3.6% 8 4.8% 48 28.7% 105 62.9% 

B2.10 9 5.4% 28 16.8% 67 40.1% 63 37.7% 

B2.11 7 4.2% 17 10.2% 62 37.1% 81 48.5% 

B2.12 6 3.6% 16 9.6% 55 32.9% 90 53.9% 

Σημείωση: B2.1 Ψηφίζω σε κάθε εθνική εκλογή, B2.2 Συμμετέχω σε ένα πολιτικό 

κόμμα, B2.3 Ενημερώνομαι για περιβαλλοντικά ζητήματα από την εφημερίδα, το 

ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή το διαδίκτυο, B2.4 Δείχνω σεβασμό στους 

εκπροσώπους της κυβέρνησης, B2.5 Συμμετέχω σε περιβαλλοντικές συζητήσεις, 

B2.6 Κάνω προσωπική προσπάθεια για την προστασία των φυσικών πόρων (π.χ. 

μέσω της εξοικονόμησης νερού ή της ανακύκλωσης απορριμμάτων), B2.7 Σέβομαι το 

δικαίωμα των άλλων να έχουν τις δικές τους απόψεις, B2.8 Υποστηρίζω τα άτομα 

που είναι σε χειρότερη θέση από εμένα, B2.9 Συμμετέχω σε δραστηριότητες που 

βοηθούν τους ανθρώπους στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, B2.10 Συμμετέχω σε 

συλλογικές ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον νόμων που πιστεύω ότι είναι άδικοι, 

B2.11 Συμμετέχω σε συλλογικές δραστηριότητες προώθησης των περιβαλλοντικών 

δικαιωμάτων, B2.12 Συμμετέχω σε συλλογικές δραστηριότητες προστασίας του 

περιβάλλοντος. 
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 Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι απαντήσεις του δείγματος στην τρίτη 

ερώτηση (Β3), στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν πόσο καλά 

θα έκαναν συγκεκριμένες δραστηριότητες του περιβαλλοντικού πολίτη. Η 

πλειονότητα των φοιτητών (άνω του 70%) δηλώνει ότι θα μπορούσε να εκτελέσει 

αρκετά ή πολύ καλά τις περισσότερες δραστηριότητες, όπως στην Β3.1. Συζήτηση 

ενός άρθρου εφημερίδων σχετικά με μια περιβαλλοντική διαμάχη με ποσοστό 70,7%, 

Β3.2. Υποστήριξη της άποψής σου σχετικά με ένα αμφιλεγόμενο περιβαλλοντικό 

ζήτημα με ποσοστό 79,7%, Β3.4. Παρακολούθηση μιας τηλεοπτικής συζήτησης 

σχετικά με ένα αμφιλεγόμενο περιβαλλοντικό ζήτημα με ποσοστό 82,6% και την 

Β3.5. Συγγραφή και αποστολή μιας επιστολής ή ενός e-mail σε μια εφημερίδα που 

παρουσιάζει την άποψή σου/σας σε ένα τρέχον περιβαλλοντικό ζήτημα με ποσοστό 

60,5% . Εξαίρεση αποτελούν οι δραστηριότητες B3.3. Οργάνωση ομάδας φοιτητών 

για να επιτευχθούν φιλο-περιβαλλοντικές αλλαγές στο πανεπιστήμιο και B3.6. Ομιλία 

μπροστά στο αμφιθέατρο για ένα περιβαλλοντικό θέμα, τις οποίες οι φοιτητές 

θεωρούν ότι θα εκτελούσαν ελάχιστα ή καθόλου καλά σε ποσοστό 50,9% και 70,7% 

αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 7: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με 

βάση το πόσο καλά πιστεύουν ότι θα κάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες τώρα ως 

φοιτητές και φοιτήτριες. 

 

 Καθόλου καλά Όχι τόσο καλά Αρκετά καλά Πολύ καλά 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

B3.1 4 2.4% 45 26.9% 88 52.7% 30 18.0% 

B3.2 0 0.0% 34 20.4% 97 58.1% 36 21.6% 

B3.3 18 10.8% 67 40.1% 62 37.1% 20 12.0% 

B3.4 3 1.8% 26 15.6% 90 53.9% 48 28.7% 

B3.5 13 7.8% 53 31.7% 69 41.3% 32 19.2% 

B3.6 38 22.8% 80 47.9% 37 22.2% 12 7.2% 

Σημείωση: B3.1 Συζήτηση ενός άρθρου εφημερίδων σχετικά με μια περιβαλλοντική 

διαμάχη, B3.2 Υποστήριξη της άποψής σου σχετικά με ένα αμφιλεγόμενο 

περιβαλλοντικό ζήτημα, B3.3 Οργάνωση ομάδας φοιτητών για να επιτευχθούν φιλο-

περιβαλλοντικές αλλαγές στο σχολείο, B3.4 Παρακολούθηση μιας τηλεοπτικής 

συζήτησης σχετικά με ένα αμφιλεγόμενο περιβαλλοντικό ζήτημα, B3.5 Συγγραφή και 

αποστολή μιας επιστολής ή ενός e-mail σε μια εφημερίδα που παρουσιάζει την 
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άποψή σου/σας σε ένα τρέχον περιβαλλοντικό ζήτημα, B3.6 Ομιλία μπροστά στο 

αμφιθέατρο για ένα περιβάλλον θέμα. 

 Ο επόμενος πίνακας (πίνακας 8), παρουσιάζει την τέταρτη ερώτηση (Β4), που 

οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν τον βαθμό συμφωνίας-διαφωνίας τους 

με δηλώσεις που σχετίζονται με την Αειφορία. Η πλειονότητα των φοιτητών (άνω του 

80%) δηλώνει συμφωνία με τις περισσότερες δηλώσεις όπως στην Β4.2. Πιστεύω ότι 

χρειαζόμαστε αυστηρότερους νόμους και κανονισμούς για την προστασία του 

περιβάλλοντος με ποσοστό 97%, στην Β4.3. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να 

ληφθούν μέτρα κατά των προβλημάτων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος με 

ποσοστό 98,8%, όπως και στην Β4.4. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία 

να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να 

ζήσουν αειφόρα με ποσοστό 100%. Εξαίρεση αποτελεί η δήλωση  B4.1. Πιστεύω ότι 

η χρήση περισσότερων φυσικών πόρων από ό, τι χρειαζόμαστε δεν απειλεί την υγεία 

και την ευημερία των ανθρώπων στο μέλλον, με την οποία οι φοιτητές διαφωνούν σε 

ποσοστό 77,8% και η απάντηση έχει θετικό πρόσημο.  

 

Πίνακας 8: Κατανομή συχνοτήτων φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με βάση 

την σχέση τους με την Αειφορία.  

 Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

B4.1 63 37.7% 67 40.1% 27 16.2% 10 6.0% 

B4.2 1 0.6% 4 2.4% 69 41.3% 93 55.7% 

B4.3 0 0.0% 2 1.2% 57 34.1% 108 64.7% 

B4.4 0 0.0% 0 0.0% 48 28.7% 119 71.3% 

B4.5 1 0.6% 10 6.0% 42 25.1% 114 68.3% 

B4.6 0 0.0% 3 1.8% 12 7.2% 152 91.0% 

B4.7 0 0.0% 6 3.6% 66 39.5% 95 56.9% 

B4.8 1 0.6% 2 1.2% 24 14.4% 140 83.8% 

B4.9 0 0.0% 2 1.2% 44 26.3% 121 72.5% 

Σημείωση: B4.1 Πιστεύω ότι η χρήση περισσότερων φυσικών πόρων από ό,τι 

χρειαζόμαστε δεν απειλεί την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων στο μέλλον, 

B4.2 Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αυστηρότερους νόμους και κανονισμούς για την 

προστασία του περιβάλλοντος, B4.3 Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα 

κατά των προβλημάτων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος, B4.4 Πιστεύω ότι 

όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες και τις 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ζήσουν αειφόρα, B4.5 Πιστεύω ότι εμείς που 
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ζούμε τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι στο μέλλον θα 

απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα ζωής με αυτήν που έχουμε σήμερα, B4.6 Πιστεύω 

ότι οι γυναίκες και οι άνδρες σε όλο τον κόσμο πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση και απασχόληση, B4.7 Πιστεύω ότι οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να 

μειώσουν τη χρήση των συσκευασιών και των ειδών μιας χρήσης, B4.8 Πιστεύω ότι 

είναι σημαντικό να μειωθεί η φτώχεια, B4.9 Πιστεύω ότι οι εταιρείες σε πλούσιες 

χώρες πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους στα φτωχά κράτη τις ίδιες συνθήκες 

με τις πλούσιες χώρες. 

 

 Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 9), παρουσιάζονται τα δεδομένα που έχει 

δώσει η ανάλυση των αποτελεσμάτων όσο αφορά την πέμπτη ερώτηση (Β5). Οι 

συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν τον βαθμό σημαντικότητας 

συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η 

πλειοψηφία των φοιτητών (άνω του 80%) αντιλαμβάνεται ως σημαντικές ή πολύ 

σημαντικές τις δράσεις και πολιτικές Β5.1. Είναι σημαντικό για εμένα να 

αποφεύγεται η περιβαλλοντική ρύπανση με ποσοστό 99,6%, την Β5.12. Είναι 

σημαντικό για εμένα να κάνω πράγματα που μου αρέσουν με ποσοστό 98,8% και την 

Β5.17. Είναι σημαντικό για εμένα να εργάζομαι σκληρά και να είμαι φιλόδοξος με 

ποσοστό 82%. Αντίθετα, οι φοιτητές θεωρούν λίγο ή και καθόλου σημαντικό το  

B5.13.  Είναι σημαντικό για μένα να έχω έλεγχο πάνω στις δράσεις άλλων σε 

ποσοστό 73%, το  B5.14.  Είναι σημαντικό για μένα να έχω εξουσία σε άλλους σε 

ποσοστό 88,6%, το B5.15. Είναι σημαντικό για μένα να επηρεάζω άλλους σε 

ποσοστό 58,1% και το B5.16.  Είναι σημαντικό για μένα να έχω χρήματα και θέσεις 

σε ποσοστό 49,7%.  

Πίνακας 9: Κατανομή συχνοτήτων φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με βάση 

τις στάσεις απέναντι στην περιβαλλοντική πολιτική. 

 Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

B5.1 0 0.0% 1 0.6% 30 18.0% 136 81.4% 

B5.2 0 0.0% 0 0.0% 23 13.8% 144 86.2% 

B5.3 1 0.6% 1 0.6% 18 10.8% 147 88.0% 

B5.4 0 0.0% 8 4.8% 37 22.2% 122 73.1% 

B5.5 0 0.0% 3 1.8% 11 6.6% 153 91.6% 

B5.6 0 0.0% 3 1.8% 17 10.2% 147 88.0% 

B5.7 0 0.0% 2 1.2% 16 9.6% 149 89.2% 

B5.8 0 0.0% 2 1.2% 2 1.2% 163 97.6% 

B5.9 2 1.2% 4 2.4% 44 26.3% 117 70.1% 

B5.10 0 0.0% 7 4.2% 66 39.5% 94 56.3% 
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B5.11 0 0.0% 2 1.2% 43 25.7% 122 73.1% 

B5.12 0 0.0% 2 1.2% 27 16.2% 138 82.6% 

B5.13 46 27.5% 76 45.5% 15 9.0% 30 18.0% 

B5.14 96 57.5% 52 31.1% 5 3.0% 14 8.4% 

B5.15 36 21.6% 61 36.5% 49 29.3% 21 12.6% 

B5.16 26 15.6% 57 34.1% 59 35.3% 25 15.0% 

B5.17 7 4.2% 23 13.8% 64 38.3% 73 43.7% 

Σημείωση: B5.1 Είναι σημαντικό για μένα να αποφεύγεται η περιβαλλοντική 

ρύπανση, B5.2  Είναι σημαντικό για μένα να προστατεύεται το περιβάλλον, B5.3  

Είναι σημαντικό για μένα να σεβόμαστε τη φύση, B5.4  Είναι σημαντικό για μένα να 

είμαστε σε ενότητα με τη φύση, B5.5  Είναι σημαντικό για μένα κάθε άνθρωπος να 

έχει ίσες ευκαιρίες, B5.6 Είναι σημαντικό για μένα να φροντίζουμε τους ανθρώπους 

που το έχουν ανάγκη, B5.7  Είναι σημαντικό για μένα κάθε άνθρωπο να τον 

μεταχειριζόμαστε με δικαιοσύνη, B5.8  Είναι σημαντικό για μένα να μην υπάρχει 

πόλεμος ή συγκρούσεις, B5.9  Είναι σημαντικό για μένα να είμαι χρήσιμος για τους 

άλλους, B5.10 Είναι σημαντικό για μένα να διασκεδάζω, B5.11 Είναι σημαντικό για 

μένα να απολαμβάνω τις χαρές της ζωής, B5.12 Είναι σημαντικό για μένα να κάνω 

πράγματα που μου αρέσουν, B5.13  Είναι σημαντικό για μένα να έχω έλεγχο πάνω 

στις δράσεις άλλων, B5.14  Είναι σημαντικό για μένα να έχω εξουσία σε άλλους, 

B5.15 Είναι σημαντικό για μένα να επηρεάζω άλλους, B5.16  Είναι σημαντικό για 

μένα να έχω χρήματα και θέσεις, B5.17 Είναι σημαντικό για μένα να εργάζομαι 

σκληρά και να είμαι φιλόδοξος. 

Αυτός είναι ο τελευταίος πίνακας που αφορά τις απαντήσεις των φοιτητών και 

φοιτητριών του δείγματος στην δεύτερη ενότητα (Β) που αναφέρεται στις 

συμπεριφορές και τις ικανότητες του περιβαλλοντικού πολίτη που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις που σχετίζονται με τις γνώσεις, αντιλήψεις, τις δεξιότητες, τις 

συμπεριφορές, τις αξίες των φοιτητών και φοιτητριών. Οι επόμενες ερωτήσεις 

αφορούν την τρίτη ενότητα (Γ) που εξετάζει το ερωτηματολόγιο, που είναι οι 

προθέσεις για δράση των φοιτητών και φοιτητριών στο μέλλον ως περιβαλλοντικοί 

πολίτες. 

  Στον επόμενο πίνακα, τον πίνακα 10, παρουσιάζεται η έκτη ερώτηση (Γ1), 

όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν πόσο πιθανό είναι να 

συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του πανεπιστημίου που σχετίζονται με το 

περιβάλλον. Το 86,8% θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό Γ1.1. Να συμμετάσχει σε ομάδα 

φοιτητών που ασχολούνται με κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα, το 64,1%  Γ1.2. Σε 

περιβαλλοντικές συζητήσεις σε μια συνέλευση φοιτητών, το 58,1% στη Γ1.3. 

Συγγραφή άρθρων για τη φοιτητική εφημερίδα σχετικά με ένα περιβαλλοντικό 

ζήτημα και το 62,3% σε οργάνωση ομάδας φοιτητών με σκοπό την επίτευξη φιλο-

περιβαλλοντικών αλλαγών μέσα στο πανεπιστήμιο. 

Πίνακας 10: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με 

βάση την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του πανεπιστημίου. 
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 Σίγουρα ΔΕΝ θα το 

έκανα αυτό 

Πιθανό να ΜΗΝ το 

έκανα αυτό 

Πιθανό να το 

έκανα αυτό 

Σίγουρα θα το 

έκανα αυτό 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Γ1.1 1 0.6% 21 12.6% 92 55.1% 53 31.7% 

Γ1.2 10 6.0% 50 29.9% 75 44.9% 32 19.2% 

Γ1.3 10 6.0% 60 35.9% 67 40.1% 30 18.0% 

Γ1.4 18 10.8% 45 26.9% 65 38.9% 39 23.4% 

Σημείωση: Γ1.1 Συμμετοχή σε ομάδα φοιτητών που ασχολούνται με περιβαλλοντικό 

ζήτημα με το οποίο συμφωνείτε, Γ1.2  Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές συζητήσεις σε 

μια συνέλευση φοιτητών, Γ1.3 Συμμετοχή στη συγγραφή άρθρων για τη φοιτητική 

εφημερίδα σχετικά με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, Γ1.4 Οργάνωση ομάδας φοιτητών 

με σκοπό την επίτευξη φιλο-περιβαλλοντικών αλλαγών μέσα στο πανεπιστήμιο 

 

 Ο επόμενος πίνακας (πίνακας 11) αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

σχετικά με την όγδοη ερώτηση (Γ2) , οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν 

πόσο πιθανό είναι να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες εκτός του πανεπιστημίου που 

σχετίζονται με το περιβάλλον. Η πλειονότητα των φοιτητών (άνω του 80%) είναι 

πολύ πιθανό να συμμετάσχει στη δραστηριότητα Γ2.1. Συζήτηση με άλλους σχετικά 

με τις απόψεις σου για τα περιβαλλοντικά θέματα και στη δραστηριότητα με ποσοστό 

91,6% και την Γ2.8. Επιλογή για αγορά ορισμένων προϊόντων για την υποστήριξη της 

κοινωνικής δικαιοσύνης (π.χ. «δίκαιο εμπόριο» - «fair trade”) με ποσοστό 86,8%. 

Αντίθετα, πάνω από το 70% των συμμετεχόντων δεν είναι πιθανό να συμμετάσχουν 

στις δραστηριότητες Γ2.9. Γράψιμο με σπρέι σε τοίχους σλόγκαν διαμαρτυρίας 

σχετικά με το περιβάλλον, Γ2.10. Διαμαρτυρία στο δρόμο με κλείσιμο της 

κυκλοφορίας για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, και Γ2.11. Κατάληψη σε δημόσια 

κτίρια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα.  

Πίνακας 11: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος με 

βάση την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες εκτός του πανεπιστημίου.  

 Σίγουρα ΔΕΝ θα το 

έκανα αυτό 

Πιθανό να ΜΗΝ το 

έκανα αυτό 

Πιθανό να το 

έκανα αυτό 

Σίγουρα θα το 

έκανα αυτό 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Γ2.1 1 0.6% 13 7.8% 76 45.5% 77 46.1% 

Γ2.2 8 4.8% 67 40.1% 62 37.1% 30 18.0% 

Γ2.3 15 9.0% 42 25.1% 79 47.3% 31 18.6% 

Γ2.4 7 4.2% 44 26.3% 73 43.7% 43 25.7% 

Γ2.5 11 6.6% 46 27.5% 73 43.7% 37 22.2% 

Γ2.6 17 10.2% 60 35.9% 65 38.9% 25 15.0% 

Γ2.7 11 6.6% 43 25.7% 74 44.3% 39 23.4% 

Γ2.8 4 2.4% 18 10.8% 81 48.5% 64 38.3% 

Γ2.9 95 56.9% 40 24.0% 20 12.0% 12 7.2% 

Γ2.10 76 45.5% 50 29.9% 30 18.0% 11 6.6% 
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Γ2.11 89 53.3% 47 28.1% 22 13.2% 9 5.4% 

Σημείωση: Γ2.1  Συζήτηση με άλλους σχετικά με τις απόψεις σου για τα 

περιβαλλοντικά θέματα, Γ2.2  Επικοινωνία με ένα «εκλεγμένο αντιπρόσωπο» για 

άσκηση πίεσης για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, Γ2.3  Λαμβάνω μέρος σε μια 

ειρηνική πορεία ή συλλαλητήριο για το περιβάλλον, Γ2.4  Συλλογή υπογραφών για 

μια έκκληση/αίτηση/αναφορά (Petition) για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, Γ2.5 

Συμβολή σε ένα διαδικτυακό (online) φόρουμ συζήτησης σχετικά με περιβαλλοντικά 

ζητήματα, Γ2.6 Οργάνωση μιας ομάδας στο διαδίκτυο για να λάβει θέση σε ένα 

αμφιλεγόμενο περιβαλλοντικό ζήτημα, Γ2.7 Συμμετοχή σε μια διαδικτυακή (online) 

εκστρατεία για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, Γ2.8  Επιλογή για αγορά ορισμένων 

προϊόντων για την υποστήριξη της κοινωνικής δικαιοσύνης (π.χ. «δίκαιο εμπόριο» - 

«fair trade”), Γ2.9  Γράψιμο με σπρέι σε τοίχους σλόγκαν διαμαρτυρίας σχετικά με το 

περιβάλλον, Γ2.10  Διαμαρτυρία στο δρόμο με κλείσιμο της κυκλοφορίας για ένα 

περιβαλλοντικό ζήτημα, Γ2.11 Κατάληψη σε δημόσια κτίρια ως ένδειξη 

διαμαρτυρίας για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. 

 

 Στον πίνακα 12, παρουσιάζεται η ένατη ερώτηση (Γ3) , όπου οι 

συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν σε ποιο βαθμό είναι πιθανό να αναλάβουν 

δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον ώστε να λειτουργήσουν ως παράγοντες αλλαγής. 

Το 98,2% δηλώνει πως Γ3.1. Είναι πιθανό να προσπαθήσει να αλλάξει την κοινωνία 

και το περιβάλλον προς το καλύτερο, το 91,6% Γ3.2. Να εκπαιδεύσει συμφοιτητές 

και συνομήλικες για να συμπεριφέρονται πιο φιλικά προς το περιβάλλον και το 

80,2% να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα και στις δράσεις που θα ακολουθήσουν.  

Πίνακας 12: Κατανομή συχνοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών του δείγματος σε 

σχέση με την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ως παράγοντες αλλαγής. 

 Σίγουρα ΔΕΝ θα το 

έκανα αυτό 

Πιθανό να ΜΗΝ το 

έκανα αυτό 

Πιθανό να το 

έκανα αυτό 

Σίγουρα θα το 

έκανα αυτό 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Γ3.1 0 0.0% 3 1.8% 51 30.5% 113 67.7% 

Γ3.2 2 1.2% 7 4.2% 64 38.3% 94 56.3% 

Γ3.3 7 4.2% 26 15.6% 81 48.5% 53 31.7% 

Σημείωση: Γ3.1 Προσπαθώ να αλλάξω την κοινωνία και το περιβάλλον προς το 

καλύτερο, Γ3.2 Εκπαιδεύω τους συμφοιτητές μου και τους συνομήλικες για να 

συμπεριφέρονται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, Γ3.3 Συμμετέχω στη Λήψη 

Αποφάσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και στις δράσεις που θα 

ακολουθήσουν. 
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3.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Υλοποιήθηκε ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) με μέθοδο περιστροφής 

Varimax (Field, 2016)με εξαγωγή εννέα παραγόντων σύμφωνα με τους 

κατασκευαστές του ερωτηματολογίου (Hadjichambis & Hadjichambi, 2020). Η 

επάρκεια του δείγματος και ο έλεγχος σφαιρικότητας ήταν ικανοποιητικοί 

(KMO=0.710, χ
2
(3160)=8562.428, p<0.001). Οι εννέα συνιστώσες-ερωτήσεις 

εξηγούν το 52,17% της μεταβλητότητας στις αρχικές 80 μεταβλητές. Ο πίνακας με τις 

φορτίσεις των μεταβλητών στις συνιστώσες μετά την περιστροφή Varimax. 

Παρατηρείται ότι οι συνιστώσες που προκύπτουν δεν αντιστοιχούν στους 

θεωρητικούς παράγοντες των Hadjichambis & Hadjichambi (2020). Δεδομένου ότι η 

παραγοντική δομή του εργαλείου δεν έχει διερευνηθεί βιβλιογραφικά, και στη 

συγκεκριμένη έρευνα το δείγμα περιορίζει τα συμπεράσματα που μπορούν να 

εξαχθούν σχετικά με τη δομή (Field, 2016), η ανάλυση στο εξής θα βασιστεί στους 

θεωρητικούς παράγοντες, όπως αυτοί έχουν παρουσιαστεί από τους κατασκευαστές 

(Hadjichambis & Hadjichambi, 2020).  

  Λαμβάνοντας υπόψη και τα 80 στοιχεία του ερωτηματολογίου, οι δείκτες 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha ανά παράγοντα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. 

Παρατηρείται ότι οι παράγοντες Συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F5(Β4)) 

και Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)) έχουν Cronbach’s alpha μικρότερο του 0.7 το οποίο 

αποτελεί και το επιθυμητό όριο αξιοπιστίας (Hadjichambis & Hadjichambi, 2020). 

Πίνακας 13: Υπολογισμός δείκτη αξιοπιστίας ανά παράγοντα (80 στοιχεία). 

Παράγοντες Στοιχεία Cronbach’s alpha 

Παρελθοντικές δράσεις ως 

περιβαλλοντικός πολίτης (F1(A1)) 

7 0.825 

Γνώσεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη 

(F2(B1)) 

11 0.907 

Αντιλήψεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη 

(F3(B2)) 

12 0.813 

Δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη 

(F4(B3))  

6 0.775 

Συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού 

πολίτη (F5(B4))  

9 0.637 

Αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F6(B5)) 17 0.827 

Μελλοντικές δράσεις μέσα στο 

πανεπιστήμιο (F7(Γ1)) 

4 0.764 

Μελλοντικές δράσεις έξω από το 

πανεπιστήμιο (F8(Γ2)) 

11 0.819 
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Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)) 3 0.642 

 

Με στόχο τη βελτίωση του Cronbach’s alpha στον παράγοντα Συμπεριφορές 

ενός πολίτη (F5(Β4)) εξετάζουμε την πιθανότητα αφαίρεσης κάποιων στοιχείων, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η σημαντικότερη βελτίωση στον δείκτη αξιοπιστίας 

Cronbach’s alpha (από 0,637 σε 0,792) προκαλείται από την αφαίρεση του στοιχείου 

B4.1.  

Στοιχείο-Σύνολο στατιστικών 

 Μέση 

κλίμακα εάν 

το στοιχείο 

διαγραφεί 

Διακύμανση 

κλίμακας εάν 

το στοιχείο 

διαγραφεί 

Διορθωμένο 

στοιχείο-

Συνολική 

συσχέτιση 

Cronbach's 

Alpha εάν το 

στοιχείο 

διαγραφεί 

B4.1 29.43 6.813 -.213 .792 

B4.2 27.81 5.321 .357 .599 

B4.3 27.70 5.223 .487 .572 

B4.4 27.62 5.574 .387 .597 

B4.5 27.72 4.863 .487 .562 

B4.6 27.44 5.562 .532 .581 

B4.7 27.80 5.075 .473 .570 

B4.8 27.52 5.408 .462 .582 

B4.9 27.62 5.297 .490 .574 

 

Ομοίως, με στόχο τη βελτίωση του Cronbach’s alpha στον παράγοντα 

Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3))  εξετάζουμε την πιθανότητα αφαίρεσης κάποιων 

στοιχείων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα βελτίωσης με την αφαίρεση κάποιου στοιχείου.  

 

     Στοιχείο-Σύνολο στατιστικών 

 Μέση 

κλίμακα εάν 

το στοιχείο 

διαγραφεί 

Διακύμανση 

κλίμακας εάν 

το στοιχείο 

διαγραφεί 

Διορθωμένο 

στοιχείο-

Συνολική 

συσχέτιση 

Cronbach's 

Alpha εάν το 

στοιχείο 

διαγραφεί  

Γ3.1 6.57 1.439 .478 .545 

Γ3.2 6.74 1.255 .437 .565 

Γ3.3 7.16 .903 .492 .516 

 

Παρά το γεγονός ότι η επιθυμητή αξιοπιστία είναι 0.7, σε περιπτώσεις όπως η 

παρούσα έρευνα, όπου το δείγμα είναι περιορισμένο (Ν=167) και σε κάποιους 
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παράγοντες ο αριθμός των στοιχείων είναι μικρός (π.χ. Agents of Change με τρία 

στοιχεία), ο δείκτης αξιοπιστίας που είναι μεγαλύτερος του 0.6 χαρακτηρίζεται ως 

αποδεκτός στη βιβλιογραφία (Bujang, Omar & Baharum, 2018; Morera & Stokes, 

2016). 

  Στη συνέχεια υλοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων με τη μέθοδο PCA(ανάλυση 

κύριων συνιστωσών)σε κάθε παράγοντα ξεχωριστά (Hadjichambis & Hadjichambi, 

2020, Table 3). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε δύο πίνακες. Ο πίνακας 14 

περιλαμβάνει τις τιμές για τον δείκτη ΚΜΟ και τον έλεγχο του Bartlett, που δείχνουν 

την επάρκεια των δεδομένων για την ανάλυση παραγόντων και τη σφαιρικότητα, 

αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης KMO αναφέρεται στο ποσοστό της 

διακύμανσης που είναι κοινή σε όλα τα στοιχεία που εισάγονται στην ανάλυση. Η 

τιμή του ΚΜΟ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 0,5 ώστε κάθε παράγοντας να 

ενσωματώνει την πληροφορία από επαρκή αριθμό στοιχείων. Επιπλέον, ο έλεγχος του 

Bartlett θα πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικός για να θεωρήσουμε ότι ο πίνακας 

συσχετίσεων των στοιχείων μπορεί να υποβληθεί σε ανάλυση παραγόντων. Οι εν 

λόγω προϋποθέσεις ισχύουν και για τους εννέα παράγοντες του ερωτηματολογίου, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 14.  

Πίνακας 14: Επάρκεια δείγματος και έλεγχος σφαιρικότητας. 

Παράγοντες ΚΜΟ 

Ανάλυση 

παραγόντων 

Τεστ του Bartlett για την 

σφαιρικότητα 

  Approx. 

Chi-Square 

df p-value 

Παρελθοντικές δράσεις ως 

περιβαλλοντικός πολίτης (F1(Α1)) 

0.819 428.276 21 <0.001 

Γνώσεις για έναν περιβαλλοντικό 

πολίτη (F2(Β1)) 

0,872 1078,930 55 <0.001 

Αντιλήψεις για έναν 

περιβαλλοντικό πολίτη (F3(Β2)) 

0,781 825,417 66 <0.001 

Δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού 

πολίτη (F4(Β3))  

0,773 254,263 15 <0.001 

Συμπεριφορές ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F5(Β4))  

0,815 394,321 36 <0.001 

Αξίες ενός περιβαλλοντικού 

πολίτη (F6(Β5)) 

0,829 1323,689 136 <0.001 

Μελλοντικές δράσεις μέσα στο 

πανεπιστήμιο(F7(Γ1)) 

0,713 175,824 6 <0.001 

Μελλοντικές δράσεις έξω από το 0,767 832,500 55 <0.001 
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πανεπιστήμιο (F8(Γ2)) 

Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)) 0,654 69,069 3 <0.001 

 

Στο πίνακα 15 παρουσιάζονται οι ιδιοτιμές (Eigenvalues) και το ποσοστό της 

διακύμανσης που ερμηνεύεται από κάθε παράγοντα. Οι ιδιοτιμές είναι μεγαλύτερες 

του 2 για όλους τους παράγοντες εκτός από τον ένατο (Παράγοντας αλλαγής) όπου η 

ιδιοτιμή είναι 1,783. Επίσης, οι περισσότεροι παράγοντες εξηγούν πάνω από το 40% 

της διακύμανσης των αντίστοιχων στοιχείων, με εξαίρεση τον παράγοντα (F3(Β2)) 

Αντιλήψεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη που εξηγεί 35,78%, (F5(Β4)) 

Συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού πολίτη με 38,85%, (F6(Β5)) Αξίες ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη με 33,79% και (F8(Γ2)) Μελλοντικές δράσεις έξω από το 

πανεπιστήμιο 36,14%.  

Πίνακας 15: Ιδιοτιμές και ποσοστό διακύμανσης (80 στοιχεία). 

Παράγοντες Ιδιοτιμές Ποσοστό (%) 

διακύμανσης 

Παρελθοντικές δράσεις ως 

περιβαλλοντικός πολίτης (F1(Α1)) 

3,601 51,442 

Γνώσεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη 

(F2(Β1)) 

5,179 51,987 

Αντιλήψεις για έναν περιβαλλοντικό 

πολίτη (F3(Β2)) 

4,293 35,775 

Δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη 

(F4(Β3))  

2,851 47,517 

Συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού 

πολίτη (F5(Β4))  

3,496 38,846 

Αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F6(Β5)) 5,743 33,785 

Μελλοντικές δράσεις μέσα στο 

πανεπιστήμιο (F7(Γ1)) 

2,377 59,437 

Μελλοντικές δράσεις έξω από το 

πανεπιστήμιο (F8(Γ2)) 

3,975 36,136 

Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)) 1,783 59,434 
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3.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ECQ 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι περιγραφικοί δείκτες για κάθε παράγοντα 

του ECQ (Environmental Citizenship Questionnaire). Από τις μέσες τιμές γίνεται 

αντιληπτό ότι οι φοιτητές έχουν υψηλά σκορ στους παράγοντες του 

ερωτηματολογίου. Ειδικότερα πολύ υψηλά σκορ εμφανίζονται στους παράγοντες 

Παρελθοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικός πολίτης (F1(Α1)), Συμπεριφορές ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F5(Β4)), Αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F6(Β5)) και 

Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)) ενώ τα χαμηλότερα σκορ παρουσιάζονται στους 

παράγοντες Γνώσεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη (F2(Β1)) και Μελλοντικές 

δράσεις έξω από το πανεπιστήμιο(F8(Γ2)). Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η 

κωδικοποίηση των στοιχείων του πρώτου παράγοντα (F1(Α1)) είναι αντίστροφη σε 

σχέση με τους υπόλοιπους παράγοντες, γεγονός που σημαίνει ότι τα υψηλότερα σκορ 

δηλώνουν χαμηλότερη συμμετοχή σε δραστηριότητες οργανισμών και ομάδων εκτός 

πανεπιστημίου, στην προ covid-19 εποχή, οι οποίες να σχετίζονται με το περιβάλλον.  

Πίνακας 16: Περιγραφικοί δείκτες ανά παράγοντα-διάσταση του ECQ. 

 M  SD Median Min Max Range 
Theoretical 

range 

 Παρελθοντικές 

δράσεις ως 

περιβαλλοντικός 

πολίτης(F1(Α1)) 

2.7340 .35060 2.8571 1.43 3.00 1.57 1-3 

Γνώσεις για έναν 

περιβαλλοντικό 

πολίτη (F2(Β1)) 

2.5852 .60628 2.4545 1.18 4.00 2.82 1-4 

Αντιλήψεις για 

έναν 

περιβαλλοντικό 

πολίτη (F3(Β2)) 

3.2540 .41655 3.3333 1.92 4.00 2.08 1-4 

Δεξιότητες ενός 

περιβαλλοντικού 

πολίτη (F4(Β3)) 

2.7216 .53412 2.6667 1.17 4.00 2.83 1-4 

Συμπεριφορές 

ενός 

περιβαλλοντικού 

πολίτη (F5(Β4)) 

3.4817 .28566 3.5556 2.44 4.00 1.56 1-4 

Αξίες ενός 

περιβαλλοντικού 

πολίτη (F6(Β5)) 

3.3744 .32286 3.3529 2.12 4.00 1.88 1-4 
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Μελλοντικές 

δράσεις μέσα στο 

πανεπιστήμιο 

(F7(Γ1)) 

2.8503 .62759 2.75 1.25 4.00 2.75 1-4 

Μελλοντικές 

δράσεις έξω από 

το πανεπιστήμιο 

(F8(Γ2)) 

2.5863 .50406 2.6364 1.36 3.91 2.55 1-4 

Παράγοντας 

αλλαγής (F9(Γ3)) 
3.4112 .50426 3.3333 2.00 4.00 2 1-4 

 

Έγινε έλεγχος κανονικής κατανομής με το Shapiro-Wilk και τα αποτελέσματα 

των ελέγχων καθώς και τα ιστογράμματα των νέων μεταβλητών ανά παράγοντα. 

Δεδομένου ότι για τη πλειονότητα των μεταβλητών το αποτέλεσμα του Shapiro-Wilk 

είναι στατιστικά σημαντικό, αποδεχόμαστε ότι οι κατανομές δεν είναι κανονικές και 

χρησιμοποιούμε μη παραμετρικά τεστ για την περαιτέρω διερεύνησή τους (Field, 

2016). Με βάση τη μη κανονικότητα, επιλέγουμε τον υπολογισμό του συντελεστή 

συσχέτισης Spearman για τον εντοπισμό των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων 

(Πίνακας 17).  

  Στατιστικά σημαντικές και ισχυρές συσχετίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01 παρουσιάζονται μεταξύ των παραγόντων μελλοντικές δράσεις μέσα στο 

πανεπιστήμιο (F7(Γ1)) και μελλοντικές δράσεις έξω από το πανεπιστήμιο (F8(Γ2)) 

(r=0.620, N=167, p<0.01) καθώς και μεταξύ των παραγόντων μελλοντικές δράσεις 

μέσα στο πανεπιστήμιο (F7(Γ1)) και παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)) (r=0.549, N=167, 

p<0.01). Συσχετίσεις μέτριας ισχύος εμφανίζονται μεταξύ των παραγόντων 

μελλοντικές δράσεις έξω από το πανεπιστήμιο (F8(Γ2)) και παράγοντας αλλαγής 

(F9(Γ3)) (r=0.493, N=167, p<0.01), συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού πολίτη 

(F5(Β4)) και Αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F6(Β5)) (r=0.344, N=167, p<0.01), 

μελλοντικές δράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο (F7(Γ1)) και δεξιότητες ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F4(Β3)) (r=0.459, N=167, p<0.01), δεξιότητες ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F4(Β3)) και μελλοντικές δράσεις έξω από το πανεπιστήμιο 

(F8(Γ2)) (r=0.354, N=167, p<0.01), αντιλήψεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη 

(F3(Β2)) και αξίες για έναν περιβαλλοντικό πολίτη (F6(Β5))(r=0.403, N=167, p<0.01), 

αντιλήψεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη (F3(Β2)) και μελλοντικές δράσεις έξω από 

το πανεπιστήμιο (F8(Γ2)) (r=0.332, N=167, p<0.01), γνώσεις για έναν περιβαλλοντικό 

πολίτη (F2(Β1)) και δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F4(Β3))(r=0.384, N=167, 

p<0.01), μελλοντικές δράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο (F7(Γ2)) και παρελθοντικές 

δράσεις ως περιβαλλοντικός πολίτης (F1(Α1)) (r=0.325, N=167, p<0.01).  
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Πίνακας 17: Συντελεστής συσχέτισης Spearman μεταξύ των παραγόντων. 

 F1(Α1) F2(Β1) F3(Β2) F4(Β3) F5(Β4) F6(Β5) F7(Γ1) F8(Γ2) F9(Γ3) 

F1(Α1) 1         

F2(Β1) -

.231*

* 

1        

F3(Β2) -0.101 .165* 1       

F4(Β3) -

.283*

* 

.384*

* 

.275*

* 

1      

F5(Β4) -0.068 0.056 .276*

* 

0.069 1     

F6(Β5) -0.004 0.125 .403*

* 

0.129 .344*

* 

1    

F7(Γ1) -

.325*

* 

0.133 .283*

* 

.459*

* 

.229*

* 

.161* 1   

F8(Γ2) -

.251*

* 

0.104 .332*

* 

.354*

* 

.217*

* 

.259*

* 

.620*

* 

1  

F9(Γ3) -

.307*

* 

0.103 .238*

* 

.267*

* 

.234*

* 

.210*

* 

.549*

* 

.493*

* 

1 

Σημείωση: 1)**p<0.01, *p<0.05, 2) Παρελθοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικός 

πολίτης(F1(Α1)), Γνώσεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη (F2(Β1)), Αντιλήψεις για 

έναν περιβαλλοντικό πολίτη (F3(Β2)), Δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη 

(F4(Β3)), Συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F5(Β4)), Αξίες ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F6(Β5)), Μελλοντικές δράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο 

(F7(Γ1)), Μελλοντικές δράσεις έξω από το πανεπιστήμιο (F8(Γ2)), Παράγοντας 

αλλαγής (F9(Γ3)). 
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3.5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΤΟΥ ECQ 

 Υλοποιήθηκε έλεγχος διαφορών μεταξύ των δύο φύλων (Πίνακας 15) και 

αστικής – αγροτικής περιοχής (Πίνακας 16) στα σκορ των παραγόντων του ECQ με 

το μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney λόγω της μη κανονικότητας των 

εξαρτημένων μεταβλητών (Field, 2016). Βρέθηκε μια σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο φύλων στην περιοχή Αντιλήψεις για τον περιβαλλοντικό πολίτη (F3 (B2.1 Ψηφίζω 

σε κάθε εθνική εκλογή, B2.2 Συμμετέχω σε ένα πολιτικό κόμμα, B2.3 Ενημερώνομαι για 

περιβαλλοντικά ζητήματα από την εφημερίδα, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή το διαδίκτυο, B2.4 

Δείχνω σεβασμό στους εκπροσώπους της κυβέρνησης, B2.5 Συμμετέχω σε περιβαλλοντικές 

συζητήσεις, B2.6 Κάνω προσωπική προσπάθεια για την προστασία των φυσικών πόρων (π.χ. μέσω της 

εξοικονόμησης νερού ή της ανακύκλωσης απορριμμάτων), B2.7 Σέβομαι το δικαίωμα των άλλων να 

έχουν τις δικές τους απόψεις, B2.8 Υποστηρίζω τα άτομα που είναι σε χειρότερη θέση από εμένα, B2.9 

Συμμετέχω σε δραστηριότητες που βοηθούν τους ανθρώπους στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, B2.10 

Συμμετέχω σε συλλογικές ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον νόμων που πιστεύω ότι είναι άδικοι, B2.11 

Συμμετέχω σε συλλογικές δραστηριότητες προώθησης των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, B2.12 

Συμμετέχω σε συλλογικές δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος.)), όπου οι γυναίκες 

φαίνεται να έχουν υψηλότερο σκορ από τους άνδρες (Asymp. Sig. (2-tailed): 0.044< 

0.05). Πέρα από αυτήν, καμία άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ούτε 

μεταξύ των περιοχών δεν βρέθηκε. 

Πίνακας 18: Έλεγχος διαφορών μεταξύ των δύο φύλων στα σκορ των παραγόντων 

του ECQ. 

Φύλο 

 

F1(Α1) F2(Β1) F3(Β2) F4(Β3) F5(Β4) F6(Β5) F7(Γ1) F8(Γ2) F9(Γ3) 

Άνδρας N 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Medi

an 

2.857

1 

2.545

5 

3.166

7 2.5 

3.666

7 

3.529

4 2.75 

2.363

6 

3.666

7 

Rang

e 1.29 1.64 1.75 2.67 1.33 1.47 2.25 2 1.67 

Γυναίκα N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

Medi

an 

2.857

1 

2.454

5 

3.333

3 

2.666

7 

3.555

6 

3.352

9 2.75 

2.636

4 

3.333

3 

Rang

e 1.57 2.82 2.08 2.33 1.56 1.88 2.75 2.55 2 

Mann 

Whitney Z -0.152 

-

0.172 

-

2.018 

-

1.029 

-

1.348 

-

1.626 

-

1.361 

-

0.583 

-

0.984 

Asym

p. 

Sig. 

(2-

tailed

) 0.879 0.864 0.044 0.304 0.178 0.104 0.173 0.56 0.325 

Σημείωση: 1) Παρελθοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικός πολίτης(F1(Α1)), Γνώσεις 

για έναν περιβαλλοντικό πολίτη (F2(Β1)), Αντιλήψεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη 

(F3(Β2)), Δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F4(Β3)), Συμπεριφορές ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F5(Β4)), Αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F6(Β5)), 
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Μελλοντικές δράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο (F7(Γ1)), Μελλοντικές δράσεις έξω από 

το πανεπιστήμιο (F8(Γ2)), Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)). 

 

Πίνακας 19: Έλεγχος διαφορών μεταξύ αστικής και αγροτικής περιοχής στα σκορ 

των παραγόντων του ECQ. 

Τόπος ολοκλήρωσης 

σχολικών 

υποχρεώσεων 

F1(Α1) F2(Β1) F3(Β2) F4(Β3) F5(Β4) F6(Β5) F7(Γ1) F8(Γ2) F9(Γ3) 

1. Αγροτική 

περιοχή  

(> 2000 

κάτοικοι) 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Media

n 

2.857

1 

2.454

5 

3.416

7 2.5 

3.444

4 

3.352

9 2.75 

2.545

5 

3.333

3 

Range 1.29 2.64 1.83 2.83 1.56 1.88 2.75 2.27 2 

2. Αστική 

περιοχή  

(< 2000 

κάτοικοι) 

N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Media

n 

2.857

1 2.5 

3.291

7 

2.833

3 

3.555

6 

3.411

8 2.875 

2.636

4 

3.333

3 

Range 1.57 2.82 2 2.33 1.33 1.47 2.75 2.45 2 

Mann-

Whitney Z -0.81 

-

0.944 

-

1.031 

-

1.168 

-

0.463 

-

0.806 

-

0.961 

-

0.593 

-

1.682 

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 0.418 0.345 0.302 0.243 0.643 0.42 0.337 0.553 0.093 

Σημείωση: 1) Παρελθοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικός πολίτης(F1(Α1)), Γνώσεις 

για έναν περιβαλλοντικό πολίτη (F2(Β1)), Αντιλήψεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη 

(F3(Β2)), Δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F4(Β3)), Συμπεριφορές ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F5(Β4)), Αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F6(Β5)), 

Μελλοντικές δράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο (F7(Γ1)), Μελλοντικές δράσεις έξω από 

το πανεπιστήμιο (F8(Γ2)), Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)). 

Επίσης έγινε έλεγχος συσχέτισης Spearman μεταξύ των παραγόντων και του 

εξαμήνου φοίτησης και δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση. 

  Με στόχο την καλύτερη διερεύνηση της επίδραση του χρόνου φοίτησης 

χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή του έτους φοίτησης. Υλοποιήθηκε έλεγχος διαφορών 

μεταξύ των ετών φοίτησης (Πίνακας 20) στα σκορ των παραγόντων του ECQ με το 

μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis λόγω της μη κανονικότητας των εξαρτημένων 

μεταβλητών (Field, 2016). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p.0014) μεταξύ 

των ετών φοίτησης στον παράγοντα Δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F4(Β3)), 

με τους φοιτητές που φοιτούν στο 3
ο
 ή μεγαλύτερο έτος να παρουσιάζουν υψηλότερο 

σκορ από τους φοιτητές του πρώτου και του δεύτερου έτους (χ
2
=10,678, p=0.014). 
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Πίνακας 20: Έλεγχος διαφορών μεταξύ των ετών φοίτησης στα σκορ των 

παραγόντων του ECQ. 

Έτος 
 

F1(Α1) F2(Β1) F3(Β2) F4(Β3) F5(Β4) F6(Β5) F7(Γ1) F8(Γ2) F9(Γ3) 

1ο έτος 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Median 2.8571 2.4545 3.4167 2.5 3.5556 3.3529 3 2.5455 3.3333 

Range 1.57 2.82 1.92 2.33 1.44 1.88 2.75 2.18 1.67 

2ο έτος 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Median 2.8571 2.3636 3.2917 2.5 3.5556 3.3529 2.75 2.6364 3.3333 

Range 1.29 2.18 1.42 2 1.33 1.41 2.75 2 1.67 

3ο έτος 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Median 2.8571 2.6364 3.25 
2.833

3 
3.4444 3.4118 2.75 2.6364 3.3333 

Range 1.43 2.55 2 2.83 1.56 1.18 2.5 2 1.67 

4ο έτος 

ή 

παραπά

νω 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Median 2.8571 2.6364 3.25 
2.833

3 
3.5556 3.4118 3 2.6364 3.6667 

Range 1.29 2.55 1.58 1.83 1 1.24 2.5 2.27 2 

Kruskal 

- Wallis 

χ
2
 1.095 7.239 0.624 

10.67

8 
1.106 4.724 2.102 2.51 0.076 

Asymp. 

Sig 
0.778 0.065 0.891 0.014 0.776 0.193 0.552 0.473 0.995 

Σημείωση: 1) Παρελθοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικός πολίτης(F1(Α1)), Γνώσεις 

για έναν περιβαλλοντικό πολίτη (F2(Β1)), Αντιλήψεις για έναν περιβαλλοντικό πολίτη 

(F3(Β2)), Δεξιότητες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F4(Β3)), Συμπεριφορές ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F5(Β4)), Αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F6(Β5)), 

Μελλοντικές δράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο (F7(Γ1)), Μελλοντικές δράσεις έξω από 

το πανεπιστήμιο (F8(Γ2)), Παράγοντας αλλαγής (F9(Γ3)). 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Μέσα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας φανερώνεται πως η έννοια της 

Περιβαλλοντικής Πολιτότητας δεν έχει ερμηνευθεί πλήρως λόγω της πολυδιάστατης 

και  πολυπαραγοντικής φύσης της. Σε πολλές έρευνες έχει φανερωθεί πως η 

περιβαλλοντική πολιτότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το φύλο, η 

ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και διάφορους άλλους. Επίσης, βαρυσήμαντο ρόλο 

στην ορθή κατανόηση και πρακτική του όρου αυτού παίζει η εκπαίδευση και οι 

εκπαιδευτικοί. Σε πολλές έρευνες φαίνεται πως η ελλιπής γνωστική επάρκεια των 

εκπαιδευτικών και το ακατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον επηρεάζουν κατά πολύ 

την ανάπτυξη αυτής της ιδιότητας στους μαθητές, τους αυριανούς πολίτες. Η ανάγκη 

για αυτήν την έρευνα αναδύεται για την παιδαγωγική της εκπαίδευσης της 

Περιβαλλοντικής πολιτότητας, η οποία θα μπορούσε να αναπτύξει συλλογικά στην 

σημερινή νεολαία τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζεται για να είναι 

οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνοι περιβαλλοντικοί πολίτες. Υπάρχει ανάγκη για 

Εκπαίδευση στην Παιδαγωγική της Περιβαλλοντικής πολιτότητας που θα μπορούσε 

να προσφέρει μαθησιακές εμπειρίες, να χτίσει τις ικανότητες των μαθητών για βαθιά 

πολιτική συμμετοχή συμβάλλοντας στο περιβάλλον και στην κοινωνική αλλαγή 

(Hadjichambis et al., 2018). 

 

4.2. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  Το πρώτο διερευνητικό ερώτημα που τέθηκε σε αυτήν την έρευνα είναι αν η 

περιβαλλοντική πολιτότητα επηρεάζεται από το φύλο των  φοιτητών του 

Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα το ποσοστό 

των γυναικών που συμμετείχαν είναι μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (n:146/21) 

που είναι πολύ φυσιολογικό αν λάβουμε υπόψη ότι στα παιδαγωγικά τμήματα η 

πλειονότητα των φοιτητών είναι γυναίκες (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). Παρόλα αυτά, τα 

αποτελέσματα δεν αναδεικνύουν κάποια σημαντική διαφορά των δύο φύλων απέναντι 

στους παράγοντες του ερωτηματολογίου εκτός από τον παράγοντα F3(Β2), τις 

αντιλήψεις(conceptions) σχετικά με τον περιβαλλοντικό πολίτη (βλ. πιν18). 

  Σε έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με περιβαλλοντικές αντιλήψεις έχει 
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ανακαλυφθεί μια συσχέτιση μεταξύ του φύλου και των περιβαλλοντικών ανησυχιών. 

Σε αυτήν την συσχέτιση συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια παγιωμένη κατάσταση αλλά ως μια διερευνητική συνθήκη. Παρόλ’ 

αυτά στις επόμενες έρευνες βλέπουμε αυτήν την συσχέτιση με το φύλο και τις φιλο-

περιβαλλοντικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, όπως και στην παρούσα έρευνα. 

Στους María Azucena Vicente-Molina, Ana Fernández-Sáinz & Julen Izagirre-

Olaizola (2013), «Environmental knowledge and other variables affecting pro-

environmental behavior: comparison of university students from emerging and 

advanced countries», στο Journal of Cleaner Production, αναδεικνύουν το γυναικείο 

φύλο ως πιο ευαισθητοποιημένο. Επιβεβαιώνουν ότι το φύλο επηρεάζει την 

περιβαλλοντική συμπεριφορά. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να κάνουν 

δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον,  τόσο σε προηγμένες όσο και σε 

αναδυόμενες χώρες.  

  Επίσης στην έρευνα του Oluyinka Ojedokun (2018), «Associations of the five-

factor personality traits with environmental citizenship behavior of youth in a 

Nigerian university community», Management of Environmental Quality: An 

International Journal Vol. 29 No. 6, 2018 pp. 1135-1155, η ηλικία και το φύλο 

επιλέγονται συγκεκριμένα ως πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς 

ενός περιβαλλοντικού πολίτη επειδή στις κολεκτιβιστικές χώρες, όπως η Νιγηρία, 

θεωρείται ότι οι ρόλοι των φύλων μπορούν να επηρεάσουν την ανησυχία ανδρών και 

γυναικών για περιβαλλοντική ευθύνη. Για παράδειγμα, άνδρες και γυναίκες φοιτητές/ 

φοιτήτριες πανεπιστημίου μπορεί να είχαν διαφορετικές εμπειρίες κοινωνικοποίησης 

στην ζωή τους, και ως αποτέλεσμα να έχουν διαμορφώσει διαφορετικές πεποιθήσεις 

για την συμπεριφορά ενός περιβαλλοντικού πολίτη. Καθώς τα άτομα προχωρούν 

στην ηλικία, η αντίληψη της περιβαλλοντικής ευθύνης μπορεί να αλλάξει.  

  Με βάση τα προηγούμενα ευρήματα, λόγω των αλτρουιστικών ανησυχιών και 

της φύσης τους, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να αναφέρουν 

περισσότερες ανησυχίες για το περιβάλλον. Είναι πιο πιθανό να είναι περισσότερο 

αναστατωμένες από αντι-περιβαλλοντικά γεγονότα και είναι πιο πιθανό να 

αναφέρουν ότι θα πάρουν δράσεις σχετικά με τα προβλήματα αυτά. Παρόλα αυτά, 

κάνουν λιγότερα και γνωρίζουν λιγότερο για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από ό, 

τι οι άνδρες.  

  Σε μια επόμενη έρευνα των  Khan MAS, Jianguo D., et.al. (2019) 

«Interrelations between Ethical Leadership, Green Psychological Climate, and 
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Organizational Environmental Citizenship Behavior: A Moderated Mediation 

Model», Frontiers in Psychology, τονίζεται ότι σχετικά με τις φιλοπεριβαλλοντικές 

συμπεριφορές, το φύλο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Κατά την ανάλυση 

περιβαλλοντικών συμπεριφορών, που ενδεχομένως θα βρεθούν διαφορές σε 

πεποιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και πιθανόν να 

έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών. Η θεωρία 

κοινωνικού ρόλου προτείνει ότι οι διαφορές στις συμπεριφορές σχετίζονται με το 

φύλο, είναι κοινωνικά δομημένες και αναδύονται λόγω των δύο σχετικών 

διαδικασιών, της κοινωνικής μάθησης και των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. Με 

βάση τη θεωρία του κοινωνικού ρόλου, αρκετοί μελετητές έχουν προτείνει ότι οι 

διαφορές που σχετίζονται με το φύλο στις στάσεις και τις συμπεριφορές 

διαμορφώνονται κοινωνικά μέσω της ενίσχυσης της δυναμικής της κοινωνικής 

δύναμης. 

  Επίσης, οι προσδοκίες ρόλου του φύλου διαμορφώνουν και αναπτύσσουν το 

πρότυπο για τις ατομικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι συνεπείς με τους 

πολιτιστικούς κανόνες. Η συμβατική σοφία δείχνει ότι οι γυναίκες κατευθύνονται 

προς ρόλους φροντιστή και είναι πιο παθιασμένες να μάθουν και να καλλιεργούν 

φιλο-κοινωνικές συμπεριφορές, όπως η βοήθεια και η εμφάνιση ανησυχίας για τους 

συναδέλφους. Αντίθετα, οι άνδρες κατευθύνονται προς τους ρόλους των 

χρηματοοικονομικών παροχών και έχουν ισχυρό οικονομικό προσανατολισμό. 

Επομένως, οι άνδρες συχνά εκτελούν φιλο-κοινωνικές συμπεριφορές που συνδέονται 

με επίσημες ανταμοιβές. Σε αυτό το σκηνικό, βασισμένοι  στη θεωρία του κοινωνικού 

ρόλου, υποστηρίζουμε ότι, σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό 

να εμπλακούν σε διακριτικές συμπεριφορές που δεν συνδέονται με τα επίσημα 

συστήματα ανταμοιβής. Επομένως, εικάζουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να 

εμπλακούν σε διακριτικές δραστηριότητες σχετικά με τη φύση από τους άνδρες. 

Πράγματι, ένας αριθμός ερευνητών τείνουν να αναδεικνύουν τις γυναίκες με μια 

ισχυρότερη τάση να συμμετέχουν σε φιλο-περιβαλλοντικές, εθελοντικές 

συμπεριφορές απ’ ότι οι άνδρες. 

  Στην έρευνα των Andreas Ch. Hadjichambis, Demetra Paraskeva-Hadjichambi 

και Yianni Georgiou, «Evaluating a Novel Learning Intervention Grounded in the 

Education for Environmental Citizenship Pedagogical Approach: A Case Study from 

Cyprus», το 2022 καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν ανακαλύφθηκε στις 

ιδιότητες των στάσεων και των αξιών ανάμεσα στα φύλα. Τα ευρήματά τους 
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αποκάλυψαν μια στατιστικά σημαντική αλλά χαμηλή επίδραση στο μέγεθος της 

επίδρασης της μαθησιακής παρέμβασης στις μελλοντικές ενέργειες των αγοριών στην 

περιβαλλοντική πολιτότητα γενικά, καθώς και στο χαρακτηριστικό των μελλοντικών 

ενεργειών εντός του σχολείου. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντική 

επίδραση στα χαρακτηριστικά των μελλοντικών ενεργειών στο σχολείο και στους 

παράγοντες αλλαγής για τα αγόρια. Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, τα κορίτσια 

ξεπέρασαν τα αγόρια στα μαθησιακά τους οφέλη όσον αφορά τις δεξιότητες της ΠΠ, 

καθώς και όσον αφορά τις μελλοντικές ενέργειες της ΠΠ και όλα τα χαρακτηριστικά 

που εμπίπτουν στις μελλοντικές ενέργειες της ΠΠ (δηλ. μελλοντικές ενέργειες στο 

σχολείο, μελλοντικές ενέργειες εκτός σχολείου και παράγοντες της αλλαγής)· αυτές 

οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές. 

  Επίσης, η έρευνα των Telešiene, Boeve-de ˙ Pauw, Goldman, Hansmann 

(2021), με τίτο «Evaluating an Educational Intervention Designed to Foster 

Environmental Citizenship among Undergraduate University Students», έδειξε ότι οι 

προπτυχιακές φοιτήτριες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα της ΠΠ σε σύγκριση με 

τους άνδρες μαθητές καθώς και πιο θετικές περιβαλλοντικές στάσεις. Αυτό 

αντιστοιχεί με ευρήματα προηγούμενων μελετών που παρουσιάζουν μια σχετική 

συνέπεια στην ανάδειξη ενός περισσότερο φιλοπεριβαλλοντισμού (όπως 

αντανακλάται σε θετικές περιβαλλοντικές στάσεις, αξίες, και/ή συμπεριφορές) 

μεταξύ μαθητών και ενηλίκων σε σύγκριση με τους άνδρες. Η στενή σύνδεση μεταξύ 

της ΠΠ και της περιβαλλοντικής στάσης αντανακλάται επίσης στην ομοιότητα της 

σύνδεσής τους με τρίτες μεταβλητές όπως το φύλο και με τις εμπειρίες της φύσης 

κατά την παιδική και νεανική ηλικία. Μια σύνδεση με τη φύση και τις θετικές 

εμπειρίες της φύσης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας συνδέονται θετικά με 

φιλοπεριβαλλοντικές αξίες και συμπεριφορές κατά τα μεταγενέστερα στάδια της 

ζωής. Τόσο ένα ενδιαφέρον για τη φύση όσο και μια σύνδεση με αυτήν κατά την 

παιδική ηλικία και τα νεανικά χρόνια βρέθηκε σε αυτή τη μελέτη να συσχετίζεται 

θετικά με περιβαλλοντικές συμπεριφορές και ακόμη πιο έντονα με τη συνολική ΠΠ  

των μαθητών. Αυτό κάνει πολύ σημαντική την θέση και την δράση της 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

ώστε να μπορέσουν να μεταβιβάσουν αυτές τις αξίες, τις γνώσεις και τις στάσεις 

συμπεριφοράς ώστε ο μελλοντικός πολίτης να αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του στην αλλαγή του κόσμου. 

  Μέσα από τις παραπάνω έρευνες γίνεται κατανοητό ότι στις γυναίκες 
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εμφανίζεται πιο φυσικά η τάση να καλλιεργούν και να υιοθετούν φιλο-

περιβαλλοντικές συμπεριφορές και αντιλήψεις αν και αυτό δεν μπορεί να είναι ένας 

κανόνας. Στην παρούσα έρευνα, αυτό διαπιστώνεται σε έναν βαθμό καθώς ως προς 

τις αντιλήψεις του περιβαλλοντικού πολίτη έχουν υψηλότερο σκορ από τους άνδρες. 

  Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην έρευνα είναι αν η 

περιβαλλοντική πολιτότητα επηρεάζεται από τον τόπο ολοκλήρωσης σχολικών 

υποχρεώσεων (βλ. πιν19), που όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα δεν εμφανίζεται 

κάποια αξιοσημείωτη διαφορά. Το ποσοστό των φοιτητών και φοιτητριών που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, που ο τόπος ολοκλήρωσης των σχολικών τους 

υποχρεώσεων ήταν αστική περιοχή ήταν 106 άτομα έναντι των 61 που ολοκλήρωσαν 

τις σχολικές τους υποχρεώσεις σε αγροτικές περιοχές. Τα αποτελέσματα αυτά δεν 

δύναται να συσχετιστούν με αποτελέσματα άλλων ερευνών λόγω της πρωτοτυπίας 

των ερευνητικών ερωτημάτων. Καμία άλλη έρευνα μέχρι τώρα δεν έχει μελετήσει 

τους παράγοντες της περιβαλλοντικής πολιτότητας σε σχέση με τον συγκεκριμένο 

παράγοντα.  

  Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα ήταν αν η περιβαλλοντική πολιτότητα 

επηρεάζεται από το εξάμηνο φοίτησης. Για λόγους αξιοπιστίας στην ανάλυση των 

δεδομένων του ερωτηματολογίου τα εξάμηνα σπουδών συμπτύχτηκαν και 

αναλύθηκαν σε έτη σπουδών. Οπότε το ερώτημα αυτό απαντάται σε έτη σπουδών 

των φοιτητών και φοιτητριών του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης 

(βλ. πιν20). Σε αυτό το ερώτημα εντοπίζουμε μια αξιοσημείωτη διαφορά στα 

μεγαλύτερα έτη (στο τρίτο και στο τέταρτο/παραπάνω έτος), στον παράγοντα F4 

δεξιότητες του περιβαλλοντικού πολίτη (skills of eCn).  

  Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός πως  το 

πρόγραμμα σπουδών στο πανεπιστήμιο μετά τα πρώτα δύο έτη αρχίζει να γίνεται πιο 

βιωματικό και να έρχεται ο φοιτητής και η φοιτήτρια σε επαφή με μαθήματα και 

σεμινάρια που τον καλούν να δράσει και να τοποθετηθεί έμπρακτα σε ιδέες και 

έννοιες που μέχρι τότε τις προσέγγιζε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Στο πρόγραμμα 

σπουδών της σχολής του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης από το 

τρίτο έτος και μετά οι φοιτητές έχουν την επιλογή των σεμιναρίων, των πιο 

πρακτικών μαθημάτων της σχολής. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες καταφέρνουν να αναπτύξουν μια πιο στενή σχέση με το ακαδημαϊκό 

πλαίσιο και τις γνώσεις που τους μεταβιβάζονται. Μέσα από αυτήν την διαδικασία 

καταφέρνουν να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες και ικανότητες και να τις 
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μεταφέρουν στην καθημερινή τους ζωή.  

  Σχετικά με αυτόν τον παράγοντα δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες για να 

αναδείξουν κάποιο εύρημα αλλά όσο περισσότερο ωριμάζουν οι φοιτητές στο 

πλαίσιο του πανεπιστημίου τόσο πιο σίγουροι γίνονται για τον εαυτό τους και την 

δράση τους. 

  Από την περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων στα στοιχεία του 

Ερωτηματολογίου για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα προκύπτουν κάποια 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητριών και 

φοιτητών φαίνεται πως έχουν αναπτυγμένη σε ένα ικανοποιητικό βαθμό την 

περιβαλλοντική πολιτότητα.  

  Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση (Α1. Μήπως έχετε εμπλακεί ποτέ σε 

δραστηριότητες σε κάποιο από τους επόμενους οργανισμούς, ομάδες, εκτός 

πανεπιστημίου;), φαίνεται πως οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ως μαθήτριες και 

μαθητές και στο παρόν τους ως φοιτήτριες και φοιτητές δεν έχουν συμμετάσχει σε 

δραστηριότητες για το περιβάλλον. Αυτή η απάντηση χρειάζεται να προβληματίσει 

καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το μάθημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

στο σχολείο από νωρίς. Παρόλα αυτά η θεωρητική προσέγγιση του μαθήματος 

θεωρείται παρωχημένη και αναποτελεσματική. Χρειάζεται ο μαθητής να μπει σε μια 

πιο βιωματική διαδικασία και να έρθει σε επαφή με το περιβάλλον (Kalaitzidaki, 

2020). 

  Στην δεύτερη ερώτηση (Β1. Στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης σε ποιο 

βαθμό έχετε μάθει μέχρι τώρα για τα παρακάτω θέματα;) το μεγαλύτερο ποσοστό των 

φοιτητών στην πλειοψηφία των ερωτήσεων έχει απαντήσει ότι έχει μάθει σε μεγάλο 

και μέτριο βαθμό κάποιες γνώσεις για περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό είναι ένα 

σημαντικό δείγμα πως η διδασκαλία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 

πανεπιστήμιο προσφέρει απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές.  

  Στην τρίτη ερώτηση (Β2. Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες συμπεριφορές 

για να είσαι καλός περιβαλλοντικός πολίτης;) παρατηρείται ότι σχεδόν σε όλες τις 

ερωτήσεις θεωρούν αρκετά και πολύ σημαντικές τις συμπεριφορές. Εντύπωση 

δημιουργεί οι απαντήσεις στην ερώτηση Β2.2. Συμμετέχω σε ένα πολιτικό κόμμα και 

στην Β2.4. Δείχνω σεβασμό στους εκπροσώπους της κυβέρνησης, όπου οι 

περισσότεροι φοιτητές θεώρησαν αυτές τις συμπεριφορές ως καθόλου ή ελάχιστα 

σημαντικές. Παρατηρώντας αυτές τις απαντήσεις φανερώνεται μια μεγάλη έλλειψη 

εμπιστοσύνης των νέων απέναντι στην πολιτική σκηνή. Κατά καιρούς πολλά άρθρα 
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έχουν αναφερθεί σε αυτήν την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τα πολιτικά 

κόμματα και πρόσωπα όπως στο ηλεκτρονικό άρθρο «Η αποστασιοποίηση των νέων» 

του Χρίστου Μενελάου στην Σημερινή της Κυριακής και το άρθρο της Χριστίνας 

Βαρουξή και του Νίκου Σαρρή «Εμπιστοσύνη στους θεσμούς» που επιχειρείται μια 

επισκόπηση των ευρημάτων του 4ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας 

στην Ελλάδα, σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Σε αυτά τα 

άρθρα παρατηρείται η έντονη κριτική και έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω κακών 

χειρισμών από του πολιτικούς με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αποχή από τους 

νέους στην ψηφοφορία όσο και στην ανάληψη πολιτικών ευθυνών. 

  Η εκπαίδευση είναι η λύση στην αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος 

με την έκθεση των φοιτητών και φοιτητριών σε μαθήματα πολιτικής και κοινωνικής 

διαμόρφωσης. Αυτό το κομμάτι παρουσιάζεται ελλιπές στα περισσότερα ακαδημαϊκά 

αναλυτικά προγράμματα και χρειάζεται να ληφθεί υπόψη. Το ίδιο ισχύει και στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης 

όπου δεν υπάρχουν μαθήματα που να προωθούν αυτές τις πολιτικές αξίες και να 

διαμορφώνουν έναν υπεύθυνο και ενεργό πολίτη. 

  Στις ερωτήσεις Β2. Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες συμπεριφορές για να 

είσαι καλός περιβαλλοντικός πολίτης και Β4.Οι πιο κάτω δηλώσεις σχετίζονται με την 

σχέση μας με την Αειφορία. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, η πλειοψηφία 

του δείγματος των φοιτητών  και φοιτητριών απάντησαν ότι οι δηλώσεις αυτές είναι 

πολύ σημαντικές. Το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες 

αντιλαμβάνονται την έννοια της Αειφορίας αλλά και της δικής τους ατομικής ευθύνης 

μέσω των πράξεών τους. 

  Τέλος, η ερώτηση Γ2. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι 

περιβαλλοντικοί πολίτες μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους για σημαντικά θέματα 

στην κοινωνία. Θα συμμετείχατε στο μέλλον σε κάποιες από τις παρακάτω 

δραστηριότητες για να εκφράσετε την γνώμη σας ως φοιτητής, εκτός πανεπιστημίου; 

φανερώνει την πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών (άνω του 80%) να είναι 

πολύ πιθανό να συμμετάσχει στις προτάσεις της ερώτησης πέρα από τις τρεις 

τελευταίες που οι απαντήσεις ήταν αρνητικές (Γ2.9  Γράψιμο με σπρέι σε τοίχους 

σλόγκαν διαμαρτυρίας σχετικά με το περιβάλλον, Γ2.10  Διαμαρτυρία στο δρόμο με 

κλείσιμο της κυκλοφορίας για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, Γ2.11 Κατάληψη σε δημόσια 

κτίρια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα). Με αυτές τις 

απαντήσεις φαίνεται πως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν απομακρυνθεί από τις 
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μορφές δράσης του παρελθόντος που όπως έχουν αποδειχθεί είναι και 

αναποτελεσματικές. Θα ήταν χρήσιμο μέσα από το πανεπιστήμιο οι νέοι να 

μαθαίνουν νέες και αποτελεσματικές μεθόδους δράσης προς την διεκδίκηση του 

δικαίου γιατί πολλές φορές η έλλειψη αυτής της ενημέρωσης και διαμόρφωσης 

οδηγεί τους νέους να αδιαφορούν για τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα, όπως είδαμε 

και παραπάνω. 

  Από την περιγραφική ανάλυση  του δείγματος των φοιτητών και φοιτητριών 

στους παράγοντες του ερωτηματολογίου, φανερώνεται μια υψηλή σχέση του 

δείγματος με τους παράγοντες- δείκτες του ερωτηματολογίου της περιβαλλοντικής 

πολιτότητας (βλ. πιν16). Από τον πίνακα παρατηρούμε πως οι μέσες τιμές όλων των 

παραγόντων είναι υψηλές.  

  Στον πρώτο παράγοντα, οι περιβαλλοντικές δράσεις ως περιβαλλοντικός 

πολίτης (F1) έχει μέση τιμή 2.7 (θεωρητικό φάσμα: 1-3), στον δεύτερο παράγοντα, οι 

γνώσεις ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F2) έχει μέση τιμή 2.6 (θεωρητικό φάσμα: 1-

4), στον τρίτο παράγοντα, οι ιδέες ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F3) έχει μέση τιμή 

3.2 (θεωρητικό φάσμα: 1-4), στον τέταρτο παράγοντα, οι ικανότητες ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F4) έχει μέση τιμή 2.7 (θεωρητικό φάσμα: 1-4), στον 

πέμπτο παράγοντα, οι συμπεριφορές ενός περιβαλλοντικού πολίτη (F5) έχει μέση 

τιμή 3.4 (θεωρητικό φάσμα: 1-4). Στον έκτο παράγοντα, οι αξίες ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη (F6) έχει μέση τιμή 3.4 (θεωρητικό φάσμα: 1-4), στον 

έβδομο παράγοντα, οι μελλοντικές δράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο (F7) έχει μέση 

τιμή 2.8 (θεωρητικό φάσμα: 1-4), στον όγδοο παράγοντα, οι μελλοντικές δράσεις 

εκτός πανεπιστημίου (F8) έχει μέση τιμή 2.6 (θεωρητικό φάσμα: 1-4) και τέλος στον 

ένατο παράγοντα, ο παράγοντας αλλαγής (F9) έχει μέση τιμή 3.4 (θεωρητικό φάσμα: 

1-4).  

   Αυτό αποδεικνύει πως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Παιδαγωγικού 

τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης είναι περιβαλλοντικοί πολίτες σύμφωνα με τους 

παράγοντες-δείκτες του ερωτηματολογίου  των Hadjichambis (2020). 

  Η εργασία αυτή βασίζεται σε  μια έρευνα που προηγήθηκε στην Κύπρο από 

τους Hadjichambis (2020) και χρησιμοποίησε το παρόν ερωτηματολόγιο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά ως προς την περιβαλλοντική πολιτότητα των 

μαθητών της Α’ λυκείου της Κύπρου. Από τα αποτελέσματα του δείγματος της 

έρευνας αποδεικνύεται πως το δείγμα έχει υψηλά σκορ στους παράγοντες- δείκτες 

της περιβαλλοντικής πολιτότητας, όπως αναδείχθηκαν στο ερωτηματολόγιο.  
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  Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο τα αποτελέσματα 

αποκάλυψαν πως οι μαθητές του δείγματος έχουν υψηλά σκορ στους παράγοντες-

δείκτες της περιβαλλοντικής πολιτότητας. Παρόλ’ αυτά κάποιοι παράγοντες, σε 

σχέση με την παρούσα έρευνα στους φοιτητές και φοιτήτριες, είχαν πιο χαμηλά 

ποσοστά, όπως οι ιδέες ενός περιβαλλοντικού πολίτη, οι στάσεις ενός 

περιβαλλοντικού πολίτη, οι αξίες ενός περιβαλλοντικού πολίτη, οι μελλοντικές 

δράσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον και ο παράγοντας αλλαγής. 

  Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω της διαφοράς ηλικίας. Οι παράγοντες που 

έχουν χαμηλότερα σκορ είναι παράγοντες που καλλιεργούνται μέσα από την 

εκπαίδευση και την ωρίμανση του ατόμου. Είναι λογικό ένα παιδί του λυκείου να μην 

έχει τόσο σταθερές ιδέες ώστε να θεωρήσει πως μπορεί να τις κάνει πράξη και να 

γίνει παράγοντας αλλαγής για την κοινωνία του. Παρόλ’ αυτά αν στο εκπαιδευτικό 

σύστημα εισχωρήσουν περισσότερες φιλο-περιβαλλοντικές δράσεις και εμπειρίες για 

τους μαθητές, θα  μπορέσουν να ονειρευτούν την αλλαγή και να αποκτήσουν πιο 

σταθερές ιδέες και πιο έντονα βιώματα που θα θέλουν να τα επαναλάβουν. 

 

4.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ 

  Αν και η περιβαλλοντική πολιτότητα είναι μια έννοια σημαντική για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κατάκτηση των στόχων της, δεν έχουν γίνει 

ακόμα πολλές έρευνες  σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Στόχος αυτής της 

εργασίας ήταν η διερεύνηση της περιβαλλοντική πολιτότητα σε φοιτητές και 

φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα 

ανέδειξαν ότι το δείγμα της έρευνας έχει καλλιεργημένη σε καλό βαθμό την 

περιβαλλοντική πολιτότητα. 

  Αυτή η διαπίστωση αποκαλύπτει πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει 

δημιουργήσει μια βάση για την ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού πολίτη και  ενός 

παράγοντα αλλαγής στην κοινωνία. Είναι δεδομένο πως κανένα μέτρο και πολιτική 

βιωσιμότητας δεν μπορεί να πετύχει, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών 

και την άσκηση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους. 

Επιπλέον, οι φοιτητές ως πολίτες είναι σημαντικό να μπορούν να προσδιορίσουν τις 

προτεραιότητές τους για τους τομείς και τις δράσεις τους και να μπορούν να 

συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες των 
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περιβαλλοντικών προβλημάτων. Υιοθετώντας έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον 

και βιώσιμο τρόπο ζωής συμβάλλουν στη δια- και ενδογενεακή δικαιοσύνη, 

μεγιστοποιήσουν την προσοχή σε ένα κοινωνικο-περιβαλλοντικό πρόβλημα μέσω της 

σωστής δικτύωσης σε τοπικά, εθνικά και παγκόσμια δίκτυα και, τέλος, παίζουν έναν 

κρίσιμο ρόλο ως παράγοντες αλλαγής για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα 

(Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020). 

  Η έρευνα μας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε άλλα Πανεπιστημιακά 

Τμήματα της χώρας για σύγκριση των αποτελεσμάτων. 
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Η παρούσα έρευνα έχει παρουσιαστεί στο 

 12
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων 

Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στις Φυσικές 

Επιστήμες στην κοινωνία του 21
ου

 αιώνα». Αθήνα, 2021. 
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Περίληψη  

  Η διερεύνηση της περιβαλλοντικής πολιτότητας (environmental citizenship) 

είναι πολύ σημαντική στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της 

βιωσιμότητας. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτούν πολίτες ενεργούς, κριτικά 

σκεπτόμενους και ικανούς να δρουν ως παράγοντες αλλαγής για την κοινωνία και το 

περιβάλλον. Η περιβαλλοντική πολιτότητα ορίστηκε για πρώτη φορά, με την 

συμβολή πολλών ειδικών στα πλαίσια του δικτύου COST-Enec. Στην παρούσα 

εργασία θα εξετασθεί το επίπεδο της Περιβαλλοντικής Πολιτότητας σε φοιτήτριες και 

φοιτητές δασκάλων με εργαλείο ένα πρόσφατα δημοσιευμένο ερωτηματολόγιο 

(ECQ) και θα συσχετιστεί με δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία και ο 

τόπος καταγωγής (αστική/ αγροτική) και άλλους παράγοντες.  

 

Abstract  

  Exploring environmental citizenship is very important in the context of 

environmental education and sustainability. Global environmental problems require 

citizens who are active, critical-minded and able to act as agents of change for society 

and the environment. Environmental citizenship was defined for the first time, with 

the contribution of many experts in the framework of COST-Enec network. This 
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paper will examine the level of Environmental Citizenship in undergraduate primary 

school teachers of Primary Education of a Greek University with a recently published 

questionnaire and will be correlated with demographics such as gender, age and place 

of origin (urban/rural).  

 

1. Εισαγωγή  

  Το CostEnec- το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα-έχει 

την αποστολή να διευκολύνει την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων που οδηγούν σε νέες έννοιες και προϊόντα, συμβάλλοντας με αυτόν τον 

τρόπο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη 

(Hadjichambis,A.,et.al., 2019). Η περιβαλλοντική πολιτότητα αποτελεί βασική έννοια 

του οράματος για αειφόρο ανάπτυξη και έναν αειφόρο κόσμο. Για πρώτη φορά 

ορίζεται η έννοια της περιβαλλοντικής πολιτότητας, από περισσότερους από 130 

ακαδημαϊκούς, ερευνητές και μελετητές, που ορίζουν την περιβαλλοντική 

πολιτότητα, ως «την υπεύθυνη φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά των πολιτών που 

δρουν και συμμετέχουν στην κοινωνία ως παράγοντες αλλαγής στην ιδιωτική και 

δημόσια σφαίρα, σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα, με ατομικές και 

συλλογικές δράσεις, προς την κατεύθυνση της επίλυσης σύγχρονων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, την πρόληψη νέων περιβαλλοντικών προβλημάτων, για την επίτευξη 

της αειφορίας και την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης με τη φύση»(ENEC, 2020). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της Περιβαλλοντικής 

Πολιτότητας (Environmental Citizenship) των φοιτητριών και φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και η συσχέτιση της με διάφορες 

μεταβλητές, όπως το φύλο, το έτος σπουδών κλπ.  

 

Περιβαλλοντική Πολιτότητα και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

  Η Εκπαίδευση για την περιβαλλοντική πολιτότητα προωθεί ένα μοντέλο, που 

μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα και όλες τις συνθήκες της εκπαίδευσης με 

κατάλληλη διαφοροποίηση. Στην παιδαγωγική προσέγγιση της ΕΠΠ(Εκπαίδευση για 

την Περιβαλλοντική Πολιτότητα) προτείνονται 6 στάδια. Η διερώτηση –διερεύνηση, 

ο σχεδιασμός δράσεων, η κοινωνική συμμετοχή, η δικτύωση και ο διαμοιρασμός σε 

κλίμακες, η ενίσχυση περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής, η αξιολόγηση και ο 

αναστοχασμός. Η επιτυχής εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την 
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προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτότητας στο δημοτικό σχολείο απαιτεί 

κατάλληλες προσεγγίσεις και ειδικά εκπαιδευμένο δάσκαλο.  

 

Περιβαλλοντική Πολιτότητα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

  Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΠΠ, υπάρχουν οκτώ αποτελέσματα, τα οποία 

μπορούν να επιτευχθούν μέσω δράσεων σε δύο διαστάσεις (ατομικές και 

συλλογικές), που υλοποιούνται σε δύο διαφορετικές σφαίρες (ιδιωτικές και δημόσιες) 

και σε διαφορετικές κλίμακες (τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες). Παρουσιάζεται η 

δομή της έννοιας της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική πολιτότητα βάσει του 

οποίου αναπτύχθηκε το ερωτηματολόγιο περιβαλλοντικής πολιτότητας (ECQ), που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Hadjichambi (2020). 

 

Εικόνα 1: Tο μοντέλο της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική πολιτότητα.  
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Οι δράσεις για την περιβαλλοντική πολιτότητα αναγνωρίζονται ως δράσεις 

στη δημόσια σφαίρα όταν επηρεάζουν τις σχέσεις στις κοινωνίες και ως δράσεις στην 

ιδιωτική σφαίρα όταν επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και κοινωνιών 

(Hadjichambis et al. 2018). Η έρευνα που βασίστηκε η παρούσα εργασία είναι των 

Hadjichambis και Paraskeva-Hadjichambi (2020). Η έρευνα έγινε σε σχολεία της 

Κύπρου (2019), σε 520 μαθητές της 10ης τάξης Λυκείου, με τη χρήση 

ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε γι αυτό το σκοπό. Τα αποτελέσματα των μέσων 

τιμών υποδηλώνουν ότι οι μαθητές και μαθήτριες είχαν σχετικά υψηλές βαθμολογίες 

ως προς τη γνώση για τους περιβαλλοντικούς πολίτες και σε προηγούμενες ενέργειες 

ως περιβαλλοντικοί πολίτες. Αντίθετα, οι μέσες τιμές τους για τις στάσεις και τις 

αξίες των περιβαλλοντικών πολιτών ήταν σχετικά χαμηλές, όπως μέτριες ήταν οι 

τιμές για τις δεξιότητες και τις αντιλήψεις του περιβάλλοντος.  

 

2. Μεθοδολογία 

   Στην παρούσα ποσοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο (ECQ) 

των Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi (2020). Το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει 76 ερωτήσεις τύπου Likert, σε τρεις διαφορετικές ενότητες που 

σχετίζονται με την περιβαλλοντική πολιτότητα. Η πρώτη ενότητα διερευνά 

παρελθοντικές και παρούσες δράσεις, που αναλαμβάνονται από τους 

περιβαλλοντικούς πολίτες (6). Η δεύτερη ενότητα αφορά γνώσεις σχετικά με την 

περιβαλλοντική πολιτότητα (11), αντιλήψεις για την περιβαλλοντική πολιτότητα (12), 

δεξιότητες περιβαλλοντικού πολίτη (6), συμπεριφορές (8) και αξίες των 

περιβαλλοντικών πολιτών (15). Η τελευταία ενότητα σχετίζεται με μελλοντικές 

δράσεις ως περιβαλλοντικός πολίτης: μέσα στο Πανεπιστήμιο (4), εκτός 

πανεπιστημίου (11) και ως παράγοντας αλλαγής (3). Τα δημογραφικά στοιχεία 

αφορούν στο φύλο, το εξάμηνο φοίτησης και τον τόπο καταγωγής. Το 

ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά με μεταπτυχιακούς φοιτητές και ο χρόνος 

συμπλήρωσης καθορίστηκε 15 λεπτά, ενώ έγιναν μικρές αλλαγές. Λόγω της 

καραντίνας από την πανδημία, στάλθηκε τον Ιούνιο 2021, με μορφή google forms 

στα ιδρυματικά email 1000 εγγεγραμμένων φοιτητριών και φοιτητών του ΠΤΔΕ. Η 

ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με παραγοντική ανάλυση –όπως και των ερευνητών 

που ανάπτυξαν το εργαλείο-και περιγραφικά αποτελέσματα με το στατιστικό πακέτο 

SPSS.  
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3. Αποτελέσματα  

  Απαντήθηκαν 167 ερωτηματολόγια, 146 γυναίκες και 21 άνδρες. Ως προς το 

εξάμηνο φοίτησης, από το 1ο εξάμηνο (4), το 2ο (45), το 3ο (1), το 4ο (31), το 5ο (4), 

το 6ο (43) και μεγαλύτερα εξάμηνα (39). Υλοποιήθηκε έλεγχος διαφορών μεταξύ των 

δύο φύλων και αστικής – αγροτικής περιοχής στα σκορ των παραγόντων του ECQ με 

το μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney λόγω της μη κανονικότητας των 

εξαρτημένων μεταβλητών. Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των δύο φύλων ούτε μεταξύ των περιοχών. Υλοποιήθηκε έλεγχος διαφορών μεταξύ 

των ετών φοίτησης (Πίνακας 1) στα σκορ των παραγόντων του ECQ με το μη 

παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallisλόγω της μη κανονικότητας των εξαρτημένων 

μεταβλητών. Βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των ετών φοίτησης στον 

παράγοντα Skills of ECn (F4), με τους φοιτητές που φοιτούν στο τρίτου ή 

μεγαλύτερο έτος να παρουσιάζουν υψηλότερο σκορ από τους φοιτητές του πρώτου 

και του δεύτερου έτους (χ2=10,678, p=0.014). 

 

Πίνακας 1: Έλεγχος διαφορών μεταξύ των ετών φοίτησης στα σκορ των παραγόντων 

του ECQ. 

Έτος 
 

F1(Α1

) 

F2(Β1

) 

F3(Β2

) 

F4(Β

3) 

F5(Β4

) 

F6(Β5

) 

F7(Γ

1) 

F8(Γ2

) 

F9(Γ3

) 

1ο 

έτος 

N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Median 
2.857

1 

2.454

5 

3.416

7 
2.5 

3.555

6 

3.352

9 
3 

2.545

5 

3.333

3 

Range 1.57 2.82 1.92 2.33 1.44 1.88 2.75 2.18 1.67 

2ο 

έτος 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Median 
2.857

1 

2.363

6 

3.291

7 
2.5 

3.555

6 

3.352

9 
2.75 

2.636

4 

3.333

3 

Range 1.29 2.18 1.42 2 1.33 1.41 2.75 2 1.67 

3ο 

έτος 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Median 
2.857

1 

2.636

4 
3.25 

2.83

33 

3.444

4 

3.411

8 
2.75 

2.636

4 

3.333

3 

Range 1.43 2.55 2 2.83 1.56 1.18 2.5 2 1.67 

4ο 

έτος ή 

παραπ

άνω 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Median 
2.857

1 

2.636

4 
3.25 

2.83

33 

3.555

6 

3.411

8 
3 

2.636

4 

3.666

7 

Range 1.29 2.55 1.58 1.83 1 1.24 2.5 2.27 2 

Krusk

al - 

Wallis 

χ
2
 1.095 7.239 0.624 

10.6

78 
1.106 4.724 

2.10

2 
2.51 0.076 

Asymp. 

Sig 
0.778 0.065 0.891 

0.01

4 
0.776 0.193 

0.55

2 
0.473 0.995 
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4. Συζήτηση. 

  Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συζητηθούν σε σχέση με την ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία.  
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Abstract: Exploring environmental citizenship is very important in the context of 

environmental education and sustainability. Global environmental problems require 

citizens who are active, critical-minded and able to act as agents of change for society 

and the environment. Environmental citizenship was defined for the first time, with 

the contribution of many experts in the framework of COST-Enec network. This 

paper will examine the level of Environmental Citizenship in undergraduate primary 

school teachers of Primary Education of a Greek University with a recently published 

questionnaire and will be correlated with demographics such as gender, age and place 

of origin (urban/rural). 

Keywords: environmental citizenship; education for environmental citizenship; pro-

environmental behaviour; sustainability citizenship; environmental education; 

education for sustainability  

 

1. Introduction 

The European CostEnec Network for Environmental citizenship aims at promoting 

scientific and technological breakthroughs that lead to new concepts and products, 

thus contributing in the reinforcement of the potential of research and innovation in 

Europe (Hadjichambis,A.,et.al., 2019). The environmental citizenship is a basic 

concept of the vision of the sustainable development for a sustainable world. The 
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environmental citizenship is defined, for the first time, by more than 130 scholars, 

researches and students, who defined environmental citizenship as the ‘responsible 

environmentally-friendly behavior of citizens who act and contribute in society as 

agents of change, within the private or public sphere, in a local, nationalor 

international context, with collective actions, in order to help solving contemporary 

environmental problems, prevent new environmental problems from arising, as well 

as for achieving sustainability and a healthy relationship with nature’. (ENEC, 2020). 

The aim of the present project is to examine the Environmental Citizenship in 

undergraduate primary school teachers, and correlate it with demographics, such as 

gender, year of studies etc.  

1.1. Environmental Citizenship and Primary Education 

The education on environmental citizenship promotes a model, which can be applied 

to all educational levels and contexts with the suitable differentiation. In the 

educational approach of EEC (Education for Environmental Citizenship), 6 stages are 

proposed: investigation, planning of action, social participation, networking and 

sharing in scales, reinforcement of environmental and social change, assessment and 

reflection. The successful application of educational interventions for the promotion 

of environmental citizenship in primary school requires suitable approaches and a 

specially trained teacher. 

 1.2. Environmental Citizenship and Environmental Education 

According to EEC’s definition, there are eight results, which can be achieved through 

actions in two dimensions (personal and collective), which are applied in two 

different spheres (private and public) and in different scales (local, national and 

international). The concept of education for environmental citizenship is presented, 

based on which the Environmental Citizenship Questionnaire was developed. (ECQ), 

which questionnaire was used in the research of Hadjichambi (2020).  
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Figure 1. The model of education for environmental citizenship [2]. 

The actions of environmental citizenship are recognized as actions of the public 

sphere when they affect the relations within the societies, and as actions of the private 

sphere when they affect the relationships between persons and societies 

(Hadjichambis et al. 2018). The present research is based on the research of 

HadjichambisandParaskeva-Hadjichambi (2020). The latter research was performed 

in schools of Cyprus (2019), on 520 students of the 10
th

 grade of High School, via a 

questionnaire that was developed for this particular reason. The results show that the 

students had quite high grades regarding their knowledge on environmental citizens, 

as well as on their past actions as environmental citizens themselves. However, their 

mean values regarding the attitudes and the values of environmental citizens were 

quite low, and their values regarding skills and concepts about the environment were 

average as well. 

2. Materials and Methods 

In the present quantity research we used the ECQ questionnaire by Hadjichambis & 

Paraskeva-Hadjichambi (2020). The questionnaire is consisted by 76 Likert type 

questions, separated in three different sections, all related to environmental 

citizenship. The first section investigates past and present actions which were or are 

done by environmental citizens (6). The second section is about the participants’ 

knowledge regarding environmental citizenship (11), opinions about environmental 

citizenship (12), skills of the environmental citizen (6), behavior (8) and values of the 

environmental citizens (15). The last section investigates future actions as 
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environmental citizen: within the University campus (4), outside the campus (11) and 

as an agent of change (3). The demographics cover the gender, the semester of studies 

and the place of origin. The questionnaire was firstly tested with post-graduate 

students and the time required to complete it was an estimated 15 minutes. Small 

changes were required to be done. Because of the pandemic lockdown, the 

questionnaire was sent in June 2021, via google forms, to the university emails of 994 

undergraduate primary school teachers. The data analysis was done by factor analysis 

– as did the researchers that developed the questionnaire–and by descriptive results 

with the SPSS statistical package. 

3. Results 

167 questionnaires were replied, 146 women and 21 men. Regarding the semester of 

studies, from the 1
st
 semester (4), the 2

nd
 (45), the 3

rd
 (1), the 4

th
 (31), the 5

th
 (4), the 

6
th

 (43) and following semesters (39). We tested the differences between the two 

genders and between the urban – rural place of origin, based on the results of the ECQ 

factors and the nonparametric Mann-Whitney test, because of the abnormality of the 

dependent variables. No important difference was found between the two genders, nor 

between the places of origin. We tested the differences between the years of study 

(Table 1), based on the results of the ECQ factors and the nonparametric Kruskal-

Wallis test, because of the abnormality of the dependent variables. An important 

difference was found between the years of study on the (F4) Skills of ECn factor, as 

the students studying their third year and after presented a larger score than the 

students of the first and second year  (χ2=10,678, p=0.014). 

Table1. Testing of differences between the years of study in the scores of the ECQ 

factors. 

Year 

 

F1 

Past 

Actions 

as ECn 

F2 

Knowl

edge 

for 

ECn 

F3 

Concep

tions 

for 

ECn 

F4 

Skill

s of 

ECn 

F5 

Attitu

des of 

ECn 

F6 

Valu

es of 

ECn 

F7 

Future 

Actions 

inside 

School 

F8 

Future 

Actions 

outside 

School 

F9 

Agent

s of 

Chang

e 

1ο έτος N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Me

dian 2.8571 2.4545 3.4167 2.5 

3.555

6 

3.352

9 3 2.5455 3.3333 
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Ran

ge 1.57 2.82 1.92 2.33 1.44 1.88 2.75 2.18 1.67 

2ο έτος N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Me

dian 2.8571 2.3636 3.2917 2.5 

3.555

6 

3.352

9 2.75 2.6364 3.3333 

Ran

ge 1.29 2.18 1.42 2 1.33 1.41 2.75 2 1.67 

3ο έτος N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Me

dian 2.8571 2.6364 3.25 

2.83

33 

3.444

4 

3.411

8 2.75 2.6364 3.3333 

Ran

ge 1.43 2.55 2 2.83 1.56 1.18 2.5 2 1.67 

4ο έτος 

ή 

παραπά

νω 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Me

dian 2.8571 2.6364 3.25 

2.83

33 

3.555

6 

3.411

8 3 2.6364 3.6667 

Ran

ge 1.29 2.55 1.58 1.83 1 1.24 2.5 2.27 2 

Kruska

l - 

Wallis 

χ2 1.095 7.239 0.624 

10.6

78 1.106 4.724 2.102 2.51 0.076 

Asy

mp. 

Sig 0.778 0.065 0.891 

0.01

4 0.776 0.193 0.552 0.473 0.995 

 

4. Discussion 

The results of the survey will be discussed in relation to the relevant Greek and 

foreign bibliography. 

5. References  

1. European Network for Environmental Citizenship—ENEC. Defining 

Environmental Citizenship, (2018). Available online: http://enec-cost.eu/our-

approach/enec-environmental-citizenship/ (accessed on 2 November 2020). 



 
 

 
125 

2. Hadjichambis, A., C., & Hadjichambi, D., P. (2020). Environmental 

Citizenship Questionnaire (ECQ): The Development and Validation of an 

Evaluation Instrument for Secondary School Students. Sustainability, 12, 821. 

3. Hadjichambis, A., Ch., Hadjichambi, P., D., Reis, P., Knippels, M., C., 

Christodoulou, A., Xhindi, N., Sokoli, et.al. (2019). Education for 

Environmental Citizenship In Focus (in English). Lemesos, Cyprus: European 

Network for Environmental Citizenship–ENEC Cost Action. 

4. Hadjichambis, A., C., & Reis, P., & Hadjichambi, D., P., & Činčera, J., & 

Boeve-de Pauw, J., & Gericke, N., & Knippels, M., C., (2018). Environmental 

Citizenship in Primary Formal Education. In Conceptualizing Environmental 

Citizenship for 21st Century Education. Environmental Discourses in Science 

Education. 

5. Hadjichambis, A., C., & Reis, P., & Hadjichambi, D., P., & Činčera, J., & 

Boeve-de Pauw, J., & Gericke, N., & Knippels, M., C., (2018). Education for 

Environmental Citizenship: The Pedagogical Approach. In Conceptualizing 

Environmental Citizenship for 21st Century Education. Environmental 

Discourses in Science Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
126 

Eργασία στο περιοδικό «Environmental sciences proceedings», στις 11 Μαρτίου 

2022. https://www.mdpi.com/2673-4931/14/1/15 

 

 

 

https://www.mdpi.com/2673-4931/14/1/15


 
 

 
127 

 

 

 

 

 



 
 

 
128 

 

 


