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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα συνιστούν µια πραγµατικότητα της 
εποχής µας. Οι µέθοδοι διαχείρισης που εφαρµόζονται για την επίλυση 
τους, αν και είναι πολλές, παρουσιάζουν σηµαντικά µειονεκτήµατα και δεν 
έχουν κατορθώσει να αποδώσουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα µέχρι 
σήµερα. Οι απόψεις/αντιλήψεις των ανθρώπων για αυτά διαφέρουν από 
κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Η παιδεία αλλά και η 
κουλτούρα µίας κοινωνίας επηρεάζει και τη σχέση των µελών της µε τα 
αυτά. Το πώς αντιλαµβανόµαστε τα προβλήµατα αντανακλά ουσιαστικά τις 
ανθρώπινες αξίες που φέρουµε, καθώς και τις επιλογές που κάνουµε στον 
τρόπο ζωής µας και στη σχέση µας µε το φυσικό περιβάλλον. Τις 
τελευταίες δεκαετίες η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί µία από τις 
σηµαντικότερες καινοτοµίες στα διεθνή και στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
συστήµατα. Προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υλοποιούνται και 
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και σε 
όλες τις µορφές της, τυπική, µη τυπική και άτυπη. Ωστόσο, συζητείται 
διεθνώς αλλά και στη χώρα µας η συµβολή των προγραµµάτων στην 
επίλυση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων στο πλαίσιο 
της αειφόρου ανάπτυξης. Σε συνάρτηση µε όλα τα παραπάνω, η παρούσα 
έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων/αντιλήψεων των µαθητών 
του λυκείου, των εκπαιδευτικών και των γονέων, για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, την στάση και συµπεριφορά για αυτά, 
συναρτήσει της συµµετοχής τους σε προγράµµατα και διαδικασίες µη 
τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Από τα ευρήµατα και 
της παρούσας έρευνας, προκύπτει ότι η παρεχόµενη µη τυπική και άτυπη 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, δεν υποστηρίζουν αποτελεσµατικά την 
ανάγκη επίλυσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης. Φαίνεται να συµβάλλουν στην βελτίωση περισσότερο 
των στάσεων των υποκειµένων της έρευνας και λιγότερο στην ανάπτυξη 
φιλλοπεριβαλλοντικών συµπεριφορών. Βέβαια η υπεύθυνη περιβαλλοντική 
συµπεριφορά είναι ένα σύνθετο «κατασκεύασµα» και η ερµηνεία της 
παραµένει πάντα δύσκολη υπόθεση. Ενώ η επίδραση της µη τυπικής και 
εκπαίδευσης άτυπης, είναι δυνατόν ήδη να έχει κάνει την επιρροή της στα 
άτοµα του δείγµατος που δήλωσαν µη συµµετοχή σε προγράµµατα και 
διαδικασίες τους. 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποτελούν µια πρόκληση για τον 

επανασχεδιασµό και υλοποίηση περισσότερο αποτελεσµατικών 
προγραµµάτων και διαδικασιών τυπικής, µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 
των συµµετεχόντων και τα αιχµής περιβαλλοντικά προβλήµατα. Απαιτείται 
να διαµορφώνονται µοντέλα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που να 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και υπεύθυνης 
στάσης και συµπεριφοράς απέναντι στην κοινωνική, οικονοµική και 
οικολογική πραγµατικότητα, που διαµορφώνονται κάθε φορά, στο πλαίσιο 
της αειφόρου ανάπτυξης. 
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ABSTRACT 

Environmental problems constitute a reality of our time. The 
methods that are applied for their resolution, many as they might be, 
present important disadvantages and have not achieved the desirable 
results up to now. Perceptions of environmental issues vary among 
different society in societies and diggerent areas. Education as well as 
culture influence also the relation of members of society regarding 
environmental problems. The way we conceive the aforementioned 
problems, reflects in reality the human values we abide by, as well as 
the choices we make in our life and in our relationship with the natural 
environment. The last decades the environmental education constitutes 
one of the most important innovations in international and in European 
educational systems. Programs of environmental education have also 
been used in Greece recently, in all levels and forms of education, 
(formal, non formal and informal). However, there is a debate are 
discussed , both on an international and national level, concerning their 
contribution in the resolution and the handling of environmental 
problems with regards to sustainable development. According, the 
current survey is looking into the students of lyceum, their teachers and 
parents, regarding the evaluation of environmental problems, their 
attitude and behaviour with regards to these problems, their attendance 
in programs and procedures of non formal and informal in comparison 
to nature. The findings of the current research, show that the non 
formal and informal environmental education, that is provided does not 
support effectively the need for resolution of environmental problems 
with regards to sustainable development. It rather appears to contribute 
more to the improvement of the convictions of subjects of the survey 
than in the develpment of pro-environmental behaviours. However 
responsible environmental behaviour is a complex notion and its 
interpretation is always difficult to define. Whereas the effect of the non 
formal and informal education, has, already, made influenced the 
individuals of the sample that did not attend the programs and their 
procedures.  

The above results constitute a challenge for the need of re-planning 
and implementation of more effective programs and procedures 
regarding environmental education, according to the needs, and 
interests of the participants of the survey the very important 
environmental problems. There is a requirement for the shaping of 
models of environmental education that would be focused in the n 
growth of critical thought and responsible attitude and behavior towards 
the social, economic and ecological reality, prevalent in any given time 
with regards to sustainable development.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αφόρµηση για ενασχόληση µου µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση 
και τον ρόλο της στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, 
στο πλαίσιο αειφόρο ανάπτυξης προέρχεται πρώτιστα από το ενδιαφέρον 
µου για την περιβαλλοντική κρίση που διαρκώς οξύνεται τα τελευταία 
χρόνια. Παράλληλα, η εκπαιδευτική µου ιδιότητα µε ώθησε σε 
προβληµατισµούς, αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα όλων των 
µορφών της παρεχόµενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της τυπικής, της 
µη τυπικής και της άτυπης.  
Η παγκοσµιοποίηση που έχει εδραιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες 

παράγει αµφίσηµα αποτελέσµατα. Από τη µια ευνοεί το συγκεντρωτισµό 
της πολιτικής και της οικονοµικής εξουσίας µετατρέποντας τους πολίτες σε 
υπάκουες καταναλωτικές οµάδες µε δυσµενή αποτελέσµατα για το φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον. Από την άλλη αποτελεί µια πρόκληση, γιατί 
ενδεχόµενα να παρακινήσει τους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες και 
δράσεις, καθιστώντάς τους περισσότερο συνεργατικοούς και ενεργοούς. 
Στην προοπτική της δεύτερης δυνατότητας όλες οι µορφές της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πρέπει να στοχεύουν στην δηµιουργία ενός 
κριτικού διαλόγου µε τη συµµετοχή όλων των πολιτών. Στην προσπάθεια 
ανάδειξης των γενεσιουργών αιτιών και των εναλλακτικών λύσεων των 
προβληµάτων περιβάλλοντος, κοινωνίας-πολιτισµού και οικονοµίας, στην 
προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης. 
Είναι σταθερή και συνεχής η υποστήριξη όλων των διεθνών 

οργανισµών, όπως των Ηνωµένων Εθνών, τητ U.N.E.S.C.O., της U.C.N., 
όπου υπογραµµίζεται σε όλες τις διασκέψεις η σοβαρότητα των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, η αναγκαιότητα αντιµετώπισης τους και ο 
σηµαντικός ρόλος της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση αυτή. Επισηµαίνεται 
σε όλους τους τόνους ότι αποτελεί αναγκαία προυπόθεση, η 
ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών στην προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.  
Αναγνωρίζεται γενικά από όλους ότι τα αποτελέσµατα από την 

εφαρµογή (υλοποίηση) όλων των µορφών της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, της τυπικής, της µη τυπικής και της άτυπης, δεν έχουν 
φέρει στο βαθµό που έπρεπε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. ∆ιαπιστώνεται 
µια αναντιστοιχία θεωρίας και πράξης στους πολίτες που συµµετέχουν σε 
δραστηριότητες/δράσεις των σχετικών προγραµµάτων και διαδικασιών. Οι 
πολίτες δυσκολεύονται να υιοθετούν πρότυπα ζωής στο πλαίσιο της 
αειφορίας. Φαίνεται η πορεία από τη γνώση στη υπεύθυνη περιβαλλοντική 
συµπεριφορά και από την συµµετοχή στην ενεργή συµµετοχή, 
εξακολουθύν να µην θεωρούνται αυτονόητα. Ενδεχόµενα σε αυτό εκτός της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να συµβάλλουν και διάφοροι άλλοι 
παράγοντες όπως, γνωστικοί, ψυχολογικοί, προσωπικοί, συναισθηµατικοί, 
κοινωνικοί κ.λπ.  
Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές βάσεις και εµπειρικές 

παρατηρήσεις, προσπάθησα στην παρούσα διατριβή, να διερευνήσω τις 
απόψεις/αντιλήψεις των µαθητών λυκείου, των εκπαιδευτικών και γονέων 
της πόλης του Ηρακλείου, αναφορικά µε την συνεισφορά της µη τυπικής 
και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση των 
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περιβαλλοντικών προβληµάτων, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.  
Στο πρώτο µέρος της διατριβής παρατίθεται η προβληµατική της 

έρευνας. Στο δεύτερο µέρος παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση η 
οποία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση µε έµφαση στη µη τυπική και άτυπη 
εκπαίδευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται η εκπαίδευση για την 
αειφόρο ανάπτυξη, το αειφόρο σχολείο. Στο τρίτο επιχειρείται να 
προσεγγισθεί το περιβάλλον και τα παγκόσµιας και τοπικής εµβέλειας 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, οι αρχές και οι δείκτες για την αντιµετώπιση 
τους στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.  Στο τέταρτο κεφάλαιο 
επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική γνώση, τη στάση και τη συµπεριφορά 
για το περιβάλλον. Προσσεγγίζονται σχετικές έννοιες και αναφέρονται 
µοντέλα υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς, που επιχειρούν να 
συνδέσουν τη γνώση, τη στάση και τη συµπεριφορά µε τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και την αειφόρο ανάπτυξη. 
Στο τρίτο µέρος, παρατίθεται το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. 

Αναφέρονται ο ερευνητικός σχεδιασµός, ο πληθυσµός στόχος, ο 
υπολογισµός του µεγεθους του δείγµατος, η τυχαία δειγµατοληψία, τα 
ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν και τα στατιστικά κριτήρια 
ανάλυσης των δεδοµένων. 
Στο τέταρτο µέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας το 

οποίο περιλαµβάνει τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζονται οι 
αντιλήψεις των υποκειµένων της έρευναςτα για τα περιβαλλοντικά 
προβληµάτα, όπως η αξιολόγηση τους, οι επιθυµίες για περισσότερη 
µάθηση και οι σηµαντικές πηγές µάθησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται η συµµετοχή και ο αριθµός συµµετοχών των υποκείµενων, 
η αξιολόγηση για την αποτελεσµατικότητα δράσεων των προγραµµάτων-
διαδικασιών και συνεισφοράς φορέων µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται η στάση των ατόµων τής 
έρευνας για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, µέσω της 
αξιολόγησης ορισµένων σχετικών σκέψεων που αξιολογούν. Επίσης µέσω 
πράξεων που πραγµατοποίησαν τον προηγούµενο χρόνο, προσεγγίζεται η 
περιβαλλοντική συµπεριφορά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η 
διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεων της συµµετοχής σε προγράµµατα µη 
τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της συµπεριφοράς και 
µιας σειράς ανεξάρτητων µεταβλητών. Σε όλα τα κεφάλαια διερευνάται η 
επίδραση της συµµετοχής σε προγράµµατα και διαδικασίες µη τυπικής 
και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έτσι έµµεσα προσεγγίζεται η 
συµβολή της στην αντίληψη και την διαχείριση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 
Στο πέµπτο µέρος παρουσιάζεται η συζήτηση και η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων, αποτελούµενο από τρία σχετικά κεφάλαια. Το πρώτο 
προσεγγίζει την ερµηνεία της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, το δεύτερο την συµβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και το τρίτο τις πιθανές αιτίες διαµόρφωσης της στάσης και συµπεριφοράς. 
Στο έκτο µέρος παρουσιάζονται τα γενικά συµπεράµατα της παρούσας 

έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις. Το πρώτο κέφάλαιο αναφέρεται σε 
συµπεράσµατα για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, για την µη τυπική και 
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την άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση και την στάση και συµπεριφορά. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνονται προτάσεις µεθοδολογικές, για την 
αειφόρο ανάπτυξη και ορισµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα για την µη 
τυπική και άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση και προτάσεις για 
µελλοντικέ ς έρευνες. 
Η διατριβή ολοκληρώνεται µε την παράθεση της βιβλιογραφίας και των 

ερευνητικών εργαλείων στο σχετικό παράρτηµα. 
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1.1.  Προβληµατική  

 
Το θέµα της διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι πιο 

έντονο και επίκαιρο από ποτέ. Οι σηµερινές κοινωνίες ασφυκτιούν από τα 
παράγωγα του οικονοµικού συστήµατος, και παρόλη τη διάχυση 
περιβαλλοντικών γνώσεων και πληροφοριών καθώς και την εφαρµογή 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δεν διαφαίνεται να επέρχεται µία ριζική λύση 
στο πρόβληµα. Όπως έχει ήδη αναλυθεί στην προβληµατική της έρευνας, τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα συνιστούν ένα πολυδιάστατο ζήτηµα που 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της σηµερινής κοινωνίας και εξαρτάται κυρίως από 
τις κοινωνικές αντιλήψεις που επικρατούν. Ωστόσο δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο πώς θα µεταβληθούν οι παραπάνω αντιλήψεις µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικά αποδεκτές συµπεριφορές.  
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα διατηρούνται ή ανακύπτουν από την 

αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων µε το περιβάλλον, γι’ αυτό 
είναι αναγκαία η συστηµατοποίηση κατάλληλων πολιτικών. Ως εργαλεία 
(µέσα) περιβαλλοντικής πολιτικής θεωρούνται όλων των ειδών οι δράσεις που 
τείνουν πρώτιστα να «τροποποιήσουν» την περιβαλλοντική συµπεριφορά των 
πολιτών. Επιγραµµατικά τα εργαλεία (µέσα) περιβαλλοντικής πολιτικής είναι: 
τα οικονοµικά που βασίζονται στη µετατόπιση προς φιλικές στο περιβάλλον 
οικονοµικές δράσεις, τα κανονιστικά που βασίζονται σε πράξεις της 
νοµοθετικής εξουσίας και της διοίκησης και τα κοινωνικά που βασίζονται 
κύρια στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.  
Μέτρα υπάρχουν όµως απαιτούνται διορθωτικές δράσεις, µε το επιπλέον 

κόστος που αυτό αρχικά συνεπάγεται, που πρέπει να ξεκινούν από τον 
σχεδιασµό των παραγωγικών διεργασιών και να επεκτείνονται µέχρι την 
απόρριψη της συσκευασίας του περιβαλλοντικά αποδεκτού προϊόντος από 
τον καταναλωτή. Επίσης δράσεις που σχετίζονται µε την διαχείριση 
διακινήσεων ανθρώπων και αγαθών, φθάνοντας µέχρι τον τοµέα των 
υπηρεσιών. ∆ιεθνείς ∆ιασκέψεις υπό την αιγίδα του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών για την Κλιµατική αλλαγή (Χάγη, 2000) και την Ερηµοποίηση (Βόννη, 
2000) κατέδειξαν την αδυναµία και έλλειψη βούλησης από τις Κυβερνήσεις 
για την χάραξη συγκεκριµένων πολιτικών και τη λήψη µέτρων στην αλλαγή 
των παραγωγικών διαδικασιών. Το βάρος εποµένως της ανάληψης δράσεων, 
στο πλαίσιο εναλλακτικών τρόπων παραγωγής και πρότυπων περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς, πέφτει κύρια στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών. 
Γιατί η περιβαλλοντική εκπαίδευση λειτουργεί καταλυτικά επιταχύνοντας τις 
σχετικές δράσεις ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.Οι υπεύθυνοι 
περιβαλλοντικά πολίτες είναι εκείνοι που θα πιέσουν τις κυβερνήσεις για 
χάραξη και υλοποίηση πολιτικών στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 
Στις σηµερινές συνθήκες, κύριος στόχος πρέπει να είναι η δηµιουργία ολοένα 
και περισσοτέρων πολιτών µε βασικές γνώσεις για το περιβάλλον, 
συναντίληψη των περιβαλλοντικών προβληµάτων και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνες στάσεις και συµπεριφορές σχετικά µε την διαχείριση του, γεγονός 
που προϋποθέτει ένα ικανοποιητικό επίπεδο παιδείας. Ο ρόλος εποµένως της 
εκπαίδευσης θεωρείται καθοριστικής σηµασίας, προκειµένου να βρεθούν 
αποτελεσµατικοί τρόποι ευαισθητοποίησης και δράσης των νέων και των 
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πολιτών γενικότερα υπέρ του κοινού στόχου της αειφορίας.  
Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση εκείνο το οποίο είναι το ζητούµενο 

δεν είναι η γνώση µε την στενή έννοια του όρου, αλλά η κατανόηση, η 
ερµηνεία, η κριτική σκέψη, στάση και η φιλική απέναντι στο περιβάλλον 
συµπεριφορά σε όλες του τις διαστάσεις. Απευθύνεται σε πολίτες που 
διαφέρουν ως προς την ηλικία, την κοινωνική τάξη, το επίπεδο µόρφωσης, 
την οικονοµική τους κατάσταση κ.λπ. ∆ιαχρονικά σε διεθνή συνέδρια, 
διάσκεψεις για την περιβαλλοντική εκπαίδευση τονίζεται και επισηµαίνεται η 
σπουδαιότητα του ρόλου της.  
Η χρησιµότητα της παρούσας έρευνας έγκειται στην διερεύνηση των 

αντιλήψεων για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, τις πηγές µάθησης και την 
χρησιµότητα των φορέων παροχής Π.Ε., µέσω προγραµµάτων και 
διαδικασιών. Έπειτα είναι απαραίτητη η διερεύνηση της στάσης και 
συµπεριφοράς, µέσω της αποτύπωσης σκέψεων και συµπεριφορών για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Τα ευρήµατα αυτά σε συνδυασµό θα 
συνεισφέρουν στη δηµιουργία και υλοποίηση προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
εποχής. Ευελπιστούµε να συνεισφέρει στην επιδίωξη αυτή εξετάζοντας ένα 
µικρό αλλά γεωγραφικά σηµαντικό µέρος της µαθητικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας του Ηρακλείου. Η πρωτοτυπία της συνίσταται στο ότι η 
αποτύπωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς γίνεται µέσω του αριθµού 
των πράξεων σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Στις περισσότερες σχετικές 
έρευνες η συµπεριφορά διερευνάται, µέσω διχοτοµικών ερωτήσεων (ναι/όχι) 
για τις πράξεις. Επίσης γίνεται µια προσπάθεια διασταύρωσης της 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων και της συχνότητας των 
αντίστοιχων πράξεων. Έτσι σε συνδυασµό και µε τη στάση για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα επιχειρείται τελικά να εκτιµηθεί η 
περιβαλλοντική συµπεριφορά των υποκειµένων της έρευνας. Όλα αυτά µε 
καταλύτη, την συµµετοχή µέχρι σήµερα, σε προγράµµατα ή διαδικασίες της 
µη τυπικής και της άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

1.2. Σκοπός & Στόχοι 

Σκοπός της παρούσας εµπειρικής έρευνας είναι η διερεύνηση της 
συµβολής της µη τυπικής ή προαιρετικής και της άτυπης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, και 
συµπεριφορών των πολιτών (µαθητών, των γονέων τους και των 
εκπαιδευτικών), στην προσπάθεια αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Επιχειρείται η µελέτη δέσµης µεταβλητών που σχετίζονται µε 
την µη τυπική και άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη στάση και 
περιβαλλοντική συµπεριφορά των πολιτών, µε απώτερο στόχο την 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής, έχουµε την γνώµη 
ότι είµαστε σε θέση να διατυπώσουµε προτάσεις ικανές για την 
αποτελεσµατικότερη παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µέσω όλων των 
µορφών της, που θα συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Τα επιστηµονικά ευρήµατα και 
συµπεράσµατα είναι δυνατόν να αποτελέσουν ένα οδηγό για τη δηµιουργία 
ενός προτεινόµενου πλαισίου (µοντέλου) ενοποιηµένης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Η έρευνα αυτή σύµφωνα µε τους θεµελιώδεις και κοινά 
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αποδεκτούς µεθοδολογικούς άξονες, είναι εφαρµοσµένη, δειγµατοληπτική µε 
κύριο ερευνητικό εργαλείο το ερωτηµατολόγιο. Όσον αφορά την ερευνητική 
προσέγγιση θεωρείται ποσοτική, ενώ σε σχέση µε την ερευνητική στρατηγική 
αποτελεί µια µελέτη περίπτωσης επειδή αφορά τους µαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων της πόλης 
του Ηρακλείου. 
Για την αποτύπωση των αντιλήψεων των µαθητών, εκπαιδευτικών και 

γονέων, αναφορικά µε τη µη τυπική και άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
διαµορφώνονται οι επιµέρους στόχοι που επιχειρούν να διερευνήσουν: 

 
� Τις αντιλήψεις των µαθητών, των εκπαιδευτικών και γονέων, σχετικά µε 
την ιεράρχηση των παγκόσµιας κλίµακας και των τοπικών-αστικών 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

� Τις αντιλήψεις των µαθητών, των εκπαιδευτικών και γονέων, σχετικά 
την αξιολόγηση των πηγών µάθησης των παγκόσµιας κλίµακας, 
τοπικών - αστικών περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

� Τη συµµετοχή των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε 
προγράµµατα µη τυπικής εκπαίδευσης του σχολείου και σε 
εκπαιδευτικές διαδικασίες άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
φορέων. 

� Τη χρησιµότητα των διαδικασιών και των φορέων της άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

� Τη χρησιµότητα των δράσεων και των παραµέτρων, των 
προγραµµάτων/διαδικασιών της µη τυπικής και της άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

�  Τις περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορές των µαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων. 

� Την οικοδόµηση υποδειγµάτων συµπεριφοράς µε βάση τη συµµετοχή 
σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

� Την οικοδόµηση υποδειγµάτων συµµετοχής σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συµπεριφοράς µε βάση τη 
συµπεριφορά. 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η έρευνα αναζητά να δώσει 

απαντήσεις σε διερευνητικά ερωτήµατα, διαφορών και εξαρτήσεων µεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων µεταβλητών. 

 
Ενδεικτικά διερευνητικά ερωτήµατα: 
 

� Αξιολογούν στον ίδιο βαθµό τα περιβαλλοντικά προβλήµατα οι 
συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς 
σε προγράµµατα και διαδικασίες της µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ; 

� Αξιολογούν στον ίδιο βαθµό τις πηγές µάθησης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων οι συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες µαθητές, 
εκπαιδευτικοί και γονείς σε προγράµµατα και διαδικασίες της µη τυπικής 
και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; 

� Θεωρούν στον ίδιο βαθµό σηµαντικότητας την χρησιµότητα των δράσεων 
και των παραµέτρων, των προγραµµάτων/διαδικασιών της µη τυπικής 
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και της άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες και µη 
συµµετέχοντες σε αυτά; 

� Οι περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορές επηρεάζονται από την 
συµµετοχή σε προγράµµατα και διαδικασίες της µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; 

1.3.  Περιορισµοί  

Το µέγεθος του δείγµατος στην παρούσα ερευνητική διατριβή κάλυψε το 
9,66% του µαθητικού πληθυσµού και το 48,18% των εκπαιδευτικών. Το 
ποσοστό για µεν τους µαθητές πλησιάζοντας το 10% του πληθυσµού και 
θεωρείται ικανοποιητικό, κατάλληλο και για την παραγοντική διερευνητική 
ανάλυση. Ενώ για τους εκπαιδευτικούς, ξεπερνά κατά πολύ το κατώφλι του 
10%, ενδεχόµενα βέβαια το υψηλό αυτό ποσοστό να αλλοιώνει τα 
αποτελέσµατα ορισµένων αναλύσεων. Είναι όµως αρκετό για την διερευνητική 
ανάλυση παραγόντων. Το δείγµα των γονέων χαρακτηρίζεται ως δείγµα 
ευκολίας και θεωρείται φτωχό για διερευνητική παραγοντική ανάλυση. 
Πρακτικοί λόγοι (δύσκολη η επαφή, η έλλειψη ελέυθερου χρόνου κ.α.), δεν 
επέτρεψαν τη µελέτη µεγαλύτερου δείγµατος, κάτι που θα οδηγούσε σε 
καλύτερη αντιπροσώπευση του πληθυσµού τους. Η τυχαία δειγµατοληψία, 
συνετέλεσε στην µεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος στο σύνολο 
του πληθυσµού των µαθητών και των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στο 
περιεχόµενο των ερευνητικών εργαλείων, αν και εξετάζουν ένα εύρος θεµάτων 
και παραµέτρων, δεν παύουν πάντα να υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν 
λαµβάνονται υπόψη στην ερµηνεία των τελικών αποτελεσµάτων. Παρόλο αυτά 
θεωρήθηκαν µεγάλα από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Θα φαινόταν 
απαγορευτικό για τους µαθητές, εάν περιείχε περισσότερες µεταβλητές, 
καθώς ο χρόνος που δίδεται για τη συµπλήρωση µέσα στις σχολικές τάξεις 
είναι περιορισµένος. Επίσης και οι ενήλικες λόγω του µεγάλου φόρτου 
υποχρεώσεων αδυνατούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο από τα 20-30 
λεπτά που ήταν τελικά ο µέσος χρόνος συµπλήρωσης τους. Αξίζει να 
επισηµανθεί πως τα υποκείµενα της έρευνας, γνωρίζοντας ότι το 
ερωτηµατολόγιο έχει θέµα το περιβάλλον και στάσεις σχετικά µε αυτό, 
ενδέχεται να επηρεάστηκαν από αυτό το γεγονός και ορισµένες απαντήσεις 
τους να µην ήταν αντιπροσωπευτικές. Αυτό το ενδεχόµενο συνιστά το 
λεγόµενο σφάλµα απάντησης (response bias), (Wikipedia, the Free 
Encyclopedia, Response Bias). ∆ηλαδή µία µορφή συνειδητής 
προκατάληψης όπου οι ερωτώµενοι απαντούν σε ερωτήσεις µε τον τρόπο που 
πιστεύουν ότι ο ερευνητής θα θέλει να απαντήσουν. Η τάση αυτή των 
υποκείµενων είχε διαφανεί κατά την πιλοτική χορήγηση (ηµιδοµηµένη 
συνέντευξη), όπου ενηµερώθηκαν ότι το θέµα του ερωτηµατολογίου είναι το 
περιβάλλον. Έτσι δεν αποφεύχθηκαν όλα τα σφάλµατα απάντησης, καθότι τα 
υποκείµενα είναι επιρρεπή στο να δίνουν απαντήσεις που οι άλλοι θα ήθελαν 
να ακούσουν, οι οποίες ωστόσο δεν αντανακλούν τις δικές τους απόψεις ή 
αντιλήψεις. Εύλογα, κάτι τέτοιο µπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσµατα µιας 
έρευνας.  
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1.4. ∆οµή – διάρθρωση 

 
 
Η παρούσα έρευνα αποτελείται από την πρώτη ενότητα την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση/θεωρητικό πλαίσιο η οποία περιλαµβάνει την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και  την 
εννοιολογική διασαφήνιση των τριών µορφών της, την τυπική, την µη τυπική 
και την άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ακολουθεί το κεφάλαιο από την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Στην συνέχεια παρατίθενται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση 
ολοκληρώνεται µε τις περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορές µε τα 
ορισµένα µοντέλα που επιχειρούν να τις ερµηνεύσουν. 
Η δεύτερη ενότητα αφορά το µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο αρχικά τις 

σύνδεση των κύριων εννοιών της έρευνας και σχετικές υποθέςσεις. Τον 
πληθυσµό και το δείγµα, την µέθοδο δειγµατοληψίας, το ερευνητικό εργαλείο 
που χρησιµοποιήθηκε και τις µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων που 
συγκεντρώθηκαν. 
Η Τρίτη ενότητα περιλαµβάνει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

σύµφωνα µε τους αξόνες του ερωτηµατολογίου που απετέλεσε το κύριο 
ερευνητικό εργαλείο της παρούσας έρευνας. 
Η τέταρτη ενότητα περιλαµβάνει τη συζήτηση των αποτελεσµάτων και την 

εξαγωγή συµπερασµάτων από την διεξαγωγή της έρευνας. 
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2.1. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις  

Σύµφωνα µε τον Μπαµπινιώτη (2002) µάθηση learning είναι η 
διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων ως αποτέλεσµα 
συστηµατικής µελέτης και παιδείας. ∆ιαφορετικά οριζόµενη, είναι η 
διαδικασία όπου τροποποιείται το γνωστικό δυναµικό του ατόµου, ως 
αποτέλεσµα των ποικίλων εµπειριών που αναζητεί και επεξεργάζεται. 
Αφορά η µάθηση περισσότερο τις λειτουργικές ικανότητες του ανθρώπου 
που σχετίζονται µε την αντίληψη, τη µνήµη, την εντύπωση, τη συνήθεια, τη 
δηµιουργία απλούστατων συµβατικών αντανακλαστικών, σύνθετων 
κινητικών και λεκτικών έξεων, αντιδράσεων διάκρισης κατ’ αίσθηση κ.λπ. 
Η έννοια της µάθησης παρουσιάζεται στο διάγραµµα 5 (U.N.E.S.C.O., 
2004). 

 

∆ιάγραµµα 1. Έννοια της µάθησης (U.N.E.S.C.O., 2004) 
 

Από το διάγραµµα 1 προκύπτει ότι η µάθηση είναι το αποτέλεσµα 
εξωτερικών, εσωτερικών συνθηκών και συµµετοχής του ίδιου του ατόµου.  
Στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, ο χαρακτήρας της 

µάθησης αλλάζει. Σύµφωνα και µε τις τελευταίες επιστηµονικές θεωρίες, οι 
πνευµατικές ικανότητες τόσο των ενηλίκων όσο και των υπερηλίκων, όχι 
µόνο δεν µένουν στάσιµες ή ατροφούν, αλλά αντιθέτως αυξάνονται, αρκεί 
να υπάρχει πνευµατική προσπάθεια και εγρήγορση. Το πεδίο της 
εκπαίδευσης και µάθησης παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6 (European 
Comimission & C.E.I.E.S., 2002:22). 
Από το διάγραµµα 2 φαίνεται ότι η µάθηση είναι δυνατόν να προκύψει 

µέσω διάφορων µορφών εκπαίδευσης αλλά και διαµέσου θεσµών και 
φορέων. Επίσης µπορεί να είναι συστηµατική ή εντελώς τυχαία. 
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∆ιάγραµµα 2. Το πεδίο της Εκπαίδευσης και της Μάθησης 
(Πηγή: European Comimission & CEIES, 2002:22) 

 
Η µάθηση διακρίνεται σε τυπική, µη τυπική και άτυπη, ενηλίκων, δια 

βίου κ.λπ. 
Η τυπική ή επίσηµη µάθηση (formal learning) είναι η µάθηση που 

παρέχεται στο σύστηµα των επίσηµων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και που 
αποτελεί µια συνεχή και πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτική πορεία για 
παιδιά και νέους συνήθως. Ολοκληρώνεται µε τη χορήγηση 
αναγνωρισµένων διπλωµάτων και πτυχίων.  
Η µη τυπική ή µη επίσηµη µάθηση (non formal learning) είναι η 

µάθηση που παρέχεται εκτός των επίσηµων θεσµοθετηµένων συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και δεν οδηγεί στην απόκτηση επίσηµων 
πιστοποιητικών. Μπορεί να παρέχεται και στον τόπο εργασίας µέσω 
δραστηριοτήτων που οργανώνουν οι διάφορες κοινωνικές οργανώσεις και 
οµάδες, καθώς επίσης και από οργανισµούς ή υπηρεσίες, οι οποίες έχουν 
δηµιουργηθεί για να συµπληρώνουν τα επίσηµα συστήµατα. Εποµένως, 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα και έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
σε άτοµα όλων των ηλικιών, ενώ ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές πολιτικές 
των χωρών µπορεί να καλύπτει προγράµµατα βασικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων (adult literacy), προγράµµατα βασικής εκπαίδευσης για άτοµα 
που διέκοψαν το σχολείο, προγράµµατα µετάδοσης δεξιοτήτων και 
προγράµµατα γενικού ενδιαφέροντος και πολιτισµού. Η µη-τυπική 
µάθηση είναι ένα κεντρικό θέµα της πολιτικής της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 1995), και περιλαµβάνεται στη Λευκή Βίβλο,1 για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
Η άτυπη µάθηση (informal learning) είναι η µάθηση που προέρχεται 

από τις σχετιζόµενες µε την εργασία δραστηριότητες, από την οικογένεια, 
τον ελεύθερο χρόνο και από δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής 
                         
1 Οι Λευκές Βίβλοι που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ε.Ε., είναι έγγραφα που 
περιλαµβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε συγκεκριµένους τοµείς. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
αποτελούν προέκταση των Πρασίνων Βίβλων σκοπός των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας 
διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ιρλανδία το Υπουργείο Παιδείας µε τη Λευκή Βίβλο1, 
Charting our Education Future (1995), αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση "είναι επενδύσεις που προωθούν την οικονοµική ανάπτυξη και βελτιώνουν την κοινωνική 
συνοχή". Το έγγραφο υπογραµµίζει ότι η οικονοµική ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στη 
γνώση και στις δεξιότητες (skills) των ανθρώπων και στην ικανότητά (capability) τους να µαθαίνουν 
καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. 



-36- 
 

(Eurostat 2004: 18; Ε.Ε.K. 2000: 9).  
Η δια βίου µάθηση (lifelong learning) σηµαίνει τη διαδικασία 

µάθησης που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της ζωής και, δεύτερον, τη 
µάθηση που συµβαίνει µε διάφορους τρόπους αφενός επίσηµα, σε 
ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και αφετέρου ανεπίσηµα, στο 
σπίτι, στο χώρο εργασίας ή στην ευρύτερη κοινότητα (Jarvis, 1999). Για τη 
«δια βίου µάθηση» ο Jarvis (2005:22).παρατηρεί ότι µε τη χρήση του όρου 
«µάθηση» µεταβιβάζεται η ευθύνη της εκπαίδευσης από το κράτος στο 
άτοµο, που είναι υπεύθυνο πια να αναλάβει την αυτοµόρφωσή του ώστε να 
ενταχθεί αποτελεσµατικά στην κοινωνία της γνώσης. Σύµφωνα µε αυτή τη 
παρατήρηση, η δια βίου εκπαίδευση, όπως θα δούµε στην αντίστοιχη 
ενότητα, είναι συγκροτηµένη και στοχεύει σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα, 
ενώ η δια βίου µάθηση µπορεί να είναι σκοπός της εκπαίδευσης αλλά και 
ατοµική ευθύνη. Η ευρύτητα της χρήσης του όρου έχει ως αποτέλεσµα να 
εµφανίζεται πολλές φορές ως «πανάκεια» παρά ως συγκροτηµένη 
στρατηγική (Jarvis, 2000: 21, Dehmel, 2006: 49, Beer, 2007: 4). Είναι 
βέβαιο πάντως ότι σε κάθε περίπτωση η δια βίου µάθηση είναι σηµαντική 
συνιστώσα της εκπαιδευτικής, οικονοµικής και κοινωνικής αλλαγής, στενά 
συνδεµένη µε την οικονοµική και πολιτιστική παγκοσµιοποίηση, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Ταυτόχρονα είναι 
ένα µέσο αντιµετώπισης της συλλογικής και ατοµικής 
αβεβαιότητας/ανασφάλειας για το µέλλον, η οποία παρατηρείται στο 
σύγχρονο κόσµο. Η ανάπτυξη κουλτούρας δια βίου µάθησης είναι 
πρόσφατο φαινόµενο, αφού δράσεις σχετικά µε δραστηριότητες 
προσωπικής ανάπτυξης, ελεύθερου χρόνου, εκπαίδευσης πολιτών ή 
πολιτιστικής εκπαίδευσης είναι λίγες και ανεπαρκείς (Karalis & Vergidis 
2004:188). 
Ως ολιστική µαθηση (double-loop learning) ορίζεται το είδος της 

µαθησιακής διαδικασίας που οδηγεί σε αλλαγές των αξιών όπως και των 
εφαρµοζόµενων στρατηγικών και των ισχυουσών αντιλήψεων. Αυτό το είδος 
µάθησης συνενώνει τα αποτελέσµατα των δράσεων και ενεργειών µε τις 
αξίες και στρατηγικές στις οποίες βασίζονται (Πατινιώτης, 2008). 
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που ορίζουν διαφορετικά την µάθηση. Οι 

θεωρίες που αφορούν τις λειτουργίες της µάθησης και τις ικανότητες του 
ανθρώπου σε κάθε ηλικιακή φάση είναι µια από τις σπουδαιότερες 
παραµέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Ειδικότερα, οι συµπεριφοριστές ερµηνεύουν την διαδικασία της 

µάθησης ως σύνδεση ερεθίσµατος και αντίδρασης. Η κοινωνιογνωστική 
θεωρία του Bandura θεωρεί ότι µαθαίνουµε µε βάση τη µίµηση και την 
ταύτιση προς ένα µοντέλο, µέσω του µηχανισµού της αντιπροσωπευτικής 
ενίσχυσης του µοντέλου. Οι γνωστικές θεωρίες συµβαδίζουν, σε πολλές 
περιπτώσεις, µε κονστρουκτιβιστικές απόψεις, που δίνουν έµφαση στην 
ανάπτυξη νέας γνώσης µέσω της ενεργητικής συµµετοχής του υποκειµένου 
στην οικοδόµηση της.  
Οι αρχές της ανθρωπιστικής προσέγγισης, κατατείνουν στη µάθηση µε 

σκοπό την αυτοπραγµάτωση του ατόµου. Παραθέτουµε ορισµένες θεωρίες 
µάθησης, που οι θέσεις τους βρίσκουν εφαρµογή σε εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις της µη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Σύµφωνα µε το λεξικό της κοινής νεοελληνικής γλώσσας (1999) ως 
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εκπαίδευση (education), νοείται η καλλιέργεια µε συστηµατική 
διδασκαλία και άσκηση σε ειδικά ιδρύµατα (σχολεία κ.ά.) των διανοητικών 
και σωµατικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόµων. Σύµφωνα µε τον 
Μπαµπινιώτη (2002), είναι η συστηµατική διαδικασία µετάδοσης γνώσεων 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο. Με την 
ευρύτερη σηµασία του όρου, θεωρείται η εκγύµναση και η άσκηση-
εξάσκηση ενός ατόµου ή περισσοτέρων ατόµων σε ορισµένες ειδικές 
δεξιότητες και δραστηριότητες. Αφού τις αποκτήσουν καλούνται να τις 
εφαρµόσουν σε συγκεκριµένα πλέον πεδία και να τις βελτιώσουν. Με τη 
στενή της έννοια στην επιστήµη της παιδαγωγικής, ο όρος σηµαίνει τη 
συστηµατική και την οργανωµένη διαδικασία της αγωγής και της µάθησης, 
η οποία προγραµµατίζεται από την πολιτεία ή άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα και υλοποιείται από τους φορείς αυτούς. Χαρακτηρίζεται ως µια 
διαδικασία που συνήθως εξελίσσεται σε συγκεκριµένο τόπο, χώρο, χρόνο, 
κοινωνικοπολιτιστικές και πολιτικοοικονοµικές συνθήκες, από εκπαιδευτές 
µε συγκεκριµένες µεθόδους και στοχεύει στο να µεταδώσει στους 
εκπαιδευόµενους γνώσεις2 (knowledge), δεξιότητες3, (skills) αξίες 
(values), στάσεις (attitudes) και συµπεριφορές (behaviors). Ο Alan 
Rogers (1998:4), υποστηρίζει ότι ο όρος «εκπαίδευση» χρησιµοποιείται 
συχνά µε αόριστο τρόπο. ∆ιευκρινίζει ότι η εκπαίδευση είναι σχεδιασµένη 
και συγκροτηµένη µάθηση, µε συγκεκριµένο στόχο και αποβλέπει σε 
κάποιο συγκεκριµένο αποτέλεσµα, ορισµό τον οποίο υιοθετεί και ο Κόκκος 
(1999:36). Η µάθηση είναι µια δραστηριότητα που διαρκεί ισόβια, η 
εκπαίδευση δεν είναι απλώς µάθηση, αν και την περιλαµβάνει ως 
διεργασία. 
Η ∆ιεθνής Επιτροπή της U.N.E.S.C.O. σε έκθεση της για την 

εκπαίδευση µε τίτλο: «Εκπαίδευση-ο κρυµµένος θησαυρός» δηλώνει ότι ο 
στόχος της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης είναι η πλήρης εκπλήρωση της 
ανθρώπινης ύπαρξης, η υπέρτατη ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας, σε όλα τα µέσα και µορφές έκφρασης και όλων των 
δυνατοτήτων του - ως άτοµο, ως µέλος της οικογένειας και της κοινωνίας, 
ως πολίτη και εργαζόµενος, ως εφευρέτης και καλλιτέχνης-δηµιουργός.  
Οι σκοποί του εκπαιδευτικού συστήµατος, για τη χώρα µας, ορίζονται 

από το Σύνταγµα (άρθρο 16, §2) ως εξής: Η παιδεία αποτελεί βασική 
αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, 
επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής 
και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και 
υπεύθυνους πολίτες. 
Ο ρόλος της εκπαίδευσης ορίζεται ως εξής (U.N.E.S.C.O. 2005, 17): 

                         
2 Γνώση είναι το σύνολο των πληροφοριών που αποκτά κανείς και των παραστάσεων που σχηµατίζει 
µέσω των αισθήσεων και της νοητικής επεξεργασίας των δεδοµένων τους Μπαµπινιώτης (2002). 
3 ∆εξιότητα είναι η επιδεξιότητα, ικανότητα, επιτηδειότητα, δεινότητα (Μπαµπινιώτης 2002). 
Σύµφωνα µε τους Joe E. Heimlich και Nicole M. Ardoin (2008:215-237), τα χαρακτηριστικά βήµατα 
που περιλαµβάνονται στην διδασκαλία των δεξιοτήτων περιλαµβάνουν: την επίδειξη, την πρακτική, την 
ανατροφοδότηση και την διορθωτική δράση. Ο Tomporowski (2003) σηµειώνει ότι ποικίλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των δεξιοτήτων, όπως είναι ο καθορισµός του στόχου, η 
δυνατότητα να ασκηθεί η δεξιότητα, η επιτυχία προγενέστερης εµπειρίας µε την δεξιότητα και το 
πλαίσιο ή θέµα. Οι παράγοντες αυτοί εξαρτώνται από την ατοµική ανάπτυξη, τα κίνητρα και 
πνευµατικά χαρακτηριστικά.  
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• Να εµπνεύσει την πεποίθηση ότι καθένας µας έχει τόσο τη δύναµη όσο και 
την ευθύνη να επιδράσει θετικά στην αλλαγή σε παγκόσµιο επίπεδο, 
• Να καλλιεργήσει την ικανότητα των ανθρώπων να µετατρέπουν τα οράµατα 
τους για µια αειφόρο κοινωνία σε πραγµατικότητα, 
• Να καλλιεργήσει τις αξίες, τη συµπεριφορά και τους τρόπους ζωής που 
απαιτούνται για ένα αειφόρο µέλλον, 
• Να αποτελέσει µια διαδικασία µάθησης για να παίρνουµε αποφάσεις, οι 
οποί ες λαµβάνουν υπόψη το µακροπρόθεσµο µέλλον της δικαιοσύνης, της 
οικονοµίας και της οικολογίας όλων των κοινοτήτων, 
• Να οικοδοµήσει την ικανότητα για µια σκέψη που είναι προσανατολισµένη 
στο µέλλον 
Σύµφωνα µε την κλασσική τυπολογία των Coombs και Ahmed (1973) 

για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι διαδικασίες εκπαίδευσης 
µπορούν να ενταχθούν στους ακόλουθους τύπους: σύµφωνα µε την οποία 
την τυπική, την µη τυπική και την άτυπη. 
Ως τυπική εκπαίδευση (formal education) ορίζεται το ιεραρχηµένο, 

δοµηµένο και οργανωµένο χρονικά σε βαθµίδες εκπαιδευτικό σύστηµα, 
από τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση έως το πανεπιστήµιο, που περιλαµβάνει 
τόσο τις γενικές ακαδηµαϊκές σπουδές όσο και τα εξειδικευµένα 
προγράµµατα και θεσµούς ολοκληρωµένης επαγγελµατικής και τεχνικής 
εκπαίδευσης. Φαίνεται όµως ότι η µορφή αυτής της εκπαίδευσης, δεν 
ικανοποιεί τις ανάγκες των µαθητών αλλά και δεν επιτυγχάνει τον στόχο 
της πολύπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ανθρώπου. 
Αµφισβήτηση του ρόλου της τυπικής εκπαίδευσης έρχεται και από την 
διαρκώς αυξανοµένη ανάγκη για ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα και 
άλλων οµάδων πέραν των µαθητών.  
Η µη-τυπική εκπαίδευση (non-formal) επεκτείνεται πέρα από τα όρια 

του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, 
κάθε εισοδήµατος και µορφωτικού επιπέδου. Κατά κύριο λόγο 
πραγµατοποιείται σε κέντρα διαφόρων κοινωνικών και επαγγελµατικών 
οµάδων, σε περιοχές φυσικού κάλλους και σε ιδρύµατα όπως µουσεία, 
ζωολογικοί κήποι, ενυδρεία κ.α. και η συµµετοχή του κοινού είναι 
εθελοντική. ∆εν λειτουργεί µέσα σε ένα ήδη θεσµοθετηµένο πλαίσιο 
κανόνων και σε ένα αυστηρά ιεραρχηµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, που 
στηρίζεται στη συνεχή εξέταση και αξιολόγηση των διδασκοµένων, όπως η 
τυπική Π.Ε. Η µη-τυπική εκπαίδευση περιλαµβάνει και εκποµπές ή 
ειδικά αφιερώµατα στα Μ.Μ.Ε4. ανάλογα µε τις ανάγκες που πρέπει να 
καλύψει.  
Η άτυπη εκπαίδευση informal εξελίσσεται σε όλη τη ζωή ενός 

ανθρώπου. Το κοινό στη διαδικασία της άτυπης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης αποτελείται καθαρά από εθελοντές και την αποδέχεται µετά 
από δική του επιθυµία, ενώ δεν απαιτείται η συνεχής και υποχρεωτική 
παρουσία του. Γενικά η άτυπη υπερβαίνει τις έννοιες του χρόνου και του 
χώρου. ∆εν απευθύνεται σε καθορισµένο κοινό και δεν υπάρχει κάποιος 

                         
4 Τα Μ.Μ.Ε., συµπεριλαµβάνονται, σύµφωνα µε διεθνείς διασκέψεις για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, τόσο στη µη τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση. Στην προβληµατική της παρούσας 
διατριβής, τα προσεγγίζουµε στην ενότητα της άτυπης εκπαίδευσης, επειδη συχνά τα προγράµµατα και 
οι διαδικασίες τους στερούνται συστηµατικότητας, αναφορικά µε τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και 
την αξιολόγηση τους.. 



-39- 
 

τρόπος αξιολόγησης της. Περιλαµβάνει οποιαδήποτε διάχυση 
πληροφορίας και γνώσης, µέσω διαδικασιών και φορέων, όπως η 
οικογένεια, οι φίλοι, τα Μ.Μ.Ε., οι βιβλιοθήκες, οι κοινωνικές επαφές, το 
διαδίκτυο κ.λπ. Η άτυπη εκπαίδευση είναι η διαδικασία µε την οποία κάθε 
άτοµο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του επιδιώκει να βελτιώσει τις ικανότητες, 
δεξιότητες και γνώσεις µέσω των επιδράσεων που δέχεται για αυτοβελτίωση 
τόσο από το περιβάλλον όσο και από τις προσωπικές του προσπάθειες 
(Γεωργογιάννης, 2008). 
Στο διάγραµµα 3 παρουσιάζεται το πλαίσιο όπου λαµβάνει χώρα η 

µάθηση, µέσω των τριών µορφών της εκπαίδευσης. Φαίνεται η σύνδεση 
τους, αλλά και οι τρόποι που συνεισφέρουν στην κατάκτηση της µάθησης. 

 

∆ιάγραµµα 3. Τρεις µορφές εκπαίδευσης (U.N.E.S.C.O., 2004) 
 
Τα χαρακτηριστικά των τριών µορφών εκπαίδευσης παρουσιάζονται στο 

πίνακα 1, (Non formal education manual, p.9, Peace Corps, 2004). 
Η διάκριση που γίνεται µεταξύ των διαφορετικών µορφών εκπαίδευσης 

είναι κατά ένα µεγάλο µέρος διοικητική. Πολλές φορές σε µια µαθησιακή 
διαδικασία, εµπλέκονται περισσότερες από µια µορφές, ή ένας φορέας του 
επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος είναι δυνατόν να παρέχει άτυπη 
εκπαίδευση στο στενό περιβάλλον του. Η τυπική εκπαίδευση 
ενσωµατώνεται µε τις εκπαιδευτικές πολιτικές, η µη- τυπική εκπαίδευση 
αντιµετωπίζεται από τη διαφορετική εξωτερική όψη οργανώσεων το 
επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα και η άτυπη εκπαίδευση είναι 
κεντροθετηµένη γύρω από το άτοµο και τις αλληλεπιδράσεις της µε άλλα 
οικογενειακά µέλη, τους/τις φίλους/ες, τους/τις συναδέλφους/σες και 
σήµερα τη λειτουργία της στον κόσµο που κατασκευάζεται όλο και 
περισσότερο από τα σύγχρονα µέσα. Η διάκριση των µορφών της 
εκπαίδευσης, αποτελεί µια καλή αφετηρία στην προσπάθεια 
αναδιοργάνωσης των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Απεικονίζει το γεγονός 
ότι σε όλο τον κόσµο ένα τεράστιο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε τους 
κανόνες του διαδικαστικά έχει έρθει στη ζωή και ότι αυτό το σύστηµα ως 
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ένα βαθµό και στην ορισµένη στιγµή ήταν µάλλον κλειστό. Αυτό ήταν 
κλειστό σύστηµα υπό την έννοια ότι είχε καθορίσει τα όριά του, τα 
κριτήρια για την αποδοχή των νέων ανθρώπων, την εσωτερικά σειρά και τη 
δοµή, τα προγράµµατα σπουδών, προγράµµατα, εκπαιδευτικούς νόµους,  

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των τριών µορφών εκπαίδευσης. 

Χαρακτηριστικά Τυπική Μη τυπική Άτυπη 

∆υναµική εκπαιδευτικού 
(εκπαιδευτή)/εκπαιδευόµενου 

Καθιερωµένη 
ιεραρχία εκ 

των 
προτέρων 

Ισότιµη 
συνεργασία 
µεταξύ των 

εκπαιδευτικών 
και των 

εκπαιδευόµενων 

Η µάθηση 
µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί 
ατοµικά, ή 
µπορεί να 

µοιραστεί µέσα 
σε µια οµάδα 

Περιβάλλον Η τάξη 

Η ρύθµιση της 
µάθησης είναι 

πιο 
περιστασιακή 
και αυτοσχέδια 

Η µάθηση 
µπορεί να λάβει 

χώρα σε 
οποιοδήποτε 
περιβάλλον 

Περιεχόµενο 

Καθορισµένο 
από τον 

εκπαιδευτικό 
ή άλλη αρχή 

Οι 
εκπαιδευόµενοι 

ενεργά 
προσδιορίζουν 
τις ανάγκες και 
τις µεθόδους 
µάθησης, που 
καθοδηγούνται 

από τον 
εκπαιδευτικό 

Καθορισµένο 
εντελώς από τους 
εκπαιδευόµενους 
που αξιολογούν 
τις ανάγκες και 
προσδιορίζουν 

τις λύσεις 

Μέθοδοι 
διδασκαλίας/µάθησης 

Αρχική πηγή 
διάλεξης, 
παράδοσης 
γνώσεων 

Πρώτιστα 
συµµετοχικές 

τεχνικές 

Απολύτως 
συµµετοχικές 
µέθοδοι, οι 

εκπαιδευόµενοι 
αξιολογούν και 
εξετάζουν την 
µάθησή τους 

Εργαλεία 
διδασκαλίας/αξιολόγησης 

Οι επίσηµες 
δοκιµασίες 
είναι η 

«απόδειξη 
της 

µάθησης» 

Οι επίσηµες 
δοκιµασίες 

συµπληρώνονται 
µε την 

εφαρµογή της 
µάθησης των 

εκπαιδευοµένων 
εντός της 
κοινότητας 

Η µάθηση είναι 
πρακτική και 
συσχετίζεται µε 
τις πραγµατικές 

ανάγκες, 
προσαρµοσµένες 
στις ζωές των 

ανθρώπων εντός 
της κοινότητας 

 
µεθόδους αξιολόγησης των πιθανών επιπέδων αποτελεσµάτων ξεχωριστό 
άτοµο, οµάδα, σχολείο και ακόµη και αξιολόγηση του ίδιου του 
συστήµατος. Το περιεχόµενο και οι διαδικασίες συγκρότησης του 
εκπαιδευτικού συνεχούς που προκύπτει από τις αυξανόµενες ανάγκες για 
επικαιροποιηµένη διά βίου µάθηση-εκπαίδευση συνδεδεµένη µε τις 
ανάγκες της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας ευνοούν την ανάπτυξη 
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στρατηγικών και πολιτικών έχουν ως αναφορά τον οικονοµικά ενεργό 
πολίτη και όχι τον πολίτη ως ολοκληρωµένη προσωπικότητα. 
Αναδεικνύονται έτσι κρίσιµα ζητήµατα για την επερχόµενη µορφή των 
εκπαιδευτικών θεσµών αλλά και το περιεχόµενο και την εµβέλεια της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης, καθώς ενδεχόµενα οι ευκαιρίες για 
εκπαίδευση θα παραµείνουν ευκαιρίες για ένα σηµαντικό τµήµα του 
πληθυσµού, όταν δεν συνοδεύονται από κίνητρα, δυνατότητες και 
υποστήριξη. 
Η απόπειρα ενοποίησης και συγκρότησης των µορφών εκπαίδευσης σε 

ένα εκπαιδευτικό συνεχές δηµιουργεί συνθήκες ώσµωσης µεταξύ τους. 
Άλλωστε φαίνεται ότι η µάθηση είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε κατάλληλο πλαίσιο. Η σχέση τυπικής και µη τυπικής 
εκπαίδευσης δεν είναι πλέον σειριακή, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις 
χαρακτηρίζεται από επαλληλότητα (ταυτόχρονη συµµετοχή σε διαδικασίες 
τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης), µε αποτέλεσµα τη σύγκλιση 
ανάµεσα σε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία. 
Έννοιες και πρακτικές που παραδοσιακά έχουν συνδεθεί µε τη µη τυπική 
εκπαίδευση ενηλίκων (όπως ενεργητική συµµετοχή, αυτοκαθορισµός της 
πορείας προς τη µάθηση, εµπόδια στη µάθηση, συµµετοχικές 
εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές), συναντώνται πλέον και σε διάφορους 
τύπους και µορφές τυπικής εκπαίδευσης. Το πρόβληµα της δοµικής και 
λειτουργικής συνοχής των διαφόρων τύπων και µορφών του υπό 
διαµόρφωση εκπαιδευτικού συνεχούς (Βεργίδης, 2001:137), καθώς επίσης 
και το πρόβληµα της θεσµικής ολοκλήρωσης των επιµέρους µορφών και 
τύπων εκπαίδευσης, συνιστούν σηµαντικές προκλήσεις για τις πολιτικές 
στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Ο όρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) «Environmental 

Education» δεν αποδίδει πλήρως την έννοια της λέξης education µε τον 
όρο εκπαίδευση. ∆ιεθνείς οργανισµοί ανέλαβαν πρωτοβουλίες οργάνωσης 
συναντήσεων και διασκέψεων στις οποίες έγινε προσπάθεια περιγραφής 
και ορισµού του όρου Π.Ε. και οριοθέτησης των σκοπών, των στόχων και 
των στρατηγικών εφαρµογής της. Ο πλέον αποδεκτός ορισµός της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θεωρείται αυτός που δόθηκε από την 
U.N.E.S.C.O. το 1977 στην Τιφλίδα: 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 δυνατότητα απόκτησης 
γνώσεων, αξιών, στάσεων, αφοσίωσης και δεξιοτήτων που χρειάζονται για να 
προστατεύσει και να καλυτερεύσει το περιβάλλον. Συµβάλλει στη δηµιουργία 
νέων προτύπων συµπεριφοράς, ατόµων, οµάδων, κοινωνιών προς το 
περιβάλλον. 
Σύµφωνα µε τη διακήρυξη της Τιφλίδας για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, ο πρωταρχικός στόχος της είναι να προτρέψει τους πολίτες 
και τις κοινωνικές οµάδες στην αντίληψη της συνθετότητας του 
περιβάλλοντος καθώς και στην απόκτηση των γνώσεων, των αξιών, των 
συµπεριφορών και των απαραίτητων πρακτικών ικανοτήτων ούτως ώστε οι 
πολίτες να συµµετάσχουν κατά τρόπο υπεύθυνο και αποτελεσµατικό στην 
αποτροπή και επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων..... Επίσης, 
στην ίδια διακήρυξη, ένας από τους τρεις πρωταρχικούς στόχους της Π.Ε. 
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είναι «να εµπνεύσει νέους τρόπους συµπεριφοράς στους πολίτες, τις 
οµάδες και την κοινωνία στο σύνολό της», Φλογαΐτη, (2006). Ως 
εκπαιδευτική διαδικασία/δραστηριότητα συνεπάγεται «διασαφήνιση 
εννοιών, αναγνώριση αξιών, ανάπτυξη/καλλιέργεια ψυχοκινητικών 
δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και στη διαµόρφωση κώδικα συµπεριφοράς γύρω από τα 
προβλήµατα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατοµικό 
και στη συνέχεια σε οµαδικό κοινωνικό επίπεδο» (Ν. 1892/90).  
Οι στόχοι της Π.Ε. καθορίστηκαν στο Βελιγράδι και 

οριστικοποιήθηκαν στην Τιφλίδα, µε κυριότερες κατηγορίες τις παρακάτω 
(Παπαδηµητρίου, 2006:52): 

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα και προβλήµατα του 
περιβάλλοντος µέσα από την ολιστική θεώρηση 

• Γνώση και συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος, του ρόλου του 
ανθρώπου στη δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων και της 
αναγκαιότητας για υπεύθυνη συµπεριφορά.  

• Ικανότητες και δεξιότητες για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

• Ανάπτυξη ευθύνης και ενεργού συµµετοχής για την πρόληψη και 
επίλυσή τους. 

• Θετικές στάσεις ως προς το περιβάλλον και ενδιαφέρον για την 
προστασία του. 

• Ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων.  

• Συµβάλλει ώστε το άτοµο να αποκτήσει αντίληψη της συνθετότητας και 
πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβληµάτων (U.N.E.S.C.O., 
1977b).  

• Εξετάζει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα από µια παγκόσµια σκοπιά, 
ενώ παράλληλα λαµβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον 
προσεγγίζει τα θέµατα σε διαφορετικές κλίµακες χρόνου 
(U.N.E.S.C.O., 1977a, 17)  

• Βοηθά τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες να αναπτύξουν αίσθηµα 
υπευθυνότητας και διάθεση για ενεργό συµµετοχή και δράση για την 
πρόληψη και την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων 
(UNESCO, 1977a, 15-19).  

• Είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία που βάζει τον εκπαιδευόµενο στην 
περιπέτεια της κριτικής στάσης απέναντι στον εαυτό του, στην κοινωνία 
του και στο σύστηµα αξιών της. 

• Πρέπει να αναδεικνύει την αξία και την αναγκαιότητα της 
συνεργασίας σε επίπεδο τοπικό και παγκόσµιο για την επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων (U.N.E.S.C.O., 2004).  

• Στοχεύει στην αναδόµηση του δικτύου των σχέσεων ατόµου-κοινωνικής 
οµάδας-περιβάλλοντος (Sauvé, 2001).  

• ∆εν µελετά το περιβάλλον από µόνο του, αλλά τη σχέση µας µε το 
περιβάλλον.  

• Πρέπει να έχει µια έντονα κριτική διάσταση απέναντι στην 
πραγµατικότητα. 
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• Οι στόχοι της εκτός από γνωστικοί είναι και στόχοι συνειδητοποίησης, 
στάσεων, συµµετοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων (U.N.E.S.C.O., 1977b, 
55).  

Αξίζει να αναφέρουµε ότι στη δεκαετία του '70 στους στόχους της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συµπεριλήφθηκαν οι σχέσεις και 
αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των ανθρώπων και των περιβαλλόντων τους. Η 
εκπαιδευτική όµως πρακτική εξαρτιόταν από τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών εκείνων που πίστευαν ότι η επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων θα επιτευχθεί µέσα από την επιστήµη και την τεχνολογία 
και εκείνων που έδιναν έµφαση στην πνευµατική και αισθητική 
κατανόηση, εκλαµβάνοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως ένα µακρύ 
ταξίδι της ζωής της περιπέτειας και της ανακάλυψης (Hart, et al., 1999). 
Από την παράθεση των στόχων της Π.Ε., σε συνδυασµό µε τον ορισµό 

της, προκύπτει ότι οι στόχοι συνδέονται µε την απόκτηση-καλλιέργεια-
ανάπτυξη-αλλαγή γνώσης, επίγνωσης, δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων και 
προτύπων συµπεριφοράς έναντι του περιβάλλοντος. Επίσης 
προσανατολίζονται προς την ενίσχυση της αυτογνωσίας και της ατοµικής 
υπευθυνότητας προς την αλλαγή της δοµής της κοινωνίας στην 
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Ως δια βίου µάθηση, η Π.Ε. δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να παίρνουν ενεργό µέρος στην κοινωνική και 
οικονοµική ζωή και ως εκ τούτου, να ασκούν µία σηµαντική επιρροή στην 
κοινωνία που διαβιούν. 

2.2. Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Η ιδέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δηµιουργήθηκε 
σταδιακά στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού κινήµατος που αναδύθηκε 
κατά τις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70, ωστόσο οι ρίζες της δεν µπορούν να 
προσδιορισθούν µε ακρίβεια. ∆ηµιουργήθηκε ως ο καρπός ενός συνεχώς 
αυξανόµενου ενδιαφέροντος για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και ως 
υπόθεση ότι η εκπαίδευση µπορεί να δώσει διέξοδο στην αντιµετώπιση 
τους. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι σταθµοί της Π.Ε., 
σε διεθνές επίπεδο αλλά και για την ελληνική πραγµατικότητα. Η µελέτη 
της ιστορικής εξέλιξης της Π.Ε. είναι αναγκαία, για να δειχθεί ότι δεν είναι 
κάτι νέο που πρόβαλε στους πρόσφατους εκπαιδευτικούς 
προβληµατισµούς λόγω της σύγχρονης ανησυχίας για το περιβάλλον, αλλά 
αποτέλεσε αντικείµενο εκπαιδευτικών αναζητήσεων από πολύ παλαιοτέρα. 
Επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει, 
τα οποία πιθανά να οφείλονται στις προϋπάρχουσες απόψεις και 
πρακτικές για τη σχέση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης. Το 
ουσιαστικότερο σε αυτή την αναδροµή είναι η εστίαση στο τι γίνεται 
σήµερα (Palmer, 1998), εάν οι στόχοι της γίνονται πραγµατικότητα και τι 
µπορεί τελικά να γίνει. 
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Πίνακας 2. Σηµαντικοί σταθµοί της περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Πηγή:Palmer J.,(1998). 

Έτη Σταθµοί 

1948 Συνδιάσκεψη της I.U.C.N., Παρίσι. Πρώτη χρήση του όρου Π.Ε. 

1949 Ιδρύεται η I.U.C.N. (International Union of conservation of Nature). 
1965 ∆ιάσκεψη για την διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων στην 

Βορειοανατολική Ασία (I.U.C.N./ W.W.F. Πρώτη χρήση του όρου Π.Ε. στη 
Βρετανία. 

1966 Συµπόσιο για την εκπαίδευση διατήρησης της φύσης (I.U.C.N.) 

1968 Συνδιάσκεψη U.N.E.S.C.O. για τη βιόσφαιρα στο Παρίσι. 
Ίδρυση του Συµβουλίου για την Π.Ε. (C.E.E.) 

1970 Συνδιάσκεψη της I.U.C.N. στη Νεβάδα-Η.Π.Α. ∆ιατυπώνεται για πρώτη 
φορά ορισµός για την Π.Ε.  
Ιδρύεται το Council of Environmental Education (C.E.E.) στη Βρετανία. 
1η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη, στο Στρασβούργο-Γαλλία για την ∆ιατήρηση 
(Ευρωπαϊκό Συµβούλιο) 

1972 Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον στη Στοκχόλµη. 

1975 Ίδρυση του U.N.E.P. (United Nations Environment Programme) και ΙΕΕΡ 
(.International 
Environmental Education Programme) της U.N.E.S.C.O. 
∆ιεθνής συνάντηση εργασίας για την Π.Ε. της U.N.E.S.C.O./U.N.E.P. στο 
Βελιγράδι 
Σύνταξη της χάρτας του Βελιγραδίου. 

1977 Η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη, της U.N.E.S.C.O. Τιφλίδα. Γεωργία. 
Ανάθεση στο KE.ME. της ευθύνης του προγραµµατισµού της εισαγωγής της 
Π.Ε. στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

1978 Περιφερειακά Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ειδικευµένου 
Προσωπικού (I.E.E.P.- U.N.E.P.), Dakar-Αφρική 

1980 Στρατηγική για τη ∆ιατήρηση του Πλανήτη (World conservation Strategy) 
(I.U.C.N. U.N.E.P. W.W.F.). Πρόκειται για ένα σηµαντικό ντοκουµέντο, 
που υπερασπίζειτην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και τονίζει το ρόλο της 
εκπαίδευσης στην επίτευξη της. 
Η Γραµµατεία του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Συντονισµού µε τo ΚΕΜΕ οργανώνουν την πρώτη 
επιµορφωτική συνάντηση για την ΠΕ στην Ελλάδα για 20 εκπαιδευτικούς 
της ∆ευτεροβάθµιας µε επιµορφωτές του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

1981-1982 Η πρώτη συστηµατική εφαρµογή της ΠΕ στη ∆ευτεροβάθµια σε µικρό 
αριθµό Γυµνασίων και Λυκείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 

1987 Εκπαιδευτικό συνέδριο της U.N.E.S.C.O./U.N.E.P. για την ΠΕ και την 
επιµόρφωση (κατάρτιση), Μόσχα 
Ευρωπαϊκό έτος περιβάλλοντος. Το Υ.Π.Ε.Π.Θ. οργανώνει αποστολή 
µαθητών που συµµετείχαν σε προγράµµατα Π.Ε. στη διεθνή συνάντηση 
νέων στην Ντονιάνα της Ισπανίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους 
περιβάλλοντος 
Έκδοση του ντοκουµέντου «Το κοινό µας µέλλον» (Our Common Future) 
από την παγκόσµια επιτροπή για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (World 
Commission on Environment and Development:. W.E.C.D.). 

1988 Συνάντηση των υπουργών παιδείας των ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την ΠΕ. Ψήφισµα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

1990 ∆ιοργάνωση τις Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης -∆ράση για ένα κοινό µέλλον» 
στο Bergen της 
Νορβηγίας στην οποία συµµετείχαν κυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί 
φορείς στο πλαίσιο της 
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Έτη Σταθµοί 

προετοιµασίας για τη Συνδιάσκεψη Κορυφής για τη Γη. 
∆ηµοσίευση του αναλυτικού προγράµµατος για την ΠΕ στην Αγγλία 
Αναγνώριση της Π.Ε. ως τµήµα των αναλυτικών προγραµµάτων της; 
πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα µε τη δηµοσίευση του νόµου 
1982 στις 13 Ιουλίου 1990 
Καθιέρωση του θεσµού των υπευθύνων ΠΕ. 

1991 Η U.C.N. σε συνεργία µε την W.W.F. και την U.N.E.P., σε συνέχεια της 
«Παγκόσµιας Στρατηγικής για το Περιβάλλον» δηµοσιεύουν το "Φροντίζω τη 
Γη: µια στρατηγική για ένα αειφόρο τρόπο ζωής» (Caring for the earth: A 
strategy for sustainable living). 

1992 «Συνδιάσκεψη κορυφής για τη Γη» (Earth Summit): Είναι η συνδιάσκεψη 
των Ηνωµένων Εθνών για «περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED) στο Rio 
de Janeiro της Βραζιλίας. Ίδρυση της ΠΕΕΚΠΕ (Πανελλήνια Ένωση 
Εκπαιδευτικών για την ΠΕ). 

1995 ∆ιεθνές Εργαστήριο για την Περιβαλλοντική ∆ηµοσιογραφία (European 
Research and Training Center on EE, University of Bradford). 
Θεσµοθέτηση των Κέντρων Π.Ε. στην Ελλάδα (Κ.Π.Ε.). 

1997 ∆ιεθνής διάσκεψη της U.N.E.S.C.O. στην Θεσσαλονίκη - είκοσι χρόνια 
µετά την αντίστοιχη στην Τιφλίδα - µε θέµα «Περιβάλλον και Κοινωνία: 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία». 
 

1999 Η Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε. οργανώνει το πρώτο συνέδριο για την αξιολόγηση της 
πορείας της ΠΕ στην Ελλάδα 

2002 Συνδιάσκεψη κορυφής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. H 
συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών στο Γιοχάνεσµπουργκ δέκα χρόνια 
µετά το Ρίο. Ορίστηκε σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της Ατζέντας 21. 

2005 Ξεκινά η «∆εκαετία για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη» 2005-
2014. υπό την οργάνωση της U.N.E.S.C.O. 

 
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι µια έννοια, που δεν 

χρησιµοποιείται ευρέως µέχρι το 1960, και έχει επηρεαστεί από µεγάλους 
φιλοσόφους και εκπαιδευτικούς του 18ου και 19ου αιώνα, όπως τους 
Goethe, Rousseau, Humbolt, Haeckel, Froedel, Dewey & Montessori 
(Palmer, 1998). Ο όρος Π.Ε. διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον 
Thomas Pritchard σε διάσκεψη της Παγκόσµιας Ένωσης για τη Προστασία 
της Φύσης (I.U.C.N.) στο Παρίσι, τo 1948 (Palmer, 1998). Η γένεση της 
Π.Ε δεν προέκυψε εν κενώ, αλλά «µπολιάστηκε» µε τις ιδέες 
προυπαρχουσών εκπαιδευτικών κινήσεων. Στη Σουηδία ήδη από τη 
δεκαετία του '60 έχουν εξελιχθεί τρεις εκλεκτικές παραδόσεις στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανάλογα µε την εκδοχή της εκπαιδευτικής 
φιλοσοφίας και ανάλογα µε τοον τρόπο που γίνονται αντιληπτά από τους 
εκπαιδευτικούς τα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά προβλήµατα.  
Είναι η βασισµένη στην πράξη περιβαλλοντική εκπαίδευση, η 

κανονιστική περιβαλλοντική εκπαίδευση και η πλουραλιστική 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, που αποκαλείται επίσης εκπαίδευση για την 
αειφόρο ανάπτυξη, πίνακας 3 (Sandell, Öhman & Östman, 2005).  
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Πίνακας 3. ∆ιαφοροποιήσεις µορφών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Sandell et. al., 2005). 

Παράµετροι 
Βασισµένη στην 
πράξη Π.Ε. 

Κανονιστική 
Π.Ε. 

Πλουραλιστική 
Ε.Α.Α. 

Στόχος της Π.Ε. 

Οι µαθητές 
λαµβάνουν γνώση 

για τα 
περιβαλλοντικά 
προβλήµατα µε 
την εκµάθηση 
επιστηµονικών 
πρακτικών 

Οι µαθητές 
ενεργά 

αναπτύσσουν 
περιβαλλοντικά 
φιλικές αξίες, 

πρώτιστα 
βασισµένες στην 

γνώση της 
οικολογίας 

Οι µαθητές 
αναπτύσσουν την 
ικανότητα τους να 

αξιολογούν 
κριτικά διάφορες 
εναλλακτικές 

λύσεις επάνω στα 
περιβαλλοντικά 
και αναπτυξιακά 
προβλήµατα 

Η σχέση της 
ανθρωπότητας µε 
τον φυσικό κόσµο 

Οι άνθρωποι είναι 
ξεχωριστοί από τη 
φύση, ο φυσικός 
κόσµος πρέπει να 

είναι υπό τον 
ανθρώπινο έλεγχο 

Οι άνθρωποι είναι 
ένα στοιχείο 
του φυσικού 
κόσµου και 

πρέπει να ζήσουν 
σύµφωνα στους 
νόµους του 

Οι άνθρωποι και 
η φύση είναι 

συνδεδεµένοι σε 
έναν κύκλο των 
γεγονότων και 
µεταβολών. 

Οι στόχοι των 
περιβαλλοντικών 

µέτρων 

Βιοµηχανική 
παραγωγή και 
βιοτικό επίπεδο 
είναι οι κύριες 
προτεραιότητες 

Υγεία και 
επιβίωση 

Αύξησης της 
ποιότητας ζωής, 
ακόµα και για τις 

µελλοντικές 
γενεές 

Κεντρικά θέµατα 
και περιοχές της 

γνώσης 

Φυσικές 
επιστήµες 

Φυσικές 
επιστήµες και 
πτυχές των 
κοινωνικών 
επιστηµών 

Οικονοµικές, 
κοινωνικές και 
οικολογικές 
προοπτικές 

καθώς και ηθικές 
και αισθητικές 

πτυχές 

Κύρια µέθοδος 
διδασκαλίας 

Τεκµηριωµένη 
πληροφόρηση 

από τον 
εκπαιδευτικό στον 

µαθητή 

Ενεργός µαθητής 
στην ανάπτυξη 
της γνώσης και 

των αξιών 

Κρίσιµες 
συζητήσεις 

βασισµένες σε 
διάφορες 

εναλλακτικές 
λύσεις 

Μαθητές Παθητικοί Ενεργοί 
Ενεργοί και 
κριτικοί 

 
 
Η Παπαδηµητρίου (2006) αναφερόµενη στις πρόδροµες εκπαιδευτικές 

κινήσεις-προγόνους της Π.Ε, οι οποίες κατά την συγγραφέα- 
διασταυρώθηκαν τόσο χρονικά όσο και σε επίπεδο στόχων, θεµατολογίας 
και µεθοδολογίας, ξεχωρίζει την «Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση», 
τη «Μελέτη της Φύσης» (Nature Study), τις «Αγροτικές Σπουδές» (Rural 
Study), την «Εκπαίδευση για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος» 
(Conservation Education), την «Εκπαίδευση έξω από το σχολείο» (Outdoor 
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Education), τη «Μελέτη πεδίου» (Field Studies) και τις «Περιβαλλοντικές 
Σπουδές (Environmental Studies). Η Ε. Φλογαΐτη (2006) θεωρεί ότι το 
κίνηµα για Π.Ε εντάσσεται στο γενικότερο οικολογικό κίνηµα και αναφέρει 
ανάλογα κινήµατα που διαµορφώθηκαν στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο 
Ράπτης (2000:100-112) δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις διαφορές µεταξύ των 
συνιστωσών της Π.Ε. θεωρεί ενιαίες τάσεις (όπως π.χ. του κινήµατος 
διατήρησης) και εισάγει νέες τάσεις όπως το κίνηµα της «νέας εποχής». 
Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει το «κίνηµα της διατήρησης», την «πολιτική 

οικολογία», το «κίνηµα της νέας εποχής», τη «µαθητοκεντρική 
παιδαγωγική» και τις «περιβαλλοντικές σπουδές και επιστήµες». Οι 
παραπάνω ιδεολογικές τάσεις/ρεύµατα, πέρα από τις προφανείς διαφορές 
τους, συγκλίνουν στην αναγκαιότητα στενής σύνδεσης εκπαίδευσης και 
περιβάλλοντος, η οποία καθίσταται επιτακτική πλέον µετά την ανάδειξη 
του περιβαλλοντικού ζητήµατος στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70, ως 
αυτόνοµου πολιτικού προβλήµατος στις δυτικές κοινωνίες. Η αναγκαιότητα 
σύνδεσης περιβάλλοντος και εκπαίδευσης υποστηρίχθηκε από το 
περιβαλλοντικό κίνηµα, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και αρχικά από 
τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Η εισαγωγή της 
Π.Ε. στα εκπαιδευτικά συστήµατα συνοδεύτηκε από τη διεθνή αναγνώριση 
και η ανάπτυξή της υπήρξε ταχύτατη. Στη διάσκεψη της Παγκόσµιας 
Ένωσης για την Προστασία της Φύσης στο Παρίσι (I.U.C.N.) , το 1948, ο 
Thomas Pritchard διατύπωσε για πρώτη φορά τον όρο «Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση». Οι σηµαντικότεροι σταθµοί στην ιστορία της Π.Ε. είναι το 
1968 στο Παρίσι, στη διάσκεψη I.U.C.N. για τη Βιόσφαιρα όπου τονίζεται 
η ανάγκη απόκτησης γνώσεων γύρω από το περιβάλλον και άρα η ανάγκη 
ανάπτυξης κάποιου διδακτικού υλικού. Το 1970 πραγµατοποιείται στην 
Νεβάδα των ΗΠΑ η πρώτη διεθνής συνάντηση µε θέµα την Π.Ε. όπου και 
καθιερώνεται διεθνώς ο όρος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και δίνεται ο 
πρώτος ορισµός της «Π.Ε. είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και 
διασαφήνισης εννοιών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη διαµόρφωση 
των στάσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των σχέσεων ανάµεσα 
στον άνθρωπο, τον πολιτισµό του και το βιοφυσικό του περιβάλλον. Η ΠΕ 
συνεπάγεται επίσης, άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη 
διαµόρφωση ενός κώδικα συµπεριφοράς του κάθε ατόµου ξεχωριστά γύρω 
από τα προβλήµατα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος» (Φλογαΐτη, ό.π.). Η U.N.E.S.C.O. σε συνεργασία µε το 
U.N.E.P. οργάνωσε το 1972 στη Στοκχόλµη το ∆ιεθνές Πρόγραµµα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στόχοι του ήταν η προώθηση της Π.Ε., της 
διεθνούς συνεργασίας, της ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών και εµπειριών 
σε θέµατα Π.Ε. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράµµατος 
πραγµατοποιήθηκε πλήθος µελετών, ερευνών, σεµιναρίων και 
πειραµατικών προγραµµάτων εφαρµογής, τα οποία συνέβαλαν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη της Π.Ε. 
 Στο Βελιγράδι το 1975 η Π.Ε. ορίζεται «ως εκπαίδευση νέας µορφής 
η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να συµβάλει στη διαµόρφωση του 
αναγκαίου για την ποιότητα της ζωής νέου ήθους ανάπτυξης. Οδηγεί στην 
αφύπνιση του ενδιαφέροντος του παγκόσµιου πληθυσµού σχετικά µε το 
περιβάλλον και τα προβλήµατά του, στη συνειδητοποίηση και τη βαθιά 
αποφασιστικότητα που είναι απαραίτητη, προκειµένου να προσφέρει και 
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ατοµικά και συλλογικά στην αναζήτηση των λύσεων που αφορούν στα 
σηµερινά προβλήµατα και στην πρόληψη νέων προβληµάτων» (Φλογαΐτη, 
ό.π.). Τονίζεται η διαµόρφωση ενός καινούριου παγκόσµιου ήθους «ενός 
ήθους σύµφωνα µε το οποίο τα άτοµα και οι κοινωνίες θα υιοθετούν στάσεις 
και αξίες εναρµονισµένες µε τη θέση της ανθρωπότητας µέσα στη βιόσφαιρα. 
Ένα ήθος το οποίο θα αναγνωρίζει και θα απαντά µε την ανάλογη 
ευαισθησία στη σύνθετη και διαρκώς µεταβαλλόµενη σχέση ανάµεσα στον 
άνθρωπο και τη φύση και ανάµεσα στους ίδιους τους ανθρώπους». Στη 
διάσκεψη της Τιφλίδας (1977) για την επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων µε την βοήθεια της Π.Ε., διατυπώνονται τα εξής «δεν πρέπει 
να περιορίζεται στη µετάδοση νέας γνώσης, αλλά οφείλει να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να επανεξετάσουν τις αντιλήψεις που έχουν για τα προβλήµατα 
του περιβάλλοντος και το σύστηµα αξιών που είναι συνδεδεµένο µε αυτές. Ο 
άνθρωπος θα πρέπει να µπορεί να θέτει ερωτήσεις, όπως: Ποιος πήρε την 
απόφαση αυτή; Σύµφωνα µε ποια κριτήρια; Ποιοι ήταν οι άµεσοι σκοποί που 
είχαν υπόψη; Συνυπολογίστηκαν οι µακροπρόθεσµες συνέπειες;». Στη Μόσχα 
(1987) η αειφόρος ανάπτυξη αναγνωρίζεται ως µοναδική λύση για το 
περιβαλλοντικό πρόβληµα αφού απορρίπτει το δίληµµα: ανάπτυξη ή 
περιβάλλον (Φλογαΐτη, ό.π.). Ενώ µε τη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης 
(1997) η αειφορία δεσπόζει πλέον ως έννοια στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Στο ρόλο που είναι δυνατόν να διαδραµατίσει η εκπαίδευση 
για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης επικεντρώθηκαν πολλές διεθνείς 
διασκέψεις (Κάιρο 1994, Κοπεγχάγη 1995, Πεκίνο 1995, 
Κωνσταντινούπολη 1996, Ντουρµπάν της Ν. Αφρικής 2007), από όπου 
σταδιακά άρχισε να χρησιµοποιείται ο όρος «εκπαίδευση για την αειφόρο 
ανάπτυξη». Η χρονογραµµή των καθοριστικών σταθµών εξέλιξης της Π.Ε., 
παρουσιάζεται στο διάγραµµα 4. 

 
Στη χώρα µας τα οικολογικά ζητήµατα αναδείχτηκαν αργότερα, σε 

σχέση µε τις βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες της ∆ύσης. Ωστόσο στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70 απασχόλησαν αρχικά επιστηµονικούς φορείς 
και κρατικές υπηρεσίες (Κούση, 2004:281-287). Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
στην Ελλάδα η ανάπτυξη της Π.Ε δεν διασταυρώθηκε µε προϋπάρχουσες 
ριζοσπαστικές εκπαιδευτικές κινήσεις. (Παπαδηµητρίου, 2006), ενώ η 
επιρροή του εγχώριου «οιονεί» πράσινου κινήµατος (∆εµερτζής,1993:76) 
ήταν αµελητέα. Παρ’όλ’αυτά δεν έλειψε το ενδιαφέρον ανήσυχων και ευαίσ- 
θητων εκπαιδευτικών που πίστευαν σ΄ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, 
το οποίο θα ξεφεύγει από τις ασφυκτικές δοµές της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Η διάδοση της ξεκίνησε από τη 
Γραµµατεία του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Συντονισµού στο πλαίσιο συνεργασίας µε διεθνείς φορείς. 

 
∆ιάγραµµα 4. Εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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Μελετήθηκε η διεθνής εµπειρία και προτάθηκε µια στρατηγική για την 
ένταξη της Π.Ε. στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο. Η αρχή της Π.Ε. στην 
Ελλάδα τοποθετείται το 1977, αµέσως µετά τη διεθνή συνδιάσκεψη στην 
Τιφλίδα. Η προώθηση της ανατέθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως 
θεσµό προώθησης καινοτοµιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Από το 1977 
και µετά διαµορφώνονται τρεις φάσεις µε τις οποίες ενσωµατώνεται η Π.Ε. 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα Η πρώτη φάση (1977-1983) 
χαρακτηρίζεται ως προπαρασκευαστική για την ανάπτυξη της Π.Ε. Την 
περίοδο αυτή το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης 
(Κ.Ε.Μ.Ε.) συνεργάστηκε µε τη γραµµατεία του Εθνικού Συµβουλίου 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, η οποία µε τη σειρά της είχε συνδεθεί µε 
την αρµόδια για θέµατα Π.Ε. Επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Αποτελέσµατα της συνεργασίας αυτής ήταν η συγκρότηση ενός πρώτου 
βιβλιογραφικού αρχείου για την Π.Ε., η επιµόρφωση εκπαιδευτικών 
διαφόρων ειδικοτήτων, η έκδοση εγχειριδίου για την εφαρµογή της Π.Ε., η 
ένταξη στα διδακτικά εγχειρίδια βασικών εννοιών, η εισαγωγή στο δηµοτικό 
του µαθήµατος Μελέτη του Περιβάλλοντος, όπως επίσης και η 
πειραµατική εφαρµογή της Π.Ε. σε ορισµένα Γυµνάσια και Λύκεια. Παρά 
τις προσπάθειες ελάχιστος αριθµός µαθητών και εκπαιδευτικών υλοποίησε 
προγράµµατα Π.Ε., τα οποία µπορούσαν να εκπονηθούν στο πλαίσιο των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα των 
Γυµνασίων. Ωστόσο, οι συνθήκες που διαµορφώθηκαν και η εµπειρία που 
αποκτήθηκε καθόρισαν τη στρατηγική για την εξελικτική πορεία της. Η 
δεύτερη φάση (1983-1989) χαρακτηρίζεται ως µεταβατική. Την περίοδο 
αυτή θεσµοθετήθηκε η Π.Ε. στην ελληνική εκπαίδευση, αναπτύχθηκαν 
περισσότερες δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και µη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Οι δραστηριότητες αυτής της περιόδου περιλαµβάνουν 
συγκρότηση οµάδας εργασίας σχετικά µε τα προβλήµατα των 
προγραµµάτων Π.Ε., λειτουργία γραφείου για την προώθηση της Π.Ε. στις 
δύο βαθµίδες της εκπαίδευσης, σύνδεση της Ελλάδας µε διεθνείς 
οργανισµούς, επιµόρφωση χιλίων πεντακοσίων εκπαιδευτικών και 
χρηµατοδότηση από την τότε Ευρωπαική Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) 
εκατό προγραµµάτων Π.Ε. Σε αυτή την περίοδο εκπονούνται συνολικά 
περίπου χίλια εξακόσια προγράµµατα Π.Ε. Ωστόσο, ο αριθµός των 
εκπαιδευτικών που επιµορφώθηκαν παραµένει µικρός και πολλοί 
εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν ακόµα τον όρο περιβαλλοντική εκπαίδευση 
και αγνοούν το περιεχόµενο και τη διάστασή του. Η τρίτη φάση 
χαρακτηρίζεται ως ένταξη της Π.Ε. (Ιούλιος 1990 έως σήµερα). Αυτή η 
περίοδος αποτελεί σταθµό για την ανάπτυξη του θεσµού στη χώρα. 
Συγκεκριµένα µε το νόµο 1892/31-7-1990 (ΦΕΚ 11, τ Α΄), άρθρο 111, 
παράγραφος 13 «αναγνωρίζεται η Π.Ε. ως τµήµα των προγραµµάτων των 
σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». Σύµφωνα µε αυτό το νόµο τα 
προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ «σκοπός 
της Π.Ε. είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου 
µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα 
προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν µε ειδικά 
προγράµµατα ώστε να συµβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια 
αντιµετώπισής τους». Σε αυτή την περίοδο πραγµατοποιείται η επέκταση 
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της ΠΕ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε την Γ1/308/3-4-91 Υπουργική 
Απόφαση. Σηµειώνεται ότι διεθνώς αναγνωρίζεται η καταλληλότητα αυτής 
της ηλικίας των παιδιών για υιοθέτηση στάσεων και καλύτερη υιοθέτηση 
συµπεριφορών. Με τον ίδιο νόµο θεσµοθετείται η ίδρυση Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) σε όλη τη χώρα, όπου αυτό είναι 
δυνατό. Καθιερώνεται ο θεσµός του υπευθύνου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και στις δύο βαθµίδες της εκπαίδευσης Με την Υπουργική 
Απόφαση Γ2/4867/28-8-92 καθορίζεται το αντικείµενο, περιεχόµενο και 
οι παιδαγωγικές µέθοδοι για την ανάπτυξη και την εφαρµογή των 
προγραµµάτων. Στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο Π.Ε. το 1999 
παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για την κατάσταση της Π.Ε. στην Ελλάδα, 
αλλά και προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή της. Τονίστηκε η 
αναγκαιότητα εµπλοκής των εκπαιδευτικών και µαθητών στα 
προγράµµατα, καθώς και η θεµατολογία, η αξιολόγηση και η συνεργασία 
µε άλλους φορείς. Το 2003 εισάγεται ο θεσµός της ευέλικτης ζώνης, οπότε 
τα προγράµµατα Π.Ε. µπορούν να ενταχθούν µέσα στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα. Σήµερα πλέον αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων και η 
έννοια του περιβάλλοντος αντιµετωπίζεται ολιστικά Το αντικείµενο, το 
περιεχόµενο και οι παιδαγωγικές µέθοδοι για την ανάπτυξη και την 
εφαρµογή των προγραµµάτων, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 
Γ2/4867/28-8-92, βασίζονται κυρίως στη µέθοδο project, µελέτη πεδίου 
και την επίλυση προβλήµατος. Επίσης, σε συνεργασία µε µη κυβερνητικές 
οργανώσεις υπάρχει πλέον η δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων, αλλά 
και η συµµετοχή των σχολείων σε συνέδρια, καθώς και η συµµετοχή σε 
θεµατικά δίκτυα των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Με 
την εισαγωγή του θεσµού της ευέλικτης ζώνης στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση το 2003 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν 
προγράµµατα Π.Ε. µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Οι στόχοι των 
περιβαλλοντικών προγραµµάτων είναι προσανατολισµένοι στις αποφάσεις 
των διεθνών διασκέψεων και τις βασικές αρχές της. Οι µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας µε έµφαση στα 
σχέδια εργασίας και στην επίλυση προβλήµατος συνάδουν µε τα βασικά 
µεθοδολογικά εργαλεία της Π.Ε. και απορρέουν από τις αρχές της γενικής 
διδακτικής, ενώ µπορούν να συνδυαστούν µε άλλες ειδικότερες 
στρατηγικές. Επιπλέον η αξιολόγηση θεωρείται αναγκαία, τόσο για την 
αποτίµηση της εκπαιδευτικής πρακτικής όσο και για τη συνεχή βελτίωση 
των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Ως εκ τούτου προτείνονται από το 
Υπουργείο κάποια κριτήρια που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στη 
διαδικασία της αξιολόγησης και τέλος προβλέπεται υποστηρικτικό υλικό 
(ΦΕΚ Β΄ 304/13-03-03:4360). Με το νόµο 1892/90 δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην αειφόρο ανάπτυξη η οποία αποτελεί αναµφισβήτητη πρόταση 
για την εξασφάλιση της ευηµερίας σε ολόκληρο τον πλανήτη µέσα από την 
προστασία και τη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλοντος. Πρόκειται 
για µια πρόταση που προϋποθέτει και απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των 
αναγκών του ατόµου και των κοινωνικών οµάδων, αλλά και του 
συστήµατος αξιών που έχει υιοθετηθεί. Ως εκ τούτου οι θεµατικές περιοχές 
των προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων διερευνώνται δίνοντας 
έµφαση στην ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των γνωστικών 
πεδίων.  
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Σήµερα οι επίσηµοι φορείς για την ανάπτυξη εφαρµογής προγραµµάτων 
Π.Ε. είναι το Υπουργείο Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων και 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

 

2.3. Μη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα 

Η Π.Ε. πραγµατοποιείται µε όλες τις µορφές της εκπαίδευσης, τυπική, 
µη τυπική και άτυπη. Η τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση formal 
environmental education, αφορά την εκπαίδευση που παρέχεται στα όρια 
του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, απευθύνεται σε άτοµα µε κοινά 
γνωρίσµατα π.χ. ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, ενσωµατώνεται στο 
γενικότερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που πρέπει υποχρεωτικά να 
παρακολουθήσουν. Έχει καθορισµένους εκπαιδευτικούς στόχους, 
θεσµοθετηµένες διαδικασίες και µέσα του επίσηµου εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Η µορφή, το είδος και η ποιότητα της περιβαλλοντικής 
γνώσης που µεταδίδεται βρίσκεται αποκλειστικά κάτω από τον έλεγχο και 
τη κρίση του διδάσκοντα ή του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Προσφέρεται µε 
διδασκαλία, µέσω των διδασκοµένων µαθηµάτων, µε συγκεκριµένο 
διδακτικό υλικό (διδακτικά εγχειρίδια, σχολικά βιβλία). Ενδέχεται 
ορισµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες να µην εµπίπτουν ξεκάθαρα ούτε 
στην τυπική ούτε στην µη τυπική εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει συχνά στα 
προγράµµατα της µη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία, 
όταν προσκαλείται ένα µέλος µιας µη κυβερνητικής οργάνωσης µετά το 
πέρας των µαθηµάτων, για να µιλήσει για κάποιο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα. Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί πολλές και διαφορετικές 
στρατηγικές (µοντέλα) για την ενσωµάτωση της Π.Ε. στην τυπική 
εκπαίδευση. Αναφέρουµε το πολυεπιστηµονικό µοντέλο, σύµφωνα µε το 
οποίο τα στοιχεία της ενσωµατώνονται σε µερικά ή όλα τα σχολικά 
µαθήµατα και διαποτίζουν τα αναλυτικά προγράµµατα. Αποτελεί το 
επικρατούν µοντέλο τυπικής Π.Ε. της χώρα µας. Το διεπιστηµονικό 
µοντέλο, όπου η Π.Ε οργανώνεται ως ένας ξεχωριστός τοµέας στον οποίο 
συνεργάζονται διαφορετικοί επιστηµονικοί κλάδοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να προκύψει ένα ξεχωριστό µάθηµα µε αυτοδυναµία και ξεχωριστή ύλη. 
(Γεωργόπουλος, Α., Τσαλίκη, Ε., 2005). Κατά την άποψη µας πρέπει στην 
τυπική Π.Ε., να ακολουθείται το πολυεπιστηµονικό µοντέλο, γιατί έτσι οι 
εκπαιδευόµενοι (µαθητές, σπουδαστές), καλλιεργούν αποτελεσµατικότερα 
την κριτική και συστηµική τους σκέψη. 
Η έννοια της µη τυπικής εκπαίδευσης, αποτέλεσε µέρος των διεθνών 

διαλέξεων µε θέµα τις πολιτικές της εκπαίδευσης στα τέλη του 1960 και τις 
αρχές του 1970. Είναι µια περίοδος µεγάλων κοινωνικών, οικονοµικών και 
εκπαιδευτικών αλλαγών. Η πρόοδος της τεχνολογίας και η εκβιοµηχάνιση, 
η µαζική είσοδος των πολιτών στην αγορά εργασίας, στη µαζική 
εκπαίδευση, στη µαζική ψυχαγωγία και η ανάπτυξη των µέσων µαζικής 
επικοινωνίας, δεν θα µπορούσαν να «ρυθµιστούν» µέσα στα υπάρχοντα 
εκπαιδευτικά συστήµατα και έτσι διανοίχτηκε χώρος για άλλες 
διαφορετικές µορφές εκπαίδευσης, τη µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η 
µη τυπική εκπαίδευση είναι µια εµφανής απάντηση σε µερικές από τις 
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κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις. Ανησυχίες όµως είχαν αρχίσει 
να αναπτύσσονται στις ανεπτυγµένες χώρες σχετικά και µε την 
καταλληλότητα της διδακτέας ύλης, εφόσον γίνοταν συνειδητό ότι η 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης δεν ήταν παράλληλη µε την οικονοµική και η 
εργασία δεν ήταν άµεση απόρροια του µεγέθους των σπουδών. Επίσης 
πολλές χώρες αντιµετώπιζαν δυσκολία στο να αντεπεξέλθουν οικονοµικά 
στην διεύρυνση της τυπικής εκπαίδευσης. Τα συστήµατα τυπικής 
εκπαίδευσης προσαρµοζόταν µε πολύ αργό ρυθµό στις κοινωνικο-
οικονοµικές αλλαγές που συνέβαιναν γύρω τους και διατηρούσαν στοιχεία 
όχι µόνο από το δικό τους συντηρητισµό αλλά και απο την αδράνεια των 
ίδιων των κοινωνιών. Επίσης, αν αποδεχτούµε πως οι πολιτικές για την 
εκπαίδευση τείνουν να ακολουθούν παρά να ηγούνται άλλων κοινωνικών 
τάσεων, αντιλαµβανόµαστε πως η αλλαγή θα έρχονταν όχι µόνο µέσα από 
την τυπική εκπαίδευση, αλλά από την ευρύτερη κοινωνία και άλλους 
τοµείς της. Από το σηµείο αυτό, οι σχεδιαστές και οικονοµολόγοι της 
Παγκόσµιας Τράπεζας άρχισαν να κάνουν το διαχωρισµό µεταξύ τυπικής, 
µη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στη ∆ύση το κίνηµα αναµόρφωσης 
πήρε διάφορες µορφές, αλλά όλες οι πολιτικές που διαµορφώθηκαν 
ανάµεσα στο 1968 και 1986, αντιµετώπιζαν τη µη τυπική εκπαίδευση ως 
πανάκεια για όλα τα προβλήµατα της εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι 
φορείς συµπεριέλαβαν προγράµµατα µη τυπικής εκπαίδευσης στην 
ατζέντα τους και µεγάλα χρηµατικά ποσά δόθηκαν στην έρευνα και σε 
δηµοσιεύσεις µε αυτό το θέµα. Την ίδια περίπου χρονική περίοδο υπήρξαν 
κινήσεις από µέρους της U.N.E.S.C.O. µε σκοπό την προώθηση της δια 
βίου εκπαίδευσης, οι οποίες εκφράστηκαν στο Learning to Be (The Faure 
Report, U.N.E.S.C.O., 1972).  
Από πολλούς η µη τυπική εκπαίδευση θεωρήθηκε ως η ιδανική µορφή 

εκπαίδευσης, πολύ καλύτερη της τυπικής εκπαίδευσης από κάθε άποψη. 
Από άλλους, εντούτοις θεωρήθηκε ως υποσύστηµα της εκπαίδευσης, 
ασφαλώς όχι ανώτερο και από µερικούς µάλιστα, αρκετά κατώτερο από την 
επίσηµη εκπαίδευση. Από κάποιους, η µη τυπική εκπαίδευση θα 
µπορούσε να περιγραφεί ως προσωρινό απαραίτητο κακό σε κατάσταση 
κρίσης έως ότου µπορέσει να «αποκατασταθεί» η επίσηµη εκπαίδευση.  
Ως µη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση non formal 

environmental education, (Coombs, 1973), ορίζεται οποιαδήποτε 
οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος, που απευθύνεται σε εκπαιδευόµενους και έχει 
συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους. Απευθύνεται όχι µόνο στους 
µαθητές αλλά σε κάθε ενεργό µέλος της κοινωνίας που θέλει να 
εκπαιδευτεί και να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλήµάτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή η µορφή 
εκπαίδευσης είναι αρκετά διαφορετική από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις 
λόγω της εθελοντικής συµµετοχής και των άτυπων ρυθµίσεων (North 
American Association for Environmental Education [N.A.A.E.E.], 2004). 
Αποτελεί εναλλακτική λύση για δια βίου µάθηση, κατάρτιση και 
επιµόρφωση. Περιλαµβάνει όλες τις οργανωµένες διαδικασίες που 
διέπονται από την προαιρετικότητα της συµµετοχής, τον από κοινού 
σχεδιασµό και στοχοθεσία των προγράµµατων, την οµαδικό-
συνεργατικότητα στην υλοποίηση και την αξιολόγηση τους. Τα σχολεία, τα 
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Κ.Π.Ε., οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι, οι Μ.Κ.Ο. για το περιβάλλον, τα 
Μ.Μ.Ε. κ.λπ. είναι οι κατεξοχήν φορείς προγραµµάτων και διαδικασιών 
της µη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει όµως πολύ 
διαφορετικές έννοιες για διαφορετικούς µελετητές ή για διαφορετικές 
χώρες. Για µερικούς, σηµαίνει κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 
παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας εκτός από τα σχολεία (π.χ. τάξεις 
ενηλίκων για βασική εκπαίδευση). Για άλλους, σηµαίνει εκπαιδευτικά 
προγράµµατα όπως η εκπαίδευση που παρέχεται από Μ.Κ.Ο. Ακόµα για 
άλλους, περιλαµβάνει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις 
δραστηριότητες κατάρτισης άλλων Υπουργείων (γυναικείες υποθέσεις, 
υγεία, εργασία και απασχόληση, νεολαία και αθλητισµός και πολιτισµός 
κ.λπ.). Άλλοι συµπεριλαµβάνουν µέσα στη µη τυπική εκπαίδευση τα 
εξατοµικευµένα (προσαρµοσµένα/ειδικά διαµορφωµένα) προγράµµατα 
εκµάθησης για διαφορετικές και συγκεκριµένες οµάδες µάθησης ή οµάδες 
συζήτησης. Μερικοί µε τον όρο µη τυπική εκπαίδευση εννοούν κάθε 
εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός από τα σχολεία, συµπεριλαµβανοµένων 
των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων και των έντυπων µέσων (π.χ. 
εφηµερίδες και περιοδικά κ.λπ.). Αυτή η διαφορετική ερµηνεία απλά 
απεικονίζει τον τεράστιο ρόλο που παίζει η εκπαίδευση σήµερα και το 
γεγονός ότι η ιδέα της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες 
διαπερνούν σχεδόν κάθε στιγµή ή χρονική περίοδο της ζωής µας. Συχνά η 
επαφή µε τους φυσικούς πόρους στα πάρκα αναφέρεται ως µη τυπική 
περιβαλλοντική εκπαίδευση ή περιβαλλοντική ερµηνεία. Και οι δύο όροι 
έχουν παρόµοιες νοηµατοδοτήσεις και εκβάσεις, και έτσι µερικές φορές 
χρησιµοποιούνται εναλλακτικά. Σύµφωνα µε τον Knudson et al. (2003), η 
περιβαλλοντική ερµηνεία εξυπηρετεί τους εξής στόχους: την ανάπτυξη της 
αίσθησης της τοποθεσίας, τον εµπλουτισµό της εµπειρίας των επισκεπτών, 
τις ωφέλειες εµπορίας και διαχείρισης και την εξυπηρέτηση του πελάτη.  
Η ιστορική εξέλιξη της µη τυπικής Π.Ε. ταυτίζεται µε εκείνη της Π.Ε., 

αφού υπάρχουν αναφορές για τη µη τυπική Π.Ε. στη Χάρτα του 
Βελιγραδίου (1976). Ειδικά όµως στη ∆ιάσκεψη της Μόσχας (1987) δίνεται 
έµφαση στο ρόλο της µη-τυπικής εκπαίδευσης,τονίζεται η ανάγκη 
κατάρτισης ειδικευµένου προσωπικού για την τυπική και µη-τυπική 
Π.Ε.και υπογραµµίζεται η χρήση των Μ.Μ.Ε., των νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας και πληροφορίας, των µουσείων, καθώς και η διοργάνωση 
ειδικών εκθέσεων, διαλέξεων και εκδροµών για την εκπαίδευση και 
ενηµέρωση του κοινού σε σχέση µε το περιβάλλον (U.N.E.S.C.O.-U.N.E.P., 
1988). Η σηµασία της µη-τυπικής Π.Ε. είναι εµφανής και στη ∆ιακήρυξη 
της Θεσσαλονίκης, όπου δόθηκε επιπλέον µεγάλη έµφαση στην ανάγκη 
υποστήριξης των περιβαλλοντικών οργανώσεων από τους κρατικούς φορείς, 
µε στόχο την ευαισθησία του κοινού. (U.N.E.S.C.O.-E.P.D., 1997). 
Φαίνεται ότι είναι επιθυµητό να διεξάγεται η Π.Ε. σε ένα µη τυπικό 

περιβάλλον, όχι στα στενά όρια µιας αίθουσας διδασκαλίας, ώστε τα άτοµα 
να αισθάνονται πιο ελεύθερα για να αναζητήσουν, να αναλύσουν και να 
κρίνουν την πληροφορία, να ασκήσουν τις ήδη διαθέσιµες δεξιότητες και 
να αναπτύξουν νέες, να διαµορφώσουν µια ολοκληρωµένη στάση σε ένα 
πρόβληµα, να δράσουν για την αντιµετώπιση του. Η δραστηριοποίηση των 
ατόµων πέρα από το πλαίσιο της σχολικής αίθουσας, σε δράσεις όπως είναι 
οι µελέτες πεδίου, οι επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού 
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ενδιαφέροντος, αποτελούν κατεξοχήν χώρους δηµιουργικής µάθησης. Υπό 
την έννοια αυτή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα µια καλύτερη κατανόηση των 
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων και αναπτύσσονται δεξιότητες 
επίλυσης τους. Όµως δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι κάθε 
περιβαλλοντικό πρόβληµα διαφέρει ως προς το εύρος, το είδος, τη 
συνθετότητα του και ότι η επίλυσή του διαφοροποιείται ανάλογα τον τόπο 
και χρόνο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διάδραση και η 
συνεργασία των οικονοµικών, κοινωνικών, επιστηµονικών και πολιτικών 
τοπικών παραγόντων στην προσπάθεια προσέγγισης λύσεων για 
περιβαλλοντικά προβλήµατα που πραγµατεύονται τα διάφορα 
προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. Υπογραµµίζουµε ότι τα προς επίλυση 
προβλήµατα στο πλαίσιο των προγραµµάτων, δεν είναι απαραίτητο να 
επιλύονται, αλλά να αναλαµβάνονται δράσεις που να προωθούν την 
επίλυση τους. Οι µαθησιακές ευκαιρίες που παρέχει η µη τυπική 
εκπαίδευση στους µαθητές για ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
τους, µε τρόπο που να µπορούν να διαχειρισθούν αποτελεσµατικότερα τα 
ζητήµατα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στην 
καθηµερινότητα τους, καταγράφεται συστηµατικά στη διεθνή βιβλιογραφία 
(Rickinson, 2001). Συµβάλλει επιπλέον στην ανατροφοδότηση του 
συναισθηµατικού µε το γνωστικό πεδίο, παρέχοντας έτσι δυνατότητες για 
υψηλότερα επίπεδα µάθησης (Rickinson, ό.π.). Φαίνεται ότι το 
παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων 
των εκπαιδευόµενων (Smith, 2007), ενώ ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
περιορίζει τη δυνατότητα εξερεύνησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου και 
φυσικού περιβάλλοντος (Malone & Tranter, 2003). Τέτοιες ευκαιρίες 
µάθησης είναι ακριβώς αυτές, που θα µετατρέψουν πιθανόν τους µαθητές 
σε επιτυχηµένους σπουδαστές και πολίτες που θα µπορούν ενδεχοµένως 
να επηρεάσουν την πολιτική και τη λήψη αποφάσεων (Volk & Cheak, 
2003) και να αναλάβουν την ηγετική θέση των µελλοντικών εξελίξεων. 
Η µη τυπική εκπαίδευση, σύµφωνα µε την U.N.E.S.C.O., 2004 

διακρίνεται στα εξής είδη: 

2.3.1. Παρά τυπική εκπαίδευση (para-formal education) 

Λειτουργεί παράλληλα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, περιλαµβάνει 
προγράµµατα εκπαίδευσης και απευθύνεται σε εκείνους που για 
διαφόρους λόγους δεν ακολουθούν τα προγράµµατα του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της 
είναι δυνατόν να υλοποιούνται προγράµµατα και από Μ.Κ.Ο., Non-
Governmental Organizations (N.G.Os.). Ο κύριος στόχος αυτών των 
προγραµµάτων είναι να προσφερθεί µια δεύτερη ευκαιρία σε εκείνους που, 
για διάφορους λόγους, δεν θα µπορούσαν να ωφεληθούν από το τυπικό 
σχολικό σύστηµα. Περιλαµβάνει τους διάφορους τύπους προσφερόµενων 
βραδινών µαθηµάτων, επίσηµων προγραµµάτων βασικής εκπαίδευσης, 
προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κ.λπ. Μερικά από αυτά τα 
προγράµµατα είναι µόνο µια συµπυκνωµένη µορφή ολοήµερου σχολείου, 
ενώ άλλα είναι περισσότερο εύκαµπτα. Η παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων 
στους µαθητές, σπουδαστές των τυπικών εκπαιδευτικών φορέων, έχει 
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αυξηθεί µε τη µαζικοποίηση της τυπικής εκπαίδευσης. 

2.3.2. Λαϊκή εκπαίδευση (popular education),  

Περιλαµβάνει δραστηριότητες που ευρίσκονται µακριά από το τυπικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, αµφισβητώντας µερικές φορές τις βασικές αρχές 
λειτουργίας του. Ως τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρούνται η µάθηση 
µέσα από την πράξη, η υψηλού επιπέδου δοµική ευελιξία που της 
επιτρέπει την προσαρµογή της στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των ατόµων. 
Άν και έχει παραµείνει συνδεµένη µε κοινωνική δράση για τη δοµική 
αλλαγή, τα τελευταία χρόνια τείνει προς µεγαλύτερη συνεργασία µε το 
επίσηµο κράτος. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα πλαίσιο εκδηµοκρατισµού της 
εκπαίδευσης, αλλά και στην στενότερη συνεργασία µε την δηµόσια 
εκπαίδευση (Van Dam, Martinic & Peter, 1996). Είναι ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που προσπαθούν ρητά να σταθούν σε απόσταση από το 
επίσηµο σχολικό σύστηµα, εάν όχι να αντιτάξουν τις βασικές αρχέςτης 
λειτουργίας της. Κατευθύνονται ρητά προς τις περιθωριακές οµάδες του 
πληθυσµού και περιλαµβάνουν (εναλλακτικά) ενήλικα προγράµµατα 
βασικής εκπαίδευσης, την κατάρτιση, την πολιτική κινητοποίηση και τις 
κοινωνικές δραστηριότητες ανάπτυξης. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
αυτές οι δραστηριότητες οργανώνονται από τις εθελοντικές οργανώσεις. 
Λαµβάνουν τη µορφή άτυπων οµάδων, που συχνά είναι σχετικές µε τις 
εκκλησίες, τα πολιτικά κόµµατα και τις κοινωνικοπολιτιστικές ενώσεις. Σε 
µερικές περιπτώσεις υποστηρίζονται από εθνικές ή τοπικές οργανώσεις 
προσαρµόζοντας τις δραστηριότητες στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των 
πολιτών.  

2.3.3. Προσωπική ανάπτυξη (personal development) 

Συγκροτείται από προγράµµατα εκπαίδευσης που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα πρακτικών µάθησης, που οργανώνονται από πολιτιστικούς φορείς 
οι οποίοι προωθούν τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Περιλαµβάνει 
τις σύντοµες σειρές µαθηµάτων, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τα 
πολιτιστικά κέντρα και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Κύριος σκοπός είναι 
η αυτοβελτίωση του εκπαιδευόµενου σε ορισµένα γνωστικά αντικείµενα. Η 
µάθηση για προσωπικούς λόγους ανάπτυξης περιλαµβάνει µια ευρεία 
ποικιλία δραστηριοτήτων που µπορεί να διαφέρουν από τη µια χώρα στην 
άλλη. Καλύπτει ολόκληρη σειρά µαθηµάτων οργανωµένων από µουσεία, 
βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα και άλλους φορείς. Τα µαθήµατα 
καλύπτουν αντικείµενα από την αστρονοµία, την παρατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος, τη µουσική, την υγεία και διατροφή κ.λπ. 

2.3.4. Επαγγελµατική κατάρτιση (professional training) 

Καλύπτει την συνεχιζόµενη κατάρτιση και όχι την αρχική που 
προσφέρεται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Περιλαµβάνει την 
µαθητεία των εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, αλλά και 
των ανέργων µε σκοπό την επαναφορά στην εργασία. Η παρακολούθηση 
των σειρών µαθηµάτων, σε ιδιωτικές σχολές συνήθως, δεν οδηγεί σε 
αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών. Σε πολλές χώρες η σηµαντικότερη 
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πηγή µη επίσηµης ανάπτυξης δεξιοτήτων ανακύπτει είτε άτυπα µέσα στους 
χώρους εργασίας, ή µέσω των µορφών της παραδοσιακής µαθητείας. Τα 
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, για αρκετές δεκαετίες, παίζουν 
ένα πολύ σηµαντικό ρόλο για τους νέους, κάνοντας πράξη τη µετάβαση 
από την κατάρτιση στην απασχόληση. Τα διάφορα µη τυπικά 
επαγγελµατικά προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
οργανώνονται από εταιρίες, συνδικάτα, ιδιωτικές αντιπροσωπείες και 
ακόµη και επίσηµα σχολεία και αποτελούν µια άλλη σηµαντική µορφή 
της µη τυπικής εκπαίδευσης. 

2.3.5. Στοιχειώδης εκπαίδευση (εγγραµµατισµός) µε την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων (literacy with skills development) 

Είναι ένας συνδυασµός αλφαβητισµού βασικής εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων. Παρέχεται από µη κυβερνητικές οργανώσεις 
(N.G.Os.) και µερικές φορές από το κράτος ή τις τοπικές αρχές. Τα 
τελευταία χρόνια αυτή η µορφή µη τυπικής εκπαίδευσης έχει προσελκύσει 
την προσοχή από τις (N.G.Os.) και τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όπου 
υπάρχουν µεγάλοι αριθµοί νέων µε ανεπαρκή ή καµία εκπαίδευση. Σε 
ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες, επεκτείνονται τα προγράµµατα αυτά σε 
αντικείµενα σχετικά µε την υγεία και το περιβάλλον.  

2.3.6. Συµπληρωµατικά προγράµµατα µη τυπικής εκπαίδευσης 
(supplementary N.F.E. programmes) 

Περιλαµβάνουν προγράµµατα εκπαίδευσης που συνήθως παρέχουν οι 
µη κυβερνητικές οργανώσεις σε µειονεκτικές οµάδες παιδιών προσφύγων, 
εγκαταλειµµένων κ.λπ., που είναι ακόµη σε θέση να πρακολουθούν την 
τυπική εκπαίδευση. Σε συνδυασµό µε την τυπική εκπαίδευση, συνδέουν 
αποτελεσµατικότερα το σχολείο µε το κοινωνικό περιβάλλον τους, 
παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες µέσα από ένα ενοποιηµένο προγράµµα. 
Το περιέχοµενο των προγραµµάτων αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σχετικών µε την υγεία, την διατροφή κ.λπ. Απώτερος στόχος τέτοιων 
προγραµµατων είναι η επανένταξη των ατόµων στο τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα. 

2.3.7. Εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας (early childhood care and 
education) 

Είναι ένα είδος µη τυπικής εκπαίδευσης απ’ το οποίο συνήθως 
αποκλείονται τα παιδιά από µειονεκτούντα περιβάλλοντα, σύµφωνα µε τις 
διαπιστώσεις της U.N.E.S.C.O. Η πρόσβαση σ’ αυτήν κατά κύριο λόγο 
συνδέεται µε το επίπεδο της ανάπτυξης µιας χώρας. Γενικά αναγνωρίζεται 
ότι η κύρια έµφαση δεν δίνεται εδώ στα επίσηµα πρότυπα, αλλά µάλλον 
στη βελτίωση της σχετικής ποιότητας. Αυτό είναι που χρειάζονται τα νήπια 
και συζητιέται µεταξύ των γονέων, των ειδικών εκπαιδευτικής πολιτικής 
(U.N.E.S.C.O., 2004:56).  
Οι παραπάνω µορφές της µη τυπικής εκπαίδευσης αποτελούν σχετικά 

αυτόνοµα τµήµατα που διαφέρουν µεταξύ τους επειδή: 
� Ανταποκρίνονται σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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� Εξυπηρετούν διαφορετικές πελατείες 
� Οργανώνονται από διαφορετικους εκπαιδευτικούς φορείς 
� Έχουν διαφορετικές σχέσεις µε το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Επιπλέον, εκτός από την επαγγελµατική κατάρτιση και την εκπαίδευση 

προσχολικής ηλικίας, όλες οι άλλες µορφές µη τυπικής εκπαίδευσης, 
έχουν εφαρµογή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Το πλέγµα σχέσεων των διάφορων µορφών της µη τυπικής 

εκπαίδευσης, που προαναφέρθηκαν, παρουσιάζονται στο διάγραµµα 5. 
Φαίνεται ότι όλες οι µορφές µη τυπικής εκπάιδευσης συνδέεονται µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο µεταξύ τους, αλλά και µε την τυπική εκπαίδευση.  
Η προώθηση της µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης αποτελεί 

σηµαντικό µέσο για την επίτευξη της εκπαίδευσης για την αειφόρο 
ανάπτυξη (Ε.Α.Α.). Σχετίζεται µε τη µαθησιακή διαδικασία που 
οργανώνεται σε πεδία πέρα από το σχολείο, σε εξωτερικά περιβάλλοντα και 
επιδιώκει να κινητοποιήσει τους µαθητές σε περιβαλλοντικά ζητήµατα 
κοινωνικού χαρακτήρα τα οποία δε στηρίζονται σε προκαθορισµένες 
έννοιες ή συγκεκριµένες απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος, αλλά 
πηγάζουν από το προσωπικό τους ενδιαφέρον και τις δικές τους ανάγκες 
να αποκτήσουν γνώσεις, πληροφορίες, δεξιότητες, να προβληµατισθούν και 
να συµµετέχουν σε δράσεις τις οποίες µπορούν να µεταφέρουν στην 
καθηµερινότητα τους, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 
(Olusanya Kola, 2005). Αν και τα όρια ανάµεσα στα δυο είδη εκπαίδευσης  

 
∆ιάγραµµα 5. Πλέγµα σχέσεων των διαφόρων µορφών της µη τυπικής εκπαίδευσης (Πηγή: 

U.N.E.S.C.O., 2004) 
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είναι δυσδιάκριτα , εν τούτοις η διαφοροποίηση τους συνίσταται στο 
γεγονός ότι η µη τυπική εκπαίδευση λαµβάνει χώρα σε εξωτερικά 
µαθησιακά περιβάλλοντα, πέρα από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, 
στο πλαίσιο µιας οργανωµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ η άτυπη 
εκπαίδευση συνιστά µια δια βίου εκπαιδευτική διαδικασία η οποία 
προκύπτει µέσα από την καθηµερινή εµπειρία, δε βασίζεται σε 
προκαθορισµένους επιδιωκόµενους στόχους ούτε σε συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αλλά είναι αποτέλεσµα της προσωπικής 
θέλησης και του ενδιαφέροντος του κάθε πολίτη για µάθηση (Skanavis, 
Sakellari & Petreniti, 2005). Επιπρόσθετα, επιχειρώντας τη διάκριση των 
δύο όρων αναφέρουν ότι η µη τυπική εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική 
συγκυρία κατά την οποία ταυτόχρονα η πηγή, αλλά και αυτός που 
µαθαίνει σκοπεύουν συνειδητά να προωθήσουν κάποια µορφή γνώσης, ενώ 
η άτυπη εκπαίδευση είναι αυτή στην οποία τα µαθησιακά αποτελέσµατα 
έρχονται ως αποτέλεσµα καταστάσεων όπου είτε αυτός που µαθαίνει είτε η 
πηγή της πληροφορίας (αλλά όχι και οι δύο) συνειδητά επιδιώκει την 
προαγωγή της µάθησης.  
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µη τυπικής εκπαίδευσης που την 

καθιστούν σηµαντική για την προώθηση της Ε.Α.Α. θα µπορούσαν να 
συνοψισθούν στις ευκαιρίες που δίνονται σε όλους τους συµµετέχοντες 
στην εκπαιδευτική πορεία ώστε να προσεγγίσουν τη µάθηση σε ένα πλαίσιο 
πρακτικό, ψυχαγωγικό και διανοητικό (Olysanya Kola 2005), 
επιδιώκοντας συνάµα την καθιέρωση µιας κοινωνικής-κριτικής 
εκπαίδευσης βάσει της οποίας οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να 
εξετάσουν, µέσα από µια ανεξάρτητη, συστηµική και διαλεκτική σκέψη, τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα στο πλαίσιο µιας νέας οπτικής η οποία 
αντανακλάται στην κριτική αποτίµηση των οικονοµικών, κοινωνικών, 
πολιτικών συνθηκών. Η σηµασία της µη τυπικής εκπαίδευσης για την 
προώθηση της Ε.Α.Α. στην εκπαιδευτική διαδικασία προσαυξάνεται, ως 
αποτέλεσµα αφενός της διαπίστωσης ότι ο ρόλος της τυπικής εκπαίδευσης 
στην επίτευξη των στόχων της Ε.Α.Α. δεν ήταν ο αναµενόµενος (Falk, 
2001), αφετέρου της συνειδητοποίησης ότι η προώθηση πρωτοβουλιών, 
σχετικών µε την Ε.Α.Α., σε µη τυπικά µαθησιακά περιβάλλοντα µπορεί να 
συντελέσει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των µαθητών, στην αλλαγή 
στάσεων, στην ανάπτυξη πολιτιστικής, κοινωνικής και κοινοτικής 
ταυτότητας, όπως επίσης και να τους καταστήσει ικανούς να λαµβάνουν 
αποφάσεις σε ζητήµατα ηθικής, βασισµένης στην αειφόρο ανθρώπινη 
ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

2.4. Άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα 

Ως άτυπη εκπαίδευση informal education θεωρείται η διαδικασία µε 
την οποία κάθε άτοµο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, µαθαίνει και 
αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες-δεξιότητες και γνώσεις, από την 
καθηµερινή εµπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον 
του (εργασία, οικογένεια, γειτονιά, ελεύθερες ασχολίες, βιβλιοθήκες, µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης κ.λπ). Παραδείγµατα µορφών άτυπης εκπαίδευσης 
είναι τα ελεύθερα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα 
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προγράµµατα κατά του ρατσισµού κ.λπ. Eπιπλέον µια από τις πιο 
ενδιαφέρουσες µορφές άτυπης εκπαίδευσης είναι η µουσειοπαιδαγωγική 
εκπαίδευση που παρέχεται από συγκεκριµένα µουσεία όπως είναι µουσείο 
φυσικής ιστορίας, το ιστορικό κ.λπ., αλλά και άλλοι εκθεσιακοί χώροι, 
προσφέροντας µια πρώτης τάξης ευκαιρία για την ανάπτυξη της άτυπης 
εκπαίδευσης.  
Η άτυπη εκπαίδευση είναι αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων της 

καθηµερινής ζωής που σχετίζονται µε την εργασία, την οικογένεια ή τον 
ελεύθερο χρόνο. ∆εν αποτελεί µια δοµηµένη εκπαιδευτική διαδικασία, από 
πλευράς περιγεγραµµένων εκπαιδευτικών στόχων, χρόνου διεξαγωγής της, 
υποστηρικτών µέσων και αξιολόγησης και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν 
οδηγεί στην πιστοποίηση. Μπορεί να είναι σκόπιµη, αλλά στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι µη σκόπιµη ή συµπτωµατική. Αποτελεί µία 
δια βίου διαδικασία µέσω της οποίας το άτοµο αποκτά γνώσεις, στάσεις, 
αξίες, δεξιότητες από την καθηµερινή εµπειρία και τις επιρροές του 
περιβάλλοντος. 
Η µάθηση που κατακτάται από τις άτυπες πηγές γνώσης 

χαρακτηρίζεται, σύµφωνα µε τους Rennie L. and Johnston D. (2004),από 
τρία βασικά χαρακτηριστικά: 

• Την προσωπικότητα και τις γνωστικές καιτις συναισθηµατικές ανάγκες 
του ατόµου. Οι βασικοί παράγοντες του προσωπικού πλαισίου είναι: 
το κίνητρο και οι προσδοκίες του µαθητή, η προηγούµενη γνώση 
του, τα ενδιαφέροντα και τα πιστεύω του, οι επιλογές που κάνει και 
ο έλεγχος που ασκεί σε αυτές τις επιλογές και στη µαθησιακή 
πορεία του (Falk and Dierking 2000). 

• Το πλαίσιο στο οποίο λαµβάνει χώρα το οποίο καθορίζει το είδος της 
γνώσης που θα κατακτηθεί. Οι βασικοί παράγοντες του κοινωνικο-
πολιτισµικού πλαισίου είναι: η κοινωνικο-πολιτισµική 
διαµεσολάβηση µέσα στην οµάδα, η διαµεσολάβηση από άλλους 
όπως οιεκπαιδευτικοί, γονείς, κ.λπ., το πολιτισµικό υπόβαθρο το 
οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον (Falk and Dierking 2000). 

• Ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται η γνώση αυτή για να διαπιστωθεί, είναι 
δυνατόν να συσσωρεύεται για πολλά χρόνια και κάποια στιγµή να 
εµφανιστεί.  

 
Σύµφωνα µε τους Colley, Hodkinson & Malcom (2003: 28), τα 

κριτήρια που έχουν χρησιµοποιηθεί για την οριοθέτηση της τυπικής από 
την άτυπη εκπαίδευση είναι: 

• Εκπαίδευση ή όχι εκπαίδευση. 

• Τόπος πραγµατοποίησης 

• Εκπαιδευόµενος / εκπαιδευτής και σκοπιµότητα / εθελοντικότητα. 

• Έκταση του προγραµµατισµού του περιεχοµένου ή της σκόπιµης 
δόµησης του. 

• Φύση και έκταση της αξιολόγησης και πιστοποίηση της. 

• Χρονικά πλαίσια της εκµάθησης. 

• Βαθµός στον οποίο η µάθηση είναι ρητή. 

• Βαθµός στον οποίο η µάθηση είναι εντός πλαισίου-συγκεκριµένη, ή 
γενική και εκλαϊκευµένη. 

• Εάν η µάθηση θεωρείται ότι σχηµατίζει γνωστικές δοµές και σχήµατα. 
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• Αποτελεί µέρος µιας σειράς µαθηµάτων ή είναι αποσπασµατική. 

• Αν αξιολογείται ή όχι. 

• Αν η µάθηση είναι συλλογική/συνεργατική ή ατοµική. 

• Η θέση τηνοποία κατέχουν η γνώση και η µάθηση. 

• Η φύση της γνώσης. 

• Η σχέση εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών. 

• Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

• Η διαµεσολάβηση της µάθησης από ποιους και πώς. 

• Οι σκοποί και η επικέντρωση στις ανάγκες των πολλών ή των 
«περιθωριοποιηµένων οµάδων». 

• Θέση µέσα στην ευρύτερη δύναµική των σχέσεων. 

• Τόπος της αξιολόγησης. 
 
Τα παραπάνω κριτήρια, αν και δεν είναι εντελώς διασαφηνισµένα, 

µπορούν να εξετασθούν σε µικρό και µακρό-επίπεδο. Η πλειοψηφία των 
κριτηρίων θα µπορούσαν να ενταχθούν στο µικρό επίπεδο.  

2.4.1. Μέσα µαζικής ενηµέρωσης 

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) mass media ορίζονται ως οι 
θεσµοί (ποµποί) επικοινωνίας, που µεταβιβάζουν πανοµοιότυπα οπτικά ή 
ακουστικά µηνύµατα σε µεγάλο πλήθος ατόµων (δέκτες) που βρίσκονται 
την ίδια χρονική στιγµή στην ίδια ή σε διαφορετικές τοποθεσίες. ∆ιεθνώς, 
έχει επικρατήσει ο όρος Media of mass communication, (µέσα µαζικής 
επικοινωνίας), όπου εµπεριέχεται η ανατροφοδότηση (feedback). ∆εν 
θεωρείται όµως αυτονόητο ότι αυτή επιτυγχάνεται όλες τις φορές στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης. Κύριος στόχος µιας εκπαίδευσης µε και στα Μ.Μ.Ε 
πρέπει είναι η προστασία των πολιτών από τα µηνύµατα τους, καθιστώντας 
τους κριτικούς, απαιτητικούς και συνειδητούς πολίτες για να αγωνιστούν 
για µια κοινωνία πιο δηµοκρατική και πιο ελεύθερη (Carrier, J., 
Ασλανίδου, Σ.2004).  
Όπως επισηµαίνει η Halkia (2006), τα Μ.Μ.Ε.: 

� Συντελούν στον επιστηµονικό γραµµατισµό των πολιτών. 
� ∆εν θεωρούνται όµως απαραίτητα υψηλής εγκυρότητας για την 
παρεχοµένη γνώση τους. 

� Επιλέγουν θέµατα τα οποία καθορίζονται συχνά από την τρέχουσα 
επικαιρότητα.  

� Τα συναντούν οι πολίτες περιστασιακά καιτυχαία . 
� ∆εν απαιτούν συνθήκες συστηµατικής και απρόσκοπτης 
παρακολούθησης ή πλοήγησης σε αυτά. 

� Συχνά απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, συνεπώς απευθύνονται σε 
διαφορετικά επίπεδα γνώσης, που δεν είναι απαραίτητα συµβατά µε τις 
νοητικές δεξιότητες και το επίπεδο γνώσης όλων των πολιτών. 

 

Τα Μ.Μ.Ε, κάτω από ορισµένες συνθήκες, έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν τη συµπεριφορά ενός ατόµου, αν και τέτοιες επιδράσεις 
εξαρτώνται από το περιεχόµενο του µηνύµατος και διαχέονται σε πολλές 
κατευθύνσεις (McQuail, 2003). Μπορούν και επηρεάζουν την τελική 
επιλογή ενός ατόµου σε κάποιο θέµα, µιας και είναι σε θέση να 
αποκαλύπτουν και να παρουσιάζουν τις πολλαπλές επιλογές δράσης που 
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µπορεί να έχει ένα άτοµο στο συγκεκριµένο θέµα, ευνοώντας ή µειώνοντας 
τη σηµασία κάποιων από αυτές. Επίσης µπορούν να παρακινήσουν, αλλά 
όχι να προκαλέσουν, µια κοινωνική αλλαγή µε βάση το γεγονός ότι 
µπορούν να παρουσιάσουν σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού 
εναλλακτικούς και νέους τρόπους κοινωνικής δράσης, που δεν θα ήταν 
γνωστοί διαφορετικά. Τα κύρια είδη αλλαγών που ενδεχόµενα µπορούν να 
προκαλέσουν τα Μ.Μ.Ε. είναι σύµφωνα µε τον Παπαθανασόπουλο (1997) 
τα ακόλουθα: να προκαλέσουν σκόπιµη αλλαγή (µεταστροφή), να 
προκαλέσουν µη σκόπιµη αλλαγή, να προκαλέσουν δευτερεύουσα αλλαγή 
ως προς τον τρόπο ή ως προς την ένταση, να διευκολύνουν µια αλλαγή, 
σκόπιµη ή όχι, να ενισχύσουν την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καµία 
αλλαγή,να εµποδίσουν την αλλαγή. Οποιαδήποτε από αυτές τις αλλαγές 
µπορεί να ασκεί επιδράσεις στο ατοµικό, το κοινωνικό, το θεσµικό ή το 
πολιτιστικό επίπεδο. Ενδεχοµένως το πιο σύνθετο µέρος της έρευνας για 
τις επιδράσεις είναι η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα των 
εξεταζόµενων φαινοµένων. Μεγάλες διακρίσεις γίνονται ανάµεσα στις 
επιδράσεις στο γνωστικό επίπεδο (κι έχουν να κάνουν µε τη γνώση και τη 
γνώµη), τις επιδράσεις στο συναισθηµατικό επίπεδο (και σχετίζονται µε τη 
στάση και τα συναισθήµατα), καθώς και αυτές στο επίπεδο της 
συµπεριφοράς. Στο πλαίσιο των πρώιµων ερευνών, αυτή η τριπλή διάκριση 
θεωρήθηκε ότι ακολουθούσε µια λογική σειρά, από το πρώτο στο τρίτο 
επίπεδο, και µε µια υποδηλούµενη αύξηση στη σηµασία (µε τη 
συµπεριφορά να υπολογίζεται περισσότερο από τη γνώση). Στην 
πραγµατικότητα, δεν είναι εύκολο πλέον να διατηρηθεί η διάκριση µεταξύ 
των τριών εννοιών ή να αποδεχτεί κανείς ως µοναδική τη λογική αυτής της 
ιδιαίτερης σειράς της εµφάνισης των επιδράσεων. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι 
διαφοροποίησης ανάµεσα στους τύπους των επιδράσεων των Μ.Μ.Ε. Ο 
Klapper, (όπως αναφέρεται στο McQuail, 2003) στο τις διαχώρισε ως εξής: 
µεταστροφή, δευτερεύουσα αλλαγή και ενίσχυση. Οι αντίστοιχες 
επιδράσεις είναι οι εξής: πρώτον, ο δέκτης αλλάζει γνώµη ή πεποίθηση 
σύµφωνα µε την πρόθεση του επικοινωνητή, δεύτερον 
αλλάζει/τροποποιείται η µορφή ή ένταση της αντίληψης στο πλαίσιο της 
ήδη υπάρχουσας πεποίθησης ή συµπεριφοράς, και τρίτον, επιβεβαιώνεται 
από τον αποδέκτη µιας ήδη διαµορφωµένη πεποίθηση, γνώµη ή τρόπος 
συµπεριφοράς του. Θα αποτελούσε πιθανόν µια απλουστευτική θεώρηση 
των διαδικασιών µέσω των οποίων οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται και 
χρησιµοποιούν τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος ή µια υπερεκτίµηση των 
πραγµατικών δυνατοτήτων των Μ.Μ.Ε., εάν δεχόµασταν ότι αποτελούν 
παντοδύναµα µέσα που µπορούν να επιβάλλουν θέσεις και απόψεις στην 
αδύναµη και ανυπεράσπιστη κοινή γνώµη. Κάθε µέσο επικοινωνίας, δεν 
επηρεάζει άµεσα και απευθείας, καθώς τα αποτελέσµατα της επίδρασης 
του εξαρτώνται από την προσωπικότητα του πολίτη, τις γνώσεις, τις 
ανάγκες, τις διαθέσεις και επιδιώξεις του, αλλά και από τη θέση που 
καταλαµβάνει το µέσο και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται στο 
άµεσο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Το κοινό δεν 
είναι µια µάζα που δέχεται παθητικά τα µηνύµατα των Μ.Μ.Ε., αλλά 
αποτελείται από δυναµικά όντα, που αντιδρούν στα Μ.Μ.Ε. σύµφωνα µε τη 
κουλτούρα και τα βιώµατα τους. Η διερεύνηση των επιδράσεων των Μ.Μ.Ε. 
σε µαθητές και ενήλικες είναι αποτελεσµατικότερη όταν βασίζεται στην 
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αντίληψη ότι ο πολίτης δεν είναι απλώς ένας παθητικός καταναλωτής κάθε 
είδους µηνυµάτων αλλά ένας ενεργητικός δέκτης, ο οποίος επιλέγει και 
επεξεργάζεται εκείνα τα µηνύµατα που θεωρεί ότι τον εκφράζουν, τον 
αντιπροσωπεύουν, τον ενδιαφέρουν. 
Ήδη από τη δεκαετία του 1970, σε ∆ιακήρυξη της U.N.E.S.C.O. για 

την Εκπαίδευση στα Μ.Μ.Ε., τονίζεται η υποχρέωση των κοινωνιών να 
προάγουν την κριτική κατανόηση των φαινοµένων της επικοινωνίας, ως 
θεµελιακός όρος προετοιµασίας πολιτών ικανών για ενεργητική και 
υπεύθυνη συµµετοχή στην κοινωνική και πολιτισµική ζωή. Τα Μ.Μ.Ε. 
είναι σε θέση να ενταχθούν στη διαδικασία και της άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις 
διεθνείς διασκέψεις-συνέδρια. Στη ∆ιακήρυξη της Τιφλίδας (1977) 
διατυπώνεται ότι: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε όλες 
τις ηλικίες και τα επίπεδα τόσο της τυπικής, όσο και της άτυπης εκπαίδευσης. 
Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας φέρουν τη µεγάλη ευθύνη να θέσουν τις 
δυνατότητες τους στην υπηρεσία αυτής της εκπαιδευτικής αποστολής. Στη 
∆ιακήρυξη της Θεσσαλονίκης (1997), επισηµαίνεται ότι: Τα Μ.Μ.Ε. 
καλούνται να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιήσουν την τεχνογνωσία 
τους και τους διαύλους διάχυσης πληροφοριών για να διαδώσουν τα κύρια 
µηνύµατα και να βοηθήσουν να µετατραπεί η πολυπλοκότητα των σχετικών 
θεµάτων σε ουσιαστική και εύληπτη πληροφορία για το κοινό. Το δυναµικό 
των νέων πληροφοριακών συστηµάτων πρέπει να χρησιµοποιηθεί ορθά για το 
σκοπό αυτό. Μέσα από την εκποµπή προγραµµάτων, εκπαιδευτικών ή µη και 
ταινιών που σχετίζονται µε τα περιβαλλοντικά θέµατα, την αναµετάδοση και 
τη διάχυση περιβαλλοντικών πληροφοριών και ειδήσεων, την προβολή 
συζητήσεων ή απόψεων που αφορούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και 
των γενεσιουργών αιτίων τους, επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τη γνώµη του 
κοινού, συµβάλλοντας τελικά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του. 
Έτσι, οι πολίτες είναι δυνατόν να αναγνωρίσουν τη κρισιµότητα των 
προβληµάτων αυτών και να κινητοποιηθούν υπέρ τους. Η 4η ∆ιεθνής 
∆ιάσκεψη για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που πραγµατοποιήθηκε 
στην Ινδία το 2007, καλεί σε νέες ευκαιρίες για τη συµµετοχή των πολιτών 
σε αειφορικές δράσεις µέσω µιας ολοκληρωµένης επικοινωνίας µεταξύ των 
εκπαιδευτικών, των Μ.Μ.Ε., των τοπικών κοινοτήτων, των ανδρών και των 
γυναικών, των νέων και άλλων φορέων. Η αξιόπιστη ενηµέρωση για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα αναδεικνύεται σηµαντικό ζητούµενο στην 
προσπάθεια προσεγγίσεων αντιµετώπισης τους. Τα Μ.Μ.Ε. και κυρίως η 
τηλεόραση, έχοντας πρόσβαση σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού, 
µπορούν να επηρεάσουν τις προσωπικές συµπεριφορές, τις στάσεις και τις 
αντιλήψεις και αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης γύρω από πολλά 
θέµατα της σύγχρονης ζωής, συνεπώς και για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα 
(Bengston et al., 2005; Pollak & Zint, 2006; Scanavis & Sakellari, 2007). 
Σήµερα, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής, υπάρχει ένα 
κίνηµα του κοινού που απαιτεί από τα Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα από τα έντυπα 
µέσα, να είναι αντικειµενικά και κριτικά απέναντι στα θέµατα που 
διαπραγµατεύονται και να εκπληρώνουν την κοινωνική τους αποστολή, 
που είναι η πληροφόρηση και η έγκυρη διαµόρφωση απόψεων µε 
συνέπεια (Canan & Hartman, 2007; Stocking & Holstein 2009). Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν έρευνες για τον τρόπο µε τον οποίο τα µαζικά 
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µέσα ενηµέρωσης παρουσιάζουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ή έρευνες 
που σχολιάζουν (αναλύουν) τον τρόπο µε τον οποίο τα Μ.Μ.Ε. 
ενηµερώνουν το κοινό για περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως η 
υπερθέρµανση του πλανήτη, διαπιστώνοντας µάλιστα µη επαρκή και 
πλήρη κάλυψη τους (Stamm et al., 2000). Οι Τσέκος και Ματθόπουλος 
(2004, 2008) καταλήγουν σε παρόµοια συµπεράσµατα αξιολογώντας τον 
τρόπο που οι εφηµερίδες στην Ελλάδα διαπραγµατεύονται τα 
περιβαλλοντικά θέµατα. Οι δηµοσιογράφοι επιφορτίζονται µε ιδιαίτερες 
ευθύνες και είναι αντικείµενο αρκετών ερευνών κατά το πόσο είναι 
επαρκώς εφοδιασµένοι µε γνώσεις και κατά πόσο η αντίληψή τους για τα 
ζητήµατα αυτά αντιστοιχεί στην πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα της 
περιβαλλοντικής πραγµατικότητας. Οι τηλεοπτικές εκποµπές 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, δυνητικά, θα µπορούσαν να είναι φορείς 
ενός περιβαλλοντικού περιεχοµένου υψηλής ποιότητας και να παίζουν ένα 
σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
Ωστόσο έρευνες έχουν δείξει ότι, παρά την έκρηξη της περιβαλλοντικής 
πληροφορίας και τη θεαµατική, µερικές φορές, άνοδο του ενδιαφέροντος 
του κοινού για το περιβάλλον, τα Μ.Μ.Ε. δεν παρέχουν υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντική πληροφόρηση (Tsekos & Matthopoulos, 2008). Πιο 
πρόσφατες έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα προγράµµατα 
σπουδών στις σχολές δηµοσιογραφίας χρειάζονται ανανέωση ώστε να 
ενσωµατώσουν σύγχρονα θέµατα, όπως τα περιβαλλοντικά, που θα 
καλύπτουν τις παραπάνω ανάγκες (Kolandai-Matchett et al., 2009). Τα 
Μ.Μ.Ε. επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές συµπεριφορές, τις στάσεις και τις 
αντιλήψεις του κοινού και προωθούν την καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης (Σκαναβή, 2004). Συνεπώς, υφίσταται µια ισχυρή ένδειξη ότι 
οι τηλεοπτικές περιβαλλοντικές εκδηλώσεις ή οι τηλεοπτικές εκδηλώσεις 
µε «πράσινη απόχρωση» και θεµατολογία µπορούν να επηρεάσουν τις 
περιβαλλοντικές αντιλήψεις των θεατών. Οι εκδηλώσεις που 
αναµεταδίδονται µέσω των Μ.Μ.Ε. προσφέρουν µια άλλη εµπειρία στους 
συµµετέχοντες και στους θεατές και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της 
τουριστικής βιοµηχανίας (Σκαναβή, Σακελλάρη, 2009:248-256). Τα 
δηµοφιλή τηλεοπτικά θεάµατα λειτουργούν προς όφελος της κοινωνικής 
συνοχής, µιας και ενώνουν τους ανθρώπους µέσα από τη µία, κοινή 
τηλεοπτική εµπειρία που µπορεί να αποτελέσει αφορµή και θέµα για 
συζήτηση και τελικά να οδηγήσει σε µακροχρόνιες σχέσεις. Η συζήτηση 
µπορεί να περιλαµβάνει περιβαλλοντικά ζητήµατα, εάν τα θεάµατα 
προωθούν τη διάδοση της περιβαλλοντικής πληροφορίας (Fleischer & 
Felsenstein, 2002:139-156). Ένα πληρέστερα ενηµερωµένο κοινό είναι σε 
θέση να ασκεί ουσιαστικότερο έλεγχο στη δράση των δηµόσιων αρχών και 
να απαιτεί η τελευταία να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της δηµοκρατίας (Αργείτη, 2003:281-
281). Σε χώρες όπου η πρόσβαση στα Μ.Μ.Ε. είναι περιορισµένη, το 
σχολείο διαδραµατίζει έναν σχετικά σηµαντικότερο ρόλο στην 
περιβαλλοντική πληροφόρηση (Korhonen & Lappalainen, 2004).  
Βασικό ρόλο διαδραµατίζουν τα Μ.Μ.Ε., έχοντας τη δυνατότητα να 

ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες αναφορικά µε τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, όταν στηρίζονται στην διαφανή, την πλήρη, τη σαφή, τη 
διαθεµατική αντικειµενική παρουσίαση των θεµάτων περιβάλλοντος. Η 
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διάδοση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης µέσω των Μ.Μ.Ε., µπορεί να 
οδηγήσει σε µια κοινωνική αλλαγή σε σχέση µε τη µη περιβαλλοντική 
συνειδητοποίηση και στάση και τις δεξιότητες συµµετοχής του κοινού 
(Skanavis & Sakellari, 2007:233-240). Ειδικότερα η τηλεόραση µε 
κατάλληλα προγράµµατα, διαδικασίες και δράσεις, αποτελεί ένα µοναδικό 
µέσο ανάπτυξης φιλικών στάσεων και συµπεριφορών των πολιτών. 

2.4.2. Οι σηµαντικοί άλλοι 

Καθοριστικό στοιχείο, που επηρεάζει τη λειτουργία των προθέσεων των 
ανθρώπων, σύµφωνα µε τη θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης και της 
σχεδιασµένης συµπεριφοράς, είναι ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο 
αντιλαµβάνεται την κοινωνική πίεση για να τελέσει ή όχι µία συγκεκριµένη 
συµπεριφορά (Ajzen,1988). Σύµφωνα µε τον Μπακιρτζή (2003), για κάθε 
άτοµο η δηµιουργία του ψυχικού κόσµου µέσω της βιωµατικής εµπειρίας 
και της συγκίνησης στηρίζεται κυρίως στην ύπαρξη του ανθρώπινου 
περιβάλλοντος ή αυτού που για το συγκεκριµένο άτοµο ορίζεται ως 
«σηµαντικός άλλος». Εκφράζεται ως επιρροή από τους σηµαντικούς 
άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στον άµεσο ή στον ευρύτερο κοινωνικό 
περίγυρο, στις κοινωνικές οµάδες, δηλαδή, στις οποίες ανήκει ένας 
άνθρωπος και συνάπτει δεσµούς τέτοιε οµάδες είναι η οικογένεια, οι φίλοι, 
οι συνάδελφοι, οι συµµαθητές, το σχολείο, η γειτονιά, οι συγγενείς, οι 
αθλητικές ή οι πολιτιστικοί όµιλοι, οι συνεργάτες. Μπορεί, επίσης, να είναι 
κάποιες οµάδες αναφοράς µε τις οποίες µοιράζεται κοινές στάσεις και 
αξίες, χωρίς απαραίτητα να έχει κοινωνική επαφή ή, ανάλογα µε τη 
συµπεριφορά, να είναι κάποιοι ειδικοί άνθρωποι, οι οποίοι κρίνεται ότι 
γνωρίζουν καλά ένα θέµα και έχουν δύναµη ακριβώς λόγω αυτής της 
ειδικευµένης γνώσης τους. Όλα αυτά τα άτοµα ή οι οµάδες είναι γνωστές 
ως σηµεία αναφοράς, (referents). Είναι σαφές ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται 
από πολλά τέτοια σηµεία αναφοράς και αυτό είναι που κάνει τα πράγµατα 
περίπλοκα (Bem, 2006). Υποστηρίζεται, λοιπόν, ότι όταν ένας άνθρωπος 
πιστεύει ότι τα περισσότερα από αυτά τα σηµεία αναφοράς µε τα οποία 
είναι έτοιµος να συµµορφωθεί εγκρίνουν την τέλεση µίας δράσης, τότε θα 
αντιληφθεί µε τον ίδιο τρόπο την κοινωνική πίεση και αντιθέτως. Αυτές οι 
πεποιθήσεις βάσει των οποίων το άτοµο αξιολογεί την κοινωνική πίεση 
ονοµάζονται κανονιστικές πεποιθήσεις (Ajzen, 1988:121).  
Ειδικότερα, το σπουδαιότερο ρόλο στην πολυεπίπεδη ανάπτυξη και 

στην κοινωνικοποίηση των νέων παίζουν η οικογένεια, το σχολείο και οι 
οµάδες των συνοµήλικων. Ασκούν την πιο καθοριστική επίδραση στην 
ανάπτυξη και στη διαµόρφωση των στάσεων και συµπεριφορών του, αφού 
το άτοµο βρίσκεται σε συνεχή, πολύµορφη επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση µε τους σηµαντικούς άλλους οι οποίοι το περιβάλλουν 
(Γεωργίου, 2000). 
Θεµελιώδης είναι ο ρόλος της οικογένειας στη διαµόρφωση συνηθειών, 

πεποιθήσεων, αξιών, στάσεων και συµπεριφορών. Έρευνες έχουν δείξει την 
καθοριστική παρουσία των γονέων και άλλων µελών της οικογένειας ως 
παράγοντα διαµορφωτικών επιρροών ζωής όσον αφορά στην απόκτηση 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (π.χ. Palmer et al., 1998) Οι γονείς ή 
άλλα µέλη γίνονται πρότυπα συµπεριφοράς και αξιών συνειδητά ή 
ασυναίσθητα και µεταδίδουν στα παιδιά τους γνώση, εµπειρία, δεξιότητες 
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και πρακτικές. Τα µέλη µιας οικογένειας βρίσκονται σε δυναµική, διαρκή, 
καθηµερινή αλληλεπίδραση που έχει ως αποτέλεσµα την άσκηση επιρροής 
σε βάθος χρόνου (∆ασκολιά 2005:519). Η οικογένεια αποτελεί θεµελιακής 
σηµασίας πρωτογενή οµάδα κοινωνικοποίησης, όπου κύριοι φορείς 
κοινωνικοποίησης είναι οι γονείς.  
Οι σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στην οικογένεια, καθώς επίσης και 

τα στοιχεία του οικογενειακού περιβάλλοντος, που δεν συνίστανται µόνο 
στο κοινωνικο-οικονοµική διαστρωµάτωση, αλλά και στις φιλοδοξίες, τις 
στάσεις και τις συµπεριφορές που επιδεικνύει η οικογένεια 
(Papanastasiou, 2002), αποτελούν σε γενικές γραµµές το αρχικό πλαίσιο 
στο οποίο συντελούνται η κοινωνικοποίηση και η αγωγή των νέων. Όπως 
προκύπτει από τις κυριότερες θεωρίες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης, 
καθώς και τη θεωρία µάθησης του εποικοδοµητισµού (Ματσαγγούρας, 
1999, Γεωργίου, 2000), το οικογενειακό περιβάλλον διαδραµατίζει 
πρωτεύοντα ρόλο στη διαµόρφωση στάσεων. Αρχικά συµβάλλει στο να 
αποκτήσει το παιδί τα κατάλληλα ερεθίσµατα και βιώµατα έτσι ώστε 
σταδιακά, µέσω της εξελικτικής διαδικασίας, να αναπτύξει και να 
διαµορφώσει αξίες, στάσεις και συµπεριφορές. Η παιδαγωγική δράση της 
οικογένειας είναι δυνατόν να συντελείται είτε άµεσα είτε έµµεσα. Στην 
πρώτη περίπτωση οι δράσεις των γονέων θεωρούνται σκόπιµες 
παιδαγωγικές παρεµβάσεις (∆ασκολιά, 2005). Είναι όλες εκείνες οι 
σκόπιµες και συστηµατικές διδακτικές ενέργειες των γονέων προς τα 
παιδιά που έχουν ως στόχο τους να αποκτήσουν αυτά ορισµένες δεξιότητες 
ή συγκεκριµένες στάσεις και αντιλήψεις. Εξάλλου, ένας από τους 
σηµαντικότερους παράγοντες που αποσκοπούν στη διαµόρφωση στάσεων 
του παιδιού είναι το οικογενειακό περιβάλλον (Papanastasiou, 2002). Στη 
δεύτερη περίπτωση οι δράσεις των γονέων θεωρούνται άτυπες παιδαγωγικές 
διαδικασίες και καταστάσεις µάθησης (∆ασκολιά, 2005). Συνίστανται από 
διάφορες συµπεριφορές που επιδεικνύουν οι γονείς σε επίπεδο 
καθηµερινής πρακτικής, από στάσεις, συζητήσεις και επιλογές οι οποίες 
µπορεί να µην απευθύνονται αποκλειστικά προς το παιδί. Αφού όµως οι 
γονείς λειτουργούν ως παράδειγµα για τα παιδιά τους και όλα τα 
παραπάνω συντελούνται µέσα στο πλαίσιο της οικογενειακής οµάδας, 
µεταφέρονται διάφορα µηνύµατα, τα οποία προσλαµβάνονται από το 
παιδί. Συνεπώς, αν οι συµπεριφορές που επιδεικνύουν οι γονείς σε 
ζητήµατα που άπτονται του περιβάλλοντος είναι φιλοπεριβαλλοντικές, θα 
βοηθήσουν και το παιδί τους να διαµορφώσει θετικές στάσεις προς το 
περιβάλλον. Σε διάφορες έρευνες επισηµαίνεται ότι οι παιδαγωγικές 
δράσεις των γονέων οι οποίες συντελούνται έµµεσα λειτουργούν ως 
πρότυπα συµπεριφοράς για τα παιδιά και τα επηρεάζουν στο να 
αναπτύξουν φιλικές ή όχι περιβαλλοντικές στάσεις. Οι στάσεις ή οι 
συµπεριφορές των γονέων ως προς την κατανάλωση αγαθών (∆ηµητρίου, 
2005) ή οι αποφάσεις της οικογένειας σχετικά µε την κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύµατος ή την κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση 
επηρεάζουν και τα παιδιά της οικογένειας στη συµπεριφορά τους (Walker 
& Loughland, 2003, Zhang & Brown, 2005). Είναι εµφανής η ουσιαστική 
επίδραση που ασκεί το πλαίσιο της οικογένειας στο αναπτυσσόµενο άτοµο 
µέσα από έµµεσες δράσεις, κατά τις οποίες οι γονείς λειτουργούν ως 
παράδειγµα. 
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Η οικογένεια µέσω άτυπων συζητήσεων, µη λεκτικών µηνυµάτων, 
κοινών δράσεων των µελών της αποτελεί σηµαντικό φορέα άτυπης Π.Ε. Η 
παιδαγωγική δράση της οικογένειας, άµεση ή έµµεση, µπορεί να έχει 
σηµαντικά αποτελέσµατα υπηρετώντας τους σκοπούς της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Συµφωνά µε τους Loughland et al., (2003), η οικογένεια, ως 
σηµαντικό µορφωτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, µπορεί να είναι 
περισσότερο αποτελεσµατική στο να προωθήσει τους σκοπούς της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από ό,τι η τυπική εκπαίδευση που 
συντελείται στο σχολείο. Αντίθετα, αν η οικογένεια επιδεικνύει 
συστηµατικά αρνητικές συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον, το παιδί 
δε θα είναι σε θέση να εκδηλώσει φιλικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον. 
Ενδεχόµενες οικολογικές συµπεριφορές των παιδιών µπορούν ακόµα και 
να ανατραπούν, µετά από αρνητική παρέµβαση των γονέων. Φαίνεται ότι οι 
γονείς, είτε ως πρότυπα συµπεριφοράς σε επίπεδο καθηµερινής πρακτικής 
είτε µέσα από σκόπιµες και συστηµατικές παιδαγωγικές παρεµβάσεις, 
αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα στη γενικότερα ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη του νέου.  
Οι Ballantyne et. al., (2001) διερεύνησαν την αποτελεσµατικότητα 

προγραµµάτων Π.Ε. και όσον αφορά στα µαθησιακά αποτελέσµατα για τα 
παιδιά αλλά και ως προς τις επιρροές της νεότερης γενεάς στους 
µεγαλύτερους και κατέληξαν ότι οι νέοι άνθρωποι µπορεί να επηρεάσουν 
αποτελεσµατικά την περιβαλλοντική επίγνωση και τις πράξεις των γονέων 
τους και να αποτελέσουν καταλύτες αλλαγής συµπεριφορών (Uzell, 1994, 
στο Ballantyne et. al., 2001). Βασιζόµενοι στα πορίσµατα της έρευνά τους 
οι ερευνητές συνοψίζουν ορισµένα σηµαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει 
να έχουν τα προγράµµατα Π.Ε. προκειµένου να φέρουν περιβαλλοντικές 
αλλαγές στο σπίτι και στην τοπική κοινωνία. Μεταξύ αυτών η καινοτοµία 
και το στοιχείο της ευχαρίστησης οδηγούν στο να συζητήσουν τα παιδιά µε 
τους γονείς. Ακόµη και τα πιο µικρά παιδιά µπορούν να επηρεάσουν για 
µικρές δράσεις σε επίπεδο σπιτιού, π.χ, ανακύκλωση, χρήση ποδηλάτου, 
εξοικονόµηση στο νερό. Οι Ballantyne et.al., (2001a) σε έρευνα τους 
σχετικά µε την επίδραση που έχουν τα προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης που γίνονται στα σχολεία πάνω στους µαθητές και τους γονείς 
τους αναφέρουν ότι, όταν οι γονείς δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι γύρω 
από τους στόχους του προγράµµατος ή δεν επιδεικνύουν το απαιτούµενο 
ενδιαφέρον, τότε µειώνονται τα οφέλη που θα µπορούσαν να αποκοµίσουν 
οι µαθητές. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει η Chawla (1999), ο ρόλος 
των γονέων είναι καθοριστικός στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών. Αν οι 
ίδιοι λειτουργήσουν ως πρότυπα, µέσα από υπεύθυνες και φιλικές 
συµπεριφορές προς το περιβάλλον, τότε θα βοηθήσουν και τα παιδιά τους 
να αναπτύξουν ανάλογες στάσεις. Ένας άλλος παράγοντας που λειτουργεί 
ενισχυτικά και οδηγεί σε παρόµοιο αποτέλεσµα, πέρα από το παράδειγµα 
των γονέων, είναι και η συχνή επαφή των παιδιών µε τη φύση και µάλιστα 
σε επίπεδο καθηµερινής πρακτικής. Σε έρευνα της Wells (2000) 
επισηµαίνεται η καθοριστική επίδραση που έχει η επαφή του παιδιού µε 
τη φύση στην οµαλή φυσική, ψυχολογική και συναισθηµατική του 
ανάπτυξη. Οι εµπειρίες της φύσης που προσλαµβάνει το παιδί από µικρή 
ακόµα ηλικία είναι σηµαντικές, κυρίως για τα παιδιά που ζουν σε αστικές 
περιοχές οι οποίες στερούνται φυσικού περιβάλλοντος. Η ιδιαίτερη 



-67- 
 

σηµασία που αποδίδεται στη φύση και στις δραστηριότητες που 
λαµβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον φαίνεται από το ότι οι 
παραστάσεις της φύσης αποτελούν για τους ενήλικες τα πιο σηµαντικά 
βιώµατα που έχουν από την παιδική τους ηλικία. 
Εποµένως, οι γονείς βοηθώντας τα παιδιά τους στο να έρχονται σε 

επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και ενθαρρύνοντας τις δραστηριότητες 
µέσα στη φύση µπορούν να τα οδηγήσουν σε σταδιακή απόκτηση 
υπευθύνων φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων. Αυτό επισηµαίνεται εξάλλου και 
από τα ίδια τα παιδιά (Walker & Loughland, 2003, Littledyke, 2004). Οι 
µαθητές θεωρούν πως το άµεσο περιβάλλον τους και κυρίως το 
οικογενειακό είναι ο ισχυρότερος παράγοντας στη διαµόρφωση 
φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και στην ικανότητα ανάληψης 
φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων. Η συγκεκριµένη παρατήρηση είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική µε δεδοµένη την επίδραση που έχουν οι 
προηγούµενες βιωµατικές εµπειρίες των παιδιών για το σχηµατισµό και τη 
διαµόρφωση των περιβαλλοντικών ιδεών, στάσεων και συµπεριφορών. 
Αφού το ενδιαφέρον που δείχνει κάποιο άτοµο για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα ξεκινά από προσωπικές εµπειρίες και βιώµατα, και, όπως 
επισηµάνθηκε προηγουµένως, τα πλέον σηµαντικά βιώµατα είναι αυτά της 
παιδικής ηλικίας, καθίσταται καθοριστικός ο ρόλος που µπορεί και πρέπει 
να παίξει το οικογενειακό περιβάλλον, και ειδικότερα οι γονείς, προς την 
κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αγωγής (Chawla, 1998 Macnaghten, 
2003). Μία από τις σηµαντικότερες µεταβλητές που φαίνεται να 
επηρεάζουν τις γνώσεις των µαθητών είναι το µορφωτικό επίπεδο των 
γονέων τους. Σε γενικές γραµµές, περισσότερες γνώσεις τείνουν να έχουν οι 
µαθητές εκείνοι που προέρχονταν από ένα οικογενειακό περιβάλλον µε 
αυξηµένο µορφωτικό επίπεδο, (Kuhlemeier et. al.,1999). Το µορφωτικό 
επίπεδο των γονέων είναι ένα στοιχείο που παίζει σηµαντικό ρόλο στο να 
αποκτήσουν τα παιδιά περιβαλλοντικές γνώσεις (Gambro & Switzky, 
1999). Το µορφωτικό επίπεδο όµως δεν είναι αποκλειστικά ο παράγοντας 
εκείνος που θα οδηγήσει τους γονείς σε φιλοπεριβαλλοντικές 
συµπεριφορές, αφού αυτές εκδηλώνονται ως αποτέλεσµα πολλών 
παραγόντων. Συγκεκριµένα, αν και οι γνώσεις που κατέχουν οι γονείς για 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά 
τους, εντούτοις υπάρχουν πολλά κίνητρα και παράγοντες που εµπλέκονται 
στις δράσεις που αναλαµβάνουν (Barr & Gilg, 2005). Η διαφορά ανάµεσα 
στις στάσεις που υιοθετούνται από τους γονείς και στη συµπεριφορά που 
τελικά επιδεικνύουν δεν βοηθάει το παιδί να οικοδοµήσει θετικές 
παραστάσεις απέναντι στο περιβάλλον και να διαµορφώσει 
φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις. Οπωσδήποτε, όταν συντρέχουν κάποιοι 
παράγοντες, η οικογένεια µπορεί να επιτελέσει σηµαντικό έργο στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής αγωγής. Οι Hampel et. al., (1996) αναφέρουν ότι όσοι 
γονείς έχουν όχι µόνο έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο αλλά και 
διακατέχονται από περιβαλλοντικό ενδιαφέρον µπορούν µέσα από 
συζητήσεις, βιβλία και βιωµατικές εµπειρίες στη φύση να παρέχουν στα 
παιδιά τους περιβαλλοντικές γνώσεις και να τους καλλιεργούν φιλικές 
στάσεις προς το περιβάλλον. Η γονεϊκή µόρφωση αποτελεί σηµαντικό 
στοιχείο, προκειµένου να ερµηνευτεί το διαφορετικό επίπεδο 
ενδιαφέροντος και γνώσης των µαθητών για το περιβάλλον (Hampel et al., 



-68- 
 

2002). 
Εποµένως, στη συγκεκριµένη περίπτωση θα µπορούσε να υποστηριχτεί 

ότι ο συνδυασµός του µορφωτικού κεφαλαίου που διαθέτουν οι γονείς µε 
το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον τους οδηγεί σε συστηµατικές 
παιδευτικές δράσεις, προκειµένου να αναπτύξουν τα παιδιά τους 
συγκεκριµένες στάσεις και αντιλήψεις. Εκτός αυτού, η ποιότητα 
επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας µπορεί να βοηθήσει τα 
παιδιά να κατακτήσουν τους στόχους ενός σχολικού προγράµµατος 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Rickinson, 2001): τα παιδιά µεταφέρουν 
στο σπίτι τις εµπειρίες τους από το πρόγραµµα και µέσω της συζήτησης οι 
γονείς µπορούν να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια των παιδιών. 
Μέχρι την εφηβεία, ο ρόλος της οικογένειας στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του νέου είναι µάλλον κυρίαρχος. 
Κατά τη διάρκεια όµως της εφηβείας οι οµάδες εκείνες που παίζουν πολύ 
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην κοινωνικοποίηση του νεαρού 
ατόµου είναι οι οµάδες συνοµηλίκων, φίλοι και συµµαθητές αλλά και 
άτοµα της ευρύτερης οικογένειας. Σύµφωνα µε τον Γεώργα (1986) 
διάφορες σχολές της ψυχολογίας δέχονται ως αξίωµα το ότι όσο 
περισσότερη επαφή υπάρχει µεταξύ του ατόµου και των προσώπων του 
περιβάλλοντός του τόσο περισσότερο επηρεάζονται και διαφοροποιούνται οι 
ψυχολογικές του ιδιότητες. Η ζωή των νέων εκείνη την περίοδο γίνεται 
περισσότερο πολύπλοκη και ως εκ τούτου προτιµούν να συζητούν τις 
ανησυχίες τους για το µέλλον µε τους φίλους τους, οι οποίοι έχουν την ίδια 
ηλικία µε αυτούς, στην προσπάθεια εύρεσης της ταυτότητας τους. Στην 
περίοδο αυτή της σωµατικής και της ηθικής ανάπτυξης τους αµφισβητούν, 
δικαολογηµένα, άτοµα και θεσµούς. Οι επιδράσεις της οικογένειας 
µειώνονται, ενώ αντίθετα αυξάνονται οι επιδράσεις των συνοµηλίκων 
(Walsh-Daneshmandi & MacLachlan, 2006). Με δεδοµένη την 
αµφισβήτηση του έφηβου προς τη γονική εξουσία, οι οµάδες συνοµηλίκων 
προσφέρουν στον έφηβο από τη µία ένα συναισθηµατικό στήριγµα, που 
τον βοηθά να διαχειρίζεται καλύτερα τη σύγκρουση του µε την οικογένεια, 
και από την άλλη µοιράζονται µαζί του απόψεις, αξίες, στάσεις και 
συµπεριφορές. Μπορεί εποµένως να υποστηριχθεί η άποψη ότι κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας οι έφηβοι επηρεάζονται σε αρκετά µεγάλο βαθµό 
από τις στάσεις που έχουν οι φίλοι τους ως προς το περιβάλλον. 
Πραγµατικά, σε έρευνα των Walker και Loughland (2003) για τις 
περιβαλλοντικές στάσεις των νέων, οι ίδιοι οι νέοι αναδεικνύουν ως 
σηµαντική επιρροή στη διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων το 
άµεσο περιβάλλον τους: πέρα από την οικογένεια τους, η οµάδα των φίλων 
τους αναδεικνύεται ως ένας πολύ ισχυρός παράγοντας, ο οποίος τους 
βοηθάει να αναλάβουν δράση για να βοηθήσουν το περιβάλλον. Σε αυτό 
συντελεί οπωσδήποτε και η πληροφόρηση για τα διάφορα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, την οποία αποκτούν εκτός των άλλων (οικογένεια, σχολείο, 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης) και από τις οµάδες των συνοµηλίκων 
(Rickinson, 2001). Γεγονός είναι ότι οι έφηβοι βλέπουν το περιβάλλον 
κάτω από διαφορετική οπτική γωνία σε σχέση µε άλλες ηλικίες και σε 
γενικές γραµµές παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και τη περιβαλλοντική δράση απ’ ό,τι οι 
µεγαλύτεροι. Οι Walsh-Daneshmandi & MacLachlan (2006) 
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υποστηρίζουν ότι οι έφηβοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα παγκόσµια 
προβλήµατα, αν και το ενδιαφέρον τους αυτό µειώνεται όσο περνούν στα 
επόµενα στάδια ανάπτυξης. Όµως φαίνεται ότι παρόλο που ο έφηβος 
βαθµιαία προσπαθεί να αποδεσµευτεί συναισθηµατικά από την οικογένεια 
του, εντούτοις το γνωστικό και αξιακό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα 
δοµήσει τα νέα γνωστικά σχήµατα και τις νέες εµπειρίες προέρχεται από 
την οικογένεια του. Σε αυτό φαίνεται φαίνεται να συµβάλλει πολλές φορές 
ο ασαφής έστω εκ µέρους των φίλων και των «σηµαντικών άλλων» 
προσανατολισµός προς πεποιθήσεις βάσει των οποίων αξιολογείται µια 
πράξη ως κοινωνικά κατακριτέα, όπως η καταγγελία κάποιου που ρυπαίνει 
το περιβάλλον. 
Το σχολείο και η οικογένεια είναι το σηµείο τοµής για το µαθητή, αφού 

η πολύπλευρη ανάπτυξη του απασχολεί τόσο τους γονείς όσο και τους 
εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί κατέχουν µία θέση προνοµιακή, µία 
θέση εξουσίας και είναι οι πρώτοι ενήλικες, εξωοικογενειακοί φορείς 
εξουσίας, µε τους οποίους το παιδί έρχεται σε καθηµερινή επαφή 
(Ναυρίδης, 1994: 220). Ο µαθητής αισθάνεται ότι ανήκει σε µια ευρύτερη 
οµάδα ανθρώπων οι οποίοι µοιράζονται κοινούς στόχους και αξίες και 
εργάζονται για την εκπλήρωση ενός κοινού στόχου (Γεώργας, 1986:21, 24). 
Είναι όµως γενικά αποδεκτό πια ότι µια καλή σχέση συνεργασίας ανάµεσα 
στο σχολείο και το σπίτι αποβαίνει σε όφελος όχι µόνο του µαθητή, άλλα 
και όλων των εµπλεκόµενων µερών. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία τριάντα 
χρόνια τα σχετικά ζητήµατα αποτελούν ένα γόνιµο επιστηµονικό πεδίο και 
οι ιδέες, οι αντιλήψεις, οι έρευνες και τα διάφορα παρεµβατικά 
προγράµµατα για τη βελτίωση της σχέσης αυτής παρουσιάζουν ταχύτατη 
αύξηση σε παγκόσµια κλίµακα. Στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν 
την πολυπλοκότητα του ζητήµατος, που διογκώνεται από το συνεχώς 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον, διάφοροι ερευνητές πρότειναν θεωρητικά 
µοντέλα µε τα οποία περιγράφουν τη σχέση µεταξύ του σχολείου και της 
οικογένειας. Τα πιο καθιερωµένα είναι το βιο-οικοσυστηµικό του 
Bronfenbrenner (1989:187-251), των επικαλυπτόµενων σφαιρών επιρροής 
της Epstein (1995:701-712), των σχέσεων οικογένειας-σχολείου των Ryan 
και Adams (1995), της γονεϊκής εµπλοκής των Hoover-Dempsey και 
Sandler (2005:105-130) και της συνεκπαίδευσης των Μυλωνάκου-Κεκέ 
(2006). Σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται πλέον στο πεδίο της 
περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης η «διαγενεακή µάθηση» 
(intergenerational learning). Επιδιώκεται η συνεργασία των γονέων και των 
µαθητών στο πλαίσιο ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
(Duvall & Zint, 2007), αφού µε τον τρόπο αυτό µεγιστοποιούνται τα οφέλη 
τόσο για τους µαθητές όσο και για τους γονείς αυτών (Ballantyne et al., 
2001a Vaughan et. al., 2003). Οι µαθητές συνεργάζονται άµεσα µε τους 
γονείς τους ή µεταφέρουν τις εµπειρίες τους από την υλοποίηση ενός 
σχολικού προγράµµατος στο σπίτι. Οι γονείς, είτε προσπαθώντας να 
βοηθήσουν τα παιδιά στην υλοποίηση του προγράµµατος είτε 
παρακινηµένοι από αυτά, είναι δυνατό να τροποποιήσουν τις 
συµπεριφορές τους έτσι, ώστε να είναι φιλικές και υπεύθυνες προς το 
περιβάλλον (Ballantyne et. al., 2001). ∆υστυχώς, στην ελληνική 
πραγµατικότητα δεν καταγράφεται η διάθεση ή η ανάγκη για µια τέτοια 
συνεργασία, πλην κάποιων εξαιρέσεων (Κοσµίδης & Μπαγάκης, 2006). 
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Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ένα µοντέλο που φαίνεται να 
συνεισφέρει στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της, είναι αυτό της 
συνεκπαίδευσης το οποίο προτάθηκε από τους Μυλωνάκου και Κεκέ (2006). 
Συνδέει τους µαθητές και τους γονείς τους σε προγράµµατα και διαδικασίες 
της µη τυπικής και της άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι 
Μυλωνάκου και Κεκές ορίζουν ως συνεκπαίδευση (education together) την 
απόκτηση µιας κοινής εκπαιδευτικής εµπειρίας, συγχρόνως και σε συνεργασία, 
από άτοµα διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικής γνωστικής υποδοµής και συχνά 
διαφορετικού κοινωνικού και πολιτισµικού επιπέδου. Η εφαρµογή του 
µοντέλου αυτού στην περιβαλλοντική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα σε 
µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και γενικά άτοµα διαφορετικών ηλικιών να 
συµµετέχουν συγχρόνως σε µια κοινή εκπαιδευτική εµπειρία και µια 
συνεργατική δράση, συνήθως µέσα σε ένα µαθησιακό περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης, το οποίο λαµβάνει χώρα σε συνθήκες αµοιβαίας 
κατανόησης και εµπιστοσύνης, αµοιβαίων διαπραγµατεύσεων και κοινή 
αίσθηση καθήκοντος και επιτυγχάνεται µε συµβουλές που δίνει η µια µεριά 
στην άλλη. Έτσι δίνεται η ευκαιρία για ποικίλες συνεκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, οι οποίες θα µπορούσαν να κυµαίνονται από την απλή 
συνεκπαίδευση γονιών και παιδιών ως και τη συστηµατική συµµετοχή 
παιδιών και ενηλίκων σε προγράµµατα µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με αυτή τη λογική η µεταφορά γνώσης από 
τις παλαιότερες στις νεότερες γενιές θα µπορούσε να συνεχίζει να υφίσταται σε 
συνδυασµό µε την µεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων και προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Ευνοεί το συνδυασµό µεθόδων της µη τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη µεγιστοποίηση του 
εκπαιδευτικού αποτελέσµατος, αλλά κυρίως την ανάπτυξη µιας νέας 
αειφορικής θεώρησης. Οι συνεκπαιδευτικές δράσεις είναι κατάλληλες 
ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν τη δηµιουργική ανάπτυξη νέων ιδεών µέσα 
σε ένα µαθησιακό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, όπως επίσης και σε θέµατα 
κατανόησης και δηµιουργικής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Αξίζει, επίσης να 
εφαρµόζονται σε περιπτώσεις που η εφευρετικότητα και η 
προσαρµοστικότητα των παιδιών µπορεί να µεγιστοποιήσει τα αποτελέσµατα 
µέσω της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας τους µε τους ενήλικες. Το 
µοντέλο της συνεκπαίδευσης στοχεύει στην αλλαγή των στάσεων και των 
συµπεριφορών των µετεχόντων παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών. Έχει 
συστηµικό και συνεκπαιδευτικό προσανατολισµό και εξετάζει διάφορες 
κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, πολιτισµικές, οικονοµικές και άλλες 
παραµέτρους. Παράλληλα, συνυπολογίζει στοιχεία σχετικά µε την αγωγή των 
σύγχρονων παιδιών της εποχής της τεχνολογίας, αλλά και την αναγκαιότητα 
της δια βίου εκπαίδευσης των ενηλίκων. Τέλος, λαµβάνει υπόψη την 
προσωπικότητα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και το σύνθετο ρόλο του 
σύγχρονου εκπαιδευτικού. 
Για τη διεύρυνση των σχέσεων σχολείου οικογένειας και τοπικής 

κοινότητας ευρύτερα και την εξασφάλιση σηµαντικών ωφελειών για όλους, 
στο πλαίσιο των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µεταξύ των άλλων 
απαιτούνται: 

� Προσανατολισµός της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ενθάρρυνση, 

ενίσχυση, διεύρυνση και διευκόλυνση της ουσιαστικής επικοινωνίας 
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και της αποτελεσµατικής συνεργασίας σχολείου και οικογένειας προς 

όφελος όλων των εµπλεκόµενων µερών. 

� ∆ιερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται το περιεχόµενο 

και το πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσµατικής επικοινωνίας και 

συνεργασίας τους τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί. 

� Οριοθέτηση, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών, τόσο των τοµέων και συνθηκών συνεργασίας 

σχολείου οικογένειας, όσο και των ρόλων των γονέων και των 

εκπαιδευτικών. 

� Εκπόνηση κοινών προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, 

για την προώθηση, διάχυση γνώσεων και δεξιοτήτων µεταξύ µαθητών, 

γονέων, εκπαιδευτικών και πολιτών γενικότερα, µε απώτερο στόχο την 

ευαισθητοποίση για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και την υιοθέτηση 

στάσεων και συµπεριφορών που συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση τους 

στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. 

2.5. ∆ια βίου εκπαίδευση 

Ο ορισµός των Coombs & Ahmed (1973), για την διάκριση της 
εκπαίδευσης σε τυπική, µη τυπική και άτυπη, αποτελεί τη βάση για τους 
αντίστοιχους ορισµούς της τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης που 
χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κείµενα της. Από αυτούς προκύπτει 
ότι η µάθηση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής είναι µόνο η µια από τις 
διαστάσεις της δια βίου µάθησης. Η δεύτερη διάσταση της είναι αυτή που 
αναφέρεται σε όλο το εύρος της ζωής των ατόµων, αφού σε πολλές 
εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας ενυπάρχει το στοιχείο της 
µάθησης, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα 6. 

 

∆ιάγραµµα 6. Πλαίσιο ∆ια Βίου  
Πηγή:(European Commission & CEIES, 2002:20) 

 
Ο όρος µάθηση σε όλο το φάσµα της ζωής εµπλουτίζει την εικόνα 

στρέφοντας την προσοχή στο εύρος της µάθησης, η οποία µπορεί να λάβει 
χώρα σε ολόκληρο το φάσµα της ζωής µας και σε οποιοδήποτε στάδιο της 
ζωής µας. Η έννοια «σε όλο το φάσµα» καθιστά ακόµη πιο σαφή τη 
συµπληρωµατικότητα της τυπικής, της µη τυπικής και της άτυπης 
εκπαίδευσης. Μας υπενθυµίζει ότι χρήσιµες και ευχάριστες γνώσεις µπορεί 
να αποκτήσει κανείς στην οικογένεια, στον ελεύθερο του χρόνο, στην 
κοινωνική ζωή και στην καθηµερινή εργασιακή ζωή. Η µάθηση σε όλο το 
φάσµα της ζωής είναι ρόλοι και δραστηριότητες που αλλάζουν και 
εναλλάσσονται ανάλογα µε τον τόπο και το χρόνο. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2000:10). Η βασική ιδέα στην οποία βασίζεται η δια βίου µάθηση για όλους 
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είναι ότι ενώ ο καθένας είναι ικανός να µαθαίνει, όλοι θα πρέπει να 
παρακινηθούν για να µαθαίνουν και θα πρέπει να ενθαρρύνονται ενεργά να 
το κάνουν. Η δια βίου µάθηση νοείται µε την ευρεία έννοια ως η µάθηση που 
συµβαίνει κατά ποικίλους τρόπους σε επίσηµα ιδρύµατα δια βίου µάθησης ή 
ανεπίσηµα στο σπίτι, στην εργασία ή την ευρύτερη κοινότητα. Παρότι αυτή η 
αντίληψη της δια βίου µάθησης είναι τώρα ευρέως αποδεκτή και έχει ήδη 
γίνει φυσικό γνώρισµα της καθηµερινής ζωής συγκεκριµένων προνοµιούχων 
οµάδων, το επόµενο ουσιώδες βήµα είναι να καταστεί πραγµατικότητα για 
όλους (O.E.C.D., 1996: 27).  
Ο όρος δια βίου εκπαίδευση lifelong education έχει επικρατήσει να 

αναφέρεται σε όλους τους τύπους της εκπαίδευσης (τυπική, µη τυπική και 
άτυπη), ταυτόχρονα όµως παραπέµπει και σε µια φιλοσοφική έννοια 
σύµφωνα µε την οποία η εκπαίδευση θεωρείται σαν µια µακροχρόνια 
διαδικασία που αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής τη (C.E.D.E.F.O.P., 1996:80). Σύµφωνα µε τον Βεργίδη (2001:138), δια 
βίου εκπαίδευση αποτελεί µια προσέγγιση του συνόλου των µορφωτικών 
δραστηριοτήτων (τυπικής, µη τυπικής και άτυπης) όλων των επιπέδων, που 
επιτρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε διαρκή 
αλληλεπίδραση µε την κοινωνικο-οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική 
πραγµατικότητα Η δια βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ευκαµψία στο 
χρόνο, το χώρο, το περιεχόµενο και τις τεχνικές διδασκαλίας.  
Στον ορισµό της U.N.E.S.C.O. για τη δια βίου εκπαίδευση και µάθηση 

αναφέρεται ότι: … δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήµα που αποβλέπει στην 
αναµόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος. Η εκπαίδευση και 
η µάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε 
ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαµβάνουν όλες τις δεξιότητες και 
όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιµοποιούν όλα τα δυνατά µέσα και 
να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές µε τη µάθηση 
διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικες όλων των 
ηλικιών εµπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους σε οποιαδήποτε µορφή, 
πρέπει να θεωρηθούν ως σύνολο. Στον ορισµό αυτό διαφοροποιείται η δια 
βίου εκπαίδευση από την δια βίου µάθηση, δηλαδή ο θεσµός και οι 
διαδικασίες από το αποτέλεσµα. Η µονοµερής αναφορά στη δια βίου 
µάθηση, δε συνιστά απλώς παράλειψη, αλλά συχνά παραπέµπει στην 
αντίληψη πως η µάθηση είναι ατοµική υπόθεση του πολίτη, αποσυνδεδεµένη 
από οργανωµένες και συλλογικές διαδικασίες, θεσµοθετηµένες µε την ευθύνη 
της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου (Βεργίδης, 2001:130). 
Παραπέµπει µόνο στην τυπική εκπαίδευση, ενώ αγνοούνται η µη τυπική και 
άτυπη. Η µάθηση επιτυγχάνεται πλέον και µε άλλους τρόπους, οπότε η 
σχολική εκπαίδευση αποτελεί πλέον µία µόνο από τις πολλές και 
διαφορετικές πηγές παροχής µάθησης. Η ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης 
αποτελεί θεµέλιο λίθο της κοινωνίας της µάθησης και καλύπτει όλες τις 
πτυχές της εκπαίδευσης, αγκαλιάζοντας τα πάντα µέσα σε αυτήν. Η δια βίου 
εκπαίδευση αποτελεί τη βάση στην οποία είναι θεµελιωµένη η συνολική 
οργάνωση του συστήµατος και η οποία κατά συνέπεια διέπει την ανάπτυξη 
κάθε συστατικού της στοιχείου.  
Στην 19η σύνοδο της U.N.E.S.C.O., (Ναϊρόµπι, 1976) υιοθετήθηκε ο 

παρακάτω ορισµός: Ο όρος δια βίου εκπαίδευση και µάθηση» δηλώνει ένα 
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χωρίς όρια σχήµα που αποβλέπει στην αναµόρφωση του υπάρχοντος 
εκπαιδευτικού συστήµατος και στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δυναµικού 
έξω απ’ αυτό. Η εκπαίδευση και η µάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική 
φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να 
περιλαµβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να 
χρησιµοποιούν όλα τα δυνατά µέσα και να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους 
ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικές 
και οι σχετικές µε τη µάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι 
άνθρωποι και οι ενήλικες όλων των ηλικιών εµπλέκονται στη διάρκεια της 
ζωής τους, σε οποιαδήποτε µορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως ένα σύνολο. 
Η µη τυπική και άτυπη Π.Ε. σχολείου και φορέων για εκπαιδευτικούς 

και ενήλικες γενικά, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσονται στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων5 adult education και συχνά συνδέονται 
µε έννοιες όπως η δια βίου µάθηση. Ο Alan Rogers παραθέτει, µεταξύ άλλων, 
την εννοιολόγηση του όρου σύµφωνα µε την U.N.E.S.C.O: ως εκπαίδευση 
ενηλίκων ορίζεται κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχοµένου, επιπέδου 
ή µεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που 
επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια 
και πανεπιστήµια, καθώς και για µαθητεία, µέσω των οποίων τα άτοµα που 
θεωρούνται ενήλικα από τη κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις 
ικανότητές τους, εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και 
επαγγελµατικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και 
επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συµπεριφορά τους µε τη διπλή προοπτική 
της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συµµετοχής σε µία εναρµονισµένη 
κα αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη 
(U.N.E.S.C.O., 1976). Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι η παροχή σχεδιασµένων 
µαθησιακών δραστηριοτήτων σε ώριµα άτοµα µε κριτήρια την υπευθυνότητά 
τους, την κοινωνική τους εµπειρία και τον ισορροπηµένο τρόπο ύπαρξή τους 
(Κόκκος 1999 :33). Με την έκδοση της Πράσινης Βίβλου,6 Adult Education 
in an Era of Lifelong Learning (1998), η κυβέρνηση της Ιρλανδίας εξηγεί ότι η 
εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι συνώνυµη µε τη δια βίου µάθηση, αλλά ένα 
βασικό συστατικό µέσα σε ένα σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το 
οποίο καλύπτει τις ανάγκες από την παιδική ηλικία και για όλη τη διάρκεια 
ενηλικίωσης του ατόµου (Woodrow, et. al., 1999). 
Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόµενων, ο καθορισµός τους 

δίνεται από τον Rogers (1998) και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον 
σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραµµάτων µη τυπικής 
και άτυπης Π.Ε. Έτσι, θα προσεγγισθούν οι στόχοι της Π.Ε., όπως ενδεικτικά 

                         
5 Ορισµένες χώρες υπογραµµίζουν την ύπαρξη ουσιαστικών διαφορών µεταξύ των όρων δια βίου 
εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων και συνεχιζόµενη εκπαίδευση continuing education, ενώ άλλες τους 
χρησιµοποιούν ταυτόσηµα. Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση σχετίζεται και µε τη δια βίου εκπαίδευση, έχει 
άµεση σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων, µε την έννοια ότι πολλές φορές συµπίπτουν, αφού συνήθως 
απευθύνεται σε ενήλικες, έχουν δηλαδή το ίδιο πεδίο εφαρµογής. 
 
6 Οι Πράσινες βίβλοι grren bibles, που δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έγγραφα που 
αποσκοπούν στην προώθηση του προβληµατισµού και στην έναρξη διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για συγκεκριµένα θέµατα, όπως κοινωνική πολιτική, ενιαίο νόµισµα, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. Οι 
διαβουλεύσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου µπορούν στη συνέχεια να 
αποτελέσουν το έναυσµα της έκδοσης της Λευκής Βίβλου white bible  προκειµένου να µετατραπούν οι 
καρποί του προβληµατισµού σε συγκεκριµένα µέτρα κοινοτικής δράσης. 
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είναι η ενεργοποίηση των ατόµων και οµάδων για ατοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη. 
Σύµφωνα µε τον Rogers, επτά χαρακτηριστικά ισχύουν για το µεγαλύτερο 

µέρος των εκπαιδευόµενων ενηλίκων, όποια και αν είναι η κατάσταση τους ή 
το στάδιο εξέλιξης τους, αν και τα πολιτιστικά περιβάλλοντα µπορεί να τα 
τροποποιήσουν έως ένα βαθµό: 

� Οι συµµετέχοντες είναι εξ ορισµού ενήλικοι. 
� Βρίσκονται σε εξελισσόµενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο 

ξεκίνηµα µιας διεργασίας. 

� Φέρουν µαζί τους ένα σύνολο εµπειριών και αξιών. 

� Έρχονται στην εκπαίδευση µε δεδοµένες προθέσεις. 

� Έρχονται µε προσδοκίες όσον αφορά τη µαθησιακή διεργασία. 

� Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. 

� Έχουν διαµορφώσει τα δικά τους µοντέλα µάθησης. 

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, οι περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές, 
προτείνεται να λαµβάνουν υπόψη τους µεταξύ των άλλων και τις πρακτικές 
εφαρµογές των Chawla, et. al., (2007:437-452) που αναφέρονται στον 
πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Πρακτικές εφαρµογές για περιβαλλοντικούς εκπαιδευτές, Πηγή: 
(Chawla et.al., 2007:449). 

 

Ρόλος των 
προτύπων και των 

µεντόρων 

Εµπλέκει άτοµα ίσης αξίας και ενήλικες στο ρόλο των 
µοντέλων. ∆ηµιουργεί ευκαιρίες για ίσης αξίας αλλαγές 

στην οµάδα. Ενθαρρύνει το ρόλο των µοντέλων για 
πρακτική στην εκπαιδευτική µοντελοποίηση, 

αναδεικνύοντας δεξιότητες διαβαθµισµένης δυσκολίας, 
διατυπώνοντας στρατηγικές για επιτυχία. 

Καθηµερινές 
εµπειρίες της 

ζωής  

∆ίνει χρόνο στα παιδιά για βιωµατικές εµπειρίες στη 
φύση, ατοµικά και σε οµάδες, καθιστώντας τα ικανά να 

αναπτύξουν δεσµούς µε αυτή. Πρακτική στη λήψη 
δηµοκρατικών αποφάσεων στη τάξη. Προσφέρει 
ευκαιρίες σε καθεµιά φωνή να ακουστεί και να 

αξιολογηθεί.  
 

Συµµετοχή σε 
οργανισµούς 

∆ηµιουργεί συλλόγους και οργανισµούς 
δραστηριοτήτων, γύρω από τις κοινές αξίες της οµάδας 

και τα προσωπικά ενδιαφέροντα των ατόµων που 
συµµετέχουν. 

Συζήτηση  ∆ίνει χρόνο για συζήτηση των περιβαλλοντικών θεµάτων. 
Επιτυγχάνοντας 
την επιτυχία  

Βοηθά τους συµµετέχοντες να θέσουν υψηλούς και 
χαµηλούς στόχους, που θα προσφέρουν ευκαιρίες να 

δοκιµάσουν την επιτυχία.  
Κοινωνική 
δικτύωση  

∆ηµιουργεί µια υποστηρικτική κοινωνική δικτύωση για 
παιδιά και νέους, για να κτίσουν ένα «τράστ» µε άλλους, 
προσφέροντας κέφι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  
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Η προώθηση της δια βίου µάθησης είναι σήµερα κάτι πολύ περισσότερο 
από ένα ζήτηµα εκπαιδευτικής πολιτικής στο οποίο υπάρχει ευρεία 
συναίνεση ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Αντιµετωπίζεται ως ιδιαίτερα 
σηµαντική παράµετρος για τις εξελίξεις στην οικονοµία και την κοινωνία σε 
παγκόσµια κλίµακα. Τόσο τα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα όσο και τα κράτη- 
µέλη επικαλούνται όλο και περισσότερο την ανάγκη για δια βίου µάθηση ως 
στρατηγικό στόχο των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
Την αντιλαµβάνονται ως µέσο για την επιτυχία των πολιτικών 

απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής την αντιµετωπίζουν ως προϋπόθεση 
για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και την αειφόρο ανάπτυξη. Τη 
θεωρούν ως αντίληψη που συγκεφαλαιώνει άλλους αξίες, τις ιδέες και το 
περιεχόµενο άλλους αναδυόµενης ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης, και ως 
µέσο προσωπικής και επαγγελµατικής βελτίωσης και αυτοπραγµάτωσης των 
πολιτών. 
Η δια βίου µάθηση έχει αναδειχθεί σε µια από τις έννοιες-κλειδιά της 

στρατηγικής της Λισαβόνας. Στο κείµενο των συµπερασµάτων του 
Συµβουλίου της Λισαβόνας γίνεται ρητή αναφορά στη δια βίου µάθηση ως το 
κύριο µέσο παροχής των «νέων βασικών δεξιοτήτων» που χρειάζονται για την 
ανταγωνιστική, αειφόρο ανάπτυξη της 'Ένωσης, και ως τη βασική συνιστώσα 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου (European Council, 2000). Συνιστά, 
όπως φαίνεται και από τον τίτλο τους, το βασικό αντικείµενο της νέας γενιάς 
προ γραµµάτων δράσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, «∆ια βίου 
µάθηση 2007-2013». Όπως γίνεται φανερό από τα υποστηρικτικά κείµενα, 
δράσεις που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της δια βίου µάθησης εντάσσονται 
σήµερα και στους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης: 

• Στον οικονοµικό πυλώνα, η δια βίου µάθηση εντάσσεται στις πολιτικές 
που αφορούν στη διευκόλυνση της µετάβασης σε µια «ανταγωνιστική 
και δυναµική οικονοµία της γνώσης. 

• Στον κοινωνικό πυλώνα, η δια βίου µάθηση αποτελεί κοινό στόχο των 
πολιτικών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, των πολιτικών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις ενεργές πολιτικές απασχόλησης και 
στις πολιτικές άµβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισµού. 

• Στον περιβαλλοντικό πυλώνα η δια βίου µάθηση συµβάλλει στην 

Πρωτοβουλίες για 
στάδια ανάπτυξης  

Καθορίζει το σκοπό των περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, βασίζοντας τον στο στάδιο ανάπτυξης 
του παιδιού, µε µια εστίαση στο κοντινό περιβάλλον µε 
νεότερα παιδιά, διευρύνοντας στη τοπική κοινότητα , 
δίπλα στη µέση παιδική ηλικία και τελικά παγκόσµιες 

διασυνδέσεις. 
 

Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
δράσης 

Καθιστά ικανά τα παιδιά και τους νέους να ελέγξουν τις 
περιβαλλοντικές δεξιότητες δράσης, εφαρµόζοντας τις 

αρχές ενός καθοδηγούµενου οδηγού πρακτικής.  
Προσωπική 

σηµαντικότητα 
Παρέχουµε ευκαιρίες για παιδιά και νέους να µυηθούν 

σε περιβαλλοντικές δράσεις. 
Εµπλοκή γονέων Βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν τη σηµαντικότητα 

της δηµοκρατικής γονικότητας (parenting). Ενθαρρύνει 
να λαµβάνουν έναν ενεργό και υποστηρικτικό ρόλο στις 

εµπειρίες των παιδιών τους, της φύσης και της 
συµµετοχής σε σχέδια δράσης της κοινότητας. 
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εγρήγορση και την πληροφόρηση των πολιτών στο στόχο της 
οικονοµικής ανάπτυξης που διαχωρίζεται από τη χρήση των φυσικών 
πόρων. 

Οι στόχοι των πολιτικών της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, όπως 
παρουσιάζονται στον εθνικό φάκελο για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 
είναι (Eurydice, 2006:131): 

• ∆ιάχυση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης και βελτίωση της 
προσβασιµότητας σε όλες τις οµάδες του πληθυσµού, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

• ∆ηµιουργία νέων ειδικευµένων προγραµµάτων για ευαίσθητες 
κοινωνικές οµάδες του Πληθυσµού 

• Βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων, µέσω της συνεχούς 
αναβάθµισης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου και της αξιολόγησης 
των εκπαιδευτών. 

• ∆ιεύρυνση των παρεχόµενων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και 
προσανατολισµός τους σε πολλαπλούς τοµείς επιµόρφωσης. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίδεται σε θέµατα που συνδέονται µε την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη συµµετοχή του πολίτη στα κοινωνικά και πολιτικά 
δρώµενα, και την ισότητα µεταξύ των πληθυσµιακών οµάδων. 

• Πλήρης γεωγραφική κάλυψη όλων των νοµών της χώρας µε ∆οµές και 
Προγράµµατα. 

• Ποιοτική αναβάθµιση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου 
και του Προγράµµατος Σπουδών των Προγραµµάτων, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και 
γενικά της κοινωνίας όπως αυτές θα έχουν διαµορφωθεί. 

• Σχεδιασµός και υλοποίηση Προγραµµάτων Σπουδών που θα 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δηµιουργικότητας, 
την προώθηση της ενεργού συµµετοχής του ατόµου στα πολιτικά και 
κοινωνικά δρώµενα, τη βελτίωση της απασχολησιµότητας και εν τέλει 
την επίτευξη προσωπικής ολοκλήρωσης. 

• Σύνδεση, συντονισµός και συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ∆ια Βίου Μάθησης, έτσι ώστε να 
αυξηθεί η συµπληρωµατικότητα όλων των Εκπαιδευτικών - 
Επιµορφωτικών Προγραµµάτων. 
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3.1. Έννοια, ιδεολογικές αποχρώσεις & πυλώνες της αειφόρου 
αναπτυξης 

Η αειφόρος ανάπτυξη7 sustainable development αποτελεί µια από 
τις πλέον αµφιλεγόµενες έννοιες αλλά και κοινά αποδεκτό στόχο των νέων 
πολιτικών της εποχής µας, η οποία προέκυψε από την ανάγκη σύγχρονης 
αντιµετώπισης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον, την 
οικονοµία και την κοινωνία. Η σχέση οικονοµικής ανάπτυξης8 και 
περιβάλλοντος αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο ενός 
µακρόχρονου διαλόγου που διαµορφώνεται ανάµεσα σε δυο ακραίες 
οπτικές, την οικολογική-περιβαλλοντική και την οικονοµική. Παρόλο που 
όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα σύνδεσης της οικονοµίας µε το 
περιβάλλον και την κοινωνία, µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, υπάρχουν 
σοβαρές ενστάσεις και αντιπαραθέσεις, τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε 
πολιτικό επίπεδο, για το περιεχόµενο της έννοιας αυτής και την 
αποτελεσµατικότητα της. Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη υπερβαίνει και 
διαφοροποιείται από τις έννοιες της µεγέθυνσης9 και της ανάπτυξης, 
καθώς εισάγει/προάγει νέους προβληµατισµούς, που εστιάζουν στη 
διασφάλιση της διαγενεακής ύπαρξης των φυσικών πόρων, στην ανακοπή 
των αρνητικών παρεµάσεων στο περιβάλλον και στη δυναµική πορεία 
διατήρησης και βελτίωσης των οικοσυστηµάτων. Η διατήρηση των πόρων 
για τις επόµενες γενιές οριοθετεί µια κατά βάση ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση, η οποία όµως σταδιακά, µε ποικίλους τρόπους και σε 
διαφορετικό βαθµό, αναδεικνύει και άλλες παραµέτρους που σχετίζονται 
µε το οικοσύστηµα και την προστασία του (πολιτιστικούς, κοινωνικούς, 
ηθικούς) (Πρωτοπαπαδάκης, 2005:12-20). Η µελέτη της αειφόρου 
ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πολιτικών αποτελεί 
ένα νέο πεδίο αναζητήσεων και έρευνας. Και αυτό, όχι µόνο γιατί 
αποπειράται να συνδυάσει τους τρεις άξονες, δηλαδή του περιβάλλοντος 
της οικονοµίας και της κοινωνίας, αλλά και γιατί ενασχολείται µε τις 
σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους. (Ξεπαπαδέας, 2008:160).  
Η βάση της αειφόρου ανάπτυξης προέρχεται από τον περιβαλλοντικό 

προβληµατισµό που έχει δηµιουργηθεί, τα τελευταία χρόνια, τόσο σε 
                         
7 Η φροντίδα για τις ανάγκες των επερχόµενων γενιών είναι παλιά. Οι πρώτες αποδεδειγµένες 
µαρτυρίες εντοπίζονται στην ιστορία των Ιροκέζων φυλών της Βόρειας Αµερικής, των οποίων οι 
αρχηγοί τους ήταν υποχρεωµένοι να φροντίζουν για τις ανάγκες των µελλοντικών γενιών. Στην Ευρώπη 
η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης αναπτύχθηκε αρχικά στη δασοπονία, καθώς από τον 13ο αιώνα υπήρχαν 
κανονισµοί για την «αει» χρήση της ξυλείας δασών της Νυρεµβέργης. 
8 Ο όρος οικονοµική ανάπτυξη, economic development, εκφράζει την αύξηση της κοινωνικής 
ευηµερίας. ∆εν προϋποθέτει µόνο αύξηση του πραγµατικού προϊόντος. Η αύξηση αυτή πρέπει να 
συνδυάζεται µε σηµαντικές µεταβολές όσον αφορά τη δοµή της οικονοµίας και την κατανοµή του 
πραγµατικού προϊόντος, δηλαδή µε σηµαντικές µεταβολές του θεσµικού και τεχνολογικού πλαισίου 
µέσα στο οποίο παράγεται και διανέµεται το πραγµατικό προϊόν. Η οικονοµική ανάπτυξη είναι µια 
πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία συνδέεται µε σηµαντικές µεταβολές στη δοµή της οικονοµίας, στην 
κοινωνική δοµή, στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής, στις συνήθειες των ατόµων και στους 
θεσµούς, καθώς και µε περιορισµό της ανισοδιανοµής του εισοδήµατος (Βαβούρας, 2010:2) 
9 Ο όρος οικονοµική µεγέθυνση, economic growth, εκφράζει απλά τη διαχρονική διεύρυνση της 
παραγωγής ή τη διαχρονική αύξηση του πραγµατικού προϊόντος της οικονοµίας και του εισοδήµατος 
που δηµιουργεί. Μπορεί να οριστεί ως ο ρυθµός αύξησης του συνολικού ή του κατά κεφαλή 
πραγµατικού Α.Ε.Π. Εκφράζει δηλαδή πολύ γενικά την έκταση της βελτίωσης της οικονοµικής 
ευηµερίας του µέσου από πλευράς εισοδήµατος ατόµου (Βαβούρας, 2010:1-2). 
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επιστηµονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής. Ήδη από την 
δεκαετία του '70 τα περιβαλλοντικά προβλήµατα προσεγγίζονται, από 
διεθνείς οργανισµούς, ως αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής και 
οικονοµικής ανάπτυξης. Στη συνδιάσκεψη της Στοκχόλµης (1972) του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), «Για το Ανθρώπινο Περιβάλλον», 
εδραιώνεται η πρόθεση ρύθµισης και παρέµβασης σε επίπεδο πολιτικής 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Την επόµενη δεκαετία, στη γενική 
συνέλευση του Ο.Η.Ε., µε την λήψη της απόφασης 38/161/1983 
δηµιουργήθηκε η Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World 
Commission of the Environment and Development W.C.E.D.), σύµφωνα 
µε όρους που είχαν διαµορφωθεί στο Παγκόσµιο Συνέδριο για το 
Περιβάλλον το 1982 (Conference of the United Nations). To 1987, οι 
εργασίες της επιτροπής ολοκληρώθηκαν µε την κατάθεση της γνωστής 
έκθεσης «Το κοινό µας Μέλλον» γνωστής ως «Έκθεση Brundtland».  

To 1992, η Σύνοδος του Ρίο καταλήγει στα εξής κείµενα: α) ∆ιακήρυξη 
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη β) Agenda 21 και γ) ∆ήλωση Αρχών 
για την ∆ιαχείριση, ∆ιατήρηση και Αειφόρος ανάπτυξη των ∆ασών, ενώ 
συνολικά για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης δηµιουργείται ένας νέος 
φορέας. Πρόκειται για την επιτροπή για την Αειφόρο ανάπτυξη, (UN 
Commission on Sustainable Development), στην οποία όλα τα κράτη 
µέλη δίνουν αναφορά, σε ετήσια βάση, ως προς την πρόοδο που 
σηµειώνουν σε σχέση µε την επίτευξη στόχων βιωσιµότητας.  
Ο πιο διαδεδοµένος ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης προέρχεται από 

την έκθεση Brundtland (W.C.E.D., 1987) που αναφέρει την αειφόρο 
ανάπτυξη ως: 
Βιώσιµη10 ανάπτυξη είναι µια ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος, χωρίς να στερεί το δικαίωµα των µελλοντικών γενεών να 
ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες (W. C. E. D. 1987:43) 
Βιώσιµη ανάπτυξη είναι µια πορεία στην οποία η εξάντληση των φυσικών 
πόρων, η κατεύθυνση των θεσµικών αλλαγών, συνυπάρχουν αρµονικά 
και αυξάνουν τόσο το τρέχον όσο και το µελλοντικό δυναµικό για την 
εκπλήρωση των ανθρώπινων αναγκών και φιλοδοξιών (W. C. E. D. 
1987:43). 
Ένας κόσµος όπου η φτώχεια είναι ενδηµική είναι εκτεθειµένος σε 
οικολογικές και άλλες κρίσεις. Η βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί να 
καλύπτονται οι βασικές ανάγκες όλων και να παρέχεται σε όλους η 
ευκαιρία να ικανοποιούν τις φιλοδοξίες τους για µια καλύτερη ζωή. (W. C. 
E. D. 1987:44) 
Η έκθεση αποτελεί το έναυσµα για την ανάπτυξη και προώθηση του 

παγκόσµιου ενδιαφέροντος για την αειφόρο ανάπτυξη σε επίπεδο έρευνας 
και πολιτικής, ενώ εµφανίζει µια συνολική αναπτυξιακή πρόταση που 
συνδυάζει οικονοµική, περιβαλλοντική πολιτική καθώς και πολιτική 
κοινωνικών υπηρεσιών και υγείας. Φαίνεται να αποτελούσε τη νέα 
φιλοσοφική βάση που θα συµβίβαζε την οικονοµία µε το περιβάλλον, ενώ 

                         
10 Αν καιτις περισσότερες φορές, βιώσιµη ανάπτυξη, αειφόρος ανάπτυξη και βιωσιµότητα είναι και 
χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµες, υπάρχουν όµως διαφωνίες στους επιστηµονικούς κύκλους. 
Υποστηρίζεται ότι οι έννοιες της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης ανταποκρίνονται στον κοινωνικό 
τοµέα συνδυάζοντας τόσο τον περιβαλλοντικό όσο και τον οικονοµικό, ενώ, αντίθετα η έννοια της 
βιωσιµότητας αφορά µόνο περιβαλλοντικούς όρους. 
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ταυτόχρονα προέβαλε το θέµα της κοινωνικής δικαιοσύνης ανάµεσα στις 
χώρες αλλά και ανάµεσα στις γενιές (Hull, 2008:73-80; Pawtowski, 
2008:81-90). Επιπλέον, τροφοδότησε έναν εξαιρετικά γόνιµο επιστηµονικό 
διάλογο που οδήγησε στη πρόταση αρκετών ορισµών που αφορούν την 
αειφόρο ανάπτυξη. Όπως αναφέρει η Φλογαΐτη (2006:85), σήµερα όσο οι 
συζητήσεις προχωρούν και όσο οι διαλεγόµενοι προσπαθούν να 
προσδιορίσουν κατά το δυνατόν πληρέστερα την έννοια, τόσο περισσότεροι 
ορισµοί προκύπτουν. Ο όρος αειφορία αποτυπώνει την προσπάθεια για το 
ζητούµενο επαναπροσδιορισµού του αναπτυξιακού φαινοµένου (Φλογαΐτη, 
2006:83). Είναι µια εύηχη λέξη, ιδίως στα ελληνικά, και µια έννοια που σε 
ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης είναι ελκυστική, δίνει προοπτική, ανοίγει 
δρόµους και προσλαµβάνεται ως κάτι καλό, ευγενές, θετικό, δελεαστικό, 
άξιο να επιτευχθεί (Φλογαΐτη, 2006:158). 
Επίσης ένας ευρύτατα αποδεκτός, ορισµός είναι αυτός που 

διατυπώθηκε από τους οργανισµούς I.U.C.N., U.N.E.P. & W.W.F. (1991): 
Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο 
των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων που 
υποστηρίζουν τη ζωή. Κατά τον U.N.E.P .(United Nations Environmental 
Programme) αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που σέβεται το 
περιβάλλον, είναι τεχνολογικά κατάλληλη, οικονοµικά εφικτή, κοινωνικά 
αποδεκτή και ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενεάς χωρίς να βάζει 
σε κίνδυνο την ικανοποίηση των αναγκών των µελλοντικών (U.N.E.P., 
1996).  
Στα άρθρα 3-4 του συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται 

αναφορά στην αειφόρο ανάπτυξη και υπάρχει βελτιωµένη διατύπωση της 
έννοιας, γίνονται συγκεκριµένες αναφορές στην κοινωνική πρόοδο και την 
προστασία του περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2004 στο Καγκαράκης, 
2005): 

3. Η Ένωση εργάζεται για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρώπης µε γνώµονα 

την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιµών, την 

άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς, µε στόχο την 

πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο 

προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προάγει την 

επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 

4. Στις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο, η Ένωση προβάλλει και 

προωθεί τις αξίες της και τα συµφέροντά της. Συµβάλλει στην ειρήνη, την 

ασφάλεια, τη βιώσιµη ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον 

αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εµπόριο, την 

εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων, 

ιδίως των δικαιωµάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και 

ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασµό των αρχών του 

Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) αντίστοιχα επαναλαµβάνει: Αειφόρος 
ανάπτυξη σηµαίνει ότι οι ανάγκες της παρούσας γενιάς καλύπτονται χωρίς 
να υποθηκεύεται η ικανότητα των επόµενων γενεών να καλύψουν τις δικές 
τους ανάγκες».  
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Επίσης, ένας άλλος ορισµός που χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό και 
αναφέρεται στο βιβλίο Caring for the Earth (I.U.C.N., 1991), υποστηρίζει 
ότι αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που βελτιώνει την ποιότητα της 
ανθρώπινης ζωής στα πλαίσια των οικοσυστηµάτων που της υποστηρίζουν. 
Αναφέρεται στον Ο.Ο.Σ.Α. Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που δεν 
µειώνει την παραγωγική δυναµικότητα στο µελλον (WWF, 1991). Όπως 
υποστηρίζει ο Γεωργόπουλος (2004:128-142), πρόκειται για µια ανάπτυξη 
διαχρονική που απευθύνεται στους ανθρώπους ολόκληρου του πλανήτη και 
εγγυάται µία πρόοδο χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς. 
Στο πλαίσιο του επισηµονικού διαλόγου, εµφανίστηκε πριν από δύο 

δεκαετίες, στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος ολοκληρωµένη ανάπτυξη 
integrated development, κυρίως ως απάντηση στην αδυναµία και στα 
προβλήµατα που εµφάνιζε η επικρατέστερη έως τότε θεωρία της τοµεακής 
ή και κατά πολλούς κλαδικής ανάπτυξης sectorial development (Μητούλα 
κ.ά., 2008:27). Όσον αφορά στην τοµεακή ανάπτυξη, σύµφωνα µε την 
οποία ένας ή µερικοί τοµείς της οικονοµίας (π.χ. γεωργία, βιοµηχανία) 
γίνονταν αποδέκτες παρεµβάσεων, ώστε να αποτελέσουν το µοχλό 
ανάπτυξης και των άλλων τοµέων (Μητούλα κ.ά., 2008:27). Αντίθετα, η 
περίπτωση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης δίνει προτεραιότητα στην 
οριζόντια ανάπτυξη του χώρου, µε στόχο τη διασύνδεση και το συντονισµό 
των κλάδων της οικονοµίας, έτσι ώστε η ανάπτυξη ενός από αυτούς να 
αποδίδει θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και σε άλλους κλάδους 
της οικονοµίας. Μια άλλη διάσταση της ανάπτυξης είναι η λεγόµενη 
τοπική ανάπτυξη local development. Αυτή ορίζεται ως διαδικασία 

οικονοµικής ανάπτυξης και διαρθρωτικών αλλαγών, που οδηγεί σε βελτίωση 
του επιπέδου ζωής τοπικών πληθυσµών (Μητούλα κ.ά., 2008:28).  
Παρ’ όλο αυτά η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης παρουσιάζει 

ερµηνευτικό έλλειµµα, γεγονός που οφείλεται στο ότι υπάρχουν 
διαφορετικές απόψεις, τόσο όσον αφορά το ίδιο της το περιεχοµενο, όσο 
και στις διαδικασίες υλοποίησής της. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει ο 
Orr (1992), ο όρος γεννά πολύ περισσότερα ερωτήµατα από όσα µπορεί να 
απαντήσει, αφού κρυµµένες κάτω απ’ αυτόν είναι παραδοχές σχετικά µε 
την οικονοµική ανάπτυξη, την τεχνολογία, τη δηµοκρατία, τη συµµετοχή 
στα κοινά και τις ανθρώπινες αξίες. Σύµφωνα µε τον Γεωργόπουλο (ο.π.), ο 
όρος αειφόρος ανάπτυξη σηµαίνει εντελώς διαφορετικά πράγµατα για κάθε 
λαό και κράτος, καθώς φαίνεται να εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες 
και ανάγκες.  
Οι διάφορες ερµηνείες της έννοιας συνοψίζονται σε δύο βασικές 

αποχρώσεις (εκδοχές) της έννοιας: την ασθενή weak sustainability και 
την ισχυρή αειφορία strong sustainability, ή όπως εκφράζονται αντίστοιχα 
µε πιο περιγραφικούς όρους, την τεχνολογική και την οικολογική (Orr, 
ό.π.), η κάθε µια από τις οποίες εµπεριέχει διάφορες υποκατηγορίες, 
συνήθως δυσδιάκριτες µεταξύ τους. Στην ασθενή αειφορική ανάπτυξη που 
διατηρεί το ρυθµό της από γενιά σε γενιά, κρατώντας το συνολικό κεφάλαιο 
(αδιακρίτως, φυσικό, κοινωνικό, ή ανθρωπογενές) σταθερό, ενδιαφέρει η 
διαχρονική κατανοµή του συνολικού κεφαλαίου έτσι ώστε να 
διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την παρούσα και τις µελλοντικές γενιές, 
χωρίς µείωση της ευηµερίας από γενιά σε γενιά. Η ασθενής ή τεχνολογική 
αειφορία εκφράζει τον τεχνοκεντρισµό, δεν λαµβάνεται καµία ειδική 
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προστασία για το φυσικό περιβάλλον και είναι ισοδύναµη µε ένα µη 
µειούµενο συνολικό αποθεµατικό κεφάλαιο. Αντιστρόφα, αν δεχτούµε ότι 
για κάθε µορφή κεφαλαίου χωριστά (κοινωνικού, περιβαλλοντικού, 
οικονοµικού) υπάρχει ένα ελάχιστο οριακό επίπεδο το οποίο όχι µόνο δεν 
επιτρέπεται να παραβιαστεί αλλά επιβάλλεται να διατηρείται διαχρονικώς, 
έχουµε την ισχυρή αειφορία. Αναγνωρίζονται, δηλαδή, ελάχιστες αναγκαίες 
κρίσιµες ποσότητες των διαφόρων τύπων κεφαλαίων που δεν επιδέχονται 
υποκατάσταση. Η ισχυρή αειφορία, που συνδέεται µε τον οικοκεντρισµό11, 
ορίζεται ως παρακαταθήκη για τις µελλοντικές γενιές, χαρακτηρίζεται από 
την ιδέα της διατήρησης υπέρ των µελλοντικών γενιών ενός αποθέµατος 
φυσικού κεφαλαίου όχι µικρότερου από αυτό που απολαµβάνει η 
σηµερινή γενιά. Εκφράζεται δηλαδή µε όρους µη µειούµενου φυσικού 
κεφαλαίου. ∆ίνεται έµφαση στην ανάπτυξη βιώσιµων κοινωνιών µέσα στα 
όρια που θέτει ο πλανήτης. Να σηµειωθεί ότι οι δύο εκδοχές της ασθενούς 
και της ισχυρής αειφορίας που περιγράψαµε παραπάνω είναι τα αντίθετα 
ενός συνεχούς, όπου εµφανίζονται φυσικά όλες οι ενδιάµεσες θέσεις 
(Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2009). Στον πίνακα 5 επιγραµµατικά 
παρουσιάζονται µερικές από τις σύνθετες φιλοσοφικές ιδέες και 
εννοιολογικές προσεγγίσεις του ανθρωποκεντρισµού και του 
οικοκεντρισµού, (Καραγεωργάκης κ.ά., 2005). Στο τεχνολογικό-
τεχνοκρατικό πλαίσιο (ασθενής αειφορία), εκφράζονται απόψεις που 
υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη µπορεί να συνεχιστεί µέσα στο υπάρχον πο- 

Πίνακας 5. Περιβαλλοντική ηθική: ∆ύο γραµµές σκέψης. 

Ανθρωποκεντρισµός 
(anthropocentrism) 

Οικοκεντρισµός (ecocentrism) 

Ισχυρός Ασθενής 
Επιφανειακ

ός  
Βαθύς  

Ριζοσπασ

τικός  

Ανθρώπινος   
Μη - 

ανθρώπινος 

Περισσότερο 
από 

ανθρώπινος 
 

Πολιτισµός    Φύση   
Εκπολιτισµένος/κα

λλιεργηµένος 
Εξηµερωµένος  Άλλος  Άγριος   

«Φύση»  Φύση   

Ανθρωποκεντρισµός  
Ανθρωποµορφισ

µός 
 Αγριότητα   

Ατοµικισµός   Ολιστικός   
Γνώµη    Ύλη   

Αφηρηµένη έννοια 
ή 

ιδέα/πραγµατικός 
  

Συσχετικός/θε
µελιωµένος 

 

Υπολογιστικός της 
έλλογης 

σκέψης/συντελεστι
κή αιτία 

Επανορθωτικός    
«Σοφία» 
γης  

Ιεραρχικός  Καθήκον Εγγενής ηθική ∆ικαιώµα

                         
11 Οι κεντρικές έννοιες του ανθρωποκεντρισµού anthropocentrism, οι άνθρωποι ως ανώτερα είδη, και, 
κέντρο του κόσµου και οικοκεντρισµού ecocentrism, η οικολογική ή συγγενική ακεραιότητα του 
ανθρώπου και περισσότερο από τον άνθρωπο και των άλλων µορφών ζωής. 
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Ανθρωποκεντρισµός 
(anthropocentrism) 

Οικοκεντρισµός (ecocentrism) 

στοχασµός των 
αξιών 

από το 
νόµο/υποχ
ρεώσεις 

θέση τα  

Οικουµενικός/τεχν
ολογικός 

 Τοπικός  
Γηγενής/ενδηµικός/οργαν

ικός 
Πηγές 

πληροφοριών, 
αγροκτήµατα 

Σχολεία, 
ζωολογικοί 

κήποι µουσεία 

Ακαλλιέργητες περιοχές, ιεροί και 
απαραβίαστοι χώροι  

 
λιτικο-κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εφαρµοστούν κάποιες νέες διαχειριστικές πρακτικές. Από την άλλη το 
οικολογικό πλαίσιο (ισχυρή αειφορία), η έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη 
βιώσιµων κοινωνιών µέσα στα όρια που θέτει ο πλανήτης, γι’ αυτό και είναι 
πιο δικαολογηµένη σ΄αυτό το πλαίσιο η χρήση του όρου βιωσιµότητα ή 
αειφορία. Η αειφόρος ανάπτυξη, ως έννοια και ως στόχος αναπτυξιακής 
πολιτικής αναλαµβάνει το βάρος να µετατρέψει σε µη συγκρουσιακή τη 
σχέση οικονοµίας και περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν τρόποι 
αποφυγής των περιβαλλοντικών απειλών του πλανήτη (Vermeulen, & Ras, 
2006:245-256). Μάλιστα οι προαναφερθέντες επιστήµονες διατυπώνουν 
µια ολιστική στρατηγική στην οποία µπορεί να ελπίζει η ανθρωπότητα για 
να βρει διέξοδο από τα µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ (2002) για την 

αειφόρο ανάπτυξη επαναβεβαιώθηκαν οι τρεις θεµελιώδεις πυλώνες-
συνιστώσες της αειφόρου ανάπτυξης: η περιβαλλοντική, ή οικονοµική και 
η κοινωνική, οι οποίες αποτελούν µια «επίσηµη» εκδοχή διαµορφωµένη 
στις διεθνείς συσκέψεις. Στη βιβλιογραφία συναντάται επίσης και ο 
πολιτισµός ως τέταρτος πυλώνας - συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης. 
Όµως κατά την άποψη µας, ο πολιτισµός είναι µέσα στην κοινωνία, 
δηµιουργείται από εκείνη και εξυπηρετεί τις ανάγκες της.  
� Ο περιβαλλοντικός πυλώνας  environmental pillar αναφέρεται 
κυρίως στο σεβασµό των ορίων του οικοσυστήµατος (του φυσικού και 
οργανικού περιβάλλοντος) µε σκοπό τη διατήρηση της σταθερής 
παραγωγικής του βάσης, στη διασφάλιση της προστασίας και της 
ποιότητας των φυσικών πόρων (ατµόσφαιρας, γης, ωκεανών, θαλασσών, 
ακτών, υδάτινων πόρων) ώστε να µην υφίστανται υπερεκµετάλλευση και 
χειροτέρευση της ποιότητας τους και στην προστασία της 
βιοποικιλότητας. Ένα βιώσιµο περιβαλλοντικά πρότυπο απαιτείται να 
διατηρεί ένα σταθερό ισοζύγιο πόρων, αποφεύγοντας 
υπερεκµετάλλευση των πρώτων υλών, υποστηρίζοντας δράσεις 
ανανέωσης πόρων και ανακύκλωσης. Βασικό µέληµα, επίσης, είναι η 
προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και η υποστήριξη δράσεων για την 
προστασία του αέρα, νερών και εδαφών, στην προσπάθεια 
ολοκλήρωσης και ενεργοποίησης φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών. 

� O οικονοµικός πυλώνας economic pillar αναφέρεται κυρίως στη 
διασφάλιση της διαρκούς οικονοµικής µεγέθυνσης η οποία θεωρείται 
αναγκαία για τη συνεχή βελτίωση της κοινωνικής ευηµερίας, στην 
αποφυγή των ακραίων ανισορροπιών µεταξύ των οικονοµικών τοµέων, 
στην προώθηση οικολογικά αποτελεσµατικών προτύπων παραγωγής και 
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κατανάλωσης και στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ατόµων. 
Ένα αειφόρο οικονοµικό σύστηµα απαιτείται να διασφαλίζει την 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερή βάση, να διατηρεί 
«ευέλικτες δοµές διακυβέρνησης και να έχει δικλείδες ασφαλείας», ώστε 
να αποφεύγει «τοµεακές ανισορροπίες» και τις υπηρεσίες, οι οποίες 
διαταράσσουν την αγροτική/βιοµηχανική παραγωγή. 

� Ο κοινωνικός πυλώνας social pillar αναφέρεται κυρίως στη 
διασφάλιση της ισότητας εντός και µεταξύ των γενιών (καταπολέµηση 
κάθε µορφής διακρίσεων), στην κοινωνική ένταξη και συνοχή 
(αντιµετώπιση κάθε µορφής αποκλεισµών), στην πολιτική συµµετοχή, 
στην κοινωνική κινητικότητα και στο σεβασµό της πολιτισµικής 
ποικιλοµορφίας. Η αειφόρος κοινωνική παράµετρος (τρίτος πυλώνας) 
αναδεικνύει ζητήµατα τα οποία αφορούν στην κοινωνική ισότητα και 
δικαιοσύνη, στη δηµοκρατική συνύπαρξη, στη δυνατότητα ίσων 
ευκαιριών-συµµετοχής, στην καταπολέµηση της ανεργίας, στην 
διασφάλιση των συνθηκών διαβίωσης (υγεία, διατροφή), στην ενίσχυση 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Καθώς η αειφόρος ανάπτυξη αποτελείται από τρεις βασικές και 

αλληλεξαρτηµένες συνιστώσες, δηµιουργούνται αντίστοιχα τρεις βασικές 
ανάγκες (Spangenberg, 2003:103-115): Περιβαλλοντική ανάγκη: 

διασφάλιση περιβάλλοντος σε παγκόσµιο επίπεδο και µακροχρόνια. 
Κοινωνική ανάγκη: ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής µέσω 
δικαιοσύνης µεταξύ ατόµων, χωρών, κοινωνικών οµάδων κ.λπ. Οικονοµική 
ανάγκη: οικονοµική ανάπτυξη στον βαθµό που θα διασφαλίζει την 

βιωσιµότητα. 
Οι τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης (οικολογική, οικονοµική και 

κοινωνική) αποσκοπούν: Να παραµείνει η πλανητική βιοφυσική φέρουσα 
ικανότητα, να εξασφαλισθεί ένα επαρκές υλικό βιοτικό επίπεδο και να 
παραχθούν κοινωνικές δοµές οι να υποστηρίζουν τις αξίες οι οποίες 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός δίκαιου, αλληλέγγυου και βιώσιµου 
κόσµου. 

 

3.2. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 

Προκειµένου να διασαφηνιστεί ο όρος αειφορία και να γεφυρωθεί η 
αειφόρος ανάπτυξη µε την Π.Ε., προτάθηκαν και συνεχίζουν να προτείνονται, 
διάφοροι εννοιολογικοί ορισµοί που οδηγούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις 
της εκπαίδευσης για την αειφορία. Η εκπαίδευση για την αειφορία λαµβάνει, 
όπως άλλωστε και η ίδια η έννοια της αειφορίας, διαφορετικές έννοιες, τόσο 
στη θεωρία όσο και στην πράξη και δεν µπορεί να ξεφύγει από τις τρέχουσες 
πολιτικές και φιλοσοφικές διαµάχες. Εκτός από τον ορισµό που έχει πλέον 
καθιερωθεί στα διεθνή κείµενα ως εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 
(education for sustainable development), στη διεθνή βιβλιογραφία 
συναντώνται, και άλλοι ορισµοί, ενδεικτικά:«εκπαίδευση για τη βιωσιµότητα» 
(education for sustainability) (Bonnett, 2002) και εκπαίδευση για το 
περιβάλλον και την αειφορία (Φλογαΐτη, 2006). Οπωσδήποτε από την 
προβληµατική δεν λείπουν και οι προβληµατισµοί σχετικά µε την 
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάγκη επαναπροσδιορισµού 
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της (Stevenson, 2008). Τα άρθρα 8 και 9 της ∆ιακήρυξης της Βόννης, στο 
πλαίσιο της παγκόσµιας διάσκεψης (3/3 -2/4 του 2009), σχετικά µε την 
εκπαίδευση για την Ε.Α.Α., υπογραµµίζουν την ευρύτητα της: 
 

Άρθρο 8: 

Η Ε.Α.Α. είναι βασισµένη στις αξίες της δικαιοσύνης, της ισονοµίας, της 

ανοχής, της επάρκειας και της ευθύνης. Προωθεί την ισότητα των φύλων, την 

κοινωνική συνοχή και τη µείωση της ένδειας και δίδει έµφαση στη φροντίδα, 

την ακεραιότητα και την τιµιότητα, όπως αρθρώνεται στο γήινο χάρτη. Η 

Ε.Α.Α. υποστηρίζεται από αρχές που στηρίζουν τη αειφόρο διαβίωση, τη 

δηµοκρατία και την ανθρώπινη ευηµερία. Η προστασία και αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος, η συντήρηση των φυσικών πόρων και η αειφορική χρήση 

τους, εξετάζοντας τα µη αειφορικά σχέδια παραγωγής και κατανάλωσης, και 

η δηµιουργία ειρηνικών κοινωνιών είναι επίσης σηµαντικές αρχές 

υποστήριξης της Ε.Α.Α.  

 

Άρθρο 9: 

Η Ε.Α.Α. δίδει έµφαση στις δηµιουργικές και κριτικές προσεγγίσεις της 

µακροπρόθεσµης σκέψης, την καινοτοµία και ενδυνάµωση για την εξέταση 

της αβεβαιότητας, και για την επίλυση των σύνθετων προβληµάτων. Η Ε.Α.Α. 

δίνει έµφαση στην αλληλεξάρτηση του περιβάλλοντος, της οικονοµίας, της 

κοινωνίας, και της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας από το τοπικό σε διεθνές 

επίπεδο, και λαµβάνει υπόψη το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον 

(U.N.E.S.C.O., 2009).  

Επιχειρώντας έναν ορισµό για την αειφόρο ανάπτυξη, οι (Hopkins et. a.l 
2005), Οι έννοιες της ανθρώπινης ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και 
της οικονοµικής ανάπτυξης πρέπει να ενσωµατωθούν µαζί µε τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες σε ένα ολιστικό, διεπιστηµονικό πλαίσιο.  
Οι διαστάσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία µπορούν να αποδοθούν 

σχηµατικά µε τη διπλή πυραµίδα στο διάγραµµα 7 (Σκούλλος, 2003). Οι 
πλευρές του επάνω µέρους της πυραµίδας αντιπροσωπεύουν τις συνιστώσες 
της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή την κοινωνία, την οικονοµία και το 
περιβάλλον, ενώ οι κάτω πλευρές αντιπροσωπεύουν τις προϋποθέσεις για την 
εφαρµογή της αειφόρου ανάπτυξης και τις περιοχές που χρειάζονται  
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∆ιάγραµµα 7. ∆ιαστάσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία 

 
αλλαγές για την επίτευξή της, δηλαδή τους θεσµούς, την τεχνολογία και 
τον πολιτισµό. Η απεικόνιση αυτή δείχνει ξεκάθαρα την αλληλεξάρτηση 
και τις αλληλεπιδράσεις των βασικών συνιστωσών της αειφόρου ανάπτυξης. 
Συνεπώς, για να εφαρµοστεί η εκπαίδευση για την αειφορία, θα πρέπει να 
ενσωµατώνει λειτουργικά και δηµιουργικά τις περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονοµικές, τεχνολογικές, πολιτικές και 
θεσµικές διαστάσεις των θεµάτων. 
Σε ανασκόπηση των πλαισίων και των δοµών για την εκπαίδευση για τη 

αειφόρο ανάπτυξη ο Wals (2009:25) έγραψε: Παρά τις πολλές εκθέσεις 
σχετικά µε την Εκπαίδευση για τη Αειφόρο Ανάπτυξη, που συνίσταται µε τη 
δεκαετία [Εκπαίδευση για τη Αειφόρο Ανάπτυξη], η ακριβής έννοια της 
συνεχίζει να αποτελεί το αντικείµενο της παγκόσµιας συζήτησης. Η σύνθεση 
των περιφερειακών εκθέσεων που χρησίµευσαν ως εισαγωγή για αυτή τη 
µεσο-δεκαετία, η ανασκόπηση παρέχει ποικίλους ορισµούς της Ε.Α.Α., που 
µοιράζονται µερικά κοινά στοιχεία αλλά είναι ανεπαίσθητα διαφορετικά όταν 
αντιµετωπίζονται τα µεγαλύτερα περιφερειακά ζητήµατα. Στην αρχή της 
δεκαετίας, υπήρξε µια µεγαλύτερη αντίληψη της ανάγκης να καταλήξουν σε 
έναν κοινά αποδεκτό ορισµό, ενώ τώρα παρουσιάζεται περισσότερος χώρος 
για τοπικό και ευρύτερο πλαίσιο. Για αυτόν τον λόγο, οι εθνικές και τοπικές 
συζητήσεις θεωρούνται κρίσιµες στην σηµασιοδότηση της έννοιας της Ε.Α.Α.  
Οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη διαµορφώνονται ως 

εξής (U.N.E.S.C.O. 2005, 15): 
� Αναγνωρίζει την ποικιλότητα: το πλούσιο ψηφιδωτό της ανθρώπινης 
εµπειρίας στα πολλαπλά φυσικά και κοινωνικο-πολιτιστικά πλαίσια 
του κόσµου. 

� Αναπτύσσεται µέσα στο σεβασµό και την ανεκτικότητα της 
διαφορετικότητας: η επαφή µε το διαφορετικό εµπλουτίζει, προκαλεί 
και παρακινεί. 
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� Αναγνωρίζει αξίες σε ανοιχτό διάλογο και δεσµεύεται να διατηρήσει το 
διάλογο αυτό. 

� Προβάλλει τις αξίες του σεβασµού και της αξιοπρέπειας που 
θεµελιώνουν την αειφόρο ανάπτυξη στην προσωπική και 
επαγγελµατική ζωή. 

� Χτίζει την ανθρώπινη ικανότητα σε όλες τις όψεις της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

� Χρησιµοποιεί την τοπική (indigenous) γνώση γύρω από τη χλωρίδα και 
την πανίδα, καθώς και τις αειφόρες γεωργικές πρακτικές, τη χρήση 
νερού κ.λπ. 

� Καλλιεργεί την υποστήριξη πρακτικών και παραδόσεων, οι οποίες 
συµβάλλουν στην αειφορία, όπως ο περιορισµός της υπερβολικής 
εγκατάλειψης της υπαίθρου. 

� Αναγνωρίζει και εργάζεται µε τις διαφορετικές πολιτιστικές 
προσεγγίσεις της φύσης, της κοινωνίας και του κόσµου, τις οποίες ούτε 
αγνοεί ούτε θέλει να καταστρέψει, εσκεµµένα ή όχι, στο όνοµα της 
ανάπτυξης. 

� Χρησιµοποιεί τοπικά µοντέλα επικοινωνίας, όπως για παράδειγµα τη 
χρήση και ανάπτυξη των τοπικών γλωσσών, ως φορείς 
αλληλεπίδρασης και πολιτιστικής ταυτότητας. 

 
Αυτές οι αρχές όχι µόνο βοηθούν τους ανθρώπους να αντιληφθούν 

καλύτερα το περιβάλλον, αλλά τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τον 
εαυτό τους και τις κοινότητες στις οποίες ζουν και εργάζονται, και να 
σχεδιάσουν την εκπαίδευση για αειφόρο διαβίωση βασισµένη σε αυτές τις 
αρχές (Capra, στο Wals 2007:13-14).  
Σύµφωνα µε την U.N.E.S.C.O. (2005, 18), η εκπαίδευση για την αειφόρο 

ανάπτυξη φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά µιας µαθησιακής εµπειρίας 
υψηλής ποιότητας: 

� ∆ιεπιστηµονικότητα και ολιστικότητα: Η µάθηση για την αειφόρο 
ανάπτυξη διαπνέει όλο το αναλυτικό πρόγραµµα και δεν είναι ένα 
ξεχωριστό αντικείµενο. 

� Προσανατολισµός στις αξίες: Είναι σηµαντικό οι κοινές αξίες και 
αρχές που θεµελιώνουν την αειφόρο ανάπτυξη να γίνονται 
ξεκάθαρες, ώστε να µπορούν να εξεταστούν, να συζητηθούν, να 
δοκιµαστούν και να εφαρµοστούν. 

� Κριτική σκέψη και επίλυση προβλήµατος: Να δηµιουργεί 
αυτοπεποίθηση εξετάζοντας τα διλήµµατα και τις προκλήσεις της 
αειφόρου ανάπτυξης 

� Πολλαπλές µέθοδοι: λέξη, τέχνη, δράµα, συζήτηση, εµπειρία και 
άλλες διαφορετικές παιδαγωγικές στρατηγικές που διαµορφώνουν τις 
διαδικασίες Η µάθηση δεν βασίζεται µόνο στη µετάδοση της γνώσης, 
αλλά σε µια προσέγγιση όπου εκπαιδευτικοί και µαθητές εργάζονται 
από κοινού για να την αποκτήσουν και παίζουν ενεργό ρόλο στη 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών τους θεσµών. 

� Συµµετοχική λήψη αποφάσεων. Οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στις 
αποφάσεις σχετικά µε το πώς πρέπει να µάθουν. 

� ∆υνατότητα εφαρµογής: Οι προσφερόµενες µαθησιακές εµπειρίες 
εντάσσονται στην καθηµερινή προσωπική και επαγγελµατική ζωή. 
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� Τοπικά επικεντρωµένη: Εξετάζει τόσο τοπικά όσο και παγκόσµια 
ζητήµατα και χρησιµοποιεί τη γλώσσα που χρησιµοποιούν συνήθως οι 
εκπαιδευόµενοι. Οι έννοιες της αειφορίας πρέπει να εκφράζονται µε 
ιδιαίτερη προσοχή στις διάφορες γλώσσες, καθώς κάθε πολιτισµός λέει 
τα πράγµατα µε τον δικό του τρόπο και κάθε γλώσσα έχει τους δικούς 
της δηµιουργικούς τρόπους για να εκφράσει νέες έννοιες. 

 
Υποβοηθά τους εκπαιδευόµενους να: 

• Ερωτούν κριτικές, στοχαστικές ερωτήσεις. 

• ∆ιευκρινίζουν αξίες. 

• Να οραµατίζονται περισσότερο θετικά το/τα µέλλον/τα. 

• Να σκέπτονται συστηµικά. 

• Να ανταποκρίνονται θετικά µέσω της εφαρµοσµένης µάθησης 

• Να διερευνούν τη διαλεκτική µεταξύ της παράδοσης και της 
καινοτοµίας. U.N.E.S.C.O. (2011). 

 
Η Ε.Α.Α. επικεντρώνεται στην κατανόηση και στην ρίζα των θεµάτων, 

αντιµετωπιζει τους ανθρώπους ως διευκολυντές/µεσολαβητές αλλαγής, 
αλλάζει τα διανοητικά µοντέλα τα οποία επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις 
δράσεις, εστιάζει περισσότερο στη δοµική και ιδρυµατική αλλαγή. 
U.N.E.S.C.O. (2011). 
Η Ε.Α.Α. έχει να αντιµετωπίσει τα παρακάτω κοινωνικά, οικονοµικά και 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, που σύµφωνα µε την U.N.E.S.C.O. (2005), 
είναι: 

� Κοινωνικά: ανθρώπινα δικαιώµατα, ειρήνη και ανθρώπινη ασφάλεια, 
ισότητα των δυο φύλων, πολιτιστική ποικιλότητα και διαπολιτισµική 
κατανόηση, υγεία, AIDS και θέµατα σχετικά µε τη διακυβέρνηση 

� Οικονοµικά: µείωση της φτώχειας, συλλογική ευθύνη και 
υπευθυνότητα κυρίως των πολυεθνικών εταιρειών, οικονοµία της 
αγοράς (παγκόσµια συστήµατα διακυβέρνησης που θα εναρµονίζουν 
περισσότερο την αγορά µε την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
δικαιοσύνη) 

� Περιβαλλοντικά: φυσικοί πόροι (νερό, ενέργεια, γεωργία, 
βιοποικιλότητα), αλλαγή κλίµατος, αγροτική ανάπτυξη, αειφόρος 
αστικοποίηση, πρόληψη και µετριασµός καταστροφών. 

 
Πρόκειται για µια συνεχή και δια βίου εκπαίδευση που εφαρµόζεται σε 

όλα τα στάδια της εξέλιξης του ατόµου συνδυάζοντας τυπικές, µη τυπικές και 
άτυπες µαθησιακές διαδικασίες (Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2009). Θα πρέπει να 
προάγει µια εκπαίδευση για τη δηµοκρατία, γιατί …δεν παύει να είναι µια 
πολιτική εκπαίδευση, µε την έννοια ότι ως θεσµός συµµετέχει στη 
νοηµατοδότηση της αειφορίας και καλλιεργεί τις απαραίτητες ικανότητες για να 
συµµετάσχουν οι εκπαιδευόµενοι στην επίλυση των ζητηµάτων της αειφορίας, 
όπου και όποτε οι ίδιοι κρίνουν (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2009:172). Οι έννοιες 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.) και της Ε.Α.Α., συνδέονται άρρηκτα 
µε την ανάπτυξη του ενεργού πολίτη και της κοινωνίας των πολιτών 
(Λιαράκου & Φλογαΐτη, ό.π.). Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 
µπορεί να καλύψει την ανάγκη της κοινωνίας να αλλάξει οπτική γωνία για τη 
ζωή µέσα από µια νέα εκπαιδευτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην 
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αλλαγή. Μια τέτοια εκπαίδευση προάγει την κοινωνική συµµετοχή, τη 
βελτίωση της σχέσης µεταξύ των ανθρώπων και αναπτύσσει µια δίκαιη και 
αειφορική κοινωνία. Κατά τη Σχίζα (2004) η νέα αυτή φυσιογνωµία της Π.Ε. 
θέτει ρητά τους όρους µιας «κοινωνιολογικής οπτικής» απέναντι στο 
περιβάλλον, η οποία επαναδιαπραγµατεύεται συνεχώς τα νοήµατα των όρων 
εκπαίδευση, αειφορία και ανάπτυξη, και εξετάζει όλα τα ανθρώπινα 
επιτεύγµατα και τις επινοήσεις που ενσωµατώθηκαν στον κύκλο της ζωής και 
µετασχηµάτισαν και συνεχίζουν να µετασχηµατίζουν τον κόσµο της 
ανθρώπινης εµπειρίας. Τέτοιου είδους εκπαίδευση προάγει την κοινωνική 
συµµετοχή για την επίτευξη των αναγκαίων αλλαγών, για τη δηµιουργία 
καλύτερων σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων και για την ανάπτυξη µιας 
δηµοκρατικής, δίκαιης και ορθολογικής κοινωνίας (Huckle, 1999). Ιδιαίτερα 
σηµαντική στην πορεία αυτή θεωρείται η ενεργή συµµετοχή των πολιτών στις 
δράσεις που αναλαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο (Dillon, 2008). Όπως 
χαρακτηριστικά επισηµαίνει η Tilbury (2005), η εκπαίδευση για τη αειφόρο 
ανάπτυξη δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα οριοθετηµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, αλλά να ιδωθεί ως µια κοινωνική διαδικασία η οποία 
συνεισφέρει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ατόµου.  
Προφανώς, η µάθηση δεν εξαντλείται στην απλή µεταφορά γνώσεων από 

αυτόν που κατέχει τις σχετικές γνώσεις προς τους µαθητές, αλλά 
συµπεριλαµβάνει και τη µετάδοση αξιών, τη διαµόρφωση στάσεων και 
συµπεριφορών. ∆ιευρύνεται, εποµένως, η έννοια της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης σε αλληλοσχετιζόµενα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και 
κοινωνικά θέµατα και απαιτείται µια ολιστική προσέγγιση, η οποία να 
συνδυάζει ισορροπηµένα την κατανόηση των κοινωνικών θεσµών και του 
ρόλου τους, των περιβαλλοντικών προβληµάτων και της οικονοµικής 
πραγµατικότητας. Αυτή η οπτική καθορίζει τη µεθοδολογία της Ε.Α.Α., καθώς 
δίνεται έµφαση στην καλλιέργεια της ενοποιηµένης σκέψης των µαθητών, της 
ολιστικής προσέγγισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων, 
µέσα από την αξιολόγηση των δεδοµένων που δηµιουργούν ένα 
περιβαλλοντικό-κοινωνικό ζήτηµα. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τίθενται είναι 
σφαιρικότεροι, αντιµετωπίζοντας τους µαθητές ως πολύπλευρες οντότητες, 
δίνοντάς τους έτσι ερεθίσµατα για δράση και ενεργητική στάση. Αν γίνει δεκτό 
ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι κατά βάση κοινωνικά προβλήµατα 
(Gonzalez-Gautiano, 2006), τότε η Ε.Α.Α., πρέπει να γίνει το όχηµα προς µια 
κοινωνική αλλαγή µε σκοπό τη διαβίωση σε ένα βιώσιµο περιβάλλον, το 
οποίο θα αποτελεί µία από τις κυρίαρχες αξίες µιας αειφορικής κοινωνίας. 
Πρέπει να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
εµπλέκοντας στη φιλοσοφία της και τις τοπικές κοινωνικές οµάδες. Οι 
ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα της 
συλλογικής ζωής δίνουν το έναυσµα, ώστε, πέρα από τις θεσµοθετηµένες 
µορφές τυπικής εκπαίδευσης να εµπλακούν και άλλες κοινωνικές οµάδες 
στην προσπάθεια κατάκτησης των στόχων της περιβαλλοντικής αγωγής.  
Το σύγχρονο σχολείο δεν πρέπει να έχει στεγανά που το διαχωρίζουν από 

τις τοπικές κοινωνίες, αλλά να έρχεται σε επαφή µε αυτές. Η αειφόρος 
ανάπτυξη, σηµαίνει τη συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος που 
βρίσκεται σε δυναµική ισορροπία µε το περιβάλλον και ταυτόχρονα παρέχει 
πολυφωνία στο εσωτερικό/ στο πλαίσιο του συστήµατος αυτού που βελτιώνει 
σταθερά την ποιότητα του και διασφαλίζει αυτονοµία για τα επιµέρους 
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στοιχεία του και τις δοµές της εκπαίδευσης, που προωθεί τις αρχές της 
προσωπικής εµπλοκής, της συµµετοχής και τη συνεργασία των 
συµµετεχόντων στο σύστηµα φορέων, αποβλέποντας στην ανάπτυξη των 
εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων και τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου 
εκπαιδευτικού δικτύου.  
Ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας συνόδου κορυφής για τη αειφόρο 

ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, προέκυψε η δεκαετία της 
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο ανάπτυξη από το 2005 έως το 2014. Ζητήθηκε 
από την U.N.E.S.C.O. ηγηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας και να 
αναπτύξει ένα σχέδιο εφαρµογής της. Υπάρχουν τέσσερις σηµαντικές ωθήσεις 
σε αυτή τη συζήτηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη:  

� Βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική βασική (εγγραµµατισµός) 
εκπαίδευση  

� Επαναπροσανατολισµός των υπαρχόντων προγραµµάτων 
εκπαίδευσης  

� Ανάπτυξη της δηµόσιας κατανόησης και της ευαισθητοποίησης  
� Παροχή της κατάρτισης (U.N.E.S.C.O., 2005:7).  

 
Η δεκαετία 2005-2014 έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωµένα Έθνη ως η 

«∆εκαετία για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» και αποτελεί µία 
διεθνή πρωτοβουλία υπό τη γενικότερη εποπτεία της U.N.E.S.C.O. Η 
∆εκαετία για την Ε.Α.Α., αποσκοπεί αφενός µεν στην προώθηση της 
εκπαίδευσης ως βάση µιας βιώσιµης ανθρώπινης κοινωνίας, αφετέρου δε 
στο να ενσωµατωθούν µε τρόπο ουσιαστικό και λειτουργικό οι αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Σύµφωνα µε το σχέδιο 
διεθνούς εφαρµογής της δεκαετίας, η αειφόρος ανάπτυξη δε θα πρέπει να 
εισαχθεί στο σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα ως ένα επιπλέον «µάθηµα», 
αλλά ως διαθεµατικό πεδίο του οποίου οι αρχές και τα σχετιζόµενα 
ζητήµατα θα διαποτίζουν τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος 
(U.N.E.S.C.O., 2005). Η προβλεπόµενη δεκαετής περίοδος δράσεων 
υπογραµµίζει τη σηµασία της διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στα θέµατα της αειφόρου ανάπτυξης και στις πρακτικές 
ενσωµάτωσης τους στην διδακτική πράξη και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας, σχεδιασµού , 
διαχείρισης και αξιολόγησης προγραµµάτων για την Ε.Α.Α, εφαρµογής 
διδακτικών µεθοδολογιών για την προώθηση και υλοποίηση της.  
Το Υπουργείο Παιδείας, στοιχιζόµενο, µε τους στόχους της 

U.N.E.S.C.O., διαµόρφωσε δράσεις για την δεκαετία 2005-2014, οι οποίες 
αφενός στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν στους µαθητές µας στάσεις που 
χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη και αφετέρου προωθούν το άνοιγµα του 
σχολείου στην κοινωνία, µέσω της από κοινού υλοποίησης δράσεων µε 
κοινωνικούς φορείς, µε στόχο την αειφόρο εξέλιξη του πλανήτη µας. 
Τα σχολικά έτη της δεκαετίας 2005-2014 χαρακτηρίζονται µε θεµατικό 

περιβαλλοντικό περιεχόµενο ως εξής : 
2006  Νερό – Γαλάζιος Πλανήτης 
2007  Καταναλωτισµός & Περιβάλλον 
2008  ∆άσος – Πράσινος Πλανήτης 
2009  Γεωργία, ∆ιατροφή & Ποιότητα Ζωής 
2010  Ενέργεια- Ανανεώσιµες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες 
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2011  Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
2012  Υγεία & Παραγωγικές ∆ιαδικασίες 
2013  Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος ∆ιαχείριση 
2014  Ενεργοί Πολίτες 

 
Μια από τις µεγάλες προκλήσεις της εκπαίδευσης για την αειφόρο 

ανάπτυξη είναι να υπερνικηθεί η φυσιοκρατική άποψη του περιβάλλοντος 
έτσι αυτό θα ιδωθεί από µια πλήρη, συστηµική άποψη, προκειµένου να 
εντοπίσουµε τις πολλαπλάσιες, αλληλοεξαρτώµενες αιτιώδεις σχέσεις και να 
συλλάβουµε το µαθησιακό περιβάλλον της αειφορικής διαχείρισης πέρα από 
την προώθηση των µεµονωµένων ενεργειών (επαναχρησιµοποίηση, 
ανακύκλωση κ.λπ.). Χωρίς την ύπαρξη ενός διαλόγου µεταξύ της κοινότητας, 
η ανάπτυξη ενός προγράµµατος σπουδών καθαρών τεχνολογιών είναι µια µη 
ρεαλιστική προσέγγιση. Πρέπει να ενσωµατωθούν στην τοπική οικονοµία 
(αειφορική κατανάλωση), ενεργειακή αποδοτικότητα (πράσινες τεχνολογίες, 
ανανεώσιµοι πόροι, υπεύθυνη κατανάλωση) ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις (τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, κοινές αρχές, σχέσεις δύναµης), η βιοποικιλότητα 
(οικολογικές αλληλεπιδράσεις). Τέλος, αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε 
µια συστηµατοποιηµένη γνώση και σε νέες συνήθειες για αειφορική διαβίωση 
(O'Sullivan 2004).  
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη προϋποθέτει, πέρα από την 

απλή διδασκαλία των στόχων και αρχών της, όπως αυτοί τέθηκαν από τους 
διεθνείς οργανισµούς, τον προσανατολισµό της ίδιας της µαθησιακής πορείας 
σε άλλες µορφές στοχευµένης εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε Lindberg 
(2007:38), η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι µια «χρυσή 
ευκαιρία» για να ανανεωθούν τα προγράµµατα σπουδών των επίσηµων 
εκπαιδευτικών συστηµάτων. Η Ε.Α.Α., µπορεί να εκληφθεί ως µια 
εκπαίδευση η οποία αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των µαθητών καθιστά 
ικανούς τους µαθητές να αντιµετωπίζουν την περιπλοκότητα των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων µε συστηµικό και διεπιστηµονικό τρόπο, να 
αποσαφηνίζουν τις αξίες τους και να διαµορφώνουν άποψη και θέση 
καλλιεργεί αξίες όπως αλληλεγγύη, σεβασµός στο διαφορετικό, αποδοχή του 
άλλου, δηµοκρατία, καλλιεργεί τις απαραίτητες δεξιότητες για υπεύθυνη 
δράση και συµµετοχή στην κοινωνία πολιτών και ενισχύει το αίσθηµα του 
«µπορώ να συνεισφέρω». Τα προγράµµατα της µη τυπικής και δραστηριότητες 
της άτυπης εκπαίδευσης, αποτελούν βασικό ζητούµενο της Ε.Α.Α., αφού 
µέσα από αυτήν η µάθηση µπορεί να αποκτήσει νέο περιεχόµενο, έχοντας ως 
βασικά χαρακτηριστικά της, τη σύνδεσή της µε το χώρο, την απόκτηση 
πρακτικών εµπειριών, την προώθηση της συµµετοχικότητας και της 
συνεργασίας, την προαγωγή της κοινωνικής µάθησης και της κριτικής 
σκέψης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείµενο της στρατηγικής της 
«εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη», προϋπόθεση για την επίτευξη της 
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί η ενίσχυση της τυπικής 
εκπαίδευσης µέσω της σύνδεσης της µε τη µη τυπική, η οποία είναι 
περισσότερο συµµετοχική, προσανατολισµένη προς τον εκπαιδευόµενο και 
προωθεί τη δια βίου µάθηση (Unece, 2005).  

 
 



-92- 
 

3.3. Σχέση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε την εκπαίδευση για 
την αειφόρο ανάπτυξη. 

Πριν αναφερθούµε στις σχέσεις της Π.Ε. µε την Ε.Α.Α., αναφέρουµε την 
σχέση της Ε.Α.Α. µε την αειφόρο ανάπτυξη. Είναι πολύπλευρη και είναι 
δύσκολο να καθοριστεί, ιδιαίτερα µε όρους λειτουργικοποίησης των πολλών 
τρόπων µε τους οποίους οι έννοιες, οι αρχές και η πρακτική της αειφόρου 
ανάπτυξης µπορούν να ενσωµατωθούν στη διδασκαλία και τη µάθηση. Κατά 
συνέπεια, η σχέση πάρα πολύ συχνά καθορίζεται, ή ερµηνεύεται 
τουλάχιστον, από τους µεµονωµένους επαγγελµατίες στο περιορισµένο 
πλαίσιο. Ένας τρόπος µε τον οποίο η σχέση µεταξύ της Ε.Α.Α. και της 
αειφόρου ανάπτυξης µπορεί να διευκρινιστεί, είναι µε την προσαρµογή των 
τυπολογιών από την περιβαλλοντική εκπαίδευση η οποία εστιάζει στην 
εκπαίδευση «για», «µέσα» και «χάριν» του περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση «για» 
την «αειφόρο ανάπτυξη» ενδιαφέρεται κυρίως για τη διαβίβαση των 
τεκµηριωµένων πληροφοριών για τις έννοιες και τις διαδικασίες αειφόρου 
ανάπτυξης µε τη σχετικά παθητική αποδοχή των πληροφοριών από τους 
παραλήπτες της. Η αειφόρος εκπαίδευση «µέσα» ενδιαφέρεται κυρίως για τη 
δηµιουργία των επαυξηµένων νοηµάτων και των συναισθηµατικών συνδέσεων 
µέσω των εµπειρικών και αλληλεπιδραστικών διαδικασιών µάθησης (π.χ., 
επισκέψεις στο πεδίο). Η εκπαίδευση «χάριν» για τη αειφόρο ανάπτυξη είναι 
περισσότερο προσανατολισµένη προς την ενθάρρυνση ορισµένων αξιών που 
είναι πιο συµπαθητικές ή υποκειµενικά καθορισµένες, στις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης (Sterling, 2001). Εντούτοις, αν και αυτή η προσέγγιση 
λειτουργεί καλά στην ενίσχυση και στην κατανόηση των διαφορετικών 
σχέσεων που η Ε.Α.Α. µπορεί να έχει µε τη αειφόρο ανάπτυξη, δεν µειώνει 
την έκταση της χρηστικής ερµηνείας και έτσι την ποικιλοµορφία του τρόπου 
που αυτές µορφώνονται-οικοδοµούνται και τίθενται σε εφαρµογή. 
Οι σχέσεις της Π.Ε. µε την Ε.Α.Α., δεν είναι µονοσήµαντες αλλά 

επιδέχονται πολλών ερµηνειών. Έχουν διαφανεί τέσσερις βασικές 
προσεγγίσεις που επιχειρούν να ερµηνεύσουν τις σχέσεις αυτές, των οποίων 
τις κυρίαρχες θέσεις παραθέτουµε σε συντοµία. Σύµφωνα µε την πρώτη 
εκδοχή, η ΕΑΑ µπορεί να θεωρηθεί µέρος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Ο Knapp αναφέρει χαρακτηριστικά: Πιστεύω ότι η οικολογική εκπαίδευση, η 
τοπική εκπαίδευση (place-based education), η εκπαίδευση για την αειφορία, η 
εκπαίδευση για τον κόσµο (global education) και άλλες "εκπαιδεύσεις" που 
στοχεύουν στη διδασκαλία της υπευθυνότητας του πολίτη στις δηµοκρατικές 
κοινωνίες και στις ειρηνικές απαντήσεις στην ανθρωπότητα και τη φύση, θα 
πρέπει να ενταχθούν γλωσσολογικά κάτω από την ίδια οµπρέλα, αυτή της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Knapp 2005:59).  
Όλες οι διαστάσεις της αειφορίας υπάρχουν ήδη στα κείµενα που 

θεµελίωσαν την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι βασικοί στόχοι της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µε το νέο προσανατολισµό της αειφόρου 
ανάπτυξης, είναι λίγο πολύ οι ίδιοι µε αυτούς που τέθηκαν στο Βελιγράδι, την 
Τιφλίδα, τη Μόσχα και το Ρίο. Έχουµε ουσιαστικά εµπλουτισµό της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε µια έννοια που προήλθε από τον κοινωνικό 
προβληµατισµό και τη συζήτηση γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
και την αντιµετώπισή τους. Η έλευση της αειφορίας στο προσκήνιο σηµαίνει 
ότι πρέπει να τους δοθεί µεγαλύτερη σηµασία, να αναδειχθούν περισσότερο 
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και να εφαρµοστούν στην πράξη, πάντα όµως στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει ακριβώς το 
αντίθετο και τοποθετεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση κάτω από ένα 
ευρύτερο πλαίσιο της Ε.Α.Α., κάτω από το οποίο εντάσσεται η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση.  
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσεγγίζει κυρίως το φυσικό περιβάλλον, 

στο πλαίσιο όµως του ευρύτερου πεδίου της αειφορίας, συνεπικουρούµενη 
και από άλλες µορφές εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την U.N.E.S.C.O. 
(2005,18), η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ένας καλά εδραιωµένος 
επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος εστιάζει στις σχέσεις του ανθρώπου µε το φυσικό 
περιβάλλον και στους τρόπους µε τους οποίους θα διατηρήσουµε και θα 
προστατέψουµε τους πόρους του. Εποµένως, η αειφόρος ανάπτυξη περιλαµβάνει 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση, εντάσσοντας την στο ευρύτερο πλαίσιο των 
κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων και των κοινωνικοπολιτικών ζητηµάτων της 
δικαιοσύνης, της φτώχειας, της δηµοκρατίας και της ποιότητας ζωής. Η Paden 
(2000:7-14) υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως 
θεµελιώθηκε στην Τιφλίδα, λαµβάνει υπόψη και τις τρεις διαστάσεις 
περιβάλλον, οικονοµία και κοινωνία. Όµως οι δύο τελευταίες αποτελούν 
απλά το πλαίσιο µέσα στο οποίο εξετάζονται το περιβάλλον και τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Επιπλέον σύµφωνα µε την ίδια, περιορίζουν 
την εµπλοκή των εκπαιδευοµένων στο σχεδιασµό της µαθησιακής τους 
διαδικασίας, χωρίς η συµµετοχή αυτή να επεκτείνεται στο σύνολο της 
κοινωνίας. Η εκδοχή της συνύπαρξης και µερικής αλληλοεπικάλυψης των 
δύο αυτών µορφών εκπαίδευσης (Π.Ε. και Ε.Α.Α.) αποτελεί µια άλλη 
θεώρηση αυτής της σχέσης οι δυο τους έχουν αρκετά κοινά σηµεία, καθεµία 
όµως ακολουθεί τη δική της πορεία. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση εστιάζει 
κυρίως στο φυσικό περιβάλλον, ενώ η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 
θέτει το περιβάλλον, την οικονοµία και την κοινωνία στο ίδιο επίπεδο και τις 
αντιµετωπίζει ως απόλυτα αλληλοεξαρτώµενες έννοιες. Η Ε.Α.Α. είναι µία από 
τις διαστάσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι όµως ταυτόχρονα και 
κάτι ευρύτερο, από τη στιγµή που υπερβαίνει τις περιβαλλοντικές ανησυχίες 
και περιλαµβάνει κοινωνικά και διαπολιτισµικά προβλήµατα (Tilbury & 
Cooke, 2005). Οι (McKeown & Hopkins 2003:127) υποστηρίζουν ότι η Π.Ε. 
και η Ε.Α.Α. είναι διαφορετικές αλλά συµπληρωµατικές και είναι σηµαντικό 
να διατηρήσουν ξεχωριστά προγράµµατα και προτεραιότητες, επ’ ωφελεία και 
των δύο. Η τέταρτη εκδοχή υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση για την αειφόρο 
ανάπτυξη είναι η µετεξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Είναι η «ίδια» 
εκπαίδευση που εξελίσσεται στο χρόνο και προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα 
που προκύπτουν από τις κοινωνικές ζυµώσεις γύρω από τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και τις σχέσεις του ανθρώπου µε το περιβάλλον.  
Σύµφωνα µε επισκόπηση ερευνών των Efrat Eilam and Tamar Trop η 

Π.Ε. και η Ε.Α.Α. υπάρχουν τρείς εκδοχές για τη σχέση τους, αποτελούν 
ξεχωριστά πεδία της εκπαίδευσης µε αλληλοκαλυπτόµενες περιοχές, η  
Ε.Α.Α. απορρόφησε τη Π.Ε. και επέκτεινε τα όρια της, είναι δύο διαφορετικά 
πεδία. 
Η Π.Ε., δεν µπορεί να µείνει ανεπηρέαστη από τις αλλαγές στον 

περιβαλλοντικό προβληµατισµό και την ανάδειξη νέων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Εµπλουτίζεται συνεχώς µε τους νέους προβληµατισµούς, τις 
ανησυχίες και τα αιτήµατα που διατυπώνονται γύρω από την έννοια του 
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περιβάλλοντος και της αειφορίας. ∆εν µπορούµε πλέον να δεχτούµε 
οποιαδήποτε εκδοχή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που να µην είναι 
ταυτόχρονα και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη», αναφέρει ο Breiting 
(2000:151-166). Επίσης η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν θεωρείται πλέον ως 
ένα µέσο για να διδάξουµε σχετικά µε τη φύση και κάποιες οικολογικές όψεις, 
αλλά περιλαµβάνει ευρύτερα θέµατα όπως η προστασία των δικαιωµάτων 
αντρών και γυναικών, το κλίµα και οι φυσικοί πόροι που απαιτούνται για την 
τοπική και παγκόσµια οικονοµία, η επιβίωση των παραδόσεων και η παγκόσµια 
αειφόρος ανάπτυξη (W.E.E.C. 2005). 
Σύµφωνα µε την Tilbury & Cooke, (2005) και την (Ταµουτσέλη 2006:4-

7), οι διαφορές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για 
την αειφόρο ανάπτυξη, είναι αυτές που παρουσιάζονται στο πίνακα 6. 

Πίνακας 6. Σύγκριση Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης-Εκπαίδευσης για την 
αειφόρο ανάπτυξη. 

Επίπεδα 
Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 

Γ
ν
ώ
σ
ει
ς
 •Μεταφορά της γνώσης 

•Ευαισθητοποίηση 
•Εµπλοκή του ατόµου σε 

δράση 
•Θεραπεία συµπτώµατος 

•Κατανόηση και προσέγγιση του προβλήµατος 
στη ρίζα του 

•Πρόληψη, δραστικά µέτρα αντιµετώπισης 
•Κριτική σκέψη, κριτική θεώρηση της 
πληροφορίας για λήψη απόφασης και 
εφαρµογή αειφορικών πρακτικών 

Α
ξί
ε
ς
 

•∆ιδασκαλία αξιών και 
στάσεων 

•Πρόβληµα η διαπίστωση 
διάστασης ανάµεσα σε αξίες 

και στάσεις 

•Ενθάρρυνση για διασαφήνιση αξιών 
•Εστίαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στην 
αποσαφήνιση αξιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

συµµετοχής, ικανοτήτων για κοινωνικές 
αλλαγές µε στόχο την επίτευξη αειφορίας 

Ά
ν
θ
ρ
ω
π
ο
ς
 

•Ο άνθρωπος ως πρόβληµα 
•Οι ανθρώπινες πράξεις 
πρέπει να διορθωθούν για 
αντιµετώπιση προβληµάτων 
περιβάλλοντος και αειφορίας 

•Χρήση στρατηγικών για 
τροποποίηση της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς 
•Οι ειδικοί αποφασίζουν πώς 
πρέπει να συµπεριφέρονται ή 
να σκέπτονται οι µαθητές 

•Ο άνθρωπος ως παράγοντας αλλαγής 
•Ενδυνάµωση του ανθρώπου ώστε να 
δηµιουργήσει εναλλακτικές λύσεις στο 

πρόβληµα 
•Προώθηση ευκαιριών για ανάπτυξη 

ικανοτήτων στον άνθρωπο, για να αποτελέσει 
φορέα αλλαγής 

•Προώθηση ενεργού συµµετοχής στη λήψη 
απόφασης που συµβάλλει σε υιοθέτηση της 
λύσης και σε συναίνεση στα µέτρα που 

λαµβάνονται 
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Επίπεδα 
Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 

∆
ρ
ά
σ
η
 

•Ατοµικές δράσεις 
•Έµφαση στη µάθηση για 

ανάληψη δράσης 

•Μάθηση στήριξη εκπαιδευόµενου για 
απόκτηση δεξιοτήτων για την αλλαγή και την 

εµπέδωση της αλλαγής 
•Πυρήνας της προσέγγισης η συστηµική 

σκέψη, η µελέτη της διαδικασίας αλλαγής, οι 
στρατηγικές αλλαγής 

•Ολιστική αντιµετώπιση του κόσµου 
•∆ιερεύνηση των απόψεων και των υποθέσεων 
που βρίσκονται πίσω από τις πράξεις και όχι 

κριτική των πράξεων 
•Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων 
•Συµµετοχική και όχι δηµοκρατία 

αντιπροσώπων 

∆
ο
µ
έ
ς
 •Περισσότερο εστίαση στο 

άτοµο και στην προσωπική 
αλλαγή 

•Περισσότερη έµφαση στην αλλαγή των δοµών 
και των θεσµών 

Σ
υ
µ
π
ερ
ιφ
ο
ρ
ά
 

•Ενσωµάτωση της αειφορίας 
στο αναλυτικό πρόγραµµα 

•Βασικές αλλαγές στον τρόπο που 
προσεγγίζουµε και αξιολογούµε τη ζωή µας. ∆εν 
είναι αρκετή η ενσωµάτωση ιδεών της αειφορίας 

στην εργασία και τη ζωή 

Π
ρ
ο
β
λ
ή
µ
α
τα

 

•Επίλυση προβλήµατος 

•Σχεδιασµός εναλλακτικών σεναρίων για το 
µέλλον 

•Απόκτηση δεξιοτήτων για οικοδόµηση 
βιώσιµου µέλλοντος 

•Προγράµµατα δράσης για το µέλλον 

Π
ρ
ο
γ
ρ
ά
µ
µ
α
τα

 
σ
π
ο
υ
δ
ώ
ν
 

•Μετάδοση µηνύµατος 
πληροφορίας 

•∆ηµιουργία ευκαιριών για στοχασµό, 
αµφισβήτηση, διαπραγµάτευση και συµµετοχή 
•Νέα προσέγγιση στη διδασκαλία και µάθηση 
•∆εξιότητες για εκπαιδευόµενο και εκπαιδευτή 
•Νέοι ρόλοι (σχέσεις) για εκπαιδευόµενο και 

εκπαιδευτή 

 

Σύµφωνα µε τους Scott & Gough (2003), η διαφορά µεταξύ της Π.Ε. και 
της Ε.Α.Α., µπορεί να περιγραφεί υπεραπλουστευµένα ως µετασχηµατισµένη 
εκπαίδευση που είναι ένα σηµαντικό µέρος της αειφόρου ανάπτυξης και όχι 
µόνο ένα εργαλείο για την κοινωνία ώστε να φθάσει στην αειφορικότητα. Από 
µια δηµοκρατική προοπτική αυτό µπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι ζωτικής 
σηµασίας για να γίνει περισσότερο ορατή η τρέχουσα τάση για αλλαγή από 
την Π.Ε. στην Ε.Α.Α. (Sund, 2008). Η παγκοσµίως και συνολικά 
συζητούµενη αλλαγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία µπορεί να 
θεωρηθεί ως ενα παιδαγωγικό σχολικό σχέδιο δράσης στηνπροοπτική της δια 
βίου µάθησης της Ε.Α.Α., πρέπει να διαπεράσει ολόκληρη την παγκόσµια 
κοινωνία (Breiting 2000).  
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Η αντικατάσταση ή όχι της Π.Ε. από την Ε.Α.Α., φαίνεται να µην είναι 
απλά θέµα ορολογίας. Πρόκειται για ένα πολύ πιο πολύπλοκο ζήτηµα που 
αφορά την οριοθέτηση των σχέσεων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε την 
αειφορία. Οι σχέσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε την εκπαίδευση 
για την αειφόρο ανάπτυξη προκαλούν και θα συνεχίσουν στο µέλλον να 
προκαλούν συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Όµως η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση αποτελεί πλέον έναν παγκόσµιο εκπαιδευτικό θεσµό, µε ρίζες 
στις περισσότερες χώρες του κόσµου και µε ένθερµους υποστηρικτές στον 
κόσµο των µαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών γενικότερα. Ανεξαρτήτως 
ορολογίας, πρέπει να χαρακτηρίζεται από συστηµικές διεπιστηµονικές και 
διαεπιστηµονικές προσεγγίσεις. Πρέπει να είναι επικεντρωµένη στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, προσανατολισµένη στις αξίες και στην 
προώθηση µιας εκπαίδευσης δηµοκρατικής και συµµετοχικής. Τότε µόνο θα 
αποτελεί χώρο παραγωγής ιδεών, οραµάτων, διεκδικήσεων και πρακτικών 
προς µια κοινωνική αλλαγή µε σκοπό τη διαβίωση σε ένα βιώσιµο 
περιβάλλον, για µια αειφόρο κοινωνία. Οποιαδήποτε µε στόχο θεώρηση, σε 
όποιο πλαίσιο και εάν αυτή ενταχθεί, θα πρέπει να δίνει έµφαση στο βαθύ 
ουµανιστικό της χαρακτήρα, καθώς η αειφορία προβάλλεται ως διεκδίκηση 
του νοήµατος της ανθρώπινης ύπαρξης στη βάση της χειραφέτησης του 
ανθρώπου και της ανάπτυξης των διανοητικών και ηθικών αρετών του κριτικά 
σκεπτόµενου ατόµου. Εγείρεται, λοιπόν, ο προβληµατισµός µήπως µια 
αυθεντικά αειφόρος κοινωνία χρειάζεται να κάνει πολύ περισσότερα από το 
µειώνω, επαναχρησιµοποιώ και ανακυκλώνω. Προκειµένου να διασφαλιστεί 
ένα µέλλον κοινό προβάλλεται ως αναγκαίος ο προσανατολισµός προς το 
αναστοχάζοµαι, αναθεωρώ και µετασχηµατίζω» αξίες στάσεις και πρακτικές 
(Association of Teachers and Lecturers-A.T.L., 2009).  
Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να τονιστεί ότι ο µετασχηµατισµός των 

σύγχρονων κοινωνιών σε αειφόρες δε νοείται, εάν αυτή η µετασχηµατιστική 
δράση εκτός από τις οικολογικές δεν αφορά και τις κοινωνικές σχέσεις. Οι 
σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ των ανθρώπων είναι σηµαντικό να 
οικοδοµούνται στη βάση της ίσης πρόσβασης στα αγαθά για την ικανοποίηση 
αναγκών, στη βάση της ανεξαρτησίας της σκέψης και της έκφρασης, στις 
συµµετοχικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και στη δηµοκρατική 
διακυβέρνηση σε όλους τους τοµείς της ζωής (Räthzel & Uzzell, 2009).  
Κλείνοντας, σύµφωνα µε την Κωστούλα – Μακράκη (2011), η Εκπαίδευση 

για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη βρίσκεται µέσα στο πεδίο των γνωστικών 
εκπαιδευτικών αντικειµένων µε επιθετικό προσδιορισµό και δεν αποτελεί 
µετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και µόνο, κάτι που θέτει σαφείς 
περιορισµούς. Όπως αναφέρει και σύµφωνα µε U.N.E.P. (2008), η εκπαίδευση 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι µια έννοια που πηγαίνει πιο µακριά από την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Είναι η εκπαιδευτική διαδικασία επίτευξης της 
ανθρώπινης ανάπτυξης µε έναν περιεκτικό, ίσο και ασφαλή τρόπο. 
Περιλαµβάνει την εκπαίδευση για την εξάλειψη της φτώχειας, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, τη διαφυλική ισότητα, την πολιτισµική ετερότητα, τη διεθνή 
κατανόηση, την ειρήνη και πολλά άλλα. 
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3.4. Εκπαίδευση για όλους 

Η εκπαίδευση για όλους education for all αναφέρεται στον 
εγγραµµατισµό (αλφαβητισµό, βασική εκπαίδευση), στις βασικές ανάγκες 
µάθησης στα σχολεία, και στο δικαίωµα στην εκπαίδευση. Αντίθετα, η 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) υπερβαίνει τον 
εγγγραµµατισµό (ή τουλάχιστον δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυτόν) και την 
τυπική εκπαίδευση. Είναι λιγότερο τυπική και περιλαµβάνει την εκτεταµένη 
δια βίου µάθηση-εκπαίδευση (κοινωνικό επίπεδο, συστήµατα και 
οργανώσεις). Εντούτοις, η Ε.Α.Α. εξυπηρετεί την επανακατεύθυνση των 
προγραµµάτων σπουδών. Εµπλέκονται και άλλα Υπουργεία, εκτός του 
Παιδείας-∆ια βίου Μάθησης, όπως του Περιβάλλοντος, Γεωργίας κ.λπ. Η 
International Encyclopedia of Education (1994) ορίζει τον εγγγραµµατισµό ως 
την είσοδο στη χρήση µιας γραφής (ή ενός κειµένου) για έναν συγκεκριµένο 
σκοπό ή πεδίο. Είναι αξιοσηµείωτο πως η ανάγνωση και η γραφή 
παρουσιάζονται τόσο συχνά ως ένα ενοποιηµένο σύνολο. Υπάρχουν πολλά 
άτοµα που µπορούν να διαβάσουν άψογα, αλλά δεν µπορούν να χειριστούν 
τη γραφή αποτελεσµατικά. Αν κάποιος γράφει, µπορεί και να διαβάζει όµως 
δεν συµβαίνει απαραίτητα και το αντίθετο. Η εγγράµµατη κατάσταση νοείται 
ως µια ατοµική δεξιότητα, εκµάθηση ή αλλιώς απόκτηση εκ µέρους ενός 
ατόµου της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης. Η εγγραµµατοσύνη ή 
γραµµατισµός (literacy) αποτελεί ένα κατεξοχήν κοινωνικό θεσµό, ένα 
περίπλοκο φαινόµενο που συνδέει και συνδυάζει πολλαπλές πολιτισµικές, 
κοινωνικές, ιστορικές και γνωστικές πλευρές. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό 
από τους επιστήµονες στο χώρο του γραµµατισµού (literacy studies) ότι η 
κάθε εποχή καθορίζει µε διαφορετικό τρόπο την έννοια και το περιεχόµενο 
του γραµµατισµού της. Κάθε ορισµός, όµως, ως δηµιούργηµα συγκεκριµένης 
κοινωνίας και συγκεκριµένων ιστορικών συνθηκών, δεν θεωρείται αρκετά 
ικανοποιητικός σε µεταγενέστερες εποχές. ∆ιαφορετικά εννοούσαµε το 
γραµµατισµό και τον εγγράµµατο πολίτη την εποχή του µεσαίωνα και αλλιώς 
τον αντιλαµβανόµαστε σήµερα.  
Ο γραµµατισµός, ως πολυδιάστατη έννοια, εµπλέκεται τόσο σε 

κοινωνικούς θεσµούς όσο και σε πρακτικές της καθηµερινής ζωής του µέσου 
ανθρώπου (γεγονότα γραµµατισµού lite racy events). Οι διάφορες πλευρές 
του οδήγησαν στο να κατονοµασθούν διαφορετικές µορφές γραµµατισµού 
(πολυ γραµµατισµοί multiliteracies), µε αποτέλεσµα κάποιοι να µιλούν για 
την ύπαρξη όχι ενός και µοναδικού γραµµατισµού αλλά περισσότερων. Έτσι, 
συναντώνται οι όροι: γραµµατισµός του περιβάλλοντος (environmental 
literacy), των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (media literacy), o πολιτικός 
γραµµατισµός (political literacy), o γραµµατισµός των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (computer literacy) κ.ά.  
Στη σηµερινή εποχή γραµµατισµός δεν είναι απλώς και µόνον η 

ικανότητα να κατέχει γνώσεις, είναι η ικανότητα ελέγχου του περιβάλλοντος, 
µε την ευρεία έννοια του όρου, και η ενασχόληση µε τα προβλήµατα µε 
τρόπο ορθολογικό. Ο κριτικός γραµµατισµός (critical literacy), επιπλέον, 
καθιστά τα άτοµα ικανά να συµµετέχουν στην πολιτιστική, πολιτική και 
οικονοµική ζωή της κοινωνίας τους, στο γίγνεσθαι µε διαφορετικά λόγια. 
Ακόµη περισσότερο, τους δίνει τη δύναµη να την αλλάξουν. Από την άποψη 
αυτή το να είσαι εγγράµµατος ισοδυναµεί µε το να είσαι πολιτικά 
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χειραφετηµένος, µε την ευρύτερη και ουσιαστικότερη έννοια του όρου. 
Ενώ η Ε.Α.Α. ενδιαφέρεται για τη µετάβαση προς µια περισσότερο 

αειφορική κοινωνία µε την αλλαγή των στάσεων, των αξιών και των δράσεων, 
η εκπαίδευση για όλους, ακόµα διαµορφώνεται πρός ένα υπόδειγµα 
ανάπτυξης, προκειµένου να µειωθεί η ένδεια (πίνακας 7). Η Ε.Α.Α. µπορεί να 
παράσχει ένα πλαίσιο για να συγκεντρώσει τις ανησυχίες και τις ατζέντες που 
αφορούν την ανάπτυξη και το περιβάλλον.  
Η σχέση µεταξύ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και της 

εκπαίδευσης για όλους διερευνήθηκε περαιτέρω µέσω µιας µελέτης των Ros 
Wade & Janneth Parker (2008:4), που δείχνει ότι αυτές είναι ευδιάκριτες 
αλλά και επικαλυπτόµενες. 

 

Πίνακας 7. Εκπαίδευση για Όλους-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
Πηγή: (Wade & Parker 2008: 1). 

Εκπαίδευση για 
Όλους 

Εκπαίδευση για 
Όλους/Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη 

Βασική εκπαίδευση 
και εγγραµµατισµός. 
∆ιαθέσιµη σε όλους 

τους 
εκπαιδευόµενους, 
ιδιαίτερα εκείνους 

που έχουν 
αποκλεισθεί από την 
ποιοτική βασική 
εκπαίδευση. ¶ 

∆έσµευση για ποιοτική 
εκπαίδευση. Προώθηση 

των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, ειδικά της 
ισότητας των δυο φύλων 
και των δικαιωµάτων των 
περιθωριοποιηµένων 
ατόµων. Επαγρύπνιση 

για βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής, 
µείωση της ένδειας, 
βελτίωση της υγείας. 
Βαρύτητα στην αρχική 
εκπαίδευση. Συµµετοχή 
όλων στην εκπαίδευση 

και ανάπτυξη 
(κυβέρνηση, κοινωνία 
πολιτών οργανώσεις, 
ιδιωτικός τοµέας, 

κοινότητες και άτοµο). 
Περιλαµβάνει τη µη 
τυπική εκπαίδευση. 

Ευρύτεροι σκοποί πέρα 
από την εκπαίδευση. 

Σχετικότητα και βαρύτητα 
για όλους µέσα ή έξω από 

προγραµµατισµένες 
δραστηριότητες µάθησης, 
συµπεριλαµβανοµένων και 

εκείνων των 
δραστηριοτητων που 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση 
µέσα στις κοινωνίες όπου ο 

καταναλωτισµός 
υπερισχύει. Έµφαση σε 

βασικές αξίες, διαδικασίες 
και συµπεριφορές ως 

τµήµα της όλης 
µαθησιακής διαδικασίας. 
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Η εκπαίδευση για όλους αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω οικοδόµηση 

κοινωνιών που να εστιάζουν στα δικαιώµατα, στην ενδυνάµωση και ανάπτυξη. 
Η Ε.Α.Α. ενισχύει τις προσπάθειες της εκπαίδευσης για όλους µε την αλλαγή 
των επικρατουσών αντιλήψεων, των δοµών και του περιεχόµενου της 
εκπαίδευσης. Είναι διεπιστηµονικής φύσης και εστιάζει στην κριτική σκέψη 
και τη δια βίου µάθηση. Επιπλέον η Ε.Α.Α. δίδει έµφαση σε αξίες όπως η 
ειρήνη, η ισότητα, ο σεβασµός για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ισότητα, το 
περιβάλλον και η πολιτιστική ποικιλοµορφία, που είναι βασικά συστατικά 
βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης (Wade & Parker 2008: 1). ¶ 
Υπάρχει µια επικάλυψη και πιθανή σύµπραξη (συνέργεια) µεταξύ της 

Ε.Α.Α. και της εκπαίδευσης για όλους. Και οι δύο µπορούν να έχουν µια 
κοινή ατζέντα, βασισµένη στην ποιοτική «εκπαίδευση για όλους» (Pigozzi 
2003), στα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προώθηση περισσότερο αειφόρων 
κοινωνιών. Οι ήδη καθιερωµένοι µηχανισµοί και οι εκπαιδευτικές δοµές της 
εκπαίδευσης για όλους, θα µπορούσαν να είναι µια σηµαντική εισροή για την 
Ε.Α.Α. Η εκπαίδευση για όλους µπορεί να βελτιωθεί από τις συµπράξεις και 
τις συνεργασίες µε την Ε.Α.Α., ειδικά µε τις µη Μ.Κ.Ο. Τούτο µπορεί να 
οδηγήσει στη διάδοση/ανταλλαγή µηχανισµών, και διαδικασιών, δοµών και 
αντιλήψεων, προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και η 
αποδοτικότητα τους.  
Η ∆ιακήρυξη της Βόννης αναγνωρίζει τη σηµασία της Ε.Α.Α. στο 

µετασχηµατισµό της τυπικής εκπαίδευσης. Οι αρχές της Ε.Α.Α. φαίνεται να 
έχουν την ίδια σηµασία (έννοια) για όλες τις χώρες και τους πολιτισµούς. Η 
ενίσχυση της Ε.Α.Α., είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος να προωθηθεί η 
ποιότητα της διδασκαλίας και της µάθησης. Η ∆ιακήρυξη της Βόννης 
υπογραµµίζει ότι η βελτίωση της Ε.Α.Α., απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις σε 
διαφορετικά πλαίσια και ότι υπάρχει µια σαφής ανάγκη και για 
αναπτυγµένες και για αναπτυσσόµενες χώρες, κοινωνία πολιτών και διεθνών 
οργανισµών, για να προάγουν την Ε.Α.Α., προκειµένου να επιτευχθεί 
ποιοτική εκπαίδευση, ειδικότερα όσον αφορά την ενίσχυση των δεσµών 
µεταξύ της Ε.Α.Α. και της εκπαίδευσης για όλους, µέσα σε µια λογική και 
συστηµική προσέγγιση (U.N.E.S.C.O., 2009).  
Η προώθηση µιας βιωµατικής και συµµετοχικής κοινωνικής µάθησης 

(Wals, 2007), µπορεί να οδηγήσει σε µια µετάβαση από τη µεταδιδόµενη 
εκπαίδευση σε µετασχηµατιστική εκπαίδευση που περιλαµβάνει τα στοιχεία 
της διορατικότητας, του στοχασµού, της µάθησης έξω από το σχολείο, καθώς 
και τη µάθηση µέσω των θεµάτων αειφορικότητας. Τούτο µπορεί να 
επιτευχθεί από την εφαρµογή της Ε.Α.Α. στα σχολεία µέσω µιας σειράς 
περιφερειακών αξόνων, µε µια συστάδα συνεργαζόµενων σχολείων και µε την 
εµπλοκή τριτοβάθµιων ιδρυµάτων, άλλα και της κεντρικής εξουσίας και των 
µη κυβερνητικών οργανώσεων (CEE 2007:68).  
Μερικές εντάσεις µεταξύ τους προκύπτουν αναµφισβήτητα επειδή η 

Ε.Α.Α. έχει µια ευρύτερη ατζέντα από την εκπαίδευση για όλους, καθώς 
ενδιαφέρεται να κινηθεί προς µια περισσότερο αειφορική κοινωνία, µε την 
αλλαγή των στάσεων, των αξιών και των δράσεων. Προάγει και απαιτεί τον 
κριτικό στοχασµό από όλα τα ιδρύµατα διδασκαλίας και µάθησης και από τα 
άτοµα στη συµπεριφορά τους, τις δράσεις και τις υποχρεώσεις τους και στον 
τρόπο που αυτά επηρεάζουν την αειφορικότητα. Είναι επίσης αλήθεια ότι 
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πολλοί επαγγελµατίες της Ε.Α.Α. συµµετέχουν σαφώς στον κρίσιµο στοχασµό 
του προγράµµατος σπουδών και της παιδαγωγικής. Η εκπαίδευση για όλους 
επειδή εµπλέκει (υιοθετεί) περισσότερο την παραδοσιακή µορφή 
εκπαίδευσης, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως λιγότερο στοχαστική και 
παιδαγωγική. Η Ε.Α.Α. συχνά ακόµη αντιλαµβάνεται το υπόδειγµα της 
ανάπτυξης, ως ένα δρόµο στην ανάπτυξη, µέσω της αντίθεσης, ανάπτυξης 
ερωτηµάτων και την υπόθεση ότι οι τρέχουσες κυρίαρχες µορφές ανάπτυξης 
είναι απαραιτήτως αναπόφευκτες και επιθυµητές. Από την άποψη αυτή, η 
Ε.Α.Α. είναι πιό διεκδικητική από την εκπαίδευση για όλους (Wade & Parker 
2008:6).  

 
 

3.5. Αειφόρο σχολείο 

Ένας κύριος στόχος όλων των µορφών της εκπαίδευσης για την αειφορία, 
είναι η δηµιουργία του αειφόρου σχολείου12 sustainable school. Το οποίο 
συνιστά µια καινοτοµία στις δοµές του σύγχρονου εκπαιδευτικού 
συστήµατος, αλλά κι ένα πεδίο ανεξερεύνητο σε αρκετές όψεις και διαστάσεις 
του . Τα αειφόρα σχολεία είναι µια στρατηγική για την ανανέωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς µέσα από προγραµµατισµένες 
παρεµβάσεις και δράσεις τα σχολεία αναπτύσσουν πολιτικές και πρακτικές 
προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Βασική ιδέα είναι η ουσιαστική 
συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων στη σχολική κοινότητα (σύλλογος 
διδασκόντων, µαθητές, σύλλογος γονέων, τοπικοί φορείς) σε θέµατα 
διαχείρισης περιβαλλοντικών θεµάτων και ουσιαστικής συµβολής του 
καθενός.  
Κάθε σχολείο έχει έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο για να γίνει αειφόρο. Οι 

παράγοντες που καθορίζουν την πορεία αυτή περιλαµβάνουν το περιβάλλον 
του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, την τοπική κοινότητα, τις 
συνεργασίες που µπορούν να αναπτυχθούν, τα περιβαλλοντικά θέµατα που 
καθορίζονται ως προτεραιότητες και τους τρόπους µε τους οποίους οι 
προτεραιότητες αυτές µετασχηµατίζονται σε µάθηση και ενσωµατώνονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αειφόρα σχολεία σίγουρα δεν είναι η µοναδική 
πρόταση για να επιτευχθεί η αειφορία. ∆εν είναι η συνολική απάντηση για 
την επίτευξη του αειφόρου µέλλοντος. Σίγουρα όµως είναι ένα σηµαντικό 
βήµα στη σωστή κατεύθυνση και συµβάλλουν δυναµικά στην ανανέωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις χώρες όπου έχουν ήδη εφαρµοστεί, 
Ηνωµένο Βασίλειο, και Αυστραλία, η αξιολόγηση κατέδειξε ότι τα «αειφόρα 
σχολεία» είναι η καταλληλότερη στρατηγική για την ανανέωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη µιας ποιοτικής εκπαίδευσης, της 
εκπαίδευσης για την αειφορία. Τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη 
κάνουν το εγχείρηµα βιώσιµο, όµως και τα κοινωνικά οφέλη είναι σηµαντικά. 
Τέθηκαν νέες βάσεις στις έννοιες µαθητής, εκπαιδευτικός και µέλος της 
κοινωνίας, αναδείχθηκαν ή καλλιεργήθηκαν ηγετικές δεξιότητες στους 
µαθητές, αναπτύχθηκαν οι κοινωνικές σχέσεις, η αυτοεκτίµηση και η 

                         
12 Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται και ο όρος οικολογικό σχολείο 
ecological school το οποίο αναφέρεται κυρίως στο ενεργειακό του 
αποτύπωµα και στην εξοικονόµηση νερού.  Επίσης αναφέρονται και άλλοι 
σχετικοί όροι ανάλογα µε την κουλτούρα της κάθε χώρας. 
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κοινωνική ευθύνη. Οι σχολικές κοινότητες ανέπτυξαν σχέδια εργασίας που 
επέτρεψαν την από κοινού δράση µε την κοινότητα, οδήγησαν σε νέες 
ευκαιρίες και καταξίωσαν τα σχολεία στις τοπικές κοινωνίες.(Gough, 2002). 
Η καινοτοµία αυτή άλλαξε την κουλτούρα των σχολείων που συµµετείχαν και 
οδήγησε τη σχολική κοινότητα να ζει και να συνεργάζεται στην κατεύθυνση 
της αειφορίας, µε πολυάριθµα και µακροπρόθεσµα οφέλη για τα σχολεία και 
τις τοπικές κοινωνίες (Armstrong & Bottomley, 2003) 
Τα αειφόρα σχολεία προσφέρουν µια δυναµική και ζωντανή γνώση για το 

περιβάλλον γιατί σχεδιάζοντας τα γνωστικά τους αντικείµενα πάνω σε 
πραγµατικές καταστάσεις πέτυχαν να τα αναβαθµίσουν και να αυξήσουν το 
βαθµό σηµαντικότητας τους. Η δυνατότητα να συµµετέχουν οι µαθητές στην 
εκπαίδευσή τους µε ενθουσιασµό και ενδιαφέρον για θέµατα που αφορούν 
την αειφορία είναι το πιο σηµαντικό επίτευγµα των αειφόρων σχολείων 
(O.F.S.T.E.D., 2003). Σύµφωνα µε την Παπαδηµητρίου (2009), αειφόρο 
σχολείο είναι το σχολείο που προωθεί την αειφορία µέσα στο 
σχολείο.·Υιοθετείται δηλαδή η πρακτική «προσέγγιση του όλου σχολείου», 
πρακτική που έχει ακολουθηθεί και ακολουθείται για πολλά θέµατα στο 
σχολείο όπως για θέµατα υγείας, ρατσισµού, επιθετικότητας και βίας. Ο όρος 
«το όλο σχολείο» δεν σηµαίνει απλά τη συµµετοχή όλων των τάξεων του 
σχολείου σε ένα πρόγραµµα ή µια δραστηριότητα αλλά πολύ περισσότερα. 
Αφορά ταυτόχρονα παράγοντες όπως: 
� Το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου και τις διαδικασίες διδασκαλίας 
και µάθησης 

� Την οργάνωση, την κουλτούρα και το περιβάλλον του σχολείου 
� Τις σχέσεις µε την ευρύτερη κοινότητα και διάφορους φορείς 

 
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Australian Research Institute in Education for 

Sustainability (A.R.I.E.S.), τα χαρακτηριστικά του αειφόρου σχολείου πρέπει 
να είναι: 
� Η διοίκηση του σχολείου να θέτει την αειφορία στο επίκεντρο των σχεδίων 
και των πρακτικών του σχολείου. 

� Η συµµετοχή όλου του σχολείου στην ανάληψη δράσης και σχεδίων 
βελτίωσης. 

� Η αµοιβαία συνεργασία µε την οικογένεια, την τοπική κοινωνία και άλλες 
οµάδες. 

� Οι συµµετοχικές διαδικασίες µάθησης που καλλιεργούν δεξιότητες των 
µαθητών και ικανότητες ώστε να γίνουν αποτελεσµατικοί πολίτες. 

� Η ενσωµάτωση της εκπαίδευσης για αειφορία σε όλα τα επίπεδα των 
προγραµµάτων. 

� Το «κρυφό πρόγραµµα» (hidden curriculum) να αντανακλά µηνύµατα 
κλειδιά και ιδέες που υποστηρίζονται από το διδασκόµενο πρόγραµµα. 

� Η συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών 
και γενικά των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. 

� Το «πρασίνισµα» του σχολείου και του περιβάλλοντος του 
� Η λειτουργία των τάξεων µέσα αλλά και έξω από τα σύνορα του σχολείου. 
� Η µείωση των οικολογικών ιχνών του σχολείου (µέσα από την 
κατανάλωση φυσικών πόρων και βελτιώσεων του περιβάλλοντος). 

� Ο συνεχής έλεγχος, η ανάδραση και η αξιολόγηση των πορειών που 
δίνουν πληροφορίες για µελλοντικές δράσεις. Το σχολείο δεν είναι µόνο 
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ένα κέντρο µάθησης αλλά επίσης και ένας µαθαίνων οργανισµός από 
µόνος του. 

� Η έρευνα από τους εκπαιδευτικούς που ενθαρρύνει αναστοχαστική 
πρακτική που προωθεί τη βελτίωση. 
 
Σύµφωνα µε την Κωστούλα-Μακράκη (2010), ένα σχολείο χαρακτηρίζεται 

ως βιώσιµο σχολείο, εφόσον: 
� Η διοίκηση του σχολείου θέτει τη βιωσιµότητα ως αναπόσπαστο 
µέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής και προγραµµατισµού του.  

� Υπάρχει αµοιβαία συνεργασία µεταξύ σχολείου, οικογένειας και 
τοπικής κοινωνίας.  

� Εστιάζει σε συµµετοχικές µαθησιακές προσεγγίσεις οι οποίες 
προάγουν δεξιότητες και ικανότητες των µαθητών για κριτική 
σκέψη, αναστοχασµό, διαπολιτισµική κατανόηση, ενσυναίσθηση13 
(empathy), συµµετοχή και δράση. 

� Ενσωµατώνει τους πυλώνες (περιβάλλον, κοινωνία, οικονοµία και 
πολιτισµός) της εκπαίδευσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη σε όλο το 
φάσµα του αναλυτικού σχολικού προγράµµατος.  

� Το λανθάνον πρόγραµµα αντανακλά τα βασικά µηνύµατα και τις 
ιδέες που υποστηρίζονται από το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα.  

� Ενισχύει τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
των διοικητικών οργάνων του σχολείου.  

� Ενσωµατώνει ολιστικές και συστηµικές προσεγγίσεις στην 
εκπαίδευση για τη βιωσιµότητα.  

� ∆ίνει έµφαση στη διασύνδεση των µαθησιακών δραστηριοτήτων µε 
την τοπική κοινωνία.  

� Ενσωµατώνει δραστηριότητες για τον έλεγχο του οικολογικού 
αποτυπώµατος του σχολείου, το οποίο συµπεριλαµβάνει όλες τις 
διαστάσεις της βιώσιµης ανάπτυξης.  

� Ενσωµατώνει τη συµµετοχική έρευνα δράσης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και τη µετατροπή των εκπαιδευτικών σε ερευνητές και 
φορείς εκπαιδευτικής και κοινωνικής αλλαγής.  

 
Σύµφωνα µε τον Μακράκη (2010), το βιώσιµο σχολείο θα είναι το σχολείο 

που θα καλλιεργεί τις συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, την 
περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση, την κοινωνική αλληλεγγύη 
και την ικανότητα δράσης. Το αειφόρο σχολείο λειτουργεί ως µία κοινότητα 
µάθησης και δράσης εκφράζοντας την οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική, 
ηθική και οικολογική βιωσιµότητα. Η όλη λειτουργία του βιώσιµου σχολείου 
οργανώνεται γύρω από θέµατα αειφόρου ανάπτυξης, κυρίως τοπικού 
ενδιαφέροντος µε πλανητική διάσταση. ∆ίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να 
συνειδητοποιήσουν πως τα διάφορα νοήµατα δεν είναι µια σταθερά αλλά ένα 
προϊόν διαπραγµάτευσης, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σχέση ανάµεσα στη 
σχολική και την κοινωνική γνώση και δράση. ∆ηµιουργεί ακόµη το πλαίσιο 
συµµετοχικής δηµοκρατίας, µέσα στο οποίο οι µαθητές συνειδητοποιούν ότι 
δεν είναι µόνο αυτόνοµα άτοµα αλλά είναι και µέλη οµάδων έναντι των 
οποίων έχουν δεσµεύσεις, υποχρεώσεις αλλά και δικαιώµατα. Καλλιεργεί 
                         
13 Αποτελεί πολυδιάστατο ψυχολογικό κατασκεύασµα, έχει να κάνει µε τον βαθµό εισχώρησης στο 
πρόβληµα του άλλου. 
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συλλογικές µορφές κοινωνικής οργάνωσης της τάξης, οι οποίες προωθούν 
κοινωνικές δεξιότητες και δηµοκρατικές στάσεις και διαδικασίες οι οποίες 
συντελούν στην ενεργή συµµετοχή των µαθητών στα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά προβλήµατα.  
Επιπλέον το αειφόρο σχολείο, εισάγει ένα µοντέλο, που βασίζεται στην 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών µέσα από τη συνεργασία µε άλλους 
συναδέλφους, µέσω της οποίας µοιράζονται επαγγελµατικές εµπειρίες και 
ιδέες, µάθηση του ενός από τον άλλον και συνεργασία για την επίλυση 
προβληµάτων και θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. Προτείνει δηλαδή την 
επαγγελµατική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών µέσα σε ένα πλαίσιο έρευνας 
δράσης (Παπαδηµητρίου, 2009:9-12). Ορισµένες µεθοδολογικές αρχές 
ενσωµάτωσης της αειφορίας στην εκπαίδευση παρουσιάζονται στον πίνακα 8.  

Ζητήµατα που προέκυψαν στην παγκόσµια διάσκεψη της U.N.E.S.C.O. 
(Γερµανία, 31/3 -2/4 2009), σχετικά µε την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη, ήταν οι έννοιες των οικολογικών σχολείων και των αειφορικών 
σχολείων (εργαστήριο 19). Οι συζητήσεις κατέδειξαν την ανησυχία για τη 
σχέση µεταξύ παιδαγωγικών και «αρχιτεκτονικών» σχεδίων δράσης των 
σχολείων. Ενώ τα οικολογικά σχολεία εστίασαν στη φυσική αειφορικότητα των 
σχολικών κατασκευών, ειδικά τα σχολεία στο βόρειο ηµισφαίριο, τα 
αυτοαποκαλούµενα αειφορικά σχολεία προσπάθησαν να συνδέσουν το 
περιβαλλοντικά ορθό αρχιτεκτονικό σχέδιο οργάνωσης µε ένα πολιτικά ορθό 
παιδαγωγικό σχέδιο δράσης. Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 
ενισχύει τα στοιχεία και χαρακτηριστικά της ποιοτικής διδασκαλίας/µάθησης 

Πίνακας 8. Μεθοδολογικές αρχές ενσωµάτωσης της αειφορίας στην 
εκπαίδευση, Πηγή: Wals & Dreyfous (2000) 

 

Αρχή Περιγραφή Παραδείγµατα 

Συνολική 
εµπλοκή 

Ενθάρρυνση της άµεσης 
εµπειρίας του πραγµατικού 

κόσµου 

Παρατήρηση και 
παρακολούθηση φαινοµένων 

∆ιαχείριση µιας 
(προβληµατικής) κατάστασης 

∆ιαφοροποίηση 
των µορφών 
µάθησης 

Ευαισθησία σε µια ποικιλία 
τρόπων µάθησης 

Ποικιλία διδακτικών µεθόδων 
Αναστοχασµός της διαδικασίας 

µάθησης µαζί µε τον 
εκπαιδευόµενο 

Ενεργός 
συµµετοχή 

Ανάπτυξη µέσω της χρήσης 
των γνώσεων και των ιδεών 

των εκπαιδευόµενων 

Επιδίωξη έκφρασης των ιδεών 
και συναισθηµάτων των 

εκπαιδευόµενων 
Γνωµοδότηση των 

εκπαιδευόµενων για το 
περιεχόµενο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η αξία της 
εκτίµησης 

Έκθεση των εκπαιδευόµενων 
σε εναλλακτικούς τρόπους 
γνώσης και µεταβίβασης 
αξιών µε αντιπαράθεση. 

Παροχή της δυνατότητας στους 
εκπαιδευόµενους να 

εκφράσουν τις αξίες τους 
∆ηµιουργία ενός ασφαλούς και 

ανοικτού εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος 

Ισορροπία του Ενδυνάµωση µέσω της Συσχέτιση ζητηµάτων 
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Αρχή Περιγραφή Παραδείγµατα 

«εγγύς» και του 
«µακρόθεν» 

κατάδειξης ότι «απόµακρα» 
ζητήµατα µπορεί να έχουν 
τοπικές εκφράσεις που 
κάποιος µπορεί να 

επηρεάσει 

αειφορίας µε καθηµερινά 
ζητήµατα 

Παραδείγµατα οµάδων που 
αντιµετώπισαν επιτυχώς 

ζητήµατα του πλανητικού και 
του τοπικού περιβάλλοντος 

Περιπτωσιολογι

κή προσέγγιση 

∆ιερεύνηση του νοήµατος 
διαµέσου της σε βάθος 

µελέτης µιας περίπτωσης και 
συναγωγή συµπερασµάτων 
µεταφέρσιµων σε άλλες 

περιπτώσεις 

Ανάθεση σε διαφορετικούς 
εκπαιδευόµενους της 

διερεύνησης µιας περίπτωσης 
από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες και σύνθεση των 
διαφορετικών οπτικών 

Η κοινωνική 
διάσταση της 
µάθησης 

Σύγκριση των ιδεών, 
εµπειριών και 

συναισθηµάτων του 
εκπαιδευόµενου µε αυτές 

άλλων διαµέσου κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης 

Συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων 

Αντιµετώπιση διενέξεων 
Παρακίνηση της ευελιξίας και 

της ανοικτής σκέψης 

Μάθηση για 
δράση 

Ολοκλήρωση της δράσης στη 
διαδικασία της µάθησης 

Ανάπτυξη από τους 
εκπαιδευόµενους των δικών 
τους τρόπων δράσης και 
υλοποίηση της δράσης 

Μελέτη των τρόπων δράσης 
άλλων ατόµων υπό 

διαφορετικές συνθήκες - άλλες 
περιπτώσεις 

 
όπως είναι το φυσικό περιβάλλον του σχολείου (περιοχές αναψυχής, 

τάξη, καφετερία, πράσινες περιοχές, πολιτιστικές δραστηριότητες, υγιεινή, 
παροχή νερού, υγιή τρόφιµα), το κοινωνικό περιβάλλον (που αξιολογεί την 
κουλτούρα των µαθητών), οι σύνδεσµοι µε τη σχολική κοινότητα και οι 
διαπολιτισµικές προσεγγίσεις. Οι συζητήσεις στη Βόννη ανέδειξαν ότι στα 
περισσότερα αειφόρα σχολεία υπάρχει µια ανελαστικότητα των 
προγραµµάτων σπουδών και των επίσηµων συστηµάτων εξέτασης, τα οποία 
παρακωλύουν τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία των εκπαιδευτικών στη 
διδασκαλία/µάθηση.  
Για την ανάπτυξη και δηµιουργία δεικτών της αειφορίας στην 

εκπαίδευση, απαιτούνται ορισµένα στάδια (βήµατα). Σύµφωνα µε τους Horst 
Rode & Gerd Michelsen, (2008:19-33), βλέπε παρακάτω διάγραµµα 8, το 1ο 
βήµα είναι ο ορισµός συναρτήσεων για τους δείκτες. Στην αρχή της 
ανάπτυξης και εφαρµογής ενός δείκτη, πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία στην 
παρακολούθηση της οργάνωσης των συνθηκών για την αειφόρο ανάπτυξη σε 
τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η παρατήρηση της εφαρµογής και διάδοσης και 
η υποστήριξη εκπαιδευτικών θέσεων απο τις επιδράσεις τους.  
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∆ιάγραµµα 8. Βήµατα κατασκευής και εφαρµογής δεικτών αειφορίας στην εκπαίδευση 

(Rode, H. & Michelsen,G., 2008) 
Το 2ο βήµα επικεντρώνεται στον προσδιορισµό των στόχων που πρέπει να 

επιτευχθούν και τα κριτήρια για την επιτυχία της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς 
και την πορεία των στοιχείων που απαιτούνται για τη επίτευξη αυτών των 
στόχων. Από αυτούς τους γενικούς στόχους και τα κριτήρια επιτυχίας, 
µπορούν να δηµιουργηθούν πιο εξειδικευµένοι στόχοι και κριτήρια για 
ατοµικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτό το βήµα 
επίσης παρέχει το πλαίσιο για ρύθµιση των στόχων και µετρά την επιτυχία 
των ατοµικών εκπαιδευτικών µετρήσεων και δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη των 
δεικτών, λαµβάνει χώρα παράλληλα µε τον ορισµό των στόχων και των 
κριτηρίων επιτυχίας.  
Στο 2ο βήµα έχουν ορισθεί πλήρως οι στόχοι και τα κριτήρια επιτυχίας, 

ενώ στο 3ο βήµα έχουν τεθεί οι δείκτες. Το αποτέλεσµα είναι µια ασφαλής και 
διαφοροποιηµένη αξιολόγηση του σταδίου ανάπτυξης, φθάνοντας µέσω της 
αειφόρου ανάπτυξης µε αξιολόγηση των στόχων που διατυπώθηκαν στο 2ο 
βήµα. Άν οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, προσδιορίζονται ασθενή σηµεία και 
προβληµατικές διαδικασίες. Το 4ο βήµα περιλαµβάνει την κριτική εξέταση 
και πιθανά την διαφοροποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν για τους 
στόχους, τα κριτήρια επιτυχίας και τα στοιχεία των διαδικασιών. Αυτό το 
βήµα είναι καθοριστικό για την τροποποίηση των στόχων, των κριτηρίων 
επιτυχίας και των στοιχείων της διαδικασίας. Αν κατά γενική οµολογία οι 
στόχοι δεν επετεύχθηκαν, ξαναρχίζουµε από το 2ο βήµα.  
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Όσα σχολεία επιθυµούν να έρθουν αντιµέτωπα µε την πρόκληση της 
πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος προώθησης της Ε.Α.Α. αειφόρων 
σχολείων, και των οποίων προτείνεται να πληρούν ορισµένα κριτήρια 
ποιότητας, από τα οποία µερικά από αυτά αναφέρονται από τις Αγγελίδου, 
Ε., Κρητικού, Ε., (2010):  

• Να εµπλέκουν την κοινότητα ως πηγή µάθησης και χώρο 
δράσης  

• Να αφιερώνουν τον πρώτο µήνα κάθε νέας σχολικής χρονιάς 
στον προγραµµατισµό των projects και την οικοδόµηση 
σχέσεων της σχολικής κοινότητας.  

• Να εξασφαλίζουν και να παραχωρούν κατάλληλο σχολικό 
χρόνο για την ανάπτυξη προβληµατισµού και διεξαγωγής 
έρευνας των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, να αναπτύσσουν κριτήρια ποιότητας και να τα 
χρησιµοποιούν για εσωτερική αξιολόγηση  

• Οι αλλαγές που συµβαίνουν στο σχολείο και την τοπική 
κοινωνία να εκλαµβάνονται ως ευκαιρίες για διδασκαλία και 
µάθηση καθώς και ως αφορµή για τη συµµετοχή και τη λήψη 
απόφασης.  

• Να προβαίνουν σε τακτικό περιβαλλοντικό έλεγχο της σχολικής 
µονάδας και να επιδιώκουν να αποτελέσουν παράδειγµα 
προσεκτικής διαχείρισης των πόρων. Επίσης θα πρέπει να 
διαχέουν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών τους στην 
κοινότητα.  

• Η σχολική ατµόσφαιρα θα πρέπει να διαµορφώνεται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί την ελεύθερη έκφραση ιδεών και 
προτάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών.  

Να µειώνουν το οικολογικό αποτύπωµα του σχολείου µε την κατάλληλη 
επιλογή-χρήση-αξιοποίηση των πόρων, προάγοντας υγιή πρότυπα ζωής. Να 
ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή όλων των µελών της σχολικής 
κοινότητας και όσο δυνατόν περισσότερων πολιτών της ευρύτερης 
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4.1. Περιβάλλον 

Το περιβάλλον environment έχει αναδειχθεί σήµερα, σε έννοια-κλειδί 
για τον άνθρωπο, λόγω της καθοριστικής σηµασίας που έχει για την 
επιβίωσή του, καθώς συνδέεται µε την έννοια του, σε επίπεδο οικολογικό, 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό. Η έννοια «περιβάλλον» 
παρουσιάζει δυσκολίες εννοιολογικού προσδιορισµού, γιατί είναι 
εξαιρετικά σύνθετη µε αποτέλεσµα να παραµένει ασαφής. Αποδίδει µια 
πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική κατάσταση όπου πάρα πολλοί 
παράγοντες (φυσικοί, χηµικοί, βιολογικοί, κοινωνικοί και πολιτισµικοί) 
δρούν συγχρόνως και συνδυαστικά στο χώρο και στο χρόνο. Από την άλλη 
πλευρά, τα διαφορετικά επιστηµονικά πεδία ορίζουν και πραγµατεύονται 
το περιβάλλον, στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειµένου, 
χρησιµοποιώντας τα δικά τους µεθοδολογικά εργαλεία. Έτσι, πρύπτουν 
διαφορετικοί ορισµοί της έννοιας του, λόγω της εξέτασης από διαφορετική 
οπτική κάθε φορά. Επιπλέον, οι χρήσεις και οι σηµασίες του, 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ατόµων. 
Εξάλλου γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης του περιβάλλοντος µέσα από 
επιθετικούς προσδιορισµούς, όπως:φυσικό, ανθρώπινο, ζωικό, φυτικό, 
ανθρωπογενές, αγροτικό, ατµοσφαιρικό, τεχνητό, υδάτινο, δασικό, 
διαστηµικό, κοινωνικό, πολιτικό, κοσµικό, πολιτισµικό, κ.λπ. Όµως τα 
όρια του περιβάλλοντος είναι κυµαινόµενα, καθώς αυτό περιλαµβάνει ή 
όχι κάποια στοιχεία, ανάλογα κάθε φορά µε την οπτική θεώρησης του.  
Κατά τον Μπαµπινιώτη (2002), το περιβάλλον είναι: οι φυσικές, 

τεχνητές ή/και κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες ζει και αναπτύσσεται 
κανείς. Από τη νοµική οπτική, από το άρθρο 1 του Ν.1650/1986 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α' 160), ορίζεται ως περιβάλλον το 
σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την 
ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική 
παράδοση και τις αισθητικές αξίες. Πρόκειται αναµφίβολα για έναν ορισµό 
ευρύτατο που αναφέρεται ταυτόχρονα στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον, εκλαµβάνοντας το, δηλαδή, ως χωρική ενότητα και ως 
πολυπλοκότητα σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων. Σύµφωνα µε τον επίσηµο 
τον ορισµό του Υπουργείου Παιδείας (1992): η έννοια περιβάλλον 
Περιλαµβάνει το σύνολο των φυσικών και βιολογικών παραγόντων που 
επηρεάζουν τη ζωή και την ανάπτυξη των οργανισµών, διαµορφώνοντας το 
βιοφυσικό περιβάλλον και αυτό που δηµιούργησε ο άνθρωπος, το κοινωνικ-
πολιτιστικό περιβάλλον σε όλες του τις διαστάσεις (κοινωνικές, πολιτιστικές, 
οικονοµικές, τεχνολογικές, ιστορικές,αισθητικές, ηθικές).Το βιοφυσικό 
περιβάλλον συνιστά το φυσικό υπόστρωµα, πάνω στο οποίο αναπτύσσεται το 
κοινωνικ-πολιτιστικό περιβάλλον, το οποίο µε τη σειρά του επιδρά και 
διαφοροποιεί το πρώτο. Οι αλληλεξαρτήσεις και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
των δύο βασικών αυτών συνιστωσών διαµορφώνουν το πολύπλοκο και 
πολυδύναµο σύστηµα που ονοµάζουµε γενικά περιβάλλον. 
Με βάση την οικολογική θεώρηση, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από 

το σύνολο των παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τους 
οργανισµούς. Ταυτίζεται µε το οικοσύστηµα και σε πλανητικό επίπεδο µε 
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τη βιόσφαιρα, αλλά και την οικόσφαιρα, το υπέρτατο σύστηµα που 
ενσωµατώνει όλα τα οικοσυστήµατα του πλανήτη και αναδεικνύει το 
ανώτατο επίπεδο οργάνωσης της ζωής. Με αυτό το τρόπο, οι ενέργειες κάθε 
οργανισµού επηρεάζουν και καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το περιβάλλον 
(Βαβουγυιός κ.ά, 2005:239). ∆ιαφαίνεται ότι το περιβάλλον εµπεριέχει µια 
βιοτική και µια αβιοτική διάσταση που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση 
µεταξύ τους (∆ηµητρίου, 2005:114-124). Κάθε ζωντανός οργανισµός ζει 
ανάµεσα σε ποικίλα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία, καταστάσεις, σχέσεις 
και επιρροές, φυσικές ή ανθρωπογενείς. Παρατηρείται δηλαδή µια 
συνάθροιση και όχι µόνο παραγόντων η οποία διαµορφώνει το περιβάλλον 
αλληλεπιδραστικά και δυναµικά.  
Σε αυτό το σύνολο, ο άνθρωπος ως αναπόσπαστο µέρος του 

οικοσυστήµατος διέπεται από τους νόµους της φύσης. Με τον πολιτισµό 
και την κοινωνική οργάνωση που διαµορφώνει, διαφοροποιεί το φυσικό 
περιβάλλον µε τεχνητά συστήµατα, προκαλώντας διαταραχές στη φυσική 
ισορροπία µε επακόλουθες συνέπειες. Οι αλληλεπιδράσεις των διαστάσεων 
του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τους (O’Donoghue & Russo, 2004), 
παρουσιάζονται στο διάγραµµα 9. Απ΄αυτό φαίνεται ότι το περιβάλλον 
είναι ένα ανοικτό σύστηµα, που οι διαστάσεις του βρίσκονται σε δυναµική 
αλληλεπίδραση.  

 
∆ιάγραµµα 9. Αλληλεπιδράσεις διαστάσεων του περιβάλλοντος (O’Donoghue & Russo, 

2004). 
 
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θεωρείται ως ένα 

δυναµικό εξελισσόµενο σύστηµα το οποίο διαµορφώνεται από τις 
αλληλεξαρτώµενες και αλληλεπιδραστικές σχέσεις των µελών που το 
απαρτίζουν. Είναι µια συστηµική πραγµατικότητα και η πολύπλοκη φύση 
του απορρέει από την αλληλεπίδραση µεταξύ οικολογικών, κοινωνικών, 
οικονοµικών και πολιτικών παραµέτρων (U.N.E.S.C.O., 1977a, 1977b). 
Παρουσιάζεται ως χώρος διαβίωσης, πεδίο δράσης και µάθησης, πλέγµα 
κοινωνικοποίησης, επίσης, ταυτίζεται µε το κοινωνικό περίγυρο, µε την 
οικολογία ή γίνεται συνώνυµο της φύσης. Σύµφωνα µε την Φλογαΐτη 
(2006), το περιβάλλον είναι ένα ανοικτό και δυναµικό σύστηµα, 
συγχρόνως δοµηµένο και αδόµητο, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή 
µεταβολή. Υπό την οπτική αυτή, διαχέεται σε όλα τα πεδία και 
παραπέµπει µεταξύ των άλλων στους µεγάλους οικολογικούς 
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κινδύνους,στη διαχείριση του πλαισίου ζωής, στις απειλές για τη χλωρίδα 
και στη δηµογραφική εξέλιξη. Με άλλα λόγια κινδυνεύει, υποφέρει, 
εκδικείται, καταστρέφεται και χρειάζεται µια άλλη ορθολογικότερη 
διαχείριση. 
Η περιβαλλοντική κρίση14 (environmental crisis) κατέδειξε την 

αλληλοσυσχέτιση πλήθους παραγόντων, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα 
µιας συνολικής θεώρησης για το περιβάλλον. Η φύση των προβληµάτων, 
τα οποία εµφανίζονται συσσωρευτικά και αλληλένδετα, καταρρίπτει όλους 
τους διαχωρισµούς της έννοιας του περιβάλλοντος. Η ανάγκη ορθολογικής 
διαχείρισης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων 
επιβάλλει την υιοθέτηση µιας ενιαίας, συνολικής αντίληψης σε 
διεπιστηµονική και διαεπιστηµονική βάση. Η προσέγγιση της έννοιας του 
περιβάλλοντος που προωθεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ολιστική, 
συστηµική και διεπιστηµονική. Σύµφωνα µε αυτήν, ο άνθρωπος δεν είναι 
έξω και πάνω από τον πλανήτη, αλλά µέρος ενός συστήµατος που 
αποτελείται από την ατµόσφαιρα, το νερό, τα ορυκτά, το έδαφος, τα φυτά, 
τα ζώα και τους µικροοργανισµούς, τα οποία λειτουργούν µαζί για να 
διατηρούν το σύστηµα εν ζωή (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2005:62).  
Η αναγκαιότητα µιας τέτοιας αντίληψης του περιβάλλοντος 

διακηρύσσεται σε όλους τους ορισµούς που έχουν διατυπωθεί για το 
περιβάλλον στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Χαρακτηριστικά, στη διάσκεψη της Τιφλίδας (U.N.E.S.C.O., 1977) 
αναφέρεται ότι το περιβάλλον πρέπει να θεωρείται στο σύνολό του, δηλαδή 
φυσικό και δηµιουργούµενο από τον άνθρωπο, τεχνολογικό και κοινωνικό. 
Τονίζεται όµως η συνθετότητα του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού, όσο και 
αυτού που δηµιουργεί ο άνθρωπος, συνθετότητα που οφείλεται στην 
αλληλεπίδραση των βιολογικών, φυσικών, κοινωνικών, οικονοµικών και 
πολιτισµικών πλευρών και υπογραµµίζεται ότι το περιβάλλον είναι 
συστηµική πραγµατικότητα. Σήµερα, µετά την εµπειρία που αποκτήθηκε 
από τις παγκόσµιες συνδιασκέψεις της UNESCO-UNEP για το περιβάλλον 
και την εκπαίδευση, παρατηρείται ότι σε όλα τα κείµενα κυριαρχεί µια 
σφαιρική αντίληψη του συνολικού περιβάλλοντος, δηλαδή ως συστήµατος 
γιγαντιαίου, πολυδύναµου και πολυδιάστατου, εξελισσόµενου µέσω της 
δυναµικής των φυσικών νόµων και του ανθρώπινου πολιτισµού. Η 
επικέντρωση στη φυσική µόνο πτυχή του περιβάλλοντος, η οποία δεν 
λαµβάνει υπόψη τα κοινωνικά ζητήµατα, όπως η υγεία, η εργασία, η 
νοµοθεσία και η εκπαίδευση, είναι στην καλύτερη περίπτωση 
προβληµατική, ενώ συνιστά, διανοητική πτώχευση και είναι ηθικά 
ακάλυπτη (Dillon & Teamey, 2002:467-483).  
Αλλά και σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του 

Συντάγµατος, εισάγονται νέοι προστατευτικοί κανόνες για το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον. Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 24, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν 
αποτελεί µόνο υποχρέωση του κράτους αλλά και δικαίωµα του καθενός. 
Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, για τη διαφύλαξη 

                         
14 Συνηθίζεται στη βιβλιογραφία ή στην καθηµερινότητα να χρησιµοποείται ό όρος οικολογική κρίση 
(ecological crisis). Θεωρούµε όµως ότι ενώ ο όρος αυτός περιορίζεται µόνο στα προβλήµατα του 
φυσικού περιβάλλοντος, ο όρος περιβαλλοντική κρίση είναι ευρύτερος, καθώς αναφέρεται τόσο στα 
προβλήµατα του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
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του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, το κράτος έχει υποχρέωση 
να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα, στο πλαίσιο πάντα 
της αειφορίας, η οποία κατοχυρώνεται συνταγµατικά. 

4.2. Περιβαλλοντικά προβλήµατα  

Ο άνθρωπος µε την ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας 
απέκτησε τεράστιες δυνατότητες παρεµβάσεων στο περιβάλλον, οι οποίες, 
υπό ορισµένες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να βελτιώσουν τις συνθήκες 
της ζωής του. Ωστόσο, η µετα-βιοµηχανική εποχή, ιδιαίτερα ο 20ος αιώνας, 
συνδέεται µε τη µεγιστοποίηση της εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων. 
Αναµφίβολα, η ανάπτυξη στοχεύει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του 
ανθρώπου και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του. Ιστορικά µάλιστα, η 
ανάπτυξη έχει ταυτισθεί µε την οικονοµική ευηµερία, που έχει οδηγήσει 
σε υπερ-εκµετάλλευση των φυσικών πόρων µε ελάχιστη έως ανύπαρκτη 
µέριµνα για την διατήρηση ή ανανέωσή τους (Πυροβέτση, 1994:103-108). 
Προτεραιότητα στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα και µετά το πέρας του 
πολέµου ήταν η οικονοµική µεγέθυνση µε στόχο την ανάταξη των 
καταστροφών του πολέµου αλλά και την ικανοποίηση των συνεχώς 
αυξανόµενων αναγκών του πληθυσµού. Ο βασικός άξονας της οικονοµικής 
µεγέθυνσης ήταν η προώθηση των στόχων της προόδου και του 
εκσυγχρονισµού, σε µια προσπάθεια ανάκτησης του «χαµένου χρόνου», 
χωρίς ωστόσο να συσχετίζονται τα παραπάνω µε ζητήµατα της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
συµµετοχής κ.λπ. (Ξεπαπαδέας, 2008:160).  
Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, λόγω της εκτεταµένης χρήσης, της 

εξάντλησης και της ρύπανσης του, καταρχάς  επηρεάζεται από την αύξηση 
του πληθυσµού, τη φτώχεια, την αστικοποίηση και την εκβιοµηχάνιση, 
παράγοντες που θεωρούνται συχνά ως βασικά αίτια, των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Η υπανάπτυξη του Τρίτου Κόσµου, λόγω του διαφορετικού 
συστήµατος παραγωγής που αδυνατεί να ακολουθήσει την πορεία των 
καπιταλιστικών χωρών, υπονοµεύει τη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία 
σε παγκόσµιο επίπεδο, µε επιπτώσεις όπως φτώχεια, ανεργία, 
υποβαθµισµένο περιβάλλον, αρρώστιες, έλλειψη εκπαίδευσης κ.ά. Η 
συνέχιση αυτής της αναπτυξιακής πορείας µεγιστοποιεί τους κινδύνους 
µιας πολλαπλής αποσταθεροποίησης της βιόσφαιρας, µια πραγµατικότητα 
στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 
Από τη δεκαετία του 1960 άρχισαν να γίνονται ορατά τα προβλήµατα του 
περιβάλλοντος, τα οποία υποβάθµιζαν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων 
και έθεταν σε κίνδυνο το µέλλον του πλανήτη. Η κατανόηση αυτών των 
προβληµάτων ώθησε πολλούς να ξεκινήσουν συζητήσεις τόσο σε τοπικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο σχετικά µε τα αδιέξοδα που διαφαίνονταν στο 
περιβάλλον.  
Ως αρχή του οικολογικού κινήµατος θα µπορούσε να θεωρηθεί η 

έκδοση του βιβλίου της Rachel Carson Σιωπηλή Άνοιξη (1962). Ήταν το 
πρώτο βιβλίο το οποίο προσπάθησε να αφυπνίσει το ευρύ κοινό για την 
ανησυχητική έκταση που είχε λάβει η περιβαλλοντική καταστροφή. Γι΄ 
αυτό και θεωρείται ως ο θεµέλιος λίθος του παγκόσµιου οικολογικού 
κινήµατος. Έως τότε η ρύπανση αντιµετωπιζόταν ως ένα ατυχές, αλλά 
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αναπόφευκτο, προϊόν της αναγκαίας οικονοµικής ανάπτυξης. Η Carson 
εστίασε την προσοχή στην παγκόσµια έκταση της ρύπανσης και στους 
κινδύνους της, ενώ πρότεινε κι ένα σύστηµα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και προστασίας (Middleton & O΄ Keefe, 2003).  
Το 1972 ξεκίνησε η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον σε διεθνές, 

πολιτικό πλέον, επίπεδο. Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), 
πραγµατοποίησε τη «∆ιάσκεψη για το Ανθρώπινο Περιβάλλον» στη 
Στοκχόλµη, όπου αναµένονταν να εξεταστεί το θέµα της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος και της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης στον 
αναπτυσσόµενο κόσµο. Στη ∆ιάσκεψη διατυπώθηκαν κοινές αρχές. Η 
πρώτη από αυτές επικύρωνε το καθολικό δικαίωµα στην ελευθερία, την 
ισότητα καιτις επαρκείς συνθήκες ζωής. Το κύριο βάρος, όµως, αυτής της 
επικύρωσης φαινόταν να εστιάζεται στο θέµα της προστασίας του 
περιβάλλοντος, αφού οι υπόλοιπες 25 αρχές συνδέονταν µε αυτό. Στη  
∆ιάσκεψη της Στοκχόλµης,  οι περισσότερες προσπάθειες επικεντρώθηκαν 
κυρίως στην αποκατάσταση του υποβαθµισµένου περιβάλλοντος παρά 
στην εξάλειψη των αιτιών που την προκάλεσαν, µε πιο σηµαντική από 
αυτές τη φτώχεια. Τρία χρόνια αργότερα, το 1975, στο Ελσίνκι, σε µια 
∆ιάσκεψη µε συµµετοχή  τριάντα πέντε κρατών και θέµα την ασφάλεια και 
τη συνεργασία στην Ευρώπη, διατυπώθηκε µία διακήρυξη ∆ιακήρυξη του 
Ελσίνκι, στην οποία µεταξύ άλλων θεµάτων, συµφώνησαν να συνεργαστούν 
σε περιβαλλοντικά θέµατα, (Middleton and O΄ Keefe, 2003).  
Το 1983 ιδρύθηκε η ∆ιεθνής Επιτροπή για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη (W.C.E.D.), στην οποία προήδρευε η Gro Harlem Brundtland. 
Σκοπός της ήταν ο έλεγχος των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών 
κρίσεων και η δηµιουργία µίας πρότασης για µία παγκόσµια ατζέντα για 
αλλαγή. 
Το περιβάλλον δεν αποτελεί διακοσµητικό στοιχείο στην αναπτυξιακή 

διαδικασία, αλλά µια ουσιαστική διάσταση της ίδιας της ανάπτυξης. Κατά 
συνέπεια, δεν πρέπει να τίθεται το δίληµµα: «περιβάλλον ή ανάπτυξη». Η 
προστασία του περιβάλλοντος και η οικονοµική ανάπτυξη δε βρίσκονται σε 
ανταγωνιστική σχέση, αλλά αποτελούν η µία προϋπόθεση της άλλης. Η 
αναθεώρηση του τρόπου µε τον οποίο αναπτύσσεται ο ανθρώπινος 
πολιτισµός επιβάλλει ένα µοντέλο ανάπτυξης που θα προσεγγίζει ηθικά το 
περιβάλλον, που θα στοχεύει µεταξύ των άλλων στη χρήση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην ορθολογική χρήση των µη 
ανανεώσιµων υλών και στη µόνιµη ανακύκλωσή τους. Η µελλοντική 
σταθερότητα της βιόσφαιρας εξαρτάται πλέον σηµαντικά από τον βαθµό 
που θα αναπτυχθούν καθαρότερες τεχνολογίες όπως, η ανακύκλωση, η 
εξοικονόµηση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων. Οι ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, η υποκατάσταση 
επικίνδυνων ή τοξικών προϊόντων, η µείωση των µεταφορών λόγω 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και νέες µέθοδοι αγροτικής 
παραγωγής. 
Η οικολογική ή ευρύτερα, η περιβαλλοντική κρίση εκφράζεται από το 

σύνολο των περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
σύγχρονες κοινωνίες.  Ένα πλήθος παραγόντων επισκιάζει µε πολύπλοκο 
τρόπο την περιβαλλοντική υποβάθµιση που συντελείται. Το φιλελεύθερο 
οικονοµικό σύστηµα δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα 
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περιβαλλοντικά προβλήµατα που αναδύονται, µε αποτέλεσµα το ίδιο το 
σύστηµα να οδηγείται µε αυτοκαταστροφικό τρόπο σε τέλµα. Τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, η δηµοκρατία, η ισότητα, η εγγενής αξία της φύσης καθώς και 
άλλες αξίες, δεν προάγονται εξίσου µε τις φιλελεύθερες αρχές της 
σύγχρονης οικονοµίας, η οποία ηγείται του συστήµατος αξιών που 
επικρατεί στις σηµερινές κοινωνίες. Η αιτία αυτής της επικράτησης είναι 
ότι το σχέδιο για µία φιλελεύθερη παγκόσµια διακυβέρνηση βασίζεται σε 
ένα άτυπο κώδικα  που εκχωρεί διαρθρωτικά προνόµια στα συµφέροντα 
και την ατζέντα του δυτικού παγκοσµιοποιηµένου κεφαλαίου, συνήθως σε 
βάρος της ευηµερίας της πλειοψηφίας των εθνών, των κοινοτήτων και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Η έκταση που έχει λάβει η παγκόσµια 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, οφείλεται στην παγκοσµιοποίηση µε τη 
µορφή που αυτή διαµορφώνεται. Εµείς θα λέγαµε πως το φαινόµενο της 
παγκοσµιοποίησης δεν είναι το µόνο υπεύθυνο, καθώς η ανθρώπινη 
πληθυσµιακή κλίµακα, σε συνδυασµό µε την µετάλλαξη των διαχρονικών 
περιβαλλοντικών αξιών και τη διάδοση της κουλτούρας του 
καταναλωτισµού, συµβάλλουν σηµαντικά στην περιβαλλοντική 
υποβάθµιση του πλανήτη.  
Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος είναι αποτέλεσµα των ανθρώπινων 

παρεµβάσεων στις φυσικές λειτουργίες του. Η αξιοποίηση του 
περιβάλλοντος αφενός ως πηγής πόρων και αφετέρου ως αποδέκτη 
αποβλήτων έγινε έντονη, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω υποβάθµισή του 
και τη δηµιουργία σηµαντικών κινδύνων για το µέλλον της ζωής στον 
πλανήτη. Υπάρχουν προφανώς όρια στις δυνατότητές του αυτές, 
προκειµένου να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως τροφοδότης πόρων και ως 
αποδέκτης επιπτώσεων. Τα όρια αυτά προσδιορίζουν τη φέρουσα 
ικανότητα15 (carrying capacity) ή την αφοµοιωτική δυνατότητα του 
φυσικού περιβάλλοντος. Υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας µπορεί να 
επιφέρει µείωση του φυσικού κεφαλαίου. Είναι ευνόητο ότι όσο 
διευρύνονται τα όρια του φυσικού περιβάλλοντος που λαµβάνεται υπόψη, 
τόσο µεγαλώνει και η φέρουσα ικανότητά του. Ανεξάρτητα από τις 
«διαστάσεις» του, πρόκειται για ένα οικοχώρο (ecospace) πεπερασµένων 
δυνατοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται και από τα φυσικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής. Για παράδειγµα, οι δυνατότητες µιας βιοµηχανικής 
εγκατάστασης να «απορροφήσει» τους περιβαλλοντικούς κραδασµούς που 
δηµιουργεί, εξαρτώνται από το µέγεθος, την έκταση της µονάδας ή από τα 
φυσικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής όπως είναι οι ταχύτητες 
ανέµου, η µορφολογία τοπίου, η ύπαρξη βιοτόπων κ.λπ.  
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες 

κοινωνίες είναι αποτέλεσµα κυρίως των ανθρώπινων παρεµβάσεων και 
ενεργειών στο περιβάλλον. Οι παρεµβάσεις αυτές χρονολογούνται από την 
εµφάνιση του ανθρώπου πάνω στη γη και εντάθηκαν παράλληλα µε την 
κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη των κοινωνιών. Η εξέλιξη των σχέσεων 
                         
15 Με τη στενή επιστηµονική έννοια φέρουσα ικανότητα είναι ο µέγιστος αριθµός των ειδών ή των 
ατόµων ενός είδους τα οποία µπορούν να συντηρηθούν έπ' άπειρο από ένα φυσικό οικοσύστηµα χωρίς 
αυτό να υποβαθµιστεί. Με την ευρύτερη έννοια το οικοσύστηµα είναι δυνατόν να είναι ένα 
οποιοδήποτε οικοσύστηµα όπως µια πόλη, µια περιφέρεια κ.λπ. Η λογική στην οποία βασίζεται η στενή 
και η ευρύτερη έννοια του όρου είναι η πεπερασµένη χωρητικότητα και η αντοχή των οικοσυστηµάτων. 
Η παραβίαση του ορίου/κατωφλίου (threshold), της φέρουσας ικανότητας, αποσταθεροποιεί τα 
συστήµατα, ενδεχόµενα συµβάλλει στη περιβαλλοντική κρίση. 
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του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και ο ρόλος του στην διαφοροποίησή 
του, διαγράφονται µέσα από την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισµού. Οι 
σχέσεις αυτές κατά την προϊστορική περίοδο ήταν περιορισµένης έντασης 
και έκτασης, µε άµεσο αποτέλεσµα οι ρυθµιστικές διαδικασίες της φύσης 
να αποκαθιστούν τις ισορροπίες. Οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί 
εξουδετέρωναν τις αλλαγές των περιβαλλοντικών παραγόντων. Η 
περιβαλλοντική κρίση αποτελεί πλέον µια πραγµατικότητα της οποίας οι 
επιπτώσεις δεν µπορούν να παραγνωρίζονται άλλο, και για το λόγο αυτό 
έχουν γίνει αρκετές διεθνείς διασκέψεις. Η παγκόσµια ανησυχία για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα παραµένει το κυρίαρχο ζητούµενο τις 
τελευταίες δεκαετίες, όχι µόνο εκ µέρους της ερευνητικής και 
επιστηµονικής κοινότητας, αλλά και από το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων 
κάθε φυλής και εθνικότητας, οι οποίοι βιώνουν πλέον στην 
καθηµερινότητά τους τις δυσµενείς επιπτώσεις.  
Ο δρόµος προς την πρόσφατη Σύνοδο της Κοπεγχάγης ξεκινά από το 

1988. Συγκροτείται από το ∆ιεθνή Μετεωρολογικό Οργανισµό και το 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα του Ο.Η.Ε., το ∆ιακυβερνητικό Πάνελ για την 
κλιµατική αλλαγή. Οι τέσσερεις αναφορές που έχει συντάξει το Πάνελ έως 
σήµερα (1990, 1992, 1995 και 2001), υπήρξαν καταλυτικές για την 
επιστηµονική τεκµηρίωση της υπερθέρµανσης του πλανήτη. Το 1992 η 
Σύνοδος Κορυφής της Γης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, συγκροτεί τη σύµβαση-
πλαίσιο του Ο.Η.Ε. για την κλιµατική αλλαγή. Το 1997 υπογράφεται το 
Πρωτόκολλο του Κιότο, που θέτει ως στόχο τη συνολική µείωση έως το 
2012 των θερµοκηπιακών αερίων κατά 5,3% σε σχέση µε τα επίπεδα του 
1990. Σήµερα το Πρωτόκολλο έχουν επικυρώσει 186 χώρες, ενώ δεν το 
έχουν επικυρώσει οι ΗΠΑ, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για το 36,1% των 
αέριων εκποµπών παγκοσµίως το 1990. Το 2007 στο Μπαλί της 
Ινδονησίας πραγµατοποιείται η 13η Σύνοδος των συµβαλλόµενων µερών 
της Σύµβασης-Πλαισίου για την κλιµατική µεταβολή και ορίζει την 
περαιτέρω µείωση των αερίων του θερµοκηπίου. Οδηγούµαστε τελικά στην 
διάσκεψη της Κοπεγχάγης µετά από προπαρασκευαστικές συναντήσεις στη 
Βόννη, στην Μπανγκόκ και στη Βαρκελώνη, όπου, παρά τις εντεινόµενες 
προειδοποιήσεις των επιστηµόνων, φαίνεται να αυξάνονται πολέµιοι των 
µέτρων κατά της ρύπανσης.  
Μετά τη συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίµα, ο πλανήτης 

εξακολουθεί να χρειάζεται µια δίκαιη, φιλόδοξη και νοµικά δεσµευτική 
συµφωνία που θα προστατεύει τους ανθρώπους και το περιβάλλον από την 
συνεχιζόµενη κλιµατική αλλαγή. Με γρήγορους ρυθµούς γίνεται στις µέρες 
µας αντιληπτή η πολυπλοκότητα και η παγκοσµιότητα των προβληµάτων 
του περιβάλλοντος. Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες κοινωνίες 
αντιµετωπίζουν σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία 
εµφανίζονται ως αποτέλεσµα είτε  δυσλειτουργιών, είτε διαταραχών που 
έχουν υποστεί τα διάφορα συστήµατα υποστήριξης της ζωής. Το 
περιβάλλον, ζωτικός χώρος ανάπτυξης για κάθε µορφής ζωή, κακοποιείται 
καθηµερινά από την ξέφρενη πορεία της βιοµηχανικής ανάπτυξης, που 
είναι προϊόν της απληστίας του ανθρώπου. Εξαιτίας της επικράτησης αυτής 
της κατάστασης, ακόµη και η πιο αισιόδοξη λογική δεν µπορεί πλέον να 
συµβιβαστεί µε την άποψη µιας µερίδας ανθρώπων ότι οι µελλοντικές 
γενιές µπορούν να επιβιώσουν σε αυτό το υποβαθµισµένο περιβάλλον. Τα 
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αποτελέσµατα αυτής της λογικής και της πορείας που χαράχτηκε στο 
βωµό της ανεξέλεγκτης οικονοµικής ανάπτυξης, επιφέρουν τις αρνητικές 
για το περιβάλλον συνέπειες και τη δεσπόζουσα περιβαλλοντική κρίση.  
Η ρύπανση του περιβάλλοντος δεν γνωρίζει σύνορα και επιφέρει, 

µεταξύ των άλλων επιπτώσεων, τη βιολογική διαταραχή των 
οικοσυστηµάτων, η οποία επηρεάζει όχι µόνο τα έµβια, αβιοτικά και 
φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος, αλλά και την ποιότητα της 
ανθρώπινης ζωής, δηµιουργώντας κοινωνικές ανισότητες (Γεωργόπουλος, 
2006:327), ένα θέµα όχι µόνο πολιτικό, οι οποίες είναι ένα πρόβληµα 
οικονοµικό ή κοινωνικό, αλλά και ηθικό (Τσιρώνης, 2003:12). Η 
∆ηµητρίου (2005:327) αναφέρει: ∆εδοµένου ότι η ρύπανση δεν γνωρίζει 
σύνορα, οι προβληµατικές καταστάσεις που δηµιουργούνται στον πλανήτη 
δεν αφορούν µόνο τις τοπικές κοινωνίες όπου εκδηλώνονται, αλλά 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Από µια άλλη οπτική φαίνεται ότι τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι και προβλήµατα αξιών και 
προσαρµογής της ανθρώπινης συµπεριφοράς, καθώς αντανακλούν τον 
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος τη θέση του στο συνολικό 
οικοσύστηµα και το υπόβαθρο του συστήµατος των αξιών του. Τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και η περιβαλλοντική κρίση έχουν πολύ 
έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και για την αντιµετώπισή τους επιβάλλεται ο 
επαναπροσδιορισµός της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η αρµονική τους συνύπαρξη (Γεωργόπουλος, 
2004:480). Απαιτείται η αλλαγή του τρόπου ζωής, η αναδιαµόρφωση της 
συµπεριφοράς µε έµφαση στη δηµιουργία ενός αξιολογικού κώδικα που 
να διασφαλίζει το ενδιαφέρον για όλες τις µορφές ζωής, να δηµιουργεί 
περιβαλλοντικό ήθος και «να διαµορφώνει συνειδητούς πολίτες µε γνώσεις, 
ευαισθησίες, φαντασία και επίγνωση των σχέσεων που τους συνδέουν µε το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον» (U.N.E.S.C.O.). Η ανθρωπότητα 
καλείται να λύσει προβλήµατα µέσα από τη διερεύνηση καινούριων 
ατραπών σε παλαιότερα προβλήµατα, όπως είναι το θέµα της συνύπαρξης 
σε αυτό το πλανήτη, στον οποίο φαίνεται να διακυβεύεται πλέον το µέλλον 
της επιβίωσης του ανθρώπινου είδους.  
Απαιτείται στο σηµείο αυτό να γίνει µια διασαφήνιση όρων που 

σχετίζονται µε την περιβαλλοντική κρίση και συναντώνται στην 
καθηµερινότητα. Οι βλαπτικές για το περιβάλλον ενέργειες εκφράζονται µε 
όρους όπως: καταστροφή, µόλυνση, ρύπανση, βλάβη, υποβάθµιση κ.ά. Ως 
ρύπανση του περιβάλλοντος environmental pollution ορίζεται η 
παρουσία ουσιών, ενέργειας ή ανεπιθύµητων αντικειµένων (ουσιών ή 
ακτινοβολιών) στο περιβάλλον, µε ρυθµό ταχύτερο απ' ό,τι αυτό µπορεί να 
τις αφοµοιώσει (µε διασπορά, αποικοδόµηση, ανακύκλωση ή αποθήκευση 
σε µη τοξική µορφή). Όλοι αυτοί οι παράγοντες µεταβάλλουν το ρυθµό 
ανάπτυξης των ειδών, παρεµβαίνουν στις τροφικές αλυσίδες, βλάπτουν την 
υγεία του ανθρώπου και την αισθητική αξία του περιβάλλοντος. Ο 
ελληνικός νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος (Ν. 1650/1986) 
περιέχει τρεις ρητούς ορισµούς που συνθέτουν τη γενικότερη έννοια της 
προσβολής του. Ως ρύπανση του περιβάλλοντος ορίζει λοιπόν, την 
παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, 
ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας, σε τέτοια ποσότητα, συγκέντρωση 
ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
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υγεία, στους ζωντανούς οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα ή υλικές 
ζηµιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις 
επιθυµητές χρήσεις του. Ως µόλυνση του περιβάλλοντος environmental 
contamination, ορίζεται η µορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία στο περιβάλλον παθογόνων µικροοργανισµών ή δεικτών που 
υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων µικροοργανισµών. Ως 
υποβάθµιση περιβάλλοντος ο ελληνικός νόµος ορίζει την από ανθρώπινες 
δραστηριότητες πρόκληση ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης µεταβολής στο 
περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, 
στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά και στις αισθητικές αξίες. 
Επισηµαίνουµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν όλες οι 
µορφές προσβολής του περιβάλλοντος και καθίσταται έτσι δύσκολος ο 
διαχωρισµός τους  και η διακρίβωση του γενεσιουργού αιτίου δηµιουργίας 
τους. Ως περιβαλλοντικό πρόβληµα είναι δυνατόν να ορισθεί το βλαπτικό 
για το περιβάλλον αποτέλεσµα, το οποίο µάλιστα πολλές φορές, είναι µη 
αναστρέψιµο. Η δυσλειτουργία που δηµιουργείται σε κάποιο από τα 
συστήµατα υποστήριξης της ζωής εξαιτίας της παρέµβασης του ανθρώπου 
θέτει σε διακινδύνευση την επιβίωσή του, απειλώντας καίρια την 
κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των κοινωνιών. 
Αλλά ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος που θεωρούνται συχνά ως βασικά αίτια των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 
� Η αύξηση τον πληθυσµού αποτελεί σηµαντική πηγή της οικονοµικής 
µεγέθυνσης, διαµέσου της συµβολής της στην αύξηση της προσφερόµενης 
ποσότητας εργασίας και στη διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων 
της οικονοµίας. Παράλληλα, οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης, µε 
συνέπεια την αύξηση της ζήτησης φυσικών πόρων και την αύξηση των 
απορριµµάτων και της ρύπανσης γενικότερα. Η πληθυσµιακή αύξηση, 
όταν υπερβαίνει τις δυνατότητες του περιβάλλοντος να την υποστηρίξει, 
οδηγεί στην υποβάθµισή του. 

� Η φτώχεια αποτελεί ταυτόχρονα και αίτιο αλλά και αποτέλεσµα της 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Η φτώχεια οδηγεί σε υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι τα χαµηλού εισοδήµατος άτοµα 
αναγκάζονται να στηρίζουν την επιβίωσή τους στην υπερβολική χρήση 
των φυσικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα το υποβαθµισµένο περιβάλλον 
επιταχύνει τη διαδικασία µετάβασης σε κατάσταση φτώχειας. Η 
αντιµετώπιση της φτώχειας θεωρείται µεγάλης σηµασίας στη διαδικασία 
ανάσχεσης της περιβαλλοντικής υποβάθµισης. ∆ιαµέσου της οποίας 
ορισµένες χώρες, πρωτοπόρες στην εξέλιξη αυτή, µετασχηµατίστηκαν σε 
ανεπτυγµένες. 

� Η αστικοποίηση, µε τη µορφή της συγκέντρωσης του πληθυσµού και της 
οικονοµικής δραστηριότητας στα αστικά κέντρα, οξύνει τα προβλήµατα 
του περιβάλλοντος, προκαλώντας αυξηµένη ζήτηση φυσικών πόρων και 
µεγάλες συγκεντρώσεις απορριµµάτων και ρύπανσης. Τα προβλήµατα 
οξύνονται µε τη δηµιουργία ολοένα και µεγαλύτερων και περισσότερων 
αστικών κέντρων και τη διεύρυνση των υποβαθµισµένων αστικών 
περιοχών. 
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� Η εκβιοµηχάνιση, ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Η βιοµηχανία χρησιµοποιεί ως εισροές 
στην παραγωγή µεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων, πολλοί από τους 
οποίους είναι µάλιστα µη ανανεώσιµοι, συµβάλλοντας σηµαντικά στην 
εξάντλησή τους, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί εκτεταµένη περιβαλλοντική 
ρύπανση και γενικότερα περιβαλλοντική υποβάθµιση. 

� Σ΄ αυτά µπορούν να προστεθούν το διευρυνόµενο δηµοκρατικό έλλειµµα, 
η συνεχής εµφάνιση νέων πεδίων συγκρούσεων, η ανισότητα των δύο 
φύλων. 
Τα προαναφερθέντα όµως, είναι µάλλον τα συµπτώµατα παρά τα αίτια, 

καθόσον είναι, αυτά σε τελική ανάλυση, οι αξίες και οι πρακτικές που 
εφαρµόζονται τα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικικά ζητήµατα, είναι οι 
παράγοντες που έχουν έχουν οδηγήσει τον πλανήτη σε µια µη αειφόρο 
πορεία. Η παρούσα µη αειφόρος κατάσταση αποτελεί σε παγκόσµιο 
επίπεδο ένα σύνθετο ζήτηµα µε πολιτικές, τεχνολογικές, οικονοµικές, 
ηθικές, πολιτισµικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Απαιτείται, συνεπώς, 
η αναγνώριση ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα εδράζονται δοµικά στην 
κοινωνία και αυτό επισύρει την προσοχή στις οικονοµικές και πολιτικές 
δοµές που προκαλούν κοινωνικο-οικονοµική ανισότητα και διαιωνίζουν µη 
βιώσιµες πρακτικές. 
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των περιβαλλοντικών προβληµάτων 

είναι τα ακόλουθα: 
� Η χρονική διάσταση του κάθε περιβαλλοντικού προβλήµατος είναι 
δυσδιάκριτη ή απρόβλεπτη. Από τη δηµιουργία του περιβαλλοντικού 
προβλήµατος µέχρι την εµφάνιση των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων 
µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα. Αυτό τις πιο πολλές φορές δεν µπορεί 
εκ των προτέρων να προσδιοριστεί ή να προβλεφθεί. 

� Η γεωγραφική εξάπλωση του περιβαλλοντικού προβλήµατος είναι 
διαφορετική για κάθε ένα από αυτά. Τα ζηµιογόνα αποτελέσµατα του 
κάθε περιβαλλοντικού προβλήµατος εκτείνονται σε τοπικό, εθνικό, 
περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. Τα αποτελέσµατα δεν αφορούν 
πάντοτε ένα συγκεκριµένο χώρο, µπορεί να επηρεάζουν τον Ελλαδικό 
χώρο ή/και τον Ευρωπαϊκό χώρο ή/και όλο τον πλανήτη. 

� Τα αποτελέσµατα του κάθε περιβαλλοντικού προβλήµατος θίγουν έναν 
απροσδιόριστο αριθµό ανθρώπων. Το ποια µέλη των ανθρώπινων 
κοινωνιών επηρεάζονται από ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα είναι 
δύσκολο πολλές φορές να εντοπιστεί τοπικά και χρονικά. Αυτό συµβαίνει 
γιατί οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι αλυσιδωτές, 
δηλαδή, οι συνέπειες των περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι 
συλλογικές και αλληλοεξαρτώµενες. 
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αποτελούν αντικείµενο συνεχούς 

επιστηµονικής έρευνας. Τα βασικά θέµατα που την απασχολούν είναι τα 
αίτια, οι άµεσες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις τους και πώς 
αντιµετωπίζονται. Οι επιστηµονικές µελέτες δεν δίδουν ολοκληρωµένες και 
τελικές απαντήσεις, έτσι µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι το κάθε 
περιβαλλοντικό πρόβληµα χαρακτηρίζεται από επιστηµονική αβεβαιότητα. 
Τα τελευταία χρόνια τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν γίνει ιδιαίτερα 
σοβαρά και πολύπλοκα και το πιθανότερο είναι ότι και στο µέλλον η 
σοβαρότητα και πολυπλοκότητα τους θα αυξηθεί. Η επισήµανση και 
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επεξεργασία των προβληµάτων αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
λήψη αποφάσεων ή/και δράση όσον αφορά τη µελλοντική αντιµετώπισή 
τους. Επειδή µάλιστα αυτά ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων µε το περιβάλλον, γι’ αυτό είναι αναγκαία η 
συστηµατοποίηση κατάλληλων πολιτικών. Ως εργαλεία περιβαλλοντικής 
πολιτικής θεωρούνται όλων των ειδών οι δράσεις που τείνουν πρώτιστα να 
«τροποποιήσουν» την περιβαλλοντική συµπεριφορά των πολιτών. Η 
σηµερινή περιβαλλοντική κρίση απαιτεί συντονισµό δράσεων κοινωνικών 
και τεχνολογικών. Αναφορικά τα εργαλεία (µέσα) περιβαλλοντικής 
πολιτικής είναι:  
� Οικονοµικά, που βασίζονται στη µετατόπιση προς φιλικές στο περιβάλλον 
οικονοµικές δράσεις, 

� Κανονιστικά, που βασίζονται σε πράξεις της νοµοθετικής εξουσίας και της 
∆ιοίκησης, 

� Κοινωνικά, που βασίζονται κύρια στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Κατά το αρθρ. 1 παρ. 1 εδ. α του ν. 1650/1986 σχετικά µε την 

προστασία του περιβάλλοντος, σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση 
θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και µηχανισµών για την 
προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως 
µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας 
περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται 
η ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Γι΄αυτό επιπλέον τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα του πλανήτη ώθησαν πολλούς ερευνητές στη µελέτη της 
αλλαγής των βασικών ανθρώπινων αρχών, αξιών, στάσεων και 
συµπεριφορών απέναντι στη φύση και την προστασία της (Dunlap & Van 
Liere, 2008: 19-28, Ewert, Place, & Sibthorp, 2005:225-239). 
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και της κοινωνίας της αφθονίας, τα 

µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα συνώνυµα των απειλών που θέτουν σε 
κίνδυνο τη βιωσιµότητα του πλανήτη, απασχολούν όχι µόνο τους 
επιστήµονες του περιβάλλοντος αλλά και ολόκληρη την κοινωνία και 
ειδικότερα όσους ασχολούνται µε την πολιτική, την οικονοµία, την 
κοινωνία και την εκπαίδευση. Όσο περισσότερο οξύνονται τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, ως αποτέλεσµα της αλόγιστης 
υπερκατανάλωσης και της υπερεκµετάλλευσης των φυσικών πόρων, τόσο 
πιο ορατές γίνονται οι καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα  έρχονται στη πρώτη γραµµή οι αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης, οι οποίες ανάγονται σε µια νέα ολιστική φιλοσοφία, τη µόνη 
ίσως που προτείνει διέξοδο µέσα από τον επαναπροσδιορισµό και την 
αναδιατύπωση του έως σήµερα ακολουθούµενου αναπτυξιακού µοντέλου. 
Βασισµένη στην εναρµόνιση της ανάπτυξης µε το φυσικό, κοινωνικό, 
οικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον, η νέα αντίληψη αυτή προβάλλει 
ως εναλλακτικό πλαίσιο ιεράρχησης των αξιών, δίνοντας προβάδισµα το 
σεβασµό της φύσης, στην κοινωνική συνοχή, στην ενδυνάµωση των 
τοπικών κοινωνιών, την προστασία της πολιτισµικής κληρονοµιάς και την 
δικαιοσύνη, τόσο µεταξύ των κοινωνιών όσο και µεταξύ των γενεών. Με τα 
δεδοµένα αυτά, η αξιολόγηση του νέου αυτού πλαισίου αρχών από 
ποικίλες οπτικές, η ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέµατα της 
αειφόρου ανάπτυξης, η ενηµέρωση και η γνώση για τα προβλήµατα του 
περιβάλλοντος και τις συνέπειες τους, η ενεργοποίηση και η ανάληψη 
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δράσεων, καθώς και η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών, 
αποτελούν κεντρικούς στόχους σήµερα για κάθε κοινωνία που αναζητά τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ευηµερία της παρούσας 
γενιάς, χωρίς να θέλει να υπονοµεύσει αυτή των επόµενων. Η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση αναδεικνύει ακριβώς µέσα από την ανάπτυξη 
της αειφορικής ποιότητας, τις προτεραιότητες και τα αδιέξοδα της ζωής 
στον πλανήτη ξεδιπλώνοντας διαστάσεις της περιβαλλοντικής κρίσης, ως 
φαινοµένου που πλέον αφορά άµεσα άτοµα, οµάδες, είδη, φορείς, λαούς. 
Τα µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι κυρίως διεθνούς 

εµβέλειας, καθώς τα εθνικά όρια των κρατών δεν µπορούν να θέσουν 
φραγµό στη διάχυση των επιπτώσεων από τις περιβαλλοντικές ζηµιές. 
Γι΄αυτό, είναι απαραίτητη η διεθνοποίηση των περιβαλλοντικών 
ζητηµάτων, στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και των κανόνων του. Η 
διεθνοποίηση αυτή κινείται αφενός κατασταλτικά αφετέρου προληπτικά. 
Από τη µια πλευρά, οι διεθνείς έλεγχοι, τα αντίποινα, οι επεµβάσεις 
διεθνών οργανισµών, όπως το Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και η κατ' 
αναλογίαν εφαρµογή υπέρ του περιβάλλοντος ορισµένων κανόνων του  
∆ιεθνούς ∆ικαίου που αφορούν άλλα ζητήµατα καθιερώνονται ως µέσα και 
εργαλεία που δρουν κατασταλτικά στην περίπτωση της εχθρικής για το 
περιβάλλον συµπεριφοράς των κρατών. Από την άλλη, σε επίπεδο 
πρόληψης, η γένεση διεθνοδικαιικής ευθύνης για το περιβάλλον θα 
µπορούσε να λειτουργήσει προστατευτικά υπέρ αυτού. 
Σχετικά µε την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων,η 

παραδοσιακή επιστήµη κινείται στη βεβαιότητα του αιτιοκρατικού 
µοντέλου και διακατέχεται από την πεποίθηση της ασφαλούς πρόβλεψης 
των µελλοντικών καταστάσεων (γεγονότων ή και συµπεριφορών). ∆υστυχώς 
ή ευτυχώς, η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg και η θεωρία της 
σχετικότητας του Einstein περιόρισαν κατά πολύ τη βεβαιότητα για 
σίγουρες προβλέψεις. Μια πολύ σηµαντική διαφορά µεταξύ της 
παραδοσιακής και της συστηµικής προσέγγισης είναι ότι η πολυπλοκότητα 
στη συστηµική µεθοδολογία δεν ορίζεται µε βάση τα πολλαπλά µέρη ενός 
συστήµατος, αλλά µε βάση την πολλαπλή αλληλεπίδραση µεταξύ των 
µερών του συστήµατος και µεταξύ του συστήµατος και του περιβάλλοντός 
του. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι βασικές διαφοροποιήσεις µεταξύ της 
παραδοσιακής και της συστηµικής επιστηµονικής µεθοδολογίας. 
Οι άξονες, που µπορούν να χαρακτηριστούν ως θεµελιώδεις για την  

ανάπτυξη µιας δραστηριότητας επίλυσης ενός περιβαλλοντικού 
προβλήµατος, στο πλαίσιο της δια βίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
είναι οι εξής: α) η ένταξη της δια βίου µάθησης στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασµό, β) η δόµηση µε βάση τις αρχές της συστηµικής προσέγγισης 
και γ) η εισαγωγή της έννοιας της αειφορίας ως µαθησιακού στόχου. Οι 
τρεις αυτοί άξονες θεωρούνται απαραίτητοι και εξαρτηµένοι µεταξύ τους, 
αφού η εισαγωγή της έννοιας της αειφορίας ως µαθησιακού στόχου µπορεί 
να επιτευχθεί µόνο µέσα από τη δόµηση µε βάση τις αρχές της 
συστηµικής προσέγγισης, η οποία, για να εφαρµοστεί, απαιτεί την ένταξη 
της φιλοσοφίας της δια βίου µάθησης στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό, 
βλ.διάγραµµα 10. 
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Πίνακας 9. ∆ιαφοροποιήσεις παραδοσιακής και συστηµικής µεθοδολογίας. 

Παράµετροι 
Παραδοσιακή 
µεθοδολογία 

Συστηµική 
µεθοδολογία 

Αρχές 
Αντικειµενικότητα 

Ανεξαρτησία παρατηρητή 

Υποκειµενικότητα 
Συµµετοχή - επίδραση 

του παρατηρητή 

Στόχοι Πρόβλεψη, ταυτοποίηση 
Κατανόηση, 

δραστηριότητα 

Εστίαση 
Απλές µεταβλητές 
Γραµµικές σχέσεις 

Μέρη 

Πολλαπλές-δυναµικές 
αλληλεπιδράσεις. 

Μη γραµµικές σχέσεις. 
Όλον 

Αναζήτηση 

Ανάλυση 
Απλότητα του 
µικροσκοπικού 

Οντότητες 

Σύνθεση 
Πολυπλοκότητα του 
µακροσκοπικού. 

Αναδυόµενες ιδιότητες 

Αιτιολόγηση 
Αιτιοκρατική 

(Αίτιο-αποτέλεσµα) 
Μη αιτιοκρατική 
(Σκοπός - νόηµα) 

Αξιολόγηση 

Προσανατολισµένη στους 
στόχους. 

Αρνητική ανάδραση. 
Προσαρµογή σε 

περίπτωση σφάλµατος 

Προσανατολισµένη 
στους στόχους. 

Θετική ανάδραση. 
Αλλαγή στόχων σε 

περίπτωση σφάλµατος. 
 

 

∆ιάγραµµα 10. Θεµελιώδεις άξονες ανάπτυξης συστήµατος ∆ιά Βίου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. 

 
Η ανάπτυξη καλείται στις µέρες µας να µεταβεί από ένα πρότυπο που 

σχεδόν αποκλειστικά είχε ως σκοπό την προώθηση της οικονοµικής 
µεγιστοποίησης, σ' ένα πρότυπο όπου η προστασία του περιβάλλοντος και 
η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων θεωρούνται αναπόσπαστα 
στοιχεία της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο ρόλος της διατήρησης της 
φύσης είναι να περιορίσει τις δραστηριότητες της ανάπτυξης µέσα στα όρια 
της φέρουσας ικανότητας της Γης, ως ένας φραγµός που αποσκοπεί 
αφενός µεν να πετύχει τους στόχους που θέτει η ανάπτυξη, αφετέρου δε να 
εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα και αειφορία της, παρέχοντάς της διαρκώς 
τους πόρους που έχει ανάγκη. Οι συνθήκες αυτές κάνουν επιτακτική την 
ανάγκη για µια νέα προσέγγιση, η οποία αποδεσµεύεται από τα στενά όρια 
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της οικονοµικής µεγέθυνσης (ή της παραδοσιακής οικονοµικής 
ανάπτυξης) και ενσκήπτει στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες (συγκυριακές 
ή µη) των αναπτυσσόµενων χωρών (Ξεπαπαδέας, 2008:161). 

4.2.1. Παγκόσµιας κλίµακας περιβαλλοντικά προβλήµατα  

Πριν αναφερθούµε στα παγκόσµιας κλίµακας περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, θεωρούµε χρήσιµο στο σηµείο αυτό να διασαφηνίσουµε τους 
όρους παγκόσµιος (global) και τοπικός (local) που χρησιµοποιούνται στη 
βιβλιογραφία και έχουν σηµασία στη µελέτη για την διάκριση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων σε παγκόσµιας κλίµακας και τοπικά 
αντίστοιχα. Ο όρος «global» αντιστοιχεί άλλοτε στον ελληνικό όρο 
«παγκόσµιος» και άλλοτε στον όρο «ευρύτερος» ή «διάχυτος». Σύµφωνα µε 
την πρώτη έννοια, σηµαίνει το ανώτατο σηµείο τοπικής ευρύτητας ενός υπό 
αντίληψη φαινοµένου. Από την άλλη οπτική, οι περιβαλλοντικές αλλαγές 
χαρακτηρίζονται ως «ευρύτερες/διάχυτες» όταν οι συνέπειές τους δεν 
µπορούν να εντοπιστούν σε έναν ορισµένο χώρο, χαρακτηριστικό που 
διαφοροποιεί τις αλλαγές αυτές από τα πιο οικεία τοπικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Υπό την έννοια αυτή, οι πηγές ρύπανσης στις επιστήµες 
περιβάλλοντος διακρίνονται σε σηµειακές point source pollution και µη 
σηµειακές non point source pollution. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
µπορούν να έχουν ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις µε δύο τρόπους: 
είτε επηρεάζοντας συστήµατα που διατρέχουν τη γη, όπως οι ωκεανοί ή η 
ατµόσφαιρα, είτε µε τη σώρευση (συνάθροιση) τοπικών αλλαγών. Ακόµη, 
ως «ευρύτερα» µπορούν να χαρακτηριστούν τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα που δεν αναφέρονται στο στενότερο τοπικό επίπεδο αλλά σε 
ενδιάµεσης ευρύτητας τοπικά επίπεδα. Η παραπάνω διάκριση έχει 
κεντρική σηµασία στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, καθώς στο κύριο 
ερευνητικό ερωτηµατολόγιο κάνουµε σαφή διάκριση των προβληµάτων σε 
παγκόσµια και τοπικά. 

Τα κατά την γνώµη µας παγκόσµιας κλίµακας περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, σύµφωνα και µε το πρόγραµµα (U.N.E.P.) του Ο.Η.Ε. είναι: 
� Η κλιµατική αλλαγή (global change, κυρίως το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου.  

� Η αραίωση της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος. 
� Η όξινη βροχή. 
� Το φωτοχηµικό νέφος των πόλεων.  
� Η αστικοποίηση (urbanization). 
� Οι απειλούµενες ή προστατευόµενες περιοχές. 
� Η ελάττωση της βιοποικιλότητας. 
� Η αύξηση των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (G.M.O’s.). 
� Η αύξηση των γενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών (G.M.M’s.). 
� Η διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
� Η υποβάθµιση του εδαφών, ερηµοποίηση. 
� Η υποβάθµιση των δασών. 
� Τα πάσης φύσεως απόβλητα (στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα 
επικίνδυνα) και η διαχείριση τους. 

� Ο υπερπληθυσµός (λόγω φτώχειας και άσχηµων συνθηκών διαβίωσης). 
Τα αναφερόµενα παραπάνω περιβαλλοντικά προβλήµατα αποτελούν 
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ένα τµήµα της σηµερινής περιβαλλοντικής κρίσης, η οποία αφορά όλο τον 
πλανήτη και εκφράζεται µε διάφορες παραλλαγές και εντάσεις. Παρότι που 
τα προβλήµατα είναι σοβαρά, έχουµε τη γνώµη ότι η απαισιόδοξη άποψη 
πως ο πλανήτης απειλείται από οικολογικές καταστροφές, που ίσως 
οδηγήσουν στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, δεν έχει προς το παρόν 
επαρκή επιστηµονική στήριξη. Σε αυτό φαίνεται να συµφωνεί και η έκθεση 
του Ο.Ο.Σ.Α., (2008), Τάσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
(Περιβαλλοντική προοπτική ως το 2030, βλέπε πίνακα 10.  
Εύλογα κάθε άνθρωπος µπορεί να αναρωτηθεί: είναι η παρούσα 

κατάσταση αναστρέψιµη; Θα τολµήσουµε να απαντήσουµε «ναι», αρκεί ο 
άνθρωπος να αποδεχθεί ότι η περιβαλλοντική υποβάθµιση πραγµατικά 
συντελείται και να δεχθεί να επιστρέψει µέσα στη φύση ως συστατικό της 
και όχι ως κύριαρχός της. Ωστόσο, δεν είµαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνουµε 
µάρτυρες µιας ισχυρής περιβαλλοντικής αλλαγής (αλλαγής στάσεων και 
συµπεριφοράς) στα επόµενα χρόνια. Η ελπίδα για αλλαγή δεν έχει χαθεί 
αλλά, για να γίνει αυτή άµεσα πραγµατικότητα, θα πρέπει να εφαρµοστούν 
ριζοσπαστικές µέθοδοι µε αποφασιστικότητα και ένταση, στο άµεσο 
µέλλον. Ο Bennett (2001:44) σηµειώνει πως ο περιβαλλοντικός 
πεσιµισµός (environmental pessisism) δεν δηµιουργήθηκε από την 
απώλεια της ελπίδας ανάµεσα σε αυτούς που διηγήθηκαν την ιστορία της 
υποβάθµισης, αλλά από αυτά που η ιστορία αποκάλυψε. Αυτή λοιπόν η 
αποκάλυψη της ανθρώπινης παρέµβασης και των συνεπειών της θα πρέπει 
να διαδοθεί, να διδαχθεί και να διδάξει, µε στόχο να σοκαριστεί το 
ανθρώπινο είδος από την εικόνα του εαυτού του, εάν θέλουµε να 
επιτύχουµε αλλαγή της υπάρχουσας αντίληψης για τη ζωή και τη θέση του 
ανθρώπου µέσα στο φυσικό περιβάλλον. Σχετικά µε την εµφάνιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, πολλοί σύγχρονοι διανοητές, προσπαθούν 
να ανεύρουν τα βαθύτερα αίτια αυτής της περιβαλλοντικής κρίσης, 
επανεξετάζοντας το συγκεκριµένο κυρίαρχο τρόπο επικράτησης του 
ανθρώπου επάνω στο φυσικό περιβάλλον. Η αειφορική διαχείριση του 
περιβάλλοντος προάγει την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία, 
διατηρώντας ταυτόχρονα τους φυσικούς και πολιτισµικούς πόρους και 
εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα των επόµενων γενεών να έχουν 
πρόσβαση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ευηµερίας µε αυτό της παρούσας 
γενεάς (W.C.E.D., 1987). Η αντιµετώπιση των παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων του πλανήτη, όπως οι εκποµπές 
θερµοκηπιακών αερίων, η µείωση της στοιβάδας του όζοντος, η 
υποβάθµιση των φυσικών οικοσυστηµάτων και η φτώχεια των χωρών του 
τρίτου κόσµου, προϋποθέτει έναν τρόπο σκέψης που να αναγνωρίζει τις 
σχέσεις και τις διαδικασίες του πραγµατικού κόσµου (Sterling, 2003). 

4.2.2. Τοπικά-Αστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Επιχειρώντας να ορίσουµε την πόλη και το αστικό περιβάλλον, 
διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ορισµοί του αστικού 
περιβάλλοντος και τούτο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ενας γενικά αποδεκτός ορισµός της έννοιας πόλη, στον οποίο όλοι οι επισ- 
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Πίνακας 10. Τάσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ( Περιβαλλοντική Προοπτική ως το 2030, ΟΟΣΑ), O.E.C.D. 

(2008). ENVIRONMENTAL OUTLOOK TO 2030 
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τήµονες να συµφωνούν. Η πόλη είναι ένα ιδιατέρως πολύπλοκο σύστηµα, 
που χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου ανθρώπινες συγκεντρώσεις και 
στο οποίο επιτελούνται οικονοµικές, πολιτισµικές, εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες. Υπάρχουν αρκετές ροές ύλης και ενέργειας σε 
ένα αστικό περιβάλλον, από τις οποίς τεκµαίρεται και η πολυπλοκότητα 
του. Ένα τυπικό µοντέλο ενός αστικού συστήµατος έχει ως εισροές την 
ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τα βιολογικά στοιχεία, µέσω των ανθρώπων, 
µέσων παραγωγής και µέσων µεταφοράς, των κτιρίων κ.λπ., 
µετασχηµατίζονται σε εκροές µε επιθυµητά αποτελέσµατα (π.χ. 
εκπαίδευση πολιτών) αλλά και µε ανεπιθύµητες επιπτώσεις (π.χ. 
ατµοσφαιρική ρύπανση). Η διατήρηση της υψηλής δοµής και οργάνωσης 
του συστήµατος της πόλης απαιτεί εισροές χαµηλής εντροπίας από τα 
περιβάλλοντα συστήµατα. Η διαφορά µεταξύ πόλης και φυσικών 
οικοσυστηµάτων είναι ότι τα δεύτερα έχουν ένα κυκλικό µεταβολισµό κατά 
τον οποίο κάθε παραπροϊόν από τη δραστηριότητα ενός οργανισµού 
χρησιµεύει ως τροφή για έναν επόµενο κ.λπ. Σε αντίθεση µε τα φυσικά 
οικοσυστήµατα, οι πόλεις έχουν ένα γραµµικό µεταβολισµό. Το 
µεγαλύτερο µέρος των πόρων που απαιτούνται εισάγεται στο σύστηµα από 
το εξωτερικό περιβάλλον και τα απόβλητα τους εξάγονται χωρίς ιδιαίτερη 
µέριµνα σε ποτάµια, θάλασσες, χωµατερές, υπέδαφος και ατµόσφαιρα 
(Ευθυµιόπουλος, 2000:101-113).  
Η θετική συνεισφορά των πόλεων στην κοινωνία και την οικονοµία 

συνοδεύεται και µε αρνητικές πολυδιάστατες επιβαρύνσεις, που αφορούν 
την οικονοµία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Τα αστικά 
προβλήµατα, λόγω της µεγάλης ανάπτυξης των πόλεων, έχουν πάρει 
µεγάλες διαστάσεις στις µέρες µας. ∆εν µπορούν να είναι βιώσιµα 
συστήµατα, όταν ξεπερνούν κάποια µεγέθη έκτασης, πυκνότητας 
πληθυσµού και δραστηριοτήτων. Οι µεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσµού 
στα αστικά κέντρα αποτελούν γενικά σοβαρό παράγοντα υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος. Αυτή πραγµατοποιείται τόσο µε τη µείωση της φυσικότητας 
του αστικού χώρου, όσο και µε την απόρριψη στο στενό και ευρύτερο 
περιβάλλον των πόλεων υψηλών συγκεντρώσεων στερεών, υγρών και αέριων 
αποβλήτων. Η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από το µέγεθος της ρύπανσης της ατµόσφαιρας, των επιφανειακών 
και υπόγειων νερών, του εδάφους, αλλά και από την ένταση άλλων 
παραγόντων που παρατηρούνται στην πόλη, όπως ο θόρυβος, η κακή 
ποιότητα αέρα των εσωτερικών χώρων, η ανεπαρκής παρουσία πρασίνου 
κ.λπ. Επίσης, και άλλοι παράγοντες συντελούν στη µείωση της ποιότητας 
ζωής στις πόλεις, όπως η κυκλοφοριακή συµφόρηση, η ανεπάρκεια 
ανοικτών και κοινόχρηστων χώρων, ή έλλειψη πεζόδροµων, η αισθητική 
υποβάθµιση, η έλλειψη χώρων άθλησης και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Τα 
προβλήµατα αυτά, που συνδέοονται άµεσα ή έµµεσα, µε την ποιότητα του 
περιαστικού περιβάλλοντος, οφείλονται, εν µέρει, στις αλλαγές στον τρόπο 
ζωής και στις δηµογραφικές εξελίξεις (αυξανόµενη εξάρτηση από τα 
ιδιωτικά αυτοκίνητα, αύξηση των µονοµελών νοικοκυριών, αυξανόµενη 
κατά κεφαλήν χρήση πόρων). Οι λύσεις πρέπει να αντιµετωπίζουν τους 
µελλοντικούς κινδύνους, όπως είναι οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, 
καθώς και να συµβάλλουν σε εθνικές, περιφερειακές και παγκόσµιες 
πολιτικές, όπως είναι η προοδευτική µείωση της εξάρτησης από ορυκτά 
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καύσιµα.  
Κάθε πόλη που αντιµετωπίζει προβλήµατα υποβάθµισης, στο σύνολο 

της ή σε µία συνοικία της, βαρύνεται µε αυτά για διαφορετικούς λόγους, 
ανάλογα µε την περίπτωση και τη χώρα στην οποία ανήκει. Έτσι, και τα 
προβλήµατα υποβάθµισης διαφέρουν ανάλογα µε τα αίτια που τα 
προκάλεσαν, τον τρόπο που εξελίχθηκαν και φυσικά τον τρόπο που 
αντιµετωπίστηκαν. Για παράδειγµα, στην περιοχή του ∆ήµου Ηρακλείου 
παρατηρούνται προβλήµατα ρύπανσης σε όλους τους φυσικούς αποδέκτες, 
όπως παραδείγµατος χάριν: 
� Στο έδαφος: Ανεξέλεγκτη απόρριψη µπάζων (χαλασµάτων) σε 
κοινόχρηστους χώρους, παράγκες, εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα, 
απορρίµµατα κάθε µορφής, ανεξέλεγκτες εκσκαφές πρανών, 
προβλήµατα αισθητικά, υγειονοµικά, κίνδυνοι από κατάρρευση 
παλαιών κτιρίων, ρύπανση εδαφών από γεωργικές δραστηριότητες, 
καταπατήσεις ρεµάτων κ.λπ.  

� Στη θάλασσα: Ανεξέλεγκτη ρύπανση από λύµατα αυθαίρετων 
αποχετεύσεων µεταφορά ανόργανων χηµικών στοιχείων και οργανικών 
ενώσεων από µη σηµειακές πηγές ρύπανσης (από αγροτικές κυρίως 
δραστηριότητες). Αισθητική ρύπανση από διάφορα υπολείµµατα και 
σκουπίδια κάθε µορφής, αυθαιρεσίες στις ακτές κ.λπ.  

� Στην ατµόσφαιρα: ρύπανση-υποβάθµιση της ποιότητας του αέρα, από 
καυσαέρια οχηµάτων και οικιακών και βιοµηχανικών καυστήρων. 
Θόρυβοι οφειλόµενοι στη λειτουργία του αεροδροµίου, στα πολλά 
µηχανάκια και άλλες δραστηριοτήτες. 
Για να προλαµβάνονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα µιας πόλης, 

είναι απαραίτητο να γίνεται αναλυτικός προσδιορισµός της φέρουσας 
ικανότητας της και περιορισµός της ανάπτυξης µέσα σε όρια συµβατά µε 
αυτήν. Βέβαια, ο προσδιορισµός της φέρουσας ικανότητας µιας πόλης 
είναι στην πράξη εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και γγι΄αυτό ο 
προσφορότερος τρόπος υπολογισµού της  φαίνεται να προυποθέτει την 
υιοθέτηση µιας σειράς από ποσοτικούς δείκτες µέτρησης των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων. Οι δείκτες αυτοί συνδέονται µε τις 
επιµέρους παραµέτρους της φέρουσας ικανότητας που είναι: 
� Η φυσική και οικολογική χωρητικότητα µιας περιοχής, που προσδιορίζεται 
από την έκταση και τα λοιπά φυσικά χαρακτηριστικά της και από την 
αντοχή των οικολογικών της συστηµάτων. 

� Η χωρητικότητα ή η δυναµικότητα των υποδοµών (οδικού δικτύου, 
ενεργειακού δικτύου, συστήµατος παροχής ύδατος, συστήµατος 
διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων κ.λπ.) 

� Η δυναµικότητα διαχείρισης και διοίκησης, µε την έννοια ότι οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν εξαρτώνται µόνο από τα φυσικά µεγέθη, 
αλλά και από τον τρόπο οργάνωσης της χρήσης και της αξιοποίησης τους. 

� Η κοινωνική και ψυχολογική χωρητικότητα, µε την έννοια ότι η αίσθηση 
του συνωστισµού ποικίλλει και είναι συνάρτηση των αντιλήψεων και των 
προτιµήσεων. 

� Η χωρητικότητα σε σχέση µε τις αντιλήψεις και τη νοοτροπία του τοπικού 
πληθυσµού, µε την έννοια ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο τοπικός 
πληθυσµός δυσανασχετεί, όταν η σχέση επισκεπτών προς τον επιτόπιο 
πληθυσµό υπερβεί ορισµένα όρια. 
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� Η χωρητικότητα µε την έννοια της προσφοράς του αναγκαίου εργατικού 
δυναµικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών (Ξανθάκου κ.ά., 
2009:668). 
 
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στις πόλεις είναι ιδιαιτέρως σύνθετα 

και αλληλένδετα. Τοπικές πρωτοβουλίες επίλυσης ενός προβλήµατος 
µπορεί να οδηγήσουν σε νέα προβλήµατα. Παραδείγµατος χάρη, οι 
πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα µε την κυκλοφορία 
«πράσινων» λεωφορείων, ενδεχοµένως να να υπονοµευθούν από την 
αύξηση της µετακίνησης µε ιδιωτικά αυτοκίνητα, η οποία πιθανότατα θα 
προκύψει εξαιτίας αποφάσεων για τη χρήση της γής (π.χ. κατασκευή 
χώρων στάθµευσης στα αστικά κέντρα), αποφάσεων, δηλαδή, που έµµεσα 
ενθαρρύνουν µια τέτοια εξέλιξη. Η πρόκληση είναι η διάγνωση και επίλυση 
των προβληµάτων και η αντιµετώπιση των κινδύνων και απειλών που 
προκαλούνται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και η αξιοποίηση 
αντίστοιχα, των πλεονεκτηµάτων και ευκαιριών, µε στόχο την επίτευξη της 
αειφόρου ανάπτυξης. Βασική επιδίωξη σε αυτή την προσπάθεια είναι η 
συνεκτίµηση των χωρικών επιπτώσεων και ο συντονισµός των διάφορων 
τοµεακών πολιτικών που ασκούνται σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθούν 
σηµαντικά οιδυνατότητες οικονοµικής και κοινωνικής προόδου και 
συνοχής.  
Αναµφίβολα, η διατήρηση του αστικού περιβάλλοντος σε υψηλά 

ποιοτικά επίπεδα αποτελεί για την Ελλάδα κορυφαία πρόκληση αλλά και 
επιτακτική ανάγκη. Οι σύγχρονες πόλεις πρέπει να είναι ή να ξαναγίνουν 
βιώσιµες για τους σηµερινούς κατοίκους τους και αειφόρες για τις 
µελλοντικές γενιές. Στο διάγραµµα 11 παρουσιάζονται οι τέσσερεις 
πυλώνες αειφόρου ανάπτυξης της ευηµερίας (well being) µιας κοινότητας. 

 

∆ιάγραµµα 11. Τέσσερις πυλώνες ευηµερίας της κοινότητας. 
 

Η υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί πλέον ένα σοβαρό 
και πολύπλοκο θέµα, που απαιτεί, στο πλαίσιο λήψης και εφαρµογής 
µέτρων πολιτικής, την ενεργή συµµετοχή των πολιτών για την αντιµετώπιση 
του. Η ευηµερία της κοινότητας και των µελών της, εκφραζόµενη ως 
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κοινοτική ζωτικότητα (community vitality), εισπράττεται-εξασφαλίζεται 
µέσω της συµµετοχής σε ψυχαγωγικές, δηµιουργικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες και µέσω της ελευθερίας να διατηρηθούν, να 
καλλιεργηθούν και να εκφραστούν οι τέχνες, η ιστορία, η κληρονοµιά και 
οι παραδόσεις τους. Ο όρος community vitality προτάθηκε για να 
περιγράψει την κοινωνική ευηµερία, χρησιµοποιώντας διαφορετικούς 
δείκτες από τους κλασικούς οικονοµικούς, πράγµα που το κάνει ο όρος 
Α.Ε.Π. Έχει παρατηρηθεί ότι χώρες µε µεγάλο Α.Ε.Π. και εποµένως, 
σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους, πλούσιες παρουσιάζουν µεγάλη 
εγκληµατικότητα, κοινωνικές ανισότητες, υποβαθµισµένο περιβάλλον 
κ.λπ. ενώ αντιθέτως, χώρες που σύµφωνα µε τους οικονοµικούς δείκτες 
χαρακτηρίζονται φτωχές έχουν µια κοινωνική ισορροπία, εµφανίζουν 
κοινωνικές αξίες όπως αλληλεγγύη, σεβασµό µεταξύ τους, κ.λπ. Η 
παρατήρηση αυτή έκανε τους κοινωνιολόγους κυρίως να σκεφτούν ότι η 
ουσία µιας κοινωνίας θα µετρηθεί καλύτερα αν λάβουµε υπόψη, και 
άλλους δείκτες, οι οποίοι ενσωµατώνονται στον όρο community vitality. 
Εποµένως µετράει το κοινωνικό well being, επαναπροσδιορίζοντας όρους 
όπως ποιότητα ζωής, ανάπτυξη, κοινωνικές αξίες, ποιότητα περιβάλλοντος, 
ασφάλεια του πολίτη, κ.λπ. 
Πολλοί υποστηρίζουν πως η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης είναι 

αλληλένδετη µε αυτή της τοπικής ανάπτυξης (Benneworth 2002:199-217, 
Moss & Fichter, 2003:1). Το τοπικό επίπεδο θεωρείται το ιδανικότερο για 
την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης. Την άποψη αυτή απηχεί 
ο ορισµός της αστικής αειφόρου ανάπτυξης που διατυπώθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (2006). Σύµφωνα µε αυτόν: αειφόρος αστική 
ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που παρέχει βασικές περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και οικονοµικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους µίας 
κοινότητας χωρίς να απειλεί τη βιωσιµότητα των φυσικών, δοµικών και 
κοινωνικών συστηµάτων από τα οποία εξαρτάται η παροχή αυτών των 
υπηρεσιών. Μάλιστα, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο 
προχώρησαν στην σύνταξη της δικής τους τοπικής agenda 21, που 
αποτελεί µία στρατηγική διαδικασία για το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
τοπικών δράσεων. Η βιωσιµότητα της πόλης αναφέρεται στο περιβάλλον, 
την οικονοµία και το κοινωνικό σύστηµα του χώρου. Για τον Kline 
(2000:65-78), η αειφόρος αστική ανάπτυξη προϋποθέτει οικολογική 
ακεραιότητα, οικονοµική ασφάλεια, ποιότητα ζωής και ενδυνάµωση µε 
ευθύνη. Η αειφόρος τοπική ανάπτυξη συνεπάγεται τη διατήρηση της 
γενικής ισορροπίας και αξίας του αποθέµατος του φυσικού κεφαλαίου, τον 
επαναπροσδιορισµό των βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων κριτηρίων αξιολόγησης κόστους-ωφέλειας, τη δίκαιη 
κατανοµή των πόρων µεταξύ εθνών και περιοχών σε όλο τον κόσµο αλλά 
και όλα τα είδη άτυπης δραστηριότητας που παρέχουν υπηρεσίες στα 
άτοµα και τις οµάδες και αυξάνουν έτσι το βιοτικό επίπεδο πέρα από το 
οικονοµικό εισόδηµα. Η κοινωνική διάσταση, το ανθρώπινο κεφάλαιο, 
περιλαµβάνει ατοµικά χαρακτηριστικά των ατόµων όπως οι δεξιότητες, η 
ιδιότητα του ενεργού πολίτη και η εµπειρία. Η περιβαλλοντική διάσταση, 
το φυσικό κεφάλαιο, περιλαµβάνει όλα τις βιολογικές και γεωλογικές 
διαδικασίες καθώς και τους φυσικούς πόρους. Η θεσµική διάσταση, το 
κοινωνικό κεφάλαιο, είναι το αποτέλεσµα των διαπροσωπικών διαδικασιών, 
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όπως η επικοινωνία και η συνεργασία, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τις 
πληροφορίες και τα συστήµατα των κανόνων που ρυθµίζουν την 
αλληλεπίδραση των µελών µιας κοινωνίας (Spagenberg, 2002:103-115, 
Journel, Douchene, Coanus & Martinais 2003:615-626).  
Σύµφωνα µε την agenda 21, η αειφόρος ανάπτυξη δεν µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω των παραδοσιακών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η 
ενεργός συµµετοχή των πολιτών, ο υψηλός βαθµός ευαισθητοποίησης, 
περιβαλλοντικής συνείδησης και υπεύθυνης συµπεριφοράς θεωρούνται 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη σηµαντικών αποτελεσµάτων. 
Πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία όντας, 
κοντά στον πολίτη, συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση 
των πολιτών για την προσέγγιση του στόχου της αειφορίας. Μια αειφόρος 
πόλη θα πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους πολίτες να ικανοποιούν τις 
ανάγκες τους χωρίς καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (Girardet, 
2000). Εντούτοις, οι πόλεις είναι κάτι παραπάνω από δρόµους και κτήρια, 
είναι δυναµικά συστήµατα και άρα δεν είναι εφικτό ή ρεαλιστικό για µια 
υπάρχουσα πόλη να είναι καθόλα αειφόρος. Οι προκλήσεις που µια πόλη 
«χαµηλού άνθρακα» αντιµετωπίζει είναι το κατά πόσο η ισορροπία µε τις 
αγροτικές περιοχές µπορεί να διατηρηθεί και το πώς η αστική δοµή 
µπορεί να σχεδιαστεί και να διατηρηθεί µε ένα βιώσιµο τρόπο. Στο 
διάγραµµα 12 παρουσιάζεται η σύνδεση της τεχνικής αειφορίας και της 
αειφόρου συµπεριφοράς. Φαίνεται ότι υπάρχει κοινός τόπος συνύπαρξης 
τους. 

 
∆ιάγραµµα 12. Τεχνική αειφορία και αειφόρος συµπεριφορά, σύνδεση των στοιχείων τους 

τους µε το δοµηµένο περιβάλλον (Williams & Dair, 2007) 
 
Ο ρόλος της τοπικής κοινότητας είναι σηµαντικός στην επίτευξη της 

αειφορίας. Επηρεάζει πιο άµεσα το άτοµο από ό,τι η ευρύτερη κοινωνία, (η 
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οποία αντιπροσωπεύει αφηρηµένες έννοιες και θεσµούς σε αντίθεση µε την 
κοινότητα), που περιλαµβάνει συγκεκριµένες οµάδες και άτοµα µε τα 
οποία έχουν δηµιουργηθεί δεσµοί. Οι κρίσιµες οµάδες είναι πρωταρχικά η 
οικογένεια, αλλά και η σχολική τάξη, οι φίλοι, οι γείτονες, τα µέλη των 
οργανώσεων και αθλητικών οµάδων κ.λπ. Εν τέλει, βέβαια, οι κοινωνικές 
αλλαγές προέρχονται από την αλληλεπίδραση οικολογικών και κοινωνικών 
παραµέτρων. Υπάρχει επίσης επίδραση µεταξύ των στοιχείων. Ενδεχόµενη 
αλλαγή σε κάποιο µέρος ενός συστήµατος έχει ως αποτέλεσµα αλλαγές και 
στα υπόλοιπα µέρη του. Για παράδειγµα, η αστικοποίηση και η 
εκβιοµηχάνιση έχουν ως αποτέλεσµα αλλαγές στη µορφή της οικογένειας, 
τους θεσµούς της κοινωνίας, το εκπαιδευτικό σύστηµα κ.ά. ∆εν µπορεί να 
αµφισβητήσει κανείς στη σηµερινή εποχή πως το άτοµο επηρεάζει το 
οικολογικό στοιχείο, χτίζοντας πόλεις, ρυπαίνοντας τα επιφανειακά και 
υπόγεια νερά και καταστρέφοντας τα δάση.  
Σύµφωνα µε την Τρικαλίτη (2009:29-36), µια αειφόρος 

πόλη/κοινότητα διαµορφώνει στόχους οι οποίοι πηγάζουν από το σεβασµό 
τόσο στο φυσικό όσο και το ανθρώπινο περιβάλλον. Από αυτή τη 
θεµελιώδη αρχή εκπορεύονται στη συνέχεια και τα χαρακτηριστικά και οι 
στόχοι της αειφόρου κοινότητας, για παράδειγµα: 
Θέτει υψηλούς στόχους στην εξασφάλιση ποιότητας ζωής Μια αειφόρος 

πόλη/ κοινότητα δέχεται ότι οι κοινότητες δοµούνται κατά πρώτο και 
σηµαντικότερο λόγο για τους ανθρώπους και για να τους εξασφαλίσουν µια 
ισορροπηµένη κοινωνική, ψυχική, πνευµατική ζωή µέσα από ανοιχτές και 
δηµοκρατικές διαδικασίες. 
Σέβεται το φυσικό περιβάλλον. Αναγνωρίζεται η στενή σχέση της φύσης 

µε την ποιότητα ζωής και στις διάφορες χρήσεις γης δίνει προτεραιότητα 
στους χώρους πρασίνου, τη δηµιουργία µεγάλων πάρκων, κήπων και 
ανοικτών ζωνών. Τα πάρκα αντιµετωπίζονται όχι σαν πράσινα πακέτα, αλλά 
σαν οικολογικά συστήµατα τα οποία αποτελούν τους βιότοπους για τα 
τοπικά είδη φυτών και ζώων και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
αντιµετώπιση των πληµρών, ή της ρύπανσης. 
Στηρίζει τους κύκλους της ζωής. Μια αειφόρος κοινότητα αναγνωρίζει 

τους κύκλους της ζωής και τα στοιχεία και τις λειτουργίες που τους 
στηρίζουν. Αυτή η στήριξη λαµβάνει υπόψη τους φυσικούς κύκλους όπως 
είναι ο υδρολογικός και ο φωτοσυνθετικός κύκλος, αλλά και τους 
ανθρώπινους κύκλους όπως είναι οι συναναστροφές, οι συναντήσεις οι 
γιορτές, οι φιλίες, η οικογένεια, η γέννηση και ο θάνατος. 
Αναγνωρίζει ποικιλία αξιών. Μια αειφόρος πόλη/κοινότητα 

αντιλαµβάνεται ότι ανάµεσα στο φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον 
υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό: η ποικιλότητα. Και η βιολογική 
ποικιλότητα, αλλά και η ανθρώπινη ποικιλότητα είναι ουσιαστικές για τη 
δόµηση ενός δυναµικού κοινωνικού συνόλου και της αλυσίδας της ζωής. 
Μια αειφόρος κοινότητα προωθεί µια τέτοια λογική µέσα από την ανάδειξη 
και υιοθέτηση κοινωνικών αξιών που επιτρέπουν τη βιωσιµότητα όλων των 
κοινωνικών οµάδων, ιδιαίτερα των ασθενέστερων. Τέτοιες αξίες είναι: η 
αλληλεγγύη, η κατανόηση, η αποδοχή, η ανεκτικότητα, η αγάπη, η 
ευθύνη. 
Αναγνωρίζει τη σηµασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Αναγνωρίζει ότι ο πολιτισµός χτίζεται γύρω από την εκκλησία, την πλατεία, 
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τη βιβλιοθήκη. Γιορτάζει το παρελθόν αλλά εκσυγχρονίζει το παρόν. 
∆ίνει έµφαση στην πρόληψη και τους µακροπρόθεσµους σχεδιασµούς 

είτε για φυσικές καταστροφές, είτε για κοινωνικά προβλήµατα 
(εγκληµατικότητα, περιθωριοποίηση, ψυχικές ασθένειες κ.ά.), είτε πάλι για 
επέκταση της πόλης. Αντιµετωπίζει την πόλη/κοινότητα ως σύστηµα. Μια 
αειφόρος κοινότητα αντιλαµβάνεται ότι το φυσικό και ανθρώπινο 
περιβάλλον συνιστούν ένα σύνολο το οποίο απαρτίζεται από ατοµικά 
συστατικά τα οποία αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ΟΛΟΝ. Οι παραλίες 
κατανοούνται ως τµήµατα των παράκτιων οικοσυστηµάτων, οι οικογένειες 
ως τµήµατα των κοινωνικών δικτύων, τα σωµατίδια και τα ρεύµατα είναι 
τµήµατα της ατµόσφαιρας και οι διαδροµές των λεωφορείων είναι τµήµατα 
του δικτύου µεταφορών. Η πόλη δηλαδή αντιµετωπίζεται ως ένα τεράστιο 
σύστηµα πολλών µερών που οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα µέρος του 
συστήµατος επηρεάζει όλο το σύστηµα. Η θεώρηση αυτή οδηγεί σε 
πολιτικές τέτοιες που να επιτρέπουν την διατήρηση της αρµονίας και της 
ισορροπίας µέσα στο περιβάλλον και την κοινότητα.  
Τα χαρακτηριστικά µια αειφόρου κοινότητας, σύµφωνα µε τον DETR 

(1998), παρουσιάζονται στον πίνακα 11. Περιλαµβάνονται δράσεις 
προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος, γνωριµία µε τις ανάγκες 
των µελών της κοινότητας και µέτρα οικονοµικής ανάπτυξης. 
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4.3. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβληµάτων  

Η γνώση για τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι σηµαντικός. Αντιµετωπίζοντας τις 
διαδικασίες, διαδραµατίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο ως µεσολαβητές ή 
ρυθµιστές µεταξύ των περιβαλλοντικών επιδράσεων, αξιολόγησης αυτών 
των επιδράσεων και των φυσικών και ψυχολογικών συνεπειών τους. Εάν οι 
στρατηγικές αντιµετώπισης είναι επιτυχείς, σηµειώνεται προσαρµογή ή 
ρύθµιση. Εάν η αντιµετώπιση δεν είναι επιτυχής, συνεχίζεται η διέγερση 
και η ψυχική καταπόνηση (Bell, Greene, Fisher & Baum, 2001). Θα 
απαιτηθεί αλλαγή στους τρόπους ζωής και στη συµπεριφορά, για να 
προσεγγισθεί ο στόχος της αειφορικής ανάπτυξης της γης (Oskamp, 
2002:173-182). Ατοµικοί τρόποι αντιµετώπισης των παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, πιθανόν να εµποδίσουν ή να ενθαρρύνουν 
αυτή την αλλαγή συµπεριφοράς. Εποµένως, η αντιµετώπιση συζητείται ως 
σηµαντική προβλεπτική παράµετρος της φιλοπεριβαλλοντικής 
συµπεριφοράς (π.χ. Homburg & Stolberg, 2006:1-14). Στη βιβλιογραφία 
αναφέρονται κλίµακες που µετρούν την αντίληψη coping, στο πλαίσιο των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Σύµφωνα µε τους Homburg & Stolberg, 
(2004:199-211), υπάρχουν οκτώ κλίµακες που µετρούν το coping µε την 
επίδραση της ρύπανσης Έκφραση των συναισθηµάτων, Επίλυση 
προβλήµατος, Άρνηση της ενοχής, Εναλλακτικές λύσεις, Αυτοπροστασία, 
Ευχαρίστηση, Ευσεβής πόθος, Παραίτηση. 
Κεντρικό σηµείο στη βιβλιογραφία για την αντίληψη των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι ο βαθµός αντίληψης της σοβαρότητα 
τους, η οποία αντίληψη, είναι ένα πολυδιάστατο πρόβληµα και επιδέχεται 
πολλές ερµηνείες. Από το πλήθος των παραµέτρων που ενδεχοµένως 
επιδρούν στην αντίληψη, ιδιαίτερο ρόλο, κατά τη γνώµη µας, έχουν το  

Πίνακας 11. Χαρακτηριστικά µιας αειφορικής κοινότητας (Πηγή: D.E.T.R., 1998)
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αξιακό σύστηµα του ατόµου και η διαµορφωµένη κοσµοθεωρία του. 
Ειδικότερα, σχετικά µε την αξιολόγηση των παγκόσµιων ή τοπικών 

περιβαλλοντικών προβληµάτων υποθέτουµε ότι οι αντιλήψεις-
αναπαραστάσεις των ατόµων για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της 
περιοχής τους προέρχονται από τη βιωµένη εµπειρία του σχετικά µε αυτά, 
έχουν δηλαδή προσωπική προέλευση. Αντίθετα, οι αντιλήψεις-
αναπαραστάσεις τους για τα ευρύτερα-διάχυτα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα έχουν κοινωνική προέλευση λόγω ακριβώς της έλλειψης 
προσωπικής εµπειρίας,. Αυτό ωστόσο δεν ισχύει απόλυτα. Η άµεση 
βιωµατική εµπειρία ενός φαινόµενου δεν εξαρτάται µόνο από την τοπική 
και χρονική συνάντηση µε αυτό, αλλά και από τον αισθητό ή µη, για το 
ανθρώπινο αντιληπτικό-αισθητηριακό σύστηµα, χαρακτήρα του. Από την 
άλλη, υπάρχουν παγκόσµια περιβαλλοντικά φαινόµενα των οποίων σαφώς 
µπορεί κάποιος να έχει άµεση εµπειρία τουλάχιστον στην τοπική τους 
έκφανση. Αυτό συµβαίνει π.χ. στην περίπτωση του κατεξοχήν παγκόσµιου 
φαινόµενου της υπερθέρµανσης του πλανήτη και γενικά της κλιµατικής 
αλλαγής, αφού οι κάτοικοι µιας πόλης (π.χ. του Ηρακλείου), ολοένα και 
συχνότερα ταλαιπωρούνται από υψηλές θερµοκρασίες και ασυνήθιστα για 
την εποχή καιρικά φαινόµενα. Εκείνο του οποίου δεν έχουν άµεση 
εµπειρία οι άνθρωποι είναι η συνολική εικόνα του προβλήµατος, δηλαδή η 
παγκόσµια διάστασή του και οι µη εµφανείς συσχετισµοί και 
αλληλεπιδράσεις του µε άλλα ποικίλα τοπικά και ευρύτερα φαινόµενα. 
Επιπλέον, η ύπαρξη αναπαραστάσεων από «πρώτο χέρι» για τα τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν αποκλείει και την ύπαρξη κοινωνικών 
αναπαραστάσεων γι’ αυτά. Η προσκόλληση στον τόπο ή στην κοινότητα 
έχει βρεθεί συχνά να συνδέεται άµεσα µε τρόπους θεώρησης τοπικών 
περιβαλλοντικών θεµάτων. Βρέθηκε ότι ο βαθµός αντίληψης της ατοµικής 
ευθύνης για το περιβάλλον είναι µεγαλύτερη στο επίπεδο της γειτονιάς και 
µειώνεται όσο η τοπική κλίµακα αποµακρύνεται ή, ορθότερα κατά τη 
γνώµη µας, διευρύνεται. Το επίπεδο στο οποίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ως σοβαρότερα είναι ακριβώς αυτό στο 
οποίο νοιώθουν ότι έχουν τη µικρότερη προσωπική ευθύνη και δύναµη να 
δράσουν και να ασκήσουν επιρροή. Αυτό συνεπάγεται ότι τα άτοµα δεν 
πιστεύουν πως έχουν την ευθύνη ή ότι µπορούν να δεσµευτούν σε 
ενέργειες που θα είναι αποτελεσµατικές. Ίσως θα έπρεπε να διερευνηθεί το 
ενδεχόµενο να λειτουργεί η αντίληψη µειωµένης σοβαρότητας των τοπικών 
προβληµάτων και ως µηχανισµός άρνησης της σχετικής ατοµικής 
ευθύνης. 
Τα αίτια των περιβαλλοντικών προβληµάτων φαίνεται να σχετίζονται µε 

τις εµπειρίες των µαθητών (Loughland, et al., 2002:187–197). Οι µαθητές 
έχουν επίσης περιορισµένη γνώση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
διάφορων περιβαλλοντικών ζητηµάτων (βιοφυσικό, κοινωνικό, οικονοµικό 
και πολιτικό), των δοµικών αποφάσεων και της ατοµικής συµπεριφοράς 
(Connell, et al., 1999:95–113). Είναι σηµαντικό να εµπλακούν οι µαθητές 
σε διαφορετικά οικολογικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα για να 
µετατοπίσουν τον προσανατολισµό τους στο πραγµατικό χρέος (Bogner, 
1998:17-31). Οι ικανοποιητικής διάρκειας εµπειρίες εκπαίδευσης στο 
πεδίο, έχει βρεθεί ότι επηρεάζει τις προτιµήσεις των εφήβων στη χρήση του 
περιβάλλοντος και της φύσης (Bogner, 1999:1169-1185). 
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Πάντως δεν παρερµηνεύουν το περιβάλλον µόνο οι µαθητές. Και οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να µοιραστούν αυτή την εννοιολογική σύγχυση, 
δεδοµένου ότι µερικές φορές στερούνται τη διορατικότητα στην 
πολυπλοκότητα και την πολυ-διαστατικότητα του περιβάλλοντος και των 
επιστηµονικών οπτικών (Summers, et al., 2000:293-312, Flogaitis & 
Agelidou, 2003:461-478) 
Οι Korhonen & Lappalainen (2004:195–216) υποστηρίζουν ότι οι 

µαθητές που έχουν ή άµεση επαφή µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ή 
άµεση εµπειρία τους, θα αναπτύξουν µεγαλύτερη ανησυχία και επίγνωση. 
Η περιβαλλοντική υποβάθµιση µαζί µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση 
µπορεί να οδηγήσει στη συνειδητοποίηση για τα υπάρχοντα προβλήµατα, 
αυξάνοντας την προθυµία των µαθητών να ασχοληθούν µε τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Εποµένως, η παροχή τοπικής, χειρωνακτικής 
εµπειρίας καθίσταται πολύ σηµαντική προκειµένου οι µαθητές να 
αναπτύξουν ικανότητα δράσης και την κριτική σκέψη τους. Αυτές οι 
χειρωνακτικές δραστηριότητες πρέπει όχι µόνο να περιλαµβάνουν τα 
αποτελέσµατα και τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αλλά είναι 
αναγκαίο να εστιάζουν επίσης στις ιδέες σχετικά µε τις πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις τους (Jensen,2002:325–334). 

 

4.4. Αρχές & δείκτες της αειφόρου ανάπτυξης  

Η αειφόρος ανάπτυξη, ανεξαρτήτως σε ποιόν απευθύνεται, βασίζεται σε 
ορισµένες γενικά αποδεκτές αρχές που καλύπτουν τα κοινωνικά, 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά πεδία. Η αλλαγή/τροποποίηση αξιών, 
στάσεων και συµπεριφορών σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, εάν στόχος είναι να µετατραπούν σε καθηµερινές 
επιλογές στην κατεύθυνση βασικών αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. 
Πρόκειται για µια µακρόχρονη διαδικασία στην οποία παίζουν ρόλο, 
µεταξύ των άλλων, το αξιακό σύστηµα του ατόµου, οι κοινωνικές 
αναπαραστάσεις του, η εκπαίδευση, το πλαίσιο στο οποίο ευρίσκεται κάθε 
φορά κ.λπ. Η αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου και της επιστηµονικής 
προσέγγισης της αειφόρου ανάπτυξης επίσης συναντά δυσκολίες. Η 
αειφορία προϋποθέτει κράτος δικαίου και µια κοινωνία που να διέπεται 
από ορισµένες αρχές. Το γενικό πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, 
διαµορφωµένο µε βάση δώδεκα θεµελιώδεις αρχές σύµφωνα µε τον 
∆εκλερή (2000), αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για τις παραπάνω αλλαγές: 
� Αρχή της ∆ηµόσιας Οικολογικής Τάξης: Θεσπίζει τον υποχρεωτικό 

χαρακτήρα αυτού του συστήµατος ελέγχου που αποβλέπει σε πρόδηλο 

γενικό συµφέρον όχι µόνο της παρούσης γενεάς αλλά και των εποµένων: 

Η αειφόρος ανάπτυξη δεν αφήνεται στη λειτουργία της αγοράς, αλλά 

είναι ευθύνη του κράτους. 

� Αρχή της Βιωσιµότητας: ∆ιατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και 

απαγόρευση κάθε µείωσης ή υποβάθµισης. Απαγορεύει πάσα περαιτέρω 

µείωση ή υποβάθµιση του φυσικού κεφαλαίου, γιατί και αυτό που 

απέµεινε από την άγρια ανάπτυξη είναι ζήτηµα αν επαρκή για επιβίωση 
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� Αρχή της Φέρουσας Ικανότητας: ∆ιατήρηση της σταθερής κατάστασης των 

οικοσυστηµάτων µε ανάπτυξη που βρίσκεται κάτω από τα όρια αντοχής 

τους. Επιβάλλει θετικά τον σεβασµό της φερούσης ικανότητας τόσο των 

ανθρωπογενών συστηµάτων όσο και των οικοσυστηµάτων, για να 

προληφθεί η κατασκευή των θνησιγενών υπερτροφικών ανθρωπογενών 

συστηµάτων που συµπαρασύρουν στην αποσύνθεση τους τα 

οικοσυστήµατα. 

� Αρχή της Υποχρεωτικής Αποκατάστασης διαταραχθέντων 

οικοσυστηµάτων: Αποκατάσταση του απολεσθέντος φυσικού κεφαλαίου. 

� Αρχή της Βιοποικιλότητας: ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας που θεωρείται 

κριτήριο και παράγοντας ευρωστίας των οικοσυστηµάτων 

� Αρχή της κοινής φυσικής κληρονοµιάς: Τα κοινά φυσικά αγαθά δεν 

επιτρέπεται να ιδιοποιηθούν και η κοινή χρήση τους να περιορισθεί ή να 

καταργηθεί. Επιδιώκει να διασφαλίσει χάριν όλων τον ζωτικό πυρήνα του 

φυσικού κεφαλαίου, δηλαδή την άγρια φύση όπου υπάρχει και το έσχατο 

αποθεµατικό της ζωής. 

� Αρχή της Ήπιας Ανάπτυξης των Ευπαθών Οικοσυστηµάτων: Στα ευπαθή 

οικοσυστήµατα (δάση, ακτές, βουνά, µικρά νησιά, τοποθεσίες φυσικού 

κάλους) επιτρέπεται «ήπια» ανάπτυξη που ορίζεται κατά περίπτωση, ώστε 

να µην επιβαρύνει το περιβάλλον υπέρµετρα. 

� Αρχή της Χωρονοµίας: Επιβάλλεται ο συνολικός σχεδιασµός και 

χωροταξικός σχεδιασµός των δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η 

διατήρηση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων. 

� Αρχή της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς:∆ιατήρηση των σπουδαιότερων 

πολιτιστικών στοιχείων (µνηµεία, αρχιτεκτονικά σύνολα, τόποι). 

� Αρχή του Βιώσιµου Αστικού Περιβάλλοντος: ∆ιατήρηση της ποιότητας ζωή 

στις πόλεις και αναχαίτιση της ανάπτυξης µεγα-πόλεων. Επιδιώκει να 

ανατρέψει την προϊούσα παρακµή των συγχρόνων οικισµών και ιδίως των 

µεγαπόλεων και να επαναφέρει την ποιότητα ζωής στην πόλη. 

� Αρχή προστασίας του Φυσικού Κάλλους: ∆ιατήρηση και προστασία του 

τοπίου µε παρεµβάσεις που δεν το αλλοιώνουν. Εξυπηρετεί επίσης την 

ποιοτική ανάπτυξη. 

� Αρχή της Οικολογικής Συνείδησης: Καθιέρωση της οικολογικής 

συνείδησης των πολιτών που είναι και οι προστάτες του περιβάλλοντος. 

Με βάση το σχέδιο δήλωσης για τις κατευθυντήριες αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης (C.O.M., 2005 και C.O.M., 2009), από την επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσηλωµένη στην 
αειφόρο ανάπτυξη, η οποία αποτελεί µια βασική αρχή που διέπει όλες τις 
πολιτικές της και τις δράσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη 
της αναλαµβάνουν τη δέσµευση να επιδιώξουν και να σεβαστούν, µόνοι 
τους και µε τους εταίρους τους, τους ακόλουθους στόχους και αρχές: 



-136- 
 

▪Προφύλαξη: Ένα νέο προϊόν ή µια προτεινόµενη δράση είναι αποδεκτή 
µόνο εφόσον ο προτείνων τεκµηριώσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές 
επιπτώσεις. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόµα και αν δεν υπάρχει υπόνοια 
ρίσκου. 
▪Ευθύνη του Παραγωγού: Ο παραγωγός ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας 
είναι υπεύθυνος για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
ανακύπτουν κατά τον πλήρη κύκλο ζωής του. 
▪Πρόληψη: Προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων έναντι της επανόρθωσης και αποκατάστασης. 
▪Επανόρθωση των Προσβολών (ζηµιών) του Περιβάλλοντος: Οι προσβολές 
αποκαθίστανται µε ευθύνη του προκαλούντος. 
▪Ο Ρυπαίνων Πληρώνει: Ο παραγωγός της ρύπανσης ή ιδιοκτήτης του αιτίου 
της (και όχι το κοινωνικό σύνολο), επιβαρύνεται µε το πλήρες κόστος 
αποκατάστασης και επανόρθωσης. (∆εν ισχύει για την πυρηνική ενέργεια). 
▪Εγγύτητα ή Γειτνίαση: Η επεξεργασία και τελική διάθεση των απόβλητων 
γίνεται στις πλησιέστερες στον τόπο παραγωγής τους κατάλληλες 
εγκαταστάσεις εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονοµικά 
εφικτό. 
▪Αυτάρκεια (αφορά στα απόβλητα): Η επεξεργασία και τελική διάθεση των 
αποβλήτων γίνεται, κατά το δυνατόν, εντός της περιφέρειας όπου 
παράγονται. 
▪Επικουρικότητα: Τα κράτη-µέλη έχουν περιθώρια διαφοροποίησης κατά την 
εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας. Αντίστοιχα, µπορούν να 
διαφοροποιηθούν οι περιφέρειες εντός της χώρας. 
Η ανάγκη εύρεσης κατάλληλων δεικτών εκτίµησης της αειφορίας 

έγινε επιτακτική, καθώς ήταν απαραίτητο να αξιολογηθούν οι υφιστάµενες 
περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες µιας περιοχής, να 
προβλεφθούν πιθανές επιπτώσεις προτεινόµενων παρεµβάσεων σε µία 
περιοχή και να προβλεφθεί η αναπτυξιακή πορεία στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης. Η χρήση τους αποτελεί διεθνώς κατοχυρωµένη 
πρακτική σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Οι προσπάθειες να βρεθούν 
κατάλληλα δείκτες χρονολογούνται από τη δεκαετία του '80, από την 
έκθεση Brundtland, (1987). Χρησιµοποιείται η έννοια δείκτες και όχι 
µέτρα, καθώς η έννοια της αειφορίας δεν είναι άµεσα µετρήσιµη ή 
παρατηρήσιµη. Οι δείκτες πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής και να 
χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση και αντιµετώπιση των 
σηµαντικότερων προβληµάτων, ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση και η 
ανάπτυξη περιοχών σύµφωνα µε την βιωσιµότητα και τα κριτήρια 
διαχείρισης των φυσικών αποθεµάτων (Roldan & Valdes, 2002).  
Γενικά η δηµιουργία τους πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις σύµφωνα µε την Agenda 21: 
Πρέπει να συµβαδίζουν µε την γενική ροπή της κοινωνίας που είναι 
µακροχρόνια θεµελιώδης για την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονοµική 
ισορροπία. 
Να είναι στατιστικά µετρήσιµοι και να ανταποκρίνονται τα δεδοµένα τους για 
τουλάχιστον µια µε δυο δεκαετίες. 
Να είναι ελκυστικοί από τις τοπικές αρχές. 
Να είναι γενικά κατανοητοί από τον µέσο άνθρωπο. 
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∆ιαθεσιµότητα και αξιοπιστία των πηγών που δίνουν πληροφορίες. 
Χρήση πρόσφατων στατιστικών δεδοµένων. 
Ολιστική προσέγγιση που περιλαµβάνει ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους. 
Αν και ο αριθµός των δεικτών που συνήθως χρησιµοποιούνται, (δείκτες 

περιβαλλοντικοί-κοινωνικοί-οικονοµικοί), φαίνεται να είναι µικρός, στην 
πραγµατικότητα υποστηρίζονται από δευτερεύοντες δείκτες (Spangenberg, 
2002). Επίσης µερικοί δείκτες ανήκουν σε περισσότερες από µια 
κατηγορίες ή εµφανίζονται ξεχωριστές κατηγορίες που περιλαµβάνουν τους 
δείκτες αυτούς. Μερικοί σύνθετοι δείκτες που έχουν διατυπωθεί και 
προσπαθούν να ενσωµατώσουν ορισµένες όψεις της αειφορίας είναι: ο 
βιώσιµης ανάπτυξης (human development index), ο περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας (environmental sustainability index), ο βιώσιµης 
οικονοµικής ευηµερίας (index of sustainable economic welfare), ο 
γνήσιας προόδου (genuine progress indicator) και το οικολογικό 
αποτύπωµα (ecological footprint). Τα βασικά σηµεία κριτικής για αυτούς 
είναι η ελλιπής στάθµιση, η καθολική ισχύς και η αυθαίρετη αποτίµηση 
των µεγεθών τους. 

4.5. Κριτική της αειφόρου ανάπτυξης 

Μετά τη Συνδιάσκεψη του Ρίο η αειφόρος ανάπτυξη γίνεται ίσως ο πιο 
πολυσυζητηµένος όρος του περιβαλλοντικού λεξιλογίου, πιθανότατα όµως 
και ο πιο πολύσηµος. Αιτία αυτής της πολυσηµίας είναι ότι η έννοια της 
ανάπτυξης δεν απορρίπτεται πλέον ολοκληρωτικά αλλά γίνεται αποδεκτή η 
αειφορική εκδοχή της. Στον όρο ασκείται κριτική κυρίως από δυο οπτικές 
γωνίες: σύµφωνα µε τη πρώτη, δεν έχει την απαιτούµενη νοηµατική 
επεξεργασία ώστε να µπορεί να ενσωµατώσει κοινωνικές και πολιτικές 
παραµέτρους, και κατά συνέπεια δε µπορεί να αποτελέσει πυξίδα για έναν 
τρόπο ζωής που να είναι αφενός κοινωνικά δίκαιος και αφετέρου συµβατός 
µε την υγεία της βιόσφαιρας. Σύµφωνα µε τη δεύτερη οπτική, η έννοια της 
αειφόρου ανάπτυξης συντηρεί µια "ανθρωποκεντρική" άποψη για την 
ανάπτυξη και δεν αναφέρει τίποτα για τις επόµενες γενεές ζώων και φυτών, 
ούτε για τις ανάγκες των βιοκοινοτήτων, των ειδών, των οικοσυστηµάτων ή 
της βιόσφαιρας στο σύνολο της (Γεωργόπουλος, 2004:128-142). Ο ορισµός 
της αειφορίας τελικά δεν προσδιορίζει ούτε τις ανάγκες ούτε και τον 
χρονικό ορίζοντα για την ικανοποίηση τους, ούτε τον ιδιαίτερο ρόλο του 
περιβάλλοντος. 
Τελικά η αειφορία είναι µια λέξη που κρύβει περισσότερα από όσα 

φανερώνει. (Orr, 1992:24). Ο καθένας µπορεί να επαναπροσδιορίσει τον 
όρο για να τον ερµηνεύσει ανάλογα µε τους σκοπούς του. Αυτό µπορεί να 
γίνει ακούσια ή χειρότερα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να «µεταµφιέσει» 
ή να «πρασινίσει» κοινωνικά ή περιβαλλοντικά καταστρεπτικές 
δραστηριότητες. Ο Kates υποστηρίζει, παρά τις κριτικές αυτές, ότι καθεµία 
προσδιοριστική προσπάθεια αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο σε ένα 
συνεχιζόµενο διάλογο σχετικά µε τη έννοια της αειφορίας. Στην 
πραγµατικότητα, η αειφόρος ανάπτυξη οφείλει ένα µεγάλο µέρος της 
απήχησης, της δύναµης και της δηµιουργικότητας της στην ασάφεια της. Οι 
συγκεκριµένες προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη είναι τουλάχιστον τόσο 
ετερογενείς και σύνθετες όσο και η ποικιλοµορφία των ανθρώπινων 
κοινωνιών και των φυσικών οικοσυστηµάτων σε όλο τον κόσµο (Kates et. al., 
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2005:65-78). Αν και δεν υπάρχει γενικευµένη συµφωνία για τον ακριβή 
προσδιορισµό του όρου, µε το πέρασµα του χρόνου φαίνεται ότι η 
αειφορία αντιµετωπίζεται ως ανάγκη κατάργησης της τεχνητής διάκρισης 
µεταξύ περιβάλλοντος, οικονοµίας και κοινωνίας (Luke, 2001:187-202) 
και υποστηρίζεται ότι δεν µπορούµε να κατανοήσουµε το περιβάλλον 
χωρίς να λάβουµε υπόψη τις κοινωνικές και οικονοµικές αλληλεπιδράσεις 
µε αυτό (Gough, 2002:62-72). Επίσης φαίνεται να δηµιουργείται µια 
συναίνεση, τουλάχιστον θεωρητικά, σχετικά µε τις τρείς βασικές αρχές που 
προϋποθέτει η αειφόρος ανάπτυξη: πρώτον η ανθρώπινη δραστηριότητα θα 
πρέπει να διεξάγεται εντός της φέρουσας ικανότητας του πλανήτη, 
δεύτερον επιβάλλεται η κατανόηση της αλληλεξάρτησης µεταξύ 
οικονοµίας, κοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος και τρίτον, είναι 
αναγκαία η δίκαιη κατανοµή των φυσικών πόρων και ισότητα ευκαιριών 
όχι µόνο για την παρούσα γενιά αλλά και για τις µελλοντικές (Pearce 
1999, στο Παπανικολάου, 2009:465-487). 
Οι αντιφάσεις, τα ηθικά διλήµµατα και οι συγκρουόµενοι στόχοι που 

εµπεριέχονται στο όραµα της αειφορίας πρέπει να τίθενται διαρκώς σε 
επαναδιαπραγµατεύση και να συζητούνται από εκείνους που συµµετέχουν 
σε κάθε συγκεκριµένη κατάσταση. Η συναίνεση που εκφράζεται στην ιδέα 
της αειφόρου ανάπτυξης δεν είναι στατική, αλλά πρέπει να επιτυγχάνεται 
συνεχώς σε δεδοµένες καταστάσεις και µεταξύ διαφορετικών οµάδων 
(Φλογαΐτη & Λιαράκου, ό.π.). Η οικοδόµηση της αειφορίας είναι εποµένως 
µια διαδικασία αναζήτησης η οποία απαιτεί να δοθεί προτεραιότητα σε 
κάποιους στόχους, να συσχετιστούν οι στόχοι αυτοί µε συγκεκριµένες αξίες 
και όλα αυτά να γίνουν µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες και 
αποφάσεις (Φλογαΐτη & Λιαράκου,ό.π). Ο Huckle (2006), αναφέρει ότι, 
ενώ υπάρχει πληθώρα στρατηγικών και πολιτικών για την αειφόρο 
ανάπτυξη, δεν υπάρχει καµία οµοφωνία στη φύση µιας τέτοιας ανάπτυξης. 
Περαιτέρω εξέταση του θέµατος αποκαλύπτει µια έλλειψη συµφωνίας για 
το τι είναι αειφορικό, σε ποια επίπεδα, σε ποιες χωρικές και χρονικές 
κλίµακες. 
Παρά τις όποιες ατέλειες εννοιολογικού προσδιορισµού και 

υλοποίησης της, η αειφόρος ανάπτυξη έθεσε ζητήµατα περιορισµών ή 
ηθικής της ανάπτυξης που η παραδοσιακή θεωρία της οικονοµικής 
µεγέθυνσης, αλλά και η ακολουθούµενη από τις κυβερνήσεις οικονοµική 
πολιτική κατά κανόνα αγνοούσαν µέχρι τότε. Είναι γεγονός πως η 
ανθρωπότητα ποτέ δεν σταµατά να αναζητά νέους δρόµους στα 
προβλήµατα της. Σήµερα η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης οικοδοµείται 
βήµα-βήµα, σχεδόν ως αναπόφευκτη νοµοτέλεια στην εξέλιξη της 
οικονοµικής και οικολογικής σκέψης. Αποτελεί µια νέα ιδεολογία και 
φιλοσοφία και ίσως αποτελεί τη µοναδική λύση που είναι ορατή σε αυτούς 
που ενδιαφέρονται για την πρόοδο του πολιτισµού. Η κριτική εντούτοις 
είναι ένα στοιχείο ζωτικής σηµασίας, για µια συνειδητή εξέλιξη της 
αειφόρου ανάπτυξης, η οποία εν τέλλει ως έννοια αντιπροσωπεύει ποικίλες 
τοπικές και οικουµενικές προσπάθειες, ώστε ο άνθρωπος να φανταστεί 
(συλλάβει) και να θεσπίσει ένα θετικό όραµα ενός κόσµου στον οποίο οι 
βασικές ανθρώπινες ανάγκες να ικανοποιούνται χωρίς την καταστροφή ή 
την ανήκεστη υποβάθµιση των φυσικών οικοσυστηµάτων από τα οποία 
όλοι εξαρτώµαστε (Kates, Parris, et. al., 2005:20).  
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Όσον αφορά τη σύνθεση των παραµέτρων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης, προκύπτουν σοβαρά ερωτήµατα. Το πρώτο ερώτηµα αφορά στο 
θεωρητικό επίπεδο και το δεύτερο στο επίπεδο συγκρότησης και άσκησης 
των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης. Σε ποιο βαθµό κατορθώνουν οι 
θεωρητικές προσεγγίσεις για την αειφόρο ανάπτυξη να υπερβούν την 
επισηµανόµενη από την κριτική αποσπασµατικότητα, την έλλειψη συνοχής 
και την αντιφατικότητα των βασικών προτάσεων, των θεµελιωδών 
κατηγοριών, των υποθέσεων και των µεθοδολογιών που διατυπώνουν 
διαφορετικές θεωρίες προερχόµενες από διαφορετικούς επιστηµονικούς 
κλάδους (οικονοµία, κοινωνιολογία, οικολογία κ.α.), Το δεύτερο ερώτηµα 
αφορά στην δυνατότητα σύζευξης, συγκερασµού και σύνθεσης των 
διαφορετικών παραµέτρων (περιβαλλοντική, οικονοµική, κοινωνική) σε µια 
ρεαλιστική βάση, η οποία θα είναι αποτελεσµατική και αποδοτική. Η 
επίτευξη των παραπάνω απαιτεί µέσο-µακροπρόθεσµο στρατηγικό 
σχεδιασµό δράσεων και πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο 
σχεδιασµό. Αυτό πάλι προϋποθέτει αφενός τη συνεργασία των θεσµικών 
και πολιτικών παραγόντων που είναι αρµόδιοι για τη συγκρότηση και 
άσκηση πολιτικών και αφετέρου τη συµµετοχή του πολίτη, εποµένως και 
την ενηµέρωση, την εκπάιδευση του και την αλλαγή των στάσεων και 
συµπεριφορών του. Η πίεση προς την υιοθέτηση νέου τύπου πολιτικών για 
την αειφορία είναι αµφίδροµη. ∆ύναται, δηλαδή, να πηγάζει τόσο από την 
κεντρική εξουσία όσο και από το τοπικό επίπεδο και τον πολίτη 
(Ξεπαπαδέας, 2008:180-181).  
Τελικά, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης φαίνεται ότι παραµένει 

ασαφής και εκατοµµύρια άνθρωποι εξακολουθούν να διερωτώνται για το 
ακριβές νόηµά της. Πολλές παραλλαγές του όρου καταγράφονται από 
φορείς και οργανισµούς που λαµβάνουν υπόψη τους πολιτικούς και 
θεσµικούς ιδίους στόχους τους. Για παράδειγµα, οι οργανισµοί I.U.C.N., 
W.W.F. & U.N.E.P. πρότειναν την αντικατάσταση σε ορισµένες περιπτώσεις 
του όρου αειφόρος ανάπτυξη από τον όρο αειφορική διαβίωση, αφού η 
έννοια της ανάπτυξης συνδέεται περισσότερο µε κυβερνήσεις και αφορά 
στις ευθύνες τους, ενώ η λέξη διαβίωση αφορά περισσότερο στη ζωή του 
ατόµου. Υποστηρίζεται η άποψη ότι είναι µάλλον απίθανο να επιτευχθεί 
συµφωνία στο περιεχόµενο της έννοιας, παρόλο που οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα συµφωνούσαν στο γενικό περίγραµµα. Αυτό συµβαίνει γιατί ο 
κάθε ορισµός κάποιου θα επηρεαστεί από την εκπαίδευση αυτού που την 
εισηγείται, από την επαγγελµατική του εµπειρία και την πολιτική και 
οικονοµική του θέση. Το γεγονός αυτό είναι κατανοητό και αποδεκτό ως 
ένα βαθµό, όµως είναι αναγκαίο να τεθούν από κοινού οι βασικοί κανόνες, 
ώστε οι ατοµικές διαφορές στις απόψεις και στην οπτική γωνία να µην 
εµποδίζουν την επίτευξη µιας κοινής συµφωνίας (Filho, 1999).  
Η σύγχυση επιτείνεται και από το γεγονός ότι υποστηρίζεται από 

πολλούς ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι µια αυταπάτη και ότι ο ισχυρισµός 
πως η ανάπτυξη θα επιλύσει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι 
παράλογος, γιατί η ανάπτυξη υπήρξε η ίδια παραγωγός αυτών των 
προβληµάτων, καθώς, σύµφωνα µε την επικρατούσα πρακτική, ανάπτυξη 
σηµαίνει διαρκώς µεγαλύτερη κατανάλωση φυσικών πόρων, αύξουσα 
ενσωµάτωση στην παγκόσµια αγορά, µεγαλύτερος κύκλος ανταλλαγών, 
υψηλότεροι ρυθµοί απαξίωσης εξοπλισµού και καταναλωτικών αγαθών 
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(Scherhorn, 1992:28-29). Η έλλειψη οµοφωνίας για το επιχειρησιακό 
περιεχόµενο της αειφόρου ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσµα, η εφικτότητα 
της αειφόρου ανάπτυξης στις διάφορες περιπτώσεις περιβαλλοντικών 
προβληµάτων να µην είναι πάντοτε αυτονόητη. Πώς ορίζονται οι 
ανθρώπινες ανάγκες; Σε ποιο βαθµό επιτρέπεται να ορίσουµε το πλαίσιο 
των αναγκών των µελλοντικών γενιών; Ποιες παράµετροι, οικονοµικές και 
άλλες, καθορίζουν ένα µοντέλο βιώσιµο; Ο όρος «κοινωνικά αποδεκτή» έχει 
γεωγραφικά, πολιτισµικά, πολιτικά όρια; Η δηµιουργία καλύτερων 
συνθηκών ζωής αφορά την ζωή τίνος, εµένα, του γείτονα, των κατοίκων 
µιας περιοχής, όλων (Μιχαηλίδης, 2005), προσωπική επικοινωνία. Τι είναι 
αυτό που πρέπει να µεταβιβαστεί στις εποµένες γενιές; Είναι µόνο το 
φυσικό κεφάλαιο ή µήπως πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις 
µεταβιβάσεις και αποθέµατα σχετικά µε την ανθρώπινη επινοητικότητα ή 
τον πολιτισµό; Ποια είναι τα όρια που τίθενται από την τεχνολογία, την 
κοινωνία ή την οικολογία; Πως αντιµετωπίζεται το γεγονός ότι ανάγκη 
σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς ανθρώπους και ότι 
συνδέεται µε την ικανότητα µας να την ικανοποιήσουµε µε το ίδιο επίπεδο 
ανάπτυξης; Πώς αντιµετωπίζεται το γεγονός ότι κάποιες ανάγκες 
ικανοποιούνται για κάποιους σε βάρος άλλων, π.χ. των ανεπτυγµένων σε 
βάρος των αναπτυσσόµενων χωρών. Πως αντιµετωπίζεται το γεγονός ότι η 
κοινωνία δηµιουργεί νέες ανάγκες στο εσωτερικό κάποιων οµάδων, χωρίς 
προηγουµένως να έχει ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες άλλων; Σε κάθε 
περίπτωση, η έννοια δεν έχει ακόµα ενταχθεί στην καθηµερινότητα του 
ατόµου, παρά το γεγονός ότι ο όρος έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές 
δηµόσιες οµιλίες και συζητήσεις (Pellaud, 2003). Ο ακριβής 
προσδιορισµός του περιεχοµένου και η εξειδίκευση της σηµασίας της 
εξακολουθεί να αποτελεί ζητούµενο που τροφοδότησε και εξακολουθεί να 
τροφοδοτεί τον επιστηµονικό (περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονοµικό) και 
πολιτικό διάλογο. Εποµένως, η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένας 
αµφιλεγόµενος όρος που όµως δείχνει να αποτελεί ένα κοινό τόπο 
πολιτικής και επιστηµονικής δράσης µε σκοπό να ικανοποιήσει την 
ανάγκη του κοινωνικού συνόλου για ανοδική πορεία και εξασφάλιση 
υψηλού βιοτικού επιπέδου και ευηµερία, χωρίς παράλληλα να 
υποβαθµίζει το φυσικό περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ευηµερία 
των επόµενων γενιών. 
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5.1. Περιβαλλοντικές γνώσεις 

Σύµφωνα µε τον (Στάµου, 1994:45), η γνώση knowledge, είναι το προϊόν 
των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στο υποκείµενο και το αντικείµενο, τις 
καταστάσεις ή τις έννοιες. Όµως από το 18ο αιώνα µέχρι σήµερα έχουν 
διατυπωθεί πολλές απόψεις για την οριοθέτηση της έννοιας γνώση. 
Οι µπιχεβιοριστικές θεωρίες που κυριάρχησαν από το 1920 ως το 1970 

και βασίστηκαν στις µελέτες των ψυχολόγων Pavlov, Watson, Skinner κ.ά, 
προσπαθούν να ερµηνεύσουν την απόκτηση των γνώσεων από τον άνθρωπο 
µε το πρότυπο της κλασικής εξαρτηµένης µάθησης, της δοκιµής και της 
πλάνης-επιτυχίας και της συντελεστικής µάθησης. Οι βασικότερες µορφές 
µάθησης είναι: η µάθηση της µίµησης, η µάθηση µε αποµνηµόνευση και η 
µάθηση µε κατανόηση, η οποία πραγµατοποιείται από άτοµα µε ανώτερες 
πνευµατικές ικανότητες, γιατί απαιτεί τη συµµετοχή πολλών λειτουργιών 
(Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1996:164). Οι παραπάνω θεωρίες υποστηρίζουν 
ότι κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης µπορεί να περιγραφεί µε βάση ένα 
δεσµό ερεθίσµατος-αντίδρασης και ότι η συµπεριφορά του ατόµου 
διαµορφώνεται έτσι, ώστε να απαντά µε τον κατάλληλο τρόπο σε διάφορα 
εξωτερικά ερεθίσµατα, αφού η συµπεριφορά εκλαµβάνεται ως «απάντηση» 
στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος.  

O Vygotsky, θεµελιωτής της κοινωνικο-πολιτισµικής θεωρίας µάθησης, 
υποστηρίζει ότι η γνωστική διαδικασία από εξωτερική γίνεται εσωτερική και 
ότι η γνώση δεν είναι τυπική ή δοµική. Πιστεύει ότι δεν υπάρχουν φραγµοί 
και εµπόδια στη δοµή και το περιεχόµενο της γνώσης, γιατί ένα περιεχόµενο 
εννοιών είναι ένας ισχυρός πολιτιστικός δεσµός. Κάθε λειτουργία στην 
πολιτισµική ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζεται δυο φορές: σε κοινωνικό 
και σε ατοµικό επίπεδο (Gredler & Shields, 2003:177-187). ∆ιαχωρίζει τις 
γνώσεις που αποκτά ένα παιδί, σε σχολικές γνώσεις, που τις αποκτά κατά την 
εκπαίδευσή του, και σε καθηµερινές γνώσεις, που τις αποκτά στην 
καθηµερινή του ζωή. Οι «καθηµερινές» ή «αυθόρµητες» διαφέρουν από τις 
«τυπικές σχολικές και επιστηµονικές», και είναι αυτές που κάνουν στο παιδί 
γνωστό τον κόσµο και µετασχηµατίζονται αργότερα σε επιστηµονικές.  
Ο Bruner, αντίστοιχα, διακρίνει τη γνώση σε σχολική και σε εµπειρική ή 

µη σχολική και υποστηρίζει ότι η γνώση σχετίζεται µε το υποκείµενο της 
µάθησης. H γνώση δοµεί στο υποκείµενο τις βασικές έννοιες και αρχές στις 
οποίες το άτοµο δίνει έµφαση. H γνώση δεν είναι στατική, µόνιµη και 
σταθερή, αλλά ανατροφοδοτείται και ενισχύεται από τις ενέργειες του 
υποκειµένου.  
Παρόµοιες είναι και οι απόψεις του Piaget ο οποίος διακρίνει τις γνώσεις 

που κατέχει το παιδί σε τυπικά λογικές, που είναι σχολικές, επιστηµονικές 
και µη αυθόρµητες και σε αυθόρµητες που είναι συγκεκριµένες και 
προέρχονται από τις καθηµερινές επαφές του παιδιού. Προσπαθώντας να 
ερµηνεύσει τη διανοητική εξέλιξη του ανθρώπου, το εύρος των αυθόρµητων 
και µη αυθόρµητων γνώσεων, εισάγει τη διαδικασία της σταδιακής απώλειας 
των χαρακτηριστικών της αυθόρµητης γνώσης. Υποστηρίζει στις µελέτες του 
ότι οι αυθόρµητες γνώσεις από τη φύση τους δεν είναι συστηµατικές. Θεωρεί 
ότι οι καθηµερινές γνώσεις είναι βαθιά ριζωµένες στην παιδική σκέψη, 
παραµένουν εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ότι η παραµονή αυτών 
των γνώσεων στην παιδική σκέψη δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για την 
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εγκατάσταση καινούργιων επιστηµονικών γνώσεων. Aνεξάρτητα από τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν προαναφερθεί, οι γνώσεις δεν είναι 
στατικές, αλλά µεταβάλλονται, άλλοτε ως αποτέλεσµα κάποιου ερεθίσµατος, 
άλλοτε ως αποτέλεσµα βιολογικής ωρίµανσης και άλλοτε ως αποτέλεσµα 
κοινωνικών και πολιτισµικών αλλαγών.  
Ο Bandura, αναπτύσσει την κοινωνικογνωστική θεωρία της µάθησης, 

σύµφωνα µε την οποία οι άνθρωποι δεν οδηγούνται από εσωτερικά ή 
περιβαλλοντικά κίνητρα αλλά µάλλον από ψυχολογικά κίνητρα. Όµως πάνω 
στα άτοµα λειτουργούν οι αλληλεπιδράσεις από τα πρόσωπα και το 
περιβάλλον από τα οποία περιστοιχίζονται Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µέσα από τις 
αλληλεπιδράσεις τα άτοµα αποκτούν νέα σχήµατα γνώσεων και 
συµπεριφοράς που προέρχονται από εµπειρίες και παρατήρηση. Η θέση του 
ότι η µάθηση γίνεται µέσα από την παρατήρηση και το παράδειγµα και όχι 
µέσα από την άµεση ανταµοιβή, αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σηµείο της 
θεωρίας του, µια θεωρία που έχει βρει πολλές εφαρµογές στη σχολική πράξη 
αλλά και γενικότερα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, προβάλλοντας το ρόλο 
των προτύπων στη διαµόρφωση της προσωπικότητας.  
Ο όρος περιβαλλοντική γνώση environmental knowledge, αφορά τη 

γνώση για τα γεγονότα, για τα περιβαλλοντικά φαινόµενα και ζητήµατα, τη 
γνώση για έννοιες αρχές και σχετικές θεωρίες. Πρόκειται για µια γνώση 
σχετική µε τις γνωστικές διαδικασίες (µετα-γνώση), σχετική µε τις αιτίες, τις 
συνέπειες και τους τρόπους κατανόησης για µια γνώση σχετική µε τα 
ζητήµατα κόστους και κέρδους στα περιβαλλοντικά θέµατα και µε τις 
στρατηγικές επίλυσης τον προβληµάτων και σε εκείνη που ενθαρρύνει τη 
διατύπωση οραµάτων. Για την Π.Ε. η γνώση αντιµετωπίζεται ως διαδικασία 
και όχι ως «προϊόν», που προκύπτει από τις βιωµατικές εµπειρίες των 
ανθρώπων. Τα «τοπία» της παραδοσιακής και προσανατολισµένης στη δράση 
γνώσης, σύµφωνα µε τον Jensen. (2002:332), παρουσιάζονται στο διάγραµµα 
13. 

 

∆ιάγραµµα 13. Τοπία παραδοσιακής και προσανατολισµένης στη δράση γνώσης (Jensen, 
2002:332) 

 
Σύµφωνα µε το διάγραµµα αυτό, στο αριστερό τµήµα απεικονίζεται το 

τοπίο γνώσης το οποίο εστιάζει στην πρώτη διάσταση που σχετίζεται µε τη 
γνώση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και των συνεπειών τους. Αντίθετα, 
στο δεξί τµήµα απεικονίζεται η γνώση η προσανατολισµένη στη δράση και 
συµπεριλαµβάνει στοιχεία και από τις τέσσερις διαστάσεις γνώσεων. Είναι το 
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τοπίο το µοντέλο που φαίνεται να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Οι Jensen. (2002) και Jensen & Carlsson (2003) υποστηρίζουν ότι αφού 

ο κύριος στόχος της Π.Ε. είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για δράση και 
αλλαγή, τότε η γνώση θα πρέπει να είναι ουσιαστικά προσανατολισµένη στη 
δράση. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνουν τέσσερις διαστάσεις στη γνώση: α) γνώση 
για την ύπαρξη, την έκταση και τις συνέπειες των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Αποτελεί πιθανόν το έναυσµα του ενδιαφέροντος και της 
ανησυχίας και ίσως είναι το σηµείο εκκίνησης της επιθυµίας για δράση. 
Αφορά, όµως, γνώση κυρίως επιστηµονικής φύσης, η οποία εάν συσσωρευτεί 
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί η αίσθηση παράλυσης και απαισιοδοξίας. β) 
γνώση για τις αιτίες των προβληµάτων, ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνονται 
και οι κοινωνικοί παράγοντες που βρίσκονται πίσω απο τη συµπεριφορά µας. 
Είναι γνώση που σχετίζεται µε τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές 
όψεις των ζητηµάτων γ) γνώση για τις στρατηγικές αλλαγής αφορά στη γνώση 
για το πώς ελέγχει κανείς τη ζωή του και πως µπορεί να συµβάλλει για να 
αλλάξουν οι συνθήκες ζωής. Αφορά επίσης στους τρόπους ενθάρρυνσης της 
συνεργασίας, της κατανόησης των σχέσεων εξουσίας. Είναι κεντρικό στοιχείο 
την Π.Ε. στην προσανατολισµένη στη δράση δ) γνώση για τις εναλλακτικές 
λύσεις και τα οράµατα. Σχετίζεται µε την ανάγκη να αναπτύξουν οι άνθρωποι 
τα οράµατα τους τις ιδέες τους και τα όνειρα τους και να βρουν τρόπους να τα 
κάνουν πραγµατικότητα. Είναι προαπαιτούµενο για την ικανότητα για δράση 
και αλλαγή, περιλαµβάνει τη γνώση για άλλους πολιτισµούς και τόπους, για 
άλλες δυνατότητες και πηγές έµπνευσης από τα οράµατα των άλλων 
ανθρώπων.  
Η γνώση στο χώρο της Π.Ε. δεν ταυτίζεται µε την κλασική έννοια της 

γνώσης που λαµβάνει το άτοµο από διάφορες πηγές, αλλά θεωρείται µοχλός 
διαµόρφωσης της αντίληψης περιβαλλοντικής δράσης εκ µέρους του ατόµου. 
Συγκεκριµένα, οι Gambro & Switzky (1996:8-33), αναφέρουν ότι η 
ικανότητα των ατόµων να αντιλαµβάνονται και να αξιολογούν την επίδραση 
της κοινωνίας στο περιβάλλον ορίζεται ως περιβαλλοντική γνώση, γνώση η 
οποία προβάλλει µέσα από την αναγνώριση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων και την κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών τους. Ο 
πολίτης δεν πρέπει να µένει απλά στο επίπεδο της γνώσης των προβληµάτων, 
αλλά να αναζητά και τους λόγους που τα δηµιούργησαν (Αναστασάτος, 
2004:110). Η περιβαλλοντική γνώση δεν θεωρείται ως απλή και ουδέτερη 
συσσώρευση πληροφοριών, αλλά περιλαµβάνει ορισµούς, σχέσεις και 
κατηγορίες µε τις οποίες τα µέλη µιας κοινωνίας αντιλαµβάνονται και 
αξιολογούν την πραγµατικότητα, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα 
στοιχεία από τα οποία αποτελούνται και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Εποµένως, 
η κατεύθυνση των προγραµµάτων/διαδικασιών µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά στην 
απόκτηση µιας στατικής γνώσης, αλλά στο πώς αυτά θα επηρεάσουν θετικά 
τα συναισθήµατα. Το πρόβληµα της στατικής γνώσης αντιµετωπίζεται, όταν ο 
µαθητής µαθαίνει µέσα από διαδικασία επίλυσης προβλήµατος και όχι µε 
την απλή προσέγγιση ενός γεγονότος (Gambro & Switzky, ό.π.). Η 
περιβαλλοντική γνώση είναι ένας από τους παράγοντες που συµβάλλουν στην 
περιβαλλοντική κατανόηση και ευαισθητοποίηση, καθώς βασική επιδίωξη 
της Π.Ε. είναι η αλλαγή του τρόπου που σκέπτονται και δρούν οι άνθρωποι. 
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Όπως υπογραµµίζουν οι Θεοδωροπούλου και Καΐλα (2005:27) ο κεντρικός 
στόχος της διδακτικής διαδικασίας σε επίπεδο Π.Ε. είναι η διατάραξη της 
προϋπάρχουσας γνωστικής δοµής και η εποικοδόµηση της γνώσης.  
Η διδασκαλία θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε παγκόσµια διάσταση, η 

οποία συνδέει τα τοπικά και τα παγκόσµια ζητήµατα και παραµένει 
επικαιροποιηµένη (Huckle, 2002). Αυτή η γνώση µπορεί να προέλθει τόσο 
από την τυπική εκπαίδευση όσο και από την άτυπη και µη τυπική 
εκπαίδευση. Οι γνώσεις για το περιβάλλον ή κατ’ επέκταση η διαµόρφωση 
δράσεων και αντιλήψεων προϋποθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση (Σκαναβή & 
Πετρενίτη, 2003). Φαίνεται να είναι µονόδροµος η πλήρης κατανόηση του 
προβλήµατος και των αιτιών του, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των 
ατόµων, παράγοντες απαραίτητοι για τη διαµόρφωση περιβαλλοντικών 
συµπεριφορών. Φαίνεται ότι αυξάνουν τη γνώση των πολιτών και τούς 
εµπλέκουν συναισθηµατικά στα περιβαλλοντικά προβλήµατα.  
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός εργαλείου για τη µέτρηση της 

οικολογικής γνώσης οι Monroe et al. (2001), διαπίστωσαν οχτώ αρχές ως τα 
βασικά συστατικά της. Χρησιµοποιώντας το εργαλείο που περιείχε αυτές τις 
αρχές διερεύνησαν και συνέκριναν τις γνώσεις οµάδων πολιτών. Μεταξύ των 
αποτελεσµάτων αναφέρουν ότι οι µειονότητες ενώ δείχνουν υψηλό ενδιαφέρον 
για το περιβάλλον και για τα ρεπορτάζ σχετικών θεµάτων στα Μ.Μ.Ε., 
εκφράζουν απαισιοδοξία για τις περιβαλλοντικές συνθήκες και πιστεύουν ότι 
δεν γνωρίζουν πολλά για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Αυτές οι πεποιθήσεις 
τους επιβεβαιώθηκαν από το τεστ µέτρησης της γνώσης που έδειξε ότι έχουν 
χαµηλά επίπεδα οικολογικής γνώσης. Αντίθετα, υψηλότερα επίπεδα γνώσης 
έδειξαν σπουδαστές σε µάθηµα περιβαλλοντικής υγείας, αλλά τα ίδια επίπεδα 
ενδιαφέροντος. Και οι δύο οµάδες έδειξαν παρόµοια αποτελέσµατα σχετικά 
µε την άποψη τους για τον κόσµο. Αυτά δείχνουν πόσο πολύπλοκη είναι η 
σχέση µεταξύ γνώσης και ενδιαφέροντος ή ανησυχίας για το περιβάλλον, που 
ενδεχόµενα να συνδέεται µε την κοσµοθεώρηση που έχει ο κάθε άνθρωπος.  

O Rickinson (2001:232-240), σε επισκόπηση ερευνών σχετικά µε την 
εννοιολογική και πραγµατολογική γνώση των νέων για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα καταλήγει στα εξής: Ταξινοµεί τα ευρήµατα σε τρεις κατηγορίες, 
σε όσα έχουν να κάνουν µε πραγµατολογική γνώση των σχετικών µε τα 
περιβαλλοντικά φαινόµενα (factual knowledge), σε εκείνα που σχετίζονται µε 
την κατανόηση ή την παρανόηση των φαινόµενων αυτών και τα σχετικά στα 
ευρήµατα µε τις πηγές αυτών των περιβαλλοντικών γνώσεων. Η κατανόηση 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι πιο περιορισµένη από τις 
πραγµατολογικές γνώσεις. Οι νέοι επιδεικνύουν σοβαρή σύγχυση για τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται από επίµονες 
λανθασµένες αντιλήψεις. Σύγχυση αναφορικά µε τον τρόπο δόµησης της 
γνώσης. Μερικοί παράγοντες κατανόησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων 
είναι το σχολείο, τα Μ.Μ.Ε., η πολυπλοκότητα τους, η ηλικία, το φύλο, η 
γεωγραφική περιοχή.  

Ο Rickinson (2001, ό.π.) αναφέρεται σε έρευνες που έγιναν και σε άλλες 
χώρες µε παρόµοια αποτελέσµατα για τα επίπεδα της γνώσης. Για 
παράδειγµα, αναφέρεται σε έρευνα που έγινε σε ένα µεγάλο δείγµα 9000 
παιδιών στην Ολλανδία, στην οποία µεγάλος αριθµός παιδιών επιλέγουν 
απαντήσεις του τύπου «πραγµατικά δεν γνωρίζω», που µάλλον σηµαίνει ότι 
πιθανά ήταν αβέβαια για το εάν οι δηλώσεις για τα περιβαλλοντικά θέµατα 
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που παρουσιάζονται ήταν σωστές ή όχι. Αναφέρεται, επίσης σε παρόµοια 
ευρήµατα που διαπιστώθηκαν σε νέους στην Ισπανία και στην Αυστραλία, στα 
οποία επίσης καταγράφονται χαµηλά επίπεδα γνώσεων. Όσον αφορά στο 
φύλο, φαίνεται ότι η κυρίαρχη άποψη που καταγράφεται σε αρκετές έρευνες 
είναι ότι τα αγόρια συνήθως φαίνεται ότι κατέχουν περισσότερες γνώσεις από 
τα κορίτσια, ενώ αντίθετα τα κορίτσια εµφανίζουν µια υπεροχή στο 
συναισθηµατικό τοµέα. Σε αντίθεση µε αυτήν την κρατούσα τάση, ότι δηλαδή 
τα αγόρια δείχνουν υψηλότερα επίπεδα γνώσης, έρχεται η έρευνα των 
Connell et al (1998) στην Αυστραλία, η οποία δείχνει ότι τα κορίτσια έχουν 
ισχυρότερη εννοιολογική γνώση από τα αγόρια. Αυτό πιθανά να οφείλεται, 
όπως σχολιάζει ο Rickinson (2001), στο ότι οι περισσότερες έρευνες αφορούν 
στην πραγµατολογική γνώση, ενώ η έρευνα των Connell και των συνεργατών 
της αφορά σε περιβαλλοντικές έννοιες. Επίσης οι Myers, et al. (1999:17, 
αναφέρεται από τον Rickinson, 2001), διαπιστώνουν διαφορές στο φύλο 
ανάµεσα σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Αγγλία, αλλά 
σηµειώνουν ότι τα αγόρια φαίνεται να έχουν καλύτερη επίγνωση θεµάτων 
µακροπρόθεσµων, ευρύτερων διαστάσεων και περισσότερο αφηρηµένων, ενώ 
τα κορίτσια ενδιαφέρονται περισσότερο για θέµατα πιο άµεσα, που έχουν 
τοπικό χαρακτήρα και που πιθανά σχετίζονται µε θέµατα υγείας.  
Σηµαντική είναι η έρευνα των Myers et al. (2004:133-152) ως προς τη 

σχέση των περιβαλλοντικών γνώσεων µε τις περιβαλλοντικές στάσεις. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι µαθητές οι οποίοι αποτελούσαν 
το δείγµα της έρευνας, µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: 
µαθητές χωρίς πολλές γνώσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, οι οποίοι 
επιδεικνύουν λιγότερο υπεύθυνες περιβαλλοντικές στάσεις, µαθητές που ενώ 
δε διαθέτουν αρκετές γνώσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, εντούτοις 
έχουν αναπτύξει περισσότερο υπεύθυνες περιβαλλοντικές στάσεις και 
µαθητές που διαθέτουν πολλές γνώσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, 
οι οποίοι επιδεικνύουν περισσότερο υπεύθυνες περιβαλλοντικές στάσεις. Η 
κατηγοριοποίηση αυτή δείχνει ότι υπάρχει µια χαλαρή σύνδεση ανάµεσα στις 
γνώσεις και τις στάσεις. Από τη συγκεκριµένη έρευνα αυτό το οποίο 
προκύπτει είναι πως οι γνώσεις µπορεί να συνεισφέρουν στη διαµόρφωση των 
στάσεων, αλλά δεν αποτελούν απαραίτητο παράγοντα τροποποίησης των 
στάσεων. Οι µαθητές έρχονται στο σχολείο εφοδιασµένοι µε ένα σύστηµα 
αξιών και στάσεων, το οποίο έχει διαµορφωθεί στο πλαίσιο της οικογένειας.  
Ο Αναστόπουλος (2005 ό.π.) αναφέρει ότι η περιβαλλοντική γνώση οδηγεί 

σε περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και αυτό µε τη σειρά του σε υπεύθυνη 
περιβαλλοντική συµπεριφορά είναι πολύ απλουστευµένο. Αυτό γιατί οι 
έρευνες που ασχολήθηκαν µε τη διερεύνηση της στάσης των ατόµων σε σχέση 
µε περιβαλλοντικά ζητήµατα διαπίστωσαν ασυµφωνία µεταξύ δηλωµένης 
στάσης και πραγµατικής συµπεριφοράς του ατόµου. Επίσης προβάλλεται µια 
επαγωγική γραµµική σχέση µεταξύ της απόκτησης οικολογικής γνώσης, της 
ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέµατα και της υπεύθυνης και 
ενεργής συµπεριφοράς σε σχέση µε το περιβάλλον. Ωστόσο, η άποψη αυτή 
θεωρείται από άλλους ερευνητές (Γκούσια-Ρίζου & Σδράλη 2005, & Maneses 
and Palacio 2005) απλουστευτική, λόγω της υποτίµησης των πολλαπλών 
παραγόντων (µέσα µαζικής ενηµέρωσης, οικογένεια, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις κ.λπ.), που αλληλεπιδρούν για τη διαµόρφωση αξιών, στάσεων 
και συµπεριφοράς, και µάλιστα µε τρόπο όχι πάντοτε ίδιο για όλους τους 
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ανθρώπους. 
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει σε ριζικές αλλαγές στις 

στάσεις και τις συµπεριφορές των ατόµων και γενικότερα του κοινωνικού 
συνόλου. Η γνώση πρέπει να διαχέεται σε όλη την κοινωνία, που οφείλει να 
λαµβάνει ενεργή θέση, να διεκδικεί και να συµµετέχει στη λήψη των 
αποφάσεων, καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αφορούν όλους τους 
πολίτες. Φαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση 
φιλοπεριβαλλοντικής συµπεριφοράς είναι η γνώση. Το άτοµο µπορεί να 
τροποποιήσει τη συµπεριφορά του απέναντι στο περιβάλλον αν αποκτήσει 
γνώσεις, οι οποίες αφορούν στο περιβάλλον και τα προβλήµατά του (Oreg & 
Katz-Gerro, 2006:462-483). Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, η αυξηµένη 
γνώση για το περιβάλλον και τα ζητήµατα που σχετίζονται µε αυτό είναι ο 
κύριος παράγοντας που οδηγεί στην ανάπτυξη φιλικών στάσεων υπέρ του 
περιβάλλοντος και οι φιλικές στάσεις οδηγούν στη δράση για την προστασία 
και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.  
Όµως, ο τελικός στόχος δεν είναι η γνώση αλλά η δράση και µάλιστα η 

έγκαιρη δράση ακόµη και όταν δεν κατέχεις όλη την αλήθεια (U.N.E.S.C.O.-
U.N.E.P., 1985:33). Μάλιστα, πολλά στοιχεία συγκλίνουν στη διαπίστωση της 
ύπαρξης θετικής συσχέτισης µεταξύ γνώσης και στάσης, µια σχέση που όµως 
δεν είναι γραµµική και στην οποία παρεµβαίνουν πολλοί παράγοντες. Η 
περιβαλλοντική γνώση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη διαµόρφωση 
θετικών αντιλήψεων καθώς και φιλικών συµπεριφορών προς το περιβάλλον 
και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (Barr, 2007:435-473, Jurczak, 
2006:182). Όµως δεν µετασχηµατίζεται ικανοποιητικά σε στάσεις και 
συµπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως αναφέρουν και στις έρευνες 
στους και οι Jensen (2002), Morrone, Mane:, & Carr (2001), Hungerford & 
Volk (1990). Οι στάσεις και οι γνώσεις των ατόµων για το φυσικό περιβάλλον 
είναι βασικοί παράγοντες για την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, για 
την υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά αλλά και τη δραστηριοποίησή 
τους µε στόχο την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Όµως ανάµεσα 
στις στάσεις και τις αποδεδειγµένες συµπεριφορές δεν υπάρχει στενή 
σύνδεση. ∆εν είναι δυνατόν οι κοινωνικές δραστηριότητες να προβλεφθούν µε 
βάση τις εκπεφρασµένες στάσεις, ούτε να ερµηνευθούν µε ευθεία και άµεση 
αντιστοίχιση προς αυτές, καθώς συχνά παρατηρείται ότι αυτό που δηλώνουν 
τα άτοµα πως θα πράξουν δεν είναι απαραίτητα αυτό που τελικά πράττουν. 
Το άτοµο δεν συµπεριφέρεται µε βάση τις πραγµατικές του στάσεις, εξαιτίας 
ενός συνδυασµού παραµέτρων, όπως είναι τα ατοµικά στοιχεία, οι κανόνες 
συµπεριφοράς της κοινωνίας και οι επικρατούσες συνθήκες. Εξάλλου, είναι 
πάντα πιθανόν οι στάσεις, που κατά κανόνα εκδηλώνονται λεκτικά, να 
εκφέρονται και µε µεγαλύτερη ευκολία από ό,τι οι συµπεριφορές που θα τις 
αναλογούσαν. Εντούτοις, οι άνθρωποι ενεργούν αιτιολογηµένα, οι 
αιτιολογήσεις εξηγούν τη δράση, την υποκειµενική λειτουργικότητα της 
δράσης. Συναισθήµατα, κίνητρα και γνώσεις ενισχύουν ως ψυχικές 
λειτουργίες το πράττειν (Καΐλα κά, 2002:290).  
Η µη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως επισηµαίνεται από τη 

Ζυγούρη (2005) καλλιεργεί και ενισχύει τις θετικές στάσεις των µαθητών 
απέναντι στη διαχείριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, όµως είναι 
δύσκολο να διαµορφώσει συγκεκριµένες συµπεριφορές, καθώς αυτές δεν 
είναι µόνο αποτέλεσµα µάθησης, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσµα 
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επίδρασης µιας ποικιλίας άλλων παραγόντων: κοινωνικών, οικογενειακών, 
περιβαλλοντικών. Σχετικά µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση πρόβλεψης 
της συµπεριφοράς, οι Ajzen & Fishben (1977:889) µέσα από εµπειρικά 
στοιχεία, υποστήριξαν ότι αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας 
τις στάσεις, όταν και οι δύο µεταβλητές -στάσεις, συµπεριφορά-έχουν 
µετρηθεί στο ίδιο επίπεδο σαφήνειας και έχουν πλήρη αντιστοιχία ως προς 
την πράξη, το στόχο, το χρόνο και το πλαίσιο. Η στάση του ατόµου, βέβαια, 
µπορεί να είναι διαφορετική µεταξύ ποικίλων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, αλλά και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Σύµφωνα µε τον 
Γεώργα (1995:98), το άτοµο προσαρµόζεται στο φυσικό του περιβάλλον µε 
µορφές που ανταποκρίνονται στις βιολογικές, πολιτιστικές και ψυχολογικές 
ανάγκες του. Τα ερευνητικά δεδοµένα συγκλίνουν ότι οι αλλαγές στη στάση 
και συµπεριφορά είναι πιθανότερες όταν ακολουθούνται στρατηγικές 
βασισµένες στις περιβαλλοντικές αξίες, όπως: αποσαφήνιση αξιών, µέθοδοι 
ηθικής ανάπτυξης, προσοµοίωση, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις µε 
επιχειρήµατα, ηθικά διλήµµατα, δηµιουργικότητα κ.λπ. Αν και η 
περιβαλλοντική γνώση δεν οδηγεί από µόνη της σε περιβαλλοντική δράση και 
φιλική περιβαλλοντική συµπεριφορά (Kollmuss, A. & Agyeman, J., (2002), 
ωστόσο θεωρείται ως µία από τις σηµαντικές προϋπόθεσεις για την ανάπτυξη 
της ικανότητας καθοδήγησης στη δράση και σε συµπεριφορικές προσαρµογές 
σχετικές µε το περιβάλλον (Jensen, 2002, Barr et al, 2001:364). Η γνώση 
φαίνεται να αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και των υπόλοιπων 
παραγόντων που οδηγούν σε φιλοπεριβαλλοντικές συµπεριφορές, καθώς 
αυτοπροσδιορίζει το άτοµο και το βοηθά να καλλιεργεί µία ενσυναίσθηση για 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

5.2. Περιβαλλοντικές στάσεις 

Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών γνώσεων και στάσεων ως πτυχές και 
χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συµπεριφοράς παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο βαθµό που αυτές επενεργούν/λειτουργούν ως µέρος της 
επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων και αποτελούν αξιολογικό 
ζητούµενο για την έγκυρη αξιολόγηση των προγραµµάτων όλων των µορφών 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σε όλες τις διεθνείς διασκέψεις τονίζεται 
ότι η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης προϋποθέτει αλλαγές σε αντιλήψεις, 
αναπαραστάσεις, πεποιθήσεις, αξίες, στάσεις, συµπεριφορές σε ατοµικό και 
σε συλλογικό επίπεδο.  
Η αντίληψη των περιβαλλοντικών προβληµάτων και του περιβάλλοντος 

αποτελεί το πρώτο βήµα στην διαµόρφωση των ανάλογων στάσεων για αυτά. 
Αντίληψη perception, σύµφωνα µε τον Μπαµπινιώτη (2002) νοείται ως η 
ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τι συµβαίνει γύρω του, να συλλαµβάνει 
στοιχεία της πραγµατικότητας και να διαµορφώνει σαφή εικόνα για πρόσωπα 
και καταστάσεις. Στην έννοια αυτή µπορεί να συµπεριληφθεί έννοια της 
γνώσης που διαµορφώνει κανείς για ένα θέµα, ο τρόπος µε τον οποίο 
συλλαµβάνει κανείς ένα φαινόµενο, καθώς και η τοποθέτησή του απέναντι σε 
αυτό. Η αντίληψη είναι µια νοητική ενέργεια που προκύπτει από τη 
διάκριση, διαµόρφωση και επαναδόµηση του κόσµου και των ετερόκλητων 
στοιχείων που τον απαρτίζουν (Καΐλα & Θεοδωδοπούλου, 1997:172). 
Αναφέρονται ως κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές, θρησκευτικές 
αντιλήψεις κ.ά. Η διαδικασία της αντίληψης αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη 
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γνωστική διαδικασία της µάθησης και της γνώσης (Πόρποδας, 1993:97). 
Σχετικά µε τον τρόπο απόκτησης της γνώσης, η είσοδος και η επεξεργασία 
πληροφοριών, που οδηγούν στη µάθηση και τη γνώση, ακολουθούν µια 
διαδικασία σύµφωνα µε την οποία οι γνώσεις µετασχηµατίζονται και 
αποθηκεύονται, για να ενεργοποιηθούν, όταν χρειαστούν. Η διαδικασία αυτή 
καθορίζεται από τις γνωστικές λειτουργίες, οι οποίες είναι η αντίληψη, η 
µνήµη, η γλώσσα, η σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων. Για να 
µελετηθεί η µάθηση πρέπει να µελετηθεί αναλυτικά ο µετασχηµατισµός της 
πληροφορίας σε γνώση, δηλαδή οι φάσεις της γνωστικής επεξεργασίας 
πληροφοριών. Τα άτοµα επιλέγουν µοντέλα αντίληψης που σχετίζονται µε τις 
αντιληπτικές τους ικανότητες και απορρίπτουν µοντέλα που είναι 
διαφορετικά από τις αντιληπτικές τους ικανότητες. Υπάρχουν εκατοντάδες 
διαθέσιµα «µέτρα» εκτίµησης τους βασισµένα σε διαφορετικά εννοιολογικά 
και θεωρητικά πλαίσια και οι περισσότεροι ερευνητές προτιµούν να 
παραγάγουν νέα µέτρα παρά να οργανώσουν εκείνα που είναι ήδη διαθέσιµα 
(Milfont 2009:263-269). Αυτό οδηγεί σε αυτό που περιέγραψε ο Stern 
(1992:279) ως αναρχία της µέτρησης τους. Το πιο ευρέως χρησιµοποιηµένο 
όργανο µέτρησης συστηµάτων περιβαλλοντικών αντιλήψεων είναι η Κλίµακα 
Νέου Περιβαλλοντικού Παραδείγµατος (New Environmental Paradigm, 
N.E.P.) των Dunlap et.al.,2000:425-442), στον πίνακα 12.  
Με την κλίµακα N.E.P., αντί να εστιάζουν σε περιορισµένα (στενά) θέµατα 

και αντιλήψεις, άρχισαν να διερευνούν εάν υπάρχει στο Αµερικανικό κοινό 
µια πιο γενική στάση απέναντι στη κοινωνία και στο περιβάλλον, κάνοντας 
χρήση της έννοιας του «κοινωνικού παραδείγµατος». Στην αρχική της εκδοχή 
η κλίµακα περιείχε 12 ερωτήµατα, έπειτα όµως αναθεωρήθηκε και 
επεκτάθηκε κατά τρία ερωτήµατα. Περιλαµβάνει ερωτήµατα και για τις 
παλιές ανθρωποκεντρικές απόψεις και για τις νέες οικολογικές. Ο όρος 
«παράδειγµα» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τον τρόπο µε τον 
οποίο µια οµάδα βλέπει τον κόσµο, «τον όλο αστερισµό των απόψεων, αξιών, 
τεχνικών κ.λπ.» της οµάδας. Η αλλαγή παραδείγµατος περιλαµβάνει τη 
θεµελιώδη αναδιοργάνωση των βασικών οντολογικών απόψεων ενός ατόµου ή 
µιας οµάδας. Αντανακλά τη σύλληψη του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ως 
ενός νέου (τότε) τρόπου σκέψης, µιας οικολογικής επίγνωσης, του Νέου 
Περιβαλλοντικού Παραδείγµατος, το οποίο ορισµένοι ερευνητές θεωρούν ότι 
αντικατέστησε το παλιότερο ανθρωποκεντρικό το επονοµαζόµενο ανθρώπινο 
εξαιρετικό παράδειγµα (Human Exceptional Paradigm, H.E.P.) (Stern, 1992). 
Αντιπροσωπεύει την άποψη ότι οι άνθρωποι είναι µέρος της φύσης και 
εποµένως πρέπει να την υπολογίζουν όταν χρησιµοποιούν τις πηγές. Κατά τη 
αντίληψη του Νέου Πε- 
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Πίνακας 12. Κλίµακα Νέου περιβαλλοντικού Παραδείγµατος NEP, (Hawcroft 
& Milfont, 2010:145). 

Θεµατολογία αρχικής κλίµακας N.E.P.(1978) 
Θεµατολογία τροποποιηµένης κλίµακας 

N.E.P.(2000) 

Πλησιάζουµε το όριο του αριθµού ανθρώπων 
που η γη µπορεί να υποστηρίξει. 

Πλησιάζουµε το όριο του αριθµού 
ανθρώπων που η γη µπορεί να 

υποστηρίξει. 
Η ισορροπία της φύσης (περιβάλλοντος) είναι 

πολύ λεπτή (εύθραυστη) και εύκολα 
ανατρέψιµη. 

Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να 
τροποποιήσουν το φυσικό περιβάλλον 

για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. 
Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να 

τροποποιήσουν το φυσικό περιβάλλον για να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες τους 

Όταν οι άνθρωποι παρεµβαίνουν στη 
φύση, αυτή συχνά παράγει 

καταστρεπτικά αποτελέσµατα. 

Η ανθρωπότητα δηµιουργήθηκε στον κανόνα 
πέρα από το υπόλοιπο της φύσης. 

Η ανθρώπινη ευφυΐα θα διασφαλίσει ότι 
δεν καθιστάµε τη γη ακατάλληλη για 

κατοίκηση. 
Όταν οι άνθρωποι παρεµβαίνουν στο 

περιβάλλον, παράγουν συχνά καταστρεπτικά 
αποτελέσµατα. 

Οι άνθρωποι ασύστολα 
κακοµεταχειρίζονται το περιβάλλον. 

Τα φυτά και τα ζώα υπάρχουν πρώτιστα για να 
χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους. 

Η γη έχει την αφθονία των φυσικών 
πόρων εάν µαθαίνουµε ακριβώς πώς να 

τους αναπτύξουµε 
Για να διατηρήσουµε µια υγιή οικονοµία θα 

πρέπει να αναπτύξουµε µια κατάσταση 
οικονοµίας όπου η βιοµηχανική ανάπτυξη να 

ελέγχεται. 

Τα φυτά και τα ζώα έχουν τόσο δικαίωµα 
όσο και άνθρωποι να υπάρξουν. 

Οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν σε αρµονία µε 
τη φύση προκειµένου να επιζήσουν. 

Η ισορροπία της φύσης είναι αρκετά 
ισχυρή να αντιµετωπίσει τις επιδράσεις 
των σύγχρονων βιοµηχανικών εθνών. 

Η γη είναι σαν ένα διαστηµόπλοιο µε πολύ 
περιορισµένα δωµάτια και φυσικούς πόρους. 

Παρά τις ειδικές δυνατότητές µας οι 
άνθρωποι υπόκεινται ακόµα στους 

νόµους της φύσης. 
Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται να 

προσαρµοστούν στο φυσικό περιβάλλον 
επειδή µπορούν να το ξαναφτιάξουν για να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 

Η αποκαλούµενη οικολογική κρίση που 
απασχολεί την ανθρωπότητα έχει 

εντονότατα υπερβληθεί 

Υπάρχουν όρια στην ανάπτυξη πέρα από την 
οποία η βιοµηχανοποιηµένη κοινωνία µας δεν 

µπορεί να επεκταθεί. 

Η γη είναι σαν ένα διαστηµόπλοιο µε 
πολύ περιορισµένα δωµάτια και 

φυσικούς πόρους. 

Η ανθρωπότητα ασύστολα κακοµεταχειρίζεται 
το περιβάλλον. 

Οι άνθρωποι σκοπεύουν να 
κυριαρχήσουν πέρα από το υπόλοιπο 

της φύσης. 

 
Η ισορροπία της φύσης είναι πολύ λεπτή 

και εύκολα ανατρέψιµη. 

 
Οι άνθρωποι θα µάθουν τελικά αρκετά 
για το πώς η φύση λειτουργεί, για να 

είναι σε θέση να την ελέγξουν. 

 

Εάν τα πράγµατα συνεχίσουν την 
παρούσα πορεία τους, σύντοµα θα 

δοκιµάσουµε µια σηµαντική οικολογική 
καταστροφή. 

 
ριβαλλοντικού Παραδείγµατος (Ν.Ε.Ρ.), η Γη είναι εύθραυστη και µε 

περιορισµένες πηγές, οι δυνατότητες για ανθρώπινη οικονοµική ανάπτυξη 
είναι περιορισµένες και οι προσπάθειες του ανθρώπου να κυριαρχήσει στο 
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φυσικό περιβάλλον οδηγούν σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η 
έλλειψη εννοιολογικής καθαρότητας εµφανίζεται και στην κλίµακα N.E.P. Το 
γεγονός ότι η κλίµακα N.E.P. αντιµετωπίζεται ως ένα εργαλείο µέτρησης της 
υιοθέτησης ενός θεµελιώδους παραδείγµατος ή κοσµοθεωρίας, καθώς και 
περιβαλλοντικών στάσεων, αντιλήψεων ακόµα και αξιών, αντανακλά τη 
σύµφυτη µε τη µέτρηση τέτοιων φαινοµένων ασάφεια, καθώς και την 
αποτυχία των Dunlap και Van Liere να θεµελιώσουν το N.E.P. σε 
κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες για τη δοµή των στάσεων.  
Οι Dunap et. al.,(2000) υποστηρίζουν ότι παρά τις επιφυλάξεις της 

θεωρίας των στάσεων απέναντι στην κατηγοριοποίηση των µεµονωµένων 
ερωτηµάτων ως ξεκάθαρων δεικτών για τις στάσεις ή τις αντιλήψεις, φαίνεται 
εκ των υστέρων λογικός ο ισχυρισµός ότι τα ερωτήµατα της κλίµακας N.E.P. 
καλύπτουν πρωταρχικά «αρχέγονες αντιλήψεις» σχετικά µε τη φύση της γης 
και τη σχέση της ανθρωπότητας µε αυτή. Σύµφωνα µε τον Rokeach (στους 
Dunap et. al., 2000), οι αρχέγονες αντιλήψεις σχηµατίζουν τον εσωτερικό 
πυρήνα του συστήµατος αντιλήψεων ενός ανθρώπου και αντιπροσωπεύουν τις 
«βασικές αλήθειες» του σχετικά µε τα φυσική πραγµατικότητα, την κοινωνική 
πραγµατικότητα και τη φύση του εαυτού. Οι αντιλήψεις σχετικά µε τη φύση 
και το ρόλο του ανθρώπου σε αυτήν, όπως µετρώνται από τα ερωτήµατα NEP, 
αν και δεν είναι τόσο θεµελιώδεις όσο τα παραδείγµατα που χρησιµοποιεί ο 
Rokeach, φαίνονται να συνιστούν ένα βασικό στοιχείο του συστήµατος 
αντιλήψεων των ανθρώπων σχετικά µε το περιβάλλον. Λόγω του θεµελιώδους 
χαρακτήρα του ως «παραδείγµατος», φαίνεται τελικά πως έχει αναπόφευκτα 
διττή φύση, δηλαδή αφενός περιγραφική (γνωστική, πληροφοριακή) και 
αφετέρου αξιολογική (κανονιστική). Οι πρωταρχικές αντιλήψεις, θεωρούνται 
από τις πιο βαθειά εσωτερικευµένες και από τις πιο καθοριστικές για τη 
συµπεριφορά.  
Η κλίµακα του νέου περιβαλλοντικού παραδείγµατος (N.E.P.), για 

περισσότερο από δύο δεκαετίες έχει γίνει το πρότυπο εκτίµησης της 
περιβαλλοντικής στάσης. Πολλές συζητήσεις για τις περιβαλλοντικές στάσεις 
των ενηλίκων βασίζονται στην κλίµακα των Dunlap & van Liere's, την N.E.P., 
η οποία µετονοµάσθηκε σε Νέα Οικολογική Κλίµακα Παραδείγµατος, 
Gardner & Stern, 2002; Vining & Ebreo, 2002; Winter &Koger, 2004). Αν 
και η ενηµερωµένη έκδοσή της (Dunlap et al, 2000) περιλαµβάνει µερικούς 
από τους πιο πρόσφατους προσανατολισµούς της οπτικής της αειφόρου 
ανάπτυξης, εξακολουθεί να αναφέρεται σε οικολογικές πτυχές όπως είναι: η 
ύπαρξη των ορίων στη διαθεσιµότητα και τη χρήση των φυσικών πόρων από 
τους ανθρώπους, το εύθραυστο των αποκαλούµενων «φυσικών ισορροπιών», η 
ανάγκη για τις ανθρώπινες δραστηριότητες για να εκτιµήσουν τους φυσικούς 
πόρους για χάρη τους παρά για αποκλειστικούς ανθρώπινους σκοπούς.  
Στο διάγραµµα 14 παρουσιάζεται ένα διερευνητικό πλαίσιο για την 

αποδιδόµενη υπευθυνότητα των Jutta Nikel (2007:554). 
Σύµφωνα µε αυτό το πλαίσιο, κάθε τύπος αντιπροσωπεύει µια ευδιάκριτη 

ορθολογικότητα, η οποία είναι ένας τρόπος σκέψης, µια άποψη ή µιας θέση. 
Για τον τύπο Α (ατοµικός-ηθικός), οι πρωταρχικές αξίες και αντιλήψεις ενός 
ατόµου για την ποιότητα της ζωής ή για «µια καλή ζωή» θεωρούνται ως η 
καλύτερη καθοδήγηση για τη λήψη αποφάσεων. Αυτή η προσέγγιση 
επιδιώκει να εφαρµοσθεί σε περισσότερα από ένα πλαίσια και 
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∆ιάγραµµα 14. Το διερευνητικό πλαίσιο για την αποδιδόµενη υπευθυνότητα Jutta Nikel 
(2007:554) 

 
συνήθως εφαρµόζεται σε όλες τις περιστάσεις (όπως δείχνεται από την 

ετικέτα «ηθική διάσταση»). Όσον αφορά την ατοµική διάσταση, η ανάληψη 
ευθύνης είναι προαιρετική, παρά αυτονόητη, πρέπει να συνενωθεί µε µια από 
τις αξίες ή τις αντιλήψεις κάποιου για «µια καλή ζωή». Για τον τύπο Β 
(ρεαλιστικός-προσωπικός), σε σχέση µε την πραγµατική «διάσταση», έµφαση 
δίνεται στην έρευνα των προβληµάτων και την αξιολόγηση της κατάστασης 
προκειµένου αυτά να επιλυθούν και να ληφθούν οι αποφάσεις για την 
ευθύνη και τη συµβολή κάποιου στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης 
κατάστασης και τη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία. Όσον αφορά την 
προσωπική «διάσταση», η ευθύνη είναι πάλι προαιρετική, αλλά αυτή τη φορά 
σύµφωνα µε την απόφασή κάποιου σε µια συγκεκριµένη περίπτωση/µια 
κατάσταση. Για τον τύπο Γ (ηθικός-κοινωνικός), σε σχέση µε την κοινωνική 
«διάσταση», η ευθύνη προκύπτει από την ιδιότητα µέλους µιας «οµάδας» ή τον 
προσδιορισµό µε µια προτεινόµενη οµάδα, την κοινότητα ή οποιαδήποτε 
άλλη κατηγοριοποίηση ιδιότητας µέλους. Από αυτή την άποψη, η ευθύνη 
είναι µια γενική ιδιότητα που ανατίθεται στα µέλη της οµάδας ή της 
«κατηγορίας», περισσότερο για το «ηθικό» από το «πραγµατικό». Μια 
σηµαντική διαδικασία φαίνεται εδώ ότι είναι να ενηµερωθούν τα µέλη ή να 
τους γίνει υπόµνηση ότι είναι µέλη µιας οµάδας µε καθήκοντα και ευθύνες. 
Συχνά σε διαλέξεις για την αειφόρο ανάπτυξη επαναλαµβάνεται η ακόλουθη 
επιχειρηµατολογία:είστε µέλος της σηµερινής γενιάς η σηµερινή γενιά έχει 
την ευθύνη προς τις µελλοντικές γενιές, συνεπώς έχετε ευθύνη για τις 
µελλοντικές γενιές. Για τον τύπο ∆ (πραγµατικός-κοινωνικός), σε σχέση µε την 
ρεαλιστική διάσταση, προτεραιότητα δίνεται στο πρόβληµα (οριοθέτηση και 
επίλυση) και στην κατανοµή των συνεισφορών για την επίλυση του. Όσον 
αφορά την κοινωνική διάσταση, η ευθύνη απαιτεί να «βλέπουµε» το άτοµο 
µέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, θεσµικό ή δοµικό πλαίσιο και µε αυτόν τον 
τρόπο η λήψη αποφάσεων λαµβάνει χώρα σε σχέση µε την συγκεκριµένη και 
προσδοκώµενη συµβολή κάποιου στη γενική λύση ενός προβλήµατος µέσα 
σε αυτήν την διάρθρωση των περιορισµών. Αυτό µπορεί να αφορά τα 
επιχειρήµατα της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. 
Παραδείγµατος χάριν, εκείνοι που ασκούν περισσότερη επίδραση στην 
πρόκληση του προβλήµατος ή στην επίλυση του προβλήµατος να έχουν 
περισσότερη ευθύνη. Εποµένως, η διαδικασία λήψης αποφάσεων εστιάζει στο 
συγκεκριµένο πρόβληµα, στους συµµετέχοντες και τις συνεισφορές τους. 
Αυτό απαιτεί συχνά από τους επιστήµονες να παρέχουν τις βασικές 
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εισαγωγικές ή ουσιαστικές πληροφορίες.  
Στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας, οι αντιλήψεις συναντώνται συχνά 

ως αναπαραστάσεις. Σύµφωνα µε την γνωστική θεωρία η αναπαράσταση 
representation είναι µια νοερή εικόνα που εµπεριέχει πληροφορία, είναι ένα 
είδος νευρικού ίχνους στους νευρώνες του εγκεφάλου. Αναπαριστά τη γνώση 
µέσω µοντέλων µνήµης, γνωστικών σχηµάτων και δοµών, όπως π.χ. οι 
γνωστικοί χάρτες για το περιβάλλον και τα προβλήµατα του. Οι κοινωνικές 
αναπαραστάσεις, δεν έχουν συστηµατική δοµή, συγκροτούνται από διάφορα 
εννοιολογικά σχήµατα που συνδέονται µε διάφορους τρόπους µεταξύ τους, 
είναι διάχυτες, ευµετάβλητες και παρουσιάζονται µε σταθερότητα και 
συνέπεια σαν παράγωγα της ανθρώπινης επικοινωνίας. Συµµετέχουν ενεργά 
στη διαµόρφωση της ατοµικής συµπεριφοράς, µετατρέπουν την ατοµική 
συµπεριφορά σε συλλογική πρακτική, συλλογικά φαινόµενα ή συγκινήσεις. 
Λειτουργούν ως µοντέλα πρόβλεψης, εξασφαλίζοντας τη σχέση ανάµεσα στο 
παρελθόν και το µέλλον. Η κοινωνική αναπαράσταση συνίσταται στους 
τρόπους µε τους οποίους ο κάθε άνθρωπος κατανοεί και συµβολίζει τον 
κόσµο. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τη 
δράση των ατόµων και αναδιαµορφώνονται διαρκώς µέσω των διαπροσωπικών 
αλληλεπιδράσεων. Με άλλα λόγια η συµπεριφορά των ατόµων είναι δυνατό να 
αιτιολογηθεί µέσω των αναπαραστάσεων τους για το κοινωνικό περιβάλλον 
(Παπαστάµου & Μαντόγλου, 1995). Η διαµόρφωση και η λειτουργία της 
κοινωνικής αναπαράστασης εκπορεύεται από τη συνεχή αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στο άτοµο (ψυχολογικό επίπεδο) και την κοινωνία (κοινωνικό 
επίπεδο). Ο κεντρικός πυρήνας αποτελεί το πιο σταθερό στοιχείο της 
αναπαράστασης, το οποίο παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αντίσταση σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής (Παπαστάµου & Μαντόγλου, ό.π.). 
Στενά συνδεδεµένες µε τις στάσεις και τις αξίες είναι οι πεποιθήσεις 

beliefs που αναφέρονται στην γνώµη που έχει ένα άτοµο για ένα πρόσωπο, ένα 
αντικείµενο ή ένα θέµα. Οι Aijen & Fishbein ορίζουν ως πεποίθηση την 
υποκειµενική πιθανότητα ότι ένα αντικείµενο στάσης έχει ένα συγκεκριµένο 
χαρακτηριστικό γνώρισµα. Το άτοµο µπορεί να έχει πολλές πεποιθήσεις αλλά 
µόνο ένας µικρός αριθµός µπορεί να επηρεάσει την εκάστοτε στάση. Τις 
πεποιθήσεις αυτές τις ονοµάζουµε «προσβάσιµες». Σύµφωνα µε τη θεωρία 
τους, οι αξιολογήσεις ή οι στάσεις των ανθρώπων προς ένα αντικείµενο 
καθορίζονται από τις υπάρχουσες και τις προσβάσιµες πεποιθήσεις πρός το 
αντικείµενο αυτό. Υποστηρίζουν ότι οι πεποιθήσεις είναι εκείνα τα 
προσβάσιµα στοιχεία στη µνήµη στα οποία βασίζονται οι στάσεις που 
καθοδηγούν τη συµπεριφορά και προσθέτουν ότι το είδος και ο αριθµός των 
πεποιθήσεων στις οποίες υπάρχει πρόσβαση, εξαρτάται από το κίνητρο και 
την ικανότητα που έχει το άτοµο να επεξεργαστεί την πληροφορία τη σχετική 
µε τη στάση στο δεδοµένο πλαίσιο (Ajzen & Fishbein, 2001). Ο οραµατισµός 
ενός εναλλακτικού µέλλοντος οδηγεί τους ανθρώπους να ανακαλύψουν το 
πιθανό και ενδεχόµενο να συµβεί, µετασχηµατίζοντας τις κατεστηµένες 
πεποιθήσεις τους και αξίες και επινοώντας νέες (Κώτσιος & Αναστασάτος, 
2009:173-174). 
Η σηµασία των αξιών values στα θέµατα που σχετίζονται µε την Π.Ε., 

αναγνωρίστηκε από την U.N.E.S.C.O.-U.N.E.P. από το 1985, παρόλο που 
υπάρχουν ενστάσεις κατά πόσο αυτές µπορούν να διδάσκονται και ποιες από 
αυτές. Ο Γεωργόπουλος (2002:440), συστηµατοποιώντας τους διάφορους 
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ορισµούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς για τις αξίες, αναφέρει ότι αξία είναι 
µια πεποίθηση, η οποία συνιστά ένα µονιµότερο, θεµελιώδη, πνευµατικό 
προσανατολισµό ατόµων ή οµάδων και βάσει της οποίας οι άνθρωποι επιλέγουν 
κάποιους τρόπους συµπεριφοράς ή σκοπούς ζωής. Επίσης ορίζονται ως η σαφής 
ή υπονοούµενη σύλληψη του επιθυµητού, χαρακτηριστική ενός ατόµου ή µιας 
οµάδας, η οποία επηρεάζει την επιλογή προτύπων, µέσων και ενεργειών, που 
χαρακτηρίζουν µια συγκεκριµένη κοινωνία. Μερικές φορές οι αξίες και οι 
στάσεις συγχέονται, αφού σε γενικές γραµµές υπάρχει έλλειψη σαφήνειας 
ανάµεσα στους ορισµούς που προτείνονται σε διάφορες έρευνες στο πεδίο των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων (Schultz et. al., 2005:457-475). Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα στο οποίο γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στις 
αξίες και τις στάσεις είναι αυτό που παραθέτουν οι Kotchen & Reiling, 
(2000:93-107): ένα άτοµο που συµφωνεί µε την πρόταση οι άνθρωποι 
εκµεταλλεύονται βάναυσα το περιβάλλον, είναι πιο πιθανό να εκδηλώσει 
φιλοπεριβαλλοντικές συµπεριφορές µε σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος σε σχέση µε κάποιο άτοµο που δε συµφωνεί µε την παραπάνω 
πρόταση, έστω και αν όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους είναι παρόµοια. 
Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η πρόταση οι άνθρωποι εκµεταλλεύονται 
βάναυσα το περιβάλλον αντιπροσωπεύει την αξία της περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας και ο βαθµός συµφωνίας ή ασυµφωνίας µε αυτή προσδιορίζει 
την ισχύ της στάσης, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ανάληψη 
συγκεκριµένων δράσεων ή στην εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικών 
συµπεριφορών. Οι προσωπικές αξίες αποτελούν καθοδηγητικές αρχές στην 
καθηµερινή ζωή, στις συµπεριφορές και στόχους του ατόµου. Επίσης οι 
κοιωνικοπολιτισµικές αξίες αντιπροσωπεύουν το κοινωνικά επιθυµητό µιας 
συγκεκριµένης κοινωνίας, λειτουργούν ως µέσο για την επίτευξη στόχων και η 
εκπλήρωσή τους επιδιώκεται διαµέσου των πολιτικοκοινωνικών θεσµών, όπως 
η οικογένεια, το σχολείο και άλλοι φορείς κοινωνικοποίησης.  
Ειδικότερα για τους µαθητές, η προσωπικότητα τους, το αξιακό σύστηµα, 

οι στάσεις και οι συµπεριφορές επηρεάζονται και διαµορφώνονται κυρίως 
από άτοµα µε τα οποία βρίσκεται σε άµεση και συχνή επαφή, όπως είναι η 
οικογένεια, οι οµάδες συνοµηλίκων και οι καθηγητές στο σχολείο. Από τους 
παράγοντες αυτούς, η οικογένεια, τουλάχιστον, αποτελεί αναµφισβήτητα 
πρωταρχικό παράγοντα στην ανάπτυξη του ατόµου, αφού αποτελεί 
θεµελιακής σηµασίας πρωτογενή οµάδα κοινωνικοποίησης. Συνεπώς, οι 
θετικές περιβαλλοντικές αξίες καθώς επίσης και οι φιλικές συµπεριφορές της 
οικογένειας, ως προς τα ζητήµατα που άπτονται του περιβάλλοντος, θα έχουν 
επίδραση πάνω στη διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών pro-environmental  
στάσεων στους µαθητές. Μέσα από τις καθηµερινές επιρροές του 
περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται, ο νέος θα διαµορφώσει ένα σύστηµα 
αξιών και κατ’ επέκταση στάσεων τέτοιων, που θα λειτουργούν ως σηµεία 
αναφοράς των επιλογών που θα κάνει και των συµπεριφορών που θα 
εκδηλώσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, όπως αναφέρουν οι Chawla & 
Heft (2002:201-216), εφόσον ενθαρρύνεται η συµµετοχή τους, τους 
αναγνωρίζεται το δικαίωµα να µπορούν να συµµετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων για προβλήµατα που αφορούν στο περιβάλλον στο οποίο 
διαβιούν. Συνεπώς, οι συµπεριφορές δεν είναι µόνο αποτέλεσµα µάθησης, 
αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσµα επίδρασης κοινωνικών και οικογενειακών 
παραγόντων (Ζυγούρη, 2005).  
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Πολλοί ερευνητές υπογραµµίζουν τη σηµασία των ανθρώπινων αξιών για 
ερµηνεία των φιλοπεριβαλλοντικών συµπεριφορών (π.χ. Clark, Kotchen, & 
Moore, 2003: 237-246, Stern, 2000: 407-424). Ο Stern (2000) υποστηρίζει 
ότι τρεις τύποι αξιών (δηλ. προσανατολισµοί αξίας) είναι σχετικοί κατά την 
ερµηνεία των φιλοπεριβαλλοντικών συµπεριφορών, δηλαδή οι εγωιστικές, οι 
αλτρουιστικές και οι βιοσφαιρικές αξίες (De Groot & Steg, 2008:330-354, 
Steg, Dreijerink, & Abrahamse, 2005:415-425). Οι µελέτες δείχνουν ότι ενώ 
οι εγωιστικές αξίες είναι συνήθως αρνητικά συσχετισµένες µε τις 
φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, τις προθέσεις και τις συµπεριφορές, οι 
αλτρουιστικές ή/και οι βιοσφαιρικές αξίες παρουσιάζουν θετική συσχέτιση 
(π.χ. Gärling, Fujii, Gärling, & Jakobsson, 2003:1-9; Honkanen & 
Verplanken,2004:401-420; Milfont & Gouveia, 2006:72-82). Πιθανώς 
επειδή πολλές φιλοπεριβαλλοντικές συµπεριφορές απαιτούν από τα άτοµα να 
σταµατήσουν τις εγωιστικές τάσεις (Nordlund & Garvill, 2002:740-756; 
Stern, 2000; Thøgersen & Ölander, 2002:605-630). Εντούτοις, οι 
βιοσφαιρικές αξίες έχουν γενικά εντονότερη θετική συσχέτιση µε 
φιλοπεριβαλλοντικές προθέσεις και συµπεριφορές από τις αλτρουιστικές 
αξίες (De Groot & Steg, 2008). Η Φλογαΐτη (2006) αναφέρει ότι οι αξίες είναι 
οι θεµελιώδεις αρχές και πεποιθήσεις των ατόµων, οι οποίες καθορίζουν τον 
τρόπο που βλέπει κανείς τη ζωή και τα πράγµατα, και οι οποίες 
προσανατολίζουν τις επιλογές, τις αποφάσεις, τις στάσεις και τις 
συµπεριφορές. Βάσει αυτών, τα άτοµα, είτε σε ατοµικό επίπεδο είτε ως µέλη 
της ευρύτερης κοινωνίας, αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον, µε µια ποικιλία 
συµπεριφορών, οι οποίες µπορούν να έχουν τοπική ή ακόµα και παγκόσµια 
διάσταση (Reser & Bentrupperbäumer, 2005:125-146). Επισηµαίνεται ότι οι 
αξίες των ανθρώπων, αναθεωρούνται, είναι παροδικές και µερικές φορές 
αντιφατικές (Redclift & Benton, 1994:7-8, όπως αναφέρεται στον Blake, 
1999).  
Οι βασικές αξίες, κατά την U.N.E.S.C.O., αξίες (2005, 16) που προωθεί η 

εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι οι εξής: 
� Σεβασµός στην αξιοπρέπεια και στα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των 
ανθρώπων σε όλο τον κόσµο και δέσµευση για κοινωνική και 
οικονοµική δικαιοσύνη για όλους. 

� Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα των επόµενων γενεών και 
δέσµευση για διαγενεακή υπευθυνότητα. 

� Σεβασµός και φροντίδα για την κοινότητα της ζωής σε όλη την 
ποικιλότητα της, πράγµα που συνεπάγεται την προστασία και την 
αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων της Γης. 

� Σεβασµός στην πολιτιστική ποικιλότητα και δέσµευση να οικοδοµηθεί 
τοπικά και παγκόσµια ένας πολιτισµός της ανεκτικότητας, της µη βίας 
και της ειρήνης.  

Οι αξίες της αειφόρου ανάπτυξης σύµφωνα µε το ψήφισµα – ∆ιακήρυξη16 
της Χιλιετίας της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. (2000) είναι οι εξής: 

� Ελευθερία: Οι άνδρες και γυναίκες έχουν το δικαίωµα να ζουν και να 
µεγαλώνουν τα παιδιά τους µε αξιοπρέπεια απαλλαγµένη από πείνα 
και το φόβο της βίας της καταπίεσης ή της αδικίας. Η δηµοκρατική 

                         
16 (United Nations General Assembly, "United Nations Millennium Declaration," Resolution 55/2, 
United Nations A/RES/55/2, 18 September 2000, page x) 
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και συµµετοχική διακυβέρνηση να βασίζεται στα θέλω των ανθρώπων 
και αυτό διασφαλίζει µε τον καλύτερο τρόπο αυτά τα δικαιώµατα. 

� Ισότητα: Σε κανένα άτοµο και έθνος δεν πρέπει να στερείται η 
ευκαιρία να ωφεληθεί από την ανάπτυξη. Πρέπει να διασφαλιστούν 
ίσα δικαιώµατα και ευκαιρίες των γυναικών και ανδρών. 

� Αλληλεγγύη:Τα κράτη/οι κοινωνίες πρέπει να «διαχειρισθούν» µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να κατανέµουν τις δαπάνες και τις επιβαρύνσεις 
δίκαια σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της ισονοµίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν ή που 
επωφελούνται λιγότερο, δικαιούνται βοήθεια σε σχέση µε εκείνους 
που επωφελούνται περισσότερο. 

� Ανεκτικότητα: Τα ανθρώπινα όντα πρέπει να σεβαστούν ο ένας τον 
άλλο, σε όλη την ποικιλοµορφία των πεποιθήσεων της κουλτούρας και 
της γλώσσας. Οι διαφορές ανάµεσα στις κοινωνίες δεν θα πρέπει ούτε 
να ανησυχούν ούτε να κατασταλούν, αλλά να διαφυλαχθούν ως 
πολύτιµο πλεονέκτηµα της ανθρωπότητας. Ένας πολιτισµός ειρήνης 
και διαλόγου πρέπει να προωθηθεί ενεργά µεταξύ όλων των 
πολιτισµών. 

� Σεβασµός στη φύση: Σύνεση πρέπει να επιδειχθεί στην διαχείριση 
όλων των ζώντων οργανισµών και των φυσικών πόρων, σύµφωνα µε 
τις επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης. Μόνο µε αυτό τον τρόπο µπορεί 
να παραχθεί πλούτος σε εµάς από τη φύση, να συντηρηθεί και να 
περάσει στους απογόνους µας. Τα τωρινά µη αειφορικά πρότυπα 
παραγωγής και κατανάλωσης πρέπει να αλλάξουν χάριν της 
µελλοντικής ευηµερίας και αυτής των απογόνων µας. 

� Κοινή ευθύνη: Η υπευθυνότητα για την παγκόσµια οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη καθώς και οι απειλές για τη διεθνή ειρήνη και 
ασφάλεια πρέπει να κατανεµηθούν µεταξύ των εθνών του κόσµου και 
να ασκηθούν πολύπλευρα. 

� Το περιβάλλον θεωρείται σήµερα πλέον µια πανανθρώπινη-καθολική 
αξία. 

 
Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για την 

έννοια της στάσης. Η στάση (attitude) είναι µια πολύ βασική, µια 
πολυδιάστατη έννοια στη συµπεριφορά του ατόµου, αναφέρεται κυρίως στην 
κρίση ενός ατόµου για το αν η πραγµατοποίηση µιας συµπεριφοράς είναι 
καλή ή κακή. Oι Ajzen και Fishbein (2000:1-33), θεωρούν ότι η στάση είναι 
ο βαθµός ευνοϊκότητας ή µη ενός ατόµου, όσον αφορά ένα ψυχολογικό 
αντικείµενο. Αυτό το αντικείµενο µπορεί να είναι έµψυχο ή υλικό, ή µπορεί 
να αποτελεί µια έννοια ή άποψη ή ένα µέρος της. Σύµφωνα µε την κοινωνική 
ψυχολογία, στάση προς ένα αντικείµενο, πρόσωπο ή ιδέα νοείται ένα διαρκές 
σύστηµα που περιλαµβάνει το γνωστικό και το συναισθηµατικό στοιχείο και έχει 
την τάση να εκφράζεται µε τη συµπεριφορά (Γεώργας, 1995:122-124).  
Οι στάσεις αφορούν µια ψυχολογική τάση που εκφράζεται µε την 

αξιολόγηση ενός συγκεκριµένου αντικειµένου µε κάποιο βαθµό εύνοιας ή 
δυσµένειας και επηρεάζουν τη συµπεριφορά και συνεπώς συµβάλλουν στην 
ερµηνεία, την πρόβλεψη της και τον έλεγχο της. Για τους κοινωνικούς 
ψυχολόγους η στάση θεωρείται έννοια τρισδιάστατη, µε κύρια συστατικά 
στοιχεία το γνωστικό (cognitive), το συναισθηµατικό (affective) και το 
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συµπεριφορικό (co native). Το γνωστικό αναφέρεται στις πεποιθήσεις και τις 
αντιλήψεις σχετικά µε ένα αντικείµενο ή υπηρεσία, το συναισθηµατικό 
σχετίζεται µε το συγκινησιακό παράγοντα διεγείροντας συναισθήµατα και 
αξιολογήσεις και το συµπεριφορικό αναφέρεται στις. προθέσεις και πράξεις. 
Το συναισθηµατικό, γνωστικό & συµπεριφορικό στοιχείο ως αίτια και ως 
συνέπειες των στάσεων, παρουσιάζονται στο διάγραµµα 15. 

 

 

∆ιάγραµµα 15. Η έννοια της στάσης 
 
Μολονότι ο παραπάνω·ορισµός είναι ο περισσότερο αποδεκτός, ωστόσο οι 

απόψεις διίστανται ανάµεσα στους ψυχολόγους στο κατά πόσο θα έπρεπε να 
συµπεριλαµβάνει και τα τρία συστατικά στοιχεία. Παρόλη την ποικιλία των 
ορισµών που έχουν διατυπωθεί φαίνεται να υπάρχει συµφωνία στο γεγονός 
ότι οι στάσεις, ως τα προϊόντα της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, 
εκφράζουν τη διαρκή προδιάθεση η οποία υπάρχει σε ένα άτοµο για 
απόκριση σε αντικείµενα, άτοµα, οµάδες, καταστάσεις και φαινόµενα του 
κοινωνικού και ψυχολογικού περιβάλλοντος τα οποία σε αλληλεπίδραση µε 
άλλες µεταβλητές, όπως για παράδειγµα τις κάθε φορά υπάρχουσες 
περιστάσεις, µπορούν να καθοδηγήσουν και να κατευθύνουν την ανοιχτή 
συµπεριφορά ενός ατόµου (Γεώργας, 1995). Ο Γεώργας εννοεί τον όρο ως την 
αντίληψη των κοινωνικών φαινόµενων από τον άνθρωπο και τον τρόπο µε τον 
οποίο αυτός βλέπει και προσαρµόζει τη συµπεριφορά του προς διάφορα 
φαινόµενα του ψυχολογικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Επίσης στάση 
είναι η τάση να ενεργεί το άτοµο µε ένα γενικό τρόπο κάθε φορά που βρίσκεται 
αντιµέτωπο µε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, αντικείµενο, σύµβολο ή φαινόµενο 
(Πιπερόπουλος, 1999:122). Αποτελεί µια «κατάκτηση εµπειρίας» που 
συνδυάζει την παράµετρο της προσδοκίας και της αξίας κάθε αντικειµένου 
στο οποίο αναφέρεται (Καΐλα & Θεοδωροπούλου, 1997:174). Είναι ένας 
διεπιστηµονικός όρoς που επιδιώκει να γεφυρώσει την ψυχολογία και την 
κοινωνιολογία, αφού οι στάσεις έχουν κοινωνικές αναφορές στις καταβολές 
και στην ανάπτυξη τους και βέβαια στο αντικείµενο τους, ενώ έχουν 
ταυτόχρονα ψυχολογικές αναφορές αφού ενυπάρχουν στο άτοµο και 
αποτελούν τµήµα του ψυχολογικού του προφίλ.  
Ένας προσδιορισµός των περιβαλλοντικών στάσεων (environmental 

attitudes) προκύπτει από την οριοθέτηση των βασικών κατηγοριών στόχων της 
Π.Ε. που διατυπώθηκαν στην Τιφλίδα (1977) και γενικά αποσκοπούν ώστε η 
Π.Ε. να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν ένα 
σύνολο αξιών και συναισθηµάτων ανησυχίας ή ενδιαφέροντος για το 
περιβάλλον καθώς και κίνητρα για ενεργό συµµετοχή στη βελτίωση ή την 
προστασία του. Οι περιβαλλοντικές στάσεις, ένα κρίσιµο κατασκεύασµα στην 
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περιβαλλοντική ψυχολογία, είναι ψυχολογικές τάσεις που εκφράζονται µε την 
αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος µε κάποιο βαθµό εύνοιας ή δυσµένειας. 
Όπως αναφέρθηκε ο όρος στάση, βιβλιογραφικά συνοψίζει µια πολυδιάστατη 
έννοια, που αναφέρεται κυρίως στην κρίση ενός ατόµου για το αν η εκτέλεση 
µιας συµπεριφοράς είναι καλή ή κακή» ως περιβαλλοντική στάση µπορεί να 
οριστεί «η προδιάθεση ενός ατόµου ώστε να αποκριθεί µε συνέπεια κατά τρόπο 
ευνοϊκό ή δυσµενή όσον αφορά το περιβάλλον.  
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πρώτη θεωρία της αλλαγής των 

στάσεων εκπονήθηκε από τον Αριστοτέλη στη ρητορική τέχνη (Γεώργας, 
1995:168).Η κατανόηση των περιβαλλοντικών στάσεων ενός ατόµου είναι 
πολύ σηµαντική, επειδή αποτελούν έναν πρόδροµο για τη θετική 
περιβαλλοντική συµπεριφορά του, η οποία είναι και ο απώτερος στόχος της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Chan, 1996). Οι πολίτες έχουν 
περιβαλλοντικές στάσεις, τις οποίες οι εκπαιδευτές της Π.Ε. πρέπει να 
προσδιορίσουν, να ανασύρουν, να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν εφόσον 
είναι φιλοπεριβαλλοντικές ή να εξαλείψουν αν είναι προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση των στάσεων ασκούν τα 
στερεότυπα, θετικά και αρνητικά, ενώ οι κοινωνικοί φορείς που 
διαµορφώνουν τις στάσεις είναι η οικογένεια, το σχολείο, τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας κ.ά (Ajzen & Fishbein, 2000:1-33).  
Γενικά οι στάσεις θεωρούνται ισχυρές όταν παραµένουν σταθερές στο 

χρόνο, αντιστέκονται σε προσπάθειες αλλαγής τους, επηρεάζουν την 
επεξεργασία πληροφοριών και γνώσεων και κυρίως επηρεάζουν τη 
συµπεριφορά. Οι κυριότερες πηγές, οι οποίες διαµορφώνουν και 
τροποποιούν τις στάσεις ενός ατόµου είναι: α) οι υπάρχουσες πληροφορίες, 
όπου το άτοµο διαµορφώνει µια συµπεριφορά βάσει των ερεθισµάτων που 
προκύπτουν από τις πληροφορίες που διαθέτει, β) η συµµετοχή σε µία 
οµάδα, στην οποία ανήκει ή θα ήθελε να ανήκει, γ) το περιβάλλον, κοινωνικό 
και πολιτιστικό, στο οποίο ζει και λειτουργεί και δ) οι επιθυµίες και ο βαθµός 
ικανοποίησής τους.  
Οι λειτουργίες των στάσεων έχουν περιγραφεί από διάφορους 

ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. Οι σηµαντικότερες ταξινοµούνται στις 
παρακάτω κατηγορίες (Πιπερόπουλος, 1999:124-125): συντελεστική 
λειτουργία, λειτουργία της άµυνας του εγώ, λειτουργία της αυτοέκφρασης, 
γνωστική λειτουργία και λειτουργία της κοινωνικής προσαρµογής. Παρά το 
γεγονός ότι µια στάση µπορεί να ικανοποιεί περισσότερες από µία 
λειτουργίες, πρέπει να σηµειωθεί ότι η κυρίαρχη λειτουργία είναι πάντα µία. 
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η στάση είναι µία πολύπλοκη και 
σύνθετη έννοια παρά τη δηµοτικότητα και το έντονο ενδιαφέρον για τις στάσεις, 
δεν υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των ερευνητών ως προς το ακριβές περιεχόµενο 
του όρου (Κοκκινάκη, 2006:92). Όπως αναφέρει η Κοκκινάκη η αλλαγή των 
στάσεων αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα δεδοµένου ότι οι στάσεις κατευθύνουν τη 
συµπεριφορά και συνεπώς η αλλαγή τους αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή 
της συµπεριφοράς. Οι στάσεις διαµορφώνονται είτε µέσα από τη 
διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση του ατόµου, είτε από την άµεση 
εµπειρία του µε το αντικείµενο που προκαλεί τη συγκεκριµένη στάση. Η 
διαµόρφωση της στάσης του ατόµου επηρεάζεται καθοριστικά από τη 
συµµετοχή σε µία οµάδα, οικογενειακή, σχολική ή επαγγελµατική 
(Κοκκινάκη, 2006:108).  
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Ανάλογα µε τη θεωρητική προσέγγιση της ψυχολογίας διαφοροποιούνται 
οι ερµηνείες που αφορούν στη διαµόρφωση των στάσεων. Οι οπαδοί των 
θεωριών της συµπεριφοράς υποστηρίζουν ότι οι στάσεις διαµορφώνονται από 
το άµεσο περιβάλλον των ατόµων µέσα από τις αρχές της µάθησης. Όπως 
αναφέρει ο Γεώργας (1995:122), µια σηµαντικότατη προϋπόθεση, όσον αφορά 
στη διαµόρφωση των στάσεων, είναι, ότι οι στάσεις µαθαίνονται από το άµεσο 
και έµµεσο περιβάλλον. ∆ηλαδή, τόσο η εκµάθηση των στάσεων όσο και η 
αλλαγή των στάσεων, εξηγούνται µε βάση διάφορες θεωρίες της µάθησης. Η 
διαµόρφωση των στάσεων, για τους οπαδούς της ψυχανάλυσης, συνδέεται, 
κυρίως µε τους αµυντικούς µηχανισµούς του εγώ. Από αυτή την άποψη, είναι 
δυνατό να θεωρηθεί ότι το άτοµο υιοθετεί συγκεκριµένες στάσεις που το 
βοηθούν να µειώνει το άγχος που συνοδεύει τις απειλές προς το εγώ.  
Οι ανθρωπιστικοί ψυχολόγοι από την πλευρά τους, θεωρούν ότι οι στάσεις 

αποτελούν προέκταση του ανθρώπου, ο οποίος επιδιώκει βαθιά προσωπική 
ευχαρίστηση µέσω στάσεων που είναι συνεπείς ως προς το αξιοκρατικό του 
σύστηµα. Το κίνητρο είναι ένας από τους παράγοντες που διαµορφώνει τη 
στάση του ατόµου. Πρόκειται για µία κατάσταση που ωθεί τον άνθρωπο στην 
εκπλήρωση των σκοπών του και πηγάζει από τον ψυχικό και πνευµατικό του 
κόσµο. Οι ανάγκες που δηµιουργούν τα κίνητρα διακρίνονται σε βιογενετικές 
και σε ψυχογενετικές. Οι ψυχογενετικές ανάγκες προέρχονται από την επαφή 
του ατόµου µε το κοινωνικό σύνολο, είναι αποτέλεσµα της µάθησης και δεν 
είναι έµφυτες (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1996:145-146). Για την ιεράρχηση 
των ανθρώπινων αναγκών έχουν γίνει πολλές εµπειρικές έρευνες. Η πιο 
γνωστή είναι αυτή που προτάθηκε από τον ψυχολόγο Abraham H. Maslow 
και περιλαµβάνει τις: φυσιολογικές ανάγκες, ανάγκες ασφάλειας, κοινωνικές 
ανάγκες, ανάγκες εκτίµησης, ανάγκες αυτοπραγµάτωσης. Μόλις 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε κατώτερο επίπεδο, σύµφωνα µε την θεωρία της 
ανθρώπινης παρακίνησης, οι ανάγκες σε υψηλότερο επίπεδο γίνονται 
περισσότερο πιεστικές παρακινώντας προς την ικανοποίησή τους και 
επηρεάζοντας έτσι τη συµπεριφορά.  
Οι στάσεις µπορεί να αλλάξουν, επίσης, ως αποτέλεσµα σκόπιµης 

επιρροής, ή ως αποτέλεσµα της εµπειρίας του ατόµου και της τυχαίας 
έκθεσής του σε πληροφορίες. Με την αλλαγή των στάσεων συσχετίζονται 
άµεσα τα φαινόµενα κοινωνικής επιρροής. Όπως αναφέρει ο de Montmollin 
(Κοκκινάκη, 2006:108) η έννοια της κοινωνικής επιρροής αφορά στην αλλαγή 
των κρίσεων, απόψεων και στάσεων του ατόµου ως αποτέλεσµα της έκθεσής του 
στις κρίσεις, απόψεις και στάσεις άλλων ατόµων.  
Μερικοί παράγοντες που είναι δυνατόν να ρυθµίζουν τη σχέση στάσης και 

συµπεριφοράς είναι, ο τρόπος διαµόρφωσης από άµεση ή έµµεση εµπειρία, 
η γνώση, η αµφιθυµία, το προσωπικό ενδιαφέρον, η προσβασιµότητα και η 
εµπλοκή (δράση). Οι καθηµερινές εµπειρίες, σε συνδυασµό µε το περιβάλλον 
όπου ζει κανείς, επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τις αντιλήψεις και τις στάσεις των 
ατόµων (Belanger, 2003). Η διάσταση της ανάληψης δράσεων και 
τροποποίησης γενικότερα της συµπεριφοράς είναι το παραγόµενο 
αποτέλεσµα που η περιβαλλοντική εκπαίδευση επιδιώκει να επηρεάσει. Για 
το λόγο αυτό οι στάσεις είναι βασικά σηµεία-κλειδιά τόσο στο πεδίο µελέτη-
έρευνα, όσο και στο πεδίο γνώση-εφαρµογή. Αποτελούν τη σηµαντικότερη 
επίδραση πάνω στη συµπεριφορά που επιδεικνύουν τα άτοµα σε σχέση µε το 
περιβάλλον (Chan, 1996) και ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της 
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Π.Ε. είναι η διαµόρφωση στάσεων που θα οδηγήσουν µε τη σειρά τους σε 
υπεύθυνες, περιβαλλοντικές συµπεριφορές, οι οποίες έχουν πρωταρχική 
σηµασία για το περιβάλλον (Myers et al., 2004). 
Σύµφωνα µε τη Χάρτα του Βελιγραδίου οι στόχοι της Π.Ε. επιγραµµατικά 

ορίζονται ως: συνειδητοποίηση, γνώση, στάσεις, δεξιότητες, ικανότητα 
αξιολόγησης και συµµετοχή (U.N.E.S.C.O.-U.N.E.P., 1976). Η 
διακυβερνητική διάσκεψη για την Π.Ε. που πραγµατοποιήθηκε στην Τιφλίδα 
αναφέρει στο κείµενο της διακήρυξης ότι απαιτούνται αλλαγές στην 
ανθρώπινη συµπεριφορά και η ενεργή συµµετοχή των πολιτών στην επίλυση 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων (U.N.E.S.C.O.-U.N.E.P., 1978). Έµφαση 
στην συµµετοχή των πολιτών δίνεται και στην διάσκεψη του Ρίο (U.N.C.E.D., 
1992): Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν πιο σωστές, αποδοτικές και 
πλήρως ολοκληρωµένες λύσεις όταν η συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων 
πολιτών ασκείται στο ανάλογο επίπεδο. Οι χώρες πρέπει να διευκολύνουν και να 
προωθούν τη δηµόσια ενηµέρωση και συµµετοχή, ώστε να δύναται ο κάθε 
πολίτης να έχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες (Σκανναβή, 2004:78).  
Για να αυξηθεί ο βαθµός πολιτικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης 

είναι απαραίτητο να βιώνονται είτε ατοµικά είτε συλλογικά ορισµένα 
δεδοµένα, πράξεις και εµπειρίες. Για το λόγο αυτό η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση είναι σηµαντικό να συντελείται µέσα από οµαδικές διαδικασίες 
έτσι ώστε ο στόχος για περιβαλλοντική συµπεριφορά να µην περιορίζεται σε 
στενά ατοµικά πλαίσια (Fien, 1997:21-36). Η ανάπτυξη θετικών στάσεων 
έναντι του περιβάλλοντος συµβάλλει στο να εκτιµήσουν και να κατανοήσουν 
οι µαθητές το δικό τους ρόλο στη διασφάλιση του µέλλοντός του. Η θετική 
στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήµατα οδηγεί στη θετική 
αντιµετώπισή τους, καθώς είναι γεγονός ότι οι θετικές στάσεις των ατόµων που 
απαρτίζουν µια κοινωνία επηρεάζουν σηµαντικά την πορεία της. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο στην Π.Ε. έχει τεθεί ως κεντρικός στόχος η 
διαµόρφωση θετικών περιβαλλοντικών στάσεων και ταυτόχρονα η εδραίωση 
και µεταφορά τους σε παρόµοια ζητήµατα (U.N.E.S.C.O., 1999:10).  
Γίνεται φανερό ότι οι στάσεις στην Π.Ε. παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως 

πτυχές και χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συµπεριφοράς, στο βαθµό που 
εκδηλώνονται ως µέρος της της δηµιουργίας και ως µέρος επίλυσης 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Οι διάφορες εκφάνσεις και εκφράσεις της 
συµπεριφοράς και της στάσης του ανθρώπου απέναντι στα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα αποτελούν ζητούµενο για την έγκυρη ερµηνεία των 
δραστηριοτήτων και προγραµµάτων στο πλαίσιο της µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αν και ένα σηµαντικό ποσοστό µελετών στη 
περιβαλλοντική ψυχολογία εστιάζει στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
αξιών, των φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και της περιβαλλοντικής ανησυχίας 
(Fransson & Gärling, 1999, Poortinga, Steg, & Vlek, 2004; Steg & Sievers, 
2000), ερευνητές σε αυτόν τον τοµέα δεν έχουν διεξαγάγει καµία σαφή 
προσπάθεια για να εκτιµήσουν την συσχέτιση τους µε τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης και πώς αυτές οι αρχές καθοδηγούν αυτή (Leiserowitz, Kates, & 
Parris, 2005). 

5.3. Περιβαλλοντικές συµπεριφορές  
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Η περιβαλλοντική ανησυχία17 (environmental concern) αντιµετωπίζεται 
ως απαραίτητος πρόδροµος της αλλαγής συµπεριφοράς και ορίζεται ως η 
εκτίµηση (αποτίµηση) µιας στάσης προς ένα γεγονός, είτε µιας προσωπικής 
συµπεριφοράς ενός ατόµου, είτε µιας συµπεριφοράς άλλων µε συνέπειες 
προς το περιβάλλον (Takala, 1991:585-597). Η επιρροή συνδέεται µε τις 
πεποιθήσεις γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (Schultz, Shriver, 
Tabanico, & Khazian, 2004:31-42).  
Η ανησυχία ή το ενδιαφέρον για το περιβάλλον µπορεί να έχει πολλές 

µορφές, από την απλή έκφραση ενδιαφέροντος ή ανησυχίας µέχρι την 
αλλαγή (τροποποίηση) συµπεριφοράς µε στόχο την «ορθολογική διαχείριση» 
του. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι σηµαντικά και θέτουν σε 
διακινδύνευση το γήινο περιβάλλον (Oskamp, 2000:496-508). Αυτά µπορεί 
να ιδωθούν, ότι προκαλούνται από την µεταβαλλόµενη ανθρώπινη 
συµπεριφορά (Maloney & Ward, 1973:583-586). Ο Schultz (2001:327-339) 
χρησιµοποίησε 12 πιο συγκεκριµένα στοιχεία στάσης της περιβαλλοντικής 
ανησυχίας, περιλαµβάνοντας την περιβαλλοντική κλίµακα κινήτρων (E.M.S.), 
για να εξετάσει το τριµερές υπόδειγµα. Αυτά τα 12 στοιχεία εκτίµησαν ότι 
αντιπροσώπευαν τρείς διαστάσεις, τη βιοσφαιρική (φυτά, θαλάσσια ζωή, 
πουλιά, και ζώα), την εγωιστική (εγώ, ο τρόπος ζωής µου, µου υγεία, και το 
µέλλον µου), και την αλτρουιστική (άνθρωποι στη χώρα µου, όλοι οι 
άνθρωποι, ανησυχίες για παιδιά και µελλοντικές γενιές). Τα αποτελέσµατα 
από 20 και πλέον χώρες υποστηρίζουν το πρότυπο των τριών παραγόντων των 
περιβαλλοντικών κινητήριων ανησυχιών (Schultz et al., 2005:457-475).  
Ο Schultz (2002) έχει υποστηρίξει, εντούτοις, ότι ο πολιτισµός επηρεάζει 

τον τύπο των περιβαλλοντικών στάσεων που οι άνθρωποι είναι πιθανόν να 
αναπτύξουν (Aoyagi-Usui, Vinken, & Kuribayashi, 2003: 23-31). Το 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις ως µια 
συγκεκριµένη στάση που καθορίζει απευθείας τη συµπεριφορά ή πιο 
ευρύτερα ως ένας γενικός προσανατολισµός στάσεων και αξιών. Έχει βρεθεί 
ότι η ανησυχία διαφέρει µεταξύ των ατόµων. Μερικοί παράγοντες που 
φαίνεται να επηρέαζουν το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον είναι, το αξιακό 
σύστηµα (Schultz & Zelany, 1999:255-265; Stern & Dietz, 1994:65–84), ο 
βαθµός που θεωρεί το άτοµο τον εαυτό του µέρος του περιβάλλοντος 
(Schultz, Shriver, Tabanico, & Khazian, 2004:39), η κουλτούρα του 
(Milfont, Duckitt, & Cameron, 2006:745–767).  
Ενώ το ενδιαφέρον του κοινωνικού συνόλου είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, µέσα από έρευνες φαίνεται πως το µεγαλύτερο 
µέρος παραµένει αδρανές απέναντι στα προβλήµατα αυτά: πάνω από το 90% 
των συµµετεχόντων σε διάφορες έρευνες υποστηρίζουν πως ανησυχούν για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και πως είναι αναγκαίο να ληφθούν µέτρα και 
να ακολουθηθούν συγκεκριµένες δράσεις, αλλά οι ίδιοι παραµένουν 
αµέτοχοι. Επίσης η Chan (1996) επισηµαίνει ότι σε έρευνα που διεξήχθη για 
τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών στάσεων των πολιτών πάνω από το 98% 
συµφωνούν ότι οι πολίτες σε ατοµικό επίπεδο θα πρέπει να αναλάβουν 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, αλλά µόνο ένα ποσοστό που κυµαίνεται 

                         
17 Πολλές φορές αναφέρεται και ως ενδιαφέρον. Ο όρος ενδιαφέρον (interest) αναφέρεται στην 
εµφάνιση σταθερής προσωπικής διάθεσης έναντι ενός εξειδικευµένου θέµατος ή πεδίου (Hidi, 2006). 
Κατά την απόψη µας ο όρος ανησυχία είναι ευρύτερος και συµπεριλαµάνει και το ενδιαφέρον. 
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ανάµεσα στο 30% έως 60% πραγµατικά εκδηλώνει φιλοπεριβαλλοντικές 
συµπεριφορές. 
Η ευαισθητοποίηση (sensitization) για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

απαιτεί, εκτός των απαραίτητων γνώσεων και των θετικών περιβαλλοντικών 
στάσεων για αυτά, και περιβαλλοντική συνείδηση. Η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση (environmentalism) προέκυψε ως ένα παγκόσµιο φαινόµενο 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εξαιτίας της αύξησης της 
περιβαλλοντικής ανησυχίας και των σχετικών οικολογικών πιέσεων που 
προέρχονταν από µη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οικολόγους αλλά 
και πολιτικά υπεύθυνους ηγέτες. Η Strong (1998:349-355) αναφέρει ότι η 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση εκδηλώνεται µε τη : 

� ∆ηµόσια ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

� Αύξηση του «πράσινου» καταναλωτισµού 

� ∆ιάχυση των οικολογικών αξιών, και τη 

� Νοµοθετική ρύθµιση των περιβαλλοντικών θεµάτων. 
Μέσα από την εκπαίδευση ενσταλάζονται ιδέες, που προάγουν το 

ενδιαφέρον ή την αδιαφορία για το περιβάλλον (Cotton 2006:223-241). Η 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η οποία ενισχύεται από την οικογένεια, 
κρίνεται ως σηµαντική, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα µετατρέψουν τις 
αντιλήψεις τους σε µελλοντικές αποφάσεις (Worsley & Skrzypiec, 1998). 
Οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες ων επιδράσεων στην περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση, σύµφωνα µε µε τον Daniel (2002:160) παρουσιάζονται 
στον πίνακα 13. 

 

Πίνακας 13. Κατηγορίες επιδράσεων στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 
Πηγή: Daniel (2002:160). 

Τα µοντέλα Το περιβάλλον 
Η 

προσωπικότητα 

Περιβαλλοντικός 
εκπαιδευτής 

Καλή 
πληροφόρηση 

Ευκολία 
προσέγγισης ή 
συχνότητα 
επίσκεψης 
υπαίθρου 

Αυτοέλεγχος 

Γονείς Ευρύτητα σκέψης 

Ευκαιρίες για 
µάθηση σε 
βάθος ή 
εµπλοκή 

∆ιαπροσωπικό 
στυλ επικοινωνίας 

Συγγενείς ∆ράση 
Εµπειρίες µε τα 

ζώα 
Προσανατολισµός 

στο µέλλον 
Φίλοι   Ανεξάρτητη σκέψη 

Άλλοι (π.χ. εθελοντές, 
πολιτικοί) 

   

Από τον πίνακα 13 φαίνεται ότι στην ευαισθητοποίηση των ατόµων 
συµβάλλουν η εκπαίδευση, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, η 
πληροφόρηση, οι ευκαιρίες για δράση και στοιχεία της προσωπικότητας. 
Η περιβαλλοντική συνείδηση (environmental conscience) είναι µια 

πολυδιάστατη έννοια που αποτελεί τον πυρήνα της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, και συνίσταται από την γνώση των περιβαλλοντικών 



-163- 
 

προβληµάτων, από το πώςαντιλαµβάνεται το άτοµο τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και τις εξελίξεις, τις στάσεις και αξίες του ατόµου σχετικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος ή τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων, αλλά και από τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατικά 
συµπεριφέρεται (U.N.E.P., 2000 & Bolscho, 2001). Στην ίδια κατεύθυνση 
και οι Maloney/Ward, (1973:583-586) υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική 
συνείδηση συνίσταται από τέσσερεις διαστάσεις: την συναισθηµατική 
εµπλοκή, την εκφραζόµενη πρόθεση για δράση, την πραγµατική 
συµπεριφορά και την οικολογική γνώση.  
Ένα επιπλέον ζήτηµα το οποίο προκύπτει από τη µελέτη της 

βιβλιογραφίας είναι το κατά πόσο ο όρος συνείδηση υπερκαλύπτει ή όχι ή 
ταυτίζεται µε τον όρο στάση ή αποτελεί επέκταση των αναφορών στη 
διαµόρφωση της περιβαλλοντικής στάσης ή λειτουργεί συνεκδοχικά ως προς 
τις έννοιες της περιβαλλοντικής στάσης και συµπεριφοράς οι δυοτελευταίοι 
όροι παραπέµπουν στην ανάγκη να διαλευκανθούν περαιτέρω και άλλοι όροι, 
όπως περιβαλλοντικός αλφαβητισµός18 (environmental literacy) ή 
περιβαλλοντική επίγνωση (environmental consciousness), αλλά και σχέσεις 
όπως αυτή ανάµεσα στις στάσεις και τις αξίες και στις αξίες και στη 
συνείδηση. Πρόκειται για ορολογία που στο σύνολό της συγκροτεί ένα πυκνό 
µόρφωµα που συγκροτεί την περιβαλλοντική συνείδηση (Βolcho, 2001:329-
339) το οποίο µε τη σειρά του παραπέµπει στην διαµόρφωση της 
προσωπικότητας στα διαφορετικά επίπεδα της. Εδώ φαίνεται ότι η 
παρέµβαση της εκπαίδευσης είναι κρίσιµη στην επίτευξη της, όµως η 
µονοδιάστατη εξέταση της περιβαλλοντικής συνείδησης µέσα από την 
αντίληψη µεµονωµένων µεταβλητών δεν είναι πρόσφορη για την κατανόηση 
της έννοιας (Κρίβας, 1998:41-70). Η περιβαλλοντική συνείδηση φαίνεται να 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση υπεύθυνης 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς, διαµορφώνεται όµως υπό την επίδραση 
διαφόρων παραγόντων και είναι δύσκολη η ακριβής εκτίµηση της. 
Τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα αποτελούν απειλή για την 

αειφόρο ανάπτυξη πολλά από αυτά έχουν ως κύρια αιτία την ανθρώπινη 
συµπεριφορά (Vlek & Steg, 2007:1-19) και κατά συνέπεια µπορούµε να τα 
διαχειριστούµε µε την αλλαγή της σχετικής συµπεριφοράς ώστε να µειωθούν 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Οι αλλαγές στην ανθρώπινη 
συµπεριφορά θεωρούνται απαραίτητες επειδή η αυξηµένη κατανάλωση τείνει 
να προσπερνά σχετικές τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον (Midden, Kaiser, 
& McCalley,2007: 155-174). Υπό την έννοια αυτή, κεντρικές έννοιες στην 
Π.Ε. είναι η συµπεριφορά (behavior) και η δράση19 (action) που άλλες 
φορές χρησιµοποιούνται ως συνώνυµες, ενώ άλλες φορές ως διακριτές. Ένας 
σαφής διαχωρισµός ανάµεσα τους δεν είναι πάντα εύκολος, η διασαφήνιση 
τους ωστόσο θεωρείται σηµαντική για την κατανόηση των παραγόντων που τις 
ενθαρρύνουν ή τις επηρεάζουν.  
                         
18 Περιβαλλοντικά εγγράµµατος πολίτης (literate citizen), ο πολίτης που δεν κατέχει µόνον γνώσεις, 
αλλά χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντική παιδεία, που αντανακλάται στις πράξεις, στη συµπεριφορά 
και στο συνολικό του ήθος. 
19 Μια δράση διαφέρει από µια ικανότητα ή ενέργεια στο ότι πολλαπλάσιες ενέργειες µπορεί να 
επιτύχουν τον ίδιο στόχο, εντούτοις µια ικανότητα είναι συγκεκριµένη. Απαιτούνται πολλαπλάσιες 
δεξιότητες ή πράξεις για να ολοκληρώσουν µια δράση και επιτελείται µε το καλύτερο ή σωστότερο 
τρόπο αυτή. 
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Ο Emmons (1997:34-44) όρισε την περιβαλλοντική δράση 
(environmental action) ως τη σκόπιµη στρατηγική που περιλαµβάνει τις 
αποφάσεις, το σχεδιασµό (προγραµµατισµό), την εφαρµογή και τον 
αναστοχασµό από ένα άτοµο ή µια οµάδα που σκοπεύουν να επιτύχουν µια 
συγκεκριµένη περιβαλλοντική έκβαση. Το βασικό χαρακτηριστικό της 
δράσης είναι η απόφαση του ατόµου να δράσει, είτε µόνος του είτε µε 
άλλους, γίνεται συνειδητά, µετά από ώριµη σκέψη και επιλογή, δεν είναι 
αποτέλεσµα κάποιας επιβολής και έχει συγκεκριµένο στόχο που αφορά την 
επίλυση συγκεκριµένου προβλήµατος.  
Ως ικανότητα δράσης20 (action competence), αναφέρεται η ικανότητα 

και η προθυµία του ατόµου να είναι ικανός συµµέτοχος, δηλαδή πολίτης. Η 
συµπεριφορά, είτε ενδεχόµενη είτε περιγραφόµενη, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να ερµηνευθεί η ικανότητα δράσης του µαθητή στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης (Jensen & Schnack 1997). Η ικανότητα 
δράσης, συνδέεται µε την κριτική σκέψη που στοχεύει στην καλλιέργεια 
προσωπικής και συλλογικής δέσµευσης µε παράλληλη ενδυνάµωση των 
ατόµων ώστε να καταστούν παράγοντες κοινωνικής αλλαγής στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης (Huckle, 1999).  
Σύµφωνα µε τον Jensen (2002, διάγραµµα 16), οι δράσεις διακρίνονται 

σε άµεσες21 και έµµεσες και σε αυτές που µπορεί να συµβούν, σε ατοµικό 
ή σε συλλογικό επίπεδο. Ως άµεσες δράσεις (direct actions), χαρακτηρίζονται 
εκείνες που στοχεύουν στη διόρθωση, στην αλλαγή ή στη βελτίωση µιας 
κατάστασης άµεσα, συµβάλλουν άµεσα στην επίλυση του περιβαλλοντικού 
προβλήµατος. Παραδείγµατα τέτοιων δράσεων είναι η ανακύκλωση, η µείωση 
της χρήσης της ενάργειας, η εξοικονόµηση νερού, η κοµποστοποίηση 
οργανικού κλάσµατος των απορριµµάτων, η µείωση της χρήσης του 
αυτοκινήτου. Ως έµµεσες δράσεις (indirect actions) χαρακτηρίζονται οι 
δράσεις που δε στοχεύουν άµεσα στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, αλλά µε έµµεσο τρόπο συµβάλλουν προς αυτή την 
κατεύθυνση. Έχουν να κάνουν πιο πολύ µε το να πείσουν άλλους 
ανθρώπους, υποβοηθώντας στην πραγµατοποίηση των άµεσων δράσεων. 
Τέτοιες δράσεις µπορεί να είναι η συγγραφή επιστολής διαµαρτυρίας σε µια 
εφηµερίδα, η διατύπωση προτάσεων στις τοπικές ή άλλες αρχές, η 
ενηµέρωση των πολιτών µέσω αφισών ή φυλλαδίων ή µέσω κάθε µορφής 
έντυπου ή ηλεκτρονικού µέσου, η προετοιµασία και η διανοµή µιας 
εφηµερίδας σχετικά µε το περιβάλλον, η οργάνωση κάθε είδους 
συσκέψεων/συνεδρίων για το περιβάλλον, η οργάνωση δηµόσιων συζητήσεων. 

                         
20 Επάρκεια (competence): αναφέρεται στην ανάγκη των µαθητών για το αίσθηµα της 
αποτελεσµατικότητας-ικανότητας να επιτύχουν σε διάφορα έργα - και του ελέγχου στο περιβάλλον τους 
(Ryan & Deci, 2000). 
 
21 Η έννοια δράση συµπεριλαµβάνει και τα δύο αυτά είδη δράσεων, ενώ η φιλοπεριβαλλοντική 
συµπεριφορά αφορά µόνον τις άµεσες. 
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∆ιάγραµµα 16. Τέσσερεις τύποι δράσεων (Jensen, 2002). 
 
Οι δράσεις των πολιτικών µπορούν επίσης να φανούν ως αποτέλεσµα των 

έµµεσων ενεργειών των δηµόσιων οµάδων, όπως είναι οι επιστολές της 
διαµαρτυρίας, οι διαδηλώσεις, η πίεση της ψηφοφορίας, κ.λπ. Έµµεση 
περιβαλλοντική δράση µπορεί να χαρακτηρισθεί, η διερεύνηση τη γνώσης 
και της στάσης ενός αγρότη για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που 
προκαλούνται από την εντατική γεωργία, µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου ή 
συνέντευξης από µαθητές, µε την λογική ότι ενδεχόµενα αυτή δράση τους να 
επηρεάσει και τον αγρότη. Με άλλα λόγια, οι έµµεσες δράσεις 
χαρακτηρίζονται ως δοσοληψία σχέσεων ανθρώπου προς άνθρωπο, ενώ οι 
άµεσες δράσεις αναφέρονται στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντός τους. Στην πράξη, µερικές φορές τα δυο είδη δράσεων 
µπορούν να συνδυαστούν, όπως οι άµεσες ενέργειες µπορούν να αναληφθούν 
για να επηρεάσουν επίσης και να πείσουν άλλους ανθρώπους. Η 
διαχωριστική γραµµή µεταξύ των δράσεων φαίνεται να παραµένει ασαφής. 
Ο Blake (1999) υπογραµµίζει τρία εµπόδια για δράση: την ατοµικότητα, 

την υπευθυνότητα και την πρακτικότητα, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 17. 
Τα εµπόδια, που συνδέονται µε την ατοµικότητα του ατόµου, έχουν να 
κάνουν µε τις στάσεις και την ιδιοσυγκρασία. Ο Blake ισχυρίζεται ότι αυτά τα 
εµπόδια επιδρούν ειδικά στους ανθρώπους που φαίνεται να µην έχουν ένα 
ισχυρό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον φαίνεται 
να επηρεάζεται από άλλες αντιπαρατειθεµενες στάσεις. Εντούτοις η εµπειρία 
µάς λέγει ότι ένα ισχυρό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, µπορεί να υπερνικηθεί 
από ισχυρότερες επιθυµίες και ανάγκες. Για παράδειγµα, η ανάγκη να 
ταξιδέψουµε για να επισκεφθούµε την οικογένεια µας µε το αεροπλάνο, 
«ακυρώνει» την ευαισθησία µας για ελαχιστοποίηση της υπερθέρµανσης του 
πλανήτη.  
Σχετικά µε την υπευθυνότητα, οι άνθρωποι που δεν δρούν 

φιλοπεριβαλλοντικά, αισθάνονται ότι δεν µπορούν να επηρεάσουν τη 
κατάσταση, ή να λειτουργήσουν υπεύθυνα για αυτή. Ο Blake επισηµαίνει ότι 
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σε µια συγκεκριµένη κοινότητα, η απώλεια της εµπιστοσύνης στον εαυτό της, 
συχνά διακόπτει τους ανθρώπους από το να δρούν φιλοπεριβαλλοντικά 
επιπλέον γίνονται καχύποπτοι για την τοπική και εθνική διοίκηση και είναι 
ελάχιστα πρόθυµοι να ακολουθήσουν προυπαγορεύοµενες δράσεις. 

 

∆ιάγραµµα 17. Εµπόδια µεταξύ περιβαλλοντικής ανησυχίας και δράσης 
(Blake, 1999) 

 
Ο Blake υποστηρίζει ότι οι θεσµικοί και κοινωνικοί περιορισµοί 

αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να δρούν φιλοπεριβαλλοντικά, άσχετα 
από τις στάσεις και τους σκοπούς τους. Απαριθµεί ως εµπόδια, το χάσιµο 
χρόνου, το χάσιµο χρηµάτων και χάσιµο της πληροφορίας. ∆εν λαµβάνει 
υπόψη του τους κοινωνικούς παράγοντες, τις οικογενειακές «πιέσεις» και 
πρότυπα πολιτισµού, ούτε διερευνά σε βάθος τη σηµαντικότητα των 
ψυχολογικών παραγόντων. Παραδείγµατος χάρη, ποιοί είναι οι βαθύτεροι 
παράγοντες του «δεν έχω χρόνο»; (Anja Kollmuss; Julian Agyeman, 
2002:239-260).  
Η περιβαλλοντική δράση απαιτεί οικολογική ή/και κοινωνική 

διερεύνηση για να ενηµερώνει και να αξιολογεί τη δράση σε µια 
επαναληπτική, κυκλική διαδικασία (Hart 1997; Bishop & Scott 1998:225-
236; McClaren and Hammond 2005:267-291). Κατά συνέπεια, η επιστήµη 
και η πολιτική δέσµευση είναι κεντρικές σε αυτή την εκπαιδευτική 
προσέγγιση (Schusler και Krasny 2007:268-284). Η περιβαλλοντική δράση, 
περιλαµβάνει την συµµετοχή των νέων (Simovska 2008:61-80) υπό την 
έννοια της από κοινού λήψης αποφάσεων µε τους ενηλίκους (Hart 1997). Ο 
Gough και Scott (2007) περιέγραψαν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ως 
κοινωνικές κατασκευές που επηρεάστηκαν από τις ανθρώπινες 
σηµατοδοτήσεις. Μέσω της συµµετοχής, η νεολαία συµµετέχει στην 
παραγωγή της νοηµατοδότησης ενός ειδικού περιβαλλοντικού προβλήµατος 
µε τον καθορισµό του, την ανάλυση των γενεσιουργών αιτιών του και τελικά 
την πρόβλεψη και τη θέσπιση των πιθανών λύσεων. Στην πράξη, η δράση δεν 
εκπληρώνει πάντα τα θεωρητικά κριτήρια της ύπαρξης, της σκόπιµης και της 
κατευθυνόµενης στις γενεσιουργές αιτίες. Η νεολαία έχει ποικίλους βαθµούς 
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επιρροής στην επιλογή και την εφαρµογή των σχεδίων δράσης, και τα σχέδια 
περιλαµβάνουν συχνά και τις δραστηριότητες και τις ενέργειες. Συχνά ο 
εκπαιδευτής µη τυπικής ή άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
διευκολύνει τη συµµετοχή µε πολλαπλές µορφές δράσης σε οποιοδήποτε 
δεδοµένο σχέδιο δράσης (Schusler 2007 ό.π.). Μολονότι συχνά η δράση 
επικεντρώνεται προς τις περιβαλλοντικές εκβάσεις, άλλοι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός στόχος της περιβαλλοντικής δράσης 
αναπτύσσει τις ικανότητες των µαθητευοµένων να συµµετέχουν ως πολίτες σε 
µια δηµοκρατική κοινωνία (McClaren & Hammond, 2005 Chawla, 2007). 
Τη σχέση της συµµετοχής των νέων στην περιβαλλοντική δράση, στην 

ανάπτυξη δηµοκρατικών πολιτών και στη δηµιουργία αειφόρων κοινοτήτων 
παρουσιάζει το διάγραµµα 18 (Schuslera, et. al., 2009:122). 
Βραχυπρόθεσµα, η συµµετοχή των νέων στην περιβαλλοντική δράση 
συµβάλλει στη θετική περιβαλλοντική και κοινοτική αλλαγή, επιτρέποντας 

 

∆ιάγραµµα 18. Σχέση της συµµετοχής νεολαίας στην περιβαλλοντική δράση, στην 
προσωπική και κοινοτική ανάπτυξη, συµπεριλαµβάνοντας ένα θετικό σύστηµα 

ανατροφοδότησης πληροφοριών µεταξύ τους 
Πηγή:Schuslera, et. al., (2009:122) 

στους µαθητευόµενους µακροπρόθεσµα να συµµετέχουν περαιτέρω σε 
διαδικασίες µετασχηµατισµού των κοινοτήτων τους. Το διάγραµµα 
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περιλαµβάνει ένα θετικό σύστηµα ανατροφοδότησης πληροφοριών στον 
συµµετέχοντα στην περιβαλλοντική δράση, ενισχύοντας τις ικανότητες των 
µαθητευοµένων για περαιτέρω συµµετοχή, είτε σε περιβαλλοντικές είτε σε 
άλλες περιοχές της ζωής, που εκτιµούνται από αυτόν. Αυτό είναι σύµφωνο µε 
την εκπαιδευτική λειτουργία της συµµετοχής στη συµµετοχική δηµοκρατία. 
Η συµπεριφορά (behaviour), αναφέρεται στη δράση, τις συνήθειες και τη 

διάθεση του ατόµου να ενεργεί (Πιπερόπουλος, 1999:122). Οι Kollmuss & 
Agyeman (2002:240), αναφέρουν ότι φιλοπεριβαλλοντική22 συµπεριφορά 
(pro-environmental behaviour) είναι εκείνη που αναζητά συνειδητά να µειώσει 
στο ελάχιστο την αρνητική επίδραση των πράξεων στο φυσικό και δοµηµένο 
κόσµο (π.χ. µείωση της κατανάλωσης των πόρων και της ενέργειας, χρήση µη 
τοξικών ουσιών, µείωση της παραγωγής σκουπιδιών. Ο Jensen (2002) 
σχολιάζει ότι σε αυτόν τον ορισµό οι έννοιες δράση και συµπεριφορά είναι 
εναλλάξιµες στη χρήση τους, ενώ παρατηρεί ότι στο κείµενο τους γίνεται 
φανερό ότι ο όρος συµπεριφορά αναφέρεται µόνο σε εκείνες τις προσωπικές 
δράσεις που σχετίζονται άµεσα µε την περιβαλλοντική βελτίωση, µε άλλα λόγια, 
µε την άµεση περιβαλλοντική δράση. Εποµένως η φιλοπεριβαλλοντική 
συµπεριφορά αποτελεί µία υποοµάδα της περιβαλλοντικής δράσης. Θεωρεί 
επίσης ότι η έννοια φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά περιορίζει τις δράσεις 
µόνο στις άµεσες και δεν εµπερικλείει τις έµµεσες.  
Η περιβαλλοντική συµπεριφορά µπορεί να οριστεί τόσο από τα 

αποτελέσµατα της όσο και από τους στόχους της (Stern 2000:407-424). Αυτή 
η διάκριση αποτελέσµατος και στόχου είναι σηµαντική, καθώς επιτρέπει τη 
συνύπαρξη συµπεριφορών που, ενώ έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, 
δεν πηγάζουν από κάποια φίλοπεριβαλλοντική πρόθεση. Για παράδειγµα ένα 
άτοµο δεν χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο του για µικρές µετακινήσεις, αλλά 
πηγαίνει µε τα πόδια. Παρά τη θετική επίδραση στην εξοικονόµηση 
ενέργειας, οι λόγοι πραγµατοποίησής της µπορεί να µην έχουν σχέση µόνο 
µε τη διάθεση του ατόµου για λίγη άσκηση ή για λόγους υγείας. Από την 
άλλη, υπάρχουν συµπεριφορές που εκκινούν µε τις καλύτερες των 
περιβαλλοντικών προθέσεων αλλά, παρ' όλα αυτά, δεν έχουν θετική επίδραση 
στο περιβάλλον (Gatersleben, Steg & Vlek 2002:335-362). Ο Stern 
αναφέρεται στην αποφυγή εκ µέρους πολλών Αµερικανών της χρήσης σπρέι 
µε στόχο την προστασία της στοιβάδας του όζοντος από τα προωθητικά αέρια 
(αεροζόλ). Παρόλο που αυτή η συµπεριφορά έχει σαφή περιβαλλοντικά 
κίνητρα, δεν έχει ουσιαστική επίδραση στο περιβάλλον, καθώς οι 
συγκεκριµένες ουσίες έχουν απαγορευτεί εδώ και δύο δεκαετίες και δεν 
υπάρχουν πια στα σπρέι. Επιπλέον στη µελέτη των Gatersleben et.al., (2002 
ό.π.) αναφέρεται ότι στην Ολλανδία, νοικοκυριά που δήλωσαν και θεωρούσαν 
ότι εξοικονοµούν ενέργεια βάσει ορισµένων πρακτικών τους, στην 
πραγµατικότητα δεν επιτύγχαναν κάτι τέτοιο.  
Στον πίνακα 14 παρουσιάζονται οι συνθήκες που καλλιεργούν την 

                         
22 Περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης (pro-environmental citizen), είναι «αυτός που έχει επίγνωση 
και ευαισθησία για το συνολικό περιβάλλον και τα σχετιζόµενα µε αυτό προβλήµατα, διαθέτει µια 
βασική κατανόηση του περιβάλλοντος, έχει αισθήµατα ενδιαφέροντος για αυτό και κίνητρα για να 
συµµετέχει ενεργά όλα τα επίπεδα στην περιβαλλοντική βελτίωση και προστασία, εργαζόµενος για την 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων Hungerford και Volk (1990).  
Οικολογικός πολίτης (ecological citizen), είναι αυτός που ζει λιτά πάνω στη γη και πληρώνει το χρέος 
απέναντι στον υπόλοιπο ανθρώπινο και µη κόσµο,έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις άξιες να 
διεκδικεί τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά δικαιώµατα του Huckle (2005). 
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υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά, την κοινοτική δράση και την 
ανάπτυξη ατοµικής και συλλογικής ικανότητας (Chawla, et.al., 2007:443). 

 

Πίνακας 14. Συνθήκες που καλλιεργούν την υπεύθυνη περιβαλλοντική 
συµπεριφορά, την κοινοτική δράση και την ανάπτυξη 
ατοµικής και συλλογικής ικανότητας, Πηγή: (Chawla et.al., 
2007:443). 

Συνθήκες 
Υπεύθυνη 

περιβαλλοντική 
συµπεριφορά 

Κοινοτική 
δράση 

Αίσθηση 
ατοµικής 

ικανότητας 

Συλλογική 
ικανότητα 

Ρόλος των 
µοντέλων 

(προτύπων) 
και των 
µεντόρων 

Γονείς και µέλη 
της οικογένειας 

ως ρόλοι 
µοντέλων, όπως οι 
δάσκαλοι και οι 

φίλοι. 

Γονείς και άλλα 
µέλη της 

οικογένειας ως 
ρόλοι µοντέλων. 

Έµµεσες 
εµπειρίες µέσω 
του ρόλου των 
µοντέλων και 
των µεντόρων 

στο 
εκπαιδευτικό 
µοντέλο. 

Οι συνάδελφοι, 
µέλη της 

οµάδας, ως 
µοντέλα 

(πρότυπα) 

Καθηµερινές 
εµπειρίες της 

ζωής 

Θετικές εµπειρίες 
της φύσης. 

Παρατήρηση της 
υποβάθµισης 
αξιολογηµένων 
τοποθεσιών 
(περιοχών). 
∆ιαβάζοντας 
βιβλία για τη 
φύση και το 
περιβάλλον. 

Αντιπαραθέσεις 
µε κοινωνικές 
αδικίες και 

περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 

Ευκαιρίες για τη 
λήψη 

συνεργατικών 
αποφάσεων από 
την παιδική 
ηλικία. 

  

Συµµετοχή σε 
οργανισµούς. 

Συµµετοχή σε 
περιβαλλοντικούς 
συλλόγους και 
οργανισµούς για 
µακρύ χρονικό 

διάστηµα. 

Συµµετοχή σε 
µαθητικά 
συµβούλια, 

συµβούλια νέων 
των Ηνωµένων 
Εθνών και 
οργανισµών 

εξυπηρέτησης. 

 

Συµµετοχή σε 
οµάδες που 
µοιράζονται 
στόχους και 
ενδιαφέροντα. 

Συζήτηση  
Συζήτηση 
κοινοτικών 
θεµάτων 

 
∆ιατυπώνοντας 
στρατηγικές 
για την 
επιτυχία. 

Συζήτηση και 
αντιπαράθεση 

για την 
απόφαση. 

Πραγµατοποι

ώντας την 
επιτυχία 

 

Ευκαιρίες για 
θέαση της 

σηµαντικότητας 
των ωφελειών 

από τη 
συλλογική 
δράση. 

Εµπειρίες 
υπεροχής. 
Κατώτεροι 
στόχοι κατά 
την διαδροµή 
για µακρινούς 

στόχους. 

Ευκαιρίες για 
απόλαυση της 
επιτυχίας από 
την εκπλήρωση 

των 
µοιρασµένων 

στόχων. 

Κοινωνική 
δικτύωση 

 
Υποστηρικτική 
κοινωνική 
δικτύωση 

 

Εµπιστοσύνη 
µεταξύ των 
µελών της 
οµάδας, 
ανάπτυξη 

διαπροσωπικών 
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Συνθήκες 
Υπεύθυνη 

περιβαλλοντική 
συµπεριφορά 

Κοινοτική 
δράση 

Αίσθηση 
ατοµικής 

ικανότητας 

Συλλογική 
ικανότητα 

σχέσεων, 
συνύπαρξη µε 

φίλους . 

Εκπαίδευση 

Γνώση γύρω από 
τα 

περιβαλλοντικά 
θέµατα. 

Γνώση γύρω από 
τα δηµόσια 

θέµατα και πώς 
η διοίκηση 

πραγµατεύεται 
σχέδια δράσης 
βασισµένα στη 
κοινότητα. 

  

Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
δράσης. 

Εξάσκηση σε 
ποεριβαλλοντικές 

δεξιότητες 
δράσης. 

Εξάσκηση στον 
ακτιβισµό 

Καθοδηγούµεν

η πρακτική 

Συντονισµός 
των δράσεων 

και 
ενοποιηµένη 
προσπάθεια. 

Προσωπική 
σηµαντικότητ

α. 

Παίρνοντας στα 
χέρια µας τα 

περιβαλλοντικά 
θέµατα. 

Αναπτύσσοντας 
µια πολιτική 
ταυτότητα. 

Προσωπικά 
σηµαντικοί 
στόχοι. 

Παίρνοντας 
πρωτοβουλία. 

Τα σχέδια 
δράσης 

εισάγονται από 
τους 

συµµετέχοντες 

 

Στο διάγραµµα 19 παρουσιάζεται ένα πλέγµα παραγόντων που 
προσδιορίζουν την φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά (Diane Pruneau., et.al., 
2006). Φαίνεται ότι η πρόβλεψη της συµπεριφοράς παραµένει δύσκολη, 
όπως θα δειχθεί παρακάτω, από την παράθεση σχετικών ερευνητικών 
εργασιών και µοντέλων ερµηνείας της. 
Για την ενθάρρυνση της φιλοπεριβαλλοντικής συµπεριφοράς αναφέρονται 

τέσσερα βασικά ζητήµατα, σύµφωνα µε τον Geller, (2002:525-540): 
� Ποιες συµπεριφορές θα έπρεπε να αλλάξουν για να βελτιωθεί η ποιότητα 
του περιβάλλοντος; Επιλογή των συµπεριφορών που έχουν σηµαντικές 
αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Αξιολόγηση της δυνατότητας 
πραγµατοποίησης αλλαγών της συµπεριφοράς. Αξιολόγηση των βασικών 
επιπέδων αναφοράς των συµπεριφορών στόχων. Προσδιορισµός των 
οµάδων που στοχεύουν  

� Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη σχετική συµπεριφορά; Προσδοκώµενες 
δαπάνες και κέρδη. Ηθικές και κανονιστικές ανησυχίες. Επιπτώσεις. 
Παράγοντες ευρύτερου πλαισίου. Συνήθειες. 

� Ποιες παρεµβάσεις θα µπορούσαν καλύτερα να εφαρµοστούν για να 
ενθαρρύνουν την φιλο-περιβαλλοντική συµπεριφορά; Ενηµερωτικές 
στρατηγικές (πληροφόρηση, πειθώ, κοινωνική υποστήριξη και ο ρόλος των 
µοντέλων στην δηµόσια συµµετοχή). ∆οµικές στρατηγικές (διαθεσιµότητα 
των προϊόντων και των υπηρεσιών, νόµιµη διευθέτηση των 
δηµοσιοοικονοµικών στρατηγικών).  

� Ποια είναι τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων; Αλλαγές στους 
καθορισµένους συµπεριφοριστικούς παράγοντες. Αλλαγές στις 
συµπεριφορές. Αλλαγές στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Αλλαγές στην 
ποιότητα ζωής των ατόµων. 
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∆ιάγραµµα 19. Θετικοί παράγοντες επίδρασης στην φιλο-περιβαλλοντική συµπεριφορά 

Πηγή: Diane Pruneau., et. al.,2006 
 
Σύµφωνα µε τους Vlek & Steg (2009:309-317), στην προσπάθεια 

ενθάρρυνσης της φιλοπεριβαλλοντικής συµπεριφοράς πρέπει να µελετηθούν 
περαιτέρω: 
� Συνίσταται να µετρηθεί η πραγµατική συµπεριφορά όποτε είναι δυνατόν 
και να δοθεί προσοχή στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 
αναφερόµενων µετρήσεων της συµπεριφοράς.  

� Είναι ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες µια ειδικότερη θεωρία είναι επιτυχέστερη στην ερµηνεία της 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς, και να µελετηθούν συστηµατικότερα η 
χρησιµότητα των διάφορων θεωριών.  

� Μια καλή θεωρία προσεγγίζοντας τα συµπεριφοριστικά συστατικά των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων θα αποτελέσει µια ισχυρή βάση για την 
κατανόηση και την διαχείριση τους. 

� Τα αποτελέσµατα των παραγόντων πλαισίου στην περιβαλλοντική 
συµπεριφορά πρέπει να εξεταστούν λεπτοµερέστερα, καθώς επίσης και 
πώς αυτοί οι παράγοντες έχουν επιπτώσεις στις διάφορες περιβαλλοντικές 
συµπεριφορές ως παράγοντες κινήτρων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
επεκτάσεις των υπαρχόντων θεωρητικών προτύπων.  

� Είναι σηµαντικό να µελετηθεί για ποιους τύπους συµπεριφορών και κάτω 
από ποιες συνθήκες, ποια στρατηγική παρέµβασης είναι η 
αποτελεσµατικότερη στην ενθάρρυνση της φιλοπεριβαλλοντικής 
συµπεριφοράς. Ειδικότερα χρειάζεται διερεύνηση ο ρόλος των διάφορων 
τύπων αµοιβών και ποινών.  

� Οι παρεµβάσεις πρέπει να αξιολογηθούν ακολουθώντας πειραµατικά 
ερευνητικά σχέδια. Οι αλλαγές στη σχετική συµπεριφορά, τα 
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συµπεριφοριστικά προηγούµενα, η περιβαλλοντική ποιότητα, και η 
ατοµική ποιότητα της ζωής πρέπει να αξιολογηθούν πριν και µετά από την 
εφαρµογή µιας επέµβασης, και αποτελέσµατα της επεξεργασίας να 
συγκριθούν µε εκείνα µια οµάδας ελέγχου.  

� Πρέπει τέλος να µελετηθεί ο τρόπος που τα θέµατα προσαρµόζουν στις 
πολιτικές για το περιβάλλον και γιατί αλλάζουν οι πολιτικές επιλογές κατά 
τη διάρκεια του χρόνου. 

 
Αρκετοί ερευνητές επιχειρούν να συνδέσουν την ατοµική περιβαλλοντική 

συµπεριφορά µε κοινωνικούς-ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. αξίες, 
κοινωνικές αναπαραστάσεις) οι οποίοι είναι ποιοτικά διαφορετικοί από τους 
κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες όπως είναι η ηλικία, η µόρφωση, 
το εισόδηµα κ.λπ. Εστιάζουν στις αλλαγές των βασικών ανθρώπινων αξιών, 
στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στη φύση (Ewert, Place, & Sibthorp, 
2005:225-239, Zelezny& Schultz 2000:365-371). Με τη συνεχή ενασχόλησή 
τους οι επιστήµονες έκαναν το ζήτηµα της αποδοχής µιας γενικότερης 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς, σηµαντική πρόκληση. Στην 
προσπάθεια τους να βρουν παράγοντες που ενισχύουν θετικά την 
περιβαλλοντική συµπεριφορά, ο Jackson (1987:235-250) υποστήριξε ότι 
προγράµµατα µε δραστηριότητες που γίνονται στη φύση, ενδυναµώνουν το 
αίσθηµα του συµµετέχοντα για µια υπεύθυνη στάση και συµπεριφορά 
απέναντι στο περιβάλλον. Η ενασχόληση µε περιβαλλοντικά θέµατα, µέσα 
από τη συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, αυξάνεται, ενώ 
επιπλέον ενισχύονται µε θετικό τρόπο η περιβαλλοντική συναίσθηση / 
αντίληψη και οι στάσεις των ατόµων που συµµετέχουν σε παρόµοια 
προγράµµατα (Tarrant & Green, 1999:17-30). Ο Rajecki (1982), όπως 
αναφέρουν οι Kollmuss & Agyeman, 2002:242) προσπαθώντας να 
ερµηνεύσει την αναντιστοιχία στάσων-συµπεριφοράς, καταγραφεί τέσσερις 
αιτίες: 
� Άµεση έναντι έµµεσης εµπειρίας. Οι άµεσες εµπειρίες έχουν µεγαλύτερη 
επίδραση στη συµπεριφορά των ανθρώπων από τις έµµεσες. 

� Κανονιστικές επιρροές. Οι κοινωνικές νόρµες, οι πολιτιστικές παραδόσεις, 
οι οικογενειακές συνήθειες επηρεάζουν και διαµορφώνουν τις στάσεις 
των ανθρώπων.  

� Χρονική ασυµφωνία. Ασυνέπεια στα αποτελέσµατα συµβαίνει όταν η 
συλλογή δεδοµένων για τις στάσεις και η συλλογή δεδοµένων για τη 
δράση απέχουν πολύ. 

� Μέτρηση στάσεων-συµπεριφοράς. Συχνά οι µετρούµενες στάσεις είναι 
πολύ γενικές, από ό,τι οι µετρούµενες δράσεις, γεγονός που οδηγεί σε 
µεγάλες ασυµφωνίες στα αποτελέσµατα. 
 
Σύµφωνα µε τον Stern (2000:409-410), σε αυτές τις ατοµικές 

συµπεριφορές περιλαµβάνονται ο περιβαλλοντικός ακτιβισµός, δηλαδή η 
ενεργός συµµετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήµατα, οι µη 
ακτιβιστικές δηµόσιες συµπεριφορές, π.χ. η υπογραφή σε διαµαρτυρίες για 
περιβαλλοντικά θέµατα, η οικονοµική ενίσχυση περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, οι φιλο-περιβαλλοντικές απαντήσεις σε δηµοσκοπήσεις, ο 
προσωπικός περιβαλλοντισµός, όπως η αγορά προϊόντων φιλικών προς το 
περιβάλλον, καθώς και άλλες περιβαλλοντικά σηµαντικές συµπεριφορές τις 
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οποίες επιλέγουν να ακολουθήσουν ή να µην ακολουθήσουν τα άτοµα κατά 
την άσκηση των συνηθισµένων καθηκόντων τους, π.χ. η απόφαση του 
διευθυντή µιας τράπεζας να χρηµατοδοτήσει ή να µη χρηµατοδοτήσει µια 
εταιρεία που ρυπαίνει το περιβάλλον.  
Επιπλέον σύµφωνα µε τον Stern (2000:421) οι παράγοντες που 

επηρεάζουν και συνδέονται µε την περιβαλλοντική συµπεριφορά είναι οι 
εξής: παράγοντες ατοµικής στάσης, προσωπικές ικανότητες, το πλαίσιο, οι 
συνήθειες και οι ρουτίνες. Με τον όρο παράγοντες ατοµικής στάσης εννοούµε 
τις προσωπικές νόρµες, τις αξίες και τα πιστεύω ενός ατόµου. Ως προσωπικές 
ικανότητες εννοούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες, ο διαθέσιµος χρόνος, το 
µορφωτικό επίπεδο, το εισόδηµα και γενικά όλα εκείνα τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του ατόµου που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του αναφορικά 
µε το περιβάλλον. Με τον όρο πλαίσιο (context) εννοούµε τόσο τις κοινωνικές 
επιδράσεις πάνω στο άτοµο όσο και τους οικονοµικούς, υλικούς, 
τεχνολογικούς, νοµικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς και άλλους 
περιορισµούς, ή διευκολύνσεις, της συµπεριφοράς. Τέλος, ένας σηµαντικός 
παράγοντας είναι η δύναµη της συνήθειας και η ατοµική ρουτίνα του 
καθενός Αυτή η αδράνεια της συνήθειας είναι σηµαντική, και µπορεί να 
καθοδηγεί τη συµπεριφορά του ατόµου µηχανικά και κατ’ ουσίαν 
ανεπαίσθητα (Klockner & Matthies 2004:319-327).  
Πώς ακριβώς λειτουργούν και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αυτές οι 

παράµετροι στον καθορισµό της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς; Προφανώς 
δεν υπάρχει µία απλή απάντηση. ∆ύο µετα-αναλύσεις, που τα συµπεράσµατα 
τους βρίσκονται σε σηµαντικότατη συµφωνία µεταξύ τους (Bamberg & Moser 
2007,·Hines, Hungerford & Tomera 1987), ρίχνουν αρκετό φως σε αυτό το 
ερώτηµα. Η αρχική ανάλυση των Hines κ.ά. πρότεινε ένα γενικό µοντέλο 
υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. Οι στάσεις, η προσωπική ευθύνη 
και η θέση ελέγχου του ατόµου, αποτελούν τους παράγοντες της 
προσωπικότητας του. Σε συνέργεια µε τις ικανότητες δράσης, τη γνώση των 
στρατηγικών δράσης και τη γνώση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, 
διαµορφώνεται η πρόθεση δράσης. Τελικά κάτω από τον καταλυτικό έλεγχο 
των παραγόντων πλαισίου που ευρίσκεται το άτοµο κάθε φορά εκδηλώνει µια 
συγκεκριµένη υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά.  
Οι Bamberg και Moser (2007), συνδέοντας τη θεωρία της σχεδιαζόµενης 

συµπεριφοράς µε αυτήν της ενεργοποίησης προτύπων, επισηµαίνουν ότι η 
«γνώση» του περιβαλλοντικού προβλήµατος επηρεάζει σηµαντικά τον 
ατοµικό/εσωτερικό καθορισµό ευθύνης, την ιδέα του ατόµου ότι πρέπει να 
δράσει για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. Και οι δύο αυτές µεταβλητές έχουν 
ισχυρή άµεση επίδραση τόσο στο κοινωνικό πρότυπο, δηλαδή το τι θεωρεί το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ως ορθό, όσο και στα αισθήµατα ενοχής του 
ατόµου, στην περίπτωση που η ατοµική του συµπεριφορά δεν εναρµονίζεται 
µε τα κοινωνικά πρότυπα. Όλες οι προηγούµενες µεταβλητές, αν και σε 
διαφορετικό βαθµό, επηρεάζουν το ατοµικό ηθικό πρότυπο, τα 
εσωτερικευµένα κοινωνικά πρότυπα για το σωστό και το λάθος, τη στάση του 
ατόµου καθώς και κατά το πόσο το άτοµο θεωρεί ότι µπορεί ελεύθερα να 
επιλέξει µια συµπεριφορά. Αυτές οι τρεις παράµετροι ουσιαστικά καθορίζουν 
την πρόθεση συµπεριφοράς, που µε τη σειρά της αποτελεί το βασικότερο 
παράγοντα εκδήλωσης µιας συµπεριφοράς.  
Η περιβαλλοντική συµπεριφορά είναι µια σύνθετη ιδιότητα, που 
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περιλαµβάνει προσωπικές συνήθειες και συλλογική δράση. Αρχικά, η 
περιβαλλοντική συµπεριφορά µπορεί να εξεταστεί από την άποψη της 
πρόθεσης που έχει ένα άτοµο ώστε να ελαχιστοποιήσει τον αρνητικό 
αντίκτυπο των πράξεών της καθηµερινής ζωής του στο περιβάλλον, όπως για 
παράδειγµα µε το γράψιµο και στις δύο πλευρές ενός εγγράφου. Η πρόθεση, 
ως προϋπόθεση της πράξης, επηρεάζεται από ατοµικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, από τις στάσεις απέναντι στη συµπεριφορά και από τις 
κοινωνικές νόρµες (κοινωνικούς κανόνες). Σε µεγάλο βαθµό, αυτές οι θετικές 
προσωπικές συνήθειες είναι βασισµένες περισσότερο σε µια ανησυχία για την 
περιβαλλοντική ποιότητα παρά για την προσωπική άνεση ή την ευκολία. 
Επίσης, η περιβαλλοντική συµπεριφορά µπορεί να είναι προσανατολισµένη 
στην ενθάρρυνση άλλων ώστε να κάνουν το ίδιο πράγµα ή στην άσκηση 
συλλογικής πίεσης στην κυβέρνηση ώστε να διαµορφωθεί και να εφαρµοσθεί 
µια δηµόσια περιβαλλοντική πολιτική. 
Συνάγεται ότι, «κατασκευάσµατα» όπως η περιβαλλοντική ανησυχία (π.χ., 

Bechtel, 2006, Fransson & Gärling, 1999), περιβαλλοντική ευθύνη (π.χ., 
Hines, Hungerford, & Tomera, 1987), γίνονται όλο και περισσότερο σηµεία 
αναφοράς στην ερµηνεία της συµπεριφοράς για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτά 
τα «κατασκευάσµατα» συνδέονται µε την άσκηση ατοµικών και συλλογικών 
περιβαλλοντικών συµπεριφορών, οι οποίες συνδέονται µε τις περιβαλλοντικές 
στάσεις, τις πεποιθήσεις, τη γνώση, τα συναισθήµατα, τις αξίες και τη 
γενικότερη κοσµοθεώρηση. Στην προσπάθεια να ερµηνευθεί αυτή η διάσταση 
που παρατηρείται ανάµεσα σε αυτές τις πολυδιάστατες µεταβλητές, έχουν 
πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες και έχουν αναπτυχθεί διάφορα θεωρητικά 
µοντέλα. Μολονότι τα µοντέλα αυτά έχουν πλεονεκτήµατα και αδυναµίες, 
εφαρµοζόµενα σε διαφορετικά πλαίσια, το κάθε ένα έχει τη δική του 
εγκυρότητα και χρησιµότητα. Στη συνέχεια θα παρατεθούν τα κύρια σηµεία 
ορισµένων µοντέλων που επιχειρούν να κατανοήσουν, να προβλέψουν και να 
ερµηνεύσουν τους λόγους για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι δρουν ή όχι µε 
ένα ή τον άλλο τρόπο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει σήµερα ένα ικανοποιητικό 
µοντέλο που να συµπεριλάβει όλους τους παράγοντες. 

5.3.1. Μοντέλο της πολιτισµικής θεωρίας (cultural theory)  

Με την έννοια που θα χρησιµοποιήσουµε εδώ, ανάγεται στο έργο της 
Βρετανίδας ανθρωπολόγου Mary Douglas, στις αρχές της δεκαετίας του '80, 
αναφορικά µε την πολιτισµική διάσταση της διακινδύνευσης (risk). Σε ένα 
πρώτο επίπεδο, το συγκεκριµένο µοντέλο εδράζεται στην αρχή ότι η 
κουλτούρα παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή των ατόµων: ότι κάνουν ή 
επιθυµούν οι άνθρωποι έχει µια πολιτισµική προκατάληψη (Mamadouh 
1999:395-409). Κάθε άτοµο αντιλαµβάνεται διαφορετικά τη φύση, τις 
στρατηγικές που είναι κατάλληλες για την προστασία της και για τη 
διαχείριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η όποια λύση στα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα θα πρέπει να σχετίζεται µε κυβερνητικές 
δράσεις, βασισµένες στη γνώση των ειδικών (Poortinga, Steg & Vlek 
2002:457-458). Για τους οπαδούς της Ισότητας η φύση είναι εύθραυστη, 
τρωτή και εφήµερη. Για τους οπαδούς του ατοµισµού η φύση είναι ανθεκτική 
και σταθερή. Η λύση των περιβαλλοντικών προβληµάτων θα πρέπει να 
βρίσκεται στα εργαλεία της αγοράς και στις ατοµικές, ελεύθερες, επιλογές 
(Poortinga, Steg & Vlek ό.π.). Για τους µοιρολάτρες η φύση είναι ιδιότροπη 
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και ευµετάβλητη, ανίκανη να ελεγχθεί (Mamadouh 1999:402). Οι 
διαφορετικοί πολιτισµικοί τύποι αντιλαµβάνονται διαφορετικά τα διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και έχουν διαφορετικές προτιµήσεις για τις 
τακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για την αντιµετώπιση τους (Steg & 
Sievers 2000:250-269). Οι τύποι όµως αυτοί είναι τυπικοί, ενώ σε κάθε 
άτοµο ανιχνεύεται ένα µείγµα και των τεσσάρων τύπων, µε κάποιον από 
αυτούς να υπερισχύει. Το µοντέλο αυτό έχει δεχτεί σκληρή κριτική και 
πολλές µελέτες έχουν αναδείξει αρκετά προβλήµατα της θεωρίας, ενώ 
διαφορετικές εµπειρικές έρευνες, που συγκρίνουν άτοµα ή και χώρες, 
οδηγούν σε διαφορετικά συµπεράσµατα.  

5.3.2. Μοντέλο του µεταϋλισµού (postmaterialism) 

Προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70 από τον αµερικανό πολιτικό 
επιστήµονα Ronald Inglehart. Η θεωρία του Inglehart στηρίζεται ουσιαστικά 
σε µια προγενέστερη θεωρία, στη θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών, του 
αµερικανού ψυχολόγου Abraham Maslow. Ο Inglehart (1995:57-72), 
διατύπωσε την υπόθεση της κοινωνικοποίησης, θεωρώντας τις αξίες ως 
υλιστικές ή µεταϋλιστικές, µε τις οποίες γαλουχήθηκε και αναπτύχθηκε ένα 
άτοµο, και οι οποίες συνεχίζουν να καθορίζουν τη συµπεριφορά του ακόµα 
και µετά την ενηλικίωση του. Με αυτό το τρόπο ερµήνευσε το τότε 
νεοαναδυόµενο, περιβαλλοντικό κίνηµα ως το αποτέλεσµα της ενηλικίωσης 
µιας µεταπολεµικής γενιάς, η οποία, αφού είχε µεγαλώσει σε συνθήκες 
οικονοµικής ευµάρειας και ειρήνης, επιζητούσε να καλύψει τις ανώτερες, 
µεταϋλιστικές, ανάγκες της (Della Porta & Diani 1999:63-68). Πρότεινε ένα 
εργαλείο τεσσάρων απλών κριτηρίων µε τα οποία ήταν δυνατή η 
κατηγοριοποίηση ενός ατόµου ως υλιστή, µεταϋλιστή ή ενδιάµεσης 
κατάστασης. Η κλίµακα του Inglehart, λόγω των προβληµάτων που 
παρουσίαζε στην αρχική δοµή της αλλά και στην εφαρµογή της (στην 
επεξηγηµατική της ικανότητα), δεν χρησιµοποιείται πλέον ευρέως ως 
αυτόνοµη µέθοδος για τη εκτίµηση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς.  

5.3.3. Μοντέλο της ενεργοποίησης των προτύπων (norm activation 
theory)  

Υποστηρίζει ότι οι αξίες κάθε πολιτισµού ουσιαστικά ανάγονται στους 
δέκα, βασικούς, αξιακούς τύπους (Schwartz, 2005:206). Με βάση αυτό το 
µοντέλο, ο Schwartz επικεντρώθηκε στην ερµηνεία της αλτρουιστικής 
συµπεριφοράς των ανθρώπων. Η εκδήλωση αλτρουιστικής συµπεριφοράς από 
ένα άτοµο εξαρτάται εκτός των άλλων και από δύο σηµαντικούς παράγοντες. 
Ο πρώτος είναι η αντίληψη των συνεπειών µιας πράξης σε άλλα άτοµα: αν 
θεωρείται ότι µία πράξη έχει αρνητικές συνέπειες σε άλλους, τότε 
δηµιουργείται το αίσθηµα ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αποτραπεί αυτή η 
πράξη. Ο δεύτερος είναι ο «καθορισµός ευθύνης» για την επανορθωτική 
πράξη: αν ένα άτοµο κρίνει ότι είναι προσωπικά υπεύθυνο για το τελικό 
αποτέλεσµα, τότε το πιο πιθανό είναι να αναλάβει δράση για να διορθώσει τα 
πράγµατα. Από τις αρχές της δεκαετίας του '80, αρκετοί ερευνητές 
προσπάθησαν να ερµηνεύσουν εκείνες τις πράξεις ή συµπεριφορές που 
έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων στο 
πλαίσιο της θεωρίας της ενεργοποίησης των προτύπων. Το αλτρουιστικό 
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ενδιαφέρον για το καλό των άλλων µπορούσε κάτω από κατάλληλες συνθήκες 
να κινητοποιήσει το άτοµο να δράσει και φιλοπεριβαλλοντικά, (Stern, Dietz 
& Kalof 1993: 324). 

5.3.4. Μοντέλο των αξιών, των πιστεύω και των προτύπων (values-
beliefs-norms V.B.N.) 

Είναι ένα γενικότερο µοντέλο (βλέπε διάγραµµα 20, Stern 2000) που 
συνδέει τις αξίες τα πιστεύω και τα πρότυπα. Το µοντέλο θεωρεί ότι µια σειρά 
αξιών (βιοσφαιρικές, εγωιστικές, αλτρουιστικές και παραδοσιακές) καθορίζουν 
την οικολογική κοσµοθεώρηση (N.E.P.) ενός ατόµου, τον τρόπο δηλαδή µε τον 
οποίο αντιλαµβάνεται και αξιολογεί τις σχέσεις ανθρώπου-φύσης. Αυτή η 
θεώρηση-αξιολόγηση επηρεάζει τη γνώση των συνεπειών καθώς και κατά 
τρόπο άµεσο και έµµεσο, τον καθορισµό της ευθύνης και την αίσθηση της 
υποχρέωσης για δράση. Αρχικά οι αξίες και τα πιστεύω του ατόµου το 
οδηγούν σε φιλοπεριβαλλοντικά προσωπικά πρότυπα, δηλαδή αισθάνεται την 
υποχρέωση για ανάληψη φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων. Έτσι τελικά 
οδηγείται σε διάφορες περιβαλλοντικές συµπεριφορές, όπως σε 
περιβαλλοντικό ακτιβισµό, µη ακτιβίστικες δηµόσιες συµπεριφορές, ατοµικές 
συµπεριφορές και συµπεριφορές σε οµάδες. Συνεπώς οι αξίες ενός ατόµου 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση των αντιλήψεων και των προτύπων 
του και στην τελική συµπεριφορά του. Γενικά έχει καταδειχθεί ότι  

∆ιάγραµµα 20. Σχηµατική αναπαράσταση των µεταβλητών στο µοντέλο VBN (Stern, 2000) 
 
οι άνθρωποι ανησυχούν για την περιβαλλοντική υποβάθµιση εξαιτίας και 

των τριών κατηγοριών αρνητικών επιπτώσεων: των επιπτώσεων στους ίδιους, 
των επιπτώσεων στους άλλους και των επιπτώσεων στη βιόσφαιρα (Schultz 
2001:327-339). Βέβαια, το ποια από τις τρεις κατηγορίες θα είναι κυρίαρχη 
κάθε φορά εξαρτάται από το αξιακό σύστηµα του ατόµου, σύµφωνα µε το 
µοντέλο του Schwartz. Ερµηνεύει τη φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά ως το 
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αποτέλεσµα της ενεργοποίησης ενός προσωπικού ηθικού προτύπου από τη 
στιγµή που το άτοµο αντιληφθεί τις αρνητικές ή άδικες συνέπειες µιας 
κατάστασης και στον βαθµό που θεωρεί ότι το ίδιο οφείλει να αντιδράσει για 
να την αλλάξει. 

5.3.5. Μοντέλο της αιτιολογηµένης δράσης (theory of reasoned 
action) 

∆ηµιούργηµα του ψυχολόγου Icek Ajzen (Kaiser & Scheuthle 
2003:1034) υποστηρίζει ότι ο άµεσος παράγοντας καθορισµού µιας 
συµπεριφοράς είναι η πρόθεση συµπεριφοράς. ∆ηλαδή εάν ένα άτοµο 
επιθυµεί να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά τότε είναι πιθανό 
ότι το άτοµο αυτό θα εκδηλώσει αυτή τη συµπεριφορά. Η πρόθεση του 
ατόµου να εµπλακεί σε µία συγκεκριµένη συµπεριφορά εξαρτάται τόσο από 
τη στάση του ως προς αυτήν όσο και από µία σειρά υποκειµενικών 
προτύπων. Η µεν στάση καθορίζεται τόσο από την αξιολόγηση, εκ µέρους του 
ατόµου, των πιθανών αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συµπεριφοράς, όσο 
και από την ίδια την πιθανότητα να πραγµατοποιηθούν αυτά τα 
αποτελέσµατα. Τα υποκειµενικά πρότυπα από την άλλη επηρεάζονται από 
την ισχύ των κανονιστικών πιστεύω ενός ατόµου καθώς και από τη διάθεση 
του να συµµορφωθεί µε αυτά. ∆ηλαδή τα υποκειµενικά πρότυπα 
περιγράφουν την επίδραση του κοινωνικού περίγυρου στην ατοµική πρόθεση. 
Το τι πιστεύει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για µια συγκεκριµένη 
συµπεριφορά καθώς και το πόσο µετράει για ένα άτοµο η άποψη της κοινής 
γνώµης θα επηρεάσει την πρόθεση αυτού του ατόµου να εµπλακεί στη 
συγκεκριµένη συµπεριφορά. 
Στο κλασικό µοντέλο της, θεωρείται ότι οι εξωτερικοί παράγοντες παίζουν 

κάποιο ρόλο µόνο στον βαθµό που επηρεάζουν ή τη στάση ή τα 
υποκειµενικά πρότυπα (Madden, Ellen & Ajzen 1992:3-9). Αναφορικά µε τη 
σχέση µεταξύ πρόθεσης συµπεριφοράς και πραγµατικής συµπεριφοράς, 
αυτή επηρεάζεται τόσο από το βαθµό που η πρόθεση παραµένει σταθερή 
µεταξύ της µέτρησης της πρόθεσης και της πραγµατοποίησης της 
συµπεριφοράς όσο και από τον βαθµό που η εφαρµογή ή µη των προθέσεων 
εναπόκειται στον ηθεληµένο έλεγχο του ατόµου. Η θεωρία της 
αιτιολογηµένης δράσης δεν λάµβανε επαρκώς υπόψη της το γεγονός ότι, 
εξαιτίας µιας σειράς εξωτερικών παραγόντων, διάφορες συµπεριφορές µπορεί 
να είναι λιγότερο ή περισσότερο δύσκολο να εκδηλωθούν (Madden et.al., 
1992·& Kaiser & Scheuthle 2003: 1033-1048). Για παράδειγµα, αν ένας 
µαθητής δεν κόψει άνθη σε µια επίσκεψη στο πεδίο, πιθανά αυτό να έχει 
εξαρτηθεί από τις πεποιθήσεις του για τις συνέπειες που έχει η πράξη αυτή 
(π.χ. ότι θα διαταράξει το οικοσύστηµα, θα µειώσει τον πληθυσµό του είδους, 
κ.λπ.), από την αξιολόγηση που κάνει ο µαθητής για τις συνέπειες αυτές (π.χ. 
είναι κακό να µειωθεί ο πληθυσµός του είδους, είναι κακό να διαταραχτεί το 
οικοσύστηµα, κ.λπ.), από τις πεποιθήσεις του για τις επιθυµίες των άλλων 
δηλαδή υποκειµενικούς, κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. ο συνοδός-
εκπαιδευτικός θα ήθελε να µη κόψω κανένα άνθος, ο ξεναγός µας δε θα 
ήθελε να πειράξω τίποτα στο πάρκο, κ.λπ.), από τα κίνητρα του µαθητή να 
συµµορφωθεί µε τις επιθυµίες των άλλων (π.χ. θέλω να κάνω αυτό που 
επιθυµεί ο καθηγητής µου, κ.λπ.). 
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5.3.6. Κλασσικό µοντέλο της σχεδιαζόµενης συµπεριφοράς (theory 
of planned behavior 

Έχει προστεθεί ένας επιπλέον παράγοντας (βλ. διάγραµµα 21, Ajzen, 
1988), ο αντιλαµβανόµενος µηχανισµός ελέγχου της συµπεριφοράς 
(perceived behavioral control), που ουσιαστικά αναφέρεται στον βαθµό που 
ένα άτοµο πιστεύει ότι είναι ελεύθερο ή όχι να ακολουθήσει µια 
συγκεκριµένη συµπεριφορά. Ο παράγων αυτός ενσωµατώνει δύο επιπλέον 
επιδράσεις στο κλασικό µοντέλο της θεωρίας της αιτιολογηµένης δράσης: 
αφενός, την επίδραση στην πρόθεση του ατόµου και, αφετέρου, την επίδραση 
στη συµπεριφορά καθαυτή. Αυτή η προσθήκη επιτρέπει την καλύτερη 
πρόβλεψη συµπεριφορών τις οποίες είναι δύσκολο να υιοθετήσει κάποιος. 
Παρότι έχει αποδειχτεί ότι ο αντιληπτός µηχανισµός ελέγχου της 
συµπεριφοράς, έχει επίδραση σε κάθε φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά 
(Fujii 2006:262-268), όµως η άµεση επίδραση του στην περιβαλλοντική 
συµπεριφορά δεν είναι στατιστικά σηµαντική, στο γενικό επίπεδο (Kaiser & 
Gutscher 2003:1033-1048). Φαίνεται ότι είναι απόλυτα συνυφασµένος µε τη 
συγκεκριµένη συµπεριφορά και µε τους συγκεκριµένους και ατοµικούς 
παράγοντες που την κάνουν εύκολα ή δύσκολα πραγµατοποιήσιµη. Εκτός 
από τις όποιες ατοµικές αντιλήψεις και διαθέσεις, είναι φανερό ότι για να 
πραγµατοποιηθεί µια συµπεριφορά χρειάζονται και οι πραγµατικοί ή υλικοί 
πόροι, οι σχετικές δεξιότητες και τυχόν άλλες προϋποθέσεις. Αυτός ο 
τελευταίος παράγοντας ονοµάζεται πραγµατιστικός µηχανισµός ελέγχου 
της συµπεριφοράς (actual behavioral control).  

 
∆ιάγραµµα 21. Μοντέλο της σχεδιαζόµενης συµπεριφοράς 

Πηγή:(Ajzen, 1988) 
 
∆ιάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η θεωρία της σχεδιαζόµενης 

συµπεριφοράς ερµηνεύει σε ικανοποιητικό ποσοστό τόσο την πρόθεση όσο 
και την πραγµατική συµπεριφορά των ερωτώµενων. Υπογραµµίζει τη σηµασία 
των ορθολογικών υπολογισµών, οι οποίοι στηρίζονται στο ατοµικό συµφέρον. 
Τα άτοµα υπολογίζουν τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες µιας 
συµπεριφοράς, και έτσι διαµορφώνουν τη στάση τους ως προς αυτή την 
επιλογή. Αυτή η προσωπική στάση είναι ένας από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ατοµική πρόθεση συµπεριφοράς, εκτός του αντιληπτού 
µηχανισµού ελέγχου της συµπεριφοράς, του πραγµατιστικού µηχανισµού 
ελέγχου της συµπεριφοράς καθώς και των υποκειµενικών πρότυπων, δηλαδή 
ο βαθµός που το άτοµο επιθυµεί να συµµορφωθεί ή να µη συµµορφωθεί µε 
τις κοινωνικές νόρµες ως προς τη συγκεκριµένη συµπεριφορά. Τελικά η 
πρόθεση συµπεριφοράς είναι αυτή που οδηγεί στην πραγµατοποιηθείσα 
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συµπεριφορά.  
Φαίνεται ότι όσο πιο θετικές είναι οι στάσεις και οι υποκειµενικές νόρµες 

απέναντι σε µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, καθώς και όσο µεγαλύτερη 
είναι η εκτίµηση ελέγχου, τόσο πιο ισχυρή θα πρέπει να είναι η πρόθεση του 
ατόµου να τελέσει αυτή τη συµπεριφορά (Ajzen, 1988:132-133). Αυτό που 
θεωρείται ως µειονέκτηµα είναι η παραδοχή ότι οι άνθρωποι δρούν λογικά 
(Kollmuss & Agyeman, 2002). 

5.3.7. Μοντέλο της αυτόµατης ενεργοποίησης των στάσεων (self-
acting attitudes)  

Υποστηρίζει ότι η κοινωνική συµπεριφορά δεν βασίζεται πάντα σε 
εκτεταµένες λογικές διεργασίες (Fazio,1986 και 1990). Οι στάσεις µπορούν 
να επηρεάσουν τη συµπεριφορά αυθόρµητα και ασυνείδητα, µε αυτόµατο 
τρόπο. Μια στάση µπορεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά αυτόµατα 
«χρωµατίζοντας» τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτό το αντικείµενο. Μια 
τέτοια αυτόµατη διαδικασία προϋποθέτει την ενεργοποίηση της στάσης. Η 
πιθανότητα αυτόµατης και ασυνείδητης ενεργοποίησης της στάσης εξαρτάται 
από τη χρονική προσβασιµότητα. Η προσβασιµότητα αναφέρεται στην 
ευκολία ή ταχύτητα µε την οποία µπορεί να ανακληθεί από τη µνήµη η 
αξιολόγηση ενός αντικειµένου. Το αν µια στάση θα επηρεάσει τη 
συµπεριφορά µέσω αυτόµατης ή ελεγχόµενης διαδικασίας εξαρτάται από: τα 
κίνητρα επεξεργασίας και τη δυνατότητα επεξεργασίας. Όταν απουσιάζουν 
είτε τα κίνητρα είτε η δυνατότητα επεξεργασίας, τότε οι στάσεις µπορούν να 
επηρεάσουν τη συµπεριφορά µόνο µέσω αυτόµατης διαδικασίας. Σε τέτοιες 
περιστάσεις, τα άτοµα επηρεάζονται από τη συνολική τους στάση απέναντι 
στο αντικείµενο, χωρίς να αναλογιστούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και 
πληροφορίες.  

5.3.8. Μοντέλο της κλίµακας κινήτρων για το περιβάλλον (the 
motivation toward the environment scale)  

∆ηµιούργηµα της οµάδας του Pelletier στηρίζεται στη θεωρία του 
αυτοκαθοριζόµενου κινήτρου (self-determined motivation) των Deci και Ryan 
και αναλύει τους λόγους της απουσίας κινήτρου. Θεωρείται ότι η απουσία 
κινήτρου µπορεί να ερµηνευτεί και βάσει των προσδοκώµενων 
αποτελεσµάτων της συµπεριφοράς (Pelletier et.al., 1999:2484-2486). Η 
απουσία κινήτρου για φίλοπεριβαλλοντικές συµπεριφορές µπορεί να 
οφείλεται σε γενικότερα πιστεύω αδυναµίας, σε πιστεύω ικανότητας, σε 
πιστεύω προσπάθειας και στα στρατηγικά πιστεύω (strategy beliefs), δηλαδή 
τον βαθµό που ένα άτοµο θεωρεί πως µια συγκεκριµένη συµπεριφορά δεν θα 
έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Το µοντέλο αυτό αναλύει πώς τα εξωτερικά 
κίνητρα µπορούν να εσωτερικευθούν, ώστε να πάψουν να αποτελούν έναν 
εξωγενή παράγοντα καθορισµού της συµπεριφοράς του ατόµου και να γίνουν 
κτήµα του. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα εσωτερικά κίνητρα καθιστούν πιο 
πιθανές ορισµένες περιβαλλοντικές συµπεριφορές (Pelletier, Tuson, Green-
Demers, Noels & Beaton 1998:437-468), καθώς αποτελούν και την αιτία για 
την εµφάνιση περισσότερων τέτοιων συµπεριφορών και µε µεγαλύτερη 
διάρκεια στον χρόνο (Osbaldiston & Sheldon, 2003, Villacorta, Koestner & 
Lekes, 2003).  
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5.3.9. Tροποποιηµένο µοντέλο της υπεύθυνης συµπεριφοράς του 
πολίτη  

∆ηµιούργηµα των Hungerford και Volk (1990), βλ. διάγραµµα 22. Το 
1990 οι Hungerford και Volk πρότειναν ένα τροποποιηµένο µοντέλο για την 
πρόβλεψη της υπεύθυνης συµπεριφοράς του πολίτη (citizenship behaviour) 
που χρησιµοποιεί επτά µεταβλητές ως κύριους δείκτες. Αυτές οι µεταβλητές 
εντάσσονται στις εξής τρεις κατηγορίες µεταβλητών που όλες συντελούν στη 
διαµόρφωση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς:  
� Μεταβλητές «ευαισθητοποίησης» (entry-level variables) που συνιστούν 
τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της υπεύθυνης συµπεριφοράς. 
Περιλαµβάνουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τις γνώσεις 
σχετικά µε τα ζητήµατα της αειφόρου ανάπτυξης, τις στάσεις του 
ατόµου απέναντι στα ζητήµατα αυτά (π.χ. περιβαλλοντικά, οικονοµικά, 
κοινωνικά, κ.λπ.)  

� Μεταβλητές «οικειοποίησης» (ownership variables) που καθιστούν τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα προσωπική υπόθεση του ατόµου µε 
ενασχόληση, εµβάθυνση σε αυτά και συµµετοχή στην επίλυσή τους. Οι 
µεταβλητές αυτές περιλαµβάνουν την ουσιαστική γνώση των 
διαστάσεων των περιβαλλοντικών ζητηµάτων (κοινωνικές κ.ά.) και την 
προσωπική επένδυση σε αυτά (προσωπική, συναισθηµατική, 
οικονοµική κ.λπ.), καθώς και την επίγνωση των συνεπειών της σχετικής 
συµπεριφοράς, θετικών και αρνητικών και την προσωπική δέσµευση 
στην επίλυση των προβληµάτων.  

 

∆ιάγραµµα 22. Τροποποιηµένο µοντέλο υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς 
Hungerford & Volk (1990) 

� Μεταβλητές «ενίσχυσης» (empowerment variables) που έχουν σχέση µε 
τις δεξιότητες επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων και είναι 
εκείνες που δίνουν στα άτοµα την αίσθηση ότι µπορούν να κάνουν 
αλλαγές και να συµβάλουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων.  

5.3.10. Μοντέλο της ανάπτυξης ικανότητας δράσης (action 
competence model)  
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∆ηµιούργηµα των Jensen & Schnack (1997:163-178), προτείνει για την 
ανάπτυξη της ικανότητας δράσης των µαθητών µια διαδικασία που 
εµπεριέχει τέσσερις συνιστώσες: Την γνώση/επίγνωση, που αφορά την 
ενδελεχή και κριτική διερεύνηση και την κατανόηση ενός προβλήµατος ως 
προς τη σηµασία του, τα αίτια που το προκαλούν, τις επιπτώσεις, τις λύσεις 
που προτείνουν οι ειδικοί, τις συγκρούσεις, τις αξίες κ.ά. Την θέληση και 
δέσµευση, που συνδέονται µε την επεξεργασία των προσωπικών αξιών, τη δια 
µόρφωση απόψεων και θέσεων, την ανάπτυξη διάθεσης για συµµετοχή και 
γενικότερα µε την ενδυνάµωση των ατόµων προκειµένου να αισθανθούν 
ικανά να επηρεάζουν καταστάσεις. Τα οράµατα, που σχετίζονται µε τη 
δυνατότητα των µαθητών να αναπτύσσουν και να επεξεργάζονται, σε 
συνάρτηση µε το εκάστοτε πρόβληµα, τις ιδέες τους, τις αντιλήψεις τους και 
τα όνειρα τους σχετικά µε τη ζωή τους και την κοινωνία στο µέλλον, και 
γενικότερα µε τη δυνατότητα τους να οραµατίζονται ένα αειφόρο µέλλον. Τις 
εµπειρίες δράσης που αφορούν τη διερεύνηση και την αξιολόγηση 
εναλλακτικών στρατηγικών δράσης, την τελική επιλογή και την αντίστοιχη 
δράση.  

5.3.11. Ψυχολογικό-οικολογικό µοντέλο, (pshycologial-ecological) 

∆ηµιούργηµα των Kollmuss and Agyeman (2002), διάγραµµα 23. 

 

∆ιάγραµµα 23. Ψυχολογικό-οικολογικό µοντέλο (Kollmuss and Agyeman, 2002) 
 
Οι Kollmuss and Agyeman (2002:239-260), κάνοντας µία εκτενέστερη 

βιβλιογραφική διερεύνηση στα µοντέλα εκδήλωσης της φιλοπεριβαλλοντικής 
συµπεριφοράς, συνοψίζουν τους παράγοντες εκείνους από τους οποίους 
εξαρτάται η συµπεριφορά περισσότερο ή λιγότερο, ως εξής: 
� ∆ηµογραφικοί παράγοντες, µε κυριότερους το φύλο και το επίπεδο 
εκπαίδευσης. 

� Θεσµικοί παράγοντες: για να εκδηλώσει κάποιος µια συγκεκριµένη 
συµπεριφορά θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδοµές που να 
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στηρίζουν τη συµπεριφορά αυτή (για παράδειγµα αν κάποιος θέλει να 
κάνει ανακύκλωση θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένες υποδοµές). 

� Οικονοµικοί παράγοντες: τα άτοµα υιοθετούν συχνά ένα 
περιβαλλοντικό µέτρο όταν το µέτρο είναι οικονοµικά συµφέρον. 

� Πολιτισµικοί παράγοντες: το πολιτισµικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου 
παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση στάσεων και στη εκδήλωση 
συµπεριφορών. 

� Περιβαλλοντικές γνώσεις: όπως φαίνεται από διάφορες έρευνες, ο 
ρόλος των γνώσεων στην εκδήλωση συµπεριφοράς είναι περιορισµένος. 

� Περιβαλλοντική συνειδητοποίηση: το να αναγνωρίζεται ότι οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν καθοριστικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 

� Κίνητρο συµπεριφοράς: είναι η αιτία της συµπεριφοράς και καθορίζει 
κατά περίσταση ποια θα επιλεγεί από όλες εκείνες που θα µπορούσαν 
εν δυνάµει να εκδηλωθούν. 

� Περιβαλλοντικές αξίες: είναι υπεύθυνες για τη διαµόρφωση σε µεγάλο 
βαθµό των εσωτερικών κινήτρων συµπεριφοράς. 

� Στάσεις: ο ρόλος τους είναι σηµαντικός, παρόλο που φαίνεται να 
υπάρχει ασυµφωνία ανάµεσα στις στάσεις και στην συµπεριφορά σε 
πολλές περιπτώσεις. 

� Συναισθήµατα: η συναισθηµατική σχέση του ατόµου µε το φυσικό 
περιβάλλον. 

� Έλεγχος συµπεριφοράς: η αντίληψη του κάθε ατόµου για το κατά πόσο 
µε την υπεύθυνη και φιλική προς το περιβάλλον συµπεριφορά του 
µπορεί να υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα σε σχέση µε κάποιο 
περιβαλλοντικό πρόβληµα. 

� Υπευθυνότητα και προτεραιότητες: όταν η ενδεχόµενη συµπεριφορά 
του ατόµου βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τις προτεραιότητες του τότε το 
κίνητρο συµπεριφοράς γίνεται πιο δυνατό, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 
η πιθανότητα να εκδηλωθεί η συγκεκριµένη συµπεριφορά. 
 

5.3.12. Μοντέλο ικανότητας δράσης (investigations, visions, actions, 
changes I.V.A.C.)  

Των B. Jensen, K. Schnack & S. Breiting, σύµφωνα µε τους οποίους η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση η οποία είναι προσανατολισµένη στη δράση 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
(Jensen και Schnack 2006:471-486:). Η διδακτική του κινήµατος της 
δράσης βασίζεται στη µετατροπή των απόψεων, των προβληµατισµών και της 
αγωνίας των παιδιών για τα αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα, καθώς 
και στη µετατροπή της αίσθησης ανικανότητας και αδυναµίας που νιώθουν 
εξαιτίας του τρόπου διδασκαλίας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε 
επιθυµία και δυνατότητα δράσης (Jensen 2004:405). Tο µοντέλο ανάπτυξης 
ικανότητας δράσης έχει τέσσερις διαστάσεις: τη γνώση/ επίγνωση, τη 
δέσµευση, το όραµα και τις εµπειρίες δράσης. Η γνώση/επίγνωση αφορά την 
κριτική διερεύνηση ενός προβλήµατος, των αιτιών του και των δυνατοτήτων 
επίλυσής του. Η δέσµευση αφορά την ενθάρρυνση και τη στήριξη της 
διάθεσης των παιδιών για δράση. Το όραµα αφορά τις ιδέες, τα όνειρα και τις 
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αντιλήψεις των παιδιών για τη ζωή τους στο µέλλον. Οι εµπειρίες δράσης 
αφορούν το καθεαυτό κοµµάτι της δράσης. Η παραδοσιακή περιβαλλοντική 
εκπαίδευση µπορεί να τοποθετηθεί στον άξονα της πρώτης διάστασης η οποία 
αφορά κυρίως τη γνώση για τις συνέπειες των περιβαλλοντικών προβληµάτων, 
ενώ µία προσανατολισµένη προς τη δράση περιβαλλοντική εκπαίδευση 
προϋποθέτει µία ισοκατανοµή στους τέσσερις άξονες. Η προσέγγιση I.V.A.C., 
αναδείχθηκε µέσα από ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράµµατα στην υγεία 
και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αποτελεί µία διδακτική πρόταση η 
οποία στοχεύει στην απόκτηση της ικανότητας δράσης. Περιλαµβάνει µία 
σπείρα οκτώ σταδίων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός 
προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συνοψίζονται ως εξής 
(Jensen 2004): 

� Με ποιο ζήτηµα θα ασχοληθούµε; 

� Με ποιο πρόβληµα αυτού του ζητήµατος θα ασχοληθούµε; 

� Ποιες είναι οι αιτίες του προβλήµατος; 
� Γιατί αποτελεί πρόβληµα; 

� Ποιες εναλλακτικές λύσεις µπορούµε να σκεφτούµε; 

� Τι δυνατότητες δράσεις υπάρχουν για την εφαρµογή των εναλλακτικών 

λύσεων; 

� Ποια εµπόδια θα έρθουν στην επιφάνεια µέσα από αυτές τις δράσεις; 

� Ποιες δράσεις θα επιλέξουµε; 

� Στο πλαίσιο της προσέγγισης IVAC, οι µαθητές επιλέγουν το θέµα µε το 

οποίο θα ασχοληθούν και ακολουθούν µία διαδικασία διερεύνησης 

του θέµατος, διαµορφώνουν όραµα για το µέλλον εκφράζοντας τις 

ιδέες, τις αντιλήψεις και σενάρια για τη ζωή τους στο µέλλον, 

προτείνουν, σχεδιάζουν και εφαρµόζουν δράσεις. 

 
Φαίνεται τελικά ότι η ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς, η οποία 

µπορεί να προσεγγιστεί από διάφορες σκοπιές και να προσδιοριστεί σε 
διάφορα επίπεδα, είναι αρκετά δύσκολο εγχείρηµα. Η διαµόρφωση της 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς είναι µία πολύπλοκη διαδικασία, 
για την εκδήλωση της οποίας αλληλεπιδρούν τόσο ενδογενείς όσο και 
εξωγενείς παράγοντες. Σε ατοµικό επίπεδο, οι συµπεριφορές είναι 
αποτέλεσµα εµπλοκής διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν µε 
διαφορετικό τρόπο για κάθε περίσταση στην οποία θα βρεθεί το κάθε άτοµο. 
Ένα σύνολο παραγόντων, διαφορετικών για κάθε περίσταση, είναι εκείνο που 
θα καθορίσει τελικά τις συµπεριφορές που θα εκδηλωθούν. Ειδικότερα η 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµπεριφορά δεν είναι κάτι αυτονόητο, εξαρτάται 
από την περιβαλλοντική ιδεολογία των ανθρώπων, τις πολιτιστικές αξίες, που 
ενστερνίζονται, όπως και από τη διαθέσιµη κάθε φορά γνώση (Barraza & 
Cuaron 2004, Duckitt & Cameron, 2006, Olofsson & Ohman, 2006). 
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5.4. Συµµετοχή στην Π.Ε./Ε.Α.Α. 

Η συµµετοχή participation έχει προσδιοριστεί µε διάφορους τρόπους. 
Σύµφωνα µε τον Hart (1997), όπως αναφέρεται από τους Jensen & Carlsson, 
2003, η συµµετοχή θεωρερείται βασικό δικαίωµα του πολίτη και ορίζεται ως 
η διαδικασία του να µοιράζονται µεταξύ τους οι άνθρωποι τις αποφάσεις που 
επηρεάζουν τη ζωή τους. Αυτού του είδους η συµµετοχή αναπτύσσεται µέσα 
από συγκεκριµένες εµπειρίες όπως η συµµετοχή σε µαθητικά συµβούλια, ή 
µέσω της συνεργασίας µε τους ενήλικες για τη λήψη αποφάσεων Αυτό γίνεται 
όχι µε τη συγκαταβατική υποστήριξη των νέων αλλά µε την πραγµατική 
«παράδοση» εξουσίας από τους ενήλικες στους νέους και την ενδυνάµωση 
τους ως καταλυτών πραγµατικής αλλαγής. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 
(W.H.O., 2002) για παράδειγµα ορίζει τη συµµετοχή ως µια διαδικασία κατά 
την οποία οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα για ενεργή και πραγµατική 
εµπλοκή στη λήψη αποφάσεων για τις ζωές τους. Το να έχει κανείς ευκαιρίες 
συµµετοχής σε κοινωνική ζωή (δρώµενα) δεν είναι µόνο ένα ανθρώπινο 
δικαίωµα, αλλά έχει επίσης οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη για 
το άτοµο και την κοινότητα, την κοινωνία γενικά (Radermacher, 2010:2).  
Η συµµετοχή είναι ένας κεντρικός στόχος της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης (U.N.E.S.C.O., 1978) και της εκπαίδευσης για τη αειφόρο 
ανάπτυξη (U.N.E.S.C.O., 2005). Η συµµετοχή είναι ιδιαίτερα σηµαντική στη 
λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (Monroe et al., 2000, 
Conacher & Bell, 2001, Parnel, 2002). Ο αειφόρος κόσµος δεν µπορεί να 
δηµιουργηθεί χωρίς την πλήρη και δηµοκρατική συµµετοχή όλων, 
συµπεριλαµβανοµένων των νέων µελών της κοινωνίας. Ένας βιώσιµος κόσµος 
χωρίς συµµετοχή και δηµοκρατία είναι αδιανόητος (Wals & Jickling 
2009:78). 
Η σπουδαιότητα της συµµετοχής στην επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων σύµφωνα µε τον Beierle (1999:75-103) έγκειται τα εξής: 
♦ Η πολυπλοκότητα και η µεταβαλλόµενη φύση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων έχει ως συνέπεια την αδυναµία περιορισµού της 
αρµοδιότητας για την επίλυση τους στη διοίκηση και µόνο. Αντίθετα 
συχνά απαιτείται η γνώση, η δέσµευση πολλαπλών επιπέδων της 
διοίκησης ενδιαφερόµενων οµάδων και του ευρύτερου κοινού για µια 
µεγάλη χρονική περίοδο. 

♦ Είναι ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι το ευρύ κοινό και οι ειδικοί 
αντιλαµβάνονται και εκτιµούν διαφορετικά τον εκάστοτε κίνδυνο. Για 
παράδειγµα οι πολίτες υποτιµούν κινδύνους που οφείλονται σε οικείες 
τους δραστηριότητες(π.χ. οδήγηση), ενώ υπερεκτιµούν κινδύνους από 
άγνωστες σε αυτούς δραστηριότητες στις οποίες εκτίθενται άθελα τους 
(π.χ. πυρηνική ενέργεια). Αν οι ειδικοί εκτιµούν τον κίνδυνο 
διαφορετικά από το ευρύ κοινό τότε οι περιβαλλοντικές αποφάσεις που 
βασίζονται σε αυτές τις εκτιµήσεις δε θα γίνουν αποδεκτές από τους 
πολίτες. 

♦ Οι πολίτες µπορούν µε τη δράση τους να εµποδίσουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών αποφάσεων, όταν αποκλείεται η άποψη τους από τη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων αυτών. 

Η συµµετοχή όµως των πολιτών παρουσιάζει προβλήµατα, σύµφωνα µε 
τον Ife (1995), αναφέρεται στον Radermacher, (2010) µερικά είναι τα εξής: 
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♦ Η έννοια της συµµετοχής αυτή καθεαυτή, που αµφισβητεί τη 
δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων σε καταναλωτικούς ρόλους. 

♦ Οι συµµετέχοντες ίσως ενηµερώνονται ή λαµβάνονται υπόψη για µια 
απόφαση, αλλά σπάνια έχουν τη δύναµη να την επηρεάσουν. 

♦ Οι συµµετέχοντες παίρνουν µέρος σε βασικές δοµές που κανονικά 
προσπαθούν να είναι αντίθετοι. 

♦ Έχοντας αναγνωρίσει αυτά τα προβλήµατα ο Ife όρισε τις πέντε αρχές 
που ακολουθούν για να ενθαρρύνει την συµµετοχή στις κοινωνικές 
υποθέσεις. 

♦ Οι άνθρωποι θα συµµετέχουν εάν αισθάνονται ότι το θέµα ή η 
δραστηριότητα είναι σηµαντική. 

♦ Οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν ότι η δράση τους θα κάνει τη 
διαφορά. 

♦ ∆ιαφορετικοί τύποι συµµετοχής πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
αξιολογούνται. 

♦ Οι άνθρωποι πρέπει να διευκολύνονται να συµµετέχουν και να 
υποστηρίζονται στη συµµετοχή τους αυτή. 

♦ Οι δοµές και οι διαδικασίες δεν πρέπει να παραµερίζονται. 
 
Για να κατανοήσει κανείς το γενικό πλαίσιο, είναι αναγκαίο να εξετάσει τις 

διαδικασίες που συνδέουν τα άτοµα µε το περιβάλλον τους. Το πώς 
προσδιορίζεται η συµµετοχή από τις κοινωνικές συνθήκες, όπως 
διαµορφώνονται στα διάφορα επίπεδα, είναι κρίσιµος για την κατανόηση των 
διαδικασιών, των εµποδίων συµµετοχής µα πάνω απ’ όλα είναι κρίσιµος για 
τον καθορισµό αποτελεσµατικών στρατηγικών δραστηριοποίησης και 
παρέµβασης (Cornish, 2004:281-294). Η συµµετοχή µπορεί να καθοριστεί 
από το πόσο το άτοµο αντιλαµβάνεται τις επιδράσεις των οργανωτικών 
ρυθµίσεων (πλαισίου) (Radermacher, et. al. 2010). Ένα διπλής κατεύθυνσης 
µοντέλο έχει προταθεί (Sturmer & Simon, 2004:59-99, Mannarini, 2010), 
σύµφωνα µε το οποίο η απόφαση για συµµετοχή µπορεί να είναι το 
αποτέλεσµα εκτίµησης κόστους - ωφέλειας ή η έκβαση της αναγνώρισης από 
την οµάδα/ενέργεια. Στη δεύτερη κατεύθυνση η αίσθηση οικειότητας και οι 
διαδικασίες που εµπλέκονται στην οικοδόµηση κοινής συλλογικής 
ταυτότητας, συνεισφέρουν ως οι κύριοι παράγοντες υποκίνησης για τη 
συµµετοχή.  
Τα συναισθήµατα έχουν µελετηθεί κυρίως σε περιπτώσεις διαµαρτυρίας 

(Van Zomeren, Spears, Fischer & Leach, 2004, αναφέρεται σε Mannarini, 
2010). Εντούτοις αυτά τα συναισθήµατα µπορεί να οδηγήσουν σε αµηχανία 
και παθητικότητα, αν δεν συνοδεύονται από ένα ικανοποιητικό ποσοστό 
αισιοδοξίας (Klandermans, 1989, αναφέρεται σε Mannarini, 2010). 
Συναισθήµατα όπως πίστη, σεβασµός, ικανοποίηση, ενδιαφέρον, 
υπερηφάνεια ακόµη και η ευτυχία µπορούν θετικά να επιδράσουν στην 
συµµετοχή. Αν και υπάρχουν διιστάµενες απόψεις από διάφορες µελέτες, 
είναι γεγονός ότι η συµµετοχή µπορεί να αναπτυχθεί βάσει µιας αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης µεταξύ ανθρώπων και οργανώσεων (Alford, 2001, Orren, 1997, 
Uslamer & Brown, 2005, αναφέρεται σε Mannarini, 2010). Η αίσθηση της 
κοινότητας συσχετίζεται µε τη διανοητική, φυσική και κοινωνική υγεία και 
αυτό µπορεί να χρησιµεύσει ως καταλύτης για την κοινοτική αλλαγή (Hyde & 
Chavis, 2007:179, αναφέρεται σε Mannarini, 2010). Πολλές µελέτες 
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αναφέρουν ότι η αίσθηση της κοινότητας σχετίζεται θετικά µε την κοινωνική 
και πολιτική συµµετοχή ( Ohmer, 2007;Obst, Smith, & Zinkiewicz, 2002, 
αναφέρεται σε Mannarini, 2010).  
Η ανάγκη για τη γνωστική περάτωση είναι ευπροσδιόριστη ως µη 

συγκεκριµένη ανάγκη για καθαρές και σαφείς απαντήσεις στα γεγονότα και 
αντικείµενα (Kruglanski & Webster, 1996). Στην καθηµερινότητα, η ανάγκη 
του ατόµου για γνωστική περάτωση αντιστοιχεί στην επιθυµία για σταθερή και 
ασφαλή γνώση σε αντιδιαστολή µε την τάση να ανεχθεί την ασάφεια και την 
αβεβαιότητα. Μπορεί να του αυξηθεί ή να ελαττωθεί σύµφωνα µε τις 
περιστάσεις, ως οφέλη συνδεόµενα µε την περάτωση, είτε µε το άνοιγµα 
γενόµενη εµφανέστερη. Για παράδειγµα κάτω από την πίεση του χρόνου ή 
όταν η επεξεργασία πληροφοριών είναι ιδιαίτερα απαιτητική, η περάτωση 
προτιµάται από το άνοιγµα. Αντίθετα όταν τα άτοµα φοβούνται να κάνουν 
λάθη ή έχουν ένα προσωπικό κίνητρο για την ύπαρξη ακρίβειας και 
προσοχής, επιλέγεται το άνοιγµα. Αν και οι βασικές αρχές ρύθµισης της 
συµµετοχής χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ετερογένεια πρέπει να 
είναι σπάνια ελκυστική στα άτοµα µε υψηλή γνωστική περάτωση και αντίθετα 
δολοπλοκία για ανθρώπους µε χαµηλή. Αρκετές µεταβλητές του 
περιβάλλοντος µπορούν να διαµορφώσουν τα επίπεδα της γνωστικής 
περάτωσης να ποικίλουν, καθώς συνεισφέρουν στο να κάνουν τους 
συµµετέχοντες να αισθάνονται ασφαλείς, ήρεµοι ή χαλαρωµένοι και 
αγχωµένοι (Mannarini, 2010:264). 
Η συµµετοχή των πολιτών είναι ένα θετικό γεγονός για τους ανθρώπους, 

τις οργανώσεις, καθώς και για την κοινωνία γενικότερα (Clary & Snyder, 
2002, αναφέρεται σε Mannarini et. al., 2010). ∆ιαδραµατίζει ένα κυρίαρχο 
ρόλο σε πολλές κοινωνικές οργανώσεις, από τους χώρους εργασίας ως τα 
προγράµµατα υγείας, τα προγράµµατα αστικού προγραµµατισµού και 
δηµόσιας πολιτικής. Αποτελεί τη βάση των διαδικασιών, βοηθώντας στη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών της 
κοινότητας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των µελών της. Επιπλέον µπορεί 
να βοηθήσει στην άµβλυνση της ψυχικής εξουθένωσης, να συµβάλει στην 
κοινωνική συνοχή, στην ατοµική και συλλογική ευηµερία (Mannarini, et.al., 
2010:262-274). Επιπλέον, η συµµετοχή µπορεί να αυξήσει την κοινωνική 
ευηµερία µε την ενδυνάµωση της αντίληψης για τα άτοµα και οµάδες. 
Σύµφωνα µε τον Kagan (2007) (αναφέρεται σε Mannarini, 2010), η από κάτω 
προς τα πάνω συµµετοχή των πολιτών είναι σηµαντικότατος τύπος δράσης, 
που µπορεί να ενθαρρύνει την ευηµερία και να αλλάξει τον υλιστικό τρόπο 
ζωής των ανθρώπων. Αυτό είναι πιθανόν να συµβεί λόγω διαφόρων 
διαδικασιών: συνείδησης, µέσω της οποίας αυξάνεται η συνειδητοποίηση της 
οµάδας και προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, µέσω της 
επαναδιαπραγµάτευσης της συλλογικής κοινωνικής ταυτότητας και των 
συνδεδεµένων θεάσεων του κόσµου, που αυξάνουν την πιθανότητα 
υιοθέτησης ορθότερων συµπεριφορών των ανθρώπων, καθώς αναπτύσσουν 
συνεισφορά στην κατανόηση της πληροφορίας, της ικανότητας, που 
επιτυγχάνεται από την ενίσχυση της εµπιστοσύνης και της δυνατότητας των 
λαών να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Η µεγάλη πλειοψηφία των 
πρακτικών συµµετοχής του κοινού, αν και δεν δίνει στους πολίτες τη δύναµη 
λήψη αποφάσεων, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στην διαµόρφωση 
επιθυµητών και αποτελεσµατικών δηµόσιων µέτρων πολιτικής, που µπορεί να 
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αλλάξουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων (Mannarini, et.al., 2010:262-274).  
Έχει διαπιστωθεί, ότι οι εκπαιδευόµενοι µέσα από τη συµµετοχή τους σε 

προγράµµατα Π.Ε. δε φαίνεται να έχουν αλλάξει στάσεις και συµπεριφορές, 
αλλά έχουν αποκτήσει γνώσεις οι οποίες σχετίζονται µε τα ειδικότερα θέµατα 
των αντίστοιχων προγραµµάτων. Σε άλλες, όµως, περιπτώσεις οι 
εκπαιδευόµενοι παρουσίασαν βελτίωση των γνώσεων και τροποποίηση των 
στάσεων µετά τη συµµετοχή τους (Morgil, Arda, Secken, Yavuz, & Oskay, 
2004). Η ενδυνάµωση της πεποίθησης των µαθητών ότι έχουν τη δύναµη να 
αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους και η προτροπή για την ενεργό 
συµµετοχή τους σε συλλογικές και δηµοκρατικές δράσεις αποσκοπεί στην 
επίλυση ζητηµάτων της κοινωνίας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης ( 
Huckle, 1999. Sauve, 1999. Tilbury, 2004). 
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6.1. Κύριες έννοιες & Ερευνητικές υποθέσεις 

 
Η αειφόρος ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών είναι τµήµα της αειφόρου 

ανάπτυξης και στηρίζεται στην αναβάθµιση της τοπικής κοινωνίας. Τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα αυξάνουν µε ραγδαίο ρυθµό και παρά το 
σκεπτικισµό και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, δεν κατέστη δυνατόν 
να περιοριστούν ή να αντιµετωπισθούν. Λόγω της αλληλεξάρτησης των 
περιβαλλοντικών γνώσεων µε στάσεις και συµπεριφορές, κρίνεται απαραίτητη 
η διεξαγωγή ερευνητικών µελετών που να προσανατολίζονται στην βελτίωση ή 
επαύξηση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων και στην τροποποίηση ή 
µετουσίωση των στάσεων σε ορθές περιβαλλοντικά συµπεριφορές. Απώτερος 
στόχος και της παρούσας µελέτης είναι η προσέγγιση ενός αειφορικού 
τρόπου ζωής, µέσω της αποτελεσµατικής υλοποίησης προγραµµάτων και 
διαδικασιών της µη τυπικής και της άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
ως βέλτιστης λύσης για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων.  
Από την στοχοθεσία και την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι 

οι κύριες συνιστώσες της παρούσας έρευνας είναι η µη τυπική και η άτυπη 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι 
περιβαλλοντικές στάσεις και οι συµπεριφορές για την αντιµετώπιση τους 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Η µη τυπική περιβαλλοντική 
εκπαίδευση λειτουργικοποιήθηκε µέσω δράσεων της στο πλαίσιο 
υλοποίησης των σχετικών προγραµµάτων της. Η άτυπη περιβαλλοντική 
εκπαίδευση αντίστοιχα µέσω των φορέων και των σχετικών διαδικασιών 
της. Οι περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορές λειτουργικοποιήθηκαν 
από µια σειρά σκέψεων και πράξεων για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα.  
Φαίνεται ότι η µη τυπική εκπαίδευση, µέσω των προγραµµάτων της, 

επιδρά στις στάσεις και συµπεριφορές των ατόµων καθιστώντας αυτές 
περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές. Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και µε 
την άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή συµβάλλει στην αποτελεσµατικοτερη 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης. Η επίδραση όµως της άτυπης εκπαίδευσης στις 
στάσεις και στις συµπεριφορές των ατόµων δεν είναι εύκολο να εκτιµηθεί 
και να αξιολογηθεί γιατί αποτελεί µια δια βίου διαδικασία. Από την 
στοχοθεσία και την βιβλιογραφική ανασκόπηση  καταλήξαµε ότι οι κύριες 
έννοιες και οι οποίες εµφανίζονται ως µεταβλητές είναι τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, η µη τυπική και η άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση και η 
περιβαλλοντική τάση και συµπεριφορά. Υφίσταται µια αιτοκρατική σχέση 
µεταξύ τους, δηλαδή διαπλέκονται µεταξύ τους. Επιχειρείται να διερευνηθεί 
η αξιολόγηση της σηµαντικότητας των περιβαλλοντικών προβληµάτων και των 
πηγών µάθησης τους σε σχέση µε την συµµετοχή των ατόµων στην µη τυπική 
και την άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι  δράσεις και οι παράµετροι 
που επηρεάζουν την χρησιµότητα των δράσεων της µη τυπικής και της 
άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η περιβαλλοντική στάση και η 
περιβαλλοντική συµπεριφορά συνδέεται µε τη µη τυπική και την άτυπη 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Από την συσχέτιση των µεταβλητών 
επιχειρήθηκε να οδηγηθούµε σε συµπεράσµατα σχετικά µε την συµβολή της 
µη τυπικής και της άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και την 
διατύπωση προβλέψεων. 
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Σε όλους τους ερευνητικούς άξονες του κύριου ερευνητικού εργαλείου 
(ερωτηµατολογίου) οι αντίστοιχες µεταβλητές επιχειρείται να συνδεθούν µε 
την συµµετοχή των υποκειµένων της έρευνας σε προγράµµατα και 
διαδικασίες της µη τυπικής και της άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Συγκεκριµένα συνδέθηκαν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα µε την µη τυπική 
και την άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις στάσεις και συµπεριφορές 
για την αντιµετώπιση τους. Η οπτική αυτή θα παρουσιάσει πιθανές 
διαφοροποιήσεις για την συµβολή αυτών των µορφών περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στην  αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβλήµατων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό διατυπώθηκαν σχετικές 
ερευνητικές υποθέσεις: 

 
� Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων συνδέεται θετικά µε 
την µη τυπική και άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση που έχουν 
δεχθεί τα άτοµα. 

� Η αξιολόγηση των προγραµµάτων και διαδικασιών της µη τυπικής και 
άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι θετικότερη από τα άτοµα 
που συµµετέχουν σε αυτά. 

� Τα άτοµα που έχουν δεχθεί επιδράσεις από την µη τυπική και άτυπη 
περιβαλλοντική εκπαίδευση εµφανίζουν περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορές. 

� Η µη τυπική και άτυπη περιβαλλοντική εκπάιδευση προάγει το 
αειφόρο σχολείο και την αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 
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7.1. Σχεδιασµός των ερευνητικών εργαλείων 

Ως ερευνητική περιοχή επιλέχθηκε η πόλη του Ηρακλείου και αυτό 
επειδή βρίσκουν έκφραση, θέµατα περιβαλλοντικά, πολιτισµικού, 
καλλιτεχνικού, αθλητικού ενδιαφέροντος, µέσα από οργανωµένες εκδηλώσεις 
διαφόρων φορέων, όπως του δήµου, των µουσείων (αρχαιολογικό, ιστορικό, 
φυσικής ιστορίας), άλλων φορέων (κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
τοπικών Μ.Μ.Ε.) και οργανώσεων κ.λπ. Στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, στο πλαίσιο της προώθησης της αειφορίας, 
λειτουργούν γραφεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεµάτων 
και αγωγής υγείας καθώς και το κέντρο συµβουλευτικής και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. Σύµφωνα µε την υπεύθυνη της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης τα βασικά µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται στα 
προγράµµατα της µη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι: τα σχέδια 
δράσης, η επίλυση προβλήµατος και η µελέτη πεδίου. ∆ραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών προγραµµάτων είναι: οι 
συµµετοχές σε προγράµµατα των Κ.Π.Ε., οι επισκέψεις στο πεδίο, οι δράσεις 
µε την τοπική κοινωνία και η συµµετοχή σε εθνικά δίκτυα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Τα αντικείµενα των προγραµµάτων, είναι σύµφωνα µε την 
προτεινόµενη θεµατολογία του Υπουργείου Παιδείας και αφορούν τις 
παρακάτω θεµατικές περιοχές: 
� Ατµόσφαιρα και κλιµατικές αλλαγές 
� Απειλούµενα είδη-βιοποικιλότητα-προστατευόµενες περιοχές 
� Έδαφος-Νερό 
� ∆οµηµένο και τεχνητό περιβάλλον 
� ∆άση 
� Βιολογικές καλλιέργειες 
� Ενέργεια-Παραγωγή-Κατανάλωση-Εξοικονόµηση-Ήπιες µορφές 
ενέργειας κ.ά 

� ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων (ποτάµια, ρέµατα, υπόγεια νερά) 
� Θαλάσσιο περιβάλλον 
� Ρύπανση υδάτων-αέρα 
� Ανακύκλωση υλικών και διαχείριση αποριµµάτων 
� Περιβάλλον σχολικών χώρων (σχολικός κήπος) 
� Εντατικές µορφές εκµετάλλευσης φυσικών πόρων 
 

Το γραφείο πολιτιστικών θεµάτων, εκπονεί και υλοποιεί προγράµµατα, 
που στοχεύουν στην εξοικείωση µε την πολιτιστική παράδοση της περιοχής 
τους, στην αισθητική και καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση και 
δραστηριοποίηση των εµπλεκοµένων σε αυτά. Παράλληλα, οι πολιτιστικές 
δραστηριότητες συµβάλλουν στην αρµονική συνεργασία µαθητών 
διαφορετικής εθνικής προέλευσης και στην ευαισθητοποίηση τους, σε θέµατα 
κοινωνικής συµβίωσης. Το Γραφείο Αγωγής Υγείας, µέσω των σχετικών 
προγραµµάτων, επιδιώκει να συµβάλλει στην προάσπιση, τη βελτίωση, στη 
προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας. Το 
Κέντρο Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, στοχεύει 
στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης, στη σύνδεση 
του σχολείου µε την κοινωνική πραγµατικότητα, στην παρουσίαση των 
λεγόµενων πράσινων επαγγελµάτων, στη πρόληψη του αποκλεισµού των 
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νεαρών ατόµων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας και στη µείωση της 
εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Υλοποιούνται αρκετά προγράµµατα/διαδικασίες µη τυπικής και άτυπης 

Π.Ε. στα σχολεία και άλλους φορείς, όπου συµµετέχουν αρκετοί µαθητές, 
εκπαιδευτικοί και πολίτες γενικότερα, είχε ενδιαφέρον εποµένως, να 
µελετηθεί η σχολική κοινότητα της πόλης του Ηρακλείου ως πληθυσµός 
στόχος. Θεωρείται µια αντιπροσωπευτική πόλη για να διερευνηθεί η 
επίδραση της παρεχόµενης µη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική στάση και συµπεριφορά των µαθητών, των 
γονέων και εκπαιδευτικών τους. ∆ευτερεύοντως η ευρύτερη περιοχή του 
∆ήµου Ηρακλείου επιλέχθηκε γιατί ήταν προσβάσιµη καθόλη τη διάρκεια 
της εκπόνησης της παρούσας ερευνητικής µελέτης.  
Μετά την οριοθέτηση του αντικείµενου της έρευνας και λαµβάνοντας 

υπόψη τους κύριους άξονες της, αυτή διεξήχθη σε δύο φάσεις, καθεµία από 
τις οποίες περιελάµβανε µία διαφορετική ερευνητική προσέγγιση. Η επιλογή 
της µεθόδου και των τεχνικών που θα εφαρµόσει ο ερευνητής για τη 
διεξαγωγή της έρευνας, προσδιορίζεται από τη φύση και το σκοπό της 
έρευνας και παράλληλα αποτελεί συνάρτηση του προβλήµατος που µελετάται 
και της οπτικής από την οποία εξετάζεται, Βάµβουκας, (2002:168). Ένας 
λογικός συνδυασµός των ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων επιτρέπει µια πιο 
ορθή προσέγγιση της παιδαγωγικής πραγµατικότητας. Λαµβάνοντας υπόψη 
αυτό παράλληλα µε το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε και ένα άλλο 
εργαλείο ποιοτικού χαρακτήρα για τη συγκέντρωση των δεδοµένων, η 
συνέντευξη. Αυτό έγινε γιατί σήµερα όλο και περισσότερο γίνεται αποδεκτό 
από την επιστηµονική κοινότητα, ότι η παρουσίαση και περιγραφή γεγονότων 
σ' ένα επίπεδο ανάλυσης γίνεται πληρέστερα κατανοητή όταν παραπέµπει και 
σε άλλα επίπεδα ανάλυσης.  
Μέσω των πιλοτικών ερευνών επιχειρήθηκε να αξιολογηθούν µεµονωµένα 

και στο σύνολο τους οι αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές των µαθητών, 
εκπαιδευτικών και των γονέων τους σχετικά µε τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και τους τρόπους επίλυσης τους. Η καταγραφή τους 
συσχετίσθηκε µε την συµµετοχή των υποκειµένων σε προγράµµατα µη 
τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικές διαδικασίες άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και µε κοινωνικό-δηµογραφικούς 
παράγοντες. Οι πιλοτικές αυτές έρευνες κρίθηκαν επιπλέον αναγκαίες, γιατί 
σύµφωνα µε τις σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής Επιστήµης επιβάλλεται 
να γνωρίζουµε τα µοντέλα σκέψης και αναπαραστάσεων τα οποία διαθέτουν 
τα άτοµα. Τα προϋπάρχοντα µοντέλα µας υποδεικνύουν τι χρειάζεται να 
τροποποιηθεί ή να προστεθεί ώστε αυτά να αναδοµούνται και τα άτοµα να 
µεταβαίνουν σε πιο συναινετικά νοητικά µοντέλα, δηλαδή εν προκειµένω 
µοντέλα τα οποία είναι πιο συµβατά µε τη ορθολογική αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. ∆εν ισχυριζόµαστε βέβαια ότι κατανοήσαµε 
τα µοντέλα σκέψης και τις αναπαραστάσεις των υποκειµένων, αλλά η 
συζήτηση µαζί τους συνέβαλλε σε µια αρχική προσέγγιση τους. Τα 
αποτελέσµατα των πιλοτικών ερευνών χρησιµεύσαν κατ’ αρχήν ως µέσα 
προσέγγισης των στάσεων και συµπεριφορών, σε σχέση µε την µέχρι σήµερα 
συµµετοχή των υποκειµένων σε προγράµµατα και διδικασίες µη τυπικής και 
άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Βέβαια η συνεισφορά της άτυπης 
εκπαίδευσης, στην διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών, δεν µπορεί να 



-195- 
 

εκτιµηθεί µε ακρίβεια, επειδή αυτή λαµβάνει χώρα κάθε στιγµή της ζωής των 
ατόµων. Επίσης τα ευρήµατα των συνεντεύξεων µας υπέδειξαν τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, για διεξοδικότερη µελέτη. Τα άτοµα θεώρησαν τη 
συµβολή τους στην επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων αρκετά 
σηµαντική. 
Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη φάση της έρευνας διεξήχθησαν 

συνεντεύξεις, µια από τις βασικότερες τεχνικές ή µεθόδους συλλογής 
ποιοτικών δεδοµένων. Επιλέχθηκε η ηµι-κατευθυνόµενη (ηµι-δοµηµένη) 
συνέντευξη, γιατί δηµιουργεί κλίµα ανθρώπινης και ανοικτής επικοινωνίας 
χωρίς να αποµακρύνει από τα ερευνητικά ερωτήµατα του προσχεδιασµένου 
οδηγού της συζήτησης. Πέρα από αυτά δίνει και στον ερωτώµενο τη 
δυνατότητα να παρουσιάσει µε τη δική του γλώσσα το ποιόν και τη φύση των 
εµπειριών του. Για θέµατα που είναι ιδιαίτερα σύνθετα, όπως οι 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, η χρήση της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης φαίνεται 
να εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσµατα απ' ότι η χρήση της δοµηµένης.  
Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν το χώρο που τα ερωτώµενα άτοµα 

καθόρισαν (σχολείο, χώρος εργασίας). Τονίσθηκε στους ερωτώµενους ότι δεν 
υπάρχουν σωστές και λανθασµένες απαντήσεις, αλλά οποιαδήποτε σκέψη 
τους είναι ενδιαφέρουσα, ενώ θα πρέπει να είναι ειλικρινείς µε τον εαυτό 
τους. Η διάρκεια της συνέντευξης κυµάνθηκε από 30-45 λεπτά. Σε όλες τις 
συνεντεύξεις χρησιµοποιήθηκε το ίδιο ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιλάµβανε 
µη διαρθρωµένες-ανοικτές ερωτήσεις (open type questions ή open questions). 
Επίσης περιείχε «διληµµατικές» (π.χ. σύγκρουση µεταξύ αξιών, κοινωνικής 
στάσης και ατοµικής συµπεριφοράς), έτσι εκµαιεύτηκαν απαντήσεις και 
παράλληλα επιχειρήθηκε να αµβλυνθεί η διάσταση µεταξύ λόγων και έργων 
που συνήθως παρατηρείται µεταξύ των υποκειµένων. Η ανάλυση των 
συνεντεύξεων ανέδειξε κατηγορίες θεµάτων, που προσέθεσαν πληροφορίες 
στους ήδη προυπάρχοντες άξονες. Υποβλήθηκαν στην διαδικασία της 
συνέντευξης, εντελώς τυχαία, 40 µαθητές, 30 εκπαιδευτικοί και 30 γονείς. 
Συλλέχθηκαν χρήσιµα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στην κυρίως έρευνα, 
ελέγχθηκαν αν όλες οι ερωτήσεις και οι οδηγίες ήταν σαφείς, διαπιστώθηκε 
αν είχε παραλειφθεί κάποιο βασικό θέµα και γενικά αν υπήρχαν κάποια 
σηµεία που θα επηρέαζαν τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στην έρευνα 
(Bell, J., 1997). Επίσης εκτιµήθηκε πόσο χρόνο χρειάζονταν οι ερωτώµενοι 
για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Βελτιώθηκε η αξιοπιστία και η 
εγκυρότητα περιεχοµένου των κλιµάκων των ερευνητικών εργαλείων. 

7.2. ∆ηµιουργία των ερευνητικών εργαλείων 

Με βάση τη σκοποθεσία της έρευνας, τα διερευνητικά ερωτήµατα, τις 
σχετικές συνεντεύξεις αλλά και τις συµπληρώσεις των αρχικών 
ερωτηµατολογίων στις πιλοτικές έρευνες, διαµορφώθηκαν τα τελικά 
ερευνητικά εργαλεία (ερωτηµατολόγια). Το ερωτηµατολόγιο ως τεχνική 
συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα καθώς όπως 
αναφέρεται και στην βιβλιογραφία, επιτρέπει τη συλλογή πλήθους δεδοµένων 
σε σύντοµο χρόνο. ∆ιαφορετικά θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και εποµένως, 
δύσκολα εφικτό µε άλλη τεχνική, εξαιτίας του εύρους του θέµατος και του 
αριθµού των υποκειµένων. Τα αρχικά δεδοµένα ποσοτικοποιήθηκαν, για να 
αναλυθούν µε τις κατάλληλες στατιστικές µεθόδους και να εξαχθούν 
συµπεράσµατα, ενώ όπου ήταν δυνατό γενικεύθηκαν σε επίπεδο πληθυσµού. 
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Η ανωνυµία των απαντήσεων συµβάλλει στην ειλικρίνεια των απαντήσεων των 
υποκειµένων και εγγυάται έγκυρα αποτελέσµατα (Βάµβουκας, 2002:247). Η 
διενέργεια των πιλοτικών ερευνών φάνηκε ότι ήταν απόλυτα αναγκαία, γιατί 
µας έδωσε την ευκαιρία να εντοπίσουµε απρόβλεπτα προβλήµατα: σύνταξης, 
σφαλµάτων κατά τον σχεδιασµό της δειγµατοληψίας, κωδικοποίησης, 
προσθήκης νέων µεταβλητών, λανθανουσών µεταβλητών, µεθόδων 
στατιστικής επεξεργασίας κ.ά. Ιδιαίτερα οι επαναχορηγήσεις ερωτηµατολογίων 
συνέβαλλαν στην δηµιουργία κατά το δυνατόν αξιόπιστων κλιµάκων για τις 
πολυθεµατικές µεταβλητές. Λαµβάνοντας υπόψη τους άξονες της έρευνας και 
τα ευρήµατα των πιλοτικών ερευνών δηµιουργήσαµε τριών διαφορετικών 
τύπων ερωτηµατολόγια. Τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν στους µαθητές του 
Γενικού Λυκείου, στους εκπαιδευτικούς τους και στους γονείς. Κατά τη 
σύνταξη των ερωτηµατολογίων, λάβαµε υπόψη µας τα ακόλουθα γενικά 
αποδεκτά ερωτήµατα που ανακύπτουν, κατά την σύνταξη ενός 
ερωτηµατολογίου: 
� Πώς ορίζεται ο πληθυσµός για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες; 

� Ποιο είναι το κοινωνικοοικονοµικό ή και το µορφωτικό επίπεδο του προς 

διερεύνηση πληθυσµού; 

� Για ποια στοιχεία ή γεγονότα επιθυµούµε να αποκτήσουµε πληροφορίες; 

� Πόσο προσεγγίσιµα είναι αυτά; 

� Πώς θα διαβιβαστεί και θα συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο; 

� Ποιες οµάδες ερωτήσεων θα περιληφθούν στο ερωτηµατολόγιο; 

� Πόσο εκτενές πρέπει να γίνει το ερωτηµατολόγιο; 

� Πόσο έλεγχο µπορούµε να ασκήσουµε για να εξασφαλίσουµε τις 

απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου; 

Σύµφωνα µε το Βάµβουκα (2002:247), επισηµαίνεται χαρακτηριστικά ότι 
το είδος, ο τύπος, η συντακτική πλοκή, η άρθρωση των ερωτήσεων, η έκταση 
και η παρουσίαση του ερωτηµατολογίου ασκούν καθοριστική επίδραση στις 
απαντήσεις και έχουν τεράστια σηµασία για τα αποτελέσµατα της έρευνας και 
αποτελούν τα κύρια ηµεία στα οποία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 
Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν, βλέπε παράρτηµα, 

περιείχαν, ως επί το πλείστον κλειστές ερωτήσεις µε προκαθορισµένες 
απαντήσεις, στις οποίες καλούνται να απαντήσουν τα υποκείµενα επιλέγοντας 
µία από αυτές. Λήφθησαν υπόψη ερωτήσεις που αναφέρονται στην ελληνική 
και διεθνή βιβλιογραφία σε αντίστοιχες έρευνες, προσαρµόσθηκαν στην 
ελληνική πραγµατικότητα και εµπλουτίστηκαν µε άλλες νέες οι οποίες 
διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της έρευνάς µας. 
Αρχικά διατυπώθηκαν µια σειρά προτάσεων οι οποίες υποθέσαµε ότι 

σχετίζονται µε την µεταβλητή που επιδιώκαµε να διερευνήσουµε. Για την 
αρχική επιλογή των ερωτήσεων που συγκρότησαν τη βασική συγκέντρωση 
ερωτήσεων item pool, ίσχυσαν οι γενικοί κανόνες της διατύπωσης wording: 
αποφύγαµε ερωτήσεις µε διπλές αρνήσεις, διφορούµενες, ασαφείς και 
εξαιρετικά πολύπλοκες. Ελέγξαµε τη κοινή κατεύθυνση των µεταβλητών. 
Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις τόσο από τον επιβλέποντα καθηγητή και 
από τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Επίσης και από 
άλλους κοινωνικούς επιστήµονες αλλά και περιβαλλοντολόγους για να 
εξασφαλιστεί η µεγίστη δυνατή εγκυρότητα περιεχόµένου. Τελικά µετά από 
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αλλαγές στις κλίµακες κυρίως, από τα αποτελέσµατα των ελέγχων αξιοπιστίας 
και εγκυρότητας, προέκυψαν τα τελικά ερευνητικά εργαλεία. 
Με βάση τους στόχους, η δοµή των τριών ερευνητικών εργαλείων, µε τις 

σχετικές διαφοροποιήσεις για τους µαθητές-εκπαιδευτικούς-γονείς, 
διαµορφώθηκαν ως εξής: Ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία 
(κοινωνικοδηµογραφικοί παράγοντες) των ερωτώµενων. Συγκεκριµένα οι 
µαθητές καλούνται να δηλώσουν το φύλο, την τάξη φοίτησης, το επάγγελµα 
και το επίπεδο σπουδών των γονέων τους. Οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχα 
καλούνται να συµπληρώσουν το φύλο, την ειδικότητα, την ηλικία και τα 
χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Οι γονείς καλούνται να συµπληρώσουν το 
φύλο, το επάγγελµα το επίπεδο σπουδών την ηλικία. Ακολουθούν ερωτήµατα 
τα οποία διαµορφώνουν τους ερευνητικούς άξονες της διατριβής. 
Ο πρώτος ερευνητικός άξονας περιέχει τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που τιθενται για αξιολόγηση από τα 
υποκείµενα της έρευνας καλύπτουν και τους τρείς πυλώνες της αειφόρου 
ανάπτυξης, ενώ συνδέονται και µε τη µάθηση και τις πηγές µάθησης. 
Καταγράφονται οι αντιλήψεις τους, για την σπουδαιότητα τους, την επιθυµία 
τους για περισσότερη γνώση, τις πηγές µάθησης για αυτά. Για την αποτύπωση 
τους, χρησιµοποιούνται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλειστού τύπου.  
Ο δεύτερος ερευνητικός άξονας περιέχει τη συµµετοχή, την αξιολόγηση 

φορέων/διαδικασιών και των δράσεων/παραµέτρων της µη τυπικής και 
άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σε αυτό τον άξονα συνδέονται οι 
µορφές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µέσα από προγράµµατα, 
διαδικασίες, δράσεις  και παραµέτρους σε σχέση µε την συµµετοχή των 
υποκειµένων σε αυτά. Χρησιµοποιούνται διχοτοµική ερώτηση, αναφορικά µε 
την συµµετοχή ή όχι, ερωτήσεις πεναβάθµιας κλίµακας Likert και ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής κλειστού τύπου αντίστοιχα.  
Ο τρίτος άξονας αφορά την εκτίµηση της στάσης και συµπεριφοράς για τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα. Επιχειρείται να συνδεθούν κατά πόσο οι 
στάσεις και συµπεριφορές των υποκειµένων της έρευνας συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης.  Χρησιµοποιούνται ερωτήσεις πεναβάθµιας κλίµακας Likert.  
Στις κλίµακες των ερευνητικών εργαλείων χρησιµοποιήθηκε η 

πενταβάθµια κλίµακα µέτρησης Likert (Κυριαζή, 1999:70), όπου οι 
ερωτώµενοι καλούνται να δηλώσουν το βαθµό συµφωνίας τους για καθεµία 
από τις απαντήσεις ή δηλώσεις που συγκροτούν την ερώτηση.  
Η κλίµακα Likert που χρησιµοποιήθηκε στην κλίµακα «Στάση» είχε ως 

εξής: ∆ιαφωνώ απόλυτα =0, ∆ιαφωνώ µερικά =1, Ούτε συµφωνώ ούτε 
διαφωνώ =2, Συµφωνώ µερικά =3, Συµφωνώ απόλυτα =4.Προσδιορίζεται από 
µεταβλητές οι οποίες εκφράζουν µια συγκεκριµένη στάση απέναντι στο 
περιβάλλον και την προστασία του, συναισθήµατα που προκαλεί το 
περιβαλλοντικό πρόβληµα στα άτοµα καθώς επίσης και την πρόθεση για 
µεταβολή της ατοµικής συµπεριφοράς. Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις των 
ερευνών για διερεύνηση της στάσης, παρατηρούµε οτι στην πλειοψηφία τους 
διεξάγονται µε ερωτηµατολόγια καθορισµένων απαντήσεων (κλειστού τύπου), 
εστιάζοντας περισσότερο στο βαθµό που συµφώνησαν ή διαφώνησαν µε 
ορισµένες σκέψεις, την ενδεχόµενη συµπεριφορά για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Η εκτίµηση της στάσης, σχετίζεται µε την εµφάνιση αξιών, 
συναισθηµάτων, ενδιαφέροντος, κοινωνική υπευθυνότητα και την διάθεση 
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ανάπτυξης περιβαλλοντικής δράσης για την αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Όσο µεγαλύτερη βαθµολογία (σκορ) παίρνει 
η µια ερώτηση απέναντι σε µια σκέψη, τόσο η στάση θεωρείται πιο φιλική στο 
περιβάλλον. 
Η κλίµακα Likert που χρησιµοποιήθηκε στην κλίµακα 

«Φορείς/∆ιαδικασίες» είχε ως εξής: ∆ιαφωνώ απόλυτα =1, ∆ιαφωνώ µερικά 
=2, Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ =3, Συµφωνώ µερικά =4, Συµφωνώ 
απόλυτα =5. Προσδιορίζεται η χρησιµότητα φορέων παροχής µη τυπικής και 
άτυπης Π.Ε., µέσω προγραµµάτων/διαδικασιών, µέσω τδράσεων τους στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Η κλίµακα Likert που χρησιµοποιήθηκε στην κλίµακα «Πράξεις» είχε ως 

εξής: Ποτέ =0, 1- 3 Φορές το χρόνο =1, 4- 6 Φορές το χρόνο =2, 7- 9 Φορές 
το χρόνο =3, 10+ Φορές το χρόνο =4. Προσδιορίζεται στην συµπεριφορά, 
όπως αυτή εκδηλώνεται σε σχέση µε περισσότερο ή λιγότερο καθηµερινές 
δραστηριότητές τους, συγκεκριµένων πρακτικών και συνηθειών της 
καθηµερινής ζωής, την περιγραφόµενη συµπεριφορά για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις των ερευνών για διερεύνηση της 
συµπεριφοράς, παρατηρούµε οτι στην πλειοψηφία τους διεξάγονται µε 
ερωτηµατολόγια καθορισµένων απαντήσεων (κλειστού τύπου), εστιάζοντας 
περισσότερο στο βαθµό που συµφώνησαν ή διαφώνησαν µε ορισµένες 
πρακτικές και όχι στη φύση των περιβαλλοντικών συµπεριφορών. Όσο 
µεγαλύτερη βαθµολογία (σκορ) παίρνει η µια ερώτηση απέναντι σε µια 
πράξη, τόσο η συµπεριφορά θεωρείται πιο φιλική στο περιβάλλον. 
Η συµµετοχή των υποκειµένων της έρευνας στην µη τυπική και άτυπη 

εκπαίδευση, προσδιορίζεται µε ερώτηση δυαδικού τύπου (διχοτοµική) 
συµµετοχή/µη συµµετοχή (Ναι/Όχι). 
Στο ερωτηµατολόγιο εντάχθηκε επίσης µία συµπληρωµατική ανοιχτή 

ερώτηση αιτιολόγησης απάντησης, καθώς παρέχει στα υποκείµενα της 
έρευνας τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους µε στόχο να 
κατανοηθούν οι γνώµες, τα κίνητρα, οι προθέσεις και το ευρύτερο πλαίσιο 
από όπου προκύπτουν, αλλά και να αξιοποιηθούν αυτές οι δηλώσεις, ως νέες 
µεταβλητές που θα προσανατολίζουν σε νέα ερµηνευτικά πλαίσια κατά την 
εξαγωγή των συµπερασµάτων (Βάµβουκας, 2002:254). Ωστόσο παρουσιάζουν 
κάποια µειονεκτήµατα που εστιάζονται τόσο στα µεγάλα περιθώρια 
υποκειµενισµού που επιτρέπουν στον ερωτώµενο, καθώς επίσης και στις 
δυσκολίες κατά την ανάλυση περιεχοµένου και κατηγοριοποίηση των 
απαντήσεων (Bell, 1997:123). Οι ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 
αξιοποιήθηκαν σε ένα βαθµό, στο πλαίσιο της τεχνικής της ποιοτικής 
ανάλυσης περιεχοµένου, ώστε τα ποιοτικά δεδοµένα να µετασχηµατιστούν σε 
ποσοτικά, διαδικασία που ακολουθήθηκε και κατά το στάδιο της προέρευνας 
µε τις συνεντεύξεις.  
Η δοµή, το περιεχόµενο και η διατύπωση των ερωτήσεων, πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις διεξαγωγής της έρευνας και σε σηµαντικό βαθµό ήταν έγκυρα 
και αξιόπιστα ερευνητικλά εργαλεία.  

7.3. Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας  

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ο έλεγχος αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου στηρίχθηκε στην ανάλυση αξιοπιστίας και 
στην εφαρµογή διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης, ώστε να διαπιστωθεί 



-199- 
 

η σχετική αξιοπιστία και εγκυρότητα των επιµέρους ερωτήσεων των κλιµάκων 
του ερωτηµατολογίου.  
Ειδικότερα για κάθε µία από τις ερωτήσεις των κλιµάκων του 

ερωτηµατολογίου υπολογίστηκε ο δείκτης α (alpha) του Cronbach. Σκοπός 
της µεθόδου είναι να µεγιστοποιήσει ή να µετρήσει την εσωτερική 
σταθερότητα της κλίµακας. ∆εν κατέστη δυνατόν να υπολογιστεί ένας 
συνολικός δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου, λόγω του ότι κάθε 
ενότητα του ερωτηµατολογίου αποτελείται από διαφορετικές δοµές µε 
διαφορετικές κλίµακες µέτρησης. Αποδεχθήκαµε τις µεταβλητές µε τους 
υψηλότερους συντελεστές, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις διαστάσεις της 
έρευνας και απορρίψαµε µεταβλητές µε τους πολύ χαµηλούς.  
Στους πίνακες 15, 16 και 17, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου αξιοπιστίας της κλίµακας «Στάση» των µαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονέων. Οι µεταβλητές της κλίµακας είναι ίδιες και για τις τρείς οµάδες των 
υποκειµένων της έρευνας. Οι εννέα µεταβλητές της κλίµακας 
είναι:Q1=Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την συνεχή και αυξανόµενη 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος, Q2=Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα 
συµπεριφορά µου απέναντι στο περιβάλλον, Q3= Αντιδρώ σε εκείνους που 
συναντώ να ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. χτίζουν αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, 
πετούν σκουπίδια κ.λπ., Q4=Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου και άλλους 
ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, προγράµµατα 
ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών., Q5=Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι 
το περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία. Q6=Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, Q7=Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω 
καθηµερινές συνήθειες για να αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα,Q8= Ανεξάρτητα από τι κάνουν οι άλλοι, εγώ προσπαθώ συνεχώς 
να συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο περιβάλλον, Q9=∆ιαθέτω τις απαραίτητες 
γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 

Πίνακας 15. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίµακας «Στάση» µαθητών. 

 

Στον πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας 
της κλίµακας «Στάση»των µαθητών (375 έγκυρες παρατηρήσεις ή 96,6%). 

Μεταβλητές 

Μέσος όρος 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 21,96 23,42 0,40 0,71 
Q2 23,09 25,45 0,11 0,76 
Q3 22,10 22,35 0,46 0,70 
Q4 22,72 20,37 0,55 0,68 
Q5 22,04 21,71 0,56 0,68 
Q6 21,74 23,24 0,48 0,70 
Q7 21,97 22,71 0,46 0,70 
Q8 22,01 23,19 0,44 0,70 
Q9 23,05 24,05 0,27 0,73 
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Από τον πίνακα, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτήσεων της κλίµακας 
παρουσιάζουν συνάφειες Pearson µεγαλύτερες του 0,20, εποµένως 
θεωρούνται κατάλληλες. Εκτός της Q2 «Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα 
συµπεριφορά µου απέναντι στο περιβάλλον», (r=0,108). Ο συντελεστής 
Cronbach's alpha είναι υψηλός ίσος µε 0,729, η διαγραφή κάποιων 
µεταβλητών δεν βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε από τις 
πιλοτικές έρευνες χορήγησης του ερωτηµατολογίου.Όλες οι µεταβλητές 
φαίνεται να «δένουν» καλά µεταξύ τους, εκτός της Q2. Τα αποτελέσµατα αυτά 
επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των ερωτήσεων. 
Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας 

της κλίµακας «Στάση»των εκπαιδευτικών (165 έγκυρες παρατηρήσεις ή 
88,7%).  

 

Πίνακας 16. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίµακας «Στάση» εκπαιδευτικών. 

 

Από τον πίνακα 16, φαίνεται ότι ο συντελεστής Cronbach's alpha είναι 
υψηλός, ίσος µε 0,696. Επίσης όλες οι µεταβλητές φαίνεται να «δένουν» καλά 
µεταξύ τους, εκτός της Q2 «Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα συµπεριφορά 
µου απέναντι στο περιβάλλον». Επίσης η διαγραφή κάποιων µεταβλητών δεν 
βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε από τις πιλοτικές έρευνες 
χορήγησης του ερωτηµατολογίου. 
Στον πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας 

της κλίµακας «Στάση»των γονέων (120 έγκυρες παρατηρήσεις ή 90,0%).  

Πίνακας 17. Έλεγχος αξιοπιστίας «Στάση» γονέων. 

Μεταβλητές 

Μέσος όρος 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 24,64 14,56 0,42 0,66 
Q2 26,35 15,26 0,07 0,76 
Q3 25,07 14,17 0,34 0,68 
Q4 25,20 12,09 0,54 0,63 
Q5 24,72 12,85 0,62 0,62 
Q6 24,49 14,35 0,56 0,65 
Q7 24,52 14,47 0,50 0,65 
Q8 24,54 16,46 0,14 0,70 
Q9 25,60 14,14 0,38 0,67 

Μεταβλητές 

Μέσος όρος 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 22,14 19,43 0,51 0,64 
Q2 23,33 23,65 0,04 0,73 
Q3 22,35 20,05 0,43 0,65 
Q4 22,67 19,77 0,38 0,66 
Q5 22,17 20,21 0,45 0,65 
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Από τον πίνακα, φαίνεται ότι ο συντελεστής Cronbach's alpha είναι 
υψηλός, ίσος µε 0,698. Επίσης όλες οι µεταβλητές φαίνεται να «δένουν» καλά 
µεταξύ τους, εκτός της Q2 «Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα συµπεριφορά 
µου απέναντι στο περιβάλλον». Επίσης η διαγραφή κάποιων µεταβλητών δεν 
βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε από τις πιλοτικές έρευνες 
χορήγησης του ερωτηµατολογίου. 
Στους πίνακες 18, 19 και 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου αξιοπιστίας της κλίµακας «Φορείς/∆ιαδικασίες»των µαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων αντίστοιχα. Οι δεκατρείς µεταβλητές της κλίµακας 
των µαθητών είναι: 

Q1=Εφηµερίδες, Q2=Περιοδικά, Q3=Τηλεόραση, Q4=∆ιαδίκτυο 

Q5=Βιβλιοθήκες, Q6=Συζητήσεις µε καθηγητές σου, Q7=Συζητήσεις µε 

συµµαθήτριες/τές σου, Q8=Συζητήσεις µε φίλες/ους σου Q9=Συζητήσεις µε 

τους γονείς σου, Q10=Τοπικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Q11=Εθνικές-

∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Q12=Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, 

Ενυδρεία κ.λπ., Q13=Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Οι δεκατέσσερις µεταβλητές της κλίµακας των εκπαιδευτικών είναι: 

Q1=Εφηµερίδες, Q2=Περιοδικά, Q3=Τηλεόραση, Q4=∆ιαδίκτυο 

Q5=Βιβλιοθήκες, Q6=Συζητήσεις µε συναδέλφους σας, Q7=Συζητήσεις στην 

οικογένεια, Q8=Συζητήσεις µε φίλες/ους σου Q9=Τοπικές Περιβαλλοντικές 

Οργανώσεις, Q10=Εθνικές-∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

Q11=Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Ενυδρεία κ.λπ Q12=Σύλλογοι διδασκόντων, 

Q13=Γραφείο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Q14=Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

 

Πίνακας 18. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίµακας «Φορείς/∆ιαδικασίες» µαθητών. 

Q6 21,93 20,30 0,46 0,65 
Q7 22,28 20,18 0,44 0,65 
Q8 22,30 20,65 0,42 0,65 
Q9 23,43 21,49 0,23 0,69 

Μεταβλητές 

Μέσος όρος 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 45,58 44,64 0,30 0,75 
Q2 45,89 43,78 0,32 0,75 
Q3 45,24 45,41 0,19 0,76 
Q4 45,00 44,56 0,31 0,75 
Q5 45,82 42,99 0,33 0,75 
Q6 45,64 40,76 0,50 0,73 
Q7 46,06 40,84 0,48 0,73 
Q8 45,97 42,01 0,38 0,74 
Q9 45,55 41,43 0,46 0,73 
Q10 45,09 42,34 0,42 0,74 
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Οι δεκατρείς µεταβλητές της κλίµακας των γονέων είναι: 

Q1=Εφηµερίδες, Q2=Περιοδικά, Q3=Τηλεόραση, Q4=∆ιαδίκτυο 

Q5=Βιβλιοθήκες, Q6=Συζητήσεις µε συναδέλφους σας, Q7=Συζητήσεις στην 

οικογένεια, Q8=Συζητήσεις µε φίλες/ους σας Q9=Τοπικές Περιβαλλοντικές 

Οργανώσεις, Q10= Εθνικές - ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

Q11=Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Ενυδρεία κ.λπ Q12=Σύλλογοι γονέων και 

κηδεµόνων, Q13=Σύλλογοι πολιτιστικοί. 

Στον πίνακα 18 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας 
της κλίµακας «Φορείς/∆ιαδικασίες»των µαθητών (375 έγκυρες παρατηρήσεις 
ή 96,6%). 
Από τον πίνακα 18, φαίνεται ότι ο συντελεστής Cronbach's alpha είναι 

υψηλός, ίσος µε 0,756. ∆εν υπάρχει ίδια κλίµακα στην βιβλιογραφία για 
σύγκριση της µε τα δεδοµένα µας. Επίσης όλες οι µεταβλητές φαίνεται να 
«δένουν» καλά µεταξύ τους, εκτός της Q3 «Τηλεόραση». Επίσης η διαγραφή 
κάποιων µεταβλητών δεν βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε 
από τις πιλοτικές έρευνες χορήγησης του ερωτηµατολογίου. 
Στον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας 

της κλίµακας «Φορείς/∆ιαδικασίες»των εκπαιδευτικών (163 έγκυρες 
παρατηρήσεις ή 87,6%).  

 

Πίνακας 19. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίµακας "φορείς/διαδικασίες" 
εκπαιδευτικών. 

 
Από τον πίνακα, φαίνεται ότι ο συντελεστής Cronbach's alpha είναι 

αρκετά υψηλός, ίσος µε 0,882. Επίσης όλες οι µεταβλητές φαίνεται να 

Q11 44,78 43,63 0,43 0,74 
Q12 45,60 43,11 0,36 0,74 
Q13 45,24 41,94 0,46 0,73 

Μεταβλητές 

Μέσος όρος 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 55,21 48,87 0,59 0,87 
Q2 55,40 48,03 0,59 0,87 
Q3 55,07 49,20 0,49 0,88 
Q4 55,07 50,77 0,43 0,88 
Q5 55,61 46,31 0,62 0,87 
Q6 55,49 46,81 0,67 0,87 
Q7 55,09 49,36 0,50 0,88 
Q8 55,37 48,45 0,53 0,88 
Q9 55,20 48,29 0,53 0,88 
Q10 55,09 49,83 0,42 0,88 
Q11 55,17 49,73 0,49 0,88 
Q12 55,77 44,83 0,68 0,87 
Q13 55,42 46,59 0,60 0,87 
Q14 55,30 46,79 0,59 0,87 
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«δένουν» καλά µεταξύ τους και η διαγραφή κάποιων µεταβλητών δεν 
βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε από τις πιλοτικές έρευνες 
χορήγησης του ερωτηµατολογίου. 
Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας 

της κλίµακας «Φορείς/∆ιαδικασίες»των γονέων (120 έγκυρες παρατηρήσεις ή 
96,0%).  
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Πίνακας 20. Έλεγχος Αξιοπιστίας Κλίµακας «Φορείς/∆ιαδικασίες» Γονέων. 

 
Από τον πίνακα, φαίνεται ότι ο συντελεστής Cronbach's alpha είναι 

αρκετά υψηλός, ίσος µε 0,813. Επίσης όλες οι µεταβλητές φαίνεται να 
«δένουν» καλά µεταξύ τους και η διαγραφή κάποιων µεταβλητών δεν 
βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε από τις πιλοτικές έρευνες 
χορήγησης του ερωτηµατολογίου. 
Στους πίνακες 21, 22 και 23 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου αξιοπιστίας της κλίµακας «Πράξεις» των µαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονέων αντίστοιχα. 
Οι δεκαέξι µεταβλητές της κλίµακας των µαθητών είναι: Q1=Έδωσα 

χρήµατα από το χαρτζιλίκι µου σε µια περιβαλλοντική οργάνωση., 
Q2=Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και στοιχίζουν περισσότερο, 
Q3=Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στη πόλη, 
Q4=Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής)τις ηλεκτρικές 
συσκευές Q5=Παρακολούθησα ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
στη πόλη, Q6=Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής µεταφοράς, Q7=Συµµετείχα 
στη δενδροφύτευση µιας περιοχής, Q8=Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, 
στη βεράντα ή στο µπαλκόνι ή στο κήπο, Q9=Έκανα τις κοντινές διαδροµές 
µε τα πόδια, Q10=Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους στην ύπαιθρο για 
πεζοπορία, Q11=Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας περιοχής από σκουπίδια 
Q12=Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά 
υλικά, Q13=∆ώρισα ρούχα µου ή ένα παιχνίδι, όταν δεν τα χρησιµοποιούσα 
πια, Q14=Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: συγκέντρωση υπογραφών, 
διαµαρτυρίας, κινητοποιήσεις, για την διάσωση ενός σπάνιου ή απειλούµενου 
είδους φυτού ή ζώου, Q15=Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την µπανιέρα µε νερό, 
Q16=Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει όταν βούρτσιζα τα δόντια ή 
σαπούνιζα τα χέρια µου. Οι κλίµακες για τους εκπαιδευτικούς και γονείς, 
διαφοροποιούνται ως προς την Q1=Έδωσα χρήµατα σε µια περιβαλλοντική 
οργάνωση και την Q13=∆ώρισα ρούχα µου ή άλλο αγαθό, όταν δεν τα 
χρησιµοποιούσα πια. 
Στον πίνακα 21 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας 

Μεταβλητές 

Μέσος όρος 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 45,22 57,30 0,43 0,80 
Q2 45,43 58,16 0,34 0,81 
Q3 45,04 57,30 0,32 0,81 
Q4 44,78 54,85 0,55 0,79 
Q5 45,32 54,94 0,44 0,80 
Q6 45,26 55,24 0,43 0,80 
Q7 45,58 54,38 0,47 0,80 
Q8 45,63 53,88 0,48 0,80 
Q9 45,14 55,35 0,47 0,80 
Q10 44,91 53,46 0,55 0,79 
Q11 44,58 56,50 0,48 0,80 
Q12 45,06 57,17 0,45 0,80 
Q13 44,98 56,01 0,43 0,80 
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της κλίµακας «Πράξεις» των µαθητών (366 έγκυρες παρατηρήσεις ή 94,3%). 

Πίνακας 21. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίµακας «πράξεις µαθητών». 

 
Από τον πίνακα 21, φαίνεται ότι ο συντελεστής Cronbach's Alpha είναι 

αρκετά υψηλός, ίσος µε 0,676. Επίσης όλες οι µεταβλητές φαίνεται να 
«δένουν» καλά µεταξύ τους, εκτός της Q16=Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει 
όταν βούρτσιζα τα δόντια ή σαπούνιζα τα χέρια µου. Επίσης η διαγραφή 
κάποιων µεταβλητών δεν βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε 
από τις πιλοτικές έρευνες χορήγησης του ερωτηµατολογίου. 

 

Πίνακας 22. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίµακας «πράξεις γονέων.» 

Μεταβλητές 

Μέσος όρος 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 30,72 60,42 0,43 0,65 
Q2 29,46 57,92 0,29 0,66 
Q3 30,30 59,43 0,32 0,66 
Q4 28,30 62,48 0,14 0,68 
Q5 29,83 58,28 0,38 0,65 
Q6 28,16 63,65 0,10 0,68 
Q7 30,84 60,38 0,43 0,65 
Q8 29,49 56,13 0,40 0,64 
Q9 27,80 63,12 0,19 0,67 
Q10 29,58 55,56 0,42 0,64 
Q11 30,48 57,44 0,47 0,64 
Q12 28,31 59,65 0,28 0,66 
Q13 28,55 57,19 0,41 0,64 
Q14 30,60 58,86 0,40 0,65 
Q15 27,76 63,76 0,16 0,67 
Q16 29,74 68,25 -0,14 0,72 

 
Μεταβλητές 

Μέσος όρος 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση 
αν η 

µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 33,34 54,81 0,41 0,62 
Q2 31,36 54,81 0,19 0,64 
Q3 33,31 54,10 0,34 0,62 
Q4 30,77 56,08 0,17 0,64 
Q5 32,08 51,87 0,33 0,62 
Q6 31,88 52,88 0,20 0,64 
Q7 33,31 54,37 0,36 0,62 
Q8 31,05 52,40 0,33 0,62 
Q9 30,59 55,86 0,25 0,63 
Q10 31,62 50,03 0,38 0,61 
Q11 33,04 51,76 0,42 0,61 
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Στον πίνακα 22 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου αξιοπιστίας 
της κλίµακας «Πράξεις»των εκπαιδευτικών (154 έγκυρες παρατηρήσεις ή 
82,8%).  
Από τον πίνακα 22, φαίνεται ότι ο συντελεστής Cronbach's alpha είναι 

αρκετά υψηλός, ίσος µε 0,647. Επίσης όλες οι µεταβλητές φαίνεται να 
«δένουν» καλά µεταξύ τους, εκτός της Q16= Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει 
όταν βούρτσιζα τα δόντια ή σαπούνιζα τα χέρια µου. Επίσης η διαγραφή 
κάποιων µεταβλητών δεν βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε 
από τις πιλοτικές έρευνες χορήγησης του ερωτηµατολογίου. 
Στον πίνακα 23, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

αξιοπιστίας της κλίµακας «Πράξεις»των γονέων (120 έγκυρες παρατηρήσεις ή 
96,0%).  

 

Πίνακας 23. Έλεγχος αξιοπιστίας κλίµακας «πράξεις γονέων. 

 

Από τον πίνακα 23, φαίνεται ότι ο συντελεστής Cronbach's alpha είναι 
αρκετά υψηλός, ίσος µε 0,54. Επίσης όλες οι µεταβλητές φαίνεται να 
«δένουν» καλά µεταξύ τους, εκτός της Q16= Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει 
όταν βούρτσιζα τα δόντια ή σαπούνιζα τα χέρια µου. Επίσης η διαγραφή 
κάποιων µεταβλητών δεν βελτιώνει τον συντελεστή περαιτέρω, όπως φάνηκε 
από τις πιλοτικές έρευνες χορήγησης του ερωτηµατολογίου. 
Προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα της δοµής των κλιµάκων του 

ερωτηµατολογίου εφαρµόστηκε η παραγοντική ανάλυση (factor analysis) 
µε τη µέθοδο εξαγωγής των παραγόντων σε κύριες συνιστώσες (principal 

Q12 30,31 57,20 0,20 0,64 
Q13 30,68 52,73 0,42 0,61 
Q14 32,94 52,97 0,30 0,63 
Q15 30,20 57,97 0,19 0,64 
Q16 32,64 61,75 -0,15 0,70 

Μεταβλητές 
Μέσος όρος αν 
η µεταβλητή 
διαγραφεί 

∆ιακύµανση αν 
η µεταβλητή 
διαγραφεί  

∆είκτης 
συνάφειας του 

Pearson 

Cronbach's 
Alpha αν η 
µεταβλητή 
διαγραφεί 

Q1 31,73 56,32 0,41 0,63 
Q2 30,45 55,39 0,21 0,65 
Q3 31,29 54,71 0,36 0,63 
Q4 29,38 54,66 0,26 0,64 
Q5 30,74 55,54 0,26 0,64 
Q6 29,13 57,72 0,17 0,65 
Q7 31,75 55,45 0,40 0,63 
Q8 30,48 52,22 0,39 0,62 
Q9 28,88 58,68 0,16 0,65 
Q10 30,58 53,76 0,30 0,63 
Q11 31,27 52,11 0,44 0,61 
Q12 29,38 52,37 0,41 0,62 
Q13 29,69 52,57 0,35 0,63 
Q14 31,42 56,28 0,22 0,65 
Q15 28,88 60,64 0,02 0,67 
Q16 30,08 62,71 -0,12 0,69 
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components analysis) και µέθοδο περιστροφής των αξόνων τη varimax 
rotation. Η παραγοντική ανάλυση αποτελεί µία στατιστική µέθοδο 
οµαδοποίησης διαφόρων ανεξάρτητων ποσοτικών µεταβλητών, ατόµων ή 
οµάδων. Το κέρδος από µια τέτοια µέθοδο ανάλυσης είναι πως από ένα 
σύνολο συσχετισµένων µεταβλητών καταλήγουµε σε ένα σύνολο ασυσχέτιστων 
µεταβλητών. Επιπλέον, αν οι κύριες συνιστώσες που θα προκύψουν από την 
παραγοντική ανάλυση µπορούν να ερµηνεύσουν ένα µεγάλο ποσοστό της 
διακύµανσης, τότε αυτό σηµαίνει πως αντί να έχουµε p µεταβλητές όπως 
είχαµε αρχικά, έχουµε λιγότερες, µε κόστος βέβαια ότι χάνουµε κάποιο 
ποσοστό της συνολικής µεταβλητότητας. Ένα άλλο µεγάλο πλεονέκτηµα είναι 
ότι µε τη µέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης µπορούµε να εξετάσουµε τις 
συσχετίσεις ανάµεσα στις µεταβλητές και να διαπιστώσουµε πόσο οι 
µεταβλητές µοιάζουν ή όχι.  
Οι πίνακες 24, 25 και 26 παρουσιάζουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 

παραγοντικής ανάλυσης για τη στάση των µαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονέων. Οι πίνακες δίνουν τα φορτία των µεταβλητών σε κάθε παράγοντα, την 
ιδιοτιµή (eigenvalue) κάθε παράγοντα, το ποσοστό ερµηνείας της 
διακύµανσης του δείγµατος (% of variance). 
Ο πίνακας 24, παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 

παραγοντικής ανάλυσης για τη στάση των µαθητών. 

Πίνακας 24. Παραγοντική ανάλυση στη στάση των µαθητών. 

Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος 

 Q5 ,707 3,069 32,170 

 

Q4 ,705   
Q8 ,691   
Q3 ,600   
Q6 ,586   
Q7 ,542   
Q9 ,474   
Q1 ,435   

2ος  Q2 ,864 1,060 13,707 
 

*eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 
παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. =0,808, Bartlett's Test 
of Sphericity Approx. Chi-Square=590,092, df=36, Sig.=0,0005.Υπάρχουν 
δύο δοµές που αφορούν τη στάση των µαθητών. Ο πρώτος παράγοντας 
αποτελείται από τις οκτώ µεταβλητές της µεταβλητής «Στάση». Ο δεύτερος 
παράγοντας αποτελείται από µια µεταβλητή Q2=Νοιώθω τύψεις για την µέχρι 
σήµερα συµπεριφορά µου απέναντι στο περιβάλλον. Οι δύο παράγοντες 
ερµηνεύουν το 45,877% της συνολικής διακύµανσης του 
δείγµατος·συγκεκριµένα ο πρώτος ερµηνεύει το 28,68% της συνολικής 
διακύµανσης και ο δεύτερος το 28,77%.  
Ο πίνακας 25 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης για τη στάση των εκπαιδευτικών. 
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Πίνακας 25. Παραγοντική ανάλυση στις σκέψεις των εκπαιδευτικών. 

Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος 

 Q4 ,753 3,122 23,524 

 
Q5 ,736   
Q3 ,718   
Q9 ,569   

2ος 
 Q7 ,784 1,433 22,406 

 
Q6 ,746   
Q8 ,658   

3ος 
 Q2 ,770 1,053 16,374 
 Q1 ,651   

*eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 
παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy=0,743, Bartlett's Test 
of Sphericity Approx. Chi-Square=356,713, df=36, Sig.=0,0005. Υπάρχουν 
τρείς δοµές που αφορούν τη στάση των εκπαιδευτικών. Ο πρώτος παράγοντας 
αποτελείται από τις µεταβλητές Q4, Q5, Q3, και Q9 της µεταβλητής «Στάση». 
Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q7, Q6, Q8. Ο τρίτος 
παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q2 και Q1. Οι τρείς παράγοντες 
ερµηνεύουν το 62,30% της συνολικής διακύµανσης του 
δείγµατος·συγκεκριµένα ο πρώτος ερµηνεύει το 23,52% της συνολικής 
διακύµανσης, ο δεύτερος το 22,40% και ο τρίτος το 16,37%. 
Ο πίνακας 26, παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 

παραγοντικής ανάλυσης για τις σκέψεις των γονέων. 

Πίνακας 26. Παραγοντική ανάλυση στις σκέψεις των γονέων. 

Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος  

 Q1 ,717 2,886 25,907 

 

Q8 ,700   
Q7 ,691   
Q3 ,652   
Q6 ,520   

2ος 
 Q4 ,892 1,398 18,260 
 Q5 ,828   

3ος  
 Q2 ,778 1,042 15,012 
 Q9 ,758   

 

*eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 
παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0,734, Bartlett's 
Test of Sphericity Approx. Chi-Square=197,492, df=36 Sig.=0,0005. 
Υπάρχουν τρείς δοµές που αφορούν τη στάση των γονέων. Ο πρώτος 
παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q1, Q8, Q7, Q3 και Q6 της 
µεταβλητής «Στάσης». Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές 
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Q4, Q5. Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q2 και Q9. Οι 
δύο παράγοντες ερµηνεύουν το 57,46% της συνολικής διακύµανσης του 
δείγµατος·συγκεκριµένα ο πρώτος ερµηνεύει το 28,68% της συνολικής 
διακύµανσης και ο δεύτερος το 28,77%. 
Οι πίνακες 27, 28 και 29 παρουσιάζουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 

παραγοντικής ανάλυσης για τους Φορείς/∆ιαδικασίες των µαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων αντίστοιχα. Οι πίνακες δίνουν τα φορτία των 
µεταβλητών σε κάθε παράγοντα, την ιδιοτιµή (eigenvalue) κάθε παράγοντα, 
το ποσοστό ερµηνείας της διακύµανσης του δείγµατος (% of variance).  
Ο πίνακας 27 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης για τους Φορείς/∆ιαδικασίες των µαθητών. 

Πίνακας 27. Παραγοντική ανάλυση για τους Φορείς/∆ιαδικασίες των 
µαθητών. 

Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος 

 Q10 ,831 3,415 19,930 

 
Q13 ,824   
Q11 ,769   
Q12 ,719   

  Q7 ,912 2,181 19,742 

2ος 
 

 Q8 ,892   
 Q9 ,722   
 Q6 ,600   

3ος 

. Q2 ,724 1,715 15,395 
 Q3 ,687   
  ,678   
 Q4 ,615   

4ος  Q5 ,848 1,012 8,953 
eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 
παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. =0,706, Bartlett's Test 
of Sphericity Approx. Chi-Square=1577,247, df=78, Sig.=0,0005. 
Υπάρχουν τέσσερεις δοµές που αφορούν τους Φορείς/∆ιαδικασίες των 
µαθητών. Ο πρώτος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q10, Q13, 
Q11, Q12 της µεταβλητής «Φορείς/∆ιαδικασίες». Ο δεύτερος παράγοντας 
αποτελείται από τις µεταβλητές Q7, Q8, Q9, Q6. Ο τρίτος παράγοντας 
αποτελείται από τις µεταβλητές Q2, Q3, Q1, και Q4. Ο τέταρτος παράγοντας 
αποτελείται από τη µεταβλητή Q5. Οι παράγοντες ερµηνεύουν το 64,02% της 
συνολικής διακύµανσης του δείγµατος, συγκεκριµένα ο πρώτος ερµηνεύει το 
19,93% της συνολικής διακύµανσης, ο δεύτερος το 19,74%, ο τρίτος το 
15,39% και ο τέταρτος το 8,95%. 
Ο πίνακας 28 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης για τους Φορείς/∆ιαδικασίες των εκπαιδευτικών. 
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Πίνακας 28. Παραγοντική ανάλυση για τους Φορείς/∆ιαδικασίες των 
εκπαιδευτικών. 

 
Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος 

 Q8 ,867 5,582 20,719 

 
Q7 ,833   
Q6 ,786   
Q12 ,605   

2ος 
 

 Q1 ,827 1,698 20,160 
 Q3 ,753   
 Q4 ,731   
 Q2 ,725   
 Q5 ,514   

3ος 
. Q13 ,901 1,514 15,672 
 Q14 ,898   

4ος 
 Q10 ,809 1,071 13,918 
 Q9 ,749   
 Q11 ,648   

 

eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 
παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0,810, Bartlett's 
Test of Sphericity Approx. Chi-Square=1176,519, df=91, Sig.=0,0005. 
Υπάρχουν τέσσερεις δοµές που αφορούν τους Φορείς/∆ιαδικασίες των 
εκπαιδευτικών. Ο πρώτος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q8, 
Q7, Q6, Q12 της µεταβλητής «Φορείς/∆ιαδικασίες». Ο δεύτερος παράγοντας 
αποτελείται από τις µεταβλητές Q1, Q3, Q4, Q2, Q5. Ο τρίτος παράγοντας 
αποτελείται από τις µεταβλητές Q13, Q1. Ο τέταρτος παράγοντας αποτελείται 
από τις µεταβλητές Q10, Q9, Q11. Οι παράγοντες ερµηνεύουν το 70,46% της 
συνολικής διακύµανσης του δείγµατος, συγκεκριµένα ο πρώτος ερµηνεύει το 
20,71% της συνολικής διακύµανσης, ο δεύτερος το 20,160%, ο τρίτος το 
15,67% και ο τέταρτος το 13,91%. 
Ο πίνακας 29 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης για τους Φορείς/∆ιαδικασίες των γονέων. 
Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 

παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0,691, Bartlett's 
Test of Sphericity Approx. Chi-Square=604,670, df=78 Sig.=0,0005. 
Υπάρχουν τρεις δοµές που αφορούν τους Φορείς/∆ιαδικασίες των γονέων. Ο 
πρώτος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q11, Q13, Q12, Q10, 
Q4, Q5 της µεταβλητής «Φορείς/∆ιαδικασίες». Ο δεύτερος παράγοντας 
αποτελείται από τις µεταβλητές. Q8, Q7, Q9, Q6. Ο τρίτος παράγοντας 
αποτελείται από τις µεταβλητές Q1, Q2, Q3. Οι παράγοντες ερµηνεύουν το 
60,147% της συνολικής διακύµανσης του δείγµατος, συγκεκριµένα ο πρώτος 
ερµηνεύει το 22,85% της συνολικής διακύµανσης, ο δεύτερος το 21,34% και 
ο τρίτος το 15,95%. 
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Πίνακας 29. Παραγοντική ανάλυση για τους Φορείς/∆ιαδικασίες των γονέων. 

Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος 
 

 Q11 ,816 4,083 22,851 

 

Q13 ,775   
Q12 ,717   
Q10 ,701   
Q4 ,523   
Q5 ,475   

2ος 
 

 Q8 ,902 2,187 21,344 
 Q7 ,887   
 Q9 ,782   
. Q6 ,591   

3ος 
 Q1 ,832 1,549 15,951 
 Q2 ,818   
 Q3 ,626   

 

eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Οι πίνακες 30, 31 και 32 παρουσιάζουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 
παραγοντικής ανάλυσης για πράξεις των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων 
αντίστοιχα. Οι πίνακες δίνουν τα φορτία των µεταβλητών σε κάθε παράγοντα, 
την ιδιοτιµή (eigenvalue) κάθε παράγοντα, το ποσοστό ερµηνείας της 
διακύµανσης του δείγµατος (% of variance).  
Ο πίνακας 30 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της παραγοντικής 

ανάλυσης για τις πράξεις των µαθητών.  

Πίνακας 30. Παραγοντική ανάλυση τις πράξεις των µαθητών. 

Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος  
 

 Q7. ,658 3,464 18,795 

 

Q11 ,656   
Q1 ,638   
Q14 ,614   
Q8 ,568   
Q10 ,567   
Q13 ,513   
Q5 ,508   
Q3 ,484   

2ος 
 

 Q15 ,582 1,821 10,984 
. Q4 ,569   
 Q9 ,533   
 Q12 ,481   

3ος 
 Q6 ,483 1,204 9,881 
 Q2 -,421   

4ος  Q15 ,460 1,149 8,074 
 

eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 
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παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0,780, Bartlett's 
Test of Sphericity Approx. Chi-Square=927,403, df=120 Sig.=0,0005. 
Υπάρχουν τέσσερεις δοµές που αφορούν τις πράξεις των µαθητών. Ο πρώτος 
παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q7, Q11, Q1, Q14, Q8, Q10, 
Q13, Q5, Q3 της µεταβλητής «Πράξεις». Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται 
από τις µεταβλητές. Q15, Q4, Q9, Q1. Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από 
τις µεταβλητές Q6, Q2. Ο τέταρτος παράγοντας αποτελείται από τη 
µεταβλητή, Q15. Οι παράγοντες ερµηνεύουν το 47,734% της συνολικής 
διακύµανσης του δείγµατος, συγκεκριµένα ο πρώτος ερµηνεύει το 18,79% 
της συνολικής διακύµανσης, ο δεύτερος το 10,98% ο τρίτος το 9,881% και ο 
τέταρτος το 8,07%. 

Πίνακας 31. Παραγοντική ανάλυση τις πράξεις των εκπαιδευτικών. 

Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος 
 

 Q7 ,759 3,136 16,908 

 

Q14 ,687   
Q1 ,660   
Q11 ,654   
Q3 ,645   

2ος 
 

 

Q2 ,734 2,121 11,809 
Q8 ,702   
Q13 ,576   
Q12 ,521   

3ος 
 Q9 ,785 1,395 10,209 
 Q6 ,733   
. Q10 ,449   

4ος 
 Q5 ,679 1,139 8,548 
 Q4 ,645   

5ος 
 Q16 -,854 1,020 7,597 
 Q15 ,408   

 

eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Ο πίνακας 31 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης παραγοντικής ανάλυσης για τις πράξεις των εκπαιδευτικών. 
Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 

παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. =0,712, Bartlett's Test 
of Sphericity Approx. Chi-Square=407,658, df=120 Sig.=0,0005.Υπάρχουν 
πέντε δοµές που αφορούν τις πράξεις των εκπαιδευτικών. Ο πρώτος 
παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q7, Q14, Q1, Q11, Q3 της 
µεταβλητής «Πράξεις». Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τις 
µεταβλητές Q2, Q8, Q13, Q12 . Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από τις 
µεταβλητές Q9, Q6, Q10. Ο τέταρτος παράγοντας αποτελείται από τις 
µεταβλητές, Q5, Q4. Ο πέµπτος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές, 
Q16, Q15. Οι παράγοντες ερµηνεύουν το 55,071% της συνολικής 
διακύµανσης του δείγµατος, συγκεκριµένα ο πρώτος ερµηνεύει το 16,90% 
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της συνολικής διακύµανσης, ο δεύτερος το 11,80% ο τρίτος το 10,20% ο 
τέταρτος το 8,54% και πέµπτος 7,59%. 

Πίνακας 32. Παραγοντική ανάλυση στις Πράξεις των γονέων. 

Παράγοντες Μεταβλητές Φορτίο Ιδιοτιµή* ∆ιακύµανση** 

1ος 
 

 Q7 ,730 3,216 14,882 

 
Q3 ,698   
Q11 ,580   
Q5 ,467   

2ος 
 

 Q6 ,822 2,322 11,773 

 
Q9 ,778   
Q4 ,471   
Q12 ,451   

3ος 
 Q2 ,790 1,386 11,175 
 Q1 ,642   
 Q8 ,504   

4ος 
. Q15 ,737 1,147 10,694 
 Q13 ,606   
 Q14 -,514   

5ος 
 Q16 -,789 1,018 8,283 
 Q10 ,493   

 

eigenvalue, ** % συνολικής διακύµανσης 

Ο πίνακας 32 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης παραγοντικής ανάλυσης για τις πράξεις των γονέων. 
Οι δείκτες συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και καταλληλότητας της 

παραγοντικής ανάλυσης, µαρτυρούν µια ιδιαίτερα ικανοποιητική επάρκεια 
του δείγµατος καθώς και σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών: 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. =0,699, Bartlett's Test 
of Sphericity Approx. Chi-Square=366,804, df=120 Sig.=0,0005. Υπάρχουν 
πέντε δοµές που αφορούν τις πράξεις των γονέων. Ο πρώτος παράγοντας 
αποτελείται από τις µεταβλητές Q7, Q3, Q11, Q5 της µεταβλητής «Πράξεις». 
Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q6, Q9, Q4, Q12 . Ο 
τρίτος παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές Q2, Q1, Q8 . Ο τέταρτος 
παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές, Q15, Q13, Q14. Ο πέµπτος 
παράγοντας αποτελείται από τις µεταβλητές, Q16, Q10. Οι παράγοντες 
ερµηνεύουν το 56,80% της συνολικής διακύµανσης του δείγµατος, 
συγκεκριµένα ο πρώτος ερµηνεύει το 14,88% της συνολικής διακύµανσης, ο 
δεύτερος το 11,77% ο τρίτος το 11,17% ο τέταρτος το 10,69% και πέµπτος 
8,28%. 
Συνολικά οι παραγοντικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν, µε τους 

αντίστοιχους παράγοντες που προέκυψαν, στο πλαίσιο της παρούσας 
έρευνας, παρουσιάζονται στον πίνακα 33. 
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Πίνακας 33. Αριθµός παραγοντικών αναλύσεων. 

Παραγοντική ανάλυση Αριθµός παραγόντων 
Στάσεις µαθητών 2 

Στάσεις εκπαιδευτικών 3 
Στάσεις γονέων 3 

Φορείς/διαδικασίες για µαθητές 4 
Φορείς/διαδικασίες για εκπαιδευτικούς 4 

Φορείς/διαδικασίες για γονείς 3 
Πράξεις µαθητών 4 

Πράξεις εκπαιδευτικών 5 
Πράξεις γονέων 5 

 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση αξιοπιστίας για τις 

κλίµακες του ερωτηµατολογίου σε συνδυασµό µε το αντικείµενο και τους 
στόχους της έρευνας θεωρούνται ικανοποιητικά. Αναφορικά µε τον έλεγχο 
εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, έδωσε ενδεικτικά αποτελέσµατα για την 
εγκυρότητα των παραγόντων των κλιµάκων που περιείχε το ερωτηµατολόγιο, 
καθιστώντας το ερωτηµατολόγιο έγκυρο σε ικανοποιητικό βαθµό. Η 
εγκυρότητα επίσης θεωρείται ικανοποιητική και από το γεγονός ότι τα 
ερευνητικά εργαλεία, στην πιλοτική έρευνα, δόθηκαν για αξιολόγηση σε 
ειδικούς, των οποίων οι παρατηρήσεις ενσωµατώθηκαν στα τελικά 
ερωτηµατολόγια. 

7.4. ∆ειγµατοληψία & µέγεθος δείγµατος 

Ο πληθυσµός στόχος είναι οι µαθητές ηµερήσιων Γενικών Λυκείων, οι 
εκπαιδευτικοί τους και οι γονείς όλης της χώρας. Όµως ο προσβάσιµος 
πληθυσµός, είναι µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς µαθητών, των ηµερήσιων 
Γενικών Λυκείων της πόλης του Ηρακλείου. Η επιλογή βασίστηκε στο γεγονός 
ότι στην πόλη του Ηρακλείου υλοποιούνται αρκετά 
προγράµµατα/διαδικασίες µη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Επιπλέον όλο και περισσότεροι µαθητές και εκπαιδευτικοί 
συµµετέχουν στα προγράµµατα της µη τυπικής περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης των σχολείων τους. Οι µαθητές του Γενικού Λυκείου έχουν στο 
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, στο πλαίσιο 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και έχουν συµµετάσχει στον µέγιστο 
βαθµό σε προγράµµατα µη τυπικής εκπαίδευσης του σχολείου. Θεωρούµε 
συνεπώς ότι έχουν δεχθεί µε την συµµετοχή τους ή όχι την µεγαλύτερη 
επίδραση από αυτά. Επίσης η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται από στοιχεία, 
όπως η ωριµότητα, η αµφισβήτηση, ο ενθουσιασµός, το όραµα για έναν 
καλύτερο κόσµο κ.ά., τα οποία είναι απαραίτητα για τον προβληµατισµό και 
την κατανόηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Υπάρχουν επίσης 
αρκετοί φορείς που παρέχουν τις µορφές της µη τυπική και της άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως ο δήµος Ηρακλείου, το µουσείο 
φυσικής ιστορίας, το ιστορικό και αρχαιολογικό µουσείο, τα κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το ενυδρείο Κρήτης, ο ηµερήσιος τοπικός 
τύπος και τα τοπικά Μ.Μ.Ε. κ.λπ. Επιπλέον όλο και περισσότεροι πολίτες 
ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις για συµµετοχή. 
Επιλέξαµε την απλή τυχαία δειγµατοληψία γιατί, αποτελεί το θεµέλιο της 

µαθηµατικής θεωρίας των δειγµάτων και µέτρο σύγκρισης της 
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αποτελεσµατικότητας των άλλων µεθόδων της δειγµατοληψίας. Η 
πληροφόρηση που µας παρέχει είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, γιατί 
ενδιαφερόµαστε για χαρακτηριστικά του συνόλου του πληθυσµού µαθητών 
και εκπαιδευτικών των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων. Επιπλέον ο 
προσβάσιµος πληθυσµός είναι σχετικά µικρός και γεωγραφικά εντοπισµένος. 
Συνίσταται από µαθητές και εκπαιδευτικούς ηµερήσιων Γενικών Λυκείων, 
συγκεκριµένων τάξεων φοίτησης, ορισµένων επιστηµονικών πεδίων 
εκπαιδευτικών και καταγεγραµµένων στα µητρώα µαθητών των σχολείων και 
στα αρχεία των εκπαιδευτικών της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ν. Ηρακλείου (πίνακας 34).  

Πίνακας 34. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών και εκπαιδευτικών στα 
ηµερήσια Γενικά Λύκεια της πόλης του Ηρακλείου (σχολικό 
έτος 2008-2009), (Πηγή ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου). 

Μαθητές Εκπαιδευτικοί 
Τάξη Α Τάξη Β Τάξη Γ Άνδρες Γυναίκες 

Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 
186 200 

697 795 609 686 569 659 

Σύνολο: 
Αγόρια : 1875 
Κορίτσια: 2140 

Εκπαιδευτικοί: 386 

 
Λάβαµε υπόψη µας, στον προσδιορισµό του µεγέθους του δείγµατος, 

τους παρακάτω πέντε σηµαντικούς παράγοντες, (∆αφέρµος, 2005:270) 
� Το επιθυµητό επίπεδο ακρίβειας των αποτελεσµάτων. 
� Τη διαθέσιµη οικονοµική δαπάνη. 

� Τα διαθέσιµα χρονικά περιθώρια. 

� Τη διακύµανση του υπό µελέτη πληθυσµού. 

� Τον αριθµό και το είδος των µεταβλητών που θα εµπλακούν στην 

ερευνητική διαδικασία. 
Ο προσδιορισµός του µεγέθους του δείγµατος, αφού καθορίσθηκε αρχικά 

το περιθώριο σφάλµατος. Με βάση το σκοπό της έρευνας, χαρακτηρίσαµε ως 
σηµαντικές µεταβλητές, τη συµµετοχή στη µη τυπική και την άτυπη 
εκπαίδευση καθώς και τις πολυθεµατικές µεταβλητές της περιβαλλοντικής 
στάσης και της συµπεριφοράς. Το µέγεθος του δείγµατος υπολογίστηκε από 
τη σχέση: 

 

 

 

(∆αφέρµος, 

2005:274) 

Για κάθε µια από τις σηµαντικές 
µεταβλητές, προσδιορίσαµε και ένα µέγεθος δείγµατος. Σε αυτά τα 
δειγµατικά µεγέθη, υπήρξε διαφορά, κάτι συνηθισµένο στις κοινωνικές 
επιστήµες, επιλέξαµε το µεγαλύτερο, γιατί αυτό προφανώς θα µας 
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εξασφαλίσει µεγαλύτερη ακρίβεια. Το δείγµα της µελέτης αποτελείται από 
388 µαθητές και 186 εκπαιδευτικούς, µε πιθανότητα σφάλµατος 
δειγµατοληψίας 2%. Τα υπολογισθέντα αυτά µεγέθη, έρχονται σε συµφωνία 
µε τον Μακράκη (2005:43), αναφορικά µε το µέγεθος του δείγµατος. Σχετικά 
µε το δείγµα των γονέων των µαθητών, αποτελείται από 125 άτοµα και 
χαρακτηρίζεται ως δείγµα ευκολίας και όχι αντιπροσωπευτικό του 
πληθυσµού των γονέων των µαθητών των λυκείων της πόλης του Ηρακλείου. 

7.5. Περιγραφή του τελικού δείγµατος 

Στον πίνακα 35 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών κατά φύλο. 

 

Πίνακας 35. Κατανοµή συχνοτήτων του φύλου των µαθητών του δείγµατος. 

Φύλο Ν % 
Κορίτσια 240 61,9 
Αγόρια 148 38,1 
Σύνολο 388 100,0 
∆εν απάντησαν 0 0,0 

 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το δείγµα είναι 240 

κορίτσια (61,9 %) και αντίστοιχα 148 αγόρια (38,1 %), όπου φαίνεται ότι 
υπερτερεί το ποσοστό των κοριτσιών, γεγονός που εξηγείται από τη γενικότερη 
σύσταση του µαθητικού δυναµικού, το οποίο απαρτίζεται από περισσότερα 
κορίτσια, µε βάση τα στοιχεία της Β/θµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. 
Στον πίνακα 36 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών κατά τάξη 

φοίτησης. 

 

Πίνακας 36. Κατανοµή συχνοτήτων της τάξης φοίτησης των µαθητών του 
δείγµατος. 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι µαθητές του δείγµατος 
φοιτούν 152 (39,2 %) στην Α τάξη, 122 (31,4) στην Β τάξη και 114 (29,4%) 
στην Γ τάξη. Φαίνεται ότι υπερτερούν οι µαθητές της Α τάξης, γεγονός που 
εξηγείται από τη γενικότερη σύσταση του µαθητικού δυναµικού, το οποίο 
αποτελείται από περισσότερους στην Α τάξη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Β/θµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
Στον πίνακα 37 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών κατά 

επάγγελµα της µητέρας. 

Τάξη Ν % 
Α 152 39,2 
Β 122 31,4 
Γ 114 29,4 

Σύνολο 388 100,0 
∆εν απάντησαν 0 0,0 
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Πίνακας 37. Κατανοµή συχνοτήτων των επαγγελµάτων της µητέρας των 
µαθητών του δείγµατος.  

 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, τα επαγγέλµατα της 

µητέρας των µαθητών του δείγµατος έχουν ως εξής: ∆ηµόσιοι υπάλληλοι 112 
(28,9%), Οικιακά 107 (27,6), ιδιωτικοί υπάλληλοι 95 (24,5), ελεύθεροι 
επαγγελµατίες 58 (14,9 και 2 (0,5( συνταξιούχοι. Φαίνεται ότι ένα σηµαντικό 
ποσοστό των µητέρων δεν εργάζονται, ενώ την πρώτη θέση κατέχουν οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι. 
Στον πίνακα 38 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών κατά 

επίπεδο σπουδών της µητέρας. 

 

Πίνακας 38. Κατανοµή συχνοτήτων του επιπέδου σπουδών της µητέρας των 
µαθητών του δείγµατος 

Επίπεδο Σπουδών Ν % 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 183 47,2 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 177 45,6 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 18 4,6 
Μεταπτυχιακές Σπουδές 10 2,6 

Σύνολο 388 100,0 
∆εν απάντησαν 0 0,0 

 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το επίπεδο σπουδών της 

µητέρας των µαθητών του δείγµατος έχουν ως εξής: ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 183 (47,2%), Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 177 (45,6), 
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 18 (4,6) και µε Μεταπτυχιακές σπουδές 10 
(2,6). Φαίνεται ότι την πρώτη θέση στο επίπεδο σπουδών της µητέρας 
κατέχουν οι απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ την δεύτερη θέση 
κατέχουν οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
Στον πίνακα 39 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών κατά 

επάγγελµα23 του πατέρα. 

 

                         
23 Η ταξινόµηση των επαγγελµάτων των γονέων, έγινε µε βάση το (ΣΤΕΠ-92) της Ε.Σ.Υ.Ε. Η 
στατιστική ταξινόµηση των Επαγγελµάτων παρέχει ένα σύστηµα ταξινόµησης και οµαδοποίησης της 
πληροφόρησης που αφορά στα επαγγέλµατα και η οποία προέρχεται είτε από τις απογραφές πληθυσµού 
είτε από άλλες στατιστικές έρευνες ή από διοικητικές πηγές. 

Επαγγέλµατα Ν % 
∆ηµόσιος Υπάλληλος 112 28,9 

Οικιακά 107 27,6 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 95 24,5 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας 58 14,9 
Συνταξιούχος 2 ,5 

Σύνολο 374 96,4 
∆εν απάντησαν 14 3,6 
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Πίνακας 39. Κατανοµή συχνοτήτων των επαγγελµάτων του πατέρα των 
µαθητών του δείγµατος. 

Επαγγέλµατα Ν % 
Ελεύθερος Επαγγελµατίας 195 50,3 

∆ηµόσιος Υπάλληλος 90 23,2 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 71 18,3 

Αγρότης 12 3,1 
Συνταξιούχος 8 2,1 

Άνεργος 1 ,3 
Σύνολο 377 97,2 

∆εν απάντησαν 11 2,8 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, τα επαγγέλµατα του πατέρα 

των µαθητών του δείγµατος έχουν ως εξής: Ελεύθεροι επαγγελµατίες 195 
(50,3), ∆ηµόσιοι υπάλληλοι 90 (23,2%), ιδιωτικοί υπάλληλοι 71 (18,3), 
αγρότες 12 (3,1), συνταξιούχοι 8 (2,1) και 1 ή (0,30 άνεργος. Φαίνεται ότι οι 
µισοί πατέρες των µαθητών είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, ενώ την δεύτερη 
θέση κατέχουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι. 
Στον πίνακα 40 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών κατά 

επίπεδο σπουδών του πατέρα. 

Πίνακας 40. Κατανοµή συχνοτήτων του επιπέδου σπουδών του πατέρα των 
µαθητών του δείγµατος. 

Επίπεδο Σπουδών Ν % 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 177 45,6 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 162 41,8 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 31 8,0 
Μεταπτυχιακές Σπουδές 17 4,4 

Σύνολο 387 99,7 
∆εν απάντησαν 1 ,3 

 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το επίπεδο σπουδών του 

πατέρα των µαθητών του δείγµατος έχουν ως εξής: Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
177 (45,6), ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 162 (41,8%), Πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης 31 (8,0) και µε Μεταπτυχιακές σπουδές 17 (4,4). Φαίνεται ότι 
την πρώτη θέση στο επίπεδο σπουδών της µητέρας κατέχουν οι πτυχιούχοι 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ την δεύτερη θέση κατέχουν οι απόφοιτοι 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η αντίθετη ακριβώς εικόνα παρατηρείται στο 
επίπεδο σπουδών της µητέρας.  
Στον πίνακα 41 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών κατά 

φύλο. 
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Πίνακας 41. Κατανοµή συχνοτήτων του φύλου των εκπαιδευτικών του 
δείγµατος. 

 
 
 
 
 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι εκπαιδευτικοί του 

δείγµατος είναι 114 γυναίκες (61,0 %) και αντίστοιχα 72 άνδρες (38,5 %), 
όπου φαίνεται ότι υπερτερεί το ποσοστό των γυναικών, γεγονός που εξηγείται 
από τη γενικότερη σύσταση του κλάδου, ο οποίος απαρτίζεται από 
περισσότερες γυναίκες, µε βάση τα στοιχεία της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 
µόνο 1 από τους καθηγητές δε δήλωσαν το φύλο µε αποτέλεσµα να µη 
γνωρίζουµε αν ήταν άντρες ή γυναίκες. 
Στον πίνακα 42 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών κατά 

ηλικιακές οµάδες. 

 

Πίνακας 42. Κατανοµή συχνοτήτων των οµάδων ηλικίας των εκπαιδευτικών 
του δείγµατος. 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι εκπαιδευτικοί του 
δείγµατος ανήκουν στις εξής ηλικιακές οµάδες: Στην 41-50, 72 άτοµα ή 
38,5%, στην >51, 59 άτοµα ή 31,6%, στην 30-40, 43 άτοµα ή 23,0%. Την 
πρώτη θέση κατέχουν τα άτοµα της ηλικιακής οµάδας 41-50, πράγµα που 
έρχεται σε συµφωνία µε την σύνθεση του πληθυσµού των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν στα Λύκεια της πόλης του Ηρακλείου, σύµφωνα µε στοιχεία της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
Στον πίνακα 43 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών κατά 

επιστηµονικά πεδία. 

 

Φύλο Ν % 
Γυναίκες 114 61,0 
Άνδρες 72 38,5 
Σύνολο 186 99,5 

∆εν απάντησαν 1 ,5 

Οµάδες Ηλικίας (έτη)  Ν % 

41-50 72 38,5 
>51 59 31,6 

30-40 43 23,0 
Σύνολο 174 93,0 

∆εν απάντησαν 13 7,0 
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Πίνακας 43. Κατανοµή συχνοτήτων των επιστηµονικών πεδίων των 
εκπαιδευτικών του δείγµατος. 

Επιστηµονικά Πεδία Ν % 

Κοινωνικών Επιστηµών 89 47,6 
Θετικών Επιστηµών 77 41,2 

Σύνολο 166 88,8 
∆εν απάντησαν 21 11,2 

 
Από τα πρωτογενή στοιχεία (στοιχεία της διεύθυνσης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου), διαπιστώθηκε µία ανισοκατανοµή µεταξύ των 
διαφόρων ειδικοτήτων που συµµετείχαν στην έρευνα, έτσι κρίθηκε αναγκαίο 
να γίνει οµαδοποίηση τους. Η οµαδοποίηση των ειδικοτήτων έγινε µε 
κριτήρια την συνάφεια-συγγένεια των επιστηµονικών κλάδων και τις 
αναθέσεις των µαθηµάτων στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται σχεδόν ισοκατανοµή των 
εκπαιδευτικών στα δύο επιστηµονικά πεδία. Αναλυτικότερα στην οµάδα των 
κοινωνικών Επιστηµών ανήκουν 89 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 47,6%, ενώ 
στην οµάδα των Θετικών Επιστηµών ανήκουν 77 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 
41,2%. 
Στον πίνακα 44 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών κατά 

οµάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. 

Πίνακας 44. Κατανοµή συχνοτήτων των οµάδων εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος.  

Οµάδες εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας (έτη) 

Ν % 

11-24 70 37,4 
1-10 64 34,2 
>25 49 26,2 

Σύνολο 183 97,9 
∆εν απάντησαν 4 2,1 

 

Στον πίνακα εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του 
δείγµατος κατά χρόνια υπηρεσίας. Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται 
σχεδόν ισοκατανοµή στις τρείς οµάδες εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Επειδή 
υπήρχε µεγάλη ποικιλοµορφία σχετικά µε τα έτη εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας, επιλέχτηκε η κατανοµή των εκπαιδευτικών σε τρείς ισοβαρείς 
οµάδες. Η πρώτη οµάδα από 1 έως 10 χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 
η δεύτερη οµάδα από 11 έως 24 χρόνια και η τρίτη οµάδα >25 χρόνια 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Aπo το σύνολο των 186 εκπαιδευτικών που 
ανταποκρίθηκαν σε αυτό το ερώτηµα, οι 70 εκπαιδευτικοί (37,4%) διαθέτουν 
από 11-24 χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 64 εκπαιδευτικοί (34,2%) 
έχουν από 1-10 χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και 49 εκπαιδευτικοί 
(26,2%) διαθέτουν περισσότερα από 25 χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. 
Στον πίνακα 45 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων κατά φύλο. 
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Πίνακας 45. Κατανοµή συχνοτήτων του φύλου των γονέων του δείγµατος. 

Φύλο Ν % 
Γυναίκες 83 66,4 
Άνδρες 42 33,6 
Σύνολο 125 100,0 

∆εν απάντησαν 0 0,0 
 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το δείγµα της έρευνας 
αποτελείται από 83 γυναίκες (66,4 %) και αντίστοιχα 42 άνδρες (33,6 %), 
όπου φαίνεται ότι υπερτερεί το ποσοστό των γυναικών. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2001 στο δήµο Ηρακλείου οι άνδρες αποτελούν 
το 49,5% και οι γυναίκες το 50,54%. 
Στον πίνακα 46 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων κατά 

ηλικιακές οµάδες. 

 

Πίνακας 46. Κατανοµή συχνοτήτων των οµάδων ηλικίας των γονέων του 
δείγµατος. 

Οµάδες Ηλικίας (έτη) Ν % 

41-50 65 52,0 
30-40 34 27,2 
>51 22 17,6 

Σύνολο 121 96,8 
∆εν απάντησαν 4 3,2 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι γονείς του δείγµατος 
ανήκουν στις εξής ηλικιακές οµάδες: Στην 41-50, 65 άτοµα ή 52,0%, στην 
30-40, 34άτοµα ή 27,2%, στην >5130-40, 22άτοµα ή 17,6%. Την πρώτη 
θέση κατέχουν τα άτοµα της ηλικιακής οµάδας 41-50, µάλιστα αποτελούν 
τους µισούς και πλέον γονείς του δείγµατος. Οι γυναίκες υπερτερούν στις 
περισσότερες οµάδες ηλικιών σύµφωνα µε την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. του 
2001. 
Στον πίνακα 47 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των επαγγελµάτων των 

γονέων. 

Πίνακας 47. Κατανοµή συχνοτήτων των επαγγελµάτων των γονέων του 
δείγµατος. 

Επαγγέλµατα Ν % 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 43 34,4 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας 28 22,4 
∆ηµόσιος Υπάλληλος 27 21,6 
Οικιακά/Άνεργος 19 15,2 

Αγρότης 4 3,2 
Συνταξιούχος 2 1,6 

Σύνολο 123 98,4 
∆εν απάντησαν 2 1,6 
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, τα επαγγέλµατα των γονέων 

του δείγµατος έχουν ως εξής: Ιδιωτικοί υπάλληλοι 43 (34,4, Ελεύθεροι 
επαγγελµατίες 28 (22,4), ∆ηµόσιοι υπάλληλοι 27 (21,6%), Οικιακά/άνεργοι 
19 (15,2), αγρότες 4 (3,2) και συνταξιούχοι 2 (1,6). Φαίνεται ότι την πρώτη 
στα επαγγέλµατα των γονέων κατέχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ την 
δεύτερη θέση κατέχουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι. 
Στον πίνακα 48 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων του επιπέδου σπουδών 

των γονέων. 

Πίνακας 48. Κατανοµή συχνοτήτων του επιπέδου σπουδών των γονέων του 
δείγµατος. 

Επίπεδο Σπουδών Ν % 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 69 55,2 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 44 35,2 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 12 9,6 

Σύνολο 125 100,0 
∆εν απάντησαν 0 0,0 

 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 48 το επίπεδο σπουδών των 

γονέων του δείγµατος έχουν ως εξής: ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 69 (55,2), 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 44 (35,2), Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 12 (9,60). 
Φαίνεται ότι οι µισοί και πλέον γονείς είναι απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (2001), το µεγαλύτερο 
ποσοστό των κατοίκων του ∆ήµου Ηρακλείου είναι πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (29%), ακολουθούν οι απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
µε ποσοστό (28,22%), οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 19,46% και 
οι κάτοχοι µεταπτυχιακών διπλωµάτων µε ποσοστό 0,96%. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί ο πιθανός βαθµός διαίρεσης και 

οµαδοποίησης των υποκειµένων της έρευνας, πραγµατοποιήθηκε 
διβηµατική ανάλυση σε συστάδες (two-step cluster analysis). Αποτελεί 
επέκταση της κλασικής ανάλυσης σε συστάδες και χρησιµοποιείται όταν 
κάποιες από τις µεταβλητές δεν είναι αριθµητικές (ισοδιαστηµάτων ή 
αναλογικές) ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών δεν 
είναι γραµµικές. Μέσω αυτής τα άτοµα χωρίστηκαν σε συστάδες, µε βάση 
ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά. Η επιλογή του άριστου αριθµού των 
συστάδων έγινε µε βάση το κριτήριο πληροφόρησης κατά Bayes (BIC) του 
Schwartz. Ως βάση για την επιλογή των συστάδων αποτέλεσαν για τους 
µαθητές οι µεταβλητές: το επάγγελµα και επίπεδο σπουδών γονέων. Για τους 
εκπαιδευτικούς οι µεταβλητές ήταν: η ειδικότητα, η εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία. Για τους γονείς οι µεταβλητές ήταν: το επάγγελµα και επίπεδο 
σπουδών.  
Με βάση τον σχετικό πίνακα 49, η άριστη λύση για τους µαθητές είναι 

εκείνη των δυο συστάδων, σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές κατανέµονται. 
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Πίνακας 49. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών κατά συστάδα. 

Συστάδες N 
% 

Συνδυασµένων 
% 

Συνόλου 

1 180 48,9% 46,4% 
2 188 51,1% 48,5% 

Συνδυασµένες 368 100,0% 94,8% 
Αποκλεισµένες 20  5,2% 

Σύνολο 388  100,0% 
 

Από τον πίνακα 49 διαπιστώνεται ότι από τους 388 µαθητές οι 180 
εντάσσονται στην πρώτη συστάδα, οι 188 και οι εναποµείνασες 
(παρατηρήσεις) 20 αποκλείονται από την ανάλυση ως µη αξιόπιστες. Στον 
πίνακα 50 παρουσιάζεται η κατανοµή των συχνοτήτων των µαθητών στις 
συστάδες. 

 

Πίνακας 50. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών στις συστάδες. 

Επαγγέλµατα / Επίπεδο 
σπουδών 

Συστάδες 
1 2 Συνδυασµένες 

Ν % Ν % Ν % 

Μ
η
τέ
ρ
α
ς
 

Ελεύθερος 
Επαγγελµατίας 

37 63,8 21 36,2 58 100,0 

Ιδιωτικός 
Υπάλληλος 

46 49,5 47 50,5 93 100,0 

∆ηµόσιος 
Υπάλληλος 

66 60,6 43 39,4 109 100,0 

Οικιακά 30 28,3 76 71,7 106 100,0 
Συνταξιούχος 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Μ
η
τέ
ρ
α
ς
 

Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

17 94,4 1 5,6 18 100,0 

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 

0 0,0 175 100,0 175 100,0 

Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

163 98,8 2 1,2 165 100,0 

Μεταπτυχιακές 
Σπουδές 

0 0,00 10 100,0 10 100,0 

Π
α
τέ
ρ
α
 

Ελεύθερος 
Επαγγελµατίας 

102 54,0 87 46,0 189 100,0 

Ιδιωτικός 
Υπάλληλος 

32 45,1 39 54,9 71 100,0 

∆ηµόσιος 
Υπάλληλος 

42 48,3 45 51,7 87 100,0 

Αγρότης 1 8,3 11 91,7 12 100,0 

Άνεργος 0 0 1 100 1 100,0 

Συνταξιούχος 3 37,5 5 62,5 
 
8 

100,0 
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Π
α
τέ
ρ
α
 

Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

9 29 22 71 31 100,0 

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 

81 54 69 46 150 100,0 

Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

78 45,9 92 54,1 170 100,0 

Μεταπτυχιακές 
Σπουδές 

12 70,6 5 29,4 17 100,0 

 
Στον πίνακα 51 διακρίνεται η ερµηνεία των παρατηρήσεων της καθεµιάς 

συστάδας:  

Πίνακας 51. Ερµηνεία των παρατηρήσεων των συστάδων. 

Συστάδες 
1 2 

Μαθητές των οποίων οι γονείς, είναι:οι 
µητέρες είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, 

πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Οι πατέρες είναι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες απόφοιτοι 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Μαθητές των οποίων οι γονείς, είναι:οι 
µητέρες ασχολούνται µε τα οικιακά, 

απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

Οι πατέρες είναι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες απόφοιτοι 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
Με βάση τον σχετικό πίνακα 52, η άριστη λύση για τους εκπαιδευτικούς 

είναι εκείνη των έξι συστάδων, σύµφωνα µε την οποία οι εκπαιδευτικοί 
κατανέµονται. 

 

Πίνακας 52. Κατανοµή των εκπαιδευτικών κατά συστάδα. 

Συστάδες N 
% 

Συνδυασµένων 
% 

Συνόλου 

1 31 19,0% 16,7% 
2 28 17,2% 15,1% 
3 29 17,8% 15,6% 
4 17 10,4% 9,1% 
5 26 16,0% 14,0% 
6 32 19,6% 17,2% 

Συνδυασµένες 163 100,0% 87,6% 
Αποκλεισµένες 23  12,4% 

Σύνολο 186  100,0% 
 
Από τον πίνακα 52, επίσης διαπιστώνεται ότι από τους 186 

εκπαιδευτικούς οι 31 εντάσσονται στην πρώτη συστάδα, στη δεύτερη οι 28, 
στη τρίτη οι 29, στην τέταρτη 17, στη πέµπτη 26, στην έκτη 32 και οι 
εναποµείνασες (παρατηρήσεις) 23 αποκλείονται από την ανάλυση ως µη 
αξιόπιστες. Η κατανοµή των εκπαιδευτικών µε βάση τα επιστηµονικά πεδιά 
και την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, παρουσιάζονται στον πίνακα 53. 
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Πίνακας 53. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών στις συστάδες. 

Επιστηµονικά πεδία / 
Εκπαιδευτική προϋπηρεσία 

Συστάδες 
1 2 3 4 5 6 Συνδυασµένες 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Επιστηµονικά 
πεδία 

Θετικών 
Επιστηµών 

31 40,3 0 ,0 29 37,7 17 22,1 0 ,0 0 ,0 77 100,0 

Κοινωνικών 
Επιστηµών 

0 ,0 28 32,6 0 ,0 0 ,0 26 30,2 32 37,2 86 100,0 

Έτη 
εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας 

0-10 31 52,5 28 47,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 59 100,0 
11-24 0 ,0 0 ,0 29 47,5 0 ,0 0 ,0 32 52,5 61 100,0 
>25 0 ,0 0 ,0 0 ,0 17 39,5 26 60,5 0 ,0 43 100,0 

 
Στον πίνακα 54 διακρίνεται η ερµηνεία των παρατηρήσεων της καθεµιάς 

συστάδας.  

Πίνακας 54. Ερµηνεία των παρατηρήσεων των συστάδων των εκπαιδευτικών. 

Συστάδες 

1 2 3 4 5 6 

Αποτελείται από 
µέλη: Θετικών 

επιστηµών, 0-10 
έτη 

εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας. 

Αποτελείται από 
µέλη: 

Κοινωνικών 
Επιστηµών, 0-

10 έτη 
εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας. 

Αποτελείται από 
µέλη: Θετικών 
Επιστηµών, 11-

24 έτη 
εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας 

Αποτελείται από 
µέλη: Θετικών 
Επιστηµών, >25 

έτη 
εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας 

Αποτελείται από 
µέλη: 

Κοινωνικών 
Επιστηµών, >25 

έτη 
εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας 

Αποτελείται από 
µέλη: 

Κοινωνικών 
Επιστηµών, 11-

24 έτη 
εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας 

 
Σε ότι αφορά την κατανοµή των εκπαιδευτικών στις συστάδες, µε βάση 

τον πίνακα 54, διαπιστώνεται ότι σε όλες τις συστάδες συµµετέχουν 
εκπαιδευτικοί τόσο των θετικών όσο και των κοινωνικών και όλων των 
ηλικιακών οµάδων. 
Με βάση το σχετικό πίνακα 55, η άριστη λύση για τους γονείς είναι 

εκείνη των πέντε συστάδων, σύµφωνα µε την οποία οι γονείς κατανέµονται: 

 

Πίνακας 55. Κατανοµή των γονέων κατά συστάδα. 

Συστάδες N 
% 

Συνδυασµένων 
% 

Συνόλου 

1 20 16,3% 16,0% 
2 23 18,7% 18,4% 
3 30 24,4% 24,0% 
4 24 19,5% 19,2% 
5 26 21,1% 20,8% 

Συνδυασµένες 123 100,0% 98,4% 
Αποκλεισµένες 2  1,6% 

Σύνολο 125  100,0% 
 

Από τον πίνακα 55 διαπιστώνεται ότι από τους 125 γονείς οι 20 
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εντάσσονται στην πρώτη συστάδα, οι 23 στη δεύτερη, στη τρίτη οι 30, στην 
τέταρτη 24, στη πέµπτη 26 και οι εναποµείνασες (παρατηρήσεις) 2 
αποκλείονται από την ανάλυση ως µη αξιόπιστες. Στον πίνακα 56 
παρουσιάζεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων στις συστάδες. 

Πίνακας 56. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων στις συστάδες. 

Επαγγέλµατα/Επίπεδο σπουδών 
Συστάδες 

1 2 3 4 5 Συνδυασµένες 
Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν Ν 

Επαγγέλµατα 

Ελεύθερος 
Επαγγελµατίας 

0 ,0 0 ,0 11 39,3 0 ,0 17 60,7 28 100,0 

Ιδιωτικός 
Υπάλληλος 

0 ,0 0 ,0 19 44,2 24 55,8 0 ,0 43 100,0 

∆ηµόσιος 
Υπάλληλος 

20 74,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 7 25,9 27 100,0 

Άνεργος/Οικιακά 0 ,0 19 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 19 100,0 
Συνταξιούχος 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 100,0 2 100,0 

Αγρότης 0 ,0 4 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 100,0 

Επίπεδο 
σπουδών 

Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

0 ,0 4 33,3 8 66,7 0 ,0 0 ,0 12 100,0 

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 

0 ,0 17 25,4 0 ,0 24 35,8 26 38,8 67 100,0 

Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

20 45,5 2 4,5 22 50,0 0 ,0 0 ,0 44 100,0 

 

Σε ότι αφορά την κατανοµή των γονέων στις συστάδες διαπιστώνεται από 
τον πίνακα 56, ότι στην πρώτη συστάδα το 74,1% είναι δηµόσιοι υπάλληλοι 
και αποτελούν το 45,5% των συστάδων. 
Στον πίνακα 57, διακρίνεται η ερµηνεία των παρατηρήσεων της καθεµιάς 

συστάδας των γονέων, όπου φαίνεται ότι όλες οι οµάδες επαγγελµάτων και τα 
επίπεδα σπουδών συµµετέχουν. 

 

Πίνακας 57. Ερµηνεία των παρατηρήσεων των συστάδων των γονέων. 

Συστάδες 
1 2 3 4 5 

Αποτελείται 
από µέλη: 
∆ηµοσίους 

υπαλλήλους, 
πτυχιούχους 
τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

Αποτελείται από 
µέλη: 

Άνεργοι/Οικιακά, 
απόφοιτους 

δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

Αποτελείται 
από µέλη: 
Ιδιωτικούς 

υπαλλήλους, 
απόφοιτους 

πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης 

Αποτελείται από 
µέλη: 

Ιδιωτικούς 
υπαλλήλους, 
απόφοιτους 

δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

Αποτελείται 
από µέλη: 
Ελεύθερους 

επαγγελµατίες,  
απόφοιτους 

δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

 

7.6. Συλλογή των δεδοµένων 

Πριν από την επίσηµη χορήγηση των ερωτηµατολογίων, προηγήθηκε η 
πιλοτική εφαρµογή του σε ένα µικρό αριθµό υποκειµένων ώστε να ελεγχθεί η 
δοµή του ερωτηµατολογίου, η σειρά, η ποιότητα των ερωτήσεων-απαντήσεων, 
οι πιθανές ελλείψεις και ασάφειες αλλά και ο χρόνος που απαιτούνταν για τη 
συµπλήρωση του (Βάµβουκας, 2002:262). Στόχος της δοκιµαστικής 
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επίδοσης του ήταν να αποφευχθούν οι δυσκολίες κατά τη συµπλήρωση του 
(Bell, 1997:134), αλλά και να εξασφαλιστούν καλύτερες προϋποθέσεις 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερευνητικών εργαλείων. Τα ερωτηµατολόγια 
που χρησιµοποιήθηκαν συνοδεύονταν από εισαγωγικό σηµείωµα όπου 
αναφερόταν ο σκοπός της έρευνας, η ανωνυµία του ερωτηµατολογίου και οι 
σχετικές ευχαριστίες για την συνεργασία των υποκειµένων της έρευνας. Τα 
ποσοστά απόκρισης µε αυτόν τον τρόπο διανοµής, επιβεβαίωσαν τα υψηλά 
ποσοστά απόκρισης, παρά µε εκείνα που διανέµονται µέσω του 
ταχυδροµείου. Πραγµατοποιήθηκε στα Γενικά Λύκεια της πόλης του 
Ηρακλείου Κρήτης, µετά την εξασφάλιση της απαραίτητης έγκρισης από την 
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν 
στους µαθητές µε επισκέψεις µας στα σχολεία, προηγήθηκε συζήτηση 
αναφορικά µε τους στόχους της έρευνας, αλλά και παροχή διευκρινιστικών 
οδηγιών για τον τρόπο συµπλήρωσης τους. Επίσης ορισµένοι διευθυνές 
λυκείων και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, ανέλαβαν την υποχρέωση να 
διανείµουν τα ερωτηµατολόγια σε µαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων 
τους. Έγινε οµαδική συµπλήρωση από τους µαθητές, στο σχολείο, ανά τάξη, 
ώρα µαθήµατος και µε την δική µας παρουσία στις περισσότρες περιπτώσεις. 
Ώστε όλοι οι µαθητές να αντιληφθούν το σκοπό και τη σπουδαιότητα της 
έρευνας και να συµµετάσχουν σε αυτή σοβαρά, απαντώντας µε ειλικρίνεια σε 
όλες τις ερωτήσεις. Ανάλογα οι εκπαιδευτικοί στα αντίστοιχα σχολεία 
συµπλήρωσαν στα γραφεία του συλλόγου διδασκόντων στις κενές ώρες 
διδασκαλίας και µε την δική µας παρουσία τις περισσότρες περιπτώσεις. Με 
επίσκεψεις µας στις σχολικές µονάδες, οι γονείς των µαθητών συµπλήρωσαν 
τα ερωτηµατολόγια κατά την διάρκεια παραλαβής της σχολικής επίδοσης των 
παιδιών τους. Ορισµένοι γονείς των µαθητών συµπλήρωσαν το αντίστοιχο 
ερωτηµατολόγιο στο σπίτι, µε τις συνηµµένες οδηγίες. ∆εν απαιτήθηκε να 
δοθούν αρκετές διευκρινήσεις κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης τους και 
γενικά αντιµετωπίστηκαν µε ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η διάρκεια συµπλήρωσης 
τους ήταν κατά µέσο όρο 30-40 λεπτά. Γενικά υπήρξε ενδιαφέρον των 
υποκειµένων της έρευνας να βοηθήσουν την διεξαγωγή της παρούσας 
έρευνας, αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις ζητήθηκαν πρόσθετες 
πληροφορίες για αυτή. Οι πιλοτικές έρευνες (περιορισµένος αριθµός 
συνεντεύξεων και χορήγηση ερωτηµατολογίων), διεξήχθηκαν κατά τα σχολικά 
έτη 2006-2007 και 2007-2008, ενώ η κύρια έρευνα διεξήχθη την περίοδο 
Οκτωβρίου 2008-Απριλίου 2009. 

7.7. Επεξεργασία & ανάλυση των δεδοµένων 

Στη συλλογή των δεδοµένων έγινε προσπάθεια να ακολουθηθεί ο κανόνας 
σύµφωνα µε τον οποίο «τα στοιχεία πρέπει να συγκεντρώνονται και να 
καταγράφονται κατά τρόπο συστηµατικό, ώστε, αν κρίνεται αναγκαίο, να 
µπορούν να ελεγχθούν κι από άλλους ερευνητές. Η επεξεργασία των 
δεδοµένων (κωδικοποίηση και ανάλυση) έγινε µε το στατιστικό πακέτο 
(Statistical Package for the Social Sciences) S.P.S.S. 17. version για 
Windows. Σε αυτό συνέτεινε ότι το ερωτηµατολόγιο περιέχει ερωτήσεις 
«κλειστού τύπου» και το είδος αυτό των ερωτήσεων είναι κατάλληλο για 
ανάλυση µέσω του συγκεκριµένου στατιστικού πακέτου. Αναλυτικότερα µετά 
τη συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων αναγνωριστήκαν τα αποδεκτά (δεν 
περιείχαν χαµένες τιµές), που επέτρεπαν τη µετατροπή των δεδοµένων τους 
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σε µορφή κατάλληλη για στατιστικές αναλύσεις, αλλά και ερµηνεία 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων τους. Έγινε διερεύνηση της «ποιότητας» των 
απαντήσεων και η κωδικοποίηση τους. Μετά την κωδικοποίηση των 
απαντήσεων µε αριθµητικά σύµβολα, εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο, 
έγινε έλεγχος και διόρθωση σφαλµάτων καταχώρησης, έγιναν οι αναγκαίοι 
µετασχηµατισµοί των µεταβλητών για άµβλυνση της µεροληψίας και 
υπολογίστηκαν όπου απαιτήθηκε νέες µεταβλητές. ∆εν έγινε 
µετασχηµατισµός των µεταβλητών για να αποκτήσουν την κανονική 
κατανοµή, επειδή τα δείγµατα για τους µαθητές και εκπαιδευτικούς, ήταν 
αρκετά µεγάλα, σύµφωνα µε το θεώρηµα του κεντρικού ορίου, όσο αυξάνεται 
το µέγεθος ενός δείγµατος, η κατανοµή του προσεγγίζει τη κανονικότητα. Γι’ 
αυτό όπου δεν παραβιάζεται σοβαρά η παραδοχή της κανονικότητας, 
χρησιµοποιούνται παραµετρικές στατιστικές µέθοδοι. Αποθηκεύθηκαν τα 
οριστικά δεδοµένα και ακολούθησε η ανάλυση των δεδοµένων η οποία 
περιελάµβανε:  
Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν, διβηµατική ανάλυση σε συστάδες (two-

step cluster analysis), προκειµένου να διαπιστωθεί ο πιθανός βαθµός 
διαίρεσης και οµαδοποίησης των υποκειµένων της έρευνας. Επίσης 
διερευνητική ανάλυση παραγόντων (exploratory factor analysis), για τον 
έλεγχο της εγκυρότητας περιεχοµένου των κλιµάκων. 
Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής, δίνονται πίνακες κατανοµής 

συχνοτήτων, ενώ στην περίπτωση των µεταβλητών πενταβάθµιας 
διαβαθµιστικής κλίµακας, δίνονται επιπλέον, ο µέσος όρος, η διάµεσος, η 
ελάχιστη, η µέγιστη και η δεσπόζουσα τιµή ως µέτρα κεντρικής τάσης και η 
τυπική απόκλιση ως µέτρο διασποράς των τιµών. Σε επίπεδο επαγωγικής 
στατιστικής, προκειµένου να ελεγχθεί η ύπαρξη συνάφειας ανάµεσα σε δυο 
κατηγορικές µεταβλητές, εφαρµόστηκε το στατιστικό κριτήριο Χ2. Για τον 
έλεγχο της σχέσης ανάµεσα σε µια κατηγορική µεταβλητή µε δυο κατηγορίες 
και µια ποιοτική, εφαρµόστηκε το t-test για ανεξάρτητα δείγµατα. Αν ο 
έλεγχος της οµοιογένειας των διασπορών της ποιοτικής µεταβλητής (που 
πραγµατοποιήθηκε µε το Levene’s test) έδειχνε ανοµοιογένεια των τυπικών 
αποκλίσεων, τότε καταφεύγαµε στην διορθωµένη τιµή του t-test για άνισες 
διασπορές. Όπου δεν παραβιάζονται σοβαρά οι παραδοχές της κανονικότητας 
και της ισότητας των διακυµάνσεων, στην ανάλυση διακύµανσης (one way 
of variance), διεξάγουµε τις µεθόδους Scheffe και Tamhane, οι οποίες είναι 
ανθεκτικές σε τέτοιες περιπτώσεις. Εναλλακτικά, όπου παραβιάζονται σοβαρά 
η παραδοχή της κανονικότητας, χρησιµοποιούνται οι απαραµετρικές 
διαδικασίες Mann-Whitney και για τον έλεγχο της σειράς κατάταξης των 
µέσων για περισσότερα από δύο ανεξάρτητα δείγµατα, η Kruskall-Wallis. Για 
την διερεύνηση της επίδρασης µιας δέσµης µεταβλητών οι οποίες συνδέονται 
µε µια εξαρτηµένη συµµετοχή, στάση και συµπεριφορά πραγµατοποιήθηκαν 
κατηγορική (category regression), και η λογιστική παλινδρόµηση (binary 

logistic regression). Προκειµένου να διαχωρισθούν τα άτοµα σε οµοιογενείς 
κατηγορίες, µε βάση ορισµένα χαρακτηριστικά, πραγµατοποιήθηκε 
διακρίνουσα ανάλυση (disciminant analysis). 
Για όλες τις περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου, ως ελάχιστο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας υιοθετήθηκε το p=0,05.  
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8.1. Αξιολόγηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων  

Η ενότητα των αποτελεσµάτων αφορά στις αντιλήψεις σχετικά µε την 
ιεράρχηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, παγκόσµιων και τοπικών, 
καθώς και για ποια από αυτά θα επιθυµούσαν να έχουν περισσότερη γνώση. 
Έπειτα, παρουσιάζονται οι πηγές µάθησης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Ακολουθεί η καταγραφή ορισµένων σκέψεων τους, βασικών 
συνιστωσών της περιβαλλοντικής τους στάσης. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στις απόψεις τους σχετικά µε την ιεράρχηση δράσεων των 
προγραµµάτων της µη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, 
για να είναι χρήσιµα στην επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Έπειτα 
διερευνάται τη συνεισφορά των φορέων/διαδικασιών, άτυπης περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης, σε δράσεις επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Επίσης, εξετάζονται οι δράσεις των Μ.Μ.Ε. για να είναι χρήσιµα στην επίλυση 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
ολοκληρώνεται µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τον αριθµό 
ορισµένων πράξεων που πραγµατοποίησαν τον τελευταίο χρόνο  
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των παγκόσµιων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων από τις µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του δείγµατος, 
παρουσιάζονται στους πίνακες 58, 59 και 60 αντίστοιχα. 
Στον πίνακα 58 παρατίθεται, η κατανοµή συχνοτήτων των 388 µαθητών 

του δείγµατος όσον αφορά την ιεράρχηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Από τη γενικότερη εξέταση των στοιχείων του πίνακα 
διαπιστώνεται ότι η κλιµατική αλλαγή αποτελεί το κύριο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα µε 209 άτοµα να την επιλέγουν (ή ποσοστό 18,4%). Η ρύπανση 
των νερών αξιολογείται ως το δεύτερο σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα 
µε 179 άτοµα να την επιλέγουν (ή ποσοστό 46,1%). και ακολουθεί η φτώχεια 
µε 141 άτοµα να την επιλέγουν (ή ποσοστό 36,3%). Το µικρότερο ποσοστό 
(10,8%) συγκεντρώνουν οι απαντήσεις που αναφέρουν την ρύπανση των 
εδαφών, ως παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα.  

Πίνακας 58. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος όσον αφορά 
την ιεράρχηση παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Περιβαλλοντικά προβλήµατα 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Ν % Ν % 

Κλιµατική αλλαγή (ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ) 

209 53,9 179 46,1 

Ρύπανση νερών 179 46,1 209 53,9 
Φτώχεια, άσχηµες συνθήκες διαβίωσης 141 36,3 247 63,7 
Καταστροφή δασών από πυρκαγιές 138 35,6 250 64,4 
Τοξικά απόβλητα (π.χ. ραδιενεργά, 

νοσοκοµειακά κλπ.) 
135 34,8 253 65,2 

Ρύπανση αέρα 130 33,5 258 66,5 
Μείωση βιοποικιλότητας (εξαφάνιση φυτών, 

ζώων, µικροοργανισµών) 
82 21,1 306 78,9 

Μεταλλαγµένα (γενετικά τροποποιηµένα 
τρόφιµα, οργανισµοί) 

80 20,6 308 79,4 

Ρύπανση εδαφών 42 10,8 346 89,2 
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Στον πίνακα 59 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος, ανάλογα µε τον βαθµό αξιολόγησης των 
παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων Από τα στοιχεία του πίνακα 
προκύπτει ότι 115 εκπαιδευτικοί ή 61,8% των συµµετεχόντων επέλεξαν την 
κλιµατική αλλαγή ως το σηµαντικότερο παγκόσµιο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα. Το 38,2% θεωρούν το πρόβληµα της ρύπανσης των νερών και το 
35,5% το πρόβληµα των µεταλλαγµένων (γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων, 
οργανισµών) ως δευτερεύων και τριτεύων αντίστοιχα σηµαντικά παγκόσµια 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το µικρότερο ποσοστό (13,4%) συγκεντρώνουν 
οι απαντήσεις που αναφέρουν την ρύπανση των εδαφών, ως παγκόσµιο 
περιβαλλοντικό πρόβληµα. 

Πίνακας 59. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του δείγµατος όσον 
αφορά την ιεράρχηση παγκόσµιων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων.  

Περιβαλλοντικά προβλήµατα 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Ν % Ν % 

Κλιµατική αλλαγή (ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ) 

115 61,8 71 38,2 

Ρύπανση νερών 71 38,2 115 61,8 
Μεταλλαγµένα (γενετικά τροποποιηµένα 

τρόφιµα, οργανισµοί) 
66 35,5 120 64,5 

Τοξικά απόβλητα (π.χ. ραδιενεργά, 
νοσοκοµειακά κλπ.) 

64 34,4 122 65,6 

Καταστροφή δασών από πυρκαγιές 60 32,3 126 67,7 
Φτώχεια, άσχηµες συνθήκες διαβίωσης 59 31,7 127 68,3 

Ρύπανση αέρα 41 22,0 145 78,0 
Μείωση βιοποικιλότητας (εξαφάνιση 
φυτών, ζώων, µικροοργανισµών) 

36 19,4 150 80,6 

Ρύπανση εδαφών 25 13,4 161 86,6 
 

Στον πίνακα 60 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του 
δείγµατος, ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι 63 
γονείς ή το 50,4% των συµµετεχόντων θεωρούν την κλιµατική αλλαγή ως το 
σηµαντικότερο παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα. Το 44,8% θεωρούν το 
πρόβληµα των καταστροφών των δασών από πυρκαγιές και το 43,2% το 
πρόβληµα της ρύπανσης των νερών ως δευτερεύων και τριτεύων αντίστοιχα 
σηµαντικά παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το µικρότερο ποσοστό 
(12,8%) συγκεντρώνουν οι απαντήσεις που αναφέρουν την ρύπανση των 
εδαφών, ως παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα. 
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Πίνακας 60. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του δείγµατος όσον αφορά 
την ιεράρχηση παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

Περιβαλλοντικά προβλήµατα 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Ν % Ν % 

Κλιµατική αλλαγή (ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ) 

63 50,4 62 49,6 

Καταστροφή δασών από πυρκαγιές 56 44,8 69 55,2 
Ρύπανση νερών 54 43,2 71 56,8 

Φτώχεια, άσχηµες συνθήκες 
διαβίωσης 

48 38,4 77 61,6 

Τοξικά απόβλητα (π.χ. ραδιενεργά, 
νοσοκοµειακά κλπ.) 

38 30,4 87 69,6 

Ρύπανση αέρα 38 30,4 87 69,6 
Μεταλλαγµένα (γενετικά 

τροποποιηµένα τρόφιµα, οργανισµοί) 
28 22,4 97 77,6 

Μείωση βιοποικιλότητας (εξαφάνιση 
φυτών, ζώων, µικροοργανισµών) 

20 16,0 105 84,0 

Ρύπανση εδαφών 16 12,8 109 87,2 
 
Στον πίνακα 61 εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και µη συµµετεχόντων µαθητών του δείγµατος σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε καθένα από τα παγκόσµια περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 61 προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες µαθητές 

σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, επέλεξαν ως 
σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα την κλιµατική αλλαγή. Αντίθετα οι 
µη συµµετέχοντες επέλεξαν ως σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα την 
ρύπανση των νερών. Όµως από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας 
των κατανοµών διαπιστώθηκε ότι µαθητές των δυο οµάδων δεν 
διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, αναφορικά µε την 
ιεράρχηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων, που τους 
τέθηκαν για αξιολόγηση. 
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Πίνακας 61. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθένα από τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
κατανοµών. 

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξ

ε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) x2  

p  
 

Κλιµατική αλλαγή 
(ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ) 

55,0 53,0 45,0 47,0 0,163 0,758 

Ρύπανση νερών 46,2 53,8 46,1 53,9 0,000 1,000 
Καταστροφή δασών 
από πυρκαγιές 

39,6 60,4 32,4 67,6 2,173 0,164 

Φτώχεια, άσχηµες 
συνθήκες διαβίωσης 

36,1 63,9 36,5 63,5 0,008 1,000 

Τοξικά απόβλητα (π.χ. 
ραδιενεργά, 

νοσοκοµειακά κλπ.) 
33,7 66,3 35,6 64,4 0,150 0,747 

Ρύπανση αέρα 29,6 70,4 36,5 63,5 2,064 0,160 
Μείωση 

βιοποικιλότητας 
(εξαφάνιση φυτών, 

ζώων, 
µικροοργανισµών) 

23,1 76,9 19,6 80,4 0,678 0,452 

Μεταλλαγµένα 
(γενετικά 

τροποποιηµένα 
τρόφιµα, οργανισµοί) 

19,5 80,5 21,5 78,5 0,218 0,705 

Ρύπανση εδαφών 9,5 90,5 11,9 88,1 0,571 0,512 

 
Στον πίνακα 62 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγµατος σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε καθένα από τα παγκόσµια περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 
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Πίνακας 62. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγµατος σε προγράµµατα 
Π.Ε., αναφορικά µε καθένα από τα παγκόσµια 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξ

ε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) x2  

p  
 

Κλιµατική αλλαγή 
(ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ) 

64,0 36,0 60,0 40,0 0,302 0,645 

Ρύπανση νερών 42,7 57,3 35,5 64,5 0,981 0,357 
Καταστροφή δασών 
από πυρκαγιές 

34,7 65,3 30,9 69,1 0,287 0,633 

Φτώχεια, άσχηµες 
συνθήκες διαβίωσης 

33,3 66,7 30,0 70,0 0,230 0,633 

Μεταλλαγµένα 
(γενετικά 

τροποποιηµένα 
τρόφιµα, οργανισµοί) 

33,3 66,7 37,3 62,7 0,302 0,640 

Μείωση 
βιοποικιλότητας 

(εξαφάνιση φυτών, 
ζώων, 

µικροοργανισµών) 

30,7 69,3 11,8 88,2 10,109 0,002 

Τοξικά απόβλητα (π.χ. 
ραδιενεργά, 

νοσοκοµειακά κλπ.) 
22,7 77,3 41,8 58,2 7,283 0,007 

Ρύπανση αέρα 18,7 81,3 24,5 75,5 0,893 0,373 
Ρύπανση εδαφών 9,3 90,7 16,4 83,6 1,886 0,195 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 62, προκύπτει ότι τόσο οι συµµετέχοντες 

εκπαιδευτικοί σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, 
όσο και οι συµµετέχοντες, επέλεξαν ως σηµαντικότερο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα την κλιµατική αλλαγή. Από τον έλεγχο της στατιστικής 
σηµαντικότητας των κατανοµών διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των δυο 
οµάδων διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε 2 από τα 9 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι συµµετέχοντες επέλεξαν µε ποσοστό 30,7% 
έναντι 11,8% το πρόβληµα της µείωσης της βιοποικιλότητας. Αντίθετα οι µη 
συµµετέχοντες επέλεξαν µε ποσοστό 41,8% έναντι 22,7% το πρόβληµα των 
τοξικών αποβλήτων. 
Στον πίνακα 63 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και µη συµµετεχόντων γονέων του δείγµατος σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε καθένα από τα παγκόσµια περιβαλλοντικά 
προβλήµατα.  
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Πίνακας 63. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθένα από τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
κατανοµών. 

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξ

ε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2 
p 
 

Κλιµατική αλλαγή 
(ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ) 

54,0 46,0 48,0 52,0 0,432 0,585 

Ρύπανση νερών 46,0 54,0 41,3 58,7 0,266 0,713 
Καταστροφή δασών 
από πυρκαγιές 

46,0 54,0 44,0 56,0 0,049 0,856 

Φτώχεια, άσχηµες 
συνθήκες διαβίωσης 

42,0 58,0 36,0 64,0 0,457 0,574 

Μεταλλαγµένα 
(γενετικά 

τροποποιηµένα 
τρόφιµα, οργανισµοί) 

26,0 74,0 20,0 80,0 0,621 0,513 

Μείωση 
βιοποικιλότητας 

(εξαφάνιση φυτών, 
ζώων, 

µικροοργανισµών) 

8,0 92,0 21,3 78,7 3,968 0,051 

Τοξικά απόβλητα 
(π.χ. ραδιενεργά, 

νοσοκοµειακά κλπ.) 
32,0 68,0 29,3 70,7 0,101 0,843 

Ρύπανση αέρα 30,0 70,0 30,7 69,3 0,006 0,549 
Ρύπανση εδαφών 8,0 92,0 16,0 84,0 1,720 0,275 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 63 προκύπτει ότι τόσο οι συµµετέχοντες 

γονείς σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων, όσο και οι 
συµµετέχοντες, επέλεξαν ως σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα την 
κλιµατική αλλαγή. Όµως από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των 
κατανοµών διαπιστώθηκε ότι γονείς των δυο οµάδων δεν διαφοροποιούνται, 
σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, αναφορικά µε την ιεράρχηση των 
παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων, που τους τέθηκαν για 
αξιολόγηση. 

8.2. Αξιολόγηση των τοπικών-αστικών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων  

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των τοπικών - αστικών 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, από τους µαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς του δείγµατος, παρουσιάζονται στους πίνακες 64, 65 και 66 
αντίστοιχα. 
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Πίνακας 64. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος όσον αφορά 
την ιεράρχηση τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 
Στον πίνακα 64 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των απαντήσεων των 

µαθητών του δείγµατος, ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητας των τοπικών - 
αστικών περιβαλλοντικών προβληµάτων Από τα στοιχεία του πίνακα 
προκύπτει ότι 272 µαθητές ή το70,1% των συµµετεχόντων θεωρούν τα 
σκουπίδια στη πόλη ως το σηµαντικότερο τοπικό περιβαλλοντικό πρόβληµα 
Το 68,1,4% ή 262 µαθητές θεωρούν το πρόβληµα έλλειψης πρασίνου στη 
πόλη και το 32,0% το πρόβληµα της έλλειψης κάδων ανακύκλωσης στη πόλη 
ως δευτερεύων και τριτεύων αντίστοιχα σηµαντικά τοπικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Το µικρότερο ποσοστό (9,5%) συγκεντρώνουν οι απαντήσεις 
που αναφέρουν την έλλειψη ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στη πόλη ως τοπικό 
περιβαλλοντικό πρόβληµα. 
Στον πίνακα 65 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών 

του δείγµατος, ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των τοπικών - αστικών 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει το 
70,4% των συµµετεχόντων θεωρούν πρόβληµα της έλλειψης πρασίνου στη 
πόλη ως το σηµαντικότερο τοπικό περιβαλλοντικό πρόβληµα Το 58,1 % 
θεωρούν το πρόβληµα της άναρχης δόµησης στη πόλη και το 53,2% το 
πρόβληµα των σκουπιδιών στη πόλη ως δευτερεύων και τριτεύων αντίστοιχα 
σηµαντικά τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Αξιοσηµείωτο ποσοστό 
(47,3%) των εκπαιδευτικών θεωρούν ως σηµαντικό τοπικό περιβαλλοντικό 
πρόβληµα και την κυκλοφοριακή συµφόρηση Το µικρότερο ποσοστό (3,8%) 
συγκεντρώνουν οι απαντήσεις που αναφέρουν την έλλειψη ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων στη πόλη, ως τοπικό περιβαλλοντικό πρόβληµα. 

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 
Εγκατάλει

ψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Απορρίµµατα (σκουπίδια) 
στη πόλη 

272 70,1 114 29,4 2 0,5 

Έλλειψη πρασίνου στη πόλη 262 67,5 124 32,0 2 0,5 
Έλλειψη κάδων 

ανακύκλωσης στη πόλη 
124 32,0 262 67,5 2 0,5 

Κυκλοφοριακή συµφόρηση 
στη πόλη 

116 29,9 270 69,6 2 0,5 

Άναρχη δόµηση στη πόλη 111 28,6 275 70,9 2 0,5 
Ηχορύπανση στη πόλη 70 18,0 316 81,4 2 0,5 
Έλλειψη χώρων άθλησης 

στη πόλη 
66 17,0 320 82,5 2 0,5 

Έλλειψη πεζοδροµίων στη 
πόλη 

49 12,6 337 86,9 2 0,5 

Έλλειψη ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων στη πόλη 

37 9,5 348 89,7 2 0,5 
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Πίνακας 65. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του δείγµατος όσον 
αφορά την ιεράρχηση τοπικών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 
Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Έλλειψη πρασίνου στη 
πόλη 

131 70,4 54 29,0 1 0,5 

Άναρχη δόµηση στη 
πόλη 

108 58,1 77 41,4 1 0,5 

Απορρίµµατα 
(σκουπίδια) στη πόλη 

99 53,2 86 46,2 1 0,5 

Κυκλοφοριακή 
συµφόρηση στη πόλη 

88 47,3 97 52,2 1 0,5 

Ηχορύπανση στη πόλη 43 23,1 142 76,3 1 0,5 
Έλλειψη πεζοδροµίων 

στη πόλη 
25 13,4 160 86,0 1 0,5 

Έλλειψη κάδων 
ανακύκλωσης στη πόλη 

14 7,5 171 91,9 1 0,5 

Έλλειψη χώρων 
άθλησης στη πόλη 

13 7,0 172 92,5 1 0,5 

Έλλειψη ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων στη πόλη 

7 3,8 178 95,7 1 0,5 

 
Στον πίνακα 66 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του 

δείγµατος, ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητας των τοπικών - αστικών 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι 
66,4% των συµµετεχόντων θεωρούν το πρόβληµα της έλλειψης πρασίνου στη 
πόλη ως το σηµαντικότερο τοπικό περιβαλλοντικό πρόβληµα Το 62,4 % 
θεωρούν το πρόβληµα της των σκουπιδιών στη πόλη και το 35,2% το 
πρόβληµα της κυκλοφοριακής συµφόρησης στην πόλη ως δευτερεύων και 
τριτεύων αντίστοιχα σηµαντικά τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Αξιοσηµείωτο ποσοστό (28,8%) των γονέων θεωρούν ως σηµαντικό τοπικό 
περιβαλλοντικό πρόβληµα και την άναρχη δόµηση. Το µικρότερο ποσοστό 
(7,2%) συγκεντρώνουν οι απαντήσεις που αναφέρουν την έλλειψη 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στη πόλη, ως τοπικό περιβαλλοντικό πρόβληµα 
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Πίνακας 66. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του δείγµατος όσον αφορά 
την ιεράρχηση τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 
Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Έλλειψη πρασίνου στη 
πόλη 

83 66,4 42 33,6 0 0,0 

Απορρίµµατα 
(σκουπίδια) στη πόλη 

78 62,4 47 37,6 0 0,0 

Κυκλοφοριακή 
συµφόρηση στη πόλη 

44 35,2 81 64,8 0 0,0 

Άναρχη δόµηση στη 
πόλη 

36 28,8 89 71,2 0 0,0 

Έλλειψη κάδων 
ανακύκλωσης στη πόλη 

32 25,6 93 74,4 0 0,0 

Έλλειψη χώρων άθλησης 
στη πόλη 

32 25,6 93 74,4 0 0,0 

Έλλειψη πεζοδροµίων 
στη πόλη 

22 17,6 103 82,4 0 0,0 

Ηχορύπανση στη πόλη 21 16,8 104 83,2 0 0,0 
Έλλειψη ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων στη πόλη 

9 7,2 116 92,8 0 0,0 

 
Στον πίνακα 67 παρουσιάζεται η κατανοµή συχνοτήτων και µη 

συµµετεχόντων µαθητών του δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, σε καθένα από τα τοπικά-αστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες µαθητές σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, επέλεξαν ως 
σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα τα σκουπίδια. Αντίθετα οι µη 
συµµετέχοντες, επέλεξαν ως σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα την 
έλλειψη πρασίνου στην πόλη. Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας 
των κατανοµών διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές των δυο οµάδων 
διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, µόνον σε 1 από τα 9 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι συµµετέχοντες επέλεξαν µε ποσοστό 34,3 
έναντι 24,4 των µη συµµετεχόντων, το πρόβληµα της άναρχης δόµησης στη 
πόλη.  
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Πίνακας 67. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθένα από τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Έλεγχος 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών τωνκατανοµών.  

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλε

ξε (%) 

∆εν 
επέλεξε(

%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2 
p 
 

Απορρίµµατα 
(σκουπίδια) στη 

πόλη 
72,8 27,2 68,7 31,3 0,774 0,431 

Έλλειψη 
πρασίνου στη 

πόλη 
65,7 34,3 69,6 30,4 0,664 0,443 

Άναρχη δόµηση 
στη πόλη 

34,3 65,7 24,4 75,6 4,541 0,041 

Έλλειψη κάδων 
ανακύκλωσης 

στη πόλη 
32,0 68,0 32,3 67,7 0,004 1,000 

Κυκλοφοριακή 
συµφόρηση στη 

πόλη 
26,0 74,0 33,2 66,8 2,307 0,146 

Ηχορύπανση 
στη πόλη 

17,2 82,8 18,9 81,1 0,192 0,691 

Έλλειψη 
πεζοδροµίων 
στη πόλη 

15,4 84,6 10,6 89,4 1,963 0,169 

Έλλειψη χώρων 
άθλησης στη 

πόλη 
13,6 86,4 19,8 80,2 2,582 0,134 

Έλλειψη 
ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων στη 
πόλη 

9,5 90,5 9,7 90,3 0,003 1,000 

 
Στον πίνακα 68 εµφανίζεται η κατανοµή των απαντήσεων των 

συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγµατος σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε καθένα από τα τοπικά-
αστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. 



-241- 
 

Πίνακας 68. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε., 
αναφορικά µε καθένα από τα τοπικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των κατανοµών.  

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξ

ε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2  
p  
 

Απορρίµµατα 
(σκουπίδια) στη 

πόλη 
51,4 48,6 54,4 45,5 0,181 0,763 

Έλλειψη πρασίνου 
στη πόλη 

73,0 27,0 69,1 30,9 0,322 0,623 

Άναρχη δόµηση στη 
πόλη 

55,4 44,6 60,9 39,1 0,553 0,542 

Έλλειψη κάδων 
ανακύκλωσης στη 

πόλη  
6,8 93,2 8,2 91,8 0,128 0,785 

Κυκλοφοριακή 
συµφόρηση στη 

πόλη  
48,6 51,4 47,3 52,7 0,034 0,881 

Ηχορύπανση στη 
πόλη  

20,3 79,7 25,5 74,5 0,664 0,479 

Έλλειψη 
πεζοδροµίων στη 

πόλη  
16,2 83,8 11,8 88,2 0,729 0,511 

Έλλειψη χώρων 
άθλησης στη πόλη 

8,1 91,9 6,4 93,6 0,205 0,771 

Έλλειψη 
ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων στη 
πόλη  

2,7 97,3 3,6 96,4 0,122 1,000 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 68, προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες 

εκπαιδευτικοί σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, 
επέλεξαν ως σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα τα σκουπίδια. 
Αντίθετα οι µη συµµετέχοντες, επέλεξαν ως σηµαντικότερο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα την έλλειψη πρασίνου στη πόλη. Από τον έλεγχο της στατιστικής 
σηµαντικότητας των κατανοµών διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των δυο 
οµάδων δεν διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, στο σύνολο 
των τοπικών-αστικών περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Στον πίνακα 69 εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και µη συµµετεχόντων γονέων του δείγµατος σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε καθένα από τα τοπικά-αστικά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τόσο 
οι συµµετέχοντες όσο και οι µη συµµετέχοντες γονείς σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων, επέλεξαν ως σηµαντικότερο 
περιβαλλοντικό πρόβληµα την έλλειψη πρασίνου στην πόλη. Από τον έλεγχο 
της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών διαπιστώθηκε ότι οι γονείς 
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των δυο οµάδων διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, µόνον 
σε 1 από τα 9 περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι συµµετέχοντες επέλεξαν µε 
ποσοστό 36,0 έναντι 18,7 των µη συµµετεχόντων, το πρόβληµα της έλλειψης 
κάδων ανακύκλωσης στη πόλη.  

Πίνακας 69. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων του δείγµατος σε προγράµµατα Π.Ε., 
αναφορικά µε καθένα από τα τοπικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των κατανοµών.  

Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 
x2 p 

Έλλειψη πρασίνου 
στη πόλη 

70,0 30,0 64,0 36,0 0,484 0,564 

Απορρίµµατα 
(σκουπίδια) στη πόλη 

56,0 44,0 66,7 33,3 1,455 0,261 

Έλλειψη κάδων 
ανακύκλωσης στη 

πόλη 
36,0 64,0 18,7 81,3 4,732 0,037 

Άναρχη δόµηση στη 
πόλη 

34,0 66,0 25,3 74,7 1,099 0,319 

Κυκλοφοριακή 
συµφόρηση στη πόλη 

28,0 72,0 40,0 60,0 1,894 0,186 

Έλλειψη χώρων 
άθλησης στη πόλη 

22,0 78,0 28,0 72,0 0,567 0,533 

Έλλειψη πεζοδροµίων 
στη πόλη 

18,0 82,0 17,3 82,7 0,009 1,000 

Ηχορύπανση στη 
πόλη 

16,0 84,0 17,3 82,7 0,038 1,000 

Έλλειψη 
ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων στη πόλη 
2,0 98,0 10,7 89,3 3,372 0,084 

 

8.3. Περισσότερη γνώση για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των παγκόσµιων και των τοπικών 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, από τους µαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς του δείγµατος, που επιθυµούν να έχουν περισσότερη γνώση 
παρουσιάζονται στους πίνακες 70, 71 και 72 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 70. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος όσον αφορά 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που επιθυµούν να 
έχουνπερισσότερη γνώση. 

 Ν % 
Επί έγκυρων 
απαντήσεων 

% 
Αθροιστικό% 

Κλιµατική αλλαγή 72 18,6 19,3 19,3 
Φτώχεια 11 2,8 2,9 22,2 

Ρύπανση νερών 37 9,5 9,9 32,1 
Ρύπανση εδαφών 4 1,0 1,1 33,2 
Ρύπανση αέρα 17 4,4 4,5 37,7 

Τοξικά απόβλητα 44 11,3 11,8 49,5 

Μεταλλαγµένα 74 19,1 19,8 69,3 

Bιοποικιλότητα 21 5,4 5,6 74,9 
Πράσινο 17 4,4 4,5 82,1 

Άναρχη δόµηση 20 5,2 5,3 87,4 
Απορρίµµατα 20 5,2 5,3 92,8 
Αθλητισµός 11 2,8 2,9 95,7 
Ψυχαγωγία 8 2,1 2,1 97,9 
Ηχορύπανση 8 2,1 2,1 100,0 

Σύνολο έγκυρων 
απαντήσεων 

37
4 

96,4 100,0  

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

14 3,6   

Σύνολο 
38
8 

100,0   

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 70 προκύπτει ότι οι µαθητές εκφράζουν την 

επιθυµία τους για περισσότερη γνώση για το σύνολο των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Ειδικότερα επέλεξαν ως σηµαντικότερο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα για το οποίο επιθυµούν περισσότερη γνώση, τα µεταλλαγµένα 
(19,8%), ακολουθεί η κλιµατική αλλαγή (19,3%) και τα τοξικά απόβλητα 
(11,8). Αξιοσηµείωτο είναι ότι εκδήλωσαν την επιθυµία τους για περισσότερη 
µάθηση µε χαµηλότερα ποσοστά για τα τοπικά-αστικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 71, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 

εκφράζουν την επιθυµία τους για περισσότερη γνώση για το σύνολο των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Ειδικότερα επέλεξαν ως σηµαντικότερο 
περιβαλλοντικό πρόβληµα για το οποίο επιθυµούν περισσότερη γνώση, τα 
τοξικά απόβλητα (15,8%), ακολουθεί τα µεταλλαγµένα (14,1%) και η 
ρύπανση των νερών (10,2). Αξιοσηµείωτο είναι ότι εκδήλωσαν την επιθυµία 
τους για περισσότερη µάθηση µε χαµηλότερα ποσοστά για τα σκουπίδια και 
το πράσινο µε 6,2% και 5,1% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 71. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του δείγµατος όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, που επιθυµούν να 
έχουν περισσότερη γνώση. 

 Ν % 
Επί έγκυρων 
απαντήσεων 

% 
Αθροιστικό % 

Κλιµατική αλλαγή 14 7,5 7,9 7,9 
Φτώχεια 4 2,2 2,3 10,2 

Ρύπανση νερών 18 9,7 10,2 20,3 
Ρύπανση εδαφών 9 4,8 5,1 25,4 
Ρύπανση αέρα 12 6,5 6,8 32,2 

Τοξικά απόβλητα 28 15,1 15,8 48,0 

Μεταλλαγµένα 25 13,4 14,1 62,1 

Bιοποικιλότητα 22 11,8 12,4 74,6 
∆άση 2 1,1 1,1 75,7 

Πράσινο 9 4,8 5,1 80,8 
Άναρχη δόµηση 13 7,0 7,3 88,1 
Απορρίµµατα 11 5,9 6,2 94,4 
Αθλητισµός 2 1,1 1,1 95,5 
Ψυχαγωγία 5 2,7 2,8 98,3 
Ηχορύπανση 3 1,6 1,7 100,0 

Σύνολο έγκυρων 
απαντήσεων 

177 95,2 100,0  

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

9 4,8   

Σύνολο 186 100,0   
 
Από τα στοιχεία του πίνακα 72, προκύπτει ότι οι γονείς εκφράζουν την 

επιθυµία τους για περισσότερη γνώση για το σύνολο των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Ειδικότερα επέλεξαν ως το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα για το οποίο επιθυµούν περισσότερη γνώση, την κλιµατική αλλαγή 
(11,9%), ακολουθεί το πράσινο και η άναρχη δόµηση µε 10,9%.  
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Πίνακας 72. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του δείγµατος όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, που επιθυµούν να έχουν 
περισσότερη γνώση.  

 Ν % 
Επί έγκυρων 
απαντήσεων  

% 
Αθροιστικό % 

Κλιµατική 
αλλαγή 

12 9,6 11,9 11,9 

Φτώχεια 8 6,4 7,9 19,8 
Ρύπανση νερών 6 4,8 5,9 25,7 
Ρύπανση εδαφών 6 4,8 5,9 31,7 
Ρύπανση αέρα 8 6,4 7,9 39,6 

Τοξικά απόβλητα 8 6,4 7,9 47,5 
Μεταλλαγµένα 6 4,8 5,9 53,5 

Bιοποικιλότητα 9 7,2 8,9 62,4 
∆άση 5 4,0 5,0 67,3 

Πράσινο 11 8,8 10,9 78,2 
Άναρχη δόµηση 11 8,8 10,9 89,1 
Απορρίµµατα 2 1,6 2,0 91,1 
Αθλητισµός 1 ,8 1,0 92,1 
Ψυχαγωγία 2 1,6 2,0 94,1 
Ηχορύπανση 6 4,8 5,9 100,0 

Σύνολο έγκυρων 
απαντήσεων 

101 80,8 100,0  

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

24 19,2 
 

 

Σύνολο 125 100,0   
 

8.4. Αξιολόγηση των πηγών µάθησης για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα  

Στον πίνακα 73 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του 
δείγµατος, ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητας των πηγών µάθησης των 
παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. Από τα στοιχεία του πίνακα 
προκύπτει ότι το 75,5% των συµµετεχόντων θεωρούν την τηλεόραση ως τη 
σηµαντικότερη πηγή µάθησης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το 
45,90% θεωρούν το διαδίκτυο και το 35,6% τις εφηµερίδες ως δευτερεύουσα 
και τριτεύουσα αντίστοιχα σηµαντικές πηγές µάθησης για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Το µικρότερο ποσοστό (6,2%) συγκεντρώνουν οι απαντήσεις 
που αναφέρουν την συµµετοχή τους σε Προγράµµατα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης φορέων ως πηγή µάθησης των περιβαλλοντικών 
παραβληµάτων. Αξιοσηµείωτο είναι το µικρό ποσοστό (7,0%) που 
συγκεντρώνουν οι φίλες /οι. 
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Πίνακας 73. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος όσον αφορά 
τις πηγές µάθησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Πηγές µάθησης 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Ν % Ν % 

Τηλεόραση 293 75,5 95 24,5 
∆ιαδίκτυο 178 45,9 210 54,1 

Εφηµερίδες 138 35,6 250 64,4 

Γονείς 118 30,4 270 69,6 
Περιοδικά 92 23,7 296 76,3 

Σχολικά βιβλία 80 20,6 308 79,4 
Άλλα βιβλία 39 10,1 349 89,9 

Συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. 
του σχολείου 

36 9,3 352 90,7 

Μόνη /ος 34 8,8 354 91,2 
Φίλες / ους 27 7,0 361 93,0 

Συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. 
φορέων 

24 6,2 364 93,8 

 
Στον πίνακα 74, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών 

του δείγµατος, ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των πηγών µάθησης 
των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων Από τα στοιχεία του πίνακα 
προκύπτει ότι το 71,5% των συµµετεχόντων θεωρούν τις εφηµερίδες ως τη 
σηµαντικότερη πηγή µάθησης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το 67,7% 
θεωρούν τη τηλεόραση και το 50,5% το διαδίκτυο ως δευτερεύουσα και 
τριτεύουσα αντίστοιχα σηµαντικές πηγές µάθησης για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Το µικρότερο ποσοστό (2,2%) συγκεντρώνουν οι απαντήσεις 
που αναφέρουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως πηγή µάθησης 
των περιβαλλοντικών παραβληµάτων. Αξιοσηµείωτο είναι και το µικρό 
ποσοστό (2,7%) που συγκεντρώνουν οι φίλες /οι.  
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Πίνακας 74. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του δείγµατος όσον 
αφορά τις πηγές µάθησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Πηγές µάθησης 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Ν % Ν % 

Εφηµερίδες 133 71,5 53 28,5 

Τηλεόραση 126 67,7 60 32,3 
∆ιαδίκτυο 94 50,5 92 49,5 
Περιοδικά 47 25,3 139 74,7 
Μόνη / ος 26 14,0 160 86,0 

Συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. του 
σχολείου 

23 12,4 163 87,6 

Οικογένεια 15 8,1 171 91,9 
Βιβλία σπουδών σας 15 8,1 171 91,9 

Άλλα βιβλία 15 8,1 171 91,9 
Συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. 

φορέων 
10 5,4 176 94,6 

Σχολικά βιβλία 7 3,8 179 96,2 
Φίλες / ους 5 2,7 181 97,3 

Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 4 2,2 182 97,8 
 
Στον πίνακα 75, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του 

δείγµατος, ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των πηγών µάθησης των 
παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων Από τα στοιχεία του πίνακα 
προκύπτει ότι 82,4% των συµµετεχόντων θεωρούν τη τηλεόραση ως την 
σηµαντικότερη πηγή µάθησης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το 47,2% 
θεωρούν τις εφηµερίδες και το 37,9% το διαδίκτυο ως δευτερεύουσα και 
τριτεύουσα αντίστοιχα σηµαντικές πηγές µάθησης για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Το µικρότερο ποσοστό (2,4%) συγκεντρώνουν οι απαντήσεις 
που αναφέρουν τα σχολικά βιβλία ως πηγή µάθησης των περιβαλλοντικών 
παραβληµάτων. Αξιοσηµείωτο είναι και το µικρό ποσοστό (5,6%) που 
συγκεντρώνει η συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. διαφόρων φορέων. 
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Πίνακας 75. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του δείγµατος όσον αφορά τις 
πηγές µάθησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

Πηγές µάθησης 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Ν % Ν % 

Τηλεόραση  103 82,4 22 17,6 

Εφηµερίδες 59 47,2 66 52,8 

∆ιαδίκτυο 47 37,6 78 62,4 
Οικογένεια 36 28,8 89 71,2 
Περιοδικά 32 25,6 93 74,4 
Μόνη / ος 17 13,6 108 86,4 

Βιβλία σπουδών σας 16 12,8 109 87,2 
Φίλες / ους 16 12,8 109 87,2 
Άλλα βιβλία 7 5,6 118 94,4 

Συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. 
φορέων 

7 5,6 118 94,4 

Σχολικά βιβλία 3 2,4 122 97,6 
 
Στον πίνακα 76, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και των µη συµµετεχόντων µαθητών του δείγµατος σε προγράµµατα Π.Ε. του 
σχολείου, ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητας των πηγών µάθησης των 
παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
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Πίνακας 76. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθεµιά από τις πηγές µάθησης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των κατανοµών.  

Πηγές µάθησης 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 
x2 

p 
 

Τηλεόραση 71,6 28,4 78,5 21,5 2,486 0,123 
∆ιαδίκτυο 46,2 53,8 45,7 54,3 0,009 1,000 
Εφηµερίδες 33,1 66,9 37,4 62,6 0,772 0,394 

Γονείς 31,4 68,6 29,7 70,3 0,127 0,739 
Περιοδικά 21,3 78,7 25,6 74,4 0,961 0,338 

Σχολικά βιβλία 18,3 81,7 22,4 77,6 0,947 0,376 
Συµµετοχή σε 
προγράµµατα 

Π.Ε. του σχολείου 
18,3 81,7 2,3 97,7 

29,22
9 

0,000 

Μόνη/ος 10,1 89,9 7,8 92,2 0,629 0,471 
Άλλα βιβλία 9,5 90,5 10,5 89,5 0,113 0,865 
Συµµετοχή σε 
προγράµµατα 
Π.Ε. φορέων 

8,3 91,7 4,6 95,4 2,272 0,142 

Φίλες/ους 5,9 94,1 7,8 92,2 0,502 0,549 
 
Από τα στοιχεία του πίνακα 76, προκύπτει ότι 71,6% των συµµετεχόντων 

και το 78,5% των µη συµµετεχόντων σε προγράµµατα Π.Ε. θεωρούν τη 
τηλεόραση ως τη σηµαντικότερη πηγή µάθησης για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Ακολουθεί και για τις δυο οµάδες µαθητών το διαδίκτυο, ως 
δευτερεύουσα πηγή µάθησης. Αξιοσηµείωτη φαίνεται να είναι η συµβολή της 
συµµετοχής σε προγράµµατα Π.Ε., όπου παρατηρείται στατιστικά σηµαντική 
διαφορά. Επέλεξε το 18,3% των συµµετεχόντων σ αυτά, σε αντίθεση µε το 
χαµηλό ποσοστό του 2,3% των µη συµµετεχόντων. Στις άλλες πηγές µάθησης 
δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
Στον πίνακα 77, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και των µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγµατος σε προγράµµατα 
Π.Ε. του σχολείου, ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητας των πηγών 
µάθησης των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
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Πίνακας 77. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε., 
αναφορικά µε καθεµιά από τις πηγές µάθησης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

Πηγές µάθησης 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξ

ε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2 
p 
 

Εφηµερίδες 62,7 37,3 77,3 22,7 4,654 0,046 
Τηλεόραση 60,0 40,0 73,6 26,4 3,818 0,056 
∆ιαδίκτυο 52,0 48,0 49,1 50,9 0,151 0,765 

Συµµετοχή σε 
προγράµµατα Π.Ε. 

του σχολείου 
28,0 72,0 1,8 98,2 28,079 0,000 

Περιοδικά 22,7 77,3 26,4 73,6 0,326 0,607 
Μόνη/ος 12,0 88,0 15,5 84,5 0,441 0,667 

Συµµετοχή σε 
προγράµµατα Π.Ε. 

φορέων 
12,0 88,0 0,9 99,1 10,728 0,001 

Βιβλία σπουδών σας 6,7 93,3 9,1 90,9 0,352 0,598 
Άλλα βιβλία 6,7 93,3 9,1 90,9 0,352 0,598 
Οικογένεια 5,3 94,7 10,0 90,0 1,303 0,288 
Κέντρα 

περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

5,3 94,7 0,0 100,0 5,996 0,026 

Σχολικά βιβλία 4,0 96,0 3,6 96,4 0,016 1,000 
Φίλες/ους 2,7 97,3 2,7 97,3 0,001 0,980 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 77 προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες και οι µη 

συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό 
επίπεδο, στο 1/4 περίπου των πηγών µάθησης. Μάλιστα στις περισσότερες 
πηγές τα ποσοστά είναι υψηλότερα για τους µη συµµετέχοντες 
εκπαιδευτικούς. Αναλυτικότερα παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά 
στη τηλεόραση, όπου το 77,3% των µη συµµετεχόντων και το 62,7% των 
συµµετεχόντων σε προγράµµατα Π.Ε., τη θεωρούν ως την σηµαντικότερη 
πηγή µάθησης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Αντίθετα παρατηρείται 
στατιστικά σηµαντική διαφορά και σαφής υπεροχή των συµµετεχόντων έναντι 
των µη συµµετεχόντων στις πηγές: Συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. του 
σχολείου, Συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων και στα Κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Στον πίνακα 78, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και των µη συµµετεχόντων γονέων του δείγµατος σε προγράµµατα Π.Ε. των 
φορέων, ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητας των πηγών µάθησης των 
παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
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Πίνακας 78. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. των φορέων, 
αναφορικά µε καθεµιά από τις πηγές µάθησης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

Πηγές µάθησης  

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξ

ε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2  
p  
 

Τηλεόραση  72,0 28,0 89,3 10,7 6,215 0,017 
Εφηµερίδες 54,0 46,0 42,7 57,3 1,546 0,273 
Οικογένεια 38,8 62,0 22,7 77,3 3,440 0,072 
∆ιαδίκτυο 38,0 62,0 37,3 62,7 0,006 1,000 
Περιοδικά 24,0 76,0 26,7 73,3 0,112 0,835 
Μόνη/ος 20,0 80,0 9,3 90,7 2,905 0,112 
Φίλες/ους 12,0 88,0 13,3 86,7 0,048 1,000 

Βιβλία σπουδών σας 10,0 90,0 14,7 85,3 0,585 0,587 
Συµµετοχή σε 

προγράµµατα Π.Ε. 
φορέων 

6,0 94,0 5,3 94,7 0,025 1,000 

Άλλα βιβλία 6,0 94,0 5,3 94,7 0,025 1,000 
Σχολικά βιβλία 6,0 94,0 0,0 100,0 4,611 0,062 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 78, προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες και οι µη 

συµµετέχοντες γονείς δεν διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό 
επίπεδο, στις 10 από τις 11 πηγές µάθησης. Παρατηρείται στατιστικά 
σηµαντική διαφορά στη τηλεόραση, όπου το 72,0% των συµµετεχόντων και το 
89,3% των µη συµµετεχόντων σε προγράµµατα Π.Ε., την θεωρούν ως την 
σηµαντικότερη πηγή µάθησης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι και οι δυο οµάδες γονέων επιλέγουν σε ίδια περίπου 
χαµηλά ποσοστά τη συµµετοχή σε προγράµµατα φορέων, ως πηγή µάθησης 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων.  
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9.1. Συµµετοχή στη µη τυπική & άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Στον πίνακα 79 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων της συµµετοχής των 
µαθητών του δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 
σχολείου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, 219 µαθητές ή 
ποσοστό 56,4% δεν συµµετέχουν σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου και 169 ή ποσοστό 43,6% συµµετέχουν. 

Πίνακας 79. Κατανοµή συχνοτήτων της συµµετοχής των µαθητών του 
δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 
σχολείου.  

Συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ν % 

ΟΧΙ 219 56,4 
ΝΑΙ 169 43,6 

Σύνολο 388 100,0 
∆εν απάντησαν 0 0,0 

 
Στον πίνακα 80 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού των 

συµµετοχών των µαθητών του δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 80, από τους 169 που 

συµµετέχουν σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, 
133 µαθητές ή ποσοστό .34,3% έχουν συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα, 20 
µαθητές ή ποσοστό 5,2% σε δύο προγράµµατα, 11 µαθητές ή ποσοστό 2,8% 
σε τρία προγράµµατα. Φαίνεται από τους συµµετέχοντες µαθητές οι 
περισσότεροι έχουν συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα, ενώ σε τέσσερα έως έξι 
προγράµµατα έχουν συµµετάσχει ελάχιστοι µαθητές. Από τον πίνακα 81, 
φαίνεται ότι οι µαθήτριες του δείγµατος συµµετέχουν περισσότερο σε 
προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου τους. 

Πίνακας 80. Κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού των συµµετοχών των 
µαθητών του δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου.  

Αριθµός συµµετοχών σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ν % 

1 133 34,3 
2 20 5,2 
3 11 2,8 
4 3 ,8 
5 1 ,3 
6 1 ,3 

Σύνολο συµµετεχόντων 169 43,6 
∆εν συµµετείχαν 219 56,4 
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Πίνακας 81. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου, 
αναφορικά µε το φύλο τους. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

 
Η τάξη φοίτησης των µαθητών του δείγµατος δεν φαίνεται να 

διαφοροποιεί την συµµετοχή τους σε προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου τους, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 82. 

Πίνακας 82. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου, 
αναφορικά µε την τάξη φοίτησης τους. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών.  

Τάξη φοίτησης 
Συµµετοχή Μη συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

Ν (%) Ν (%) x2 
p 
 

Α 62 36,7 90 41,1 
0,811 0,667 Β 56 33,1 66 30,1 

Γ 51 30,2 63 28,8 
 

Πίνακας 83. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου, 
αναφορικά µε το επάγγελµα/επίπεδο σπουδών των γονέων 
τους. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
κατανοµών.  

Επάγγελµα 
/επίπεδο σπουδών 

γονέων  
(Οµάδες) 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Ν  (%) Ν  (%) x2  
p  
 

1 89 55,3 91 44,0 
4,643 0,031 

2 72 44,7 116 56,0 
Έγκυρες τιµές N= 368 ή 94,8% Απούσες τιµές N=20 ή 5,2% 

 
Το επάγγελµα των γονέων σε συνδυασµό µε το µορφωτικό τους επίπεδο, 

φαίνεται να επηρεάζει την συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε. του 
σχολείου τους, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 83. 
Στον πίνακα 84, παρουσιάζεται η κατανοµή συχνοτήτων της συµµετοχής 

των εκπαιδευτικών του δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 

Φύλο 
Συµµετοχή Μη συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

Ν (%) Ν (%) x2 
p 
 

Αγόρια 52 30,8 96 43,8 
6,902 0,009 

Κορίτσια 117 69,2 123 56,2 
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εκπαίδευσης του σχολείου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, 75 
εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 40,3% συµµετέχουν σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου και 110 ή ποσοστό 58,8% δεν 
συµµετέχουν. 

Πίνακας 84. Κατανοµή συχνοτήτων της συµµετοχής των εκπαιδευτικών του 
δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 
σχολείου.  

Συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ν % 

ΝΑΙ 75 40,3 
ΟΧΙ 110 59,1 

Σύνολο 185 99,5 
∆εν απάντησαν 1 0,5 

 
Στον πίνακα 85, δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού των 

συµµετοχών των εκπαιδευτικών του δείγµατος σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του πίνακα, από τους 75 εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, 35 εκπαιδευτικοί 
ή ποσοστό 18,7% έχουν συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα, 22 εκπαιδευτικοί ή 
ποσοστό 11,8% σε δύο προγράµµατα, 12 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 6,4% σε 
τρία προγράµµατα. Φαίνεται από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς οι 
περισσότεροι έχουν συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα, ενώ σε τέσσερα και οκτώ 
προγράµµατα έχουν συµµετάσχει ελάχιστοι εκπαιδευτικοί. 

Πίνακας 85. Κατανοµή συχνοτήτων αριθµού των συµµετοχών των 
εκπαιδευτικών του δείγµατος σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου. 

Αριθµός συµµετοχών σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 
Ν % 

1 35 18,7 
2 22 11,8 
3 12 6,4 
4 3 1,6 
5 2 1,1 
8 1 ,5 

Σύνολο συµµετεχόντων 75 40,1 
∆εν συµµετείχαν (110)/∆εν 

απάντησαν (1) 
111 59,9 

 
Στον πίνακα 86, παρουσιάζεται η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 

προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε το φύλο τους.  

Πίνακας 86. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε. του 
σχολείου, αναφορικά µε το φύλο τους. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών.  
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Φύλο  
Συµµετοχή Μη συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

Ν (%) Ν  (%) x2 p 

Άνδρες 30 
 

40,0 
 

41 
 

37,3 
0,140 0,708 

Γυναίκες 45 
 

60,0 
 

69 
 

62,7 
Έγκυρες τιµές N= 185 ή 99,5% Απούσες τιµές N= 1 ή,5% 

 
Στον πίνακα 87, παρουσιάζεται η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 

προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε την ηλικιακή τους οµάδα. 

Πίνακας 87. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε. του 
σχολείου, αναφορικά µε την ηλικιακή οµάδα τους. Έλεγχος 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

Ηλικιακές 
οµάδες 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Ν  (%) Ν  (%) x2  p  

30-40 14 20,3 28 26,9 
5,276 0,071 41-50 36 52,2 36 34,6 

>51 19 27,5 40 38,5 
Έγκυρες τιµές N=173 

ή 93,0% 
Απούσες τιµές N=13 ή 7,0% 

 
Στον πίνακα 88, παρουσιάζεται η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 

προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε τα επιστηµονικά τους πεδία. 

Πίνακας 88. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε. του 
σχολείου, αναφορικά µε τα επιστηµονικά πεδία τους. Έλεγχος 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών.  

Επιστηµονικά 
πεδία 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Ν (%) Ν (%) x2 
p 
 

Θετικών 
επιστηµών 

32 47,8 45 45,9 
0,054 0,816 

Κοινωνικών 
επιστηµών 

35 52,2 53 54,1 

Έγκυρες τιµές N=165 ή 88,7% Απούσες τιµές N=21 ή 11,3% 
 
Στον πίνακα 89, παρουσιάζεται η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 

προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε την εκπαιδευτική τους προυπηρεσία. 
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Πίνακας 89. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε. του 
σχολείου, αναφορικά µε την εκπαιδευτική προυπηρεσία τους. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
κατανοµών.  

Εκπαιδευτική 
προυπηρεσία (έτη)  

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Ν  (%) Ν  (%) x2  
p  
 

0-10 27 36,5 36 33,3 
  11-24 32 43,2 38 35,2 

>25 15 20,3 34 31,5 
Έγκυρες τιµές N=182 ή 

97,8% 
Απούσες τιµές N=4 ή 2,2% 

 
Με βάση τα στοιχεία των πινάκων 86, 87, 88 και 89, δεν παρατηρείται 

διαφοροποίηση της συµµετοχής των εκπαιδευτικών του δείγµατος, 
αναφορικά µε το φύλο, την ηλικιακή οµάδα που ανήκουν, το επιστηµονικό 
πεδίο και την εκπαιδευτική προυπηρεσία τους. 
Στον πίνακα 90 παρουσιάζεται η συµµετοχή των γονέων του δείγµατος, σε 

προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων. 

Πίνακας 90. Κατανοµή συχνοτήτων της συµµετοχής των γονέων του 
δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
φορέων.  

Συµµετοχή σε 
προγράµµαταπεριβαλλοντικής 

εκπαίδευσης φορέων 
Ν % 

ΝΑΙ 50 40,0 
ΟΧΙ 75 60,0 

Σύνολο 125 100,0 
∆εν απάντησαν 0 0,0 

 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 90, από τους 125 γονείς, 50 

γονείς ή ποσοστό 40,0% έχουν συµµετάσχει σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των φορέων και 75 γονείς ή ποσοστό 60% δεν 
έχουν συµµετάσχει.  
Στον πίνακα 91 δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού των 

συµµετοχών των γονέων του δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης των φορέων. 

Πίνακας 91. Κατανοµή συχνοτήτων της συµµετοχής των γονέων του 
δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
φορέων.  

Αριθµός συµµετοχών σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των 

φορέων 
Ν % 

1 21 16,8 
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2 17 13,6 
3 9 7,2 
4 3 2,4 

Σύνολο συµµετεχόντων 50 40,0 
∆εν συµµετείχαν 75 60,0 

 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 91, από τους 50 γονείς που 

συµµετέχουν σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των φορέων, 21 
γονείς ή ποσοστό 16,8% έχουν συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα, 17 γονείς ή 
ποσοστό 13,6% σε δύο προγράµµατα, 9 γονείς ή ποσοστό 7,2% σε τρία 
προγράµµατα. Φαίνεται από τους συµµετέχοντες µαθητές οι περισσότεροι 
έχουν συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα, ενώ σηµαντικό ποσοστό έχει 
συµµετάσχει και σε δύο προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των 
φορέων. 
Στους πίνακες 92, 93 και 94 παρουσιάζεται η συµµετοχή των γονέων του 

δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων αναφορικά 
µε το φύλο, την ηλικιακή οµάδα και το επέγγελµα/επίπεδο σπουδών. 

Πίνακας 92. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων, 
αναφορικά µε το φύλο τους. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

Φύλο  
Συµµετοχή Μη συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

Ν (%) Ν  (%) x2 p 

Άνδρες 16 32,0 26 34,7 
0,096 0,757 

Γυναίκες 34 68,0 49 65,3 
 

Πίνακας 93. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων, 
αναφορικά µε την ηλικιακή οµάδα τους. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

Ηλικιακές 
οµάδες 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Ν  (%) Ν (%) x2  p  
30-40 15 30,6 19 26,4 

0,298 0,861 41-50 25 51,0 40 55,6 
>51 9 18,4 13 18,1 

Έγκυρες τιµές N=121 ή 
96,8% 

Απούσες τιµές N=4 ή 3,2% 
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Πίνακας 94. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα γονέων, αναφορικά 
µε το επάγγελµα/επίπεδο σπουδών τους. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

Επάγγελµα/ 
επίπεδο 
σπουδών 
(Οµάδες) 

Συµµετοχή 
Μη 

συµµετοχή 
Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Ν  (%) Ν (%) x2  p  

1 7 14,3 13 
17,
6 

5,970 0,201 

2 9 18,4 14 
18,
9 

3 17 34,7 13 
17,
6 

4 6 12,2 18 
24,
3 

5 10 20,4 16 
21,
6 

Έγκυρες τιµές N=123 ή 98,4% Απούσες τιµές N=2 ή 1,6% 
 

Από τα στοιχεία των πινάκων 92, 93 και 94, φαίνεται ότι η συµµετοχή 
των γονέων του δείγµατος σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
φορέων, δεν επηρεάζεται απο το φύλο, την ηλικιακή οµάδα και το 
επέγγελµα/επίπεδο σπουδών. 

9.2. ∆ράσεις Π.Ε.: µη τυπικής του σχολείου & µη τυπικής-άτυπης 
φορέων 

Τα αποτελέσµατα τη κατανοµής συχνοτήτων των µαθητών, του δείγµατος, 
ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των δράσεων σε προγράµµατα µη 
τυπικής Π.Ε. του σχολείου και Π.Ε. φορέων, για την αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζονται στόν πίνακα 95.  
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Πίνακας 95. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος όσον αφορά 
την ιεράρχηση δράσεων των προγραµµάτων της µη τυπικής 
Π.Ε.  

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 95, προκύπτει ότι οι µαθητές επέλεξαν ως 

τρείς πρώτες χρήσιµες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων: 
268 (ή ποσοστό 69,1%) τις δράσεις «Κάνω επισκέψεις σε περιοχές που 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον πχ ένα αιολικό πάρκο, µια 
χωµατερή, ένα µνηµείο που καταστρέφεται», 225 (ή ποσοστό 58,0%), «Κάνω 
δραστηριότητες στην ύπαιθρο π.χ. παρατήρηση, δειγµατοληψίες, µετρήσεις 
κλ.π» και 193 (ή ποσοστό 49,7%) «Κάνω επισκέψεις σε κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µουσεία, ενυδρεία». 

∆ράσεις προγραµµάτων 
µη τυπικής Π.Ε. 

Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 
Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Κάνω επισκέψεις σε 
περιοχές που 
παρουσιάζουν 
περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον π.χ. ένα 
αιολικό πάρκο, µια 

χωµατερή, ένα µνηµείο 
που καταστρέφεται. 

268 69,1 120 30,9 0 0,0 

Κάνω δραστηριότητες 
στην ύπαιθρο π.χ. 

παρατήρηση, 
δειγµατοληψίες, 
µετρήσεις κ.λπ. 

225 58,0 163 42,0 0 0,0 

Κάνω επισκέψεις σε 
κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, µουσεία, 

ενυδρεία. 

193 49,7 193 49,7 2 0,5 

Κάνω δραστηριότητες στο 
σχολικό εργαστήριο των 
φυσικών επιστηµών π.χ. 

προσοµοιώσεις 
ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας. 

138 35,6 250 64,4 0 0,0 

∆ιαβάζω περισσότερα 
βιβλία-περιοδικά 
περιβαλλοντικού 
περιεχοµένου στη 

βιβλιοθήκη του Σχολείου. 

99 25,5 289 74,5 0 0,0 

Κάνω περιήγηση σε 
ιστοσελίδες µε 

περιβαλλοντικά θέµατα 
στο εργαστήριο 

πληροφορικής του 
σχολείου. 

97 25,0 291 75,0 0 0,0 
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Στον πίνακα 96 εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 
και των µη συµµετεχόντων µαθητών του δείγµατος σε καθεµιά από τις 
δράσεις των προγραµµάτων Π.Ε., για να είναι χρήσιµα στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Πίνακας 96. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών του δείγµατος σε προγράµµατα µη 
τυπικής Π.Ε., αναφορικά µε καθεµιά από τις δράσεις. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
κατανοµών. 

∆ράσεις προγραµµάτων 
µη τυπικής Π.Ε. 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 
x2 

p 
 

Κάνω επισκέψεις σε 
περιοχές που 
παρουσιάζουν 
περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον π.χ. ένα 
αιολικό πάρκο, µια 

χωµατερή, ένα µνηµείο 
που καταστρέφεται. 

74,6 25,4 64,8 35,2 4,215 0,046 

Κάνω δραστηριότητες 
στην ύπαιθρο π.χ. 
παρατήρηση, 

δειγµατοληψίες, 
µετρήσεις κλπ 

65,7 34,3 52,1 47,9 7,270 0,007 

Κάνω επισκέψεις σε 
κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, µουσεία, 

ενυδρεία 

58,0 42,0 43,8 56,2 7,673 0,008 

Κάνω δραστηριότητες 
στο σχολικό εργαστήριο 
των φυσικών επιστηµών 
π.χ. προσοµοιώσεις 
ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας. 

36,7 63,3 34,7 65,3 0,164 0,748 

∆ιαβάζω περισσότερα 
βιβλία-περιοδικά 
περιβαλλοντικού 
περιεχοµένου στη 
βιβλιοθήκη του 

σχολείου. 

21,9 78,1 28,3 71,7 2,067 0,160 

Κάνω περιήγηση σε 
ιστοσελίδες µε 

περιβαλλοντικά θέµατα 
στο εργαστήριο 

πληροφορικής του 
σχολείου. 

18,9 81,1 29,7 70,3 5,874 0,018 

 
Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών 

διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές των δυο οµάδων διαφοροποιούνται, σε 
στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε 5 από τις 8 δράσεις. Μάλιστα στις τέσσερεις 
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από αυτές παρατηρείται µια µεγαλύτερη προτίµηση από τους συµµετέχοντες 
µαθητές σε δράσεις στο πλαίσιο των προγράµµατων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου. Αναλυτικότερα οι µαθητές επέλεξαν ως τρείς 
πρώτες χρήσιµες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων: την 
δράση «Κάνω επισκέψεις σε περιοχές που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον πχ ένα αιολικό πάρκο, µια χωµατερή, ένα µνηµείο που 
καταστρέφεται» µε ποσοστό 74,6%, «Κάνω δραστηριότητες στην ύπαιθρο π.χ. 
παρατήρηση, δειγµατοληψίες, µετρήσεις κ.λπ.» µε ποσοστό 65,7% και «Κάνω 
επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µουσεία, ενυδρεία» µε 
ποσοστό 58,0%. Στην δράση «Κάνω περιήγηση σε ιστοσελίδες µε 
περιβαλλοντικά θέµατα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου», 
παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά υπέρ των µη συµµετεχόντων µε 
29,7%, έναντι 18,9% των συµµετεχόντων. 
Στον πίνακα 97 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών 

του δείγµατος, ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των δράσεων σε 
προγράµµατα Π.Ε. για αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 97, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν 

ως τρείς πρώτες χρήσιµες για την επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων:147 (ή ποσοστό 79,0%) την δράση «Γίνεται βιωµατική άσκηση 
των µαθητών», 116 (ή ποσοστό 62,4%) «Γίνεται συνεχής επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα» και 61(ή ποσοστό 32,8%) 
«Υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους τοπικούς φορείς». 

Πίνακας 97. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών του όσον αφορά την 
ιεράρχηση δράσεων των προγραµµάτων µη τυπικής Π.Ε. για 
να είναι χρήσιµα στην επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

∆ράσεις προγραµµάτων µη 
τυπικής Π.Ε. 

Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 
Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Γίνεται βιωµατική άσκηση των 
µαθητών 

147 79,0 31 16,7 8 4,3 

Γίνεται συνεχής επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών για τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα 
116 62,4 62 33,3 8 4,3 

Υπάρχει µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον από τους τοπικούς 

φορείς 
61 32,8 117 62,9 8 4,3 

Παρέχονται διευκολύνσεις (π.χ. 
διάθεση χρόνου από το 

ωρολόγιο πρόγραµµα), στους 
µαθητές και εκπαιδευτικούς 

59 31,7 119 64,0 8 4,3 

Υπάρχει σηµαντική και έγκαιρη 
χρηµατοδότηση των 
προγραµµάτων. 

43 23,1 135 72,6 8 4,3 

∆ίδονται έπαινοι, βραβεία στους 
µαθητές 

24 12,9 154 82,8 8 4,3 

Υπάρχει στενότερη συνεργασία 
µε τον / την Υπεύθυνο του 
Γραφείου Περιβαλλοντικής 

16 8,6 162 87,1 8 4,3 
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Στον πίνακα 98, εµφανίζεται η κατανοµή των απαντήσεων των 

συµµετεχόντων και των µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγµατος σε 
καθεµιά από τις δράσεις των προγραµµάτων Π.Ε., για να είναι χρήσιµα στην 
επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών 

διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των δυο οµάδων δεν διαφοροποιούνται, σε 
στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, στις δράσεις. Αναλυτικότερα οι µη 
συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί επέλεξαν την δράση «Γίνεται βιωµατική άσκηση 
των µαθητών» µε ποσοστό 84,5%, έναντι 80,0% των συµµετεχόντων. Επίσης 
«Γίνεται συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα» µε ποσοστό 69,9% και 58,7% αντίστοιχα. Επιπλέον στη δράση 
«Παρέχονται διευκολύνσεις (π.χ. διάθεση χρόνου από το ωρολόγιο 
πρόγραµµα), στους µαθητές και εκπαιδευτικούς», παρατηρείται µια υπεροχή 
υπέρ των συµµετεχόντων µε 36,0%, έναντι 31,1% των µη συµµετεχόντων. 

Πίνακας 98. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα µη τυπικής 
Π.Ε., αναφορικά µε καθεµιά από τις δράσεις των 
προγραµµάτων Π.Ε. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των κατανοµών. 

∆ράσεις 
προγραµµάτων µη 

τυπικής Π.Ε. 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(

%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 
x2 

p 
 

Γίνεται βιωµατική 
άσκηση των 
µαθητών 

80,0 20,0 84,5 15,5 0,602 0,549 

Γίνεται συνεχής 
επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών για 
τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα 

58,7 41,3 69,9 30,1 2,414 0,152 

Παρέχονται 
διευκολύνσεις (π.χ. 
διάθεση χρόνου από 

το ωρολόγιο 
πρόγραµµα), στους 

µαθητές και 
εκπαιδευτικούς 

36,0 64,0 31,1 68,9 0,476 0,522 

Υπάρχει µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον από 
τους τοπικούς 

φορείς 

28,0 72,0 38,8 61,2 2,262 0,152 

Υπάρχει σηµαντική 
και έγκαιρη 

χρηµατοδότηση των 
20,0 80,0 27,2 72,8 1,223 0,292 

Εκπαίδευσης 
∆ίδονται οικονοµικά κίνητρα 
για τους εκπαιδευτικούς; 

16 8,6 162 87,1 8 4,3 

Υπάρχει καλύτερη επικοινωνία 
µε τη διοίκηση 

10 5,4 168 90,3 8 4,3 
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∆ράσεις 
προγραµµάτων µη 

τυπικής Π.Ε. 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(

%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 
x2 

p 
 

προγραµµάτων. 
∆ίδονται οικονοµικά 
κίνητρα για τους 
εκπαιδευτικούς 

13,3 86,7 5,8 94,2 2,990 0,111 

∆ίδονται έπαινοι, 
βραβεία στους 

µαθητές 
12,0 88,0 14,6 85,4 0,244 0,663 

Υπάρχει στενότερη 
συνεργασία µε 

τον/την Υπεύθυνο 
του γραφείου 

περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

10,7 89,3 7,8 92,2 0,446 0,598 

Υπάρχει καλύτερη 
επικοινωνία µε τη 

διοίκηση 
5,3 94,7 5,8 94,2 0,020 1,000 

 
Στον πίνακα 99, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του 

δείγµατος, ανάλογα µε το βαθµό σηµαντικότητας των δράσεων σε 
προγράµµατα Π.Ε. φορέων για αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

Πίνακας 99. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων όσον αφορά την ιεράρχηση 
δράσεων των προγραµµάτων Π.Ε.φορέων.  

∆ράσεις προγραµµάτων Π.Ε. φορέων 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Κάνω επισκέψεις σε περιοχές που 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον π.χ. ένα αιολικό πάρκο, µια 
χωµατερή, ένα µνηµείο που 

καταστρέφεται. 

99 79,2 26 20,8 0 0,0 

Κάνω δραστηριότητες στην ύπαιθρο π.χ. 
παρατήρηση, δειγµατοληψίες, 

µετρήσεις κ.λπ. 
74 59,2 51 40,8 0 0,0 

Κάνω επισκέψεις σε κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

µουσεία, ενυδρεία. 
44 35,2 81 64,8 0 0,0 

∆ιαβάζω περισσότερα βιβλία-περιοδικά 
περιβαλλοντικού περιεχοµένου στη 
βιβλιοθήκη των διαφόρων φορέων. 

40 32,0 85 68,0 0 0,0 

Κάνω δραστηριότητες π.χ. ανακύκλωση, 
δενδροφύτευση, καθαρισµός ακτών 

κλπ. 
39 31,2 86 68,8 0 0,0 

Κάνω περιήγηση σε ιστοσελίδες µε 
περιβαλλοντικά θέµατα σε εργαστήρια 
πληροφορικής των διαφόρων φορέων. 

28 22,4 97 77,6 0 0,0 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 99, προκύπτει ότι οι γονείς επέλεξαν ως τρείς 

πρώτες χρήσιµες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων: 99 (ή 
ποσοστό 79,2%) την δράση «Κάνω επισκέψεις σε περιοχές που παρουσιάζουν 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον πχ ένα αιολικό πάρκο, µια χωµατερή, ένα 
µνηµείο που καταστρέφεται», 74 (ή ποσοστό 59,2%) «Κάνω δραστηριότητες 
στην ύπαιθρο π.χ. παρατήρηση, δειγµατοληψίες, µετρήσεις κ.λπ.» και 44 (ή 
ποσοστό 35,2%) «Κάνω επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
µουσεία, ενυδρεία». 
Στον πίνακα 100, εµφανίζεται η κατανοµή των απαντήσεων των 

συµµετεχόντων και των µη συµµετεχόντων γονέων του δείγµατος σε καθεµιά 
από τις δράσεις των προγραµµάτων Π.Ε. φορέων, για να είναι χρήσιµα στην 
επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Πίνακας 100. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων, 
αναφορικά µε καθεµιά από τις δράσεις των προγραµµάτων 
Π.Ε. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
κατανοµών. 

∆ράσεις 
προγραµµάτων 
Π.Ε. φορέων 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(

%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2  p  

Κάνω επισκέψεις 
σε περιοχές που 
παρουσιάζουν 
περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον π.χ. 
ένα αιολικό 
πάρκο, µια 

χωµατερή, ένα 
µνηµείο που 
καταστρέφεται. 

80,0 20,0 78,7 21,3 0,032 1,000 

Κάνω 
δραστηριότητες 
στην ύπαιθρο 

π.χ. 
παρατήρηση, 

δειγµατοληψίες, 
µετρήσεις κλπ 

60,0 40,0 58,7 41,3 0,022 1,000 

Κάνω επισκέψεις 
σε κέντρα 

περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, 
µουσεία, 
ενυδρεία. 

42,0 58,0 30,7 69,3 1,689 0,252 

∆ιαβάζω 
περισσότερα 

βιβλία-περιοδικά 
περιβαλλοντικού 
περιεχοµένου στη 

32,0 68,0 32,0 68,0 0,000 1,000 

Συµµετέχω σε εκθέσεις, διαλέξεις, 
σεµινάρια 

12 9,6 113 90,4 0 0,0 
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∆ράσεις 
προγραµµάτων 
Π.Ε. φορέων 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(

%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2  p  

βιβλιοθήκη των 
διαφόρων 
φορέων. 
Κάνω 

δραστηριότητες 
π.χ. 

ανακύκλωση, 
δενδροφύτευση, 
καθαρισµός 
ακτών κ.λπ. 

30,0 70,0 32,0 68,0 0,056 0,846 

Κάνω περιήγηση 
σε ιστοσελίδες µε 
περιβαλλοντικά 

θέµατα σε 
εργαστήρια 

πληροφορικής 
των διαφόρων 

φορέων. 

18,0 82,0 25,3 74,7 0,928 0,387 

Συµµετέχω σε 
εκθέσεις, 
διαλέξεις, 
σεµινάρια 

14,0 86,0 6,7 93,3 1,859 0,219 

 
Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 100, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς των δυο οµάδων δεν 
διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε καµιά από τις 8 
δράσεις. Αναλυτικότερα οι συµµετέχοντες γονείς επέλεξαν ως σηµαντικότερη 
τη δράση «Κάνω επισκέψεις σε περιοχές που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον πχ ένα αιολικό πάρκο, µια χωµατερή, ένα µνηµείο που 
καταστρέφεται» µε ποσοστά 80,0% και 78,7% αντίστοιχα. Ακολουθεί η δράση 
«Κάνω δραστηριότητες στην ύπαιθρο π.χ. παρατήρηση, δειγµατοληψίες, 
µετρήσεις κ.λπ.» µε ποσοστά 60,0% και 58,7% αντίστοιχα. Ως τρίτη 
σηµαντική επέλεξαν την «Κάνω επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, µουσεία, ενυδρεία», µε 42,0% των συµµετεχόντων έναντι 30,7% 
των µη συµµετεχόντων. 

9.3. Φορείς/∆ιαδικασίες µη τυπικής & άτυπης Π.Ε.  

Η αξιολόγηση της χρησιµότητας των διαδικασιών και των φορέων Π.Ε., 
για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, από τους µαθητές, 
παρουσιάζεται στόν πίνακα 101. 
Στον πίνακα 101, εµφανίζεται, για καθένα από τους φορείς και καθεµία 

από τις διαδικασίες που αφορούν τη συνεισφορά φορέων/διαδικασιών σε 
δράσεις επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων, η κατανοµή των 
απαντήσεων των 388 µαθητών του δείγµατος. Από τη γενικότερη εξέταση των 
στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι οι µαθητές του δείγµατος, 
ανταποκρίθηκαν µε τις απαντήσεις τους, στην ιεράρχηση των 
φορέων/διαδικασιών και µόνο ένα µικρό ποσοστό (0,3% έως 1,0%) απέφυγε 
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να απαντήσει σε κάποια από αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 
µαθητές επιθυµούν να πάρουν θέση απέναντι στους φορείς/διαδικασίες. Οι 
µαθητές του δείγµατος αξιολογούν το 1/3 των φορέων/διαδικασιών από 
αρκετά σηµαντικούς έως πάρα πολύ σηµαντικούς. Η στάση των µαθητών για 
τους υπόλοιπους χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα έως µερική συµφωνία. 
Ειδικότερα, από τη µελέτη του µ.ό. φορέων / διαδικασιών, τη πρώτη θέση 
στην ιεράρχησή τους έχουν οι Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις 
µε (µ.ό.=4,47 και τ.α.=0,90). ∆εύτερη σε σηµαντικότητα είναι οι Τοπικές 
περιβαλλοντικές οργανώσεις µε (µ.ό.=4,19 και τ.α.=1,07). Ακολουθεί το 
διαδίκτυο µε (µ.ό.=4,25 και τ.α.=0,96). Οι τιµές των στατιστικών δεικτών 
κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O.=3,79, ∆µ.=3,84 και ∆σπ.=4,00) µάς 
επιτρέπουν να διαπιστώσουµε συνολικά ότι, σε σχέση µε την χρησιµότητα των 
φορέων/διαδικασιών στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, 
παρουσιάζεται µια σταθερή τάση για απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές 
του µέσου όρου των µαθητών, ο οποίος αντιστοιχεί σε θετική άποψη. 



-269- 
 

 
Πίνακας 101. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών όσον αφορά τη συνεισφορά φορέων/διαδικασιών σε δράσεις 

επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων.  
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Στoν πίνακα 102, εµφανίζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 
των απαντήσεων των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων µαθητών σε 
προγράµµατα Π.Ε σε καθένα/µία από τους φορείς / διαδικασίες της άτυπης 
Π.Ε. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν 
από τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Πίνακας 102. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συµµετεχόντων και µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε σε καθένα/µία 
από τους φορείς/διαδικασίες Π.Ε. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Φορείς/∆ιαδικασίες: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

4,49 0,94 4,45 0,89 -0,455 0,650 

∆ιαδίκτυο 4,33 0,91 4,21 1,00 -1,216 0,228 

Τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 4,21 1,08 4,17 1,08 -0,350 0,726 

Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 4,12 1,02 3,97 1,09 -1,342 0,180 

Τηλεόραση 4,05 1,08 4,04 1,08 -0,111 0,912 

Συζητήσεις µε τους γονείς σου. 3,83 1,07 3,67 1,15 -1,449 0,148 

Μουσεία φυσικής ιστορίας, ενυδρεία 
κ.λπ. 

3,78 1,03 3,62 1,10 -1,464 0,144 

Συζητήσεις µε καθηγητές σου 3,72 1,21 3,57 1,11 -1,625 0,206 

Εφηµερίδες 3,64 0,88 3,76 1,02 1,194 0,233 

Βιβλιοθήκες 3,63 1,09 3,32 1,22 -2,594 0,010 

Συζητήσεις µε φίλες/ους σου 3,52 1,12 3,12 1,23 -3,278 0,001 

Συζητήσεις µε συµµαθήτριες/τές σου 3,45 1,14 3,04 1,15 -3,481 0,001 

Περιοδικά 3,43 1,02 3,36 1,07 -0,667 0,505 

Κλίµακα 3,87 ,51 3,72 ,54 -2,824 0,005 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 102, προκύπτει ότι µόνον σε 3 από τους 13 

φορείς/διαδικασίες που αφορούν την συνεισφορά τους στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
των µέσων όρων µεταξύ των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων µαθητών 
του δείγµατος. Και στις 3 περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών διαφορών, οι 
µέσοι όροι των απαντήσεων των συµµετεχόντων είναι υψηλότεροι από τους 
αντίστοιχους µέσους όρους µη συµµετεχόντων. Στον φορέα «Βιβλιοθήκες» ο 
µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 3,63 ενώ ο αντίστοιχος µέσος 
όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 3,32 (p=,0010<0,05). Για την 
διαδικασία «Συζητήσεις µε φίλες/ους σου» ο µέσος όρος για τους 
συµµετέχοντες βρέθηκε 3,52 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη 
συµµετέχοντες είναι 3,12 (p=0,001<0,05). Για την διαδικασία «Συζητήσεις µε 
συµµαθήτριες/τές σου», ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 3,45 
ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 3,04 
(p=0,001<0,05). Η επίδραση της συµµετοχής των µαθητών σε προγράµµατα 
µη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, βρέθηκε στατιστικά 
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σηµαντική (t =-4,824, df =373, p < 0,005). Στο πίνακα 103 παρουσιάζονται 
οι φορείς/διαδικασίες για τα οποία διαφοροποιούνται οι απόψεις των 
µαθητριών και µαθητών του δείγµατος. 

Πίνακας 103. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αγοριών και κοριτσιών 
µαθητών αναφορικά µε φορείς / διαδικασίες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των µέσων όρων. 

Φορείς/∆ιαδικασίες: 
Αγόρια Κορίτσια 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Βιβλιοθήκες 3,24 1,26 3,58 1,09 -2,767 ,006 

Συζητήσεις µε καθηγητές σου 3,43 1,17 3,75 1,12 -2,733 ,007 

Συζητήσεις µε τους γονείς σου 3,58 1,16 3,83 1,08 -2,129 ,034 

Τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 3,89 1,19 4,37 ,95 -4,186 ,000* 

Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

4,29 1,04 4,57 ,79 -2,755 ,006* 

Μουσεία φυσικής ιστορίας, ενυδρεία 
κ.λπ. 

3,51 1,11 3,79 1,02 -2,472 ,014* 

Κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

3,70 1,17 4,24 0,92 -4,661 ,000* 

 
*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 

 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των δυο οµάδων µαθητών, που δηµιουργήθηκαν µε την 
διβηµατική ανάλυση συστάδων (επάγγελµα/επίπεδο σπουδών γονέων), όσον 
αφορά τους/τις φορείς/διαδικασίες, πραγµατοποιήθηκαν παραµετρική 
διαδικασία t-test και η απαραµετρική διαδικασία Mann-Whitney U. ∆εν 
εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µέσων όρων και µέσων 
κατάταξης µεταξύ των δυο οµάδων µαθητών του δείγµατος. 
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Πίνακας 104. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συνεισφορά φορέων/διαδικασιών σε 

δράσεις επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων.  
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Στο πίνακα 104, εµφανίζεται, για καθένα από τους φορείς και καθεµία 
από τις 14 διαδικασίες που αφορούν τη συνεισφορά φορέων/διαδικασιών σε 
δράσεις επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων, η κατανοµή των 
απαντήσεων των 186 εκπαιδευτικών του δείγµατος. Από την γενικότερη 
εξέταση των στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι γενικά οι εκπαιδευτικοί 
του δείγµατος, ανταποκρίθηκαν µε τις απαντήσεις τους, στην ιεράρχηση των 
φορέων/διαδικασιών και µόνο ένα ποσοστό (1,1% έως 7,0%) απέφυγε να 
απαντήσει σε κάποια από αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 
εκπαιδευτικοί επιθυµούν να πάρουν θέση απέναντι στους 
φορείς/διαδικασίες. Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αξιολογούν τους 
περισσότερους φορείς/διαδικασίες από αρκετά σηµαντικούς έως πάρα πολύ 
σηµαντικούς. Ειδικότερα, από τη µελέτη του µ.ό. φορέων/διαδικασιών, 
πρώτη θέση στην ιεράρχησή τους έχουν η τηλεόραση και το διαδίκτυο µε 
(µ.ό.=4,49 και τ.α.=0,77 και 0,66 αντίστοιχα). Ακολουθούν οι εθνικές-
διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις µε (µ.ό.=4,48 και τ.α.=0,79). Οι τιµές 
των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O.=4,25, ∆µ.=4,28 
και ∆σπ.=5,00) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε συνολικά ότι, σε σχέση µε 
την χρησιµότητα των φορέων/διαδικασιών στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή τάση για απόψεις περισσότερο 
θετικές από αυτές του µέσου όρου των εκπαιδευτικών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 
θετικότατη άποψη. 
Στoν πίνακα 105, εµφανίζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των απαντήσεων των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα Π.Ε. σε καθένα/µία από τους φορείς/διαδικασίες άτυπης Π.Ε. 
Στη δεξιά πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται και οι τιµές που προέκυψαν 
από τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι µόνον σε 2 από τους 14 
φορείς/διαδικασίες που αφορούν την συνεισφορά τους στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
των µέσων όρων µεταξύ των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών του δείγµατος. Και στις 2 περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών 
διαφορών, οι µέσοι όροι των απαντήσεων των µη συµµετεχόντων είναι 
υψηλότεροι από τους αντίστοιχους µέσους όρους των συµµετεχόντων. 
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Πίνακας 105. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των 
συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα Π.Ε σε καθένα/µία από τους 
φορείς/διαδικασίες Π.Ε. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 
των διαφορών των µέσων όρων.  

Φορείς/∆ιαδικασίες: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Συζητήσεις στην 
οικογένεια. 

4,50 0,73 4,43 0,78 -0,642 0,517 

Εθνικές-διεθνείς 
περιβαλλοντικές 

οργανώσεις 
4,38 0,82 4,55 0,78 1,406 0,161 

Τηλεόραση 4,37 0,81 4,59 0,74 1,887 0,061 

Κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

4,35 0,82 4,24 1,01 -0,743 0,459 

∆ιαδίκτυο 4,33 0,75 4,61 0,59 2,695* 0,008 

Τοπικές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

4,32 0,89 4,43 0,79 0,873 0,384 

Μουσεία φυσικής 
ιστορίας, ενυδρεία κ.λπ. 

4,31 0,75 4,45 0,72 1,228 0,221 

Εφηµερίδες 4,24 0,76 4,44 0,66 1,876 0,062 

Συζητήσεις µε φίλες/ους 
σας 

4,18 0,83 4,18 0,83 0,001 0,999 

Γραφείο περιβαλλοντικής 
επαίδευσης 

4,10 0,87 4,20 1,00 0,681 0,497 

Συζητήσεις µε 
συναδέλφους σας 

4,06 0,76 4,07 0,89 0,059* 0,953 

Περιοδικά 4,01 0,80 4,29 0,80 2,265 0,025 

Βιβλιοθήκες 3,88 0,97 3,97 0,97 0,635 0,526 

Σύλλογοι διδασκόντων 3,79 1,00 3,85 1,04 0,395 0,693 

Κλίµακα 4,18 ,50 4,30 ,54 1,369 0,173 
 

*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s 
test, για τον έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των 
διασπορών (p<.05) µε συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της 
διoρθωµένης τιµής t. 

 
Στον φορέα «διαδίκτυο» ο µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες βρέθηκε 

4,61 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους συµµετέχοντες είναι 4,33 
(p=,008<0,05). Για φορέα «περιοδικά» ο µέσος όρος για τους µη 
συµµετέχοντες βρέθηκε 4,29 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους 
συµµετέχοντες είναι 4,01 (p=0,001<0,025). Η επίδραση της συµµετοχής των 
εκπαιδευτικών σε προγράµµατα µη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
του σχολείου, δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t=1,369, df=160, p 
>0,005). 
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Πίνακας 106. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ανδρών και γυναικών 
εκπαιδευτικών αναφορικά µε φορείς/διαδικασίες 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Φορείς/∆ιαδικασίες: 
Άνδρες Γυναίκες 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Εφηµερίδες 4,21 ,69 4,45 ,69 -2,216 ,028 

Τηλεόραση 4,34 ,79 4,59 ,74 -2,158 ,032 

∆ιαδίκτυο 4,30 ,72 4,61 ,60 -2,906 ,004* 

Βιβλιοθήκες 3,70 1,04 4,07 ,89 -2,453 ,015 

Τοπικές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

4,16 ,97 4,51 ,69 -2,561 ,012* 

Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

4,20 ,93 4,65 ,64 -3,532 ,001* 

Μουσεία φυσικής ιστορίας, 
ενυδρεία κ.λπ. 

4,23 ,75 4,50 ,70 -2,409 ,017 

Γραφείο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

3,82 1,05 4,36 ,81 -3,803 ,000 

Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

3,95 1,09 4,48 ,76 -3,539 ,001* 
 

*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 

 
Από το πίνακα 106, φαίνεται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αξιολογούν 

θετικότερα όλους τους φορείς µη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, αναφορικά µε τη συνεισφορά των δράσεων τους στην επίλυση 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των έξι οµάδων των εκπαιδευτικών (έτη εκπαιδευτικής 
προυπηρεσίας/κατεύθυνση σπουδών), που δηµιουργήθηκαν µε την 
διβηµατική ανάλυση συστάδων, όσον αφορά τους/στις Φορείς/διαδικασίες 
πραγµατοποιήθηκε η παραµετρική διαδικασία Anova-One Way και η 
απαραµετρική διαδικασία Kruskall-Wallis 
Η παραµετρική διαδικασία (µέθοδος Sceffe, Tamhane), έδωσε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές για τα περιοδικά (F=2,425,df=5, p=0,038) και στις 
συζητήσεις στην οικογένεια (F=2,890, df=5, p=0,016). 
Στoν πίνακα 107, εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 107, προκύπτει ότι σε 3 από τους 13 

Φορείς/∆ιαδικασίες, εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µέσων 
κατάταξης µεταξύ των δυο οµάδων εκπαιδευτικών του δείγµατος. Οι 
εκπαιδευτικοί της 5ης συστάδας κατέχουν την πρώτη θέση µεταξύ των οµάδων 
στους συγκεκριµένους φορείς/διαδικασίες. 
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Πίνακας 107. Μέσοι κατάταξης των έξι οµάδων των εκπαιδευτικών σε φορείς/διαδικασίες Π.Ε. Έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων.  
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Πίνακας 108. Κατανοµή των απαντήσεων των γονέων όσον αφορά τη συνεισφορά φορέων/ διαδικασιών σε δράσεις 

επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων.  
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Στον πίνακα 108, εµφανίζεται, για καθένα από τους φορείς και καθεµία 
από τις διαδικασίες που αφορούν τη συνεισφορά φορέων / διαδικασιών σε 
δράσεις επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων, η κατανοµή των 
απαντήσεων των 125 γονέων του δείγµατος. Από την γενικότερη εξέταση των 
στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι γενικά οι γονείς του δείγµατος, 
ανταποκρίθηκαν µε τις απαντήσεις τους, στην ιεράρχηση των φορέων / 
διαδικασιών και µόνο ένα µικρό ποσοστό (0,0% έως 1,6%) απέφυγε να 
απαντήσει σε κάποια από αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 
γονείς επιθυµούν να πάρουν θέση απέναντι στους φορείς / διαδικασίες. Οι 
γονείς του δείγµατος αξιολογούν των ½ των φορέων / διαδικασιών από αρκετά 
σηµαντικούς έως πάρα πολύ σηµαντικούς. Για τους άλλους µισούς 
φορείς/διαδικασίες, διατηρούν από ουδέτερη στάση έως εκφράζουν την 
µερική συµφωνία τους για την συνεισφορά τους. Ειδικότερα, από τη µελέτη 
του µ.ό. φορέων / διαδικασιών, πρώτη θέση στην ιεράρχησή τους έχουν τα 
Μουσεία φυσικής ιστορίας, ενυδρεία µε (µ.ό.= 4,30 και τ.α.= 0,97). 
Ακολουθεί το διαδίκτυο µε (µ.ό.= 4,12 και τ.α.= 1,06) και στην συνέχεια οι 
Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις µε (µ.ό.=4,00 και τ.α.=1,18). 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O. =3,76 , 
∆µ. =3,84 και ∆σπ. =4,15) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε συνολικά ότι, 
σε σχέση µε την χρησιµότητα των φορέων/διαδικασιών στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή τάση για 
απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των γονέων, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε θετική άποψη. 
Στo πίνακα 109, εµφανίζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

απαντήσεων των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα Π.Ε. σε καθένα/µία από τους φορείς/διαδικασίες σε δράσεις 
επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα 
παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 
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Πίνακας 109. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των 
συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων γονέων σε 
προγράµµατα Π.Ε σε καθένα/µία από τους φορείς / 
διαδικασίες σε δράσεις επίλυσης περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των µέσων όρων. 

Φορείς/∆ιαδικασίες: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Εφηµερίδες 3,86 0,88 3,61 0,98 -1,465 0,146 

Περιοδικά 3,62 0,97 3,41 1,02 -1,174 0,243 

Τηλεόραση 3,76 1,28 3,99 1,08 1,081 0,282 

∆ιαδίκτυο 4,00 1,16 4,20 0,99 1,041 0,300 

Βιβλιοθήκες 3,62 1,14 3,56 1,27 -0,261 0,795 

Συζητήσεις µε συναδέλφους σας 3,86 1,09 3,50 1,24 -1,663 0,099 

Συζητήσεις στην οικογένεια 3,54 1,16 3,23 1,29 -1,382 0,169 

Συζητήσεις µε φίλες/ους σας 3,70 1,07 3,05 1,34 -2,848 0,005 

Τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 3,92 0,90 3,68 1,23 -1,204* 0,204 

Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

3,94 1,27 4,05 1,13 0,524 0,601 

Μουσεία φυσικής ιστορίας, ενυδρεία 
κ.λπ. 

4,14 1,18 4,41 0,80 1,419* 0,160 

Σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων 3,80 1,03 3,86 0,93 0,366 0,715 

Σύλλογοι πολιτιστικοί 3,98 1,15 3,92 1,06 -0,308 0,759 

Κλίµακα 3,84 ,55 3,70 ,65 -1,194 0,235 
 

*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 
 
Από τα στοιχεία του πίνακα 109, προκύπτει ότι µόνον σε 1 από τους 13 

φορείς/διαδικασίες που αφορούν την συνεισφορά τους στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
των µέσων όρων µεταξύ των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων γονέων του 
δείγµατος. Στη µια περίπτωση στατιστικά σηµαντικών διαφορών, ο µέσος όρος 
των απαντήσεων των συµµετεχόντων είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο 
µέσο όρο των µη συµµετεχόντων. Στη διαδικασία «Συζητήσεις µε φίλες/ους 
σας» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 3,70 ενώ ο αντίστοιχος 
µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 3,05 (p=,005<0,05). Ως 
σηµαντικότερο φορέα και οι δυο οµάδες, χωρίς την ύπαρξη στατιστικά 
σηµαντικής διαφοράς, θεωρούν το διαδίκτυο µε µ.ο=4,00 και τ.α=1,16 για 
τους συµµετέχοντες και µε µ.ο=4,20 και τ.α=0,99 για τους µη 
συµµετέχοντες. 
Η επίδραση της συµµετοχής των γονέων σε προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων, δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t 
=-1,1941,369, df=118, p > 0,005). Από τον πίνακα 110 φαίνεται µια 
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υπεροχή των γυναικών (έχουν θετικότερη άποψη απο αυτή των ανδρών) 
αναφορικά µε την σηµαντικότητα µόνο αυτών των δύο φορέων. 

Πίνακας 110. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ανδρών και γυναικών 
γονέων αναφορικά µε φορείς / διαδικασίες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των µέσων όρων. 

Φορείς/∆ιαδικασίες: 
Άνδρες Γυναίκες 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Βιβλιοθήκες 3,26 1,38 3,75 1,09 -2,005 ,049* 

Εθνικές-διεθνείς 
περιβαλλοντικές 

οργανώσεις 
3,64 1,41 4,19 1,00 -2,253 ,028* 

 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των πέντε οµάδων γονέων (επάγγελµα/επίπεδο σπουδών), 
που δηµιουργήθηκαν µε την διβηµατική ανάλυση συστάδων, όσον αφορά 
τους/τις φορείς/διαδικασίες, πραγµατοποιήθηκε η παραµετρική διαδικασία 
Anova-One Way και η απαραµετρική διαδικασία Kruskall-Wallis. ∆εν 
εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µέσων κατάταξης µεταξύ 
των πέντε οµάδων των γονέων του δείγµατος. 

9.4. ∆ράσεις των Μ.Μ.Ε. στο πλαίσιο της µη τυπικής & της άτυπης 
Π.Ε. 

Τα αποτελέσµατα τη κατανοµής συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, 
ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των παραµέτρων της άτυπης Π.Ε. - 
Μ.Μ.Ε., για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, 
παρουσιάζονται στον πίνακα 111.  
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Πίνακας 111. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών όσον αφορά τις δράσεις 
των Μ.Μ.Ε., για να είναι χρήσιµα στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

∆ράσεις προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε. 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας 
των προβληµάτων και τις επιπτώσεις 

τους 
253 65,2 133 34,3 2 ,5 

Αναλαµβάνουν δράσεις για την 
επίλυση τους 

200 51,5 186 47,9 2 ,5 

Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε φορά 

189 48,7 197 50,8 2 ,5 

Έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα 162 41,8 224 57,7 2 ,5 
Κάνουν απλή παρουσίαση των 

προβληµάτων 
113 29,1 273 70,4 2 ,5 

Είναι ευνόητα για τους περισσοτέρους 88 22,7 298 76,8 2 ,5 
Παρουσιάζουν συχνά το ίδιο θέµα 76 19,6 310 79,9 2 ,5 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 111 προκύπτει ότι οι µαθητές επέλεξαν ως 

τρείς πρώτες χρήσιµες δράσεις για την επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων: την δράση «Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας των 
προβληµάτων και τις επιπτώσεις τους» 253 (ή ποσοστό 65,2%), 
«Αναλαµβάνουν δράσεις για την επίλυση τους» 200 (ή ποσοστό 51,5%), και 
«Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της κατάλληλης λύσης κάθε φορά» 189 (ή 
ποσοστό 48,7%). 
Στο πίνακα 112, εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και των µη συµµετεχόντων µαθητών του δείγµατος σε καθεµιά από τις 
δράσεις των προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε., για να είναι χρήσιµα στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
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Πίνακας 112. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθεµιά από τις δράσεις των προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
κατανοµών. 

∆ράσεις προγραµµάτων 
των Μ.Μ.Ε. 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2  p  

Αναδεικνύουν τα αίτια 
δηµιουργίας των 
προβληµάτων και τις 
επιπτώσεις τους 

68,5 31,5 63,3 36,7 1,114 0,331 

Αναλαµβάνουν δράσεις 
για την επίλυση τους 

55,4 44,6 49,1 50,9 1,496 0,258 

Γίνεται διάλογος για 
εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε 
φορά . 

51,2 48,8 47,2 52,8 0,590 0,473 

Έχουν σχέση µε την 
καθηµερινότητα . 

38,1 61,9 45,0 55,0 1,833 0,179 

Κάνουν απλή 
παρουσίαση των 
προβληµάτων . 

24,4 75,6 33,0 67,0 3,407 0,072 

Είναι ευνόητα για τους 
περισσοτέρους 

22,6 77,4 22,9 77,1 0,005 1,000 

Παρουσιάζουν συχνά το 
ίδιο θέµα 

18,5 81,5 20,6 79,4 0,288 0,608 

 
Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών 

διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές και των δυο οµάδων δεν διαφοροποιούνται, σε 
στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε καµιά από τις δράσεις. Αναλυτικότερα οι 
συµµετέχοντες και οι µη συµµετέχοντες µαθητές επέλεξαν ως σηµαντικότερη 
δράση «Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας των προβληµάτων και τις 
επιπτώσεις τους» µε ποσοστά 68,5% και 63,3% αντίστοιχα. Επίσης 
«Αναλαµβάνουν δράσεις για την επίλυση τους» µε ποσοστά 55,4% και 49,1% 
αντίστοιχα και «Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της κατάλληλης λύσης κάθε 
φορά» µε ποσοστά 51,2% και 47,2%. Υπάρχει εποµένως µια υπεροχή των 
συµµετεχόντων στις τρείς πρώτες δράσεις , η οποία όµως δεν είναι στατιστικά 
σηµαντική. 
Στο πίνακα 113, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών 

του δείγµατος, ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των δράσεων των 
προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε. για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 
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Πίνακας 113. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις 
δράσεις των Μ.Μ.Ε. για να είναι χρήσιµες στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 113, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν 

ως τρείς πρώτες χρήσιµες δράσεις για την επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων: την δράση «Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας των 
προβληµάτων και τις επιπτώσεις τους» 133 (ή ποσοστό 71,5%), «Έχουν σχέση 
µε την καθηµερινότητα» 104 (ή ποσοστό 55,9%), και «Αναλαµβάνουν δράσεις 
για την επίλυση τους» 98 (ή ποσοστό 52,7%). 
Στο πίνακα 114, εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και των µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγµατος σε καθεµιά από τις 
δράσεις των προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε., για να είναι χρήσιµα στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Πίνακας 114. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε., 
αναφορικά µε καθεµιά από τις δράσεις των προγραµµάτων 
των Μ.Μ.Ε. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των κατανοµών. 

∆ράσεις προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε. 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας 
των προβληµάτων και τις επιπτώσεις 
τους 

133 71,5 50 26,9 3 1,6 

Έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα 104 55,9 79 42,5 3 1,6 
Αναλαµβάνουν δράσεις για την 
επίλυση τους 

98 52,7 85 45,7 3 1,6 

Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε φορά 

88 47,3 95 51,1 3 1,6 

Είναι ευνόητα για τους περισσοτέρους 41 22,0 142 76,3 3 1,6 
Κάνουν απλή παρουσίαση των 
προβληµάτων 

34 18,3 149 80,1 3 1,6 

Παρουσιάζουν συχνά το ίδιο θέµα 29 15,6 154 82,8 3 1,6 

∆ράσεις προγραµµάτων 
των Μ.Μ.Ε. 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2 p 

Αναδεικνύουν τα αίτια 
δηµιουργίας των 

προβληµάτων και τις 
επιπτώσεις τους 

67,1 32,9 76,1 23,9 1,787 0,235 

Γίνεται διάλογος για 
εξεύρεση της 

κατάλληλης λύσης κάθε 
φορά . 

58,9 41,1 40,4 59,6 6,021 0,016 

Έχουν σχέση µε την 56,2 43,8 57,8 42,2 0,048 0,879 
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Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών 

διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί και των δυο οµάδων διαφοροποιούνται, σε 
στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε µια µόνον από τις επτά δράσεις. 
Αναλυτικότερα οι συµµετέχοντες και οι µη συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί 
επέλεξαν την δράση «Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της κατάλληλης λύσης 
κάθε φορά» µε ποσοστά 58,9% και 40,4%, η οποία είναι και στατιστικά 
σηµαντική. Επίσης επέλεξαν ως σηµαντικότερη δράση «Αναδεικνύουν τα αίτια 
δηµιουργίας των προβληµάτων και τις επιπτώσεις τους» µε ποσοστά 67,1% 
και 76,1% για συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες αντίστοιχα. Επίσης 
«Έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα» µε ποσοστά 56,2% και 57,8% για 
συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες αντίστοιχα. Υπάρχει εποµένως µια 
υπεροχή των µη συµµετεχόντων στη πρώτη και την τρίτη δράση. 
Στο πίνακα 115, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του 

δείγµατος, ανάλογα µε τον βαθµό σηµαντικότητας των δράσεων των 
προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε. για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

Πίνακας 115. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων όσον αφορά τις δράσεις των 
Μ.Μ.Ε. για να είναι χρήσιµες στην επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 115, προκύπτει ότι οι γονείς επέλεξαν ως 

τρείς πρώτες χρήσιµες δράσεις για την επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων: την δράση «Έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα» 44 γονείς (ή 
ποσοστό 35,2%), «Είναι ευνόητα για τους περισσότερους» 30 γονείς (ή 
ποσοστό 24,0%) και «Παρουσιάζουν συχνά το ίδιο θέµα» 26 γονείς (ή ποσοστό 

καθηµερινότητα . 
Αναλαµβάνουν δράσεις 
για την επίλυση τους 

49,3 50,7 56,0 44,0 0,776 0,449 

Κάνουν απλή 
παρουσίαση των 
προβληµάτων . 

23,3 76,7 15,6 84,4 1,702 0,244 

Παρουσιάζουν συχνά το 
ίδιο θέµα 

16,4 83,6 15,6 84,4 0,023 1,000 

Είναι ευνόητα για τους 
περισσοτέρους 

15,1 84,9 27,5 72,5 3,886 0,069 

∆ράσεις προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε. 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα . 44 35,2 80 64,0 1 ,8 
Είναι ευνόητα για τους περισσοτέρους 30 24,0 94 75,2 1 ,8 
Παρουσιάζουν συχνά το ίδιο θέµα 26 20,8 98 78,4 1 ,8 
Κάνουν απλή παρουσίαση των 

προβληµάτων 
32 25,6 92 73,6 1 ,8 

Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας των 
προβληµάτων και τις επιπτώσεις τους 

77 61,6 47 37,6 1 ,8 

Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε φορά 

70 56,0 54 43,2 1 ,8 

Αναλαµβάνουν δράσεις για την επίλυση 
τους 

71 56,8 53 42,4 1 ,8 
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20,8%). 
Στο πίνακα 116, εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και των µη συµµετεχόντων γονέων του δείγµατος σε καθεµιά από τις δράσεις 
των προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε., για να είναι χρήσιµα. στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Πίνακας 116. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθεµιά από τις δράσεις των προγραµµάτων των Μ.Μ.Ε. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
κατανοµών. 

 
Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών 

διαπιστώθηκε ότι οι γονείς και των δυο οµάδων δεν διαφοροποιούνται, σε 
στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε καµιά από τις επτά δράσεις. Από τα 
περιγραφικά µέτρα προκύπτει ότι, οι συµµετέχοντες και γονείς επέλεξαν ως 
σηµαντικότερη την δράση«Αναλαµβάνουν δράσεις για την επίλυση τους» µε 
ποσοστό 66,0% και αντίστοιχα οι µη συµµετέχοντες την δράση 
«Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας των προβληµάτων και τις επιπτώσεις 
τους» µε ποσοστό 66,2%. Ως δεύτερη σηµαντική δράση οι συµµετέχοντες 
θεωρούν τις δράσεις «Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας των προβληµάτων 
και τις επιπτώσεις τους» και «Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της κατάλληλης 
λύσης κάθε φορά» µε ποσοστό 56,0%. Αντίστοιχα οι µη συµµετέχοντες 
θεωρούν ως δεύτερη σηµαντική δράση «Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε φορά» µε ποσοστό 56,8% και ακολουθεί 
«Αναλαµβάνουν δράσεις για την επίλυση τους» µε ποσοστό 51,4%. 

∆ράσεις προγραµµάτων 
των Μ.Μ.Ε. 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2  p  

Αναλαµβάνουν δράσεις 
για την επίλυση τους 

66,0 34,0 51,4 48,6 2,616 0,139 

Αναδεικνύουν τα αίτια 
δηµιουργίας των 

προβληµάτων και τις 
επιπτώσεις τους 

56,0 44,0 66,2 33,8 1,323 0,264 

Γίνεται διάλογος για 
εξεύρεση της 

κατάλληλης λύσης κάθε 
φορά . 

56,0 44, 56,8 43,2 0,007 1,000 

Έχουν σχέση µε την 
καθηµερινότητα . 

36,0 64,0 35,1 64,9 0,010 1,000 

Είναι ευνόητα για τους 
περισσοτέρους 

22,0 78,0 25,7 74,3 0,220 0,675 

Παρουσιάζουν συχνά το 
ίδιο θέµα 

22,0 78,0 20,3 79,7 0,054 0,826 

Κάνουν απλή 
παρουσίαση των 
προβληµάτων . 

18,0 82,0 31,1 68,9 2,667 0,143 
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10.1. Στάση για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Στον πίνακα 117, εµφανίζεται, για καθεµία από τις σκέψεις, η κατανοµή 
συχνοτήτων των 388 µαθητών του δείγµατος. Από τη γενικότερη εξέταση των 
στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι οι µαθητές του δείγµατος, 
ανταποκρίθηκαν µε τις απαντήσεις τους, στην ιεράρχηση των σκέψεων και 
µόνο ένα µικρό ποσοστό (0,0% έως 2,1%) απέφυγε να απαντήσει σε κάποια 
από αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές επιθυµούν να 
πάρουν θέση απέναντι στις σκέψεις. Οι µαθητές του δείγµατος αξιολογούν το 
1/2 των σκέψεων από αρκετά σηµαντικές έως πάρα πολύ σηµαντικές. Η 
στάση των µαθητών για τις υπόλοιπες χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα έως 
µερική συµφωνία. Ειδικότερα, από τη µελέτη του µ.ό. φορέων / διαδικασιών, 
πρώτη θέση στην ιεράρχησή τους έχουν «Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων» µε (µ.ό.=3,34 και τ.α.=0,08). 
∆εύτερη σε σηµαντικότητα είναι «Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την συνεχή 
και αυξανόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος» µε (µ.ό.=3,13 και 
τ.α.=0,98). Ακολουθεί «Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω καθηµερινές συνήθειες 
για να αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα» µε (µ.ό.=4,25 και 
τ.α.=0,96). Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι µαθητές δεν θεωρούν ότι «∆ιαθέτω τις 
απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων» µε (µ.ό.=2,03 και τ.α.=1,07). 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O. 

=2,78, ∆µ. =2,88 και ∆σπ. =3,00) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε 
συνολικά ότι, σε σχέση µε την συνολική στάση των µαθητών στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή τάση για 
απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των µαθητών, ο 
οποίος αντιστοιχεί σε θετική στάση. 
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Πίνακας 117. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών όσον αφορά τις σκέψεις. 
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Στoν πίνακα 118, εµφανίζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 
των των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα 
Π.Ε. σε καθεµιά από τις σκέψεις. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα 
παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι σε 4 από τους 9 σκέψεις, 

εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µέσων όρων µεταξύ των 
συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων µαθητών του δείγµατος. Και στις 4 
περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών διαφορών, οι µέσοι όροι των απαντήσεων 
των συµµετεχόντων είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους µέσους όρους µη 
συµµετεχόντων. Στη σκέψη «Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες 
βρέθηκε 3,46 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 
3,25 (p=,0016<0,05). Για την σκέψη «Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω 
καθηµερινές συνήθειες για να αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 3,29 ενώ ο 
αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 2,98 
(p=0,003<0,05). Για την σκέψη «Ανεξάρτητα το τι κάνουν οι άλλοι, εγώ 
προσπαθώ συνεχώς να συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο περιβάλλον» ο µέσος 
όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 3,23 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για 
τους µη συµµετέχοντες είναι 2,97 (p=0,007<0,05).Για την σκέψη «Αντιδρώ σε 
εκείνους που συναντώ να ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. χτίζουν αυθαίρετα, 
κόβουν δένδρα, πετούν σκουπίδια κ.λπ.» ο µέσος όρος για τους 
συµµετέχοντες βρέθηκε 3,16 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη 
συµµετέχοντες είναι 2,83 (p=0,003<0,05).  
Η επίδραση της συµµετοχής των µαθητών σε προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t 
= -3,198, df = 373, p < 0,005). 

Πίνακας 118. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συµµετεχόντων και µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε σε καθεµία 
από τις σκέψεις. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των µέσων όρων. 

Σκέψεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων 
3,46 0,74 3,25 0,96 -2,430* 0,016 

Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω 
καθηµερινές συνήθειες για να 

αντιµετωπισθούν τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

3,29 0,89 2,98 1,06 -3,039 0,003 

Ανεξάρτητα το τι κάνουν οι άλλοι, 
εγώ προσπαθώ συνεχώς να 

συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο 
περιβάλλον 

3,23 0,880 2,97 1,02 -2,703 0,007 

Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την 
συνεχή και αυξανόµενη 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος 
3,19 0,92 3,08 1,02 -1,117 0,265 
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Σκέψεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Αντιδρώ σε εκείνους που συναντώ 
να ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. 
χτίζουν αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, 

πετούν σκουπίδια κ.λπ. 

3,16 0,98 2,83 1,11 -2,986 0,003 

Προσπαθώ να πείσω τους άλλους 
ότι το περιβάλλον είναι υπέρτατη 

αξία. 
3,13 0,93 2,96 1,07 -1,600 0,110 

Προσπαθώ να πείσω τους φίλους 
µου και άλλους ανθρώπους να 

παίρνουν µέρος σε 
δενδροφυτεύσεις, προγράµµατα 

ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών 

2,50 1,06 2,25 1,35 -2,030* 0,043 

∆ιαθέτω τις απαραίτητες 
γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνω 

δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων 

2,13 1,06 1,94 1,07 -1,702 0,090 

Νοιώθω τύψεις για την µέχρι 
σήµερα συµπεριφορά µου απέναντι 

στο περιβάλλον. 
1,92 1,10 2,06 1,20 1,238* 

0,217 
 

Κλίµακα 2,89 ,51 2,70 ,63 -3,198* 0,001 

 
*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 
 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των οµάδων µαθητών, που δεν συµµετείχαν ή συµµετείχαν 
σε διαφορετικό αριθµό προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 
σχολείου, πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία Kruskal Wallis. 
Στoν πίνακα 119, εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Πίνακας 119. Μέσοι κατάταξης των τριών οµάδων των µαθητών σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
οµάδων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
X2 p 

Μή συµµετοχή 210 172,98 

11,387 ,003 Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

150 203,18 

Συµµετοχή σε >3 προγράµµατα 15 246,47 
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Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου κατάταξης των 
µαθητών χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου. και των µαθητών µε ένα έως δύο έτη και πάνω 
από τρεία συµµετοχής. Μετά την πραγµατοποίηση της ανάλυσης 
διακύµανσης, (One Way Analysis of Variance), στoν πίνακα 121 
εµφανίζονται περιγραφικά µέτρα των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 
προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε. 
Στη δεξιά πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν από 
τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. Στην 
κάτω µέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ανθεκτικών 
ελέγχων. Στον πίνακα 121 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πολλαπλών 
συγκρίσεων. 

Πίνακας 120. Περιγραφικά των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 
προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων µαθητών σε 
προγράµµατα Π.Ε του σχολείου. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

N µ.o. τ.α Ελάχιστο Μέγιστο F p 

Μή συµµετοχή 210 2,70 ,63 ,56 3,89 

6,187 0,002 
Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

150 2,87 ,51 1,22 3,78 

Συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα 

15 3,10 ,40 2,33 3,78 

Έλεγχος 
ισότητας 
των µέσων 

Welch 
8,061 

df1 =2 df2=41,644 p=,001 

Brown-
Forsythe 

8,477 
df1 =2 df2=117,113 p=,000 
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Πίνακας 121. Πολλαπλές συγκρίσεις των µέσων όρων συµµετοχής των 
µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου. 

Μέθοδοι Συµµετοχή p. 

Scheffe 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,022 

>3 προγράµµατα ,036 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,022 

>3 προγράµµατα ,348 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,036 

1-2 προγράµµατα ,348 

Tamhane 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,014 

>3 προγράµµατα ,006 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,014 

>3 προγράµµατα ,159 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,006 

1-2 προγράµµατα ,159 
 

*. Η διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 

 
Το πρώτο διάζωµα του πίνακα 121, αφορά τη µέθοδο Scheffe. Σύµφωνα 

µε αυτή τη µέθοδο τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η µη συµµετοχή των 
µαθητών σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδεσης του σχολείου µε την 
συµµετοχή σε 1-2 και >3 προγράµµατα, εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική 
διαφορά, (0,22 και 0,036 <0,05). Η συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα µε την 
συµµετοχή σε >3 προγράµµατα δεν εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική 
διαφορά, (0,348 > 0,05). Το δεύτερο διάζωµα του πίνακα αφορά τη µέθοδο 
Tamhane. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η µη 
συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδεσης του 
σχολείου µε την συµµετοχή σε 1-2 και >3 προγράµµατα, εµφανίζουν 
στατιστικά σηµαντική διαφορά , (0,14 και 0,006 <0,05). Η συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα µε την συµµετοχή σε >3 προγράµµατα δεν εµφανίζουν 
στατιστικά σηµαντική διαφορά, (0,159 > 0,05). Παρατηρούµε ότι και οι δύο 
µέθοδοι ανιχνεύουν τις ίδιες στατιστικά σηµαντικές ή µη διαφορές. Τα 
αποτελέσµατα επίσης συµπίπτουν και µε την απαραµετρική διαδικασία 
Kruskal Wallis. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των δυο οµάδων µαθητών, που δηµιουργήθηκαν µε την 
διβηµατική ανάλυση συστάδων, όσον αφορά τη στάση, πραγµατοποιήθηκε η 
παραµετρική διαδικασία t-test και η απαραµετρική διαδικασία Mann-
Whitney U. Η παραµετρική διαδικασία έδωσε στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές για τις σκέψεις «Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα συµπεριφορά 
µου απέναντι στο περιβάλλον» (t=-3,016, df=366, p=0,003)και «Αντιδρώ σε 
εκείνους που συναντώ να ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. χτίζουν αυθαίρετα, 
κόβουν δένδρα, πετούν σκουπίδια κ.λπ.» (t=2,458, df=347,958, p=0,014) 
Στoν πίνακα 122 εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. Από τα στοιχεία του πίνακα 122, 
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προκύπτει ότι σε 2 από τους 9 σκέψεις, εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές των µέσων κατάταξης µεταξύ των δυο οµάδων µαθητών του 
δείγµατος. Στη σκέψη «Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα συµπεριφορά 
µου απέναντι στο περιβάλλον» ο µέσος κατάταξης για την πρώτη συστάδα 
είναι 168,19, ενώ ο αντίστοιχος µέσος κατάταξης για την δεύτερη συστάδα 
είναι 200,12 (p=,003<0,05). Για την σκέψη «Αντιδρώ σε εκείνους που 
συναντώ να ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. χτίζουν αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, 
πετούν σκουπίδια κ.λπ.» ο µέσος κατάταξης για την πρώτη συστάδα βρέθηκε 
191,40 ενώ ο αντίστοιχος µέσος κατάταξης για τη δεύτερη συστάδα είναι 
169,84 (p=0,037<0,05).  

Πίνακας 122. Μέσοι όροι των δύο οµάδων των µαθητών στις σκέψεις. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των δύο 
οµάδων. 

Σκέψεις: 

Συστάδα 1 
(επάγγελµα/επίπεδο 
σπουδών γονέων) 

Συστάδα 2 
(επάγγελµα/επίπεδο 
σπουδών γονέων) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
N 

Μέσοι 
κατάταξης 

X2 

Mann-
Whitney U 

p 

Νοιώθω τύψεις για 
την µέχρι σήµερα 
συµπεριφορά µου 

απέναντι στο 
περιβάλλον 

180 168,19 188 200,12 13984,000 ,003* 

Αντιδρώ σε εκείνους 
που συναντώ να 
ρυπαίνουν το 

περιβάλλον π.χ. 
χτίζουν αυθαίρετα, 
κόβουν δένδρα, 
πετούν σκουπίδια 

κ.λπ. 

178 191,40 182 169,84 14258,000 ,037* 

 

*p<,005 

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υφίστανται διαφορές µεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών σε σχέση µε την στάση, πραγµατοποιήθηκε η παραµερική 
διαδικασία t-test και η απαραµετρική διαδικασία Mann-Whitney U. Από την 
παραµετρική διαδικασία (πίνακας 122), προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική διαφορά, των µέσων όρων των 2/3 των σκέψεων, µεταξύ των 
αγοριών-κοριτσιών του δείγµατος. Τα κορίτσια, µπορούν να χαρακτηριστούν 
ότι έχουν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική στάση από εκείνη των αγοριών 
χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι και η στάση των αγοριών δεν είναι 
φιλοπεριβαλλοντική. 
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Πίνακας 123. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αγοριών και των 
κοριτσιών µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε σε καθεµία από τις 
σκέψεις. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών 
των µέσων όρων. 

Σκέψεις: 
Αγόρια Κορίτσια 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την 
συνεχή και αυξανόµενη υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος. 
2,98 1,09 3,22 ,89 -2,302 ,022 

Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα 
συµπεριφορά µου απέναντι στο 

περιβάλλον. 
2,00 1,18 2,00 1,14 ,021 ,983 

Αντιδρώ σε εκείνους που συναντώ να 
ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. χτίζουν 
αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, πετούν 

σκουπίδια κ.λπ. 

2,87 1,14 3,04 1,01 -1,568 ,118 

Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου 
και άλλους ανθρώπους να παίρνουν 

µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, 

καθαρισµούς ακτών. 

2,20 1,29 2,46 1,20 -1,983 ,048 

Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι 
το περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία. 

2,88 1,09 3,12 ,96 -2,299 ,022 

Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. 
3,16 ,94 3,45 ,82 

-
2,992* 

,003 

Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω 
καθηµερινές συνήθειες για να 

αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 

2,82 1,07 3,29 ,91 -4,608 ,000 

Ανεξάρτητα απο το τι κάνουν οι άλλοι, 
εγώ προσπαθώ συνεχώς να 

συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο 
περιβάλλον. 

2,92 1,03 3,18 ,86 -2,642 ,009 

∆ιαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις 2,06 1,08 2,01 1,06 ,433 ,665 
 

*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 
 

Από τη µη παραµετρική διαδικασία, προέκυψε επισης ότι υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφορά, των µέσων όρων των σκέψεων, µεταξύ των 
αγοριών-κοριτσιών του δείγµατος. Η µόνη διαφοροποίηση, σε σχέση µε την 
παραµετρική διαδικασία, είναι στη σκέψη «Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την 
συνεχή και αυξανόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος», όπου έδειξε µη 
στατιστικά σηµαντική διαφορά. Γενικά σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της 
απαραµετρικής διαδικασίας,τα κορίτσια, µπορούν να χαρακτηριστούν ότι 
έχουν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική στάση από εκείνη των αγοριών, χωρίς 
βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι και η στάση των αγοριών δεν είναι 
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φιλοπεριβαλλοντική. 

Πίνακας 124. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών όσον αφορά την αντίδραση 
τους, όταν συναντούν εκείνους που ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

 
Στον πίνακα 124 παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του 

δείγµατος, όσον αφορά την αντίδραση τους, όταν συναντούν εκείνους που 
ρυπαίνουν το περιβάλλον. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι 220 
µαθητές ή το 56,7% των συµµετεχόντων επέλεξαν την αποδοκιµασία ως το 
σηµαντικότερο τρόπο αντίδρασης, το 32,0% των µαθητών επέλεξαν την 
επίπληξη και το 7,5% την καταγγελία ως δευτερεύων και τριτεύων τρόπο 
αντίδρασης αντίστοιχα. Το µικρότερο ποσοστό (0,8%) συγκεντρώνουν οι 
απαντήσεις που αναφέρουν όλους τους τρόπους αντίδρασης. 
Στον πίνακα 125 εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και µη συµµετεχόντων µαθητών του δείγµατος σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε καθένα από τους τρόπους αντίδρασης. 

Πίνακας 125. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε., όσον αφορά 
την αντίδραση τους, όταν συναντούν εκείνους που ρυπαίνουν 
το περιβάλλον. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των κατανοµών. 

Τρόποι αντίδρασης . 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(

%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2  p  

Αποδοκιµάζω 59,4 40,6 56,5 43,5 0,325 0,601 
Επιπλήττω 31,5 68,5 33,3 66,7 0,141 0,741 
Καταγγέλλω 6,1 93,9 8,8 91,2 0,996 0,338 
Αποδοκιµάζω 
Επιπλήττω 

2,4 97,6 ,5 99,5 2,778 0,171 

Αποδοκιµάζω-
Επιπλήττω-Καταγγέλλω 

,6 99,4 ,9 99,1 0,123 1,000 

 
Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών 

διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές των δυο οµάδων δεν διαφοροποιούνται, σε 
στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε κανένα τρόπο αντίδρασης. Επιλέγουν όµως 
µε την ίδια ακριβώς σειρά σηµαντικότητας τους τρόπους που τους τέθηκαν 
για ιεράρχηση. 

Τρόποι αντίδρασης. 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Αποδοκιµάζω 220 56,7 161 41,5 7 1,8 
Επιπλήττω 124 32,0 257 66,2 7 1,8 
Καταγγέλλω 29 7,5 352 90,7 7 1,8 

Αποδοκιµάζω - Επιπλήττω 5 1,3 376 96,9 7 1,8 
Αποδοκιµάζω - Επιπλήττω 

- Καταγγέλλω 
3 ,8 378 97,4 7 1,8 
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Στον πίνακα 126 εµφανίζεται, για καθεµία από τις σκέψεις, η κατανοµή 
των συχνοτήτων των 186 εκπαιδευτικών του δείγµατος. Από την γενικότερη 
εξέταση των στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι οι µαθητές του δείγµατος, 
ανταποκρίθηκαν µε τις απαντήσεις τους, στην ιεράρχηση των σκέψεων και 
µόνο ένα ποσοστό (1,1% έως 5,4%) απέφυγε να απαντήσει σε κάποια από 
αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να 
πάρουν θέση απέναντι στις σκέψεις. Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος 
αξιολογούν το 1/2 των σκέψεων από αρκετά σηµαντικές έως πάρα πολύ 
σηµαντικές. Η στάση των εκπαιδευτικών για τις υπόλοιπες χαρακτηρίζεται 
από ουδετερότητα έως µερική συµφωνία. Ειδικότερα, από τη µελέτη του µ.ό. 
φορέων / διαδικασιών, πρώτη θέση στην ιεράρχησή τους έχουν «Είναι χρέος 
µου να βοηθήσω στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων» µε 
(µ.ό.=3,66 και τ.α.=0,61). ∆εύτερη σε σηµαντικότητα είναι «Είµαι 
πρόθυµη/ος να αλλάξω καθηµερινές συνήθειες για να αντιµετωπισθούν τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα.» µε (µ.ό.=3,63 και τ.α.=0,64). Ακολουθεί 
«Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι, εγώ προσπαθώ συνεχώς να 
συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο περιβάλλον.» µε (µ.ό.=3,61 και τ.α.= 0,54). 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν ότι «∆ιαθέτω τις 
απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες, για να προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων» µε (µ.ό.=1,79 και τ.α.=1,22). 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O. 

=3,12, ∆µ. =3,22 και ∆σπ. =3,22) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε 
συνολικά ότι, σε σχέση µε την συνολική στάση των εκπαιδευτικών στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή 
τάση για απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των 
µαθητών, ενώ και η διάµεσος µε την δεσπόζουσα τιµή συµπίπτουν. 
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Πίνακας 126. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις σκέψεις.
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Από τα στοιχεία του πίνακα 127, προκύπτει ότι µόνον σε 2 από τους 9 
σκέψεις, εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µέσων όρων µεταξύ 
των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγµατος. Και 
στις 2 περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών διαφορών, οι µέσοι όροι των 
απαντήσεων των συµµετεχόντων είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους 
µέσους όρους µη συµµετεχόντων. Στη σκέψη «Προσπαθώ να πείσω τους 
φίλους µου και άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών» ο µέσος όρος για τους 
συµµετέχοντες βρέθηκε 3,18 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη 
συµµετέχοντες είναι 2,81 (p=0,0027<0,05).Για την σκέψη «∆ιαθέτω τις 
απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες 
βρέθηκε 2,71 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 
2,44 (p=0,036<0,050).  
Η επίδραση της συµµετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, δεν βρέθηκε στατιστικά 
σηµαντική (t =-1,466, df =163, p > 0,005). 

Πίνακας 127. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συµµετεχόντων και µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε. σε 
καθεµία από τις σκέψεις. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 
των διαφορών των µέσων όρων. 

Σκέψεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Ανεξάρτητα το τι κάνουν οι άλλοι, 
εγώ προσπαθώ συνεχώς να 

συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο 
περιβάλλον 

3,65 0,53 3,59 0,54 -0,815 0,416 

Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων 
3,64 0,63 3,67 0,60 0,310 0,757 

Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω 
καθηµερινές συνήθειες για να 

αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 

3,61 0,77 3,64 0,55 0,296 0,768 

Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι 
το περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία. 

3,51 0,86 3,38 0,82 -1,043 0,298 

Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την 
συνεχή και αυξανόµενη υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος 
3,50 0,73 3,52 ,70 0,252 0,801 

Προσπαθώ να πείσω τους φίλους 
µου και άλλους ανθρώπους να 

παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, 

καθαρισµούς ακτών 

3,18 1,02 2,81 1,08 -2,231 0,027 

Αντιδρώ σε εκείνους που συναντώ να 
ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. 

χτίζουν αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, 
πετούν σκουπίδια κ.λπ. 

3,10 0,96 3,05 0,84 -0,373 0,710 
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Σκέψεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

∆ιαθέτω τις απαραίτητες 
γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνω 

δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων 

2,71 0,80 2,44 0,87 -2,117 0,036 

Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα 
συµπεριφορά µου απέναντι στο 

περιβάλλον. 
1,71 1,20 1,85 1,24 0,757 0,450 

Κλίµακα 3,18 ,48 3,08 ,44 -1,466 0,145 
 

*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 
 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των οµάδων εκπαιδευτικών, που δεν συµµετείχαν ή 
συµµετείχαν σε διαφορετικό αριθµό προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου, πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία 
Kruskal Wallis. 
Στoν πίνακα 128, εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Πίνακας 128. Μέσοι κατάταξης των τριών οµάδων των εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
οµάδων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
X2 p 

Μή συµµετοχή 97 77,03 

5,681 ,058 
Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

53 87,22 

Συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα 

15 106,73 

 
Στατιστικά σηµαντική διαφορά δεν βρέθηκε µεταξύ του µέσου κατάταξης 

των εκπαιδευτικών χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου. και των εκπαιδευτικών µε ένα 
έως δύο έτη και πάνω από τρεία συµµετοχής. Μετά την πραγµατοποίηση της 
ανάλυσης διακύµανσης (One Way Analysis of Variance), στoν πίνακα 129 
εµφανίζονται περιγραφικά µέτρα των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 
προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα 
Π.Ε. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται και οι τιµές που 
προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
µέσων όρων. Στην κάτω µέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
των ανθεκτικών ελέγχων. Στον πίνακα 130 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
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των πολλαπλών συγκρίσεων 

Πίνακας 129. Περιγραφικά των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 
προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα Π.Ε του σχολείου.Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

N µ.o. τ.α Ελάχιστο Μέγιστο F p 

Μή συµµετοχή 97 3,08 0,44 1,44 3,89 

1,831 0,163 
Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

53 3,15 0,49 1,11 4,00 

Συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα 

15 3,31 0,39 2,22 3,67 

Έλεγχος 
ισότητας 
των µέσων 

Welch 
2,264 

df1 =2 df2=39,768 p=,117 

Brown-
Forsythe 

1,974 
df1 =2 df2=75,073 p=,146 

 

Πίνακας 130. Πολλαπλές συγκρίσεις των µέσων όρων συµµετοχής των 
εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου. 

Μέθοδοι Συµµετοχή p. 

Scheffe 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,670 

>3 προγράµµατα ,185 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,670 

>3 προγράµµατα ,473 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,185 

1-2 προγράµµατα ,473 

Tamhane 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,777 

>3 προγράµµατα ,136 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,777 

>3 προγράµµατα ,468 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,136 

1-2 προγράµµατα ,468 
 

*. Η διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 

 
Το πρώτο διάζωµα του πίνακα 130 αφορά τη µέθοδο Scheffe, ενώ το 

δεύτερο διάζωµα του πίνακα αφορά τη µέθοδο Tamhane. Σύµφωνα και µε τις 
δύο µεθόδους η µη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου µε την συµµετοχή σε 1-2 και >3 
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προγράµµατα, δεν εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά. Παρατηρούµε 
ότι και οι δύο µέθοδοι δεν ανιχνεύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Τα 
αποτελέσµατα επίσης συµπίπτουν και µε την απαραµετρική διαδικασία 
Kruskal Wallis. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των έξι οµάδων των εκπαιδευτικών, που δηµιουργήθηκαν µε 
την διβηµατική ανάλυση συστάδων, όσον αφορά τις σκέψεις 
πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία Kruskall-Wallis. 
Στoν πίνακα 131,  εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Πίνακας 131. Μέσοι κατάταξης των έξι οµάδων των εκπαιδευτικών σε 
ορισµένες από τις σκέψεις. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Πράξεις 
Συστάδα1 Συστάδα 2 Συστάδα 3 Συστάδα 4 Συστάδα 5 Συστάδα 6 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

Ν µ.ο. Ν µ.ο. Ν µ.ο. Ν µ.ο. Ν µ.ο. Ν µ.ο. X2 p 
**Q1 30 62,10 26 66,42 28 76,43 15 63,90 24 110,67 31 83,56 22,697 ,000 
Q2 31 61,84 27 65,61 29 84,41 17 78,97 25 110,20 32 87,72 24,745 ,000 
Q3 31 67,63 27 67,83 29 78,64 17 75,74 24 101,50 32 92,13 19,609 ,001 
Q4 31 70,87 27 66,96 29 80,14 17 65,24 24 96,75 32 97,50 20,628 ,001 

 

*p<,005 

**Q1=Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου και άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε 
δενδροφυτεύσεις, προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών. Q2 
=Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία. 
Q3=Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Q4=Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω καθηµερινές συνήθειες για να 
αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Από τα στοιχεία του πίνακα 131, 
προκύπτει ότι σε 4 από τους 9 σκέψεις, εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές των µέσων κατάταξης µεταξύ των δυο οµάδων εκπαιδευτικών του 
δείγµατος. Οι εκπαιδευτικοί της 5ης συστάδας κατέχουν την πρώτη θέση µεταξύ 
των οµάδων στις πράξεις Q1, Q2 και Q3, ενώ για την σκέψη Q4 υπερτερούν οι 
εκπαιδευτικοί της συστάδας 5. 
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Πίνακας 132. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ανδρών και των 
γυναικών εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε σε καθεµία 
από τις σκέψεις. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των µέσων όρων. 

Σκέψεις: 
Άνδρες Γυναίκες 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την συνεχή 
και αυξανόµενη υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος. 

 
3,38 

 
,80 

 
3,59 

 
,63 

 
-1,875* 

 
,063 

Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα 
συµπεριφορά µου απέναντι στο 

περιβάλλον. 
1,79 1,15 1,79 1,27 ,003 ,997 

Αντιδρώ σε εκείνους που συναντώ να 
ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. χτίζουν 
αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, πετούν 

σκουπίδια κ.λπ. 

3,07 ,86 3,08 ,91 -,105 ,916 

Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου και 
άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε 

δενδροφυτεύσεις, προγράµµατα 
ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών. 

2,69 1,12 3,12 1,01 -2,616 0,010 

Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το 
περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία. 

3,32 ,84 3,50 ,83 -1,346 ,180 

Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. 
3,52 ,71 3,74 ,53 -2,166* 0,032 

Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω 
καθηµερινές συνήθειες για να 

αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 

3,41 ,73 3,76 ,55 -3,496* 0,001 

Ανεξάρτητα απο το τι κάνουν οι άλλοι, εγώ 
προσπαθώ συνεχώς να συµπεριφέροµαι 

υπεύθυνα στο περιβάλλον. 
3,47 ,58 3,70 ,49 -2,824* 0,005 

∆ιαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις 2,38 ,88 2,65 ,82 -2,055 0,041 

 

*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον έλεγχο της 
οµοιογένειας των διασπορών,  έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε συνέπεια να καταφύγουµε 
στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 
 
Από τα στοιχεία της παραµετρικής διαδικασίας, προκύπτει ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά,στις µισές σκέψεις, των µέσων όρων µεταξύ 
των ανδρών-γυναικών εκπαιδευτικών του δείγµατος. Από τα αποτελέσµατα 
της µη παραµετρικής διαδικασίας, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική διαφορά των µέσων κατάταξης µεταξύ των ανδρών-γυναικών 
εκπαιδευτικών του δείγµατος. Συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της 
παραµετρικής διαδικασίας, οι γυναίκες µπορούν να χαρακτηριστούν ότι 
έχουν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική στάση από εκείνη των ανδρών χωρίς 
βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι και η στάση των ανδρών δεν είναι 
φιλοπεριβαλλοντική. 
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Πίνακας 133. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά την 
αντίδραση τους, όταν συναντούν εκείνους που ρυπαίνουν το 
περιβάλλον. 

 
Στον πίνακα 133, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος, όσον αφορά την αντίδραση τους, όταν 
συναντούν εκείνους που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Από τα στοιχεία του 
πίνακα φαίνεται ότι 105 εκπαιδευτικοί ή το 56,5% των συµµετεχόντων 
επέλεξαν την αποδοκιµασία ως το σηµαντικότερο τρόπο αντίδρασης. Το 
30,6% των µαθητών επέλεξαν την επίπληξη και το 9,7% την καταγγελία ως 
δευτερεύων και τριτεύων τρόπο αντίδρασης. Το µικρότερο ποσοστό (1,6%) 
συγκεντρώνουν οι απαντήσεις που αναφέρουν όλους τους τρόπους 
αντίδρασης. 
Στον πίνακα 134 εµφανίζεται η κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων 

και µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών του δείγµατος σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε καθένα από τρόπους αντίδρασης. 

Πίνακας 134. Κατανοµές των συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε., όσον 
αφορά την αντίδραση τους, όταν συναντούν εκείνους που 
ρυπαίνουν το περιβάλλον. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των κατανοµών. 

Τρόποι 
αντίδρασης 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν επέλεξε 
(%) 

x2 p 

Αποδοκιµάζω 56,9 43,1 61,5 38,5 0,373 0,639 
Επιπλήττω 36,1 63,9 29,8 70,2 0,772 0,415 
Καταγγέλλω 12,5 87,5 8,7 91,3 0,685 0,454 
Αποδοκιµάζω-
Επιπλήττω 

5,6 94,4 1,0 99,0 3,253 0,160 

Επιπλήττω-
Καταγγέλλω 

4,2 95,8 2,9 97,1 0,212 0,690 

Αποδοκιµάζω-
Επιπλήττω-
Καταγγέλλω 

2,8 97,2 1,0 99,0 0,838 0,568 

 
Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών όπως 

παρουσιάζεται στο πίνακα 134, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των δυο 
οµάδων (συµµετέχοντες-µη συµµετέχοντες), δεν διαφοροποιούνται, σε 

Τρόποι αντίδρασης. 
Επέλεξαν ∆εν επέλεξαν 

Εγκατάλειψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Αποδοκιµάζω 105 56,5 161 41,5 7 1,8 
Επιπλήττω 124 30,6 257 66,2 7 1,8 
Καταγγέλλω 29 9,7 352 90,7 7 1,8 

Αποδοκιµάζω - Επιπλήττω 5 1,6 376 96,9 7 1,8 
Αποδοκιµάζω - Επιπλήττω - 

Καταγγέλλω 
3 ,8 378 97,4 7 1,8 
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στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε κανένα τρόπο αντίδρασης. Επιλέγουν όµως 
µε την ίδια σειρά σηµαντικότητας τους τρόπους αντίδρασης που τους τέθηκαν 
για ιεράρχηση. 
Στον πίνακα 135, εµφανίζεται, για καθεµία από τις σκέψεις, η κατανοµή 

συχνοτήτων των 125 γονέων του δείγµατος. Από την γενικότερη εξέταση των 
στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι οι γονείς του δείγµατος, 
ανταποκρίθηκαν µε τις απαντήσεις τους, στην ιεράρχηση των σκέψεων και 
µόνο ένα µικρό ποσοστό (0,8% έως 2,4%) απέφυγε να απαντήσει σε κάποια 
από αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι γονείς επιθυµούν να 
πάρουν θέση απέναντι στις σκέψεις. Οι γονείς του δείγµατος αξιολογούν το 
1/2 των σκέψεων από αρκετά σηµαντικές έως πάρα πολύ σηµαντικές. Η 
στάση των εκπαιδευτικών για τις υπόλοιπες χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα 
έως µερική συµφωνία. Ειδικότερα, από τη µελέτη του µ.ό. 
φορέων/διαδικασιών, πρώτη θέση στην ιεράρχησή τους έχουν «Είναι χρέος 
µου να βοηθήσω στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων» µε 
(µ.ό.=3,39 και τ.α.=0,94). ∆εύτερη σε σηµαντικότητα είναι «Αισθάνοµαι ότι 
κινδυνεύω από την συνεχή και αυξανόµενη  υποβάθµιση του περιβάλλοντος» 
µε (µ.ό.= 3,15 και τ.α.=1,08). Ακολουθεί «Προσπαθώ να πείσω τους άλλους 
ότι το περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία» µε (µ.ό.= 3,18 και τ.α.= 0,98). 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι γονείς δεν θεωρούν ότι «∆ιαθέτω τις απαραίτητες 
γνώσεις / δεξιότητες, για να προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων» µε (µ.ό.=1,90 και τ.α.=1,11). Οι τιµές των 
στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O. =2,81 ∆µ. =2,88 
και ∆σπ. =2,67) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε συνολικά ότι, σε σχέση µε 
την συνολική στάση των γονέων στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή τάση για απόψεις περισσότερο 
θετικές από αυτές του µέσου όρου των γονέων, ο οποίος αντιστοιχεί σε θετική 
στάση. 
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Πίνακας 135. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων όσον αφορά τις σκέψεις. 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 136, προκύπτει ότι µόνον σε 2 από τις 9 
σκέψεις, εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µέσων όρων µεταξύ 
των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων γονέων του δείγµατος. Και στις 2 
περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών διαφορών, οι µέσοι όροι των απαντήσεων 
των συµµετεχόντων είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους µέσους όρους µη 
συµµετεχόντων. Στη σκέψη «Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το 
περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία.» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες 
βρέθηκε 3,40 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 
3,04 (p=0,036<0,05).Για την σκέψη «Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου 
και άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών» ο µέσος όρος για τους 
συµµετέχοντες βρέθηκε 2,98 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη 
συµµετέχοντες είναι 2,50 (p=0,020<0,05). Η επίδραση της συµµετοχής των 
γονέων σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων, δεν βρέθηκε 
στατιστικά σηµαντική (t =-0,913, df=118, p > 0,005). 

Πίνακας 136. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συµµετεχόντων και µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. σε καθεµία από 
τις σκέψεις. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των µέσων όρων. 

Σκέψεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων 
3,54 0,76 3,29 1,04 

-
1,522* 

0,131 

Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το 
περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία. 

3,40 0,83 3,04 1,05 -2,023 0,036 

Ανεξάρτητα το τι κάνουν οι άλλοι, εγώ 
προσπαθώ συνεχώς να συµπεριφέροµαι 

υπεύθυνα στο περιβάλλον 
3,14 0,86 3,00 0,99 -0,813 0,418 

Αντιδρώ σε εκείνους που συναντώ να 
ρυπαίνουν το περιβάλλον π.χ. χτίζουν 
αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, πετούν 

σκουπίδια κ.λπ. 

3,06 0,96 2,92 1,10 -0,741 0,460 

Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω 
καθηµερινές συνήθειες για να 

αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 

2,98 1,08 3,14 0,94 0,721 0,398 

Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την 
συνεχή και αυξανόµενη υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος 
2,98 1,10 3,27 1,06 1,472 0,144 

Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου και 
άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος 
σε δενδροφυτεύσεις, προγράµµατα 
ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών 

2,98 1,00 2,50 1,25 
-

2,365* 
0,020 

Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα 
συµπεριφορά µου απέναντι στο 

περιβάλλον. 
1,94 0,96 2,01 1,15 0,372 0,710 
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∆ιαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις / 
δεξιότητες, για να προτείνω δράσεις 
αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων 

1,80 0,99 1,97 1,19 0,845 0,400 

Κλίµακα 2,86 ,50 2,77 ,59 -0,913 0,363 

 

*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 

 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των οµάδων γονέων, που δεν συµµετείχαν ή συµµετείχαν σε 
διαφορετικό αριθµό προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων, 
πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία Kruskal Wallis. 
Στoν πίνακα 137, εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Πίνακας 137. Μέσοι κατάταξης των τριών οµάδων των γονέων σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων. Έλεγχος 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι  

κατάταξης 
X2 p 

Μή συµµετοχή 70 57,19 

1,537 ,464 Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

39 65,40 

Συµµετοχή σε >3 προγράµµατα 11 64,18 

 
Στατιστικά σηµαντική διαφορά δεν βρέθηκε µεταξύ του µέσου κατάταξης 

των γονέων χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου και των γονέων µε ένα έως δύο 
και πάνω από τρεία προγράµµατα συµµετοχής. Μετά την πραγµατοποίηση 
της ανάλυσης διακύµανσης (One Way Analysis of Variance), στoν πίνακα 
138 εµφανίζονται περιγραφικά µέτρα των συµµετεχόντων σε διαφορετικό 
αριθµό προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα 
Π.Ε.φορέων. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται και οι τιµές που 
προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
µέσων όρων. Στο κάτω µέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
των ανθεκτικών ελέγχων. 

Πίνακας 138. Περιγραφικά των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 
προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων γονέων σε 
προγράµµατα Π.Ε φορέων. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 
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Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

N µ.o. τ.α Ελάχιστο Μέγιστο F p 

Μή συµµετοχή 70 2,77 0,59 1,44 3,89 

0,413 0,662 
Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

39 2,86 0,51 1,56 4,00 

Συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα 

11 2,86 0,47 1,78 3,67 

Έλεγχος 
ισότητας 
των µέσων 

Welch 
,427 

df1 =2 df2=29,353 p=,657 

Brown-
Forsythe 

,485 
df1 =2 df2=52,598 p=,618 

 

Πίνακας 139. Πολλαπλές συγκρίσεις των µέσων όρων συµµετοχής των 
γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων. 

Μέθοδοι Συµµετοχή p. 

Scheffe 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,702 

>3 προγράµµατα ,875 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,702 

>3 προγράµµατα 1,000 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,875 

1-2 προγράµµατα 1,000 

Tamhane 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,773 

>3 προγράµµατα ,918 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,773 

>3 προγράµµατα 1,000 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,918 

1-2 προγράµµατα 1,000 
 

*Η διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 

 
Το πρώτο διάζωµα του πίνακα 139, αφορά τη µέθοδο Scheffe, ενώ το 

δεύτερο διάζωµα του πίνακα αφορά τη µέθοδο Tamhane. Σύµφωνα και µε τις 
δύο µεθόδους η µη συµµετοχή των γονέων σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδεσης φορέων µε την συµµετοχή σε 1-2 και >3 προγράµµατα, δεν 
εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά. Παρατηρούµε ότι και οι δύο 
µέθοδοι δεν ανιχνεύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Τα αποτελέσµατα 
επίσης συµπίπτουν και µε την απαραµετρική διαδικασία Kruskal Wallis. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υφίστανται διαφορές µεταξύ ανδρών και 

γυναικών γονέων σε σχέση µε την στάση, πραγµατοποιήθηκαν η 
παραµετρική διαδικασία t-test και η απαραµετρική διαδικασία Mann-
Whitney U. Από τα στοιχεία της παραµετρικής διαδικασίας, προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά,σε όλες τις σκέψεις, των µέσων όρων 
µεταξύ των ανδρών-γυναικών εκπαιδευτικών του δείγµατος. Από τα 
αποτελέσµατα της µη παραµετρικής διαδικασίας, προκύπτει ότι υπάρχει 
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στατιστικά σηµαντική διαφορά των µέσων κατάταξης µεταξύ των ανδρών-
γυναικών εκπαιδευτικών του δείγµατος. Αναλυτικότερα στις σκέψεις: 
«Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία», οι 
γυναίκες µε µέσο κατάταξης ίσο µε 67,04, έναντι 53,30 των ανδρών, µπορούν 
να χαρακτηριστούν ότι έχουν για τη συγκεκριµένη σκέψη περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντική στάση (χ2=1324,500, p=0,03). Επίσης για τη σκέψη 
«Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω καθηµερινές συνήθειες για να 
αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα», οι γυναίκες µε µέσο 
κατάταξης ίσο µε 67,19, έναντι 53,00 των ανδρών, µπορούν να 
χαρακτηριστούν ότι έχουν για τη συγκεκριµένη σκέψη περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντική στάση (χ2=1312,000, p=0,028). ∆εν συµφωνούν τα 
αποτελέσµατα των δυο διαδικασιών, δεν µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τις 
γυναίκες (µ.ο. σκέψεων=3,50) ότι έχουν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική 
στάση από εκείνη των ανδρών(µ.ο.σκέψεων=3,49), φαίνεται και τα δύο φύλα 
έχουν την ίδια θετική περιβαλλοντική στάση. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των πέντε οµάδων γονέων, που δηµιουργήθηκαν µε την 
διβηµατική ανάλυση συστάδων, όσον αφορά τις σκέψεις, πραγµατοποιήθηκε 
η απαραµετρική διαδικασία Kruskall-Wallis. ∆εν εντοπίστηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές των µέσων κατάταξης µεταξύ των πέντε οµάδων γονέων 
του δείγµατος.  

Πίνακας 140. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του δείγµατος όσον αφορά 
την αντίδραση τους, όταν συναντούν εκείνους που ρυπαίνουν 
το περιβάλλον. 

 
Στον πίνακα 140, παρατίθεται η κατανοµή συχνοτήτων των γονέων του 

δείγµατος, όσον αφορά την αντίδραση τους, όταν συναντούν εκείνους που 
ρυπαίνουν το περιβάλλον. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι 64 γονείς 
ή το 51,2% των συµµετεχόντων επέλεξαν την αποδοκιµασία ως το 
σηµαντικότερο τρόπο αντίδρασης. Το 34,4% των γονέων επέλεξαν την 
επίπληξη και το 9,6% την καταγγελία ως δευτερεύων και τριτεύων τρόπο 
αντίδρασης.  

Τρόποι αντίδρασης. 
Επέλεξαν ∆εν  επέλεξαν 

Εγκατάλει

ψη 
ερώτησης 

Ν % Ν % Ν % 

Αποδοκιµάζω 64 51,2 55 44,0 6 4,8 
Επιπλήττω 43 34,4 76 60,8 6 4,8 
Καταγγέλλω 12 9,6 107 85,6 6 4,8 
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Πίνακας 141. Κατανοµή συχνοτήτων των συµµετεχόντων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε., όσον αφορά την 
αντίδραση τους, όταν συναντούν εκείνους που ρυπαίνουν το 
περιβάλλον. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των κατανοµών. 

Τρόποι 
αντίδρασης 

Συµµετοχή Μη συµµετοχή 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε 

(%) 

Επέλεξε 
(%) 

∆εν 
επέλεξε(%) 

x2 
 
p 
 

Αποδοκιµάζω 59,2 40,8 50,0 50,0 0,978 0,355 
Επιπλήττω 34,7 65,3 37,1 62,9 0,075 0,848 
Καταγγέλλω 6,1 93,9 12,9 87,1 1,442 0,355 

 
 
Από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας των κατανοµών, όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα 141, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς των δυο οµάδων 
δεν διαφοροποιούνται, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, σε κανένα τρόπο 
αντίδρασης. Επιλέγουν όµως µε την ίδια ακριβώς σειρά σηµαντικότητας τους 
τρόπους που τους τέθηκαν για ιεράρχηση. 

10.2. Συµπεριφορά για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Στον πίνακα 142, εµφανίζεται, για καθεµιά από τις πράξεις που αφορούν 
τη συµπεριφορά, η κατανοµή συχνοτήτων των 388 µαθητών του δείγµατος. 
Από τη γενικότερη εξέταση των στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι οι 
µαθητές του δείγµατος, ανταποκρίθηκαν µε τις απαντήσεις τους, στην 
ιεράρχηση των πράξεων και µόνο ένα µικρό ποσοστό (0,0% έως 1,0%) 
απέφυγε να απαντήσει σε κάποια από αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι οι µαθητές επιθυµούν να πάρουν θέση απέναντι στη 
συµπεριφορά. Οι µαθητές του δείγµατος δηλώνουν πράξεις που έκαναν το 
προηγούµενο χρόνο, από σπάνια έως πολύ συχνά. Ειδικότερα, από τη µελέτη 
του µ.ό. των πράξεων, πρώτη θέση κατέχουν «Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την 
µπανιέρα µε νερό» µε (µ.ό.=3,56 και τ.α.= 0,94). ∆εύτερη πράξη σε 
σηµαντικότητα κατέχει «Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια» µε 
(µ.ό.=3,55 και τ.α.=1,10). Ακολουθεί «Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς» µε (µ.ό.=3,17 και τ.α.=1,18). Την τελευταία θέση στις πράξεις 
κατέχει «Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας περιοχής» µε (µ.ό.= 0,53 και 
τ.α.= 0,94). 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O. 

=1,95, ∆µ. =1,93και ∆σπ. =1,50) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε συνολικά 
ότι, σε σχέση µε την συνολική συµπεριφορά των µαθητών στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή τάση για 
απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των µαθητών, ο 
οποίος αντιστοιχεί σε θετική συµπεριφορά. 
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Πίνακας 142. Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών όσον αφορά τον αριθµό των πράξεων τον τελευταίο 

χρόνο.  
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Στoν πίνακα 143, εµφανίζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 
των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε. σε 
καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον τελευταίο χρόνο. Στη δεξιά πλευρά 
του πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 143, προκύπτει ότι µόνον σε 4 από τους 16 

πράξεις που αφορούν την συµπεριφορά εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές των µέσων όρων µεταξύ των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων 
µαθητών του δείγµατος. Και στις 4 περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών 
διαφορών, οι µέσοι όροι των απαντήσεων των συµµετεχόντων είναι 
υψηλότεροι από τους αντίστοιχους µέσους όρους µη συµµετεχόντων. Στην 
πράξη «∆ώρισα ρούχα µου ή ένα παιχνίδι, όταν δεν τα χρησιµοποιούσα πια» ο 
µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 3,04 ενώ ο αντίστοιχος µέσος 
όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 2,54 (p=0,0005<0,05). Για την πράξη 
«Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και στοιχίζουν περισσότερο.» ο µέσος όρος 
για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 2,16 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους 
µη συµµετέχοντες είναι 1,66 (p=0,001<0,05). Για την πράξη «Συµµετείχα σε 
οικογενειακές εξόδους στην ύπαιθρο για πεζοπορία, κυνήγι, ψάρεµα, 
κάµπινγκ» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 2,03 ενώ ο 
αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 1,53 
(p=0,001<0,05). Για την πράξη «Έδωσα χρήµατα από το χαρτζιλίκι µου σε 
µια περιβαλλοντική οργάνωση» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 
0,76 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 0,52 
(p=0,0005<0,05).  
Η επίδραση της συµµετοχής των µαθητών σε προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t 
=-4,290, df =364, p < 0,005). 

Πίνακας 143. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συµµετεχόντων και µη 
συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον τελευταίο χρόνο. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων 
όρων. 

Πράξεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την 
µπανιέρα µε νερό. 

3,61 0,91 3,53 0,95 -0,879 0,380 

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα 
πόδια. 

3,56 0,95 3,50 0,97 -0,572 -0,568 

Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, 
µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά υλικά. 

3,17 1,19 2,91 1,35 
-

1,955* 
0,051 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς. 

3,15 1,22 3,19 1,14 0,276 0,783 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση 
αναµονής) τις ηλεκτρικές συσκευές 

3,05 1,22 2,95 1,37 
-

0,719* 
0,472 

∆ώρισα ρούχα µου ή ένα παιχνίδι, όταν 
δεν τα χρησιµοποιούσα πια. 

3,04 1,18 2,54 1,37 
-

3,875* 
0,000 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και 
στοιχίζουν περισσότερο. 

2,16 1,57 1,66 1,45 -3,239 0,001 
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Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των οµάδων µαθητών, που δεν συµµετείχαν ή συµµετείχαν 
σε διαφορετικό αριθµο προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
φορέων, πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία Kruskal Wallis. 
Στoν πίνακα 144, εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο της στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Πίνακας 144. Μέσοι κατάταξης των τριών οµάδων των µαθητών σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
οµάδων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
X2 

 
p 

Μή συµµετοχή 206 162,02 

24,981 ,000 Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

146 205,07 

Συµµετοχή σε >3 προγράµµατα 14 274,61 

 
Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου κατάταξης των 

µαθητών χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου. και των µαθητών µε ένα έως δύο έτη και πάνω 
από τρεία συµµετοχής. Μετά την πραγµατοποίηση της ανάλυσης 
διακύµανσης (One Way Analysis of Variance), στo πίνακα 145, εµφανίζονται 
περιγραφικά µέτρα των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη 

πόλη 
2,04 3,33 1,28 1,22 -3,084 0,002 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους 
στην ύπαιθρο για πεζοπορία, κυνήγι, 

ψάρεµα, κάµπιγκ 
2,03 1,52 1,53 1,43 -3,305 0,001 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη 
βεράντα ή στο µπαλκόνι ή στο κήπο. 

1,95 1,44 1,78 1,45 -1,144 0,253 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει όταν 
βούρτσιζα τα δόντια ή σαπούνιζα τα 

χέρια µου. 
1,61 1,55 1,61 1,55 0,033 0,974 

Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες 
που διοργανώθηκαν στη πόλη 

1,10 1,20 ,99 1,25 -0,871 0,385 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας 
περιοχής από σκουπίδια. 

0,98 1,27 0,78 1,08 -1,690 0,092 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: 
συγκέντρωση υπογραφών, διαµαρτυρίας, 

για την διάσωση ενός σπάνιου ή 
απειλούµενου είδους φυτού ή ζώου. 

0,82 1,14 0,72 1,17 -0,815 0,415 

Έδωσα χρήµατα από το χαρτζιλίκι µου 
σε µια περιβαλλοντική οργάνωση. 

,76 ,92 ,52 ,83 -2,702 0,007 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής. 

0,58 0,96 0,49 0,92 -0,897 0,370 

Κλίµακα 2,08 ,52 1,85 ,47 -4,290 0,000 
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προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε.του 
σχολείου. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές που 
προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
µέσων όρων. Στην κάτω µέρος του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
των ανθεκτικών ελέγχων. 

Πίνακας 145. Περιγραφικά των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 
προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων µαθητών σε 
προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου.Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

N µ.o. τ.α Ελάχιστο Μέγιστο F p 

Μή συµµετοχή 206 1,85 ,47 ,75 3,31 

11,428 0,000 
Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

146 2,05 ,53 ,63 3,25 

Συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα 

14 2,34 ,31 1,63 2,81 

Έλεγχος 
ισότητας 
των µέσων 

Welch 
17,464 

df1 =2 df2=39,545 p=,000 

Brown-
Forsythe 
15,396 

df1 =2 df2=143,126 p=,000 
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Πίνακας 146. Πολλαπλές συγκρίσεις των µέσων όρων συµµετοχής των 
µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου. 

Μέθοδοι Συµµετοχή p. 

Scheffe 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,001 

>3 προγράµµατα ,002 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,001 

>3 προγράµµατα ,119 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,002 

1-2 προγράµµατα ,119 

Tamhane 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,001 

>3 προγράµµατα ,000 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,001 

>3 προγράµµατα ,018 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,000 

1-2 προγράµµατα ,018 
 
*. Η διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 

 
Στον πίνακα 146 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πολλαπλών 

συγκρίσεων, το πρώτο διάζωµα του πίνακα αφορά τη µέθοδο Scheffe. 
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η µη συµµετοχή 
των µαθητών σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου µε 
την συµµετοχή σε 1-2 και >3 προγράµµατα, εµφανίζουν στατιστικά 
σηµαντική διαφορά, (0,001 και 0,002 <0,05). Η συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα µε την συµµετοχή σε >3 προγράµµατα δεν εµφανίζουν 
στατιστικά σηµαντική διαφορά, (0,119 > 0,05). Το δεύτερο διάζωµα του 
πίνακα αφορά τη µέθοδο Tamhane. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο τα 
αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η µη συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδεσης του σχολείου µε την συµµετοχή σε 1-2 και >3 
προγράµµατα, εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά , (0,001 και 0,000 
<0,05). Η συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα µε την συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά, (0,018 > 0,05). 
Παρατηρούµε ότι η τεχνική Scheffe δεν ανιχνεύει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά ανάµεσα στη συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα µε την συµµετοχή σε 
>3 προγράµµατα ενώ η τεχνική του Tamhane τη βρίσκει στατιστικά 
σηµαντική. Τα αποτελέσµατα στην γενική τους κατεύθυνση, συµπίπτουν και 
µε την απαραµετρική διαδικασία Kruskal Wallis. Προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο 
οµάδων µαθητών, που δηµιουργήθηκαν µε την διβηµατική ανάλυση 
συστάδων, όσον αφορά τις πράξεις πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική 
διαδικασία Mann-Whitney U. 
Στoν πίνακα 147 εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 147 προκύπτει ότι σε 2 από τους 9 πράξεις, 



-316- 
 

εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µέσων κατάταξης µεταξύ των 
δυο οµάδων µαθητών του δείγµατος. Στην πράξη «Στο σπίτι έκλεινα εντελώς 
(όχι κατάσταση αναµονής)τις ηλεκτρικές συσκευές ο µέσος κατάταξης για την 
πρώτη συστάδα είναι 194,53, ενώ ο αντίστοιχος µέσος κατάταξης για την 
δεύτερη συστάδα είναι 171,11 (p=,0021<0,05). Για την πράξη 
«Παρακολούθησα ψυχαγωγικές εκδηλώσεις  που διοργανώθηκαν στη πόλη» ο 
µέσος όρος για την πρώτη συστάδα βρέθηκε 198,23 ενώ ο αντίστοιχος µέσος 
κατάταξης για τη δεύτερη συστάδα είναι 169,24 (p=0,007<0,05). 

Πίνακας 147. Μέσοι κατάταξης των δύο οµάδων των µαθητών σε καθεµία 
από τις πράξεις. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των οµάδων. 

Πράξεις: 

Συστάδα 1 Συστάδα 2 
Έλεγχος 

στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
N 

Μέσοι  
κατάταξης 

X2 

Mann-
Whitney U 

p 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι 
κατάσταση αναµονής)τις 
ηλεκτρικές συσκευές 

177 194,53 187 171,11 14419,500 ,021* 

Παρακολούθησα 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν στη πόλη 

180 198,23 186 169,24 14088,000 ,007* 

 

*p<,005 

 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ του φύλουν των µαθητών, όσον αφορά τις πράξεις 
πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία Mann-Whitney U. 
Στoν πίνακα 148 εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών αγοριών -κοριτσιών. 

Πίνακας 148. Μέσοι κατάταξης των αγοριών και κοριτσιών, σε καθεµία από 
τις Πράξεις. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των δύο οµάδων. 

Πράξεις: 

Αγόρια Κορίτσια 
Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
N 

Μέσοι 
κατάταξης 

X2 

Mann-
Whitney U 

p 

Έδωσα χρήµατα από το 
χαρτζιλίκι µου σε µια 

περιβαλλοντική οργάνωση. 
148 195,34 240 193,98 17636,000 ,896 

Αγόρασα βιολογικά 
προϊόντα αν και στοιχίζουν 

περισσότερο. 
147 188,74 240 197,22 16867,000 ,459 

Συµµετείχα σε αθλητικές 
δραστηριότητες που 

διοργανώθηκαν στη πόλη. 
147 226,45 238 172,34 12576,000 ,000* 
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Πράξεις: 

Αγόρια Κορίτσια 
Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
N 

Μέσοι 
κατάταξης 

X2 

Mann-
Whitney U 

p 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς 
(όχι κατάσταση αναµονής) 
τις ηλεκτρικές συσκευές 
και έσβηνα τα φώτα όταν 

δεν χρειάζονταν. 

147 183,05 237 198,36 16030,500 ,153 

Παρακολούθησα 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν στη 

πόλη. 

147 182,05 239 200,54 15883,500 ,104 

Χρησιµοποίησα τα µέσα 
µαζικής µεταφοράς. 

148 172,31 240 208,19 14475,500 ,001 

Συµµετείχα στη 
δενδροφύτευση µιας 

περιοχής. 
146 215,71 240 179,99 14277,000 ,000 

Καλλιέργησα φυτά µέσα 
στο σπίτι, στη βεράντα ή 
στο µπαλκόνι ή στο κήπο. 

148 205,80 238 185,85 15792,000 
,081 

 

Έκανα τις κοντινές 
διαδροµές µε τα πόδια. 

147 186,89 240 198,35 16595,500 ,204 

Συµµετείχα σε 
οικογενειακές εξόδους στην 
ύπαιθρο για  πεζοπορία, 

κυνήγι, ψάρεµα,  
κάµπινγκ. 

142 193,94 239 189,26 16552,000 ,681 

Συµµετείχα στον 
καθαρισµό µιας περιοχής 

από σκουπίδια. 
148 198,39 238 190,46 16888,500 ,457 

Ανακύκλωσα προϊόντα 
όπως: χαρτί, µέταλλο, 
αλουµίνιο, µπαταρίες, 

οργανικά υλικά. 

148 183,48 238 199,73 16129,500 ,128 

∆ώρισα ρούχα µου ή ένα 
παιχνίδι, όταν δεν τα 
χρησιµοποιούσα πια. 

148 175,03 240 206,51 14878,000 ,005 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις 
όπως: συγκέντρωση 

υπογραφών  διαµαρτυρίας, 
κινητοποιήσεις, για την 
διάσωση ενός σπάνιου ή 

απειλούµενου είδους φυτού 
ή ζώου. 

147 210,67 239 182,94 15042,500 ,007 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω 
την µπανιέρα µε νερό. 

148 195,45 240 193,92 17620,000 ,862 

Άφηνα κανονικά το νερό να 
τρέχει όταν βούρτσιζα τα 
δόντια ή σαπούνιζα τα 

χέρια µου. 

148 198,25 239 191,37 17057,000 ,543 
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Από τα στοιχεία των πινάκων 148 και 149 της απαραµετρικής και 
παραµετρικής διαδικασίας αντίστοιχα, προκύπτει, ότι σε 5 από τους 9 
πράξεις, εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές των µέσων κατάταξης 
µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών του δείγµατος. Στις τρείς πράξεις τα 
αγόρια µπορούν να χαρακτηριστούν ότι έπραξαν περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντικά από τα κορίτσια, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι και 
η πράξεις των αγοριών δεν είναι φιλοπεριβαλλοντικές. Αναλυτικότερα για την 
απαραµετρική διαδικασία, στη πράξη «Συµµετείχα σε αθλητικές 
δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στη πόλη», ο µέσος κατάταξης για τα 
αγόρια είναι 226,45, ενώ ο αντίστοιχος µέσος κατάταξης για κορίτσια είναι 
172,34 (p=,00051<0,05). Αντίθετα στην πράξη «∆ώρισα ρούχα µου ή ένα 
παιχνίδι, όταν δεν τα χρησιµοποιούσα πια», υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά υπερ των κοριτσιών (µέσος κατάταξης=206,51, p=0,005). 

Πίνακας 149. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των αγοριών και των 
κοριτσιών µαθητών σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον τελευταίο χρόνο. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων 
όρων. 

Πράξεις: 
Αγόρια Κορίτσια 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Έδωσα χρήµατα από το χαρτζιλίκι 
µου σε µια περιβαλλοντική οργάνωση 

,66 ,95 ,60 ,84 ,627 ,531 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και 
στοιχίζουν περισσότερο 

1,81 1,51 1,92 1,52 -,681 ,496 

Συµµετείχα σε αθλητικές 
δραστηριότητες που διοργανώθηκαν 

στη πόλη 
1,41 1,32 ,80 1,11 4,637* ,000 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι 
κατάσταση αναµονής)τις ηλεκτρικές 

συσκευές 
2,91 1,31 3,05 1,30 -1,041 ,298 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις  που διοργανώθηκαν στη 

πόλη 
1,39 1,26 1,75 2,89 -1,418 ,157 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς 

2,91 1,28 3,33 1,07 
-

3,325* 
,001 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής 

,74 1,06 ,39 ,83 3,405* ,001 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, 
στη βεράντα ή στο µπαλκόνι ή στο 

κήπο 
2,01 1,46 1,74 1,42 1,759 ,079 

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα 
πόδια 

3,42 1,06 3,58 ,88 
-

1,477* 
,141 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους 
στην ύπαιθρο για  πεζοπορία 

1,79 1,51 1,72 1,47 ,455 ,649 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας 
περιοχής από σκουπίδια 

,91 1,18 ,83 1,16 ,676 ,499 

Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, 
µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά υλικά. 

2,90 1,34 3,09 1,24 -1,422 ,156 

∆ώρισα ρούχα µου ή ένα παιχνίδι, 
όταν δεν τα χρησιµοποιούσα πια. 

2,52 1,37 2,90 1,25 
-

2,763* 
,006 
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Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: 
συγκέντρωση υπογραφών, διαµαρτυ-

ρίας, 
,97 1,26 ,63 1,05 2,747* ,006 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την 
µπανιέρα µε νερό. 

3,59 ,87 3,54 ,97 ,540 ,589 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει 
όταν βούρτσιζα τα δόντια ή σαπούνιζα 

τα χέρια µου. 
1,67 1,56 1,57 1,54 ,632 ,528 

 
Στον πίνακα 150 εµφανίζεται, για καθεµιά από τις πράξεις που αφορούν 

τη συµπεριφορά, η κατανοµή συχνοτήτων των 186 εκπαιδευτικών του 
δείγµατος. Από την γενικότερη εξέταση των στοιχείων του πίνακα 
διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, ανταποκρίθηκαν µε τις 
απαντήσεις τους, στην ιεράρχηση των πράξεων και µόνο ένα ποσοστό (1,1% 
έως 6,5%) απέφυγε να απαντήσει σε κάποια από αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να πάρουν θέση απέναντι στην 
συµπεριφορά. Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος δηλώνουν πράξεις που έκαναν 
το προηγούµενο χρόνο, από σπάνια έως πολύ συχνά. Ειδικότερα, από τη 
µελέτη του µ.ό. των πράξεων την πρώτη θέση κατέχουν «Έκανα ντούζ αντί να 
γεµίζω την µπανιέρα µε νερό» µε (µ.ό.=3,74 και τ.α.=0,72). ∆εύτερη πράξη σε 
σηµαντικότητα κατέχει «Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, 
αλουµίνιο, οργανικά υλικά» µε (µ.ό.= 3,65 και τ.α.=0,84). Ακολουθεί η 
πράξη «Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια.» µε (µ.ό.= 3,36 και 
τ.α.=1,01). Την τελευταία θέση ιεραρχικά στις πράξεις κατέχει «Έδωσα 
χρήµατα σε µια περιβαλλοντική οργάνωση.» µε (µ.ό.=0,64 και τ.α.=0,83). 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O. 

=2,12, ∆µ. =2,06 και ∆σπ. =1,94 ) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε 
συνολικά ότι, σε σχέση µε την συνολική συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 
στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή 
τάση για απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των 
εκπαιδευτικών, ο οποίος αντιστοιχεί σε θετική συµπεριφορά. 
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Πίνακας 150. Κατανοµή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τον αριθµό των πράξεων τον τελευταίο 

χρόνο.  
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Στoν πίνακα 151 εµφανίζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 
των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα 
Π.Ε. σε καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον τελευταίο χρόνο. Στη δεξιά 
πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 151, προκύπτει ότι µόνον σε 5 από τους 16 

πράξεις που αφορούν την συµπεριφορά εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές των µέσων όρων µεταξύ των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών του δείγµατος. Στις τέσσερεις από τις πέντε περιπτώσεις 
στατιστικά σηµαντικών διαφορών, οι µέσοι όροι των απαντήσεων των 
συµµετεχόντων είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους µέσους όρους µη 
συµµετεχόντων. Στην πράξη «Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη βεράντα 
ή στο µπαλκόνι ή στο κήπο» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 
3,16 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 2,74 
(p=0,036<0,05). Για την πράξη «Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους στην 
ύπαιθρο για  πεζοπορία, κυνήγι, ψάρεµα, κάµπινγκ» ο µέσος όρος για τους 
συµµετέχοντες βρέθηκε 2,72 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη 
συµµετέχοντες είναι 2,18 (p=0,016<0,05). Για την πράξη «Συµµετείχα στον 
καθαρισµό µιας περιοχής από σκουπίδια» ο µέσος όρος για τους 
συµµετέχοντες βρέθηκε 1,29 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη 
συµµετέχοντες είναι 1,05 (p=0,004<0,05). Για την πράξη «Συµµετείχα στη 
δενδροφύτευση µιας περιοχής» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 
1,00 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 0,84 
(p=0,001<0,05). Για την πράξη «Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες 
που διοργανώθηκαν στη πόλη» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 
0,89 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 0,97 
(p=0,014<0,05).  
Η επίδραση της συµµετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, για τη συνολική συµπεριφορά, 
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t =-3,045, df =151, p < 0,005). 

Πίνακας 151. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συµµετεχόντων και µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε., 
αναφορικά µε καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον 
τελευταίο χρόνο. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 
διαφορών των µέσων όρων. 

Πράξεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την µπανιέρα 
µε νερό. 

3,81 0,70 3,69 0,73 -1,099 0,273 

Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, 
µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά υλικά. 

3,64 0,82 3,67 0,85 0,274 0,784 

∆ώρισα ρούχα µου ή άλλο αγαθό, όταν 
δεν τα χρησιµοποιούσα πια. 

3,38 1,04 3,21 1,11 -1,058 0,292 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση 
αναµονής)τις ηλεκτρικές συσκευές 

3,27 1,19 3,18 1,14   

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα 
πόδια. 

3,25 1,01 3,43 1,01 1,195 0,234 
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Πράξεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη 
βεράντα ή στο µπαλκόνι ή στο κήπο. 

3,16 1,23 2,74 1,37 -2,108 0,036 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και 
στοιχίζουν περισσότερο. 

2,72 1,33 2,51 1,39 -1,022 0,308 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους 
στην ύπαιθρο για πεζοπορία, κυνήγι, 

ψάρεµα, κάµπιγκ 
2,72 1,37 2,18 1,52 -2,437 0,016 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη 

πόλη 
2,15 1,38 1,87 1,44 -1,304 0,194 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς. 

1,99 1,61 2,19 1,70 0,794 0,428 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας 
περιοχής από σκουπίδια. 

1,29 1,37 0,73 1,05 2,926* 0,004 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις 
όπως:συγκέντρωση υπογραφών , 

διαµαρτυρίας, για την διάσωση ενός 
σπάνιου ή απειλούµενου είδους φυτού ή 

ζώου. 

1,27 1,43 0,95 1,33 -1,543 0,125 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής. 

1,00 1,22 0,46 0,84 
-

3,267* 
0,001 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει όταν 
βούρτσιζα τα δόντια ή σαπούνιζα τα 

χέρια µου. 
1,00 1,33 1,37 1,48 1,761* 0,080 

Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες 
που διοργανώθηκαν στη πόλη 

0,89 1,19 0,49 0,97 -2,495 0,014 

Έδωσα χρήµατα σε µια περιβαλλοντική 
οργάνωση. 

0,74 0,92 0,58 0,77 -1,183 0,238 

Κλίµακα 2,24 ,47 2,01 ,47 -3,045 0,003 
 

*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών, έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 

 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των οµάδων εκπαιδευτικών, που δεν συµµετείχαν ή 
συµµετείχαν σε διαφορετικό αριθµο προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης φορέων, πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία 
Kruskal Wallis. 
Στoν πίνακα 152, εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο της στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Πίνακας 152. Μέσοι κατάταξης των τριών οµάδων των εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των 
οµάδων. 
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Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
X2 p 

Μή συµµετοχή 84 66,63 

12,826 ,002 Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

55 85,31 

Συµµετοχή σε >3 προγράµµατα 14 106,61 

 
Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου κατάταξης των 

εκπαιδευτικών χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου και των εκπαιδευτικών µε ένα 
έως δύο έτη και πάνω από τρεία συµµετοχής. 
Μετά την πραγµατοποίηση της ανάλυσης διακύµανσης (One Way 

Analysis of Variance), στoν πίνακα 153, εµφανίζονται περιγραφικά µέτρα των 
συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό προγραµµάτων και των µη 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε.του σχολείου. Στη δεξιά 
πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. Στην κάτω µέρος 
του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ανθεκτικών ελέγχων. 

Πίνακας 153. Περιγραφικά των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 
προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα Π.Ε του σχολείου. Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

N µ.o. τ.α Ελάχιστο Μέγιστο F p 

Μή συµµετοχή 84 2,01 ,47 ,44 3,38 

5,968 0,003 
Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

55 2,20 ,43 1,31 3,06 

Συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα 

14 2,42 ,59 ,88 3,25 

Έλεγχος 
ισότητας 

των 
µέσων 

Welch 
4,866 

df1 =2 df2=34,311 p=,014 

Brown-
Forsythe 

4,844 
df1 =2 df2=34,978 p=,014 

 
Στον πίνακα 154, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πολλαπλών 

συγκρίσεων. Το πρώτο διάζωµα του πίνακα αφορά τη µέθοδο Scheffe. 
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η µη συµµετοχή 
των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 
σχολείου µε την συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα, δεν εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική διαφορά, (0,073 <0,05). Η µη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου µε την συµµετοχή 
σε >3 προγράµµατα, εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά, (0,011 >0,05). 
Η συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα µε την συµµετοχή σε >3 προγράµµατα 
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δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά, (0,280 > 0,05).  

Πίνακας 154. Πολλαπλές συγκρίσεις των µέσων όρων συµµετοχής των 
εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε. του σχολείου. 

Μέθοδοι Συµµετοχή p. 

Scheffe 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,073 

>3 προγράµµατα ,011 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,073 

>3 προγράµµατα ,280 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,011 

1-2 προγράµµατα ,280 

Tamhane 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,050 

>3 προγράµµατα ,075 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,050 

>3 προγράµµατα ,494 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,075 

1-2 προγράµµατα ,494 
 

*. Η διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 

 
Το δεύτερο διάζωµα του πίνακα αφορά τη µέθοδο Tamhane. Σύµφωνα µε 

αυτή τη µέθοδο τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η µη συµµετοχή των 
εκπαιδευτικών σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδεσης του σχολείου 
µε την συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα, εµφανίζει οριακά στατιστικά 
σηµαντική διαφορά, (0,050 <0,05). Η µη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδεσης του σχολείου µε την συµµετοχή 
σε >3 προγράµµατα, δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά, (0,075 
>0,05).Η συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα µε την συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά, (0,494 > 0,05). 
Παρατηρούµε ότι η τεχνική Scheffe δεν ανιχνεύει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στη µη συµµετοχή και στη συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα, ενώ η τεχνική του Tamhane τη βρίσκει οριακά στατιστικά 
σηµαντική. Τα αποτελέσµατα στην γενική τους κατεύθυνση, συµπίπτουν και 
µε την απαραµετρική διαδικασία Kruskal Wallis. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των έξι οµάδων των εκπαιδευτικών, που δηµιουργήθηκαν µε 
την διβηµατική ανάλυση συστάδων, όσον αφορά τις πράξεις 
πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία Kruskall-Wallis. 
Εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δυο οµάδων 
εκπαιδευτικών του δείγµατος, µόνο σε µια από τις δεκαέξι, την πράξη «Στο 
σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής) τις ηλεκτρικές συσκευές». Οι 
µέσοι όροι κατάταξης για τις έξι συστάδες έχουν ως εξής 1η= 81,03, 
2η=67,30, 3η=86,43, 4η=57,28, 5η=96,06 και 6η= 83,40, p=0,031<0,05.  
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υφίστανται διαφορές µεταξύ ανδρών – 

γυναικών εκπαιδευτικών, σε σχέση µε την συµπεριφορά, 
πραγµατοποιήθηκαν η παραµετρική διαδικασία t-test και η απαραµετρική 
διαδικασία Mann-Whitney U. 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 155 της παραµετρικής διαδικασίας 
προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις επτά από τις 
δεκαέξι πράξεις µεταξύ των ανδρών-γυναικών εκπαιδευτικών του δείγµατος. 
Οι γυναίκες,υπερέχουν στις έξι πράξεις που παρουσιάζεται στατιστικά 
σηµαντική διαφορά, εκτός της πράξης «Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής». Από τα στοιχεία της απαραµετρικής διαδικασίας προκύπτει ότι 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά των µέσων κατάταξης, έξι πράξεων, 
µεταξύ των ανδρών-γυναικών εκπαιδευτικών του δείγµατος. Οι έξι πράξεις 
που διαφοροποιούνται τα δύο φύλα είναι οι ίδιες µε την παραµετρική 
διαδικασία. Εκτός της πράξης «Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια», 
όπου δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µε τη διαδικασία 
Mann-Whitney U. Οι γυναίκες µε µέσους κατάταξης µεγαλύτρους, έναντι των 
ανδρών, µπορούν να χαρακτηριστούν ότι κάνουν  περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντικές πράξεις από εκείνες των ανδρών, εκτός της πράξης 
«Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας περιοχής».  
Γενικά οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, µπορούν να χαρακτηριστούν ότι 

κάνουν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές πράξεις από εκείνες των ανδρών 
χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι και η συµπεριφορά των ανδρών δεν είναι 
φιλοπεριβαλλοντική. 

Πίνακας 155. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ανδρών και των 
γυναικών εκπαιδευτικών σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον τελευταίο χρόνο. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων 
όρων. 

Πράξεις: 
Άνδρες Γυναίκες 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Έδωσα χρήµατα σε µια 
περιβαλλοντική οργάνωση 

0,64 0,80 0,65 0,85 -,077 ,939 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και 
στοιχίζουν περισσότερο 

2,36 1,41 2,72 1,34 -1,696 ,092 

Συµµετείχα σε αθλητικές 
δραστηριότητες που διοργανώθηκαν 

στη πόλη 
0,79 1,23 0,59 1,02 1,173 ,242 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι 
κατάσταση αναµονής)τις ηλεκτρικές 

συσκευές 
2,81 1,34 3,48 0,94 -3,605* ,000 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη 

πόλη 
1,71 1,32 2,17 1,46 -2,119 ,035 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς 

1,35 1,56 2,54 1,57 -4,935 ,000 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής 

0,90 1,14 0,54 0,95 2,270 ,024 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, 
στη βεράντα ή στο µπαλκόνι ή στο 

κήπο 
2,63 1,38 3,10 1,26 -2,320 ,021 

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα 
πόδια 

3,14 1,18 3,49 0,87 -2,110* ,037 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους 
στην ύπαιθρο για  πεζοπορία 

2,36 1,50 2,43 1,48 -,314 ,754 
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Στον πίνακα 156 εµφανίζεται, για καθεµιά από τις πράξεις που αφορούν 

τη συµπεριφορά, η κατανοµή συχνοτήτων των 125 γονέων του δείγµατος. Από 
την γενικότερη εξέταση των στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι οι γονείς 
του δείγµατος, ανταποκρίθηκαν µε τις απαντήσεις τους, στην ιεράρχηση των 
πράξεων και µόνο ένα µικρό ποσοστό (0,0% έως 1,6%) απέφυγε να απαντήσει 
σε κάποια από αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι γονείς 
επιθυµούν να πάρουν θέση απέναντι στην συµπεριφορά. Οι γονείς του 
δείγµατος δηλώνουν πράξεις που έκαναν το προηγούµενο χρόνο, από σπάνια 
έως πολύ συχνά. Ειδικότερα, από τη µελέτη του µ.ό. των πράξεων, πρώτη 
θέση κατέχουν «Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια» µε (µ.ό.= 3,47 και 
τ.α.=0,94). ∆εύτερη πράξη σε σηµαντικότητα κατέχει «Έκανα ντούζ αντί να 
γεµίζω την µπανιέρα µε νερό» µε (µ.ό.=3,44 και τ.α.=1,03). Ακολουθεί 
«Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής µεταφοράς.» µε (µ.ό.=3,18 και τ.α.=1,15). 
Την τελευταία θέση στις πράξεις κατέχει «Συµµετείχα στη δενδροφύτευση 
µιας περιοχής» µε (µ.ό.=0,63 και τ.α.=1,00). 
Οι τιµές των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης της κλίµακας (M.O. 

=2,02, ∆µ. =2,00 και ∆σπ. =2,00 ) µάς επιτρέπουν να διαπιστώσουµε 
συνολικά ότι, σε σχέση µε την συνολική συµπεριφορά των γονέων στην 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή 
τάση για απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των γονέων, 
ο οποίος αντιστοιχεί σε θετική συµπεριφορά. 
 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας 
περιοχής από σκουπίδια 

1,03 1,25 0,90 1,19 ,680 ,497 

Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, 
µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά υλικά. 

3,61 0,77 3,67 0,89 -,408 ,684 

∆ώρισα ρούχα µου ή άλλο αγαθό, 
όταν δεν τα χρησιµοποιούσα πια 

2,81 1,33 3,57 0,77 -4,295* ,000 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: 
συγκέντρωση υπογραφών, 

διαµαρτυρίας, κινητοποιήσεις, για 
την διάσωση ενός σπάνιου ή 

απειλούµενου είδους φυτού ή ζώου 

1,31 1,48 0,94 1,29 1,713* ,089 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την 
µπανιέρα µε νερό 

3,64 0,87 3,81 0,60 -1,406* ,163 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει 
όταν βούρτσιζα τα δόντια ή 
σαπούνιζα τα χέρια µου 

1,23 1,45 1,24 1,44 -,023 ,982 
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Πίνακας 156. Κατανοµή συχνοτήτων των γονέων όσον αφορά τον αριθµό των πράξεων τον τελευταίο χρόνο.  
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Στoν πίνακα 157 εµφανίζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 
των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. σε 
καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον τελευταίο χρόνο. Στη δεξιά πλευρά 
του πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 157 προκύπτει ότι µόνον σε 5 από τους 16 

πράξεις που αφορούν την συµπεριφορά εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές των µέσων όρων µεταξύ των συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων 
γονέων του δείγµατος. Σε όλες τις περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών 
διαφορών, οι µέσοι όροι των απαντήσεων των συµµετεχόντων είναι 
υψηλότεροι από τους αντίστοιχους µέσους όρους µη συµµετεχόντων. Στην 
πράξη «Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής)τις ηλεκτρικές 
συσκευές» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 3,32 ενώ ο 
αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 2,75 
(p=0,015<0,05). Για την πράξη «Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, 
αλουµίνιο, οργανικά υλικά» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 
3,26 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 2,75 
(p=0,023<0,05). Για την πράξη «Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και 
στοιχίζουν περισσότερο» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 2,28 
ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 1,65 
(p=0,016<0,05). Για την πράξη «Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες 
που διοργανώθηκαν στη πόλη» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 
1,34 ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 0,85 
(p=0,015<0,05). Για την πράξη «Έδωσα χρήµατα σε µια περιβαλλοντική 
οργάνωση» ο µέσος όρος για τους συµµετέχοντες βρέθηκε 0,92 ενώ ο 
αντίστοιχος µέσος όρος για τους µη συµµετέχοντες είναι 0,76 
(p=0,018<0,05). 

Πίνακας 157. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συµµετεχόντων και µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον τελευταίο χρόνο. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων 
όρων. 

Πράξεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα 
πόδια. 

3,60 0,84 3,39 1,00 
-

1,297* 
0,197 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την 
µπανιέρα µε νερό. 

3,38 1,03 3,48 1,03 0,532 0,596 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση 
αναµονής)τις ηλεκτρικές συσκευές 

3,32 1,11 2,75 1,49 
-

2,457* 
0,015 

Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, 
µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά υλικά. 

3,26 1,08 2,75 1,41 
-

2,299* 
0,023 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς. 

3,20 1,11 3,17 1,19 -0,126 0,900 

∆ώρισα ρούχα µου ή άλλο αγαθό, όταν 
δεν τα χρησιµοποιούσα πια. 

2,76 1,41 2,59 1,45 -0,608 0,545 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει όταν 
βούρτσιζα τα δόντια ή σαπούνιζα τα 

2,50 1,15 2,09 1,35 -1,752 0,082 
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Πράξεις: 
Συµµετοχή 

Μη 
συµµετοχή 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

χέρια µου. 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και 
στοιχίζουν περισσότερο. 

2,28 1,41 1,65 1,39 -2,452 0,016 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη 
βεράντα ή  στο µπαλκόνι ή  στο κήπο. 

1,88 1,39 1,85 1,43 -0,111 0,912 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους 
στην ύπαιθρο για πεζοπορία, κυνήγι, 

ψάρεµα, κάµπιγκ 
1,84 1,25 1,79 1,52 -0,206 0,837 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη 

πόλη 
1,78 1,13 1,51 1,34 

-
1,229* 

0,222 

Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες 
που διοργανώθηκαν στη πόλη 

1,34 1,15 0,85 1,04 -2,458 0,015 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: 
συγκέντρωση υπογραφών, διαµαρτυρίας, 

για την διάσωση ενός σπάνιου ή 
απειλούµενου είδους φυτού ή ζώου. 

1,24 1,41 0,80 1,16 -1,904 0,059 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας 
περιοχής από σκουπίδια. 

1,18 1,32 1,04 1,30 -0,586 0,559 

Έδωσα χρήµατα σε µια περιβαλλοντική 
οργάνωση. 

0,92 1,10 0,52 0,76 -2,401 0,018 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής. 

0,78 1,11 0,53 0,91 
-

1,306* 
0,195 

Κλίµακα 2,17 ,37 1,92 ,53 
-

2,978* 
0,004 

 
*Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Levene’s test, για τον 
έλεγχο της οµοιογένειας των διασπορών,  έδειξε ανισότητα των διασπορών (p<.05) µε 
συνέπεια να καταφύγουµε στον υπολογισµό της διoρθωµένης τιµής t. 

 
Η επίδραση της συµµετοχής των γονέων σε προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων, για τη συνολική συµπεριφορά, 
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (t =-2,978, df =117,31, p < 0,005). 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των οµάδων γονέων, που δεν συµµετείχαν ή συµµετείχαν σε 
διαφορετικό αριθµο προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων, 
πραγµατοποιήθηκε η απαραµετρική διαδικασία Kruskal Wallis. 
Στoν πίνακα 158, εµφανίζονται αριθµός ατόµων (Ν), οι µέσοι κατάταξης 

(Mean Rank), οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο της στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 
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Πίνακας 158. Μέσοι κατάταξης των τριών οµάδων των γονέων σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων. Έλεγχος 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των οµάδων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

N 
Μέσοι 

κατάταξης 
X2 p 

Μή συµµετοχή 73 52,43 

10,284 ,006 
Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

36 71,68 

Συµµετοχή σε >3 προγράµµατα 11 77,45 

 
Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ του µέσου κατάταξης των 

γονέων χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης φορέων και των γονέων µε ένα έως δύο και πάνω από τρεία έτη 
συµµετοχής. 
Μετά την πραγµατοποίηση της ανάλυσης διακύµανσης (One Way 

Analysis of Variance), στoν πίνακα 158 εµφανίζονται περιγραφικά µέτρα των 
συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό προγραµµάτων και των µη 
συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων. Στη δεξιά πλευρά του 
πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές που προέκυψαν από τον έλεγχο της 
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. Στην κάτω µέρος 
του πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ανθεκτικών ελέγχων. 

Πίνακας 159. Περιγραφικά των συµµετεχόντων σε διαφορετικό αριθµό 
προγραµµάτων και των µη συµµετεχόντων γονέων σε 
προγράµµατα Π.Ε φορέων.Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

Συµµετοχή: 
Περιγραφικά 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

N µ.o. τ.α Ελάχιστο Μέγιστο F p 

Μή συµµετοχή 73 1,92 0,53 ,38 3,44 

3,852 0,024 
Συµµετοχή σε 1-2 
προγράµµατα 

36 2,15 0,38 1,25 2,81 

Συµµετοχή σε >3 
προγράµµατα 

11 2,22 0,32 1,69 2,69 

Έλεγχος 
ισότητας 
των µέσων 

Welch 
4,657 

df1 =2 df2=31,982 p=,017 

Brown-
Forsythe 

5,651 
df1 =2 df2=68,837 p=,005 

 
Στον πίνακα 160 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πολλαπλών 

συγκρίσεων. Το πρώτο διάζωµα του πίνακα αφορά τη µέθοδο Scheffe. 
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η µη συµµετοχή 
των γονέων σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδεσης φορέων µε την 
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συµµετοχή σε 1-2 και σε >3 προγράµµατα, δεν εµφανίζουν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές. Η συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα µε την συµµετοχή 
σε >3 προγράµµατα δεν εµφανίζει επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά. Το 
δεύτερο διάζωµα του πίνακα αφορά τη µέθοδο Tamhane. Σύµφωνα µε αυτή 
τη µέθοδο τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Η µη συµµετοχή των γονέων σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδεσης του σχολείου µε την συµµετοχή 
σε 1-2 προγράµµατα, εµφανίζει στατιστικά σηµαντική διαφορά, (0,034 
<0,05). Η µη συµµετοχή των γονέων σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδεσης φορέων µε την συµµετοχή σε >3 προγράµµατα, δεν εµφανίζει 
στατιστικά σηµαντική διαφορά. Η συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα µε την 
συµµετοχή σε >3 προγράµµατα δεν εµφανίζει επίσης στατιστικά σηµαντική 
διαφορά. Παρατηρούµε ότι η τεχνική Scheffe δεν ανιχνεύει στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στη µη συµµετοχή και στη συµµετοχή σε 1-2  
και >3 προγράµµατα, ενώ η τεχνική του Tamhane βρίσκει µόνο µια 
στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη µη συµµετοχή και στη 
συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα φορέων. 

Πίνακας 160. Πολλαπλές συγκρίσεις των µέσων όρων συµµετοχής των 
γονέων σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων. 

Μέθοδοι Συµµετοχή p. 

Scheffe 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,065 

>3 προγράµµατα ,166 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,065 

>3 προγράµµατα ,925 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,166 

1-2 προγράµµατα ,925 

Tamhane 

Μή συµµετοχή 
1-2 προγράµµατα ,034 

>3 προγράµµατα ,059 

1-2 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,034 

>3 προγράµµατα ,929 

>3 προγράµµατα 
Μή συµµετοχή ,059 

1-2 προγράµµατα ,929 
 

*. Η διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,05 

 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των πέντε οµάδων γονέων, που δηµιουργήθηκαν µε την 
διβηµατική ανάλυση συστάδων, όσον αφορά τις πράξεις, πραγµατοποιήθηκε 
η απαραµετρική διαδικασία Kruskall-Wallis. ∆εν εντοπίστηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές των µέσων κατάταξης µεταξύ των πέντε οµάδων γονέων 
του δείγµατος. 
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν υφίστανται διαφορές µεταξύ ανδρών-

γυναικών γονέων, σε σχέση µε την συµπεριφορά, πραγµατοποιήθηκαν η 
παραµετρική διαδικασία t-test και η απαραµετρική διαδικασία Mann-
Whitney U. 
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Πίνακας 161. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ανδρών και των 
γυναικών γονέων σε προγράµµατα Π.Ε., αναφορικά µε 
καθεµιά από τις πράξεις που έκαναν τον τελευταίο χρόνο. 
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων 
όρων. 

Πράξεις: 
Άνδρες Γυναίκες 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 

µ.ο. τ.α. µ.o. τ.α. t p 

Έδωσα χρήµατα σε µια 
περιβαλλοντική οργάνωση 

0,55 0,92 0,75 0,94 -1,134 ,259 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και 
στοιχίζουν περισσότερο 

1,52 1,19 2,10 1,50 
-

2,315* 
,023 

Συµµετείχα σε αθλητικές 
δραστηριότητες που διοργανώθηκαν 

στη πόλη 
1,17 1,15 0,99 1,09 ,852 ,396 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι 
κατάσταση αναµονής) τις ηλεκτρικές 

συσκευές 
3,31 1,12 2,81 1,47 2,130 ,035 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη 

πόλη 
1,24 1,12 1,81 1,29 -2,428 ,017 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς 

3,24 0,96 3,16 1,24 ,372 ,711 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής 

0,60 0,89 0,65 1,05 -,292 ,770 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, 
στη βεράντα ή στο µπαλκόνι ή στο 

κήπο 
1,86 1,47 1,87 1,39 -,032 ,974 

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα 
πόδια 

3,64 0,76 3,38 1,02 1,596* ,113 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους 
στην ύπαιθρο για πεζοπορία 

1,69 1,41 1,87 1,42 -,660 ,510 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας 
περιοχής από σκουπίδια 

1,02 1,26 1,13 1,33 -,439 ,662 

Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, 
µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά υλικά. 

2,86 1,46 3,00 1,23 -,576 ,566 

∆ώρισα ρούχα µου ή άλλο αγαθό, 
όταν δεν τα χρησιµοποιούσα πια 

2,15 1,64 2,91 1,25 
-

2,645* 
,010 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: 
συγκέντρωση υπογραφών, 

διαµαρτυρίας, κινητοποιήσεις, για 
την διάσωση ενός σπάνιου ή 

απειλούµενου είδους φυτού ή ζώου 

1,05 1,45 0,94 1,19 ,444 ,658 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την 
µπανιέρα µε νερό 

3,38 1,13 3,47 0,98 -,456 ,649 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει 
όταν βούρτσιζα τα δόντια ή σαπούνιζα 

τα χέρια µου 
2,02 1,22 2,37 1,30 -1,447 ,151 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 161 της παραµετρικής διαδικασίας 

προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις τέσσερεις από τις 
δεκαέξι πράξεις µεταξύ των ανδρών-γυναικών εκπαιδευτικών του δείγµατος. 
Οι γυναίκες,υπερέχουν στις τρείς πράξεις που παρουσιάζεται στατιστικά 
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σηµαντική διαφορά, εκτός της πράξης «Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι 
κατάσταση αναµονής) τις ηλεκτρικές συσκευές». Από τα στοιχεία της 
απαραµετρικής διαδικασίας προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά των µέσων κατάταξης, τρειών πράξεων, µεταξύ των ανδρών-γυναικών 
γονέων του δείγµατος. Οι τρείς πράξεις που διαφοροποιούνται τα δύο φύλα 
είναι οι ίδιες µε την παραµετρική διαδικασία. Εκτός της πράξης «Στο σπίτι 
έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής) τις ηλεκτρικές συσκευές», όπου δεν 
παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µε τη διαδικασία Mann-
Whitney U. Οι γυναίκες, για τις συγκεκριµένες πράξεις, µε µέσους κατάταξης 
µεγαλύτερους, έναντι των ανδρών, µπορούν να χαρακτηριστούν ότι κάνουν  
περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές πράξεις από εκείνους. Γενικά οι γυναίκες 
γονείς, µπορούν να χαρακτηριστούν ότι κάνουν περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντικές πράξεις από εκείνες των ανδρών χωρίς βέβαια αυτό να 
σηµαίνει ότι και η συµπεριφορά των ανδρών δεν είναι φιλοπεριβαλλοντική. 
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Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεων 
της συµµετοχής σε προγράµµατα µη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, της συµπεριφοράς και µιας σειράς ανεξάρτητων µεταβλητών. Η 
ερµηνεία της συµβολής των ανεξάρτητων µεταβλητών επί των εξαρτηµένων θα 
βοηθήσει σηµαντικά στον προσδιορισµό των παραγόντων εκείνων που 
ευθύνονται για την συµµετοχή και την φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά, 
καθώς και στην εκτίµηση της καλής προσαρµογής των υποδειγµάτων στα 
δεδοµένα της έρευνας. Η µέθοδος που επιλέγεται ως η καταλληλότερη, για 
την διερεύνηση εξάρτησης της συµπεριφοράς και µιας σειράς ανεξάρτητων 
µεταβλητών, είναι η κατηγορική παλινδρόµηση (categorical regression), 
γνωστή και ως παλινδρόµηση µε άριστη κλιµάκωση, η οποία αποτελεί 
επέκταση της κλασικής στατιστικής τεχνικής ανάλυσης παλινδρόµησης και 
χρησιµοποιείται όταν κάποιες από τις µεταβλητές δεν είναι αριθµητικές 
(ισοδιαστηµάτων ή αναλογικές) ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις µεταξύ των 
µεταβλητών δεν είναι γραµµικές. Η κατηγορική παλινδρόµηση ποσοτικοποιεί 
δεδοµένα κατηγορικών µεταβλητών µε την απόδοση αριθµητικών τιµών στις 
κατηγορίες, αποσκοπώντας στην άριστη γραµµική παλινδρόµηση των 
µετασχηµατισµένων µεταβλητών. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης 
των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασµό των 
ανεξάρτητων µεταβλητών. Η µέθοδος που επιλέγεται ως η καταλληλότερη, για 
την διερεύνηση εξάρτησης της συµµετοχής και µιας σειράς ανεξάρτητων 
µεταβλητών, είναι η λογιστική παλινδρόµηση (binary logistic regression). 
Χρησιµοποιήθηκε επειδή απαιτεί πολύ λιγότερες προυποθέσεις από αυτές 
της διακριτικής ανάλυσης, δηλαδή πολλαπλή κανονικότητα των ανεξάρτητων 
µεταβλητών και ισότητα των διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων στις δύο 
οµάδες (συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). 

11.1. Εκτίµηση υποδειγµάτων παλινδρόµησης της συµπεριφοράς 
για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµπεριφορά ενός ατόµου, µε βάση 
ορισµένα χαρακτηριστικά, πραγµατοποιήθηκε κατηγορική παλινδρόµηση 
Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης κατηγορικής παλινδρόµησης για την εξαρτηµένη µεταβλητή 
«Συµπεριφορά» για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Χρησιµοποιήθηκαν τα 
σκορ, γιατί ο έλεγχος της ενδοσυνέπειας και η ανάλυση αξιοπιστίας,έχουν 
δώσει υψηλές συσχετίσεις και υψηλό συντελεστή ισοδυναµίας του Cronbach. 
Ως κοινή ανεξάρτητη µεταβλητή για όλα τα υποκείµενα της έρευνας 
«Συµµετοχή» (σε 1-2 και >3) ή µη συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου ή φορέων». Ως ανεξάρτητες 
µεταβλητές: για τους µαθητές: το φύλο, η τάξη φοίτησης, το επάγγελµα και το 
επίπεδο σπουδών των γονέων τους. Ως ανεξάρτητες µεταβλητές: για τους 
εκπαιδευτικούς: το φύλο, οι ηλικιακές οµάδες, τα επιστηµονικάπεδία, τα έτη 
εκπαιδευτικής προυπηρεσίας (µεταβλητή από την διβηµατική ανάλυση 
συστάδων). Ως ανεξάρτητες µεταβλητές: για τους γονείς: το φύλο, οι ηλικιακές 
οµάδες, το επάγγελµα και το επίπεδο σπουδών (µεταβλητή από την 
διβηµατική ανάλυση συστάδων).  
Στη συνέχεια παρατίθενται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της 
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ανάλυσης κατηγορικής παλινδρόµησης για τους µαθητές, ως προς τη 
συµπεριφορά τους για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Οι πίνακες 162 και 163, παρουσιάζουν τις συσχετίσεις των αρχικών και 

των µετασχηµατισµένων ανεξάρτητων µεταβλητών του υποδείγµατος. 

Πίνακας 162. Συσχετίσεις µεταξύ των αρχικών ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Ανεξάρτητες µεταβλητές Φύλο Τάξη 
Επάγγελµατα 

/Σπουδές 
γονέων 

Στάση Συµµετοχή 

Φύλο 1,000     

Τάξη -,029 1,000    

Επάγγελµατα / 
Σπουδές γονέων 

-,039 ,027 1,000   

Στάση ,164 ,043 -,023 1,000  

Συµµετοχή ,104 ,093 -,105 ,173 1,000 

 

Πίνακας 163. Συσχετίσεις µεταξύ των µετασχηµατισµένων ανεξάρτητων 
µεταβλητών. 

Ανεξάρτητες µεταβλητές Φύλο Τάξη 
Επάγγελµατα 

/Σπουδές 
γονέων 

Στάση Συµµετοχή 

Φύλο 1,000     

Τάξη ,000 1,000    

Επάγγελµατα / 
Σπουδές γονέων 

-,039 ,016 1,000   

Στάση ,118 ,065 -,022 1,000 ,128 

Συµµετοχή ,061 ,097 -,087 ,128 1,000 

 
Από τους πίνακες 162 και 163, φαίνεται ότι οι αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ 

των ανεξάρτητων µεταβλητών, για τις τόσο για τις αρχικές όσο και τις 
µετασχηµατισµένες µεταβλητές εµφάνισαν πολύ χαµηλές τιµές των 
συντελεστών απλής συσχέτισης, δηλώνοντας έτσι την έλλειψη 
πολυσυγγραµικότητας µεταξύ τους. 
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Πίνακας 164. Τυποποιηµένοι συντελεστές παλινδρόµησης. 

Ανεξάρτητες µεταβλητές 
Τυποποιηµένοι συντελεστές 

df F p 
Beta 

Τυπικό 
σφάλµα 

Φύλο -,073 ,045 1 2,615 ,107 

Τάξη -,139 ,052 1 7,117 ,008 

Επάγγελµατα / 
Σπουδές γονέων 

-,038 ,051 1 ,571 ,450 

Στάση ,454 ,105 4 18,763 ,000 

Συµµετοχή ,121 ,071 2 2,899 ,056 

 
Η κατηγορική παλινδρόµηση έδωσε τιµή συντελεστή πολλαπλού 

προσδιορισµού R2=0,242, που υποδηλώνει ότι µόλις το 24,2% της 
διακύµανσης των µετασχηµατισµένων τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής 
εξηγείται από τις µετασχηµατισµένες τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών που 
συµµετέχουν στην εξίσωση παλινδρόµησης. Επιπλέον, η σχετική ανάλυση 
της διακύµανσης έδωσε τιµή F=13,394, η οποία αντιστοιχεί σε µηδενικό 
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p=0,000) δηλώνοντας την καλή 
προσαρµογή του υποδείγµατος κατηγορικής παλινδρόµησης στα 
µετασχηµατισµένα δεδοµένα. Ο πίνακας 164 παρουσιάζει τους 
τυποποιηµένους συντελεστές παλινδρόµησης σε συνδυασµό µε τα τυπικά 
σφάλµατα τους και τις αντίστοιχες τιµές F. Η απάλειψη της µεταβλητής 
«Στάση», καθιστά το υπόδειγµα αδύναµο στην πρόβλεψη της µεταβλητής 
«Συµπεριφορά». Αντίθετα η απάλειψη της µεταβλητής «Τάξη» λίγο επηρεάζει 
την προβλεπτική του ικανότητα. Από τους τυποποιηµένους συντελεστές 
παλινδρόµησης, των ανεξάρτητων µεταβλητών, υψηλότερη τιµή εµφανίζει 
εκείνος που αντιστοιχεί στη µεταβλητή «Στάση» (β=0,454), ενώ την 
χαµηλότερη «Φύλο» (β=-0,073). Η ερµηνεία του συντελεστή της στάσης είναι 
ότι, αύξηση κατά µια τυπική απόκλιση της τιµής, προκαλεί αύξηση κατά 
0,454 τυπικές αποκλίσεις στη προβλεπόµενη βαθµολογία της µεταβλητής 
«Συµπεριφορά». Αντίθετα αύξηση της µεταβλητής «Τάξη» κατά µια τυπική 
απόκλιση της τιµής, προκαλεί µείωση κατά 0,073 τυπικές αποκλίσεις στη 
προβλεπόµενη βαθµολογία της µεταβλητής «Συµπεριφορά». 
Ο πίνακας 165, παρουσιάζει για καθεµιά από τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

τους συντελεστές απλής συσχέτισης (µηδενικής τάξης), τους µερικούς 
συντελεστές συσχέτισης, τους συντελεστές µερικής συσχέτισης, τη σχετική 
σηµασία και την ανοχή. 
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Πίνακας 165. Συντελεστές συσχέτισης, σχετική σηµασία και ανοχή των 
ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Ανεξάρτητες 
µεταβλητές 

Συντελεστές συσχέτισης 
Σχετική 
σηµασία 

Ανοχή 

Απλής Μερικοί Μερικής 
Μετά το 

µετασχηµατι

σµό 

Πρίν το 
µετασχηµατισ

µό 

Φύλο -,010 -,082 -,072 ,003 ,983 ,965 

Τάξη -,099 -,157 -,138 ,057 ,987 ,987 

Επάγγελµατα / 
Σπουδές γονέων 

-,058 -,044 -,038 ,009 ,991 ,987 

Στάση ,452 ,456 ,447 ,849 ,969 ,948 

Συµµετοχή ,164 ,135 ,118 ,082 ,966 ,946 

 
Από τους συντελεστές µηδενικής τάξης (πίνακας 165) υψηλότεροι 

εµφανίζονται οι συντελεστές που αφορούν το «Στάση» (r=0,452), και τη 
«Συµµετοχή» (r=0,164) και η «Τάξη» (r=-0,099), ενδεικτικοί της διµερούς 
σχέσης (θετική στις δύο πρώτες και αρνητική στην τρίτη) που συνδέει κάθε 
µια από τις αντίστοιχες ανεξάρτητες µεταβλητές µε την εξαρτηµένη, όταν 
αγνοηθεί η παρουσία όλων των υπολοίπων. Οι µερικοί συντελεστές 
συσχέτισης, µε την αποµάκρυνση της γραµµικής σχέσης των υπόλοιπων 
µεταβλητών τόσο από τη συγκεκριµένη ανεξάρτητη όσο και από την 
εξαρτηµένη µεταβλητή, εµφανίζονται µε πολύ ψηλότερη τιµή στη µεταβλητή 
«Στάση» και µε χαµηλότερες διαδοχικά τιµές στις υπόλοιπες µεταβλητές. 
Συγκεκριµένα, η τιµή 0,456 του µερικού συντελεστή συσχέτισης της 
µεταβλητής «Στάση» εξηγεί το 20,79% της διακύµανσης των τακτικών τιµών 
της εξαρτηµένης µεταβλητής, όταν αποµακρυνθούν οι επιδράσεις όλων των 
υπόλοιπων ανεξάρτητων µεταβλητών. Σε ό,τι αφορά στους συντελεστές 
µερικής συσχέτισης (πίνακας), υψηλότερη εµφανίζεται η συσχέτιση µεταξύ 
της εξαρτηµένης µεταβλητής µε την µεταβλητή της «Στάση». Το τετράγωνο του 
συντελεστή αυτού εκφράζει την αναλογία της εξηγούµενης, από τη στάση 
διακύµανσης των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής σε σχέση µε τη 
συνολική, όταν αποµακρυνθούν οι επιδράσεις των λοιπών ανεξάρτητων 
µεταβλητών. Συγκεκριµένα, µε την αποµάκρυνση των επιδράσεων όλων των 
υπόλοιπων µεταβλητών επί της µεταβλητής «Στάση», το εναποµένον ποσοστό 
εξηγεί το 19,98% της διακύµανσης των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής. Η 
σχετική σηµασία των ανεξάρτητων µεταβλητών εµφανίζεται µεγαλύτερη για τη 
µεταβλητή «Στάση», ακολουθούµενη κατά σειρά από τη µεταβλητή 
«Συµµετοχή». Αθροιστικά οι εν λόγω µεταβλητές εξηγούν το 93,1% της 
συνολικής σηµασίας. Η έλλειψη πολυσυγγραµµικότητας γίνεται ιδιαίτερα 
φανερή και από τις πολύ υψηλές τιµές ανοχής των ανεξάρτητων, τιµές που 
εκφράζουν τη συµµετοχή της διακύµανσης κάθε µίας ανεξάρτητης 
µεταβλητής που δεν εξηγείται από τις λοιπές ανεξάρτητες µεταβλητές. 
Για την αποτελεσµατικότερη ερµηνεία της επίδρασης των ανεξάρτητων 

µεταβλητών επι της εξαρτηµένης είναι αναγκαία η προσφυγή στις 
ποσοτικοποιηµένες τιµές των µεταβλητών µέσω των διαγραµµάτων 
µετασχηµατισµού. Τα διαγράµµατα αντιστοιχούν στα διαγράµµατα 
µετασχηµατισµού, αφενός της εξαρτηµένης µεταβλητής της συµπεριφοράς 
και αφετέρου των τριών ανεξάρτητων µεταβλητών, «Σκορ στάσης, Συµµετοχή 
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και Τάξη», που έδωσαν υψηλές τιµές συντελεστών σχετικής σηµασίας. Το 
διάγραµµα 24, παρουσιάζει τον µετασχηµατισµό της µεταβλητής της 
συµπεριφοράς των µαθητών. 

 

∆ιάγραµµα 24. Μετασχηµατισµός της συµπεριφοράς µαθητών. 
 

Από το διάγραµµα 25, µετασχηµατισµού της µεταβλητής της στάσης, σε 
συνδυασµό µε το θετικό πρόσηµο του τυποποιηµένου συντελεστή 
παλινδρόµησης, φαίνεται ότι η µετάβαση από τα κατώτερα στα υψηλότερα 
επίπεδα φιλοπεριβαλλοντικής στάσης, επηρεάζει την εµφάνιση υψηλότερων 
επιπέδων υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 
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∆ιάγραµµα 25. Μετασχηµατισµός της στάσης µαθητών. 

 
∆ιάγραµµα 26. ∆ιασπορά ως προς τη στάση των µαθητών. 

 

Η ανάλυση των καταλοίπων των µετασχηµατισµένων δεδοµένων για τις 
αντίστοιχες ανεξάρτητες µεταβλητές έδωσε γραφικές απεικονίσεις, 
διαγράµµατα 26 και 28, στις οποίες η διακύµανση των σηµείων δεν εµφανίζει 
συγκεκριµένη διάταξη, βεβαιώνοντας τη βελτίωση της προβλεπτικής 
ικανότητας των ανεξάρτητων µεταβλητών µέσω του µετασχηµατισµού τους. 
 

  
∆ιάγραµµα 27. Μετασχηµατισµός συµµετοχής µαθητών στην Π.Ε. 

 
Από το διάγραµµα 27, µετασχηµατισµού της µεταβλητής της συµµετοχής 

σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, σε συνδυασµό 
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µε το θετικό πρόσηµο του τυποποιηµένου συντελεστή παλινδρόµησης, 
φαίνεται ότι η µετάβαση από την συµµετοχή σε προγράµµατα σε πάνω από 3 
προγράµµατα, επηρεάζει την εµφάνιση υψηλότερων επιπέδων υπεύθυνης 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 

 
∆ιάγραµµα 28. ∆ιασπορά ως προς τη στάση µαθητών. 

 
Στη συνέχεια παρατίθενται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης κατηγορικής παλινδρόµησης για τους εκπαιδευτικούς, ως προς τη 
συµπεριφορά τους για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι πίνακες 166 και 
167 παρουσιάζουν τις συσχετίσεις των αρχικών και των µετασχηµατισµένων 
ανεξάρτητων µεταβλητών του υποδείγµατος. 

Πίνακας 166. Συσχετίσεις µεταξύ των αρχικών ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Ανεξάρτητες 
µεταβλητές 

Στάση 
Επιστηµονικά 

πεδία/Εκπαιδευτική 
προυπηρεσία 

Φύλο Ηλικία Συµµετοχή 

Στάση 1,000     

Επιστηµονικά 
πεδία/Εκπαιδευτικ
ή προυπηρεσία 

,202 1,000    

Φύλο ,211 ,169 1,000   

Ηλικία ,224 ,372 -,087 1,000  

Συµµετοχή ,132 ,003 ,010 ,001 1,000 

 
Από τους πίνακες φαίνεται ότι οι αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ των 

ανεξάρτητων µεταβλητών, για τις τόσο για τις αρχικές όσο και τις 
µετασχηµατισµένες µεταβλητές εµφάνισαν χαµηλές τιµές των συντελεστών 
απλής συσχέτισης, δηλώνοντας έτσι την έλλειψη πολυσυγγραµικότητας 
µεταξύ τους. 

Πίνακας 167. Συσχετίσεις µεταξύ των µετασχηµατισµένων ανεξάρτητων 
µεταβλητών. 
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Ανεξάρτητες 
µεταβλητές 

Στάση 

Επιστηµονικά 
πεδία/Εκπαιδευτική 

προυπηρεσία Φύλο Ηλικία Συµµετοχή 

Στάση  1,000     

Επιστηµονικά 
πεδία/Εκπαιδευ

τική 
προυπηρεσία 

,147 1,000    

Φύλο ,088 ,195 1,000   

Ηλικία ,039 ,179 -,075 1,000  

Συµµετοχή ,144 ,062 ,038 -,057 1,000 

 
Η κατηγορική παλινδρόµηση, έδωσε τιµή συντελεστή πολλαπλού 

προσδιορισµού R2=0,271, που υποδηλώνει ότι µόλις το 27,1% της 
διακύµανσης των µετασχηµατισµένων τιµών (σκόρ) της εξαρτηµένης 
µεταβλητής εξηγείται από τις µετασχηµατισµένες τιµές των ανεξάρτητων 
µεταβλητών που συµµετέχουν στην εξίσωση παλινδρόµησης. Επιπλέον, η 
σχετική ανάλυση της διακύµανσης έδωσε τιµή F=5,871, η οποία αντιστοιχεί 
σε µηδενικό επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p=0,000) δηλώνοντας την 
καλή προσαρµογή του υποδείγµατος κατηγορικής παλινδρόµησης στα 
µετασχηµατισµένα δεδοµένα. 

Πίνακας 168. Τυποποιηµένοι συντελεστές παλινδρόµησης. 

Ανεξάρτητες µεταβλητές 
Τυποποιηµένοι συντελεστές 

df F p 
Beta 

Τυπικό 
σφάλµα 

Στάση ,409 ,122 3 11,309 ,000 

Επιστηµονικά 
πεδία/Εκπαιδευτική 

προυπηρεσία 
-,190 ,123 3 2,372 ,072 

Φύλο ,127 ,082 2 2,433 ,091 

Ηλικία -,079 ,092 1 ,738 ,391 

Συµµετοχή ,202 ,100 2 4,102 ,018 

 
Ο πίνακας 168 παρουσιάζει τους τυποποιηµένους συντελεστές 

παλινδρόµησης σε συνδυασµό µε τα τυπικά σφάλµατα τους και τις 
αντίστοιχες τιµές F. Η απάλειψη της µεταβλητής «Στάση», καθιστά το 
υπόδειγµα αδύναµο στην πρόβλεψη της µεταβλητής «Συµπεριφορά». 
Αντίθετα η απάλειψη της µεταβλητής «Ηλικία» λίγο επηρεάζει την 
προβλεπτική του ικανότητα. Από τους τυποποιηµένους συντελεστές 
παλινδρόµησης, των ανεξάρτητων µεταβλητών, υψηλότερη τιµή εµφανίζει 
εκείνος που αντιστοιχεί στη µεταβλητή «Στάση» (β=0,409), ενώ την 
χαµηλότερη «Ηλικία» (β=-0,079). Η ερµηνεία του συντελεστή της στάσης είναι 
ότι, αύξηση κατά µια τυπική απόκλιση της τιµής, προκαλεί αύξηση κατά 
0,409 τυπικές αποκλίσεις στη προβλεπόµενη βαθµολογία της µεταβλητής 
«Συµπεριφορά». Αντίθετα αύξηση της µεταβλητής «Ηλικία» κατά µια τυπική 
απόκλιση της τιµής, προκαλεί µείωση κατά 0,079 τυπικές αποκλίσεις στη 
προβλεπόµενη βαθµολογία της µεταβλητής «Συµπεριφορά». 
Ο πίνακας 169, παρουσιάζει για καθεµιά από τις ανεξάρτητες µεταβλητές 
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τους συντελεστές απλής συσχέτισης (µηδενικής τάξης), τους µερικούς 
συντελεστές συσχέτισης, τους συντελεστές µερικής συσχέτισης, τη σχετική 
σηµασία και την ανοχή. 

Πίνακας 169. Συντελεστές συσχέτισης, σχετική σηµασία και ανοχή των 
ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Ανεξάρτητες 
µεταβλητές 

Συντελεστές συσχέτισης 
Σχετική 
σηµασία 

Ανοχή 

Απλής Μερικοί Μερικής 
Μετά το 

µετασχηµατισµό 

Πρίν το 
µετασχηµατισ

µό 

Στάση ,418 ,424 ,400 ,632 ,956 ,873 

Επιστηµονικά 
πεδία/Εκπαι

δευτική 
προυπηρεσία 

-,106 -,207 -,181 ,075 ,907 ,815 

Φύλο ,140 ,143 ,124 ,066 ,946 ,901 

Ηλικία -,118 -,090 -,077 ,034 ,950 ,804 

Συµµετοχή ,259 ,227 ,199 ,193 ,972 ,981 

 
Από τους συντελεστές µηδενικής τάξης, υψηλότεροι εµφανίζονται οι 

συντελεστές που αφορούν τή «στάση» (r=0,418), και τη «Συµµετοχή» (r=0,259) 
και το «Φύλο» (r=0,140), ενδεικτικοί της διµερούς θετικής σχέσης που συνδέει 
κάθε µια από τις αντίστοιχες ανεξάρτητες µεταβλητές µε την εξαρτηµένη, όταν 
αγνοηθεί η παρουσία όλων των υπολοίπων. 
Οι µερικοί συντελεστές συσχέτισης, µε την αποµάκρυνση της γραµµικής 

σχέσης των υπόλοιπων µεταβλητών τόσο από τη συγκεκριµένη ανεξάρτητη 
όσο και από την εξαρτηµένη µεταβλητή, εµφανίζονται µε πολύ ψηλότερη 
τιµή στη µεταβλητή «Στάση» και µε χαµηλότερες διαδοχικά τιµές στις 
υπόλοιπες µεταβλητές. Συγκεκριµένα, η τιµή 0,456 του µερικού συντελεστή 
συσχέτισης της µεταβλητής «Στάση» εξηγεί το 20,79% της διακύµανσης των 
τακτικών τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής, όταν αποµακρυνθούν οι 
επιδράσεις όλων των υπόλοιπων ανεξάρτητων µεταβλητών. Σε ό,τι αφορά 
στους συντελεστές µερικής συσχέτισης, υψηλότερη εµφανίζεται η συσχέτιση 
µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής µε την µεταβλητή της «Στάση». Το 
τετράγωνο του συντελεστή αυτού εκφράζει την αναλογία της εξηγούµενης, από 
το σκορ της στάσης διακύµανσης των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής σε 
σχέση µε τη συνολική, όταν αποµακρυνθούν οι επιδράσεις των λοιπών 
ανεξάρτητων µεταβλητών. Συγκεκριµένα, µε την αποµάκρυνση των 
επιδράσεων όλων των υπόλοιπων µεταβλητών επί της µεταβλητής «Στάση», το 
εναποµένον ποσοστό εξηγεί το 19,98% της διακύµανσης των τιµών της 
εξαρτηµένης µεταβλητής. 
Η σχετική σηµασία των ανεξάρτητων µεταβλητών εµφανίζεται µεγαλύτερη 

για τη µεταβλητή «Στάση», ακολουθούµενη κατά σειρά από τη µεταβλητή 
«Συµµετοχή». Αθροιστικά οι εν λόγω µεταβλητές εξηγούν το 83,1% της 
συνολικής σηµασίας. Η έλλειψη πολυσυγγραµµικότητας γίνεται ιδιαίτερα 
φανερή και από τις πολύ υψηλές τιµές ανοχής των ανεξάρτητων µεταβλητών, 
τιµές που εκφράζουν τη συµµετοχή της διακύµανσης κάθε µίας ανεξάρτητης 
µεταβλητής που δεν εξηγείται από τις λοιπές ανεξάρτητες µεταβλητές. 
Για την αποτελεσµατικότερη ερµηνεία της επίδρασης των ανεξάρτητων 
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µεταβλητών επι της εξαρτηµένης είναι αναγκαία η προσφυγή στις 
ποσοτικοποιηµένες τιµές των µεταβλητών µέσω των διαγραµµάτων 
µετασχηµατισµού. Τα διαγράµµατα αντιστοιχούν στα διαγράµµατα 
µετασχηµατισµού, αφενός της εξαρτηµένης µεταβλητής της συµπεριφοράς  
(διάγραµµα 29)και αφετέρου των τριών ανεξάρτητων µεταβλητών, «Στάση, 
Συµµετοχή και Φύλο», που έδωσαν υψηλές τιµές συντελεστών σχετικής 
σηµασίας. 

 
∆ιάγραµµα 29. Μετασχηµατισµός της συµπεριφοράς εκπαιδευτικών. 

 
Από το διάγραµµα 30 του µετασχηµατισµού της µεταβλητής της στάσης, 

σε συνδυασµό µε το θετικό πρόσηµο του τυποποιηµένου συντελεστή 
παλινδρόµησης, φαίνεται ότι η µετάβαση από τα κατώτερα στα υψηλότερα 
επίπεδα φιλοπεριβαλλοντικής στάσης, επηρεάζει την εµφάνιση υψηλότερων 
επιπέδων υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 



-345- 
 

 
∆ιάγραµµα 30. Μετασχηµατισµός της στάσης εκπαιδευτικών. 

 

∆ιάγραµµα 31. ∆ιασπορά ως προς τη στάση εκπαιδευτικών. 
 
Στο διάγραµµα 31 παρουσιάζεαι η διασπορά των τυποποιηµένων 

καταλοίπων ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών. 



-346- 
 

 
∆ιάγραµµα 32. Μετασχηµατισµός συµµετοχής στην Π.Ε. εκπαιδευτικών. 

 
Από το διάγραµµα 32 του µετασχηµατισµού της µεταβλητής της 

συµµετοχής, σε συνδυασµό µε το θετικό πρόσηµο του τυποποιηµένου 
συντελεστή παλινδρόµησης, φαίνεται ότι η µετάβαση από τη συµµετοχή στη 
συµµετοχή σε >3 προγράµµατα Π.Ε., επηρεάζει την εµφάνιση υψηλότερων 
επιπέδων υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 

 
∆ιάγραµµα 33. ∆ιασπορά ως προς τη συµµετοχή στην Π.Ε. εκπαιδευτικών. 

 
Στο διάγραµµα 33 παρουσιάζεαι η διασπορά των τυποποιηµένων 

καταλοίπων ως προς τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών. 
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∆ιάγραµµα 34. Μετασχηµατισµός της επιστηµονικά πεδία/προυπηρεσία εκπαιδευτικών. 

 
Από το διάγραµµα 34 του µετασχηµατισµού της µεταβλητής 

επιστηµονικά πεδία/εκπαιδευτική προυπηρεσία, σε συνδυασµό µε το 
αρνητικό πρόσηµο του τυποποιηµένου συντελεστή παλινδρόµησης, φαίνεται 
ότι υψηλότερα επίπεδα υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς 
συνδέονται µε χαµηλά επίπεδα επιστηµονικών πεδίων/εκπαιδευτικής 
προυπηρεσίας. 

 
∆ιάγραµµα 35. ∆ιασπορά ως προς τα επιστηµονικά πεδία/προϋπηρεσία εκπαιδευτικών. 

 
Στο διάγραµµα 35 παρουσιάζεαι η διασπορά των τυποποιηµένων 

καταλοίπων ως προς τα επιστηµονικά πεδία/προϋπηρεσία εκπαιδευτικών. 
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∆ιάγραµµα 36. Μετασχηµατισµός φύλου εκπαιδευτικών. 

 
Από το διάγραµµα 36 του µετασχηµατισµού της µεταβλητής του φύλου, 

σε συνδυασµό µε το θετικό πρόσηµο του τυποποιηµένου συντελεστή 
παλινδρόµησης, φαίνεται ότι το φύλο (οι γυναίκες), επηρεάζει την εµφάνιση 
υψηλότερων επιπέδων υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 

 
∆ιάγραµµα 37. ∆ιασπορά ως προς το φύλο εκπαιδευτικών. 

 
Η ανάλυση των καταλοίπων βλέπε διαγράµµατα 33, 35 και 37, των 

µετασχηµατισµένων δεδοµένων για τις αντίστοιχες ανεξάρτητες µεταβλητές 
έδωσε γραφικές απεικονίσεις στις οποίες η διακύµανση των των σηµείων δεν 
εµφανίζει συγκεκριµένη διάταξη, βεβαιώνοντας έτσι για τη βελτίωση της 
προβλεπτικής ικανότητας των ανεξάρτητων µεταβλητών µέσω του 
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µετασχηµατισµού τους. 
Στη συνέχεια παρατίθενται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης κατηγορικής παλινδρόµησης για τους γονείς, ως προς τη 
συµπεριφορά τους για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι πίνακες 170 και 
171, παρουσιάζουν τις συσχετίσεις των αρχικών και των µετασχηµατισµένων 
ανεξάρτητων µεταβλητών του υποδείγµατος. 

Πίνακας 170. Συσχετίσεις µεταξύ των µετασχηµατισµένων ανεξάρτητων 
µεταβλητών.  

 

Από τους πίνακες φαίνεται ότι οι αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ των 
ανεξάρτητων µεταβλητών, για τις τόσο για τις αρχικές όσο και τις 
µετασχηµατισµένες µεταβλητές εµφάνισαν χαµηλές τιµές των συντελεστών 
απλής συσχέτισης, δηλώνοντας έτσι την έλλειψη πολυσυγγραµικότητας 
µεταξύ τους. Η κατηγορική παλινδρόµηση, έδωσε τιµή συντελεστή 
πολλαπλού προσδιορισµού R2=0,198, που υποδηλώνει ότι µόλις το 19,8% 
της διακύµανσης των µετασχηµατισµένων τιµών (σκόρ) της εξαρτηµένης 
µεταβλητής εξηγείται από τις µετασχηµατισµένες τιµές των ανεξάρτητων 
µεταβλητών που συµµετέχουν στην εξίσωση παλινδρόµησης. Επιπλέον, η 
σχετική ανάλυση της διακύµανσης έδωσε τιµή F=1,939, η οποία αντιστοιχεί 
σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p=0,030) δηλώνοντας την καλή 
προσαρµογή του υποδείγµατος κατηγορικής παλινδρόµησης στα 
µετασχηµατισµένα δεδοµένα. 

Πίνακας 171. Τυποποιηµένοι συντελεστές παλινδρόµησης. 

Ανεξάρτητες µεταβλητές 
Τυποποιηµένοι συντελεστές 

df F p 
Beta Τυπικό σφάλµα 

Στάση ,277 ,098 4 7,999 ,000 

Επαγγέλµατα/επίπεδο 
σπουδών 

-,185 ,105 2 3,076 ,050 

Φύλο ,023 ,093 2 ,059 ,942 

Ηλικία -,158 ,115 3 1,904 ,133 

Συµµετοχή ,218 ,118 3 3,436 ,019 

 
Ο πίνακας 172, παρουσιάζει τους τυποποιηµένους συντελεστές 

παλινδρόµησης σε συνδυασµό µε τα τυπικά σφάλµατα τους και τις 
αντίστοιχες τιµές F. Η απάλειψη της µεταβλητής «Στάση», καθιστά το 
υπόδειγµα αδύναµο στην πρόβλεψη της µεταβλητής «Συµπεριφορά». 

Ανεξάρτητες 
µεταβλητές 

Στάση 
Επαγγέλµατα/επίπεδο 

σπουδών 
Φύλο Ηλικία Συµµετοχή 

Στάση 1,000     

Επαγγέλµατα/επ
ίπεδο σπουδών 

-,016 1,000    

Φύλο ,117 -,138 1,000   

Ηλικία -,031 -,129 -,150 1,000  

Συµµετοχή ,055 -,055 ,017 -,031 1,000 
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Αντίθετα η απάλειψη της µεταβλητής «Φύλο» λίγο επηρεάζει την προβλεπτική 
του ικανότητα. Από τους τυποποιηµένους συντελεστές παλινδρόµησης, των 
ανεξάρτητων µεταβλητών, υψηλότερη τιµή εµφανίζει εκείνος που αντιστοιχεί 
στη µεταβλητή «Στάση» (β=0,277), ενώ την χαµηλότερη το «Φύλο» (β=0,023). 
Η ερµηνεία του συντελεστή της στάσης είναι ότι, αύξηση κατά µια τυπική 
απόκλιση της τιµής, προκαλεί αύξηση κατά 0,277 τυπικές αποκλίσεις στη 
προβλεπόµενη βαθµολογία της µεταβλητής «Συµπεριφορά». Αντίθετα αύξηση 
της µεταβλητής «Φύλο» κατά µια τυπική απόκλιση της τιµής, προκαλεί 
αύξηση κατά 0,023 τυπικές αποκλίσεις στη προβλεπόµενη βαθµολογία της 
µεταβλητής «Συµπεριφορά». 
Ο πίνακας 173, παρουσιάζει για καθεµιά από τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

τους συντελεστές απλής συσχέτισης (µηδενικής τάξης), τους µερικούς 
συντελεστές συσχέτισης, τους συντελεστές µερικής συσχέτισης, τη σχετική 
σηµασία και την ανοχή. 

Πίνακας 172. Συντελεστές συσχέτισης, σχετική σηµασία και ανοχή των 
ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Ανεξάρτητες 
µεταβλητές 

Συντελεστές συσχέτισης 

Σχετική 
σηµασία 

Ανοχή 

Απλής Μερικοί Μερικής 

Μετά το 
µετασχηµατισ

µό 

Πρίν το 
µετασχηµατισµ

ό 

Στάση  ,299 ,293 ,274 ,419 ,983 ,974 

Επαγγέλµατα/
επίπεδο 
σπουδών 

-,184 -,198 -,181 ,172 ,955 ,925 

Φύλο ,108 ,024 ,022 ,012 ,941 ,908 

Ηλικία -,153 -,170 -,154 ,122 ,953 ,904 

Συµµετοχή ,249 ,236 ,218 ,275 ,993 ,991 

 
Από τους συντελεστές µηδενικής τάξης υψηλότεροι εµφανίζονται οι 

συντελεστές που αφορούν τή «στάση» (r=0,299), και τη «Συµµετοχή» (r=0,249) 
και τα «επαγγέλµατα/επίπεδο σπουδών» (r=-0,184), ενδεικτικοί της διµερούς 
θετικής σχέσης που συνδέει τις δυο πρώτες ανεξάρτητες µεταβλητές µε την 
εξαρτηµένη και της αντίστοιχης αρνητικής µε τη τρίτη, όταν αγνοηθεί η 
παρουσία όλων των υπολοίπων. Οι µερικοί συντελεστές συσχέτισης, µε την 
αποµάκρυνση της γραµµικής σχέσης των υπόλοιπων µεταβλητών τόσο από 
τη συγκεκριµένη ανεξάρτητη όσο και από την εξαρτηµένη µεταβλητή, 
εµφανίζονται µε πολύ ψηλότερη τιµή στη µεταβλητή «Στάση» και µε 
χαµηλότερες διαδοχικά τιµές στις υπόλοιπες µεταβλητές. Συγκεκριµένα, η 
τιµή 0,293 του µερικού συντελεστή συσχέτισης της µεταβλητής «Στάση» 
εξηγεί το 8,58% της διακύµανσης των τακτικών τιµών της εξαρτηµένης 
µεταβλητής, όταν αποµακρυνθούν οι επιδράσεις όλων των υπόλοιπων 
ανεξάρτητων µεταβλητών. Σε ό,τι αφορά στους συντελεστές µερικής 
συσχέτισης, υψηλότερη εµφανίζεται η συσχέτιση µεταξύ της εξαρτηµένης 
µεταβλητής µε την µεταβλητή της «Στάση». Το τετράγωνο του συντελεστή 
αυτού εκφράζει την αναλογία της εξηγούµενης, από το σκορ της στάσης 
διακύµανσης των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής σε σχέση µε τη 
συνολική, όταν αποµακρυνθούν οι επιδράσεις των λοιπών ανεξάρτητων 
µεταβλητών. Συγκεκριµένα, µε την αποµάκρυνση των επιδράσεων όλων των 
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υπόλοιπων µεταβλητών επί της µεταβλητής «Στάση», το εναποµένον ποσοστό 
εξηγεί το 7,5% της διακύµανσης των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής. 
Η σχετική σηµασία των ανεξάρτητων µεταβλητών (πίνακας 173) 

εµφανίζεται µεγαλύτερη για τη µεταβλητή «Στάση», ακολουθούµενη κατά 
σειρά από τη µεταβλητή «Συµµετοχή». Αθροιστικά οι εν λόγω µεταβλητές 
εξηγούν το 69,4% της συνολικής σηµασίας. Η έλλειψη 
πολυσυγγραµµικότητας γίνεται ιδιαίτερα φανερή και από τις πολύ υψηλές 
τιµές ανοχής των ανεξάρτητων, τιµές που εκφράζουν τη συµµετοχή της 
διακύµανσης κάθε µίας ανεξάρτητης µεταβλητής που δεν εξηγείται από τις 
λοιπές ανεξάρτητες µεταβλητές. 
Για την αποτελεσµατικότερη ερµηνεία της επίδρασης των ανεξάρτητων 

µεταβλητών επι της εξαρτηµένης είναι αναγκαία η προσφυγή στις 
ποσοτικοποιηµένες τιµές των µεταβλητών µέσω των διαγραµµάτων 
µετασχηµατισµού. Στα παρακάτω διαγράµµατα µετασχηµατισµού, αφενός 
της εξαρτηµένης µεταβλητής της συµπεριφοράς και αφετέρου των τριών 
ανεξάρτητων µεταβλητών, «Στάση, Συµµετοχή και Επαγγέλµατα/Επίπεδο 
σπουδών» και ηλικία, που έδωσαν υψηλές τιµές συντελεστών σχετικής 
σηµασίας. 

 

∆ιάγραµµα 38. Μετασχηµατισµός της συµπεριφοράς γονέων. 
 

Στο διάγραµµα 38 παρουσιάζεται ο µετασχηµατισµός της συµπεριφοράς 
γονέων. 
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∆ιάγραµµα 39. Μετασχηµατισµός στάσης γονέων. 

 
Από το διάγραµµα 39 του µετασχηµατισµού της µεταβλητής της στάσης, 

σε συνδυασµό µε το θετικό πρόσηµο του τυποποιηµένου συντελεστή 
παλινδρόµησης, φαίνεται ότι η µετάβαση από τα κατώτερα στα υψηλότερα 
επίπεδα φιλοπεριβαλλοντικής στάσης, επηρεάζει την εµφάνιση υψηλότερων 
επιπέδων υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 

 
∆ιάγραµµα 40. ∆ιασπορά ως προς τη στάση γονέων. 

 
Στο διάγραµµα 40 παρουσιάζεαι η διασπορά των τυποποιηµένων 

καταλοίπων ως προς τη τη στάση γονέων. 
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∆ιάγραµµα 41. Μετασχηµατισµός της συµµετοχής στην Π.Ε. φορέων γονέων. 

 
Από το διάγραµµα 41 του µετασχηµατισµού, της µεταβλητής της 

συµµετοχής, σε συνδυασµό µε το θετικό πρόσηµο του τυποποιηµένου 
συντελεστή παλινδρόµησης, φαίνεται ότι η µετάβαση από τη συµµετοχή στη 
συµµετοχή σε >3 προγράµµατα Π.Ε., επηρεάζει την εµφάνιση υψηλότερων 
επιπέδων υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 

 
∆ιάγραµµα 42. ∆ιασπορά ως προς τη συµµετοχή στην Π.Ε. φορέων γονέων. 

 
Στο διάγραµµα 42 παρουσιάζεαι η διασπορά των τυποποιηµένων 

καταλοίπων ως προς τη συµµετοχή στην Π.Ε. φορέων γονέων. 
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∆ιάγραµµα 43. Μετασχηµατισµός επαγγελµάτων/επιπέδου σπουδών γονέων.  

 
Στο διάγραµµα 43, παρουσιάζεται ο µετασχηµατισµός 

επαγγελµάτων/επιπέδου σπουδών γονέων, 

 
∆ιάγραµµα 44. ∆ιασπορά ως προς τα επαγγέλµατα/επίπεδο σπουδών γονέων. 

 
Από το διάγραµµα µετασχηµατισµού 44, της µεταβλητής 

Επαγγέλµατα/Επίπεδο σπουδών, σε συνδυασµό µε το αρνητικό πρόσηµο του 
τυποποιηµένου συντελεστή παλινδρόµησης, φαίνεται ότι υψηλότερα επίπεδα 
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υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς συνδέονται µε χαµηλά επίπεδα 
επαγγελµάτων/επιστηµονικών πεδίων. 
Η ανάλυση των καταλοίπων (διαγράµµατα 43, 45 και 47), των 

µετασχηµατισµένων δεδοµένων για τις αντίστοιχες ανεξάρτητες µεταβλητές 
έδωσε γραφικές απεικονίσεις στις οποίες η διακύµανση των των σηµείων δεν 
εµφανίζει συγκεκριµένη διάταξη, βεβαιώνοντας έτσι για τη βελτίωση της 
προβλεπτικής ικανότητας των ανεξάρτητων µεταβλητών µέσω του 
µετασχηµατισµού τους. 

 
∆ιάγραµµα 45. Μετασχηµατισµός της ηλικίας γονέων. 

 
∆ιάγραµµα 46. ∆ιασπορά ως προς την ηλικία γονέων. 

 
Από το διάγραµµα 46, µετασχηµατισµού της µεταβλητής του «Ηλικία», σε 
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συνδυασµό µε το αρνητικό πρόσηµο του τυποποιηµένου συντελεστή 
παλινδρόµησης, φαίνεται ότι η ηλικία, επηρεάζει την εµφάνιση υψηλότερων 
επιπέδων υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 

11.2. Εκτίµηση υποδειγµάτων παλινδρόµησης συµµετοχής/µη 
συµµετοχής σε προγράµµατα της µη τυπικής και της άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµετοχή ενός ατόµου σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µε βάση ορισµένα χαρακτηριστικά, 
πραγµατοποιήθηκε λογιστική παλινδρόµηση (binary logistic regression). 
Ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκε η συµµετοχή ή µη συµµετοχή 
σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου ή φορέων. Για 
τους µαθητές οι ανεξάρτητες µεταβλητές: το φύλο, η τάξη φοίτησης, το 
επάγγελµα και επίπεδο σπουδών γονέων (από τη διβηµατική ανάλυση 
συστάδων), τα σκορ τη στάσης και της συµπεριφοράς για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Για τους εκπαιδευτικούς οι ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν: το 
φύλο, οι οµάδες ηλικίας, τα επιστηµονικά πεδία, τα σκορ τη στάσης και της 
συµπεριφοράς για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Για τους γονείς οι 
ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν: το φύλο, οι οµάδες ηλικίας, το επάγγελµα και 
επίπεδο σπουδών, τα σκορ τη στάσης και της συµπεριφοράς για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η µέθοδος εισαγωγής των ανεξάρτητων 
µεταβλητών είναι η Forward (Wald). 
Στον πίνακα 174 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της 

λογιστικής παλινδρόµησης. Στο µοντέλο εισήχθησαν 2 από τις 5 ανεξάρτητες 
µεταβλητές. Εξαιρέθηκαν οι: η τάξη φοίτησης, το επάγγελµα και επίπεδο 
σπουδών γονέων, το σκορ της στάσης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Πίνακας 173. Λογιστική Παλινδρόµηση-Έλεγχος του µοντέλου συµµετοχής 
των µαθητών. 

2 Log likelihood Χ2 df 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
p 

 
437,923b 

20,766 2 ,060 ,081 
 

,000 

 
Στον πίνακα 174 απεικονίζονται το 2LL, το Χ2 και οι δείκτες καλής 

προσαρµογής του µοντέλου (αντίστοιχοι µε το R2 της πολλαπλής 
παλινδρόµησης). Cox & Snell R Square και Nagelkerke R Square. Το 2LL 
είναι ο γενικός έλεγχος του µοντέλου. Επειδή p<0,05 το µοντέλο είναι 
στατιστικά σηµαντικό, απορρίπτοντας τη µηδενική υπόθεση ότι οι 
ανεξάρτητες µεταβλητές συνδέονται γραµµικά µε τις λογαριθµικές 
πιθανότητες της εξαρτηµένης µεταβλητής. Επειδή ο δείκτης Nagelkerke R 
Square είναι χαµηλός, εκτιµούµε ότι το µοντέλο παρουσιάζει µικρή 
προσαρµογή στα δεδοµένα άρα δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για 
πρόβλεψη. Είναι δυνατόν όµως να εκτιµήσουµε την επίδραση στη 
διαµόρφωση των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής καθεµίας από τις 
ανεξάρτητες µεταβλητές που υπεισήλθαν στο µοντέλο. Η επίδραση αυτή 
απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 175: 
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Πίνακας 174. Λογιστική Παλινδρόµηση-Σηµαντικότητα µεταβλητών του 
µοντέλου συµµετοχής των µαθητών. 

Μεταβλητές Β S.E. Wald df p Exp(B) 
Φύλο(1) Αγόρια -,569 ,238 5,706 1 ,017 ,566 
Συµπεριφορά ,056 ,015 14,645 1 ,000 1,057 

Σταθερά -1,776 ,476 13,900 1 ,000 ,169 

 
Από όλες τις µεταβλητές που υπεισήλθαν στο µοντέλο και είναι στατιστικά 

σηµαντικές το φύλο (B=-0,569) παρουσιάζεται ως ο σηµαντικότερος 
παράγοντας προσδιορισµού της συµµετοχής σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ακολουθεί το σκορ της συµπεριφοράς 
(B=0,056). Το µοντέλο φαίνεται να παρουσιάζει δυσκολία πρόβλεψης, 
παρόλα αυτά το συνολικό ποσοστό σωστών προβλέψεων είναι 59,3%. 
Στον πίνακα 176 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της 

λογιστικής παλινδρόµησης για τους εκπαιδευτικούς. 

Πίνακας 175. Λογιστική Παλινδρόµηση-Έλεγχος του µοντέλου συµµετοχής 
των εκπαιδευτικών. 

2 Log 
likelihood 

Χ2 df 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
p 

197,367a 5,553 6 ,036 ,049 ,475 

 
Στον πίνακα 176 απεικονίζονται το 2LL, το Χ2 και οι δείκτες καλής 

προσαρµογής του µοντέλου. Επειδή p>0,05 το µοντέλο δεν είναι στατιστικά 
σηµαντικό, δεχόµενοι τη µηδενική υπόθεση ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές 
συνδέονται γραµµικά µε τις λογαριθµικές πιθανότητες της εξαρτηµένης 
µεταβλητής. Επειδή ο δείκτης Nagelkerke R Square είναι χαµηλός, 
εκτιµούµε ότι το µοντέλο παρουσιάζει µικρή προσαρµογή στα δεδοµένα άρα 
δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για πρόβλεψη. Είναι δυνατόν όµως να 
εκτιµήσουµε την επίδραση στη διαµόρφωση των τιµών της εξαρτηµένης 
µεταβλητής καθεµίας από τις ανεξάρτητες µεταβλητές που υπεισήλθαν στο 
µοντέλο. Η επίδραση αυτή απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 177: 

Πίνακας 176. Λογιστική Παλινδρόµηση-Σηµαντικότητα µεταβλητών του 
µοντέλου συµµετοχής των εκπαιδευτικών. 

Μεταβλητές Β S.E. Wald df p Exp(B) 

Ηλικιακή 

οµάδα (2) 
,506 ,592 ,730 1 ,393 1,659 

PROIPIRE(1) ,254 ,753 ,114 1 ,736 1,289 

PROIPIRE(2) ,281 ,622 ,204 1 ,652 1,324 

 
Καµιά από όλες τις µεταβλητές που υπεισήλθαν στο µοντέλο δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική. Άξιες σχολιασµού είναι οι µεταβλητές ηλικιακές 
οµάδες 41-50, (B=,506), η εκπαιδευτική προϋπηρεσία 0-10 έτη (B=,254) και 
η η εκπαιδευτική προϋπηρεσία 11-24 έτη (B=,281). Το µοντέλο φαίνεται να 
παρουσιάζει δυσκολία πρόβλεψης, παρόλα αυτά το συνολικό ποσοστό σωστών 
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προβλέψεων είναι 58,3%. 
Στον πίνακα 178 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της 

λογιστικής παλινδρόµησης για τους γονείς. 

Πίνακας 177. Λογιστική Παλινδρόµηση – Έλεγχος του µοντέλου συµµετοχής 
των γονέων. 

2 Log 

likelihood 
Χ2 df 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 
p 

155,619a 4,876 10 ,040 ,054 ,899 

 
Στον πίνακα 178 απεικονίζονται το 2LL, το Χ2 και οι δείκτες καλής 

προσαρµογής του µοντέλου. Επειδή p>0,05 το µοντέλο δεν είναι στατιστικά 
σηµαντικό, δεχόµενοι τη µηδενική υπόθεση ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές 
συνδέονται γραµµικά µε τις λογαριθµικές πιθανότητες της εξαρτηµένης 
µεταβλητής. Επειδή ο δείκτης Nagelkerke R Square είναι χαµηλός, 
εκτιµούµε ότι το µοντέλο παρουσιάζει µικρή προσαρµογή στα δεδοµένα άρα 
δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για πρόβλεψη. Είναι δυνατόν όµως να 
εκτιµήσουµε την επίδραση στη διαµόρφωση των τιµών της εξαρτηµένης 
µεταβλητής καθεµίας από τις ανεξάρτητες µεταβλητές που υπεισήλθαν στο 
µοντέλο. Η επίδραση αυτή απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 179: 

Πίνακας 178. Λογιστική Παλινδρόµηση-Σηµαντικότητα µεταβλητών του 
µοντέλου συµµετοχής των γονέων. 

Μεταβλητές Β S.E. Wald df p Exp(B) 

Ηλικιακή οµάδα 

(1) 
,742 ,682 1,184 1 ,276 2,100 

Ηλικιακή οµάδα 

(2) 
,394 ,599 ,432 1 ,511 1,482 

EPAGGELM(5) ,821 1,655 ,246 1 ,620 2,272 

 

Καµιά από όλες τις µεταβλητές που υπεισήλθαν στο µοντέλο δεν είναι 
στατιστικά σηµαντική. Άξιες σχολιασµού είναι οι µεταβλητές ηλικιακή οµάδα 
30-40 (B=,742), ηλικιακή οµάδα 41-50  (B=,394) και το επάγγελµα 
(Συνταξιούχος) B=,821). Το µοντέλο φαίνεται να παρουσιάζει δυσκολία 
πρόβλεψης, παρόλα αυτά το συνολικό ποσοστό σωστών προβλέψεων είναι 
59,7%. 

11.3. Εκτίµηση υποδειγµάτων µη συµµετοχής/αριθµού συµµετοχών 
σε προγράµµατα της µη τυπικής και της άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Προκειµένου να διαχωρισθούν τα άτοµα σε οµοιογενείς κατηγορίες, µε 
βάση ορισµένα χαρακτηριστικά, πραγµατοποιήθηκε διακρίνουσα ανάλυση 
(disciminant analysis). Σε αντίθεση µε την ανάλυση σε συστάδες, 
προυποθέτει τη γνώση εκ των προτέρων της ένταξης των παρατηρήσεων σε 
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οµάδες, µε βάση την οποία είναι δυνατή η πρόβλεψη µιας νέας 
παρατήρησης. Χρησιµοποιείται δηλαδή για τη δηµιουργία ενός µοντέλου 
πρόβλεψης τα οµάδας που ανήκει µια παρατήρηση, βασισµένη στα 
χαρακτηριστικά του κάθε ερωτώµενου. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή 
χρησιµοποιήθηκε η συµµετοχή σε 1-2, >3 και ή µη συµµετοχή σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου ή φορέων. Για 
τους µαθητές οι ανεξάρτητες µεταβλητές: το φύλο, η τάξη φοίτησης, το 
επάγγελµα και επίπεδο σπουδών γονέων (από τη διβηµατική ανάλυση 
συστάδων), τα σκορ τη στάσης και της συµπεριφοράς για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Για τους εκπαιδευτικούς οι ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν: το 
φύλο, οι οµάδες ηλικίας, τα επιστηµονικά πεδία, τα σκορ τη στάσης και της 
συµπεριφοράς για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Για τους γονείς οι 
ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν: το φύλο, οι οµάδες ηλικίας, το επάγγελµα και 
επίπεδο σπουδών, τα σκορ τη στάσης και της συµπεριφοράς για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η µέθοδος εισαγωγής των ανεξάρτητων 
µεταβλητών είναι η (stepwise). 
Από την διακρίνουσα ανάλυση για τους µαθητές, προέκυψε ότι 334 

παρατηρήσες ήτα έγκυρες σε σύνολο 388. Αναλυτικότερα 186 µαθητές 
ανήκουν στη κατηγορία των µή συµµετεχόντων σε προγράµµατα, 134 
ανήκουν στη κατηγορία των συµµετεχόντων σε 1-2 προγράµµατα και 14 στη 
κατηγορία των συµµετεχόντων σε >3 προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου. 

Πίνακας 179. Έλεγχος των µέσων των οµάδων. 

Μεταβλητές 
Wilks' 

Lambda 
F df1 df2 Sig. 

Φύλο ,977 3,898 2 331 ,021 

Τάξη ,965 5,917 2 331 ,003 

Επαγγέλµατα/Επίπεδο 

σπουδών γονέων 
,986 2,370 2 331 ,095 

Στάση ,962 6,612 2 331 ,002 

Συµπεριφορά ,943 9,939 2 331 ,000 

 
Από τον πίνακα 180 φαίνεται ότι οι µεταβλητές φύλο, τάξη και 

συµπεριφορά είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο επίπεδο στατιστικής 
σηµατικότητας p=0,005. ∆ηλαδή υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 
µεταξύ των οµάδων της εξαρτηµένης µεταβλητής (µη συµµετοχή, συµµετοχή 
σε 1-2 και συµµετοχή σε >3 προγράµµατα) για κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή. 
Ο πολλαπλός έλεγχος της οµοιογένειας των διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων 
µεταξύ των προς διάκριση οµάδων της ανεξάρτητης µεταβλητής, µε το 
στατιστικό κριτήριο Μ του Box, έδωσε (Μ=16,742, α=0,196).  
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Πίνακας 180. Μεταβλητές που συµπεριελήφθηκαν. 

Βήµατα Μεταβλητές 

Wilks' Lambda 

Statistic df1 df2 df3 
Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 Συµπεριφορά ,943 1 2 331,000 9,939 2 331,000 ,000 

2 Τάξη ,902 2 2 331,000 8,735 4 660,000 ,000 

3 Φύλο ,881 3 2 331,000 7,196 6 658,000 ,000 

 
Από τον πίνακα 181, φαίνεται ότι οι µεταβλητές που εισήχθησαν στην 

ανάλυση είναι η συµπεριφορά, η τάξη και το φύλο, για τίς οποίες το Wilks' 
Lambda είναι σηµαντικό σε επίπεδο Σε κάθε επίπεδο της ανάλυσης εισάγεται 
η µεταβλητή που ελαχιστοποιεί το Wilks' Lambda. Στο πρώτο βήµα εισήλθε 
η συµπεριφορά, στο δεύτερο η συµπεριφορά και η τάξη και στο τρίτο όλες.  
Εφόσον η εξαρτηµένη µεταβλητή εµπεριέχει τρείς οµάδες, εξάγονται δύο 

συναρτήσεις διάκρισης, οι οποίες είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας p=0,005. Οι eigenvalues24 στον πίνακα δείχνουν 
το ποσοστό της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής που µετράται από 
τις δύο συναρτήσεις. Η πρώτη µετρά το 73,9%, ενώ η δεύτερη το 26,1% της 
διακύµνσης της εξαρτηµένης µεταβλητής.  

Πίνακας 181. Eigenvalues. 

Συναρτήσεις 
Eigenvalu

e 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 

1 ,098 73,9 73,9 ,298 

2 ,035 26,1 100,0 ,183 

 

Πίνακας 182. Σταθµισµένοι συντελεστές και συντελεστές συσχέτισης. 

 

Σταθµισµένοι συντελεστές 

Εισερχόµενες 

Μεταβλητές   

Συναρτήσεις 

1 2 

Φύλο ,183 ,788 

Τάξη ,626 -,536 

Συµπεριφορά ,869 ,211 

Συντελεστές συσχέτισης 

Εισερχόµενες και 

αποκλειόµενες 

Μεταβλητές  

Συναρτήσεις 

1 2 

Συµπεριφορά  ,769 ,259 

Στάση  ,363 ,182 

Φύλο ,129 ,797 

Τάξη 
,492 

-

,592 

                         
24 Όσο µεγαλύτερη είναι η eigenvalue, τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό της διακύµανσης που 
αντιστοιχεί στη συσχετιζόµενη µε αυτή συνάρτηση. 
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Επαγγέλµατα/Επίπεδο 

σπουδών γονέων 
-,033 

-

,039 

 
Από τον πίνακα 183, όπου παρουσιάζονται οι σταθµισµένοι συνελεστές 

των σναρτήσεων φαίνεται ότι για τη πρώτη συνάρτηση, σχετική σηµαντικότητα 
της µεταβλητής συµπεριφορά είναι 0,869, ενώ για τη δεύτερη συνάρτηση 
είναι 0,211. Αντίστοιχα για το φύλο είναι 0,183 και 0,788. επίσης από τον 
σχετικό πίνακα όπου παρουσιάζονται οι συνελεστές συσχέτισης των 
µεταβλητών µε τις σναρτήσεις της διακρίνουσας ανάλυσης φαίνεται ότι η 
συσχέτιση της µεταβλητής συµπεριφορά µε τη πρώτη συνάρτηση είναι πολύ 
ισχυρή (0,769), ενώ το αρνητικό πρόσηµο της µεταβλητής τάξη µε τη δεύτερη 
συνάρτηση δείχνει την αρνητική συσχέτιση µε αυτή.  
Τα διαγράµµατα διασποράς των παρατηρήσεων ως προς τους 

διακριτικούς βαθµούς των δύο συναρτήσεων, απεικονίζονται στα αντίστοιχα 
διαγράµµατα 47, 48, 49 και 50. 
Τα διαγράµµατα 47, 48 και 49 παρουσιάζουν τους διακριτικούς βαθµούς 

για καθεµιά από τις τρεις οµάδες ξεχωριστά, ενώ το 50 περιαµβάνει και τις 
τρείς οµάδες. Τα κεντροειδή των οµάδων αντιπροσωπεύουν τις µέσες τιµές 
των παρατηρήσεων που εµπεριέχονται στο συγκεκριµένο cluster και έχουν 
υπολογιστεί µε βάση όλες τις µεταβλητές που συµπεριλήφθηκαν στην 
ανάλυση. Η µικρή απόσταση µεταξύ τους υποδεικνύει τον όχι ξεκάθαρο 
διαχωρισµό µεταξύ των οµάδων της έρευνας. ∆εν είναι εφικτή και για αυτό το 
λόγο η δηµουργία ενός µοντέλου πρόβλεψης της συµµετοχής σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
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∆ιάγραµµα 47. ∆ιασπορά παρατηρήσεων (µη συµµετοχή). 
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∆ιάγραµµα 48. ∆ιασπορά παρατηρήσεων (συµµετοχή σε 1-2 προγράµµατα). 

 
∆ιάγραµµα 49. ∆ιασπορά παρατηρήσεων (συµµετοχή σε >3 προγράµµατα). 

 

 
∆ιάγραµµα 50. ∆ιασπορά παρατηρήσεων (συµµετοχή ή µη συµµετοχή σε προγράµµατα). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
 
Από την αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων που αφορούν την 

αξιολόγηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων προκύπτουν οι 
παρακάτω διαπιστώσεις:  
Οι µαθητές, οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ως 

το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα την κλιµατική αλλαγή. Μάλιστα 
η επιλογή τους αυτή δεν φαίνεται να διαφοροποιείται από την συµµετοχή 
τους σε προγράµµατα µη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
του σχολείου ή των φορέων. Πράγµατι, διεθνείς οργανισµοί και ειδικοί 
επιστήµονες επισηµαίνουν ότι η κλιµατική αλλαγή αποτελεί το πρωταρχικό 
περιβαλλοντικό πρόβληµα του πλανήτη. Από την άλλη, όλοι οι πολίτες 
βιώνουν τα ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως µεγάλες πληµµύρες, ξηρασίες, 
καύσωνες και παγετώνες κ.λπ., που επηρεάζουν την διαβίωση και την 
ποιότητα της ζωής τους. Ο βαθµός της επίδρασης αυτής ενδεχοµένως να 
διαφέρει από άτοµο σε άτοµο, ανάλογα µε την κοινωνικοοικονοµική του 
κατάσταση, τον τόπο κατοικίας κ.λπ. . Η ρύπανση των νερών θεωρείται ως 
δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα από τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η 
ιεράρχηση αυτή ενδεχοµένως να προέρχεται από προσωπική παρατήρηση 
των εκπαιδευτικών και µαθητών στη θάλασσα και στους ξεροπόταµους γύρω 
από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Πιθανόν να έχει αποτελέσει θέµα 
προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Αντίθετα οι γονείς 
θεωρούν ως σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα την καταστροφή των 
δασών από τις πυρκαγιές. Η αξιολόγηση αυτή των γονέων ίσως να έχει να 
κάνει µε την προβολή µεγάλων πυρκαγιών σε άλλα µέρη της χώρας ή στο 
εξωτερικό. Σχετικά µε την τρίτη θέση ιεράρχησης των προβληµάτων, υπάρχει 
διαφοροποίηση µεταξύ των υποκείµενων της έρευνας. Οι µαθητές θεωρούν τη 
φτώχεια, οι εκπαιδευτικοί τα µεταλλαγµένα και οι γονείς τη ρύπανση των 
νερών. Φαίνεται ότι οι µαθητές είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι, στο 
πρόβληµα της φτώχειας γεγονός που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 
Ενδεχοµένως αυτή η στάση να οφείλεται σε εράνους που πραγµατοποιούνται 
στα σχολεία από µη κυβερνητικές οργανώσεις για τα παιδιά του τρίτου 
κόσµου και στους οποίους πιθανόν να συµµετέχουν και οι ίδιοι. Επίσης, 
είναι πιθανόν και οι ίδιοι οι µαθητές να βιώνουν οικονοµικές δυσκολίες στο 
πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή να έχουν πρόσθετη 
πληροφόρηση για το πρόβληµα της φτώχειας από τα Μ.Μ.Ε. Οι 
εκπαιδευτικοί επέλεξαν τα µεταλλαγµένα είτε λόγω εξειδικευµένης επ’ αυτών 
γνώσης, η οποία οφείλεται στην ειδικότητα τους, είτε λόγω της αίσθησής τους 
ότι απειλούνται η οποία οφείλεται σε άγνοια γι’ αυτά. Η ποιότητα διατροφής 
των ανθρώπων είναι ένα διαχρονικό πρόβληµα.  
Οι µαθητές και οι γονείς που συµµετέχουν σε προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου ή των φορέων αλλά και όσοι δεν 
συµµετέχουν σ΄ αυτά δεν διαφοροποιούνται σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, 
αναφορικά µε την ιεράρχηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων που τους τέθηκαν για αξιολόγηση. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει 
ότι η µη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν επηρεάζει τα άτοµα για το 
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πώς αντιλαµβάνονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και το περιβάλλον 
γενικότερα. Από την άλλη, οι κυρίαρχες επιλογές των υποκειµένων τής 
έρευνας αφορούν περιβαλλοντικά προβλήµατα που απασχολούν λίγο πολύ 
όλους τους ανθρώπους. Φαίνεται όµως ότι και άλλοι παράγοντες, 
ενδεχοµένως το φύλο, η ηλικία, το εισόδηµα, ο τόπος κατοικίας κ.λπ., 
επιδρούν ίσως στην ιεράρχηση των παγκόσµιας κλίµακας περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Στους µαθητές πιθανότατα έχουν ήδη ασκήσει κάποια 
επίδραση τόσο η τυπική όσο και η άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση, η 
προερχόµενη κυρίως από τα Μ.Μ.Ε., η οποία όµως επίδραση δεν µπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί. Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί των δυο οµάδων 
διαφοροποιούνται στα προβλήµατα της µείωσης της βιοποικιλότητας και των 
τοξικών αποβλήτων. Η υπεροχή των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, όσον 
αφορά την βιοποικιλότητα, έναντι των µη συµµετεχόντων, ενδεχοµένως να 
οφείλεται και στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών (θετικών επιστηµών), στην 
ευαισθητοποίηση, στην ανησυχία για την µείωση της βιοποικιλότητας κ.ά. Η 
υπεροχή των µη συµµετεχόντων εκπαιδευτικών έναντι των συµµετεχόντων, 
όσον αφορά τα τοξικά απόβλητα, ενδεχοµένως να οφείλεται στην ανησυχία 
τους λόγω ελλιπούς γνώσης για αυτά. Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το εύρηµα 
ότι µόνο οι µαθητές δίδουν αυξηµένη βαρύτητα σε πρόβληµα παγκόσµιας 
κλίµακας που σχετίζεται µε τον κοινωνικό και οικονοµικό πυλώνα της 
αειφόρου ανάπτυξης (φτώχεια). Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δίδουν 
αυξηµένη βαρύτητα σε προβλήµατα παγκόσµιας κλίµακας που σχετίζονται 
µε τον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης.  
Από την αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων που αφορούν την 

αξιολόγηση των τοπικών-αστικών περιβαλλοντικών προβληµάτων, 
προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:  
Οι µαθητές, του δείγµατος θεωρούν ως το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό 

πρόβληµα τα σκουπίδια στη πόλη, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς την 
έλλειψη πρασίνου στη πόλη. Ως δευτερεύον πρόβληµα οι µαθητές, 
αξιολόγησαν την έλλειψη πρασίνου, ενώ αντιστοίχως οι εκπαιδευτικοί την 
άναρχη δόµηση και οι γονείς τα σκουπίδια στη πόλη. Ως τριτεύον τοπικό 
πρόβληµα οι µαθητές θεωρούν την έλλειψη κάδων ανακύκλωσης, οι 
εκπαιδευτικοί τα σκουπίδια και οι γονείς την κυκλοφοριακή συµφόρηση στην 
πόλη. Παρά τη διαφοροποίηση της αξιολόγησης ιεράρχησης, όλα τα 
υποκείµενα του δείγµατος αξιολογούν ως σηµαντικότερα τα ίδια προβλήµατα. 
Πράγµατι, η πόλη του Ηρακλείου παρά τις προσπάθειες του ∆ήµου (έγκαιρη 
αποκοµιδή, κάδοι ανακύκλωσης) δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση από 
πλευράς καθαριότητας. Τούτο ενδεχοµένως είναι αποτέλεσµα του υπερ-
καταναλωτισµού, της ελλειµµατικής οργάνωσης της αποκοµιδής σε όλα τα 
στάδια της, του ελλείµµατος περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, της 
µειωµένης ανακύκλωσης στην πηγή από τους πολίτες. Αποτελούν επίσης µια 
πραγµατικότητα για τη πόλη του Ηρακλείου, η άναρχη δόµηση, λόγω 
ολοκληρωµένου σχεδιασµού, το ελάχιστο πράσινο και τα σοβαρά 
κυκλοφοριακά προβλήµατα στην πόλη. Οι µαθητές που έχουν συµµετάσχει 
σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου αξιολογούν ως 
πιο σηµαντικό το πρόβληµα της άναρχης δόµησης. Τούτο ενδεχόµενα να 
οφείλεται σε σχετικό πρόγραµµα όπου έχουν συµµετάσχει, χρησιµοποιώντας 
ως µέθοδο εκείνη του περιβαλλοντικού µονοπατιού ή της εργασίας στο πεδίο. 
Στη συµµετοχή σε κάποιο πρόγραµµα ή δραστηριότητα ανακύκλωσης 
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κάποιου φορέα µπορεί ίσως να οφείλεται η µεγαλύτερη βαρύτητα που 
αποδίδουν οι γονείς στην έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στη πόλη.  
Έρευνα από τη Φινλανδία παρουσιάζει τους νέους αισιόδοξους για το 

µέλλον τους αλλά λιγότερο αισιόδοξους για το µέλλον της χώρας τους. 
Φοβούνται ότι θα υποπέσει σε µια κοινωνία της διαφθοράς, της ανεργίας, των 
αυξανόµενων περιβαλλοντικών προβληµάτων, των ναρκωτικών και των 
βρώµικων αστικών κέντρων µε τους φτωχούς ανθρώπους να αγωνίζονται για 
την επιβίωση τους (Rubin, 2002:103). Οι ανησυχίες τους σε παγκόσµιο 
επίπεδο επικεντρώνεται στην ένδεια και την πείνα, στους πολέµους, τον 
υπερπληθυσµό και την περιβαλλοντική ρύπανση. Παρόµοια συµπεράσµατα 
αναφέρονται από τον Oscarsson, σύµφωνα µε τον οποίο  Σουηδοί µαθητές 
έχουν θετικές απόψεις για το µέλλον τους αλλά είναι λιγότερο αισιόδοξοι για 
το µέλλον της Σουηδίας, στην οποία οι οικονοµικές συνθήκες θεωρούνται 
αβέβαιες, και είναι ακόµη λιγότερο αισιόδοξοι για το παγκόσµιο µέλλον. 
Βρετανοί µαθητές (Holden, 2007) είχαν παρόµοιες ανησυχίες, και ένα 
ιδιαίτερο φόβο για τη βία και την εγκληµατικότητα. Όταν κλήθηκαν να 
στοχασθούν το µέλλον του κόσµου, ανησύχησαν για την παγκόσµια ένδεια, 
τη παγκόσµια διαµάχη και τα συνεχιζόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Είναι λιγότερο αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν λύσεις στα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Η µεγάλη πλειοψηφία αυτών των εφήβων υποστήριξε ότι δεν 
εµπλέκεται σε οποιαδήποτε δράση για την αλλαγή.  
Σε επισκόπηση ερευνών του Rickinson (2001) σχετικά µε το ποια 

περιβαλλοντικά προβλήµατα ενδιαφέρουν ή ανησυχούν τους µαθητές, 
φαίνεται ότι είναι ποικίλα τα θέµατα, παγκοσµίου ή τοπικού ενδιαφέροντος, 
τα οποία απασχολούν τους νέους ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες και για 
διαφορετικούς λόγους. Αναφέρεται ότι παιδιά από την Αυστραλία, τη 
Σιγκαπούρη και το Ηνωµένο Βασίλειο ανησυχούν περισσότερο για τη µείωση 
του στρώµατος του όζοντος σε σχέση µε άλλα θέµατα, όπως είναι το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου, η αποδάσωση και η ρύπανση του νερού και του 
αέρα. Άλλα ευρήµατα σε χώρες της Ευρώπης και των Η.Π.Α. δεν συµφωνούν 
µε τα παραπάνω αφού καταγράφουν ότι η ρύπανση γενικά, η ρύπανση νερού 
και αέρα και η όξινη βροχή θεωρούνται σοβαρότερα από την καταστροφή του 
στρώµατος του όζοντος και του φαινόµενου του θερµοκηπίου. Μεταξύ των 
προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο οι µαθητές ανησυχούν για τα 
σκουπίδια, τις χρήσεις γης και την καταστροφή των δασών. 

 Όταν γίνεται σύγκριση µεταξύ παγκόσµιων και τοπικών θεµάτων, 
φαίνεται ότι τα παγκόσµια αξιολογούνται ως σοβαρότερα. Σε έρευνα που 
έκανε ο Oscarson (1999, όπως αναφέρεται στον Rickinson, 2001) και έγινε 
σε 900 παιδιά 16 χρονών στη Σουηδία και στην Αυστραλία, διαπιστώνεται ότι 
τα παιδιά σίγουρα δεν έχουν απαισιοδοξία για το µέλλον, θεωρούν ότι αυτό θα 
είναι µάλλον καλό και νιώθουν αισιόδοξα για το µέλλον τους. Ανησυχούν λίγο 
περισσότερο για το µέλλον του πλανήτη. Αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνούν 
µερικώς µε τα αποτελέσµατα από την έρευνα της Connell at. al., (1999), που 
διαπιστώνουν ότι η πλειοψηφία των νέων ανθρώπων δεν φαίνεται να ανησυχεί 
υπερβολικά για το µέλλον του κόσµου ή για την ικανότητα τους να κάνουν 
κάτι γι’ αυτό. Ωστόσο, οι ίδιοι αναφέρουν ότι οι νέοι ανησυχούν περισσότερο 
για τα τοπικά προβλήµατα, όπως η ρύπανση και η αστική ανάπτυξη, 
ανησυχούν για το δικό τους προσωπικό µέλλον, θεωρούν ότι χρειάζεται να 
αλλάξουν οι στάσεις και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων και αισθάνονται ότι δεν 
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µπορούν να κάνουν τίποτε περισσότερο από µικρές δράσεις όπως η 
ανακύκλωση.  
Οι Balram & Dragicevic (2005) αξιολόγησαν τη στάση των πολιτών για το 

αστικό πράσινο και µετά από παραγοντική ανάλυση, κατέληξαν ότι αποτελεί 
µια πολυδιάστατη δοµή, που χαρακτηρίζεται από τη συµπεριφορά και τη 
χρησιµότητα. 
Αυτό που φαίνεται να µην είναι ξεκάθαρο από τις παραπάνω έρευνες που 

καταγράφουν την ανησυχία και το ενδιαφέρον των µαθητών για το µέλλον 
είναι πώς αυτά συγκρίνονται µε άλλες προτεραιότητες που πιθανά έχουν. 
Στην έρευνα των Connell et.al., (1999), φαίνεται ότι οι νέοι ανησυχούν κυρίως 
για προσωπικά τους θέµατα, όπως είναι οι σχέσεις ή η καριέρα τους. 
Φαίνεται, ωστόσο, ότι υπάρχουν αρκετά δεδοµένα που υποδεικνύουν ότι το 
φύλο, η ηλικία, η γεωγραφική περιοχή και οι κοινωνικοοικονοµικοί 
παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν τη φύση του ενδιαφέροντος των νέων για 
το περιβάλλον (Richinson, 2001).  
Ο Jensen (2002) αναφέρει σχετικά: Τα περιβαλλοντικά θέµατα στις 

κοινωνίες µας επηρεάζονται από τις συνθήκες ζωής και τις προσωπικές 
επιλογές. Οι λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήµατα πρέπει να αναζητηθούν 
και στο δοµικό/κοινωνικό επίπεδο των συνθηκών ζωής, αλλά και στον 
προσωπικό τρόπο ζωής. Για να συνεισφέρουν οι άνθρωποι στις λύσεις, πρέπει 
να µπορούν να προσδιορίζουν τις προσωπικές και τις δοµικές αιτίες και να 
αναπτύσσουν τα οράµατα και τις ικανότητες τους ώστε να επηρεάσουν και να 
αλλάξουν τις συνθήκες. Το σχολείο, ως θεσµός εκπαίδευσης, έχει την ευθύνη 
να παράσχει γνώσεις, να καλλιεργήσει δεξιότητες και υπεύθυνες στάσεις και 
συµπεριφορές στους µαθητές, για να παίρνουν αποφάσεις µετά από κριτική 
σκέψη, να δρουν για να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις, τις εκάστοτε 
κοινωνικές συνθήκες.  
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων 

προϋποθέτει µια συνθετική προσέγγιση και σε µια ολιστική οπτική του 
περιβάλλοντος, ώστε να γίνονται περισσότερο αντιληπτές οι σχέσεις 
αλληλεπίδρασης µεταξύ βιοφυσικών, κοινωνικο-οικονοµικών και πολιτικών 
παραµέτρων των περιβαλλοντικών ζητηµάτων (Reddy & Schreuder, 2004). 

 Ο αστικός προγραµµατισµός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα, τα οποία αφορούν τους πολίτες και όχι 
µόνο τους ειδικούς. Ο Luke (2001) έχει περιγράψει την εννοιολογική 
δυαρχία που διαχωρίζει τη φύση από τους ανθρώπινους οργανισµούς, 
δηµιουργώντας ένα τεχνητό χάσµα µεταξύ του περιβάλλοντος από την µια 
µεριά και της κοινωνίας, οικονοµίας και κοινότητας από την άλλη. Μέχρι 
σήµερα, ο προγραµµατισµός και η δηµιουργικότητα στο αστικό περιβάλλον 
είναι το προνόµιο µιας ελίτ. Οι µαθητές µπορούν να συµβάλουν στον αστικό 
προγραµµατισµό µε πολύτιµες ιδέες και η συµµετοχή τους είναι µια 
προϋπόθεση για ένα κοινωνικά δίκαιο αστικό προγραµµατισµό. (Chawla, 
2002, Reid et. al., 2008, Simovska & Jensen 2009). Όταν αντιµετωπίζουν τα 
περίπλοκα και αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα, είναι δυνατόν να 
αισθανθούν ανήσυχα και υποψιασµένα αλλά και να χάσουν το θάρρος τους 
για να δράσουν (Jensen & Schnack, 2006). 
Μολονότι η αναγνώριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι ένα 

πρώτο βήµα για υψηλότερα επίπεδα κατανόησης, αυτό δεν αρκεί για την 
κατανόηση των συνεπειών των περιβαλλοντικών προβληµάτων και της 
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πρότασης κατάλληλων λύσεων για αυτά. Φαίνεται ότι υπάρχει µια κοινωνία 
πλούσια σε πληροφορίες αλλά όχι σε γνώση. 
Από την αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων που αφορούν την 

επιθυµία για περισσότερη γνώση για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, 
προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:  
Οι µαθητές εκφράζουν την επιθυµία τους, κατά φθίνουσα σειρά, να 

µάθουν περισσότερα για τα µεταλλαγµένα, την κλιµατική αλλαγή και τα 
τοξικά απόβλητα. Την κλιµατική αλλαγή την έχουν επιλέξει και ως το 
σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα, αντιθέτως/ενώ τα µεταλλαγµένα 
και τα τοξικά απόβλητά ευρίσκονται χαµηλά στη σχετική ιεράρχηση τους. Η 
επιθυµία τους για περισσότερη γνώση σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή, 
ενδεχοµένως να συνδέεται µε την σηµαντικότητα του προβλήµατος, αλλά και 
µε το ότι πολλά σχετικά φαινόµενα και επιπτώσεις της συνεχώς διερευνώνται 
και προκύπτει νέα γνώση για αυτή. Τα µεταλλαγµένα αποτελούν ένα ζήτηµα 
αιχµής και υπάρχουν αντικρουόµενες θέσεις για τη χρησιµότητα τους, λογικό 
εποµένως θεωρείται οι µαθητές να επιθυµούν περισσότερη γνώση και για 
αυτό το «πρόβληµα». Στην αίσθηση της διακινδύνευσης ενδεχοµένως να 
οφείλεται η προτίµηση/επιθυµία των µαθητών για περισσότερη γνώση 
σχετικά µε τα τοξικά απόβλητα. Όσον αφορά τις θεµατικές, στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι µαθητές δηλώνουν ότι θα ήθελαν να 
µάθουν περισσότερα πράγµατα για ζητήµατα όπως η ανακύκλωση, τα µεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη και τα µεταλλαγµένα τρόφιµα. 
∆ιαφορετικές επιθυµίες καταγράφηκαν στο ευρωβαρόµετρο (Filho, 1996), στο 
πλαίσιο του οποίου 20.000 ευρωπαίοι µαθητές έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον 
για τα µεγάλα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα (ρύπανση (51%), την 
όξινη βροχή (27%), το φαινόµενο θερµοκηπίου (8%) και την κατάστροφή 
τροπικών δασών (5%)). Σε έρευνα των Munoz, et. al., (2009:407-413), 
µελετήθηκαν οι στάσεις για την αντίληψη του περιβάλλοντος 6.379 
εκπαιδευτικών σε 16 χώρες της Ευρώπης, σύµφωνα µε το πρότυπο των δύο 
διαστάσεων Wiseman & Bogner, τη «συντήρηση» και την «χρησιµοποίηση». Οι 
στάσεις των εκπαιδευτικών διέφεραν από χώρα σε χώρα αναφορικά µε τη 
διάσταση της «χρησιµοποίησης», µε κύριο διαφοροποιητικό παράγοντα την 
κοινωνικοοικονοµική διαστρωµάτωση. Η «συντήρηση» ήταν σταθερή στα 
ποικίλα πλαίσια.  
Οι ίδιοι οι µαθητές αναφέρουν σε έρευνα του Littledyke (2004) ότι τις 

εµπειρίες και τις γνώσεις που διαθέτουν για το περιβάλλον τις έχουν 
αποκτήσει κυρίως από τους γονείς τους. Η συγκεκριµένη παρατήρηση είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική µε δεδοµένη την επίδραση που ασκούν οι προηγούµενες 
βιωµατικές εµπειρίες των παιδιών για το σχηµατισµό και τη διαµόρφωση των 
επιστηµονικών τους ιδεών. Αφού το ενδιαφέρον που δείχνει κάποιο άτοµο για 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ξεκινά από προσωπικές εµπειρίες και 
βιώµατα (Macnaghten, 2003) και αφού, όπως επισηµάνθηκε προηγουµένως, 
τα πλέον σηµαντικά βιώµατα είναι αυτά της παιδικής ηλικίας, καθίσταται 
καθοριστικός ο ρόλος που µπορεί και πρέπει να παίξει το οικογενειακό 
περιβάλλον, και ειδικότερα οι γονείς, προς την κατεύθυνση της 
περιβαλλοντικής αγωγής. Οι Walsh-Daneshmandi & MacLachlan (2006) 
υποστηρίζουν ότι οι έφηβοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα παγκόσµια 
προβλήµατα, αν και το ενδιαφέρον τους αυτό µειώνεται όσο µεταβαίνουν στα 
επόµενα στάδια ανάπτυξης.  
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Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα υποκείµενα της έρευνας εκδήλωσαν µε 
χαµηλότερα ποσοστά την επιθυµία τους για περισσότερη µάθηση σχετικά µε 
τα τοπικά-αστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν 
την επιθυµία, κατά φθίνουσα σειρά, για περισσότερη γνώση ως προς τα τοξικά 
απόβλητα, τα µεταλλαγµένα και τη ρύπανση των νερών. Στην αίσθηση της 
διακινδύνευσης ενδεχοµένως να οφείλεται η επιλογή των εκπαιδευτικών να 
επιθυµούν περισσότερη γνώση για τα τοξικά απόβλητα. Απ’ την άλλη η 
επιθυµία τους για περισσότερη γνώση σχετικά µε τα µεταλλαγµένα και τα 
τοξικά να οφείλεται στην σηµαντικότητα που τους αποδίδουν, στην 
συµπλήρωση της γνώσης τους για αυτά λόγω ειδικότητας (κοινωνικών 
επιστηµών). Αξιοσηµείωτο είναι ότι εκδήλωσαν µε χαµηλότερα ποσοστά την 
επιθυµία τους για περισσότερη µάθηση για τα σκουπίδια και το πράσινο. Οι 
γονείς εκφράζουν την επιθυµία, κατά φθίνουσα σειρά, για περισσότερη γνώση 
αναφορικά µε την κλιµατική αλλαγή, το πράσινο και τη χωροταξία. Η 
επιθυµία τους για περισσότερη για περισσότερη γνώση σχετικά µε την 
κλιµατική αλλαγή, ενδεχόµενα να συνδέεται µε την σηµαντικότητα του 
προβλήµατος, αλλά και µε το ότι πολλά σχετικά φαινόµενα και επιπτώσεις 
της συνεχώς διερευνώνται και προκύπτει νέα γνώση για αυτή. Η επιθυµία για 
το πράσινο και την χωροταξία, δικαιολογούνται από το γεγονός ότι τα έχουν 
δηλώσει ως σηµαντικά τοπικά-αστικά προβλήµατα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι 
µαθητές και οι εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν µε χαµηλότερα ποσοστά την 
επιθυµία τους για περισσότερη µάθηση για τα τοπικά-αστικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, ενώ αντίθετα οι γονείς επιθυµούν περισσότερη γνώση για αυτά. 
Η ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ότι, οι γονείς λόγω της επαγγελµατικής 
τους δραστηριοποίησης (ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες στη 
πλειοψηφία τους) βιώνουν περισσότερο τα τοπικά προβλήµατα και επιθυµούν 
περισσότερη γνώση για αυτά. 
Από την αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων που αφορούν τις πηγές 

µάθησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων, προκύπτει ότι οι µαθητές, οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς θεωρούν τα Μ.Μ.Ε, ως τη σηµαντικότερη πηγή 
µάθησης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Επιβεβαιώνεται ο κυρίαρχος 
ρόλος των Μ.Μ.Ε. Οι µαθητές ως τη λιγότερο σηµαντική πηγή µάθησης των 
περιβαλλοντικών παραβληµάτων θεωρούν τη συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων. Οι Hausbeck, el. al., 
(1992) στην έρευνα τους για την αποτίµηση των γνώσεων και των στάσεων στα 
περιβαλλοντικά θέµατα, η οποία έγινε σε 3200 µαθητές ηλικίας 16 -17 ετών, 
κατέγραψαν χαµηλά επίπεδα γνώσεων, ενώ τα επίπεδα της ευαισθησίας και 
του ενδιαφέροντος ήταν σηµαντικά υψηλότερα. ∆ιαφορές βρέθηκαν σε σχέση 
µε τον τόπο κατοικίας, µε τα παιδιά από την πόλη να δείχνουν χαµηλότερα 
επίπεδα και γνώσεων και ευαισθητοποίησης σε σχέση µε τα παιδιά από την 
επαρχία. Ο λόγος για τον οποίο κατά τη γνώµη τους ανακύπτουν αυτές τις 
διαφορές, είναι σχετικός µε τις πηγές πληροφόρησης. Στην περίπτωση αυτή, 
η πλειοψηφία δηλώνει ως κύρια πηγή πληροφόρησης τα ηλεκτρονικά µέσα. 
Σε µια άλλη µεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα του Filho (1996), η οποία 
διενεργήθηκε σε 15 κράτη µεταξύ των οποίων είναι και στην Ελλάδα, σε 
δείγµα 20.000 µαθητών Λυκείου, βρέθηκε ότι ο µέσος όρος ενηµέρωσης είναι 
38% από τη ραδιοτηλεόραση, 34% από το σχολείο, 10% από τον έντυπο τύπο 
και 18% από τους φίλους. Το ελληνικό δείγµα αντίστοιχα συγκέντρωσε 24%, 
36%, 23% και 17%. Ενδεχοµένως η συµµετοχή τους σε αντίστοιχα 
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προγράµµατα του σχολείου, αλλά και οι αυξηµένες µαθητικές υποχρεώσεις 
να τους στερούν την συµµετοχή τους σ΄ αυτά. Έτσι αξιολογούν χαµηλά τη 
σχετική πηγή. Οι εκπαιδευτικοί ως τη λιγότερο σηµαντική πηγή µάθησης των 
περιβαλλοντικών παραβληµάτων, θεωρούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στην ελλιπή ενηµέρωση των 
εκπαιδευτικών για το ρόλο των Κ.Π.Ε.  
Οι γονείς ως τη λιγότερο σηµαντική πηγή µάθησης των περιβαλλοντικών 

παραβληµάτων, θεωρούν τα σχολικά βιβλία. Ενδεχοµένως αυτό να οφείλεται 
στο ότι έχουν εγκαταλείψει αρκετά χρόνια τα µαθητικά θρανία, αλλά και στο 
ότι τα παλαιότερα βιβλία ήταν λιγότερο «πρασινισµένα», δηλαδή περιείχαν 
λιγότερα περιβαλλοντικά στοιχεία. Αξιοσηµείωτο είναι το µικρό ποσοστό που 
συγκεντρώνουν οι φίλες /οι, για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς Αυτό 
φαίνεται να συνδέεται µε το γεγονός ότι έχουν επιλέξει πρωταρχικά τα 
Μ.Μ.Ε., για την απόκτηση γνώσης για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Αξιοσηµείωτο είναι και το µικρό ποσοστό που συγκεντρώνει η συµµετοχή σε 
προγράµµατα Π.Ε. διαφόρων φορέων ως πηγή µάθησης για τους γονείς 
Τα αποτελέσµατα έρευνας των Mobley et.al., (420-447) έδειξαν ότι ενώ η 

µελέτη βιβλίων περιβαλλοντικού περιεχοµένου ήταν ισχυρότερος 
προβλεπτικός παράγοντας της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς 
από κοινωνικοδηµογραφικούς παράγοντες (φύλο, εκπαίδευση κ.λπ.) και το 
N.E.P. η περιβαλλοντική ανησυχία ήταν ακόµα ισχυρότερος προβλεπτικός 
παράγοντας  
Από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας και από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση φαίνεται ότι: 
� Η περιβαλλοντική γνώση εξαρτάται περισσότερο από την εκπαίδευση και 
το φύλο και λιγότερο από την ηλικία και τη γεωγραφική περιοχή. 

� Οι περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις έχει βρεθεί ότι γενικά συνδέονται 
θετικά ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει θετική σχέση µε τη συµµετοχή σε 
περιβαλλοντικές δράσεις ή ακόµη και  µε την προφορική έκφραση για 
ανάληψη δράσης. 

� Οι έρευνες αφορούν πολύ διαφορετικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, για 
παράδειγµα τη διαχείριση απορριµµάτων, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, 
την ενέργεια ή την όξινη βροχή κ.λπ. 

� Μολονότι η αναγνώριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων από τούς 
µαθητές του Λυκείου είναι ένα πρώτο βήµα για υψηλότερα επίπεδα 
κατανόησης, αυτό δεν αρκεί για την κατανόηση των συνεπειών των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και της διατύπωσης προτάσεων µε  
κατάλληλες λύσεις κάθε φορά. 

� Φαίνεται να υπάρχει µια κοινωνία πλούσια σε πληροφορίες αλλά φτωχή 
σε γνώση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ  

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ & ΑΤΥΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Σχετικά µε τη συµµετοχή των υποκειµένων του δείγµατος σε 
προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου ή φορέων, από τα 
αποτελέσµατα γενικά προκύπτει ότι σηµαντικό ποσοστό συµµετέχει σε αυτά.  
Ειδικότερα όσον αφορά τη συµµετοχή των µαθητών του δείγµατος σε 

προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, από τα 
αποτελέσµατα προκύπτει ότι: εκείνοι που δεν συµµετέχουν αποτελούν το 
µεγαλύτερο ποσοστό (56,4%), όµως ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό 
συµµετέχει (43,6 %). Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί από το µεγάλο αριθµό 
προγραµµάτων µη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται 
στα Λύκεια της πόλης του Ηρακλείου. Αυτή η µεγάλη προσφορά 
προγραµµάτων οδηγεί όλο και περισσότερους µαθητές να συµµετέχουν σε 
αυτά. Η µη συµµετοχή σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. του σχολείου 
ενδεχοµένως να οφείλεται στη συµµετοχή σε δραστηριότητες άτυπης Π.Ε. 
άλλων φορέων. Οι µαθητές του λυκείου ξοδεύουν πολλές ώρες του ελεύθερου 
χρόνου τους σε άλλες ενασχολήσεις όπως φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, 
µουσική, αθλητισµό κ.λπ., που το σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν 
µπορεί να καλύψει. Έτσι, οι περισσότεροι από τους µαθητές, λόγω 
αντικειµενικής αδυναµίας και όχι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, δεν 
µπορούν να συµµετέχουν σε προγράµµατα που διεξάγονται τα απογεύµατα ή 
τα Σαββατοκύριακα. Επιπλέον, στο λύκειο η επιθυµία της εισαγωγής στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση επικεντρώνει τις προσπάθειες των µαθητών στα 
εξεταζόµενα στις Πανελλήνιες εξετάσεις µαθήµατα. Έτσι οι περισσότεροι 
µαθητές αποφεύγουν την εµπλοκή στα προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης για οικονοµία χρόνου και δυνάµεων. Σε αυτή την ηλικία ο 
έφηβος συγκινείται από αξίες και οράµατα και συνήθως έχει την επιθυµία να 
συµβάλλει σε κοινωνικές αλλαγές προς το καλύτερο. Χάνεται λοιπόν η 
δυνατότητα εκπαίδευσης σε ένα ηλικιακό επίπεδο που είναι πάρα πολύ 
κοντά στον αυριανό πολίτη, που θα θέλαµε να είναι ενεργός και 
συµµετοχικός σε ό,τι αφορά τα θέµατα της αειφορίας.  

 Σχετικά µε τον αριθµό των προγραµµάτων που παρακολούθησαν, οι 
µαθητές δηλώνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ότι έχουν συµµετάσχει 
µέχρι σήµερα τουλάχιστον σε ένα πρόγραµµα. Αυτό κατ’ αρχάς µπορεί να 
αποδοθεί στις αρκετές, σχολικές και εξωσχολικές, υποχρεώσεις των µαθητών 
του λυκείου. Τα κορίτσια του δείγµατος συµµετέχουν σε διπλάσιο αριθµό 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, ενώ δεν 
διαφοροποιείται η συµµετοχή µε κριτήριο την τάξη φοίτησης των µαθητών. Οι 
µαθητές των οποίων οι γονείς είναι κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ή απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και είναι δηµόσιοι 
υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελµατίες συµµετέχουν περισσότερο, έναντι των 
µαθητών των οποίων οι γονείς είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
και ασχολούνται µε τα οικιακά ή είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες.  
Όσον αφορά τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών του δείγµατος σε 
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προγράµµατα  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, από τα 
αποτελέσµατα εκείνων που δήλωσαν προκύπτει ότι: εκείνοι που δεν 
συµµετέχουν αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό, όµως ένα αρκετά σηµαντικό 
ποσοστό συµµετέχει. Αυτό κατ’ αρχάς µπορεί να ερµηνευθεί από το µεγάλο 
αριθµό προγραµµάτων µη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 
υλοποιούνται στα Λύκεια της πόλης του Ηρακλείου. Η µη συµµετοχή σε 
προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. του σχολείου, ενδεχοµένως να οφείλεται στη 
συµµετοχή σε δραστηριότητες άτυπης Π.Ε. άλλων φορέων. Αυτή η µεγάλη 
προσφορά προγραµµάτων οδηγεί όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς να 
συµµετέχουν σε αυτά. Σχετικά µε τον αριθµό των προγραµµάτων στα οποία 
συµµετείχαν, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
(30,5%) ότι έχουν συµµετάσχει µέχρι σήµερα σε ένα ή δύο προγράµµατα. 
Αυτό ενδεχοµένως µπορεί να ερµηνευθεί από το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών για τη περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά και από την ανάγκη 
συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου τους. Αναφορικά µε το φύλο, την 
ηλικία και τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και τα επιστηµονικά πεδία, 
δεν διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά τα συµµετοχή τους.  
Όσον αφορά τη συµµετοχή των γονέων του δείγµατος σε προγράµµατα  

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων, από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι: 
εκείνοι που δεν συµµετέχουν αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό (60%), όµως 
ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό συµµετέχει. Η µη συµµετοχή σε 
προγράµµατα άτυπης Π.Ε. φορέων µπορεί να ερµηνευθεί από τον εντατικό 
σύγχρονο τρόπο ζωής, που δεν επιτρέπει την ενασχόληση µε τα σχετικά 
προγράµµατα. Η σηµαντική συµµετοχή αντίστοιχα, πιθανώς να οφείλεται στη 
µεγάλη προσφορά προγραµµάτων Π.Ε. των φορέων της πόλης του 
Ηρακλείου. Αναφορικά µε το φύλο, την ηλικία και το επάγγελµα / επίπεδο 
σπουδών, δεν διαφοροποιούνται οι γονείς όσον αφορά τη συµµετοχή τους.  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, έρχονται να επιβεβαιώσουν τον 

καταλυτικό ρόλο που παίζει η Π.Ε. στην ανάπτυξη θετικής περιβαλλοντικής 
στάσης και συµπεριφοράς των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, και 
τελικά στη διαµόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι έχουν 
περιβαλλοντική συνείδηση και περιβαλλοντική ευθύνη. Η εκπαίδευση 
αναδύεται ως ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας, που µπορεί να συνεισφέρει 
στην διαχείριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, προωθώντας τους 
στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη. Μέσω της εκπαίδευσης για την αειφορία 
τα άτοµα αποκτούν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες, καλλιεργούν στάσεις 
και συµπεριφορές φιλικές στο περιβάλλον, διεκδικώντας υψηλότερο επίπεδο 
ποιότητας ζωής. Ωστόσο, η περιβαλλοντική εκπαίδευση από µόνη της δεν 
µπορεί να λειτουργήσει ως µετασχηµατιστικός φορέας κοινωνικών, 
παραγωγικών και πολιτικών αλλαγών, αν δεν συνοδευτεί από ταυτόχρονη 
αλλαγή των αναλυτικών προγραµµάτων, τροποποίηση των στάσεων και 
συµπεριφορών τόσο στο σχολικό όσο και στο εξωσχολικό περιβάλλον 
(Φλογαΐτη, 2006). 
Όσον αφορά τη χρησιµότητα δράσεων της µη τυπικής περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης για αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, οι 
µαθητές επέλεξαν ως σηµαντικότερες τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις 
δραστηριότητες υπαίθρου. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται στην 
ευαισθητοποίηση και στο αίτηµα των µαθητών για άνοιγµα του σχολείου προς 
τα «έξω». Αλλά και η ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου που 
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διοργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθίσταται µεγαλύτερη. Επίσης και 
η προετοιµασία των φορέων υποδοχής των µαθητών πρέπει να είναι η 
καλύτερη δυνατή. Επιπλέον οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα Π.Ε. 
αξιολογούν πολύ πιο θετικά τις σχετικές δράσεις. Ενδεχοµένως αυτό να 
οφείλεται στη θετική εµπειρία που έχουν αποκοµίσει από τη συµµετοχή τους. 
Στο ερώτηµα σχετικά µε τη χρησιµότητα της δράσης «Κάνω περιήγηση σε 
ιστοσελίδες µε περιβαλλοντικά θέµατα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 
Σχολείου», παρατηρείται στη κατανοµή των θετικών απαντήσεων µια 
ευδιάκριτη διαφορά υπέρ των µη συµµετεχόντων µαθητών. Και τούτο γιατί 
ενδεχοµένως οι µη συµµετέχοντες να αναζητούν µέσω του διαδικτύου, 
εναλλακτική δράση αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Όσον αφορά τη χρησιµότητα δράσεων της µη τυπικής περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης για αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, οι 
εκπαιδευτικοί επέλεξαν ως σηµαντικότερες την πραγµατοποίηση βιωµατικών 
ασκήσεων µε µαθητές, τη συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την 
εκδήλωση µεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τους τοπικούς φορείς. Φαίνεται 
ότι οι εκπαιδευτικοί (συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες) έχουν 
συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της βιωµατικότητας για την 
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των προγραµµάτων της µη τυπικής Π.Ε. 
Επιπλέον, λογικό φαίνεται οι µη συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί να επιζητούν 
σε µεγαλύτερο ποσοστό συνεχή επιµόρφωση για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι και οι συµµετέχοντες δεν 
επιζητούν την επιµόρφωση, αν και ενδεχοµένως η συµµετοχή να έχει αυξήσει 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Ακόµη οι εκπαιδευτικοί επιζητούν έµµεσα 
τη µεγαλύτερη σύνδεση του σχολείου µε τη τοπική κοινωνία, για την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Εύλογη, τέλος, φαίνεται η εµφατική υπογράµµιση εκ µέρους των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών της σηµασίας που έχει η παροχή 
διευκολύνσεων (π.χ. διάθεση χρόνου από το ωρολόγιο πρόγραµµα), σε 
µαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Όσον αφορά τη χρησιµότητα δράσεων της µη τυπικής και άτυπης 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαφόρων φορέων για την αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, οι γονείς επέλεξαν ως σηµαντικότερες, τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις δραστηριότητες υπαίθρου. Αυτό πιθανόν να 
οφείλεται στην ευαισθητοποίηση και στην ικανοποίηση της ανάγκης τους για 
αποδοτική και συνάµα ευχάριστη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. 
Ενδεχοµένως να έχουν επηρεασθεί και από την εµπλοκή των παιδιών τους σε 
ανάλογες δράσεις. Εποµένως η ευθύνη των φορέων για την καλύτερη δυνατή 
προετοιµασία των εκπαιδευτικών δράσεων είναι µεγάλη. Αξιοσηµείωτο είναι 
το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες γονείς σε φορείς/διαδικασίες της άτυπης 
Π.Ε., αξιολογούν ως λιγότερο σηµαντική τη συµµετοχή τους σε  εκθέσεις, 
διαλέξεις, σεµινάρια, για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Η στάση των υποκειµένων έναντι των φορέων και των διαδικασιών της µη 

τυπικής και άτυπης Π.Ε., χαρακτηρίζεται θετική για την κατηγορία των 
µαθητών και των εκπαιδευτικών και θετικότερη για τους γονείς. Αυτό 
ενδεχοµένως να οφείλεται στη µεγαλύτερη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα φορέων και σε διαδικασίες της άτυπης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης..  
Ειδικότερα σε σχέση µε τη χρησιµότητα των φορέων/διαδικασιών στην 
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επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζεται µια σταθερή 
τάση για απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου των 
µαθητών, ο οποίος αντιστοιχεί σε θετική άποψη των µαθητών. Οι φορείς 
(περιβαλλοντικές οργανώσεις) και τα Μ.Μ.Ε. (διαδίκτυο, τηλεόραση), 
αξιολογούνται ως οι σηµαντικότεροι φορείς για την επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Αυτό ερµηνεύεται από το γεγονός ότι στην 
πόλη του Ηρακλείου, δραστηριοποιούνται αρκετές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, σε δράσεις των οποίων ενδεχοµένως να έχουν συµµετάσχει οι 
µαθητές του δείγµατος. Ίσως επίσης να έχουν βιώσει την αντιµετώπιση ενός 
τοπικού περιβαλλοντικού προβλήµατος. Επιβεβαιώνεται ο κυρίαρχος ρόλος 
του διαδικτύου και της τηλεόρασης στην παρουσίαση, αναζήτηση 
πληροφοριών-λύσεων για επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Θετικότερη στάση έχουν οι συµµετέχοντες µαθητές σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου, για τις βιβλιοθήκες  και τις 
συζητήσεις µε φίλους ή συµµαθητές τους. Τούτο ενδεχοµένως µπορεί να 
αποδοθεί στην αναζήτηση πληροφοριών από τις βιβλιοθήκες για τη συγγραφή 
της τελικής εργασίας του προγράµµατος. Λογικό φαίνεται ότι η ανταλλαγή 
απόψεων και εµπειριών από κοινές δράσεις, συµβάλλει στην 
αποτελεσµατικότερη προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το 
επάγγελµα/επίπεδο σπουδών των γονέων τους δεν φαίνεται να επηρεάζει την 
στάση τους για την χρησιµότητα των φορέων της άτυπης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. 
Όσον αφορά τη στάση των εκπαιδευτικών, µπορεί να χαρακτηρισθεί από 

µια σταθερή τάση για απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου 
όρου, ο οποίος αντιστοιχεί σε θετικότερη άποψη. Οι φορείς (περιβαλλοντικές 
οργανώσεις), τα Μ.Μ.Ε. (διαδίκτυο, τηλεόραση) και η οικογένεια 
αξιολογούνται ως οι σηµαντικότεροι φορείς για την επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η πιθανή συµµετοχή των ιδίων ή των 
παιδιών τους σε προγράµµατα Π.Ε. και η ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών 
µέσα στην οικογένεια, πιθανόν να συµβάλλει στη διαµόρφωση της στάσης 
τους αυτής. Το γεγονός ότι οι µη συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί επιλέγουν ως 
σηµαντικότερους φορείς το διαδίκτυο και τα περιοδικά, αποδεικνύει την 
αναγκαιότητα απόκτησης περιβαλλοντικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες 
βέβαια ίσως είχαν αποκτηθεί αν συµµετείχαν σε σχετικά προγράµµατα Π.Ε.  
Όσον αφορά τη στάση των γονέων, µπορεί να χαρακτηρισθεί από µια 

σταθερή τάση για απόψεις περισσότερο θετικές από αυτές του µέσου όρου, ο 
οποίος αντιστοιχεί σε θετική άποψη. Οι φορείς (περιβαλλοντικές οργανώσεις), 
τα Μ.Μ.Ε. (διαδίκτυο, τηλεόραση) και η οικογένεια αξιολογούνται ως οι 
σηµαντικότεροι φορείς για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Ενδεχοµένως η συµµετοχή µελών της οικογένειας σε δράσεις φορέων στο 
πλαίσιο της άτυπης Π.Ε. να επέφερε θετικές εµπειρίες, που ίσως έγιναν κοινό 
κτήµα της οικογένειας. 
Όσον αφορά το ερώτηµα ποιες δράσεις των Μ.Μ.Ε. είναι χρήσιµες για την 

επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
πρωτίστως επιλέγουν/προτιµούν δράσεις που αναπτύσσουν περαιτέρω τον 
προβληµατισµό και τη σκέψη για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις 
µεθόδου επίλυσης τους. Οι γονείς πάλι επιλέγουν πρωτίστως δράσεις που 
παρουσιάζουν µε τρόπο άµεσο, κατανοητό και επαναλαµβανόµενο τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
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Αναλυτικότερα οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ σηµαντικές 
τις δράσεις «Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας των προβληµάτων και τις 
επιπτώσεις τους» και «Αναλαµβάνουν δράσεις για την επίλυση τους». Η 
ενδεχόµενη συµµετοχή σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε., ίσως να έχει 
συµβάλλει στη στάση τους αυτή. Ενδεχοµένως και η παρεχόµενη τυπική 
Π.Ε. να έχει αναπτύξει περαιτέρω  την κριτική τους σκέψη. Η επιλογή των 
Μ.Μ.Ε. από τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς ως σηµαντικής πηγής 
µάθησης  και ως σηµαντικού φορέα επίλυσης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων δείχνει ότι τα συγκεκριµένα υποκείµενα  έχουν αυξηµένες 
προσδοκίες από τα Μ.Μ.Ε. Θεωρούν ότι είναι τα Μ.Μ.Ε. ικανά να 
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Οι µαθητές επιπλέον, αξιολογώντας ως σηµαντική και την 
δράση «Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της κατάλληλης λύσης κάθε φορά», 
δείχνουν ότι απαιτείται περισσότερος διάλογος για την ανάπτυξη όλων των 
πτυχών ενός προβλήµατος. Αυτό ίσως να υποδηλώνει και το αίτηµα των νέων 
ανθρώπων να ακούγεται η άποψη τους. Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί 
θεωρούν σηµαντικότερη αυτή τη δράση από τους µη συµµετέχοντες. 
Ενδεχοµένως αυτό ερµηνεύεται από το γεγονός ότι η συµµετοχή τους τούς 
έχει οδηγήσει/µετακινήσει προς µια  πιο θετική άποψη για την σηµασία του 
διαλόγου.  
Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς επέλεξαν από κοινού ως σηµαντική την 

επιλογή της δράσης «Έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα». Ενδεχοµένως 
αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρονται πρώτιστα για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, 
που έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα (βιώµατα) τους. Ενδεχοµένως 
πιστεύουν ότι µια πιθανή παρουσίαση τους από τα Μ.Μ.Ε. θα αναπτύξει ένα 
διάλογο στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας µε στόχο την επίλυση τους. 
Επίσης ίσως να σκέφτονται ότι η δηµοσιοποίησή τους θα ευαισθητοποιήσει 
κινητοποιήσει περισσότερα άτοµα ή φορείς. Οι γονείς επιλέγουν επίσης ως 
σηµαντικές δράσεις των Μ.Μ.Ε τις επιλογές «Είναι ευνόητα για τους 
περισσότερους» και «Παρουσιάζουν συχνά το ίδιο θέµα». Ενδεχοµένως 
υπονοούν ότι η απλή, κατανοητή και επαναλαµβανόµενη παρουσίαση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων να είναι χρησιµότερη. Πολλοί άνθρωποι θα 
κατανοούν τη περιβαλλοντική πληροφόρηση και πιθανώς αυτό να συµβάλλει 
στην ενεργοποίηση και τη συµµετοχή τους σε δράσεις αντιµετώπισης τους. 
Οι µαθητές ερχόµενοι στο σχολείο έχουν ήδη αποκτήσει και διαµορφώσει 

κάποιες γνώσεις, αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές. Ωστόσο, η 
εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο σκέψης των 
µαθητών ώστε να κινηθούµε προς µια κοινωνία µε πιο ισχυρές 
περιβαλλοντικές αξίες. Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος έχει σχέση µε τη 
ζήτηση περιβαλλοντικής ποιότητας είναι το επίπεδο µόρφωσης: άτοµα µε 
υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο επιθυµούν να ζουν σε καθαρότερο 
περιβάλλον (Brasington & Hite, 2005). Η επίδραση αυτή µπορεί να εξηγηθεί 
µε βάση τη γνωστή θεωρία του Maslow για την ιεράρχηση των αναγκών. 
Εποµένως είναι λογικό να έχουν µεγαλύτερη ανησυχία για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα να έχουν τα άτοµα µε υψηλότερο επίπεδο σπουδών. Σε χώρες 
όπως, για παράδειγµα, ο Καναδάς ή οι Σκανδιναβικές χώρες, όπου η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εισχώρησε από νωρίς στα σχολικά αναλυτικά 
προγράµµατα και γενικά το επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλό, φαίνεται πως 
οι νέες γενιές πολιτών είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένες περιβαλλοντικά 
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και σε γενικές γραµµές παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες αειφόρου ανάπτυξης 
(Esty, et. al., 2005). Έτσι, το µεγάλο χάσµα ανάµεσα στις 
φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και στις ορθές συµπεριφορές, που συνήθως 
παρατηρείται (Chan, 1996), τείνει να γεφυρωθεί. Παρόλο που η γνώση που 
λαµβάνουν οι µαθητές θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η ειδικότερη σύνδεση της µε την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς είναι υπό διερεύνηση και δεν έχει το 
χαρακτήρα αιτίου-αποτελέσµατος (Morrone et al., 2001, Dimopoulos & 
Pantis, 2003).  
Ένα διαχρονικό ερώτηµα στην τυπική, µη τυπική και άτυπη Π.Ε. είναι 

κατά πόσο τα διάφορα προγράµµατα/διαδικασίες είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν ή να βοηθήσουν την ανάπτυξη θετικών στάσεων και 
συµπεριφορών για το περιβάλλον. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ότι ο 
σχεδιασµός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση των προγραµµάτων δεν πρέπει να 
είναι τυχαία και αποσπασµατικά. Εξάλλου, όπως υποστηρίζει ο Χρυσαφίδης 
(2005), εκείνο που πραγµατικά µπορεί να διαµορφώσει πολίτες µε 
περιβαλλοντική συνείδηση, ώστε να είναι σε θέση να δράσουν συνειδητά και 
αυτόνοµα, είναι η συµµετοχή στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση µιας 
διδακτικής δραστηριότητας. Η δηµιουργία ατόµων µε κριτική σκέψη είναι 
ουσιαστικά και ο σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Να είναι 
προσανατολισµένα στη δράση, έτσι η περιβαλλοντική εκπαίδευση εντάσσεται 
στο ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Jensen & 
Schnack, 2006). Σύµφωνα µε τους Vaughan et.al., (2003:12–21), πρέπει η 
Π.Ε. να αποτελεί µια συνεχόµενη διαδικασία µάθησης, κατά την οποία τα 
άτοµα αντιλαµβάνονται το περιβάλλον τους, αποκτούν γνώσεις, αξίες και 
δεξιότητες ώστε να µπορούν να επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
Επίσης όπως αναφέρει η Ζυγούρη (2005), οι γνώσεις καλλιεργούν και 
ενισχύουν τις θετικές στάσεις των µαθητών απέναντι στη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, όµως είναι δύσκολο να διαµορφώσουν οι 
γνώσεις συγκεκριµένες συµπεριφορές, καθώς αυτές δεν είναι µόνο 
αποτέλεσµα µάθησης, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσµα επίδρασης µιας 
ποικιλίας άλλων παραγόντων: κοινωνικών, οικογενειακών, περιβαλλοντικών. 
Γεγονός είναι πως ένα πρόγραµµα Π.Ε. δεν πρέπει να εξαντλείται µόνο στην 
προσφορά γνώσεων. Αν και η πλειονότητα των µαθητών είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει βασικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, εντούτοις οι περισσότεροι 
δεν µπορούν να εφαρµόσουν τη συγκεκριµένη γνώση για να κατανοήσουν τις 
συνέπειες των περιβαλλοντικών προβληµάτων ή τις ενδεχόµενες λύσεις τους 
(Gambro & Switzky, 1996:4-14). Πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε οι 
µαθητές που συµµετέχουν στα προγράµµατα να ενθαρρύνονται ως προς τη 
διαµόρφωση θετικών στάσεων προκειµένου να εκδηλώσουν συµπεριφορές 
που οδηγούν στη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και γενικά της 
ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η ενασχόληση των µαθητών µε τις κατάλληλες 
µεθόδους και τεχνικές, στο πλαίσιο συµµετοχής σε σχολικά προγράµµατα µη 
τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποβοηθούν τις περιβαλλοντικές 
δράσεις, επηρεάζουν τις στάσεις, τις γνώσεις και τη συµπεριφορά τους, 
παρόλο που τα αποτελέσµατα είναι συνήθως βραχυπρόθεσµα (Rickinson, 
2001).  
Πολλές φορές αυτά, διαχέονται και στους γονείς των µαθητών, ανάλογα 

πάντοτε µε το είδος του περιβαλλοντικού προγράµµατος στο οποίο 
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συµµετέχουν οι µαθητές (Ballantyne et. al., 2001, Vaughan et .al., 2003). Οι 
Oreg & Katz-Gerro (2006:462-483), βάσει των αποτελεσµάτων των ερευνών 
τους σχετικά µε το πώς µπορεί να αναπτυχθούν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις 
και συµπεριφορές στα σχολεία, υποστηρίζουν πως αυτό που θα πρέπει να 
αποτελέσει τη βάση των προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι ο 
προσανατολισµός τους και προς τη διαµόρφωση αξιών. Τα προγράµµατα 
πρέπει να δίνουν έµφαση όχι µόνο σε γνωστικούς στόχους, αλλά κυρίως σε 
συναισθηµατικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, µε τελικό στόχο τη 
διαµόρφωση στάσεων, κατάλληλων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, 
καθώς και ατόµων υπευθύνων και ικανών να παίρνουν αποφάσεις. Σύµφωνα 
µε τον Stevenson (2007:139-153), αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον ιστορικό 
σκοπό του σχολείου, ο οποίος ήταν να διατηρεί το υπάρχον κοινωνικό 
σύστηµα µέσω της δηµιουργίας ατόµων χωρίς κριτική σκέψη και χωρίς την 
ικανότητα να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά, 
πολιτικά ή εκπαιδευτικά ζητήµατα. Τη σηµασία του προσανατολισµού 
ολόκληρης της σχολικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά προγράµµατα µε τη 
συνεργασία και των γονέων επισηµαίνουν και οι Lewis, Mansfield & 
Baudains (2008), προκειµένου η Π.Ε. να µετεξελιχθεί σε Ε.Α.Α. Σύµφωνα µε 
τους ερευνητές, το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο σχεδιάζεται και 
υλοποιείται ένα πρόγραµµα Π.Ε. παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο προκειµένου οι 
µαθητές να µετακινηθούν σε φιλικές προς το περιβάλλον αξίες και 
συµπεριφορές. Επίσης, επισηµαίνουν τη σηµασία της σύνδεσης της 
εκπαίδευσης για το περιβάλλον µε την εκπαίδευση για τις αξίες, οι οποίες 
µπορούν να αποτελέσουν το όχηµα προκειµένου οι µαθητές να κατανοήσουν 
την έννοια της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της 
«µεγάλης εικόνας» για τον κόσµο. Το σχολείο αποτελεί δυνάµει σηµαντικό 
µέσο ενηµέρωσης, επιρροής και κινητοποίησης.  
Ο προσανατολισµός προς µια εκπαίδευση µε έµφαση στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων και κριτικής σκέψης, έχει γίνει 
αντικείµενο όλο και µεγαλύτερου ενδιαφέροντος στις µέρες µας. Η 
διαδικασία επίλυσης προβληµάτων συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργική-
κριτική σκέψη, επειδή υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ αυτής και των 
δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων. Τα προγράµµατα µε τις διαδικασίες και 
τις δραστηριότητες τους πρέπει να είναι έξω από τα στενά όρια του σχολικού 
ωρολογίου προγράµµατος και να εµπλέκουν την οικογένεια των µαθητών. Η 
εµπλοκή των µαθητών µαζί µε τους ενήλικες σε δραστηριότητες έχει 
αποδειχθεί πως ασκεί θετική επίδραση στην υιοθέτηση µιας αίσθησης 
εκτίµησης για το φυσικό περιβάλλον από τους µαθητές (Liu, & Kaplan, 
2006). Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουν τα µέλη της 
οικογένειας τους τρόπους µε τους οποίους οι επιλογές τους επηρεάζουν 
θετικά ή αρνητικά το περιβάλλον. Αυτό αναδεικνύει και πολλαπλασιάζει την 
εµβέλεια δράσης της Π.Ε.  
Το πεδίο δράσης µπορεί να ξεκινά από βασικές αρχές οικιακής 

οικονοµίας και να εκτείνεται από την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων 
µέχρι την επιµόρφωση για τις συνέπειες φαινοµενικά απλών και 
καθηµερινών καταναλωτικών επιλογών. Οι µαθητές µπορούν να συµµετέχουν 
ως διαχειριστές στις τοπικές κοινωνίες και να προσπαθούν να επιλύσουν 
περιβαλλοντικά προβλήµατα µέσω διαδικασιών που µπορούν να επηρεάσουν 
τόσο αυτούς όσο και τα µέλη των τοπικών κοινωνιών. Η Π.Ε. µπορεί να 
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αναδείξει µέσα από τον χώρο του νοικοκυριού ότι οι φιλοπεριβαλλοντικές 
συµπεριφορές και επιλογές δεν αποτελούν θυσία ή µία κατάσταση που 
στερείται ανέσεων και ευκολιών αλλά, αντίθετα, µία εποικοδοµητική σχέση µε 
τον έξω κόσµο, µέσα από την οποία όλοι κερδίζουν. Στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής στρατηγικής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
φιλοπεριβαλλοντικών δεξιοτήτων, χρήσιµη είναι η αντικατάσταση των 
καθιερωµένων επισκέψεων µε οµαδικά προγράµµατα στα οποία συµµετέχουν 
µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Οι επίσηµες αργίες δίνουν την ευκαιρία 
για τέτοιες συναντήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην από κοινού εκπόνηση 
οργανωµένων περιβαλλοντικών εργασιών µε συγκεκριµένους στόχους και 
χρονοδιαγράµµατα. ∆ιότι είναι ανάγκη να διαµορφωθεί µία σχέση των γονέων 
µε τα παιδιά τους βασισµένη στην κοινή θέληση για ποιότητα ζωής και αυτό 
µπορεί να γίνει εξωτερικεύοντας τη δηµιουργικότητά τους και κάνοντας 
πράξη τις ιδέες τους µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, η 
ενθάρρυνση του µαθητή για δράση εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, µέσω 
συζητήσεων µε τους γονείς, ενδεχοµένως να συµβάλλει σε τροποποίηση της 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των µελών της οικογένειας. Από την άλλη 
µεριά όµως η εκπαιδευτική δράση µέσα στο σχολείο δεν πρέπει να 
υποτιµάται. Η Zelezny (1999) διενήργησε µετα - ανάλυση ερευνών µε στόχο 
να συγκρίνει την αποτελεσµατικότητα δυο κατηγοριών διδακτικών 
παρεµβάσεων στη βελτίωση της φιλοπεριβαλλοντίκής συµπεριφοράς, εκείνες 
που γίνονται στη σχολική τάξη και εκείνες που συµβαίνουν εκτός αυτής, π.χ. 
σε εργαστήρια, σε κέντρα µελέτης πεδίου ή σε κατασκηνώσεις στη φύση. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι οι διδακτικές παρεµβάσεις 
στην τάξη βελτίωσαν µε ποιο αποτελεσµατικό τρόπο τη συµπεριφορά από 
εκείνες που έγιναν εκτός τάξης. 
Τη γενικότερη τάση που φαίνεται να επικρατεί σχετικά µε τις 

φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις καταγράφουν τα δεδοµένα των ερευνών στην 
επισκόπηση ερευνών του Rickinson (2001) για τις στάσεις των µαθητών 
Λυκείου. Οι στάσεις τους αποτυπώνονται από τον βαθµό της συµφωνίας ή της 
διαφωνίας που εκφράζουν στα ερωτηµατολόγια για δηλώσεις σχετικές µε 
διάφορες όψεις του περιβάλλοντος και τη σχέση του ανθρώπου µε αυτό. ή 
από την προθυµία τους να συµµετέχουν σε φιλοπεριβαλλοντικές 
συµπεριφορές και να κάνουν θυσίες για το περιβάλλον. Τα δεδοµένα των 
ερευνών αυτών από διάφορες χώρες (Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, 
Αγγλία, Σκωτία και Ολλανδία), δείχνουν ότι οι µαθητές έχουν γενικά θετικές 
περιβαλλοντικές στάσεις, άλλα παράλληλα καταγράφουν και την 
περιπλοκότητα στάσεων αυτών. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σε ορισµένα 
ερωτήµατα επιδεικνύουν λιγότερο φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις. Τούτο 
συµβαίνει όταν αυτές συνδέονται συγκεκριµένα µε την προσωπική τους ζωή, 
όπως µε την κατοχή και χρήση αυτοκινήτου, ή όταν συµφωνούν µε δηλώσεις 
του τύπου ότι τα οφέλη των σύγχρονων καταναλωτικών αγαθών είναι πιο 
σηµαντικά από τη ρύπανση που προκύπτει από την παραγωγή και τη χρήση 
τους και ότι οι βιοµηχανίες κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν για να αναπτύξουν 
αντιρρυπαντική τεχνολογία. Στις έρευνες αυτές παρουσιάζεται ότι τα κορίτσια 
έχουν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις από τα αγόρια και ότι 
διάφοροι κοινωνικοδηµογραφικοί παράγοντες και οι εκπαιδευτικές επιλογές, 
επηρεάζουν την έκφραση των στάσεων. Αυτή η περιπλοκότητα και η 
διαφοροποίηση στις στάσεις και στις απόψεις απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση 
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όχι µόνο µε όρους εµπειρικής έρευνας, αλλά µέσω µιας ευρύτερης θεώρησης 
της φύσης, των στοιχείων του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών 
στάσεων (Rickinson 2001:256).  
Από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας και από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας φαίνεται ότι: 
� Η Π.Ε. είναι αποτελεσµατική στην «διδασκαλία» θετικών αξιών και 
στάσεων όταν τα προγράµµατα κα οι µέθοδοι σχεδιάζονται ειδικά για την 
επιτυχία αυτών των στόχων. 

� Η σχέση µεταξύ περιβαλλοντικής γνώσης και θετικών περιβαλλοντικών 
αξιών, στάσεων και συµπεριφορών δεν είναι ξεκάθαρη. 

� Η ανάπτυξη των φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων πρέπει να ξεκινά από την 
προσχολική ηλικία και να αναπτύσσεται-ενισχύεται στην πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια και στην ενήλικη ζωή. 

� Η εκπαίδευση στην ύπαιθρο (φύση) είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος 
βελτίωσης των περιβαλλοντικών αξιών και στάσεων. 

� ∆ιάφορες µορφές διδακτικών µεθόδων φαίνεται να είναι αποτελεσµατικές 
στη βελτίωση των περιβαλλοντικών αξιών και στάσεων. 

� Τα ΜΜΕ είναι ισχυρές πηγές επηρεασµού των περιβαλλοντικών αξιών και 
στάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΣΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
Φαίνεται ότι η κατανόηση των περιβαλλοντικών στάσεων και 

συµπεριφορών καθίσταται σηµαντική παράµετρος διασφάλισης ενός 
αειφόρου πλανήτη. Η κατανόηση, η αποδοχή και η υποστήριξη από τους 
πολίτες των στρατηγικών αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων είναι 
σηµαντικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρµογή τους σε τοπικό επίπεδο.  
Από την αποτίµηση των «σκέψεων» που ζητήθηκε να αξιολογήσουν οι 

µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του δείγµατος, προκειµένου να 
διαπιστωθεί η στάση τους για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, προκύπτει ότι 
αξιολογούν τις µισές σκέψεις/δηλώσεις από αρκετά σηµαντικές έως πάρα 
πολύ σηµαντικές, ενώ για τις υπόλοιπες εκφράζουν από ουδετερότητα έως 
µερική συµφωνία. Γενικά φαίνεται ότι τα υποκείµενα της έρευνας έχουν 
θετική στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήµατα και αυτό είναι 
σίγουρα ενθαρρυντικό. Φαίνεται όµως να υπερέχουν στη φιλοπεριβαλλοντική 
στάση οι εκπαιδευτικοί µε µέσο όρο (µ.ο.) της κλίµακας µ.ο.=3,12, 
ακολουθούν οι γονείς µε µ.ο.=2,81 και µαθητές µε µ.ο.=2,78. Ενδεχοµένως 
όµως αυτή η διαφορά να µην είναι στατιστικά σηµαντική. Ως πρώτη 
προτεραιότητα θεωρούν τόσο οι µαθητές όσο οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς το 
χρέος τους να βοηθήσουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Αυτό υποδεικνύει µια επίγνωση της ύπαρξης περιβαλλοντικών προβληµάτων 
και της πρόθεσης τους να συµβάλλουν στην ορθολογική διαχείρισή τους. Από 
πλευράς σηµαντικότητας, οι µεν µαθητές και οι γονείς στη δεύτερη θέση  
κατατάσσουν τη σκέψη ότι αισθάνονται ότι κινδυνεύουν από τη συνεχή και 
αυξανόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ενώ οι εκπαιδευτικοί το ότι είναι 
πρόθυµοι να αλλάξουν καθηµερινές συνήθειες για να αντιµετωπισθούν τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η έννοια της διακινδύνευσης χαρακτηρίζει τους 
µαθητές και τους γονείς ενδεχοµένως αυτή η απειλή να συµβάλλει στην 
εµφάνιση θετικών περιβαλλοντικών στάσεων. Υπεύθυνη στάση δείχνει η 
προθυµία των εκπαιδευτικών να αλλάξουν καθηµερινές συνήθειες προς την 
κατεύθυνση της αειφορικότητας, όπως και των µαθητών που την κατατάσσουν 
τρίτη στη σειρά κατάταξης. Αντίστοιχα στην ίδια θέση ιεράρχησης οι 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι, οι ίδιοι θα 
προσπαθούν συνεχώς να συµπεριφέρονται υπεύθυνα στο περιβάλλον, ενώ οι 
γονείς δηλώνουν ότι προσπαθούν να πείσουν τους άλλους ότι το περιβάλλον 
είναι υπέρτατη αξία. Και οι δυο επιλογές σηµαντικότητας αυτών των σκέψεων 
δηλώνουν την υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 
και τη µεγάλη σηµασία που αποδίδουν οι γονείς στο περιβάλλον ως 
πανανθρώπινη αξία.  
Αξιοσηµείωτο είναι ότι τόσο οι µαθητές όσο οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

δεν θεωρούν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες για να 
προτείνουν δράσεις αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Αυτό 
ενδεχοµένως να οφείλεται στην µη συµµετοχή ή στο έλλειµµα γνώσεων και 
δεξιοτήτων που απέκτησαν από την συµµετοχή τους σε περιβαλλοντικά 
προγράµµατα, ίσως όµως να έχουν και εκείνοι µέρος της ευθύνης. Παρά 
ταύτα όµως αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο, πού πρέπει να λαµβάνεται 
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υπόψη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των προγραµµάτων/διαδικασιών της µη 
τυπικής και άτυπης Π.Ε.  
Η  συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης του σχολείου βρέθηκε ότι επηρεάζει ορισµένες σκέψεις των 
συµµετεχόντων σχετικά µε την κατεύθυνση της φιλοπεριβαλλοντικής στάσης. 
Αντιθέτως µόνο για τις ακόλουθες δύο σκέψεις «Προσπαθώ να πείσω τους 
φίλους µου και άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών» «∆ιαθέτω τις απαραίτητες 
γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων», υπάρχει θετικότερη στάση των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. των 
σχολείων τους. Οι συµµετέχοντες γονείς σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων 
θεωρούν σηµαντικότερη τη σκέψη «Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το 
περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία», καθώς επίσης και «Προσπαθώ να πείσω 
τους φίλους µου και άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε 
δενδροφυτεύσεις, προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών». Η 
διαφοροποίηση συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων µαθητών και γονέων, 
έστω και σε λίγες σκέψεις, ενδεχοµένως να οφείλεται στη συµµετοχή σε 
δράσεις των σχετικών προγραµµάτων. Για αυτό µάλιστα θεωρούν σηµαντικό 
να προτρέπουν ή να προσπαθούν να πείσουν και άλλους να συµµετέχουν. 
Επίσης φαίνεται ότι οι µαθήτριες και καθηγήτριες ότι έχουν περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντική στάση, έναντι εκείνης των µαθητών και καθηγητών 
αντίστοιχα, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι και η στάση των µαθητών και 
καθηγητών δεν αξιολογείται ως φιλοπεριβαλλοντική. Αυτό συµφωνεί µε τις 
περισσότερες έρευνες, οι οποίες συγκλίνουν σε αυτή τη διαπίστωση. Από την 
άλλη οι γονείς και των δύο φύλων φαίνεται να έχουν την ίδια θετική 
περιβαλλοντική στάση.  
Οι περισσότεροι µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, ανεξάρτητα αν 

συµµετέχουν σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. του σχολείου τους, επιλέγουν 
πρωταρχικά την αποδοκιµασία ως τρόπο αντίδρασης σε κάποιον που 
ρυπαίνει και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά η επίπληξη και η καταγγελία.  
Η συµµετοχή σε προγράµµατα Π.Ε. φαίνεται να µην επηρεάζει τη στάση τους 
αυτή. Φαίνεται ότι το µικρό µέγεθος της τοπικής κοινότητας πιθανόν να 
επηρεάζει τα άτοµα της έρευνας να µην προχωρούν στην καταγγελία, αλλά να 
περιορίζονται πρώτιστα στην αποδοκιµασία και στην επίπληξη. 
Σχετικά µε τη συχνότητα εµφάνισης της συµπεριφοράς των υποκειµένων 

της έρευνας σε διάφορες πράξεις επισηµαίνουµε ότι οι πράξεις έχουν 
διαφορετική βαρύτητα, εξαιτίας του ότι κάποιες αποτελούν απαραίτητο 
στοιχείο της καθηµερινότητας, ενώ άλλες όχι. Επίσης, λόγω των διαφορετικών 
ρόλων (φύλο, επαγγελµατική ιδιότητα κ.λπ.) των υποκειµένων, η 
καθηµερινότητα τους είναι εντελώς διαφορετική. Εξάλλου δεν µπορούν να 
γίνουν συγκρίσεις µεταξύ των υποκειµένων της έρευνας, γιατί ο ρόλος τους ως 
καταναλωτές είναι διαφορετικός, π.χ. οι ενήλικες κάνουν απαραίτητα 
οικονοµικές δραστηριότητες για την συντήρηση του νοικοκυριού κ.λπ.  
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι µαθητές µε συχνότερα µεγαλύτερη απ’  

ό,τι οι δύο άλλες οµάδες του δείγµατος (εκπαιδευτικοί, γονείς) δήλωσαν ότι 
έκαναν ντούζ αντί να γεµίζουν την µπανιέρα µε νερό, ότι έκαναν τις κοντινές 
διαδροµές µε τα πόδια και ότι χρησιµοποιούσαν τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 
Η συχνότητα του ντούζ ενδεχοµένως να µην έχει ως βάση την εξοικονόµηση 
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νερού, αλλά να αποτελεί ένα γρήγορο τρόπο πλυσίµατος του σώµατος. 
Παροµοίως η πεζοπορία και η χρήση µαζικών µέσων µεταφοράς πιθανώς να 
οφείλεται αντιστοίχως στην ηλικία τους στην απουσία αυτοκινήτου στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Από την άλλη, όµως, µπορεί να υποκρύπτεται µια 
φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά. Σπανιότατα έως ποτέ οι µαθητές του 
δείγµατος δεν συµµετείχαν στη δενδροφύτευση µιας περιοχής. Αυτή η 
συµπεριφορά ίσως να οφείλεται στο ότι δεν δόθηκαν σχετικές ευκαιρίες ή ο 
τόπος δενδροφύτευσης να ήταν µακριά, παρόλο που ενδεχοµένως υπήρχε η 
πρόθεση για εκδήλωση µιας τέτοιας φιλοπεριβαλλοντικής συµπεριφοράς. Η 
συµµετοχή σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. του σχολείου τους φαίνεται να 
καθιστά τη συµπεριφορά τους περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική, όπως 
εικάζεται από την αυξηµένη συχνότητα ορισµένων πράξεων που 
πραγµατοποίησαν τον προηγούµενο χρόνο τέτοιες πράξεις ήταν :«∆ώρισα 
ρούχα µου ή ένα παιχνίδι, όταν δεν τα χρησιµοποιούσα πια», «Συµµετείχα σε 
οικογενειακές εξόδους στην ύπαιθρο για πεζοπορία, κυνήγι, ψάρεµα, 
κάµπινγκ», «Έδωσα χρήµατα από το χαρτζιλίκι µου σε µια περιβαλλοντική 
οργάνωση», «Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και στοιχίζουν περισσότερο». 
Στη διαφοροποίηση των συµµετεχόντων σε ένα πρόγραµµα Π.Ε. έναντι των 
µη συµµετεχόντων, ενδεχοµένως να έχουν συµβάλλει και άλλοι παράγοντες 
όπως η οικογένεια, οι φίλοι, η οργανική συµµετοχή τους σε περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, τα Μ.Μ.Ε. κ.λπ. ∆εν παρατηρήθηκε όµως διαφοροποίηση των 
µαθητών, αναφορικά µε την συχνότητα πραγµατοποίησης των πράξεων, χωρίς 
προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 
σχολείου και των µαθητών µε ένα έως δύο και από τρείς και πάνω 
συµµετοχές. Οι µαθητές και οι µαθήτριες φαίνεται γενικά να έχουν την ίδια 
φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά, µε κριτήριο τη συχνότητα των πράξεων 
τους, ενώ η στάση των µαθητριών γενικά είχε βρεθεί περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντική.  
Οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχα πραγµατοποίησαν συχνότερα έναντι των 

άλλων, µε φθίνουσα σειρά, τις εξής πράξεις: «Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την 
µπανιέρα µε νερό», «Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, αλουµίνιο, 
οργανικά υλικά» και «Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια». 
Ενδεχοµένως οι εκπαιδευτικοί να κάνουν συχνά αυτές τις πράξεις, έχοντας 
επίγνωση των θετικών συνεπειών της οικονοµίας νερού, της µείωσης των 
στερεών αποβλήτων και του περιορισµού των θερµοκηπιακών αερίων. 
Σπανιότατα έως ουδέποτε οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος έδωσαν χρήµατα σε 
µια περιβαλλοντική οργάνωση, παρ’ ότι δήλωσαν ότι είναι σηµαντικός φορέας 
που µε τις δράσεις του συµβάλλει αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν µάλιστα 
σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. των σχολείων τους πραγµατοποίησαν 
συχνότερα τις εξής πράξεις:«Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη βεράντα ή 
στο µπαλκόνι ή στο κήπο», «Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους στην 
ύπαιθρο για πεζοπορία, κυνήγι, ψάρεµα, κάµπινγκ», «Συµµετείχα στον 
καθαρισµό µιας περιοχής από σκουπίδια», «Συµµετείχα στη δενδροφύτευση 
µιας περιοχής», «Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώθηκαν στη πόλη». Οι συνηθισµένες αυτές πράξεις συµµετοχικότητας 
δικαιολογούν αυτή καθ΄ αυτή τη συµµετοχή τους, χωρίς να παραγνωρίζεται η 
επιρροή και άλλων παραγόντων. Παρατηρήθηκε επίσης διαφοροποίηση των 
εκπαιδευτικών που δεν είχαν προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα 
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περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και των εκπαιδευτικών µε µια έως δύο 
συµµετοχές και τρείς και πάνω συµµετοχές. Φαίνεται εποµένως ότι η 
αυξηµένη ή επαναλαµβανόµενη συµµετοχή στα ίδια προγράµµατα ενισχύουν 
τη φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά. Οι γυναίκες φαίνεται να υπερέχουν σε 
έξι πράξεις, εξαιρούµενης της πράξης «Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής», όπου υπερέχουν οι άνδρες εκπαιδευτικοί. Αυτή η υπεροχή ίσως 
να οφείλεται στο βιολογικό φύλο, καθώς το σκάψιµο είναι µια βαριά 
χειρωνακτική εργασία.  
Οι γονείς του δείγµατος πιο συχνά από όλες τις πράξεις «έκαναν τις 

κοντινές διαδροµές µε τα πόδια», µετά «έκαναν ντούζ αντί να γεµίζουν τη 
µπανιέρα µε νερό» και στη συνέχεια «χρησιµοποιούσαν τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς». Σπανιότατα έως ποτέ δεν συµµετείχαν στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής. Οι πιο συχνές πράξεις των γονέων συµπίπτουν µε αυτές των 
µαθητών. Στις πέντε περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών διαφορών, οι µέσοι 
όροι των απαντήσεων των συµµετεχόντων γονέων σε προγράµµατα µη τυπικής 
και άτυπης Π.Ε. φορέων είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους µέσους 
όρους των µη συµµετεχόντων: «Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση 
αναµονής) τις ηλεκτρικές συσκευές», «Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, 
µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά υλικά», «Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και 
στοιχίζουν περισσότερο», «Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώθηκαν στη πόλη» και «Έδωσα χρήµατα σε µια περιβαλλοντική 
οργάνωση». Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε µεταξύ των γονέων χωρίς 
προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
φορέων αφενός και των γονέων µε µια έως δύο και πάνω από τρείς 
συµµετοχές αφετέρου. Όπως και στους εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι η 
αυξηµένη συµµετοχή επηρεάζει τις πράξεις της καθηµερινότητας. Επιπλέον 
προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις τέσσερεις από τις 
δεκαέξι πράξεις µεταξύ των ανδρών-γυναικών γονέων του δείγµατος. Οι 
γυναίκες υπερέχουν στις τρείς πράξεις, όχι όµως και στην τέταρτη: «Στο σπίτι 
έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής) τις ηλεκτρικές συσκευές».  
Από τις τιµές του µέσου όρου των αντίστοιχων κλιµάκων φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί µε µ.ο.=2,12 πραγµατοποιούν πιο συχνά από όλους 
φιλοπεριβαλλοντικές πράξεις, ακολουθούν οι γονείς µε µ.ο.=2,02 και στην 
συνέχεια οι µαθητές µε µ.ο.=1,95. ∆εν µπορούµε φυσικά µε απόλυτη 
σιγουριά να ισχυρισθούµε ότι φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά κάποιων 
είναι υψηλότερη έναντι κάποιων άλλων. Η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι 
σύνθετο «µόρφωµα». 
Ένα θέµα που εξακολουθεί να απασχολεί τη διεθνή βιβλιογραφία είναι σε 

ποιό βαθµό οι περιβαλλοντικές στάσεις προοιωνίζονται αντίστοιχες 
περιβαλλοντικές συµπεριφορές. Η µετουσίωση των στάσεων σε 
περιβαλλοντικές συµπεριφορές συναντά εµπόδια και δυσκολίες που 
συνδέονται µε την εκδήλωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς (Gardner & 
Stern, 2002 Kaiser, 2004). Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 
εµφάνιση φιλοπεριβαλλοντικών συµπεριφορών µπορούν να χωριστούν σε δύο 
κατηγορίες: στις κοινωνικο - δηµογραφικές µεταβλητές και στις κοινωνικο - 
ψυχολογικές µεταβλητές, (Kollmuss & Agyeman 2002:239-260). Στην πρώτη 
κατηγορία, οι συµπεριφορές εξαρτώνται από δηµογραφικούς παράγοντες 
(π.χ. φύλο, επίπεδο µόρφωσης, ηλικία κ.α.) και άλλους εξωγενείς, όπως π.χ. 
το θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει, το οικονοµικό, πολιτιστικό και µορφωτικό 
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επίπεδο.  Στη δεύτερη κατηγορία, οι συµπεριφορές εξαρτώνται από 
κοινωνικούς και ψυχολογικούς/προσωπικούς (ενδογενείς) παράγοντες, όπως 
οι στάσεις και οι αξίες, το κίνητρο συµπεριφοράς, η περιβαλλοντική 
συνειδητοποίηση, η συναισθηµατική εµπλοκή, ο έλεγχος συµπεριφοράς και 
οι προτεραιότητες που θέτει το κάθε άτοµο. Η επίδραση των 
κοινωνικοδηµογραφικών µεταβλητών  έχει εξεταστεί σε διάφορες έρευνες. 
Εκείνο που παρατηρείται από τη µελέτη των σχετικών ερευνών είναι πως η 
επίδραση τέτοιου είδους µεταβλητών δεν είναι σταθερή, όµως µπορούν να 
δώσουν κάποια στοιχεία σχετικά µε την πρόβλεψη φιλοπεριβαλλοντικών 
συµπεριφορών. Άλλοι ερευνητές έχουν αντίθετη άποψη, οι παράγοντες αυτοί 
αντιµετωπίζονται ως ισχυρότεροι στην εκδήλωση συµπεριφοράς όπως 
φαίνεται από τα διάφορα µοντέλα συµπεριφοράς που έχουν διατυπωθεί 
(Stern, 2000:407-424, Barr, 2004:231-249). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη το περιβαλλοντικό πρόβληµα για το οποίο αναµένεται να 
εκδηλωθεί η συµπεριφορά, αλλά οπωσδήποτε µεγάλη σηµασία φαίνεται να 
έχει και το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα εκδηλωθεί αυτή.  
Φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση στην εµφάνιση φιλοπεριβαλλοντικών 

συµπεριφορών, το επίπεδο εκπαίδευσης και η ηλικία (Oreg and Katz-Gerro, 
2006:462-483). Φαίνεται πως άτοµα µε µικρότερη ηλικία τείνουν να 
εµφανίζουν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές συµπεριφορές, να εκδηλώνουν 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Οι 
γυναίκες φαίνεται να αντιδρούν περισσότερο συναισθηµατικά απέναντι στα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον 
(Zelezny et. al., 2000:443-457). Σε διάφορες εµπειρικές µελέτες που έχουν 
γίνει κατά το παρελθόν, εξετάζεται η επίδραση που έχουν οι 
κοινωνικοψυχολογικές µεταβλητές πάνω στη φιλοπεριβαλλοντική 
συµπεριφορά που επιδεικνύεται σε ατοµικό επίπεδο, σε συγκεκριµένα όµως 
πεδία δράσης. Για παράδειγµα, εξετάζεται ποιοι παράγοντες, σε επίπεδο 
νοικοκυριού, επιδρούν στην ανακύκλωση και γενικά στη διαχείριση 
απορριµµάτων ή στον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας (Poortinga et 
al., 2004 Barr et al., 2005:70-93), καθώς επίσης και στη συµπεριφορά που 
επιδεικνύουν οι καταναλωτές (Gatersleben, 2002:335-362).  
Ένας µεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας έχει τεκµηριώσει τη σχέση µεταξύ 

περιβαλλοντικής ανησυχίας και κοινωνικοδηµογραφικών µεταβλητών, όπως 
το φύλο ή η φυλή (Kalof, Dietz, Guagnano, & Stern, 2002), προσωπικές 
µεταβλητές όπως προσωπικές αξίες, ( Corral-Verdugo, Frías-Amenta, & 
Gonzalez-Lomelí, 2003) και περιστασιακών µεταβλητών όπως το φυσικό 
πλαίσιο (Corraliza & Berenguer, 2000). Ο Barr (2007:439) αναγνωρίζει ότι οι 
κοινωνικοδηµογραφικές ως περιστασιακές µεταβλητές, επιδρούν στις 
συµπεριφορές της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης και συνοψίζει ότι 
οι ανύπαντρες νέες που διαµένουν µόνες, είναι υψηλού εισοδήµατος και 
µορφωτικού επιπέδου και επιπλέον είναι πολιτικά φιλελεύθερα άτοµα τείνουν 
να παίζουν ένα ενεργό ρόλο σε δράσεις διαχείρισης των αποβλήτων. 
Μελέτες της περιβαλλοντικής ψυχολογίας εστιάζουν στη σχέση µεταξύ του 

εαυτού και του περιβάλλοντος (Clayton & Opotow, 2003, Schultz, 2000). Η 
κεντρική ιδέα είναι ότι στάσεις ενός ατόµου για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα 
εξαρτώνται από το βαθµό στον οποίο οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους 
µέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Ο βαθµός στον οποίο ένα άτοµο συνδέει 
τον εαυτό του µε το περιβάλλον έχει επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές στάσεις 
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ή τις συµπεριφορές του. Ο Schultz (2002) έχει δώσει ένα υπόδειγµα 
συνυπολογισµού για την κατανόηση αυτών των σχέσεων εαυτού-
περιβάλλοντος, το οποίο περιλαµβάνει ένα γνωστικό, ένα συναισθηµατικό και 
ένα συµπεριφοριστικό στοιχείο. Το γνωστικό στοιχείο αναφέρεται στο βαθµό 
συνυπολογισµού της φύσης µέσα από µια γνωστική αναπαράσταση του 
εαυτού ενός ατόµου. Το συναισθηµατικό στοιχείο αναφέρεται στο βαθµό 
συµπάθειας για το περιβάλλον. Το συµπεριφοριστικό στοιχείο αναφέρεται 
στην προθυµία για φιλοπεριβαλλοντική δράση.  
Η ενσυναίσθηση είναι ένα πολυδιάστατο κατασκεύασµα και ο Schultz, 

(2001) εντοπίζει µια θετική σχέση µεταξύ των διαστάσεων της και των 
περιβαλλοντικών ανησυχιών. Μελέτες έχουν επισηµάνει τη σηµασία της 
ενσυναίσθησης στη βελτίωση των στάσεων για το περιβάλλον. Στην έρευνα του 
Berenguer (2007:269-283) υποστηρίζεται ότι οι περιβαλλοντικές 
συµπεριφορές και οι στάσεις µπορούν να βελτιωθούν χρησιµοποιώντας την 
ενσυναίσθηση. Με βάση το πρότυπο Batson του αλτρουισµού, διατυπώθηκε 
η υπόθεση ότι τα πιο υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης θα βελτίωναν τις 
περιβαλλοντικές στάσεις και τις συµπεριφορές. Επίσης θεωρήθηκε πιθανό ότι 
θα µπορούσε να καθιερωθεί ένα αιτιώδες πρότυπο µεταξύ της ενσυναίσθησης, 
των περιβαλλοντικών στάσεων και των συµπεριφορών. Μια µελέτη που 
χρησιµοποιεί ένα παραγοντικό σχέδιο (2x2) αναφέρεται στη σχέση µεταξύ του 
επιπέδου ενσυναίσθησης (υψηλού ή χαµηλού), ενός φυσικού αντικειµένου 
που αντιµετωπίζεται (π.χ. ένα πουλί ή ένα δέντρο), και των περιβαλλοντικών 
στάσεων και των συµπεριφορών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 
συµµετέχοντες που παρουσίασαν υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης επέδειξαν 
θετικότερες περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορές. Επιπλέον, 
αναφέρονται µέτριες επιδράσεις της ενσυναίσθησης για ένα φυσικό 
αντικείµενο (π.χ. ένα πουλί ή ένα δέντρο), για την προθυµία δράσης µε έναν 
τρόπο που να προστατεύει το περιβάλλον.  
Η συµφιλίωση περιβάλλοντος-ανθρώπων αναφέρεται στην αµοιβαία 

ισότιµη σχέση µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντός του, εξετάζοντας τον 
αγώνα µεταξύ της ατοµικής ικανοποίησης της ζωής και του αντικειµενικού 
βιοτικού επιπέδου. Η προώθηση της ανθρώπινης ευηµερίας απαιτεί πέρα 
από τις ιδιότυπες επιδράσεις των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων και της εξέτασης της γενικής σχέσης των ανθρώπων στο 
περιβάλλον τους. Αυτό οδήγησε τον Moser, (2009:351-357), να διερευνήσει 
τον τόπο µόνιµης διαµονής ως θέση όπου αµοιβαία ισότιµη σχέση 
περιβάλλοντος-ανθρώπων είναι κρίσιµη και να προτείνει ένα πλαίσιο 
ανάλυσης των συνθηκών της συµφιλίωσης µεταξύ της αντικειµενικής και 
υποκειµενικής αξιολόγησης των περιβαλλοντικών παραγόντων άγχους σε 
σχέση µε τη ατοµική και κοινωνική έκφραση της ευηµερίας. Επιπλέον στην 
ίδια έρευνα αναφέρονται οι θετικές επιπτώσεις της συµφιλίωσης-
περιβάλλοντος ανθρώπων, που είναι χρήσιµες για την χάραξη πολιτικής για 
την αειφόρο ανάπτυξη.  
Οι κοινωνικοί επιστήµονες έχουν συζητήσει από καιρό τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη δηµόσια ανησυχία για το φυσικό περιβάλλον. Η  µελέτη 
της Ignatow, (2006:441-461) προσπαθεί να συµβάλει σε αυτήν τη συζήτηση 
µε την επιχειρηµατολογία ότι η περιβαλλοντική ανησυχία διαµορφώνεται και 
από τα «ψυχικά» και «οικολογικά» πολιτιστικά πρότυπα των σχέσεων φύσης-
κοινωνίας. Επιπλέον µε τη διάκριση µεταξύ αυτών των δύο προτύπων 
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µπορούµε καλύτερα να αναγνωρίσουµε τις κοινωνικές πηγές διαφοροποίησης 
της ανησυχίας για το περιβάλλον. Μια ανάλυση των στοιχείων 
ερωτηµατολογίων από 21 έθνη που έγινε στο πλαίσιο του διεθνούς 
κοινωνικού ερευνητικού προγράµµατος  του 1993, δείχνει ότι οι ψυχικές και 
οικολογικές/περιβαλλοντικές κοσµοθεωρίες έχουν διαφορετικές κοινωνικές 
βάσεις. Η εκπαίδευση γενικά παράγει κατά τρόπο θετικό τη δεύτερη 
παράµετρο, αλλά όχι και τη πρώτη.  
Τα υποδείγµατα των εθνικών διαφορών είναι αξιοσηµείωτα επίσης. Η  

αντίληψη της δηµόσιας ανησυχίας για το περιβάλλον από την άποψη των 
ευδιάκριτων πολιτιστικών προτύπων µπορεί να είναι περισσότερο 
αποκαλυπτική από την εστίαση στην περιβαλλοντική ανησυχία. Η σχέση 
µεταξύ της ηθικής ανάπτυξης και της ανησυχίας για το περιβάλλον 
διερευνήθηκε σε 158 σπουδαστές κολλεγίων, από τους Karpiak. & Baril 
(2008:203-208). Ο διεπόµενος από ηθικές αρχές συλλογισµός, η 
σταθµισµένη ταξινόµηση των απαντήσεων στο πιο προηγµένο επίπεδο ηθικής 
ανάπτυξης συσχετίστηκαν θετικά µε τον οικοκεντρισµό, που ορίζεται ως πίστη 
στην εγγενή σηµασία της φύσης, αρνητικά µε την περιβαλλοντική απάθεια, 
και ήταν ανεξάρτητα από το ανθρωποκεντρισµό, την πεποίθηση δηλαδή, ότι η 
φύση είναι σηµαντική επειδή έχει κεντρική θέση στην ανθρώπινη ευηµερία. 
Ο οικοκεντρισµός, που έχει βρεθεί να αντιστοιχεί µε τη φιλική προς το 
περιβάλλον συµπεριφορά, εκτιµήθηκε από τον διεπόµενο από ηθικές αρχές 
συλλογισµό, το φύλο και την ποιότητα του κολλεγίου. 

 Έρευνα των Nooney et. al., (2003) επιβεβαιώνει ότι η κλίµακα Ν.Ε.Ρ. 
καταγράφει τις δύο διαστάσεις των απόψεων για τον κόσµο, εκείνης που 
προσδιορίζεται από επιχειρήµατα υπέρ της ανάγκης να υπάρχει ισορροπία 
στη φύση και να τεθούν όρια στην ανάπτυξη και εκείνης που θέλει τον 
άνθρωπο κυρίαρχο του κόσµου. Επιπλέον, αναδεικνύουν ποιοτικές διάφορες 
όσον αφορά τη τάξη, το φύλο και τη θρησκεία, γεγονός το οποίο 
δικαιολογείται αφού η κλίµακα περιέχει στοιχεία που άπτονται θρησκευτικών 
η φιλοσοφικών πεποιθήσεων. Εκείνο που δείχνει αυτή η έρευνα είναι ότι η 
κλίµακα αυτή δεν συνεισφέρει στην κατανόηση της περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν συµπεριφέρνονται σύµφωνα µε 
αφηρηµένες πεποιθήσεις για το περιβάλλον. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι 
µάλλον έχει παρέλθει ο καιρός για περιβαλλοντικό εγγραµµατισµό και ίσως 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περισσότερο πρακτικά θέµατα που 
σχετίζονται µε τη συµπεριφορά και όχι στο τι γνωρίζουν οι άνθρωποι για το 
περιβάλλον.  
Η στάση των ενηλίκων για το περιβάλλον πηγάζει από τις πεποιθήσεις  

τους για τα ανθρωποκεντρικά όρια της ανάπτυξης, την ισορροπία της φύσης 
και τις ανησυχίες τους για την περιβαλλοντική κρίση (Dunlap, van Liere, 
Mertig, & Jones, 2000, Gardner & Stern, 2002). Φαίνεται να έχουν κάποια 
επίδραση στην εµφάνιση φιλοπεριβαλλοντικών συµπεριφορών, το επίπεδο 
εκπαίδευσης και η ηλικία (Oreg & Katz-Gerro, 2006:462-483). Φαίνεται πως 
άτοµα µε µικρότερη ηλικία τείνουν να εµφανίζουν περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντικές συµπεριφορές, να εκδηλώνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
ως προς την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Οι γυναίκες φαίνεται να 
αντιδρούν περισσότερο συναισθηµατικά απέναντι στα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον (Zelezny et al., 
2000:443-457). Οι εξειδικευµένες γνώσεις των εκπαιδευτικών δεν 
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εξασφαλίζουν τόσο την αποτελεσµατικότητα των περιβαλλοντικών 
προγραµµάτων, όσο το γενικότερο ενδιαφέρον για το περιβάλλον (Pante, 
2001). 
Στόχος της έρευνας των Olofsson, & Öhman, (2006:768-790), ήταν να 

διερευνήσουν εάν η οµαδοποίηση των ανθρώπων σύµφωνα µε τις γενικές 
πεποιθήσεις τους, που συνδυάζονται µε παράγοντες θέσης (π.χ. ηλικία, φύλο, 
εκπαίδευση κ.λπ.), µπορούν να ερµηνεύσουν την περιβαλλοντική ανησυχία 
και εάν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των κατοίκων διαφόρων χωρών. Η µελέτη 
διερεύνησε την περιβαλλοντική ανησυχία σε πολίτες των Ηνωµένων 
Πολιτειών, του Καναδά, της Νορβηγίας και µερών της Σουηδίας, στο πλαίσιο 
διεθνούς κοινωνικής έρευνας το 2000. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γενικές 
πεποιθήσεις, µαζί µε την εκπαίδευση και την πολιτική συνεργασία, ήταν οι 
σταθερότεροι προβλεπτικοί παράγοντες της περιβαλλοντικής ανησυχίας, και 
ότι η προσθήκη των γενικών πεποιθήσεων στην ανάλυση βελτιώνει την 
διερευνητική δύναµη µε έναν σηµαντικό τρόπο. Η Sarigöllü. E. (2009:365-
386) διερεύνησε την επίδραση των πολιτιστικών, κοινωνικοδηµογραφικών 
χαρακτηριστικών  και του ευρύτερου πλαισίου, στην διαµόρφωση των 
περιβαλλοντικών στάσεων. Αναφέρονται σηµαντικές διαφορές στις 
περιβαλλοντικές στάσεις µεταξύ του αλτρουιστή  και του ατοµικιστή, του 
εξωστρεφή και του εσωστρεφή, του υλιστή και του ιδεαλιστή. Η µελέτη των 
Shen J. & Saijo T., (2008:42–50), επανεξετάζει την επίδραση των 
κοινωνικοδηµογραφικών χαρακτηριστικών στην προσωπική περιβαλλοντική 
ανησυχία επικεντρώνοντας σε ένα  δείγµα 1200 ατόµων στη Σαγκάη της  
Κίνας.  
Προγενέστερες µελέτες που προσπάθησαν να ερµηνεύσουν την 

περιβαλλοντική ανησυχία ως λειτουργία της κοινωνικής δοµής, ισχυρίζονται 
ότι υπάρχουν παραδοσιακά πέντε παράµετροι (η ηλικία, το φύλο, η 
κοινωνική τάξη, η κατοικία, και οι επιδράσεις του πολιτικού 
προσανατολισµού) οι οποίες είναι καταλυτικοί για τη διαµόρφωση των 
σχέσεων µεταξύ των κοινωνικοδηµογραφικών χαρακτηριστικών και των 
προσωπικών περιβαλλοντικών ανησυχιών. Σε αυτή τη µελέτη εκτελείται 
αρχικά µια ανάλυση παραγόντων σε µια οµάδα 11 περιβαλλοντικών µέτρων 
ανησυχίας και έπειτα χρησιµοποιούνται οι προκύπτοντες παράγοντες για να 
εξετασθούν οι τρεις παράµετροι (η ηλικία, το φύλο, και οι επιδράσεις της 
κοινωνικής τάξης) µε την εφαρµογή ενός φαινοµενικά ανεξάρτητου µοντέλου 
παλινδρόµησης. Το υψηλό οικογενειακό εισόδηµα και µορφωτικό επίπεδο 
σχετίσθηκαν θετικά µε την περιβαλλοντική ανησυχία. Εντούτοις, 
διαπιστώθηκε ότι, σε αντίθεση µε τις περισσότερες από τις προγενέστερες 
µελέτες, η ηλικία έχει παρουσιάσει θετική αντίδραση στην προσωπική 
περιβαλλοντική ανησυχία, που υπονοεί ότι η παλαιότερη γενιά ανησυχεί 
περισσότερο για το περιβάλλον σε σχέση µε το νεότερο πληθυσµό. Επιπλέον, 
οι γυναίκες στη Σαγκάη φαίνονται να ενδιαφέρονται λιγότερο για το 
περιβάλλον σε σχέση µε τους άνδρες. Άλλα κοινωνικοδηµογραφικά 
χαρακτηριστικά όπως η θέση απασχόλησης και το µέγεθος της οικογένειας 
βρέθηκε για να µην συνδέονται σχεδόν καθόλου µε την περιβαλλοντική 
ανησυχία. Ενήλικες µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, λιγότερο πολιτικό 
συντηρητισµό, περισσότερο φεµινιστικές πεποιθήσεις και λιγότερος 
θρησκευτικό φονταµενταλισµό διατηρούν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές, 
«πράσινες» στάσεις και αξίες (Gardner & Stern, 2002, Winter & Koger, 
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2004). Άλλη µελέτη δείχνει ότι το εισόδηµα δεν αποτελεί παράγοντα 
πρόβλεψης της ανησυχίας για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (Adeola, 
1994).  
Οι άνθρωποι δεν δρούν πάντα σύµφωνα µε αυτό που σκέφτονται ότι είναι 

σηµαντικό (Knussen & Yule 2008:683-702, Rabinovich, Morton, & 
Postmes 2010:69-89). Οι άνθρωποι πιθανόν να κάνουν περισσότερο 
αειφόρες επιλογές όταν έχουν µια µακροπρόθεσµη εστίαση παρά µια (πιο 
ηδονική) βραχυπρόθεσµη εστίαση (Milfont & Gouveia, 2006:72-82; 
Rabinovich et al, 2010). Σε µετανάλυση που πραγµατοποίησαν οι Bamberg 
& Moser, (2007:14-25), για 57 δείγµατα, βρήκαν µέτριες συσχετίσεις µεταξύ 
των ψυχοκοινωνικών µεταβλητών και της φιλο-περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς. Σε ένα δεύτερο βήµα, η µήτρα των συγκεντρωµένων 
συσχετίσεων χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία συστήµατος δοµικών 
εξισώσεων (S.E.M.), των θεωρητικά τιθέµενων δοµικών σχέσεων µεταξύ οκτώ 
καθοριστικών παραγόντων της φιλο-περιβαλλοντικής συµπεριφοράς 
(αποκαλούµενα µεταναλυτικά S.E.M. (M.A.S.E.M.)). Τα αποτελέσµατα 
M.A.S.E.M. επιβεβαιώνουν ότι η φιλο-περιβαλλοντική πρόθεση µεσολαβεί 
των επιπτώσεων όλων των άλλων ψυχοκοινωνικών µεταβλητών στην φιλο-
περιβαλλοντική συµπεριφορά (27% ερµηνείας της διακύµανσης). Τα 
αποτελέσµατα επίσης επιβεβαιώνουν ότι εκτός από τον έλεγχο της στάσης και 
της συµπεριφοράς, οι προσωπικοί ηθικοί κανόνες (νόρµες), είναι ο τρίτος 
προβλεπτικός παράγοντας της φιλο-περιβαλλοντικής πρόθεσης (52% 
εξήγησης της διακύµανσης). Το MASEM επίσης δείχνει ότι η ανησυχία για το 
πρόβληµα είναι ένας σηµαντικός αλλά έµµεσος καθοριστικός παράγοντας της 
φιλο-περιβαλλοντικής πρόθεσης. Η επίπτωση της φαίνεται να µεσολαβείται 
µε τους ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες και τις διαδικασίες ενοχής.  
Οι άνθρωποι ασχολούνται µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και 

εκδηλώνουν φιλο-περιβαλλοντική συµπεριφορά, άλλοι επειδή πιστεύουν και 
ανησυχούν για τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβληµάτων στους 
εαυτούς τους (εγωιστικές πεποιθήσεις και ανησυχίες), άλλοι για τις επιπτώσεις 
σε άλλους ανθρώπους (κοινωνικο -αλτρουιστικές πεποιθήσεις και ανησυχίες), 
άλλοι για τις επιπτώσεις στη βιόσφαιρα (βιοσφαιρικές πεποιθήσεις και 
ανησυχίες). Αυτές οι διαφορετικές πεποιθήσεις και ανησυχίες εκτιµάται ότι 
προήλθαν από τους αντίστοιχους προσανατολισµούς των αξιών. Οι Oreg & 
Katz-Gerro (2006:462-483), εκτός από τις σχέσεις µεταξύ των πεποιθήσεων, 
των στάσεων και των συµπεριφορών, ενσωµατώνουν τις διαστάσεις των αξιών 
και του υλισµού. Μετά την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, οι δοµικές 
εξισώσεις ενός δείγµατος 27 χωρών παρέχουν σχεδόν πλήρη στήριξη για το 
διαµεσολαβητικό µοντέλο. Οι υλιστικές αξίες έχουν επιπτώσεις στην 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και στη συνέχεια στην περιβαλλοντική ανησυχία, 
στην προσλαµβανόµενη απειλή, και στον αντιλαµβανόµενο έλεγχο της 
συµπεριφοράς. Έχουν επιπτώσεις στην προθυµία για περιβαλλοντική δράση, 
η οποία έπειτα έχει επιπτώσεις σε ποικίλες φιλο-περιβαλλοντικές 
συµπεριφορές. Τα ευρήµατα της σχετικής έρευνας επίσης δίδουν έµφαση στη 
συµβολή των πολιτιστικών συνθηκών, στη διαµόρφωση των ατοµικών δράσεων 
για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, παράλληλα µε τις ατοµικές κοινωνικό-
ψυχολογικές µεταβλητές. 
Το κατασκεύασµα της συνήθειας έχει προσελκύσει την προσοχή στη 

βιβλιογραφία λόγω της πιθανής επίπτωσης της στις συµπεριφορές που 
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εκδηλώνονται συχνά, και έχουν προκύψει µερικά χρήσιµα υποδείγµατα 
(Bamberg et. al., 2003, Klöckner & Matthies, 2004). Η συνήθεια έχει το 
ρόλο της µέσα στη θεωρία της προγραµµατισµένης συµπεριφοράς (T.P.B. 
Ajzen, 1985 και 1987), στην οποία θεωρία εδράζεται ένα αρκετά µεγάλο 
ποσοστό της έρευνας για τις περιβαλλοντικές συµπεριφορές. Εντούτοις, η 
µέτρηση της συνήθειας έχει αποδειχθεί δύσκολη (Verplanken, 2006), και 
αυτή η δυσκολία ανακύπτει όταν συµπεριφορές στόχων περιλαµβάνουν 
δράσεις που απαιτούν περισσότερα του ενός βήµατα, όπως συµβαίνει µε την 
ανακύκλωση. Η ανακύκλωση των µπουκαλιών µπορεί να συµπεριλαµβάνει 
το πλύσιµο, την αποθήκευση και την τοποθέτηση τους για συλλογή σε 
µεταγενέστερο χρόνο. Αυτές οι συνδεόµενες ακολουθίες συµπεριφοράς θα 
περιγράφονταν καλύτερα ως υποδείγµατα «συνήθη» συµπεριφοριστικά 
(Verplanken, et. al, 1998), ως ηµιαυτόµατα υποδείγµατα απάντησης (Ajzen, 
2002), ή ως συµπεριφοριστικά σενάρια (Klöckner & Matthies, 2004), όπου 
υπάρχουν τάσεις να εκτελεσθούν οι ακολουθίες ενεργειών στις διαφορετικές 
καταστάσεις αλλά όπου κάποιος έλεγχος ή σκέψη µπορεί να απαιτηθεί 
µεταξύ της κάθε φάσης. Ο Verplanken (2006) υποστηρίζει ότι µόνο η 
συχνότητα της συµπεριφοράς δεν παρέχει αυτόµατα τη συνήθεια.  
Η αειφορία φαίνεται να είναι ζήτηµα αιχµής και όχι χωρίς λόγο. Οι 

πληµµύρες είναι πια συνήθεις κάθε έτος, οι ξηρασίες στις χώρες γύρω από 
τον ισηµερινό είναι χειρότερες από ποτέ και οι παγετώνες φαίνεται να 
συρρικνώνονται όλο και περισσότερο (Miller, Tegen, & Perlwitz, 2004, 
Overpeck & Cole, 2006:1-31, Rosenfeld et al., 2008:1309-1313). Η 
αειφορία είναι εποµένως ζήτηµα αιχµής επειδή στο ευρύ κοινό αναπτύσσεται 
η πεποίθηση ότι το κλίµα του πλανήτη αλλάζει και ότι κάτι πρέπει να γίνει 
για να σταµατήσει αυτό (Leiserowitz, 2005:1433-1442). Οι συντάκτες του 
DESD Quarterly Highlights, Special COP15 Issue (December 2009:1) 
υπογραµµίζουν ότι τα ζητήµατα κλιµατικής αλλαγής πρέπει να είναι µέρος 
της δηµόσιας ευαισθητοποίησης, της µάθησης και της εκπαίδευσης για το 
αειφόρο µέλλον, έτσι ώστε οι αειφόρες συµπεριφορές να γίνονται καθηµερινές 
συνήθειες. Στην προσπάθεια διερεύνησης εάν είναι αποτελεσµατικές οι 
στρατηγικές µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, οι ερευνητές και οι 
σχεδιαστές πολιτικής χρησιµοποιούν ως χαρακτηριστικό δείκτη την 
κατανάλωση ενέργειας. Η έρευνα της Whitmarsh (2009:13-23), εξετάζει τις 
δράσεις του βρετανικού κοινού για την κλιµατική αλλαγή και την 
εξοικονόµηση της ενέργειας. Τα συµπεράσµατα παρουσιάζουν σαφή 
απόκλιση µεταξύ των ενεργειών που ορίζονται από τους σχεδιαστές πολιτικής 
(π.χ. εξοικονόµηση ενέργειας) και εκείνων που λαµβάνονται από το κοινό για 
να µετριάσουν την κλιµατική αλλαγή (π.χ., ανακύκλωση). Επιπλέον, εκείνοι 
που λαµβάνουν µέτρα να εξοικονοµήσουν ενέργεια το κάνουν για λόγους 
άσχετους µε το περιβάλλον (π.χ., για να κερδίζουν χρήµατα). 
Επιβεβαιώνοντας  έτσι ότι απαιτείται κάθε φορά σε βάθος έρευνα για την 
ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς, διαφορετικά θα παρέχεται µια 
διαστρεβλωµένη εικόνα της απάντησης της συµπεριφοράς.  
Στην ερευνά τους οι DeLorme et. al., (2003) καταγράφουν τις απόψεις 

των καταναλωτών για την επίδραση της ανάπτυξης στους φυσικούς πόρους 
και µε ποιο τρόπο αυτές µπορούν να βοηθήσουν να σχεδιαστούν 
αποτελεσµατικές καµπάνιες Π.Ε., νέες και αποτελεσµατικές πολιτικές για το 
κοινό και αειφορικές λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Με τη 
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µέθοδο της συζήτησης σε οµάδες εστίασης µε πολίτες, ιδιοκτήτες κατοικίας, 
διαπίστωσαν ότι οι συγκεκριµένοι άνθρωποι είχαν αυξηµένη επίγνωση και 
αρκετή ανησυχία για την ταχεία ανάπτυξη. Εξέφραζαν τη δυσαρέσκεια τους 
για την ποιότητα και την ποσότητα του νερού και ανέφεραν διάφορες 
στρατηγικές διαχείρισης. Μολονότι συµφωνούσαν ότι η ανάπτυξη επηρεάζουν 
την κατάσταση των υδάτινων πόρων, ήταν απρόθυµοι να δεχτούν τη δική τους 
προσωπική σύνδεση µε το πρόβληµα. Θεωρούσαν ότι οι άλλοι είναι 
περισσότερο υπεύθυνοι για το νερό από ό,τι οι ίδιοι. 
Η άµεση επαφή και σύνδεση µε τη φύση είναι αποδεδειγµένο ότι 

συνδέεται µε φιλικές περιβαλλοντικές συµπεριφορές (Schultz et al, 2004). 
Επιπλέον, για να είναι επιτυχηµένη µια ξενάγηση στο πεδίο, σύµφωνα µε 
τους Knudson et. al., (2003) θα πρέπει να έχει ως βασικούς στόχους την 
ανάπτυξη της «αίσθησης» της περιοχής, τον εµπλουτισµό της εµπειρίας του 
επισκέπτη και την επίτευξη των σχετικών αειφορικών διαχειριστικών στόχων.  
Ένας σηµαντικός πυλώνας της έννοιας αειφόρου ανάπτυξης είναι η 

δυναµική και αλληλοεξαρτώµενη θεώρηση σχετικά µε την ανθρώπινη 
ανάπτυξη και  την διατήρηση του περιβάλλοντος, που παραπέµπει στην 
αναγκαιότητα συµφιλίωσης των ποικίλων συγκρουόµενων αναγκών µεταξύ 
του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Αυτός ο συµβιβασµός παραπέµπει σε 
µια προβλεπόµενη δυναµική αλληλεξάρτηση µεταξύ της ανθρώπινης 
ανάπτυξης της χρήσης και αποκατάστασης των φυσικών πόρων, από τη µια 
πλευρά και σε µια προβλεπόµενη χρονική αλληλεξάρτηση µεταξύ της 
ευηµερίας των τωρινών και µελλοντικών γενεών, αφ' ετέρου (Corral-Verdugo, 
Carrus, Bonnes, Moser & Sinha, 2008:703–725). Η απώλεια 
βιοποικιλότητας προσδιορίζεται ως µια από τις σοβαρότερες παγκόσµιες 
περιβαλλοντικές αλλαγές που απειλούν τη βιόσφαιρα. Για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας ήδη µια συγκεκριµένη σύµβαση  έχει υπογραφεί από όλες 
τις χώρες των Η.Ε. στη διάσκεψη του Ρίο το 1992. Κατά συνέπεια, το ζήτηµα 
της αειφορικής χρήσης και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας είναι όλο 
και περισσότερο επίκαιρο, ως εστίαση της επιστηµονικής έρευνας και της 
πολιτικής δράσης σε διεθνές και διακυβερνητικό επίπεδο στις τελευταίες δύο 
δεκαετίες (Le Duc, 2005 U.N.E.S.C.O., 2006). Σύµφωνα µε αυτό που έχει 
χαρακτηριστεί ως «πλήρως οικολογικό» παράδειγµα στη βάση των αρχών 
αειφόρου ανάπτυξης (Bonnes & Bonaiuto, 2002:28-54), η ανθρώπινη-
πολιτιστική διάσταση αναγνωρίζεται ως η σηµαντικότερη κατευθυντήρια 
δύναµη οποιουδήποτε οικοσυστήµατος, το οποίο έπειτα γίνεται ένα 
«κοινωνικο-οικολογικό σύστηµα». Η κρίσιµη σχέση µεταξύ της βιολογικής 
ποικιλοµορφίας και της σχετικής ανθρώπινης-πολιτιστικής ποικιλοµορφίας 
στην πραγµατικότητα όλο και περισσότερο υπογραµµίζεται στις 
περιβαλλοντικές επιστήµες, όπως παραδείγµατος χάριν από τον Di Castri 
(2003:2), ο οποίος δηλώνει ότι «η λειτουργία του οικοσυστήµατος και η 
βιολογική ποικιλοµορφία δεν µπορούν να µελετηθούν και κατανοηθούν, 
χωρίς να ληφθεί υπόψη η πολιτιστική ανθρώπινη εξέλιξη, µε όλα τα άυλα και 
υλιστικά υποδείγµατα της». Μπορούµε να υποθέσουµε ότι ο 
προσανατολισµός για τη βιοποικιλότητα, αντικατοπτρίζει µια ατοµική 
συµπάθεια για τη βιοφυσική και πολιτιστική ποικιλοµορφία, ότι οι άνθρωποι 
αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή ζωή τους το φυσικό στοιχείο (τοπία, καιρός), 
το βιολογικό (φυτά, ζώα) και το κοινωνικοπολιτιστικό στοιχείο (έθνος, 
θρησκείες, σεξουαλικοί προσανατολισµοί, πολιτικές κλίσεις), σε 
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αλληλεπίδραση µε τον κοινωνικό περιβάλλον. Μια θεωρητική βάση για αυτήν 
την ιδέα µπορεί να βρεθεί επίσης στην βιοφιλία biophilia (Frumkin, 
2001:234-240, Penn, 2003:275-301). Η ιδέα της βιοφιλίας στηρίζεται στο ότι 
µια φυσική συγγένεια οποιαδήποτε µορφής ζωής είναι η κύρια ουσία της 
ανθρωπότητας, δεσµεύοντας µας όλους µε τους άλλους ζωντανούς 
οργανισµούς. Κατά συνέπεια, αυτή η συγγένεια επίσης αντιστοιχεί στην 
εκτίµηση βιοποικιλότητας. Ο Wilson (2001:241-242) υποστηρίζει ότι 
εκτιµούµε την ποικιλοµορφία φύσης και  της διαβίωσης σε αυτήν λόγω των 
φυσικών, πνευµατικών και συναισθηµατικών ωφελειών που µας προσφέρει. 
Η φιλοσοφία της  βιοφιλίας ενδεχοµένως θα οδηγήσει τους ανθρώπους να 
υποστηρίξουν την ιδέα ύπαρξης ενός έµφυτου δικαιώµατος για όλες τις 
µορφές ζωής στη γη, και κατά συνέπεια για να φροντίσουν για την επιβίωση 
τους, συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής και πολιτιστικής ποικιλίας των 
µορφών ζωής.  Σύµφωνα µε τις αρχές της βαθιάς οικολογίας ο 
προσανατολισµός στην ποικιλότητα συνδέεται µε το σεβασµό των εγγενών 
αξιών της παρούσας ποικιλοµορφία της φύσης και των κοινωνιών και στην 
επακόλουθη αναγνώριση της έµφυτης αξίας όλων των ζωντανών οργανισµών, 
συµπεριλαµβανόµενων των ανθρώπων. Η εµπειρία στη φύση είναι ένας 
σηµαντικός τρόπος κατανόησης του φυσικού κόσµου και των προβληµάτων 
του. Η βιωµατική επαφή µε τον φυσικό κόσµο σε συνδυασµό µε 
συµµετοχικές πρακτικές εκπαιδευτικές εµπειρίες αποτελούν τις πλέον 
αποτελεσµατικές µεθόδους διασφάλισης της εκτίµησης και 
ευαισθητοποίησης στο φυσικό περιβάλλον. 
Οι επιπτώσεις της άµεσης και της έµµεσης εµπειρίας στη µάθηση έχουν 

προσελκύσει την προσοχή των ερευνητών, παραδείγµατος χάριν, ένας 
µεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των 
άµεσων εµπειριών (Warren, Mitten, & Loeffler, 2008). Στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, ερευνητές και εκπαιδευτικοί συζητούν τη σχέση µεταξύ του 
τύπου εµπειρίας (άµεσης και έµµεσης) και των εκβάσεων της στη µάθηση. 
∆ιερευνάται ποιος τύπος εµπειρίας παράγει τα καλύτερα µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Αυτό έχει σηµασία επειδή πολλά προγράµµατα Π.Ε. 
πραγµατοποιούνται στις τάξεις, ενώ άλλα υλοποιούνται σε φυσικές συνθήκες 
και σε πλαίσιο βιωµατικής µάθησης. Σύµφωνα µε τους Duerden & Witt 
(2010:379-392) η γνώση αυξήθηκε περισσότερο από τις περιβαλλοντικές 
στάσεις κατά τη διάρκεια του έµµεσου τµήµατος του προγράµµατος 
(προπαρασκευαστικό πρόγραµµα) ενώ το άµεσο τµήµα (εργαστήριο) 
παρήγαγε παρόµοια επίπεδα αύξησης γνώσης και ανάπτυξης της στάσης. 
Περαιτέρω, ενώ οι στάσεις συνδέθηκαν εντονότερα µε τη συµπεριφορά κατά 
τη διάρκεια του έµµεσου συστατικού του προγράµµατος, η ισχύς των σχέσεων 
µεταξύ των σχέσεων στάσεων και της συµπεριφοράς, και γνώσης και της 
συµπεριφοράς ήταν παρόµοιες κατά τη διάρκεια του άµεσου τµήµατος της 
εµπειρίας. Μια σύνθεση των ευρηµάτων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 
άµεσες εµπειρίες του προγράµµατος αύξησαν καταλυτικά την 
περιβαλλοντική γνώση, σε σχέση µε τη γνώση κατά τη διάρκεια της έµµεσης 
εµπειρίας.  
Η µελέτη της συµπεριφοράς µε κριτήριο τις περιβαλλοντικές συνέπειες 

έχει µια µακροχρόνια παράδοση µεταξύ των κοινωνικών επιστηµόνων. Εκτός 
από τη θεωρητική τους αξία, τέτοιες µελέτες έχουν και πολύ σηµαντική 
πρακτική αξία επειδή καθοδηγούν τις οργανώσεις και τους φορείς χάραξης 
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πολιτικής. Αυτοί µε ενέργειες που αναλαµβάνουν είναι δυνατόν να αυξήσουν 
το επίπεδο φιλο - περιβαλλοντικής συµπεριφοράς και έτσι να διαχειρισθούν 
ορθολογικά οι φυσικοί πόροι. Π.χ. τέτοια αποτελέσµατα προέκυψαν από 
έρευνες σχετικά µε την αποδοχή του ανακυκλούµενου νερού σε περιπτώσεις 
όπου η διαθεσιµότητα πόσιµου νερού ήταν περιορισµένη (Dolnicar & 
Schäfer, 2006 Hurlimann & McKay, 2004 McKay & Hurlimann, 2003). 
∆ιάφορες µελέτες ερευνούν τις συναισθηµατικές και συµπεριφοριστικές 
πτυχές που συνδέονται µε τα διάφορα είδη φιλοπεριβαλλοντικής 
συµπεριφοράς, όπως η οικονοµική υποστήριξη στα προστατευόµενα πάρκα ή 
η µείωση της κατανάλωσης οικιακού αερίου (Carrus, Bonaiuto, & Bonnes, 
2005, Kals, Schumacher, & Montada, 1999). Αυτές οι µελέτες αναδεικνύουν 
πώς η συναισθηµατική έλξη και η θετική στάση απέναντι στο φυσικό 
περιβάλλον αυξάνουν τη φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά. Αυτό δείχνει 
στους φορείς ότι οι ενεργές εκστρατείες επικοινωνίας βοηθούν στη βελτίωση 
των στάσεων, και ενδεχοµένως αυξάνουν τη συναισθηµατική έλξη και τελικά 
πιθανόν να οδηγούν στην αύξηση της φιλοπεριβαλλοντικής συµπεριφοράς 
της κοινότητας.  
Αντίθετα από την αρχική εστίαση της περιβαλλοντικής ψυχολογίας στο 

χωρικό-φυσικό περιβάλλον, σήµερα δίνεται περισσότερη προσοχή σε 
σχετικές οικολογικές συµπεριφορές και στα κατασκευάσµατα και τις 
διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα και υπογραµµίζουν αυτές. Οι ψυχολογικές 
διαδικασίες που υπόκεινται στη βάση των οικολογικά ενήµερων 
συµπεριφοριστικών επιλογών είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους 
µελετητές σε αυτό το τοµέα (Bonnes & Bonaiuto, 2002 Gärling, Biel & 
Gustafsson, 2002). Η µείωση της καλής ποιότητας του νερού και η ρύπανση 
του είναι σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες, µεταξύ των κύριων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων του 21ου  αιώνα (Rosegrant, Cai & 
Cline,2003). Επειδή οι σηµαντικότερες αιτίες του προβλήµατος προκύπτουν 
από ανθρώπινη συµπεριφορά, η αναζήτηση των καθοριστικών παραγόντων 
της συµπεριφοράς µε σκοπό τη διατήρηση του νερού είναι ένας από τους 
κύριους στόχους της περιβαλλοντικής ψυχολογίας και των άλλων 
περιβαλλοντικών επιστηµών. Μια τέτοια αναζήτηση θα επέτρεπε το 
συνυπολογισµό σηµαντικών προβλεπτικών παραγόντων για τη διατήρηση του 
νερού, στο πλαίσιο των στοχευµένων προγραµµάτων παρέµβασης και την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης (Corral-Verdugo & Pinheiro, 2006). 
Αειφορικές ικανότητες και δεξιότητες είναι σηµαντικοί καθοριστικοί 
παράγοντες της ορθολογικής διαχείρισης του νερού, όπως αναφέρουν οι 
Corral-Verdugo (2002) και Middlestadt et al. (2001). Οι άνθρωποι που είναι 
ικανοί ή εξοικειωµένοι σε πρακτικές εξοικονόµησης του νερού τείνουν να 
«δεσµεύονται» σε αυτήν την φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά. Οι 
περιβαλλοντικές πεποιθήσεις έχουν ερευνηθεί επίσης σε σχέση τους µε την 
εξοικονόµηση του νερού. Οι Corral-Verdugo, Bechtel & Fraijo (2003), 
βρήκαν ότι οι χρησιµοθηρικές πεποιθήσεις σχετικά µε το νερό (αυτές που 
αντιλαµβάνονται το νερό ως έναν διαρκή πόρο χωρίς περιορισµούς για την 
ανθρώπινη χρήση), προωθούν την υπερκατανάλωση του νερού, ενώ οι 
οικολογικές πεποιθήσεις περιορίζουν τη χρήση του νερού. Επίσης σε 
διάφορες εµπειρικές µελέτες εξετάζεται ποιοι παράγοντες, σε επίπεδο 
νοικοκυριού, επιδρούν στην ανακύκλωση και γενικά στη διαχείριση 
απορριµµάτων ή στον περιορισµό στην κατανάλωση ενέργειας (Poortinga, et. 
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al., 2004 Barr et al., 2005:70-93), καθώς επίσης και στην καταναλωτική 
συµπεριφορά (Gatersleben, 2002:335-362). 
Έρευνα των τρόπων ταξιδιού συνδυάζει συχνά µεταβλητές από 

διαφορετικές θεωρίες και αυτός ο συνδυασµός οδηγεί σε νέα υποδείγµατα 
(Hunecke, Blöbaum, Matthies, & Höger, 2001. Οι Collins και Chambers 
(2005:640) υπογράµµισαν ότι η επιλογή των τρόπων ταξιδιού είναι ανάµεσα 
στις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές αποφάσεις που αντιµετωπίζουν τα 
άτοµα. Εκποµπές από την καύση των ορυκτών καύσιµων των οχηµάτων 
έχουν επιπτώσεις στην τοπική ποιότητα του αέρα και στη κλιµατική  αλλαγή 
(Bristow et. al, 2004). Θα µπορούσαν να υπάρξουν περιβαλλοντικά οφέλη 
εάν οι οδηγοί άλλαζαν τους τρόπους µετακίνησης ή απλά να ταξίδευαν 
λιγότερο (τµήµα για τη µεταφορά [ D.F.T. ], 2004), αν και για µερικούς 
ανθρώπους τα ταξίδια είναι αναπόφευκτα. Οι αποφάσεις µετακίνησης από το 
σπίτι στο χώρο εργασίας και αντίστροφα, αποτελούν το αντικείµενο µελετών 
(Collins & Chambers, 2005, Steg, 2005).  
Η µελέτη των Oom Do Valle. et .al., (2005:364-396), 

συνδυάζει/συγχωνεύει τις ιδέες από δύο γνωστές θεωρίες της στάσης-
συµπεριφοράς τη θεωρία της σχεδιαζόµενης συµπεριφοράς και το πρότυπο 
της αλτρουιστικής συµπεριφοράς, µε στοιχεία από δύο ευρύτερα πρότυπα 
της περιβαλλοντικής ψυχολογίας, το πρότυπο της περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς και το πρότυπο της περιβαλλοντικής ανησυχίας, προκειµένου 
να προτείνει ένα περιεκτικό δοµικό πρότυπο εξίσωσης για να ερµηνεύσει τη 
συµπεριφορά της ανακύκλωσης. Γενικά, τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν τη 
χρήση της θεωρίας της σχεδιαζόµενης συµπεριφοράς ως βάση για τη 
µοντελοποίηση της συµµετοχής στην ανακύκλωση. Εντούτοις, η ενοποίηση 
αυτής της θεωρίας µε το πρότυπο του Schwartz επιτυγχάνεται µερικώς µόνο. 
Σε έρευνα του Barr (2007:435-473), διερευνήθηκαν τρεις συµπεριφορές 
διαχείρισης των αποβλήτων (µείωση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση) 
µε τη χρήση ερωτηµατολογίου σε 673 κατοίκους στο Exeter του Ηνωµένου 
Βασιλείου. Υποτέθηκε ότι οι περιβαλλοντικές αξίες, τα χαρακτηριστικά του 
τόπου διαµονής και οι ψυχολογικοί παράγοντες διαδραµατίζουν έναν 
σηµαντικό ρόλο στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς διαχείρισης των 
αποβλήτων, µέσα στο πλαίσιο µιας σχέσης πρόθεση-συµπεριφορά. 
∆ιαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που ευνοούν τη µείωση, την 
επαναχρησιµοποίηση και τη συµπεριφορά ανακύκλωσης διέφεραν 
σηµαντικά, µε τη µείωση και την επαναχρησιµοποίηση να εδράζεται σε 
υποκείµενες περιβαλλοντικές αξίες, από τη γνώση και από µεταβλητές 
βασισµένες στην ανησυχία. Η συµπεριφορά της ανακύκλωσης, αντίθετα, 
χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα κανονιστική συµπεριφορά. Η έρευνα των 
Gonzalo Díaz Meneses & Asunción Beerli Palacio, (2005:837-860), εστιάζει 
στη µελέτη των ρόλων των καταναλωτών αναφορικά µε την ανακύκλωση, για 
να εξετάσει το κοινωνικοδηµογραφικό και ψυχολογικό προφίλ των στόχων της 
ανακύκλωσης και των ρόλων µέσα στο νοικοκυριό. Με αυτήν την οπτική, τα 
αποτελέσµατα της έρευνας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η συµπεριφορά της 
ανακύκλωσης είναι πολυδιάστατη και περιλαµβάνει το εγχείρηµα των 
διαφορετικών ρόλων µε τα διαφορετικά κοινωνικοδηµογραφικά ψυχολογικά 
αιτιώδη χαρακτηριστικά.  
Φαίνεται ότι οι περιβαλλοντικές αξίες προέρχονται από µια αίσθηση της 

σύνδεσης µε τη φύση. Σε έρευνα τους οι Dutcher, et. al., (2007:474-493), 
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ανέπτυξαν µια κοινωνιοµετρική κλίµακα για να λειτουργικοποιήσουν τη 
σύνδεση µε τη φύση. Απευθύνθηκαν σε κτηµατίες της Πενσυλβανίας, µε mail 
και χρησιµοποίησαν αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόµησης για να 
διερευνήσουν το βαθµό στον οποίο η σύνδεση µε τη φύση προοιωνίζεται και 
εξηγεί την περιβαλλοντική ανησυχία και τη συµπεριφορά παρουσία των 
συνήθων κοινωνικό-δηµογραφικών µεταβλητών. Τα υποκείµενα της έρευνας 
ανέφεραν ένα υψηλό επίπεδο σύνδεσης µε τη φύση, και διαπιστώθηκε ότι η 
σύνδεση έχει µια σηµαντική θετική σχέση µε την περιβαλλοντική ανησυχία 
και την περιβαλλοντική συµπεριφορά. Η επίδραση των αξιών και οι 
προσωπικοί κανόνες (νόρµες), αλλά και η επιδεκτικότητα τους να 
συνεργαστούν, µελετήθηκαν σε έρευνα των Annika M. Nordlund, J .orgen 
Garvill (2003:339-347). Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από 2500 ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων στη Σουηδία. Αξιολογήθηκαν ο προσανατολισµό της αξίας του 
περιβάλλοντος, η συνειδητοποίηση προβλήµατος, η σχετική προσωπική 
νόρµα και η προθυµία να µειωθεί η προσωπική χρήση αυτοκινήτων. 
Εξετάστηκε να ιεραρχικό πρότυπο, των επιδράσεων των αξιών, της 
συνειδητοποίησης, και των κανόνων στην επιδεκτικότητά τους να 
συνεργαστούν. Τα ευρήµατα υποστήριξαν το υποτιθέµενο πρότυπο. Οι αξίες 
και η συνειδητοποίηση προβλήµατος επηρέασαν τον προσωπικό κανόνα, ο 
οποίος στη συνέχεια επηρέασε την προθυµία να µειωθεί η προσωπική χρήση 
αυτοκινήτων. Τα αποτελέσµατα απέδειξαν σαφώς τη σηµασία του 
προσωπικού κανόνα για την επιδεκτικότητα να συνεργαστεί σε ένα κοινωνικό 
δίληµµα.  
∆ύο µελέτες επισκόπησης των Giuseppe Carrus., et. al.,(2008:51-62) 

εξέτασαν το ρόλο των στάσεων, των υποκείµενων νορµών (κανόνων), των 
προσδοκώµενων συγκινήσεων, της προηγούµενης συµπεριφοράς και της 
επιθυµίας της πρόβλεψης της φιλο-περιβαλλοντικής πρόθεσης. 
Εφαρµόστηκε το πρότυπο στόχος-κατευθυνόµενης συµπεριφοράς-goal-
directed behaviour (MGB) για να προβλέψει τις προθέσεις χρησιµοποίησης 
δηµόσιων µέσων µεταφοράς αντί του ιδιωτικού αυτοκινήτου για τη µετάβαση 
στην εργασία και την ανακύκλωση των οικιακών απόβλητων. Τα 
αποτελέσµατα των δύο µελετών έδειξαν ότι οι αρνητικές προσδοκώµενες 
συγκινήσεις και η συµπεριφορά του παρελθόντος είναι σηµαντικοί 
προβλεπτικοί παράγοντες που ευνοούν την επιθυµία να συµµετέχουν σε 
φιλο-περιβαλλοντική δράση. Η επιθυµία, στη συνέχεια, προοιωνίζεται θετικά 
στις φιλο-περιβαλλοντικές προθέσεις. Ανιχνεύθηκε επίσης µια άµεση 
σύνδεση µεταξύ της συµπεριφοράς του παρελθόντος και των προθέσεων.  
Έχει υπάρξει ένα αυξηµένο ενδιαφέρον τους ιδιωτικούς εσωτερικούς 

κήπους. Από τη βιβλιογραφία συνάγεται ότι οι κήποι έχουν ειδικές 
νοηµατοδοτήσεις/σηµατοδοτήσεις για τα άτοµα και ότι οι κήποι και η 
κηπουρική µπορούν να έχουν τα θεραπευτικά αποτελέσµατα. Προκειµένου 
να διερευνηθεί πώς το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τους κήπους µπορεί να 
τροποποιηθεί στο χρόνο, η µελέτη των Gross & Lane (2007:225-241) 
διερευνά τις νοηµατοδοτήσεις που αποδίδουν στην ενασχόληση τους άτοµα 
που ασχολούνται µε την καλλιέργεια/φροντίδα εσωτερικών κήπων. Ως 
ερευνητικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκαν οι ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις σε  
ένα δείγµα ευκαιρίας 18 συµµετεχόντων ηλικίας µεταξύ 18 και 85 ετών. Τα 
υποκείµενα της έρευνας προσδιόρισαν κατά κάποιο τρόπο πώς οι εσωτερικοί 
κήποι εµπλέκονται µέσα στις έννοιες: τάση φυγής από την πραγµατικότητα, 



-396- 
 

ταυτότητα και αίσθηµα της ιδιοκτησίας τους, παρέχοντας ένα πλήθος 
σχέσεων µε τη φύση. Η µελέτη δίνει έµφαση στο πώς αυτές οι καθολικές 
έννοιες προσλαµβάνονται ως διαφορετικές έννοιες στις διαφορετικές 
ηλικιακές οµάδες και στο πώς η έννοια του προσωπικού ζωτικού χώρου 
παραµένει σηµαντική.  

 Ο Aiello σε µελέτη το (1998) πρότεινε την ύπαρξη δύο χωριστών 
διαστάσεων  µιας θετικής και µιας αρνητικής πάνω στις οποίες εδράζεται η 
στάση του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό τοπίο εντός της πόλης (αστικές 
πράσινες περιοχές). Αυτός ο διχασµός πιθανόν να προκύψει µε έναν 
ορισµένο βαθµό αµφιθυµίας, όπως εκτίµηση ή αντίθεση προς την παρουσία 
πράσινων περιοχών µέσα στην πόλη (π.χ., δέντρα, χλοοτάπητας, διαφορετική 
βλάστηση). Μελέτη των Carrus, Passafaro, & Bonnes, (2004:3-12) 
επιβεβαίωσε αυτό το υπόδειγµα, αποκαλύπτοντας επίσης ότι οι στάσεις 
απέναντι στις αστικές πράσινες περιοχές, που εκλαµβάνονται ως  µορφή 
ποικιλοµορφίας του αστικού τοπίου, συνδέονται µε περισσότερο γενικές 
στάσεις απέναντι στην ανθρώπινη και πολιτιστική ποικιλοµορφία.  
Η σχέση µεταξύ του τόπου κατοικίας και της φιλο-περιβαλλοντικής 

συµπεριφοράς είναι ασαφής. Άλλες  µελέτες αναφέρουν ότι η σχέση αυτή 
είναι ισχυρή και άλλες ασθενής µε τη φιλο-περιβαλλοντική συµπεριφορά. 
(Scannell, 2010:289–297).  
Λαµβάνοντας υπόψη τα αυξανόµενα ποσά παραγωγής των αποβλήτων 

που προκύπτουν από την γρήγορη ανάπτυξη των οικονοµιών, ο στόχος της 
αειφορικής οικογενειακής διαχείρισης των αποβλήτων γίνεται παγκοσµίως 
ένα σηµαντικό ζήτηµα για τις τοπικές και εθνικές αρχές (Barr, 2007:435-473 
Barr, Gilg & Ford,2004:32-44). Ο Barr (2007:439) προσδιορίζει τρεις κυρίες 
εστιάσεις: περιστασιακοί παράγοντες, περιβαλλοντικές ανησυχίες και 
ψυχολογικά γνωρίσµατα. Άλλη έρευνα για τους περιστασιακούς παράγοντες 
έχει εστιάσει στο εισόδηµα, στις προσωπικές εµπειρία, στις συνήθειες και 
περιοχή-συγγένεια (Collins, O'Doherty, & Snell, 2006:121-140). 
Ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εντούτοις, έχουν καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι άµεση σχέση µεταξύ των περιβαλλοντικών ανησυχιών και 
της φιλοπεριβαλλοντικής συµπεριφοράς είναι, στην καλύτερη περίπτωση, 
αδύνατη ή µέτρια (Bamberg (2003:22). Άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι η 
προσλαµβανόµενη απειλή στην προσωπική ευηµερία well being που 
δηµιουργείται από τα προβλήµατα των αποβλήτων προοιωνίζεται σηµαντικά 
τον περιβαλλοντικό ακτιβισµό γενικά και την συµπεριφορά ανακύκλωσης 
ειδικότερα (Pelletier & Hunsley, 1998). Επιπλέον, οι υποκειµενικοί κανόνες 
(νόρµες) µπορούν να διαδραµατίσουν έναν ρόλο στη διαµόρφωση των 
συµπεριφορών διαχείρισης των αποβλήτων: διάφορες µελέτες αναφέρουν ότι 
η ανησυχία των άλλων για ανακύκλωση βοηθούν στην διαµόρφωση θετικών 
δράσεων διαχείρισης των αποβλήτων (Barr, 2007:435-473). Οι κοινωνικές 
νόρµες µπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τη συµπεριφορά όµως 
ενδεχοµένως να αποτελέσουν εµπόδιο στην έκφραση της, αν και είναι 
δεδοµένη/εκφρασµένη η θετική στάση του ατόµου. 
Φαίνεται ότι οι προσωπικοί κανόνες (νόρµες) διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην απόφαση των ατόµων να χρησιµοποιούν τα δηµόσια µεταφορικά 
µέσα αντί το ιδιωτικό αυτοκίνητο τους. Οι κοινωνικές και ψυχολογικές 
διαδικασίες ενεργοποιούν τους προσωπικούς κανόνες και µεσολαβούν στις 
επιπτώσεις τους στη συµπεριφορά που θα προκύψει τελικά. Αυτά 
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διερευνήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν σε µελέτη των Bamberg et. al., 
(2007:190–203), µε δύο ανεξάρτητα δείγµατα Γερµανών πολιτών 
διαφορετικής κοινωνικο-οικονοµικής διαστρωµάτωσης. Και στα δύο δείγµατα 
η προσωπική νόρµα είναι σηµαντικός προβλεπτικός παράγοντας της 
πρόθεσης της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς. Επιπλέον, υπάρχουν 
στοιχεία ότι οι αναφερόµενοι προσωπικοί κανόνες βασίζονται σε δύο 
σχετιζόµενες αλλά ευδιάκριτες διαδικασίες στη διαίσθηση των αναµενόµενων 
συναισθηµάτων ενοχής στην αντίληψη/υπολογισµό των προσλαµβανόµενων 
κοινωνικών κανόνων. Αυτές οι δύο διαδικασίες παρέχουν µια ερµηνεία για το 
πώς τα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια µπορούν να επηρεάσουν την 
απόφαση των ανθρώπων να χρησιµοποιούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς.  
Οι συσχετίσεις µεταξύ της αγοράς οργανικών τροφίµων, της ανακύκλωσης 

και της χρησιµοποίησης των δηµόσιων συγκοινωνιών ή του ποδηλάτου 
αναλύθηκαν σε έρευνα των Thøgersen & Ölander (2006:550-569). 
Βασίσθηκε σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε ένα τυχαίο δείγµα περίπου 1.100 
∆ανών κατοίκων και δύο επαναληπτικών δειγµάτων περίπου 300 ατόµων από 
τον ίδιο πληθυσµό. Κοινές αιτίες για τις εκδηλωµένες συµπεριφορές 
βρέθηκαν οι περιβαλλοντικές αξίες και η περιβαλλοντική ανησυχία οι οποίες 
µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικούς µερικούς συντελεστές συσχέτισης 
µεταξύ των συµπεριφορών και των πλαισίων που έλαβαν χώρα.  
Σε έρευνα των Corral-Verdugo & Frías-Armenta (2006:406-421), στην 

οποία συµµετείχαν 177 κάτοικοι δύο µεξικάνικων πόλεων, µελετήθηκαν οι 
πεποιθήσεις τους αναφορικά µε: την προστασία του νερού, την 
αποτελεσµατικότητα των σχετικών νόµων εξοικονόµησης του νερού, την τάση 
να παραβιάζονται οι κοινωνικοί κανόνες (αντικοινωνική συµπεριφορά), και 
την ατοµική συµπεριφορά τους σχετικά µε την εξοικονόµηση του νερού. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι προσωπικές πεποιθήσεις είχαν µια θετική 
επίδραση στην εξοικονόµηση του νερού, ενώ η αντικοινωνική συµπεριφορά 
την παρεµπόδισε. Επίσης οι πεποιθήσεις για την αναποτελεσµατικότητα των 
νόµων εξοικονόµησης του νερού δεν είχαν καµία επίδραση στις πρακτικές 
εξοικονόµησης του. Οι σηµαντικές αρνητικές συνδιακυµάνσεις µεταξύ της 
αντικοινωνικής συµπεριφοράς και των κανονιστικών πεποιθήσεων και µεταξύ 
της αντικοινωνικής συµπεριφοράς και των πεποιθήσεων έδειξαν την 
αναποτελεσµατικότητα των νόµων για την κατανάλωση του νερού. Αντίθετα, 
διαφοροποιήθηκαν θετικά οι πεποιθήσεις για την αποτελεσµατικότητα της 
σχετικής νοµοθεσίας για το νερό.  
Έχει αναπτυχθεί αρκετή έρευνα για την κατανόηση των διαµορφωτικών 

εµπειριών ζωής που επηρεάζουν τους ενήλικες. Η γνώση αυτών των εµπειριών 
ενδεχοµένως υποβοηθά τους φορείς σχεδίασης και υλοποίησης 
προγραµµάτων µη τυπικής και άτυπης Π.Ε., να ευαισθητοποιήσουν τα άτοµα 
και να τα ενεργοποιήσουν προς φιλο-περιβαλλοντικές δράσεις. Οι 
Ballantyne. et.al., (2001), διερεύνησαν την αποτελεσµατικότητα 
προγραµµάτων Π.Ε., αναφορικά µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα σε νέους 
και µε επιδράσεις που ασκούν αυτοί στους µεγαλύτερους. Βασίστηκαν σε 
προηγούµενες έρευνες πού δείχνουν ότι οι νέοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν 
αποτελεσµατικά την περιβαλλοντική επίγνωση και τις πράξεις των γονέων 
τους και να αποτελέσουν καταλύτες αλλαγής συµπεριφορών (Uzell, 1994, 
αναφέρεται από τους Ballantyne, et.al., 2001). Αναφέρουν λοιπόν, ότι η 
καινοτοµία και το στοιχείο της ευχαρίστησης οδηγούν τα παιδιά στο να 
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συζητούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα µε τους γονείς τους. Επίσης οι 
δραστηριότητες που εµπλέκουν τους νέους στη διερεύνηση, οι θετικές 
εµπειρίες, η ενσωµάτωση της δράσης στην τοπική κοινότητα οδηγούν σε 
ουσιαστικές συζητήσεις και στη θέση ότι αναγκαία η ανάληψη τοπικής 
δράσης.  
Από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας και την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για τις στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στα διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα φαίνεται ότι: 
� Η σχέση µεταξύ περιβαλλοντικής γνώσης και θετικών περιβαλλοντικών 
στάσεων, αξιών και συµπεριφορών δεν είναι ξεκάθαρη. 

� Η σχέση µεταξύ περιβαλλοντικών στάσεων-συµπεριφορών και ηλικίας, 
κοινωνικοικονοµικής κατάστασης, τόπου κατοικίας και φύλου είναι 
αντιφατική. 

� Οι περιβαλλοντικές αξίες και οι φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις φαίνεται να 
επηρεάζουν την εκδηλούµενη συµπεριφορά. 

� Η εκδηλούµενη κάθε φορά συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα 
αλληλεπίδρασης πολλών προσωπικών µεταβλητών και οπωσδήποτε έχει 
µεγάλη σηµασία το πλαίσιο κάτω από το οποίο εκδηλώνεται η 
συγκεκριµένη συµπεριφορά. Σε γενικές γραµµές, χωρίς να 
παραγνωρίζεται η συνεισφορά των κοινωνικοδηµογραφικών µεταβλητών, 
οι αξίες και στάσεις  αντιµετωπίζονται ως ισχυρότερεςι µεταβλητές στην 
εκδήλωση συµπεριφοράς όπως επιβεβαιώνεται από τα διάφορα µοντέλα 
συµπεριφοράς (Stern, 2000:407-424, Barr, 2004:231-249).  

 
Απαιτείται να ελαχιστοποιήσουµε τις µη φιλο – περιβαλλοντικούς 

τρόπους συµπεριφοράς και να ξεκινήσουµε να κάνουµε περισσότερες 
αειφόρες επιλογές. Εντούτοις, αν και αυτή η στάση αειφορικότητας φαίνεται 
να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, οι συµπεριφορές των ανθρώπων 
ακόµα δεν παρουσιάζουν πολλά σηµεία αειφορικότητας όταν κάτι αφορά σε 
αυτήν. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

15.1. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των περιβαλλοντικών αντιλήψεων των 
υποκειµένων του δείγµατος, τους ζητήθηκε η αξιολόγηση-ιεράρχηση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Απ’ αυτήν προέκυψε ότι θεωρούν ως 
σηµαντικά τόσο τα παγκόσµιας κλίµακας όσο και τα τοπικά προβλήµατα που 
βιώνουν στην καθηµερινότητα τους. Έµφαση δίδουν όχι µόνο στα 
προβλήµατα του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και σε εκείνα που αφορούν 
την κοινωνία, την οικονοµία και τον πολιτισµό, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
προβλήµατα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ζωής τους τα 
θεωρούν σηµαντικά.  
Οι µαθητές, οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ως 

το σηµαντικότερο παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα την κλιµατική 
αλλαγή. Τα έντονα και ακραία καιρικά φαινόµενα, βιώνονται από τους 
πολίτες καθηµερινά και αποτελούν µια αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα. Με 
µικρές διαφοροποιήσεις, ως σηµαντικά αξιολογούνται η φτώχεια, τα 
µεταλλαγµένα και η ρύπανση των νερών. Από το στοιχείο αυτό προκύπτει ότι 
το κοινωνικό-οικονοµικό πρόβληµα της φτώχειας απασχολεί τους µαθητές 
του δείγµατος, κάτι που επιβεβαιώνουν και από αντίστοιχες σχετικές πράξεις 
που δήλωσαν ότι κάνουν. Η διατροφή είναι ένα πρόβληµα στις µέρες µας, 
καθώς συχνά βλέπουν διάφορα διατροφικά σκάνδαλα. Το έλλειµµα καλής 
ποιότητας νερού αποτελεί παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα, γεγονός που 
δικαιολογεί τη σηµαντική βαρύτητα που του αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί και 
οι µαθητές του δείγµατος.  
Οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του δείγµατος, µε µικρές 

διαφοροποιήσεις, θεωρούν ως τα σηµαντικότερα τοπικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα τα σκουπίδια στη πόλη, την έλλειψη πρασίνου, την άναρχη 
δόµηση και την κυκλοφοριακή συµφόρηση στην πόλη. Πράγµατι, παρά τις 
προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης η πόλη του Ηρακλείου εξακολουθεί 
να µην παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα από πλευράς καθαριότητας και 
αστικού πρασίνου. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ατόµων του δείγµατος το 
έλλειµµα των συνηθισµένων αλλά και των κάδων ανακύκλωσης, αλλά και η 
µειωµένη συµµετοχή τους σε συλλογικές δράσεις καθαριότητας και 
φυτεύσεων δεν βοηθούν στη βελτίωση της σχετικής πραγµατικότητας. Η 
άναρχη δόµηση είναι χαρακτηριστικό της πόλης του Ηρακλείου, λόγω 
ύπαρξης αρκετών αυθαιρέτων κτισµάτων, αλλά και της αρχικής πολεοδοµίας 
της πόλης. Στενά συνδεδεµένη µε αυτήν είναι και η κυκλοφοριακή 
συµφόρηση που παρατηρείται η οποία όµως  οφείλεται και στον 
υπερκαταναλωτικό τρόπο ζωής. Η ιεράρχηση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων την οποία κάνουν οι ερωτώµενοι δεν φαίνεται να 
διαφοροποιείται, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, από την συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα/διαδικασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου ή των 
φορέων. 
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Όσον αφορά την θεµατολογία, την οποία επιθυµούν να έχει οποιαδήποτε 
επιµορφωτική διαδικασία σχετική µε τα  περιβαλλοντικά προβλήµατα,  οι 
µαθητές δήλωσαν κατά φθίνουσα σειρά ότι επιθυµούν περισσότερη γνώση για 
τα µεταλλαγµένα, την κλιµατική αλλαγή και τα τοξικά απόβλητα. Οι 
εκπαιδευτικοί, κατά δήλωση τους, ενδιαφέρονται να µάθουν περισσότερα για 
τα τοξικά απόβλητα, τα µεταλλαγµένα και τη ρύπανση των νερών. Οι γονείς 
εκφράζουν την επιθυµία, κατά φθίνουσα σειρά, για περισσότερη γνώση 
σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή, το πράσινο και τη χωροταξία. Από αυτά 
προκύπτει ότι υπάρχει σύνδεση ανάµεσα στα προβλήµατα που αξιολογούνται 
ως σηµαντικά και στους τοµείς όπου τα άτοµα του δείγµατος επιθυµούν 
περισσότερη γνώση. Είναι φανερό πως ό,τι ανησυχεί τους πολίτες, γεννά την 
ανάγκη για περισσότερη  πληροφόρηση και κυρίως γνώση.  
Αναφορικά µε την αξιολόγηση των πηγών µάθησης των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων, προκύπτει ότι µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς θεωρούν τα 
Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, διαδίκτυο, έντυπο υλικό) ως τη σηµαντικότερη πηγή 
µάθησης για αυτά, επιβεβαιώνοντας έτσι τον κυρίαρχο ρόλο τους στην 
πληροφόρηση-ενηµέρωση. Αποτελούν ισχυρές πηγές επηρεασµού των 
περιβαλλοντικών αξιών και στάσεων. Σηµαντική πηγή µάθησης θεωρείται από 
τους γονείς και η οικογένεια. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι γενικά τα 
άτοµα του δείγµατος, δεν θεωρούν τη συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα/διαδικασίες Π.Ε. ως σηµαντική πηγή µάθησης. Όµως οι 
µαθητές και οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν σ’ αυτά θεωρούν κατά 
πλειοψηφία ως σηµαντική πηγή µάθησης.  
Τα παραπάνω δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης των 

προγραµµάτων/διαδικασιών της µη τυπικής και άτυπης Π.Ε. Έτσι θα 
αποκτηθεί περισσότερη γνώση για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, θα 
αναπτυχθεί περισσότερο η περιβαλλοντική ανησυχία, θα υιοθετηθεί θετική 
περιβαλλοντική στάση και θα γίνει πράξη η υπεύθυνη περιβαλλοντική 
συµπεριφορά. Αυτά θα οδηγήσουν τελικά, σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα 
(πολιτικές), στον περιορισµό τόσο των παγκόσµιων όσο και των τοπικών 
αστικών περιβαλλοντικών προβληµάτων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών, στην προστασία και ανάδειξη των αστικών οικοσυστηµάτων και 
τελικά, στην προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης. 

15.2. Μη τυπική & άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Σχετικά µε τη συµµετοχή των υποκειµένων του δείγµατος σε 
προγράµµατα/διαδικασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου ή 
φορέων, από τα αποτελέσµατα γενικά προκύπτει ότι σηµαντικό ποσοστό 
συµµετέχει σε αυτά µε µια συµµετοχή. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι 
µαθήτριες, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί και οι γονείς γυναίκες του δείγµατος 
συµµετέχουν σε µεγαλύτερο βαθµό. Το επάγγελµα/επίπεδο σπουδών των 
γονέων των µαθητών του δείγµατος φαίνεται να επιδρά στην συµµετοχή τους. 
Καταγράφεται επίσης µια ισόποση συµµετοχή στα περιβαλλοντικά 
προγράµµατα των εκπαιδευτικών από τις κοινωνικές επιστήµες και θετικές 
επιστήµες, των εκπαιδευτικών διαφορετικής τάξεως ως προς τα έτη 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Το επάγγελµα /επίπεδο σπουδών των γονέων 
φαίνεται επίσης να επηρεάζει την µη συµµετοχή ή τη συµµετοχή τους σε 
προγράµµατα/διαδικασίες Π.Ε. φορέων. 
Αναφορικά µε τον βαθµό σηµαντικότητας των δράσεων των 
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προγραµµάτων µη τυπικής Π.Ε. του σχολείου και Π.Ε. φορέων στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, παρουσιάζεται µια 
µεγαλύτερη προτίµηση από τους µαθητές και τους γονείς του δείγµατος σε 
δραστηριότητες/δράσεις υπαίθρου και σε επισκέψεις. Όµως, ενώ υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση, µε υπεροχή των συµµετεχόντων 
µαθητών στις σχετικές δράσεις, δεν παρατηρείται σχετική διαφοροποίηση των 
συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων γονέων. Οι συµµετέχοντες και οι µη 
συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί σε προγράµµατα της µη τυπικής Π.Ε. του 
σχολείου, επέλεξαν ως τις τρείς πρώτες σε χρησιµότητα ενέργειες για την 
επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, τη βιωµατική άσκηση των 
µαθητών, τη συνεχή επιµόρφωση τους για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
και την ύπαρξη µεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τους τοπικούς φορείς. 
Σχετικά µε την συνεισφορά φορέων/διαδικασιών σε δράσεις επίλυσης 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, οι µαθητές του δείγµατος αξιολογούν θετικά 
τα περισσότερα, ενώ σε άλλα υπάρχει και ουδετερότητα έως και µερική 
συµφωνία. Κατά φθίνουσα σειρά, ως οι σηµαντικότεροι φορείς κρίνονται οι 
εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι τοπικές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και το διαδίκτυο. Επιπλέον παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά υπέρ των συµµετεχόντων µαθητών σε προγράµµατα µη τυπικής 
Π.Ε. του σχολείου τους, στην αξιολόγηση που γίνεται για τις βιβλιοθήκες, τις 
συζητήσεις µε συµµαθητές και φίλους. Το επάγγελµα/επίπεδο σπουδών των 
γονέων τους δεν φαίνεται να επηρεάζει την αξιολόγηση των φορέων και 
διαδικασίων της µη τυπικής και άτυπης Π.Ε. Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί του 
δείγµατος αξιολογούν τους περισσότερους φορείς/διαδικασίες από αρκετά 
σηµαντικούς έως πάρα πολύ σηµαντικούς. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί αξιολογούν θετικότερα όλους τους φορείς και διαδικασίες σε 
σχέση µε τους άνδρες, και η υπεροχή αυτή είναι στατιστικά σηµαντική. 
Ειδικότερα, ιεραρχούν ως σηµαντικότερους, µε φθίνουσα σειρά, την 
τηλεόραση, το διαδίκτυο και τις εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
Για το διαδίκτυο υπήρξε µια στατιστικά σηµαντική υπεροχή για τους 
συµµετέχοντες, ενώ αντίθετα για τα περιοδικά η υπεροχή ήταν για τους µη 
συµµετέχοντες. Οι γονείς του δείγµατος αξιολογούν τους µισούς 
φορείς/διαδικασίες από αρκετά σηµαντικούς έως πάρα πολύ σηµαντικούς, 
ενώ για τους άλλους διατηρούν από µια ουδέτερη στάση έως µερικής 
συµφωνίας για την συνεισφορά τους. Ειδικότερα, ιεραρχούν ως 
σηµαντικότερους, µε φθίνουσα σειρά, τα µουσεία φυσικής ιστορίας-ενυδρεία, 
το διαδίκτυο και τις εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι γονείς-
γυναίκες εµφανίζουν υπεροχή στις βιβλιοθήκες και στις εθνικές-διεθνείς 
περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι συµµετέχοντες γονείς σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων έχουν θετικότερη άποψη για την 
συνεισφορά των συζητήσεων µε φίλους. Τέλος, το επάγγελµα των γονέων 
φαίνεται να µην επηρεάζει την αξιολόγηση των φορέων/διαδικασιών µη 
τυπικής και άτυπης Π.Ε. 
Αναφορικά µε της σηµαντικότητας που αποδίδουν οι ερωτώµενοι σε 

προτεινόµενες δράσεις/ενέργειες των Μ.Μ.Ε. προκειµένου να αντιµετωπίσουν 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, τόσο οι συµµετέχοντες µαθητές όσο και οι 
µη συµµετέχοντες σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. του σχολείου, επέλεξαν 
ως τις τρείς πρώτες σε χρησιµότητα δράσεις «να αναδεικνύουν τα αίτια 
δηµιουργίας των προβληµάτων και τις επιπτώσεις του», «να αναλαµβάνουν 
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δράσεις για την επίλυση τους» και «να γίνεται διάλογος για εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε φορά». Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν ως τις τρείς 
πρώτες σε χρησιµότητα δράσεις για την επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων το «να αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας των προβληµάτων 
και τις επιπτώσεις τους», «να έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα» και «να 
αναλαµβάνουν δράσεις για την επίλυση τους». Μάλιστα για την δράση, «να 
γίνεται διάλογος για εξεύρεση της κατάλληλης λύσης κάθε φορά» 
παρατηρείται µια στατιστικά σηµαντική υπέρ των συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. των σχολείων τους. Οι 
γονείς επέλεξαν ως τις τρείς πιο χρήσιµες δράσεις για την επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων το «να έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα», 
«να είναι ευνόητα για τους περισσότερους» και «να παρουσιάζουν συχνά το 
ίδιο θέµα». ∆εν διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας 
κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά, στην αξιολόγηση των δράσεων 
ανάµεσα στους συµµετέχοντες και στους µη συµµετέχοντες, γονείς σε 
προγράµµατα/διαδικασίες φορέων µη τυπικής και άτυπης Π.Ε. 
Τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν τον καταλυτικό ρόλο που είναι 

δυνατόν να διαδραµατίσει η µη τυπική και άτυπη Π.Ε., µέσω όλων των 
φορέων της, στην ανάπτυξη θετικής περιβαλλοντικής στάσης και 
συµπεριφοράς των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων και τελικά στη 
διαµόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, που θα έχουν αυξηµένη 
περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη. Επισηµαίνεται ειδικότερα, εκτός του 
σχολείου και της οικογένειας, ο σηµαντικός ρόλος των Μ.Μ.Ε., των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, των άτυπων συζητήσεων για την προαγωγή του 
αειφόρου σχολείου και γενικά της αειφόρου κοινότητας. Η συµµετοχή είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντική, δείχνοντας ότι υπάρχει τάση για συµµετοχή στην µη 
τυπική και άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση. ∆εν κατέστη εφικτή η 
δηµιουργία ενός µοντέλου πρόβλεψης της συµµετοχής σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα σχετικά αποτελέσµατα της 
έρευνας. Η συµµετοχή είναι ένα πολυπαραγοντικό και πολυδιάστατο 
«κατασκεύασµα» και απαιτεί µεγαλύτερη διερεύνηση. Όµως η αυξηµένη 
συµµετοχή πρέπει να ενισχυθεί µε την ενεργοποίηση των ατόµων που 
δήλωσαν ότι δεν συµµετέχουν. Πρέπει επίσης να αναζητηθούν τα αίτια της µη 
συµµετοχής τους, µέσω βαθύτερης διερεύνησης, π.χ. µέσω µιας ανοικτής 
φιλικής συνέντευξης. Επιπλέον πρέπει να αυξηθεί η συµµετοχή των ήδη 
συµµετεχόντων σε προγράµµατα/διαδικασίες.  
Οι πολίτες φαίνεται να αναµένουν την ενεργοποίηση τους για συµµετοχή, 

µέσω στοχευµένων δράσεων στην ύπαιθρο, που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους από τους φορείς της εκπαίδευσης. Έτσι θα αναδειχτεί η 
δυναµική σχέση µεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, θα προκύψει 
συµφιλίωση τους µε τελικό αποτέλεσµα την προαγωγή της αειφόρου 
ανάπτυξης. Σε αυτό θα συµβάλλει και η στενότερη συνεργασία των φορέων 
της τοπικής κοινότητας µε την σχολική κοινότητα, µε την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας των δράσεων της παρεχόµενης µη τυπικής και άτυπης 
Π.Ε. 

15.3. Στάση & συµπεριφορά για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση των σκέψεων που τέθηκαν υπόψη των 
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µαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων του δείγµατος προκύπτει ότι 
αξιολογούν το 1/2 των σκέψεων από αρκετά σηµαντικές έως πάρα πολύ 
σηµαντικές, ενώ για τις υπόλοιπες η αξιολόγησή τους είναι από ουδέτερη έως 
«µερική συµφωνία». Φαίνεται όµως να υπερέχουν στη φιλοπεριβαλλοντική 
στάση οι εκπαιδευτικοί µε µέσο όρο (µ.ο.) της κλίµακας 3,12, ακολουθούν οι 
γονείς µε µ.ο.=2,81 και οι µαθητές µε µ.ο.=2,78. Σε πρώτη προτεραιότητα 
βάζουν τόσο οι µαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς την 
«υποχρέωσή τους να βοηθήσουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων». Στη δεύτερη θέση οι µαθητές και οι γονείς κατατάσσουν τη 
σκέψη/δήλωση ότι «αισθάνονται κινδυνεύουν από τη συνεχή και αυξανόµενη 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος», ενώ οι εκπαιδευτικοί τη σκέψη ότι «είναι 
πρόθυµοι να αλλάξουν καθηµερινές συνήθειες για να αντιµετωπισθούν τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα». Τρίτη στη σειρά κατάταξης οι µαθητές 
τοποθετούν τη σκέψη ότι «είναι πρόθυµοι να αλλάξουν καθηµερινές 
συνήθειες για να αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα». 
Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι, «ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι 
άλλοι, αυτοί θα προσπαθούν συνεχώς να συµπεριφέρονται υπεύθυνα στο 
περιβάλλον», ενώ οι γονείς τη σκέψη ότι «προσπαθούν να πείσουν τους 
άλλους πώς το περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία». Αξιοσηµείωτο είναι ότι τόσο 
οι µαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς  «δεν θεωρούν ότι διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνουν δράσεις αντιµετώπισης 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων». 
Η επίδραση της συµµετοχής των µαθητών σε προγράµµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου βρέθηκε να επηρεάζει ορισµένες 
σκέψεις των συµµετεχόντων, προς την κατεύθυνση της φιλοπεριβαλλοντικής 
στάσης. Από την άλλη, µόνο για δύο σκέψεις «Προσπαθώ να πείσω τους 
φίλους µου και άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών» και «∆ιαθέτω τις 
απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων», υπάρχει θετικότερη στάση των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. των 
σχολείων τους. Οι γονείς που συµµετέχουν σε προγράµµατα Π.Ε. φορέων 
θεωρούν ως σηµαντικότερη τη σκέψη «Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το 
περιβάλλον είναι υπέρτατη αξία», καθώς επίσης και «Προσπαθώ να πείσω 
τους φίλους µου και άλλους ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε 
δενδροφυτεύσεις, προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών». Επίσης 
φαίνεται οι µαθήτριες και οι καθηγήτριες ότι έχουν περισσότερο 
φιλοπεριβαλλοντική στάση, έναντι των µαθητών και καθηγητών αντίστοιχα, 
χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι και η στάση των µαθητών και καθηγητών 
δεν είναι φιλοπεριβαλλοντική. Οι γονείς όµως και των δύο φύλων φαίνεται να 
έχουν την ίδια θετική περιβαλλοντική στάση. Οι περισσότεροι µαθητές, 
εκπαιδευτικοί και γονείς, ανεξάρτητα από το αν συµµετέχουν σε 
προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. του σχολείου τους, επιλέγουν πρωταρχικά την 
αποδοκιµασία ως τρόπο αντίδρασης σε κάποιο που ρυπαίνει και ακολουθούν 
κατά φθίνουσα σειρά η επίπληξη και η καταγγελία. 
Σχετικά µε τη συχνότητα που τα υποκείµενα της έρευνας προβαίνουν σε 

πράξεις που συνιστούν φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά και για να µην 
οδηγηθούµε σε λανθασµένα συµπεράσµατα, από συγκρίσεις όσον αφορά το 
είδος και τη συχνότητα πραγµατοποίησης τους, επισηµαίνουµε ότι οι προς 
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αξιολόγηση πράξεις έχουν διαφορετική βαρύτητα, εξαιτίας του ότι κάποιες 
αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της καθηµερινότητας, ενώ άλλες όχι. Επίσης 
λόγω διαφορετικών ρόλων (φύλο, επαγγελµατική ιδιότητα κ.λπ.) των 
υποκειµένων, η καθηµερινότητα τους είναι εντελώς διαφορετική. Ακόµη δεν 
µπορούν να γίνουν συγκρίσεις µεταξύ των υποκειµένων της έρευνας, γιατί ο 
ρόλος τους ως καταναλωτές είναι διαφορετικός π.χ. οι ενήλικες κάνουν 
απαραίτητα οικονοµικές δραστηριότητες για την συντήρηση του νοικοκυριού 
κ.λπ.  
Αναφορικά µε τους µαθητές προέκυψε ότι συχνότερα όλων έκαναν ντούζ 

αντί να γεµίζουν τη µπανιέρα µε νερό, µετά έκαναν τις κοντινές διαδροµές µε 
τα πόδια και χρησιµοποίησαν. Επιπλέον σπανιότατα συµµετείχαν στη 
δενδροφύτευση µιας περιοχής. Η συµµετοχή σε προγράµµατα µη τυπικής 
Π.Ε. του σχολείου τους, φαίνεται να καθιστά τη συµπεριφορά τους 
περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική, από την αυξηµένη συχνότητα ορισµένων 
πράξεων που πραγµατοποίησαν τον προηγούµενο χρόνο τέτοιες πράξεις ήταν: 
«∆ώρισα ρούχα µου ή ένα παιχνίδι, όταν δεν τα χρησιµοποιούσα πια», 
«Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους στην ύπαιθρο για πεζοπορία, κυνήγι, 
ψάρεµα, κάµπινγκ», «Έδωσα χρήµατα από το χαρτζιλίκι µου σε µια 
περιβαλλοντική οργάνωση», «Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και στοιχίζουν 
περισσότερο». ∆εν παρατηρήθηκε όµως διαφοροποίηση αναφορικά µε τη 
συχνότητα πραγµατοποίησης των πράξεων µεταξύ των µαθητών χωρίς 
προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 
σχολείου και εκείνων µε ένα µια δύο και πάνω από τρείς συµµετοχές. Οι 
µαθητές και οι µαθήτριες φαίνεται γενικά να έχουν την ίδια 
φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά, µε κριτήριο τη συχνότητα των πράξεων 
τους.  
Οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχα πραγµατοποίησαν συχνότερα έναντι των 

άλλων, µε φθίνουσα σειρά, τις εξής πράξεις: «Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω τη 
µπανιέρα µε νερό», «Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, αλουµίνιο, 
οργανικά υλικά» και «Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια». Σπανιότατα 
έως ουδέποτε οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος έδωσαν χρήµατα σε µια 
περιβαλλοντική οργάνωση. Οι συµµετέχοντες µάλιστα εκπαιδευτικοί σε 
προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. των σχολείων τους πραγµατοποίησαν 
συχνότερα τις εξής πράξεις: «Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη βεράντα ή 
στο µπαλκόνι ή στο κήπο», «Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους στην 
ύπαιθρο για πεζοπορία, κυνήγι, ψάρεµα, κάµπινγκ», «Συµµετείχα στον 
καθαρισµό µιας περιοχής από σκουπίδια», «Συµµετείχα στη δενδροφύτευση 
µιας περιοχής», «Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώθηκαν στην πόλη». Παρατηρήθηκε επίσης διαφοροποίηση των 
εκπαιδευτικών χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και των εκπαιδευτικών µε µια έως δύο και 
πάνω από τρείς συµµετοχές. Οι γυναίκες φαίνεται να υπερέχουν σε έξι 
πράξεις, εξαιρούµενης της πράξης «Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής», όπου υπερέχουν οι άνδρες εκπαιδευτικοί. 
Οι γονείς του δείγµατος από όλες τις πράξεις έκαναν πιο συχνά «τις 

κοντινές διαδροµές µε τα πόδια», µετά «έκαναν ντούζ αντί να γεµίζουν την 
µπανιέρα µε νερό» και στη συνέχεια «χρησιµοποίησαν τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς». Σπανιότατα έως ποτέ δεν συµµετείχαν στη δενδροφύτευση µιας 
περιοχής. Στις ακόλουθες πέντε περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικών 
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διαφορών, οι µέσοι όροι των απαντήσεων των συµµετεχόντων γονέων σε 
προγράµµατα µη τυπικής και άτυπης Π.Ε. φορέων είναι υψηλότεροι από 
τους αντίστοιχους µέσους όρους των µη συµµετεχόντων: «Στο σπίτι έκλεινα 
εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής) τις ηλεκτρικές συσκευές», «Ανακύκλωσα 
προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, αλουµίνιο, οργανικά υλικά», «Αγόρασα 
βιολογικά προϊόντα αν και στοιχίζουν περισσότερο», «Συµµετείχα σε 
αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στη πόλη» και «Έδωσα 
χρήµατα σε µια περιβαλλοντική οργάνωση». Στατιστικά σηµαντική διαφορά 
βρέθηκε µεταξύ των γονέων χωρίς προηγούµενη συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φορέων και των γονέων µε µια έως δύο και 
πάνω από τρείς συµµετοχές. Επιπλέον προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική διαφορά στις τέσσερεις από τις δεκαέξι πράξεις µεταξύ των 
ανδρών-γυναικών γονέων του δείγµατος. Οι γονείς γυναίκες, υπερέχουν σε 
τρείς πράξεις, εκτός από την πράξη «Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση 
αναµονής) τις ηλεκτρικές συσκευές».  
Από τις τιµές του µέσου όρου των αντίστοιχων κλιµάκων, φαίνεται, ότι οι 

εκπαιδευτικοί µε µ.ο.=2,12 πραγµατοποιούν συχνότερα όλων 
φιλοπεριβαλλοντικές πράξεις, ακολουθούν οι γονείς µε µ.ο.=2,02 και στη 
συνέχεια οι µαθητές µε µ.ο.=1,95. ∆εν µπορούµε φυσικά να ισχυρισθούµε 
ότι η φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά κάποιων είναι υψηλότερη έναντι 
κάποιων άλλων.  
Γενικά µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι τα άτοµα της έρευνας έχουν θετική 

στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήµατα και αυτό είναι σίγουρα 
ενθαρρυντικό. Φαίνεται ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι υγιές περιβάλλον 
σηµαίνει και καλύτερη ποιότητα ζωής. Τούτο συνάγεται από την 
φιλοπεριβαλλοντική στάση που παρουσιάζουν, αλλά και από τη συχνότητα 
πραγµατοποίησης ανάλογων πράξεων στην καθηµερινότητά τους. Πρόκληση 
για περισσότερη και ουσιαστικότερη περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί η 
δήλωση µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ότι δεν θεωρούν ότι διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνουν δράσεις αντιµετώπισης 
των περιβαλλοντικών προβληµάτων. ∆εν πρέπει όµως να µας διαφεύγει ότι οι 
περιβαλλοντικές γνώσεις και στάσεις γενικώς συνδέονται θετικά, όµως δεν 
φαίνεται να υπάρχει πάντοτε θετική σχέση µε τη συµµετοχή σε 
περιβαλλοντικές δράσεις.  
Η στάση και η συµπεριφορά κάθε ατόµου είναι σε µεγάλο βαθµό 

αποτέλεσµα των επιδράσεων του οικογενειακού και του ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντός, του. Κατά συνέπεια, η αλλαγή της συµπεριφοράς 
απαιτεί συστηµατικές προσπάθειες για αλλαγές σε µια σειρά από 
ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς, τεχνολογικούς, και πολιτικούς 
παράγοντες που αλληλοεξαρτώνται και επιδρούν στη συµπεριφορά. Για να 
πεισθούν τα άτοµα να αλλάξουν συµπεριφορά πρέπει να τους δηµιουργηθεί η 
επιθυµία αλλαγής. ∆εν αλλάζει κανείς αν είναι ευχαριστηµένος µε την 
υπάρχουσα κατάσταση. Η προτεινόµενη συµπεριφορά θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες του ατόµου. ∆ιαφορετικά, 
δηµιουργούνται εσωτερικές συγκρούσεις που εµποδίζουν την αλλαγή της 
συµπεριφοράς. Η προϋπόθεση αυτή υπογραµµίζει τη σηµασία της 
ενηµέρωσης των ατόµων γύρω από κάθε περιβαλλοντικό  πρόβληµα. Τα 
άτοµα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις προτεινόµενες 
εναλλακτικές λύσεις του προβλήµατος και να τις συγκρίνουν µε την 
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«υπάρχουσα» κατάσταση. Οι πετυχηµένες εµπειρίες στα πρώτα βήµατα της 
νέας προσπάθειας αλλαγής της συµπεριφοράς πρέπει να αναγνωρίζονται και 
να υπογραµµίζονται, ώστε να ενθαρρύνονται τα άτοµα να συνεχίσουν την 
προσπάθεια αυτή.  
Ευνοϊκό αποτέλεσµα στην προσπάθεια της αλλαγής της συµπεριφοράς 

έχει η ενεργητική συµµετοχή του ατόµου στα προγράµµατα µη τυπικής και 
στις διαδικασίες της άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µε συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες και δραστηριότητες στο σχεδιασµό, την εκτέλεση και την 
αξιολόγηση. Η συµµετοχή και η δράση προάγουν το αίσθηµα της ατοµικής 
ευθύνης και καθιστούν αποτελεσµατικότερη τη µάθηση. Το άτοµο πρέπει να 
εµπιστεύεται τους φορείς παροχής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι «παραδείγµατα για µίµηση», 
ενώ οι φορείς πρέπει να πλησιάζουν τον εκπαιδευόµενο κερδίζοντας την 
οικειότητα και την εµπιστοσύνη του. Η συµµετοχή των πολιτών σε 
προγράµµατα/διαδικασίες µη τυπικής και άτυπης Π.Ε., 
διευκολύνεται/προωθείται µε διάφορους τρόπους όπως είναι: η αντικειµενική 
παρουσίαση των προβληµάτων, ο σεβασµός στις θέσεις και ανάγκες τους, οι 
δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η εµπλοκή στα δρώµενα σε 
όλα τα στάδια σχεδιασµού και υλοποίησης τους κ.λπ. Καθίσταται, εποµένως, 
επιτακτική η ανάγκη για στενότερη συνεργασία των φορέων της εκπαίδευσης 
σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι η από κοινού ανάληψη 
προγραµµάτων/δράσεων, εκδηλώσεων πληροφόρησης κ.λπ., προάγοντας έτσι 
την υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά των πολιτών και την αειφόρο 
ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας. 
Με δεδοµένο ότι διαβιούµε, σε µια συνεχώς µεταβαλλόµενη κοινωνία, µε 

ραγδαία επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη, είναι επιτακτική η ανάγκη 
προσαρµογής της εκπαίδευσης στα νέα δεδοµένα. Η συµβολή της, και υπό 
τις τρείς µορφές της, στην κατεύθυνση της αειφορίας είναι σηµαντική. Πρέπει 
να δίδει την ευκαιρία στους πολίτες, να αποκτήσουν γνώσεις, να 
ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
οικονοµικά), µε τελικό αποτέλεσµα την διαµόρφωση/υιοθέτηση της 
υπεύθυνης περιβαλλοντικής και ευρύτερα της κοινωνικής συµπεριφοράς. 
Ωστόσο, δεν κατέστη εφικτή η δηµιουργία ενός µοντέλου πρόβλεψης της 
συµπεριφοράς, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Η συµπεριφορά 
είναι ένα πολυπαραγοντικό και πολυδιάστατο «κατασκεύασµα» και απαιτεί 
µεγαλύτερη διερεύνηση για βαθύτερη κατανόησή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

16.1. Μεθοδολογικές προτάσεις 

∆εδοµένων των περιορισµών που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο της 
µεθοδολογίας, στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένες µεθοδολογικές 
προτάσεις, οι οποίες θα συµβάλλουν στον αρτιότερο µεθοδολογικό σχεδιασµό 
και εφαρµογή παρόµοιων µελλοντικών ερευνών. Γενικά, όσο µεγαλύτερο 
είναι το µέγεθος του δείγµατος, τόσο πιο αντιπροσωπευτικά είναι τα 
αποτελέσµατα και αποφεύγεται το τυχαίο σφάλµα δειγµατοληψίας. Ως εκ 
τούτου, η διεξαγωγή παρόµοιων ερευνών µε µεγαλύτερο δείγµα (>10% του 
υπό µελέτη πληθυσµού) θα οδηγήσει και σε πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα, µε 
τον παράγοντα της αντιπροσωπευτικότητας σε πλήρη ισχύ. Επίσης, ένα 
δείγµα πάνω από 300 υποκείµενα θεωρείται κατάλληλο για διερευνητική 
παραγοντική ανάλυση. Η πλήρης τυχαιοποίηση κατά τη δειγµατοληψία θα 
εξαλείψει το σφάλµα µεροληψίας, δηλαδή, µε άλλα λόγια, δεν θα ληφθούν 
συµπτωµατικά δείγµατα.  
Επειδή η παρούσα διατριβή περιλαµβάνει την αποτύπωση στάσεων και 

συµπεριφορών, είναι επιβεβληµένη σε µεγαλύτερη έκταση η χρήση και 
ποιοτικών τεχνικών, όπως η συνέντευξη ή η παρατήρηση. Για παράδειγµα, 
δίδεται η δυνατότητα ολοκληρωµένης κατανόησης των αντιλήψεων µέσα από 
µία συζήτηση, όπου θα µπορούν να εκφραστούν τα υποκείµενα χωρίς 
περιορισµό, ή θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η συνέπεια λόγων και έργων 
αντίστοιχα. Προτείνεται εποµένως η λελογισµένη χρήση µιας σύνθετης 
µεθοδολογίας ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα. Η δηµιουργία ενός 
εργαλείου από το οποίο θα εκλείπει το φαινόµενο της προκατάληψης στις 
απαντήσεις των υποκειµένων (response bias), είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Τα 
φαινόµενα µεροληψίας φαίνεται να περιορίζονται εξαρχής µε τη χρήση ίσως 
περισσότερων υποθετικών σεναρίων που δεν θα προσανατολίζουν τα 
υποκείµενα προς συγκεκριµένες απαντήσεις.  
Παρόλο που η εγκυρότητα των ερευνητικών εργαλείων επικυρώθηκε µε 

την παρούσα έρευνα, εισηγούµαστε τον περαιτέρω έλεγχο του ερευνητικού 
εργαλείου, σε σχέση µε παρόµοια εργαλεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τότε 
οι παράγοντες που θα προκύπτουν θα είναι ξεκάθαροι, αποτελούµενοι από 
τις κατάλληλες µεταβλητές και επιπλέον θα µπορούν στη συνέχεια να 
αναλυθούν στατιστικά µε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 
confirmatory factor analysis. Ενδεχοµένως να απαιτείται, ως πιο ριζική λύση, 
η εξεύρεση διαφορετικών τρόπων µέτρησης των πολυθεµατικών µεταβλητών.  

16.2. Προτάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη & τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα  

Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων 
του δείγµατος, αναφορικά µε την αειφόρο ανάπτυξη και τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα διατυπώνονται οι ακόλουθες σκέψεις και προτάσεις: 



-409- 
 

Για τις επιλογές του απέναντι στο περιβάλλον ο άνθρωπος δεν πρέπει 
απλά και µόνο να ανησυχεί, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να 
επαναπροσδιορίσει τις επιλογές του µε στόχο µία αειφόρο ανάπτυξη, µία 
αειφόρο κοινωνία, ένα αειφόρο µέλλον. Η αειφόρος ανάπτυξη θέτει µεγάλες 
προκλήσεις, εµπεριέχει νέους τρόπους σκέψης και µεθόδους διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, µε κεντρικό πυρήνα τη δηµοκρατική 
συµµετοχή των πολιτών. Η ανάγκη ανάληψης συντονισµένης συλλογικής 
δράσης, για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, διαµέσου παγκόσµιων δηµόσιων 
θεσµών, ώστε να διασφαλίζεται η παγκόσµια αειφόρος ανάπτυξη, έχει 
καταστεί περισσότερο αναγκαία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της 
παγκοσµιοποίησης. Φαίνεται ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν 
αφορούν τόσο τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση αλλά, κυρίως, τη σχέση 
των ανθρώπων µεταξύ τους και τις συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ ατόµων 
ή οµάδων. 
Προτείνεται λοιπόν να υλοποιηθούν οι αποφάσεις των παγκόσµιων 

διασκέψεων για το περιβάλλον και να ενεργοποιηθούν µηχανισµοί ελέγχου, 
που θα καθορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο τα άτοµα, οι επιχειρήσεις, τα 
κράτη και οι διεθνείς οργανισµοί θα δρουν αναφορικά µε τα παγκόσµια 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Για το σκοπό αυτό αρχικά απαιτείται η 
αναγνώριση της ύπαρξης των πολλαπλών διαστάσεων της αναπτυξιακής 
διαδικασίας, η θεµελίωση των θεσµών εκείνων που θα αντιµετωπίζουν 
ικανοποιητικά και ισόρροπα αυτές τις διαστάσεις. Η ενσωµάτωση των πολλών 
διαστάσεων πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των 
δυνητικών αντιθέσεων και η αξιοποίηση των συνεργιών. Ενδεικτικά µερικές 
απαραίτητες προϋποθέσεις προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης σε 
οικουµενικό επίπεδο είναι: 
� Η συνεργασία των κρατών προκειµένου να διατηρήσουν ή να 
προστατεύσουν ή να επαναφέρουν την ποιότητα των οικοσυστηµάτων 
της γης. ∆εδοµένου ότι υπάρχει διαφορετική συµβολή στην παγκόσµια 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος από ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες 
χώρες, πρέπει οι ανεπτυγµένες χώρες να αναγνωρίσουν την ευθύνη 
τους για µια διεθνή προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης. Οφείλουν να 
παράσχουν οικονοµική στήριξη, επιστηµονική γνώση και τεχνογνωσία 
στις υποβαθµισµένες χώρες, για να αναπτυχθούν αειφορικά. 

� Η εφαρµογή ενός παγκόσµιου νοµοθετικού πλαισίου, που να 
κατοχυρώνει τα κράτη που υφίστανται στο περιβάλλον τους, τις 
δυσµενείς επιπτώσεις από τις δραστηριότητες άλλων κρατών και να 
επιβάλλει κυρώσεις-αποζηµιώσεις ανάλογα µε τις ζηµιές που 
προκλήθηκαν.  

� Η ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα της πρόληψης και αντιµετώπισης 
περιβαλλοντικών επεισοδίων, µεγάλης έκτασης.  

� Η επέκταση νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον, όπως είναι 
π.χ. η χρήση ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. 

� Η µεταφορά, εναπόθεση, βιοαποικοδόµηση και διατήρηση των τοξικών 
αποβλήτων µε ασφάλεια και επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που δεν 
τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. 

� Η έγκαιρη και «αντικειµενική» πληροφόρηση σε περιπτώσεις µεγάλης 
κλίµακας φυσικών καταστροφών και ατυχηµάτων, ώστε να λαµβάνονται 
έγκαιρα τα απαραίτητα µέτρα σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 
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� Η αξιοποίηση του ενιαίου περιβαλλοντικού πληροφοριακού 
συστήµατος25 (Shared Environmental Information System – S.E.I.S.).  

� Η συµµετοχή των πολιτών, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε 
συλλογικό επίπεδο και η ανάληψη της ευθύνης που τους αναλογεί για 
την «προστασία» του περιβάλλοντος, τόσο για τις τωρινές, όσο και για τις 
µελλοντικές γενιές.  
 
Στόχοι της τοπικής ανάπτυξης σύµφωνα µε την U.N.E.S.C.O. (2005) είναι 

να δηµιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε µια κοινότητα σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή να µπορεί: 
� Να επιτύχει τη µέγιστη δυνατή ισορροπία µεταξύ των αναγκών του 
πληθυσµού και των διαθέσιµων πόρων. 

� Να συµβάλλει ώστε τα άτοµα και οι οµάδες της κοινότητας να µπορούν 
να συµµετέχουν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 

� Να καταστήσει το περιβάλλον της κοινότητας ικανοποιητικό τόσο για τα 
άτοµα όσο και για τις διάφορες οµάδες του πληθυσµού.  
 
Κάτω από τη πίεση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, η πόλη αποτελεί 

πεδίο για διερεύνηση, καθώς η ανάγκη για «αειφόρες πόλεις» φαίνεται πιο 
επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Η ανάγκη αυτή επιβάλλει την εισαγωγή 
νέων στόχων και πρακτικών, όπως η µείωση της παραγωγής απορριµµάτων, η 
αύξηση του αριθµού των εφαρµογών ανακύκλωσης, η προστασία των φυσικών 
εισροών, η ορθολογική κατανάλωση ενέργειας, η επένδυση στην καινοτοµία 
και την τεχνολογία. Ταυτόχρονα όµως η αειφόρος πόλη προϋποθέτει και την 
αλλαγή συµπεριφοράς, µέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η επιτυχία 
µιας τέτοιας σύνθετης στρατηγικής πρέπει να µπορεί να αξιολογηθεί µέσα 
από την εκτίµηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πόλεων η οποία θα 
πρέπει να συµπληρώνει την καθαρή κοινωνική και οικονοµική απόδοση 
τους. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονώντας τη στρατηγική για την αστική 

αειφόρο ανάπτυξη κατέληξε ότι πρέπει να περιλαµβάνει ένα πλέγµα µέτρων 
όπως: 
� Την οικονοµική ενδυνάµωση των πόλεων και ειδικότερα εκείνων που 
βρίσκονται σε περιοχές που εµφανίζουν υστέρηση στην ανταγωνιστικότητα 
τους. 

� Την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των αστικών κέντρων από 
περιβαλλοντική άποψη. 

� Την εµπέδωση της συνεργασίας όλων των φορέων µιας πόλης ώστε να 
υπάρξει σφαιρική και αντικειµενική προσέγγιση των επιµέρους θεµάτων 
της.  

� Την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του αστικού χώρου και την 
ενθάρρυνση των τοπικών φορέων και των πολιτών για την ανάληψη 
δηµιουργικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών (Μητούλα, 

                         
• 25 Αποτελεί µια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (European Environment Agency-Ε.Ε.Α.) που στοχεύει στην 

ανάπτυξη, µαζί µε τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου 

πανευρωπαϊκού περιβαλλοντικού πληροφοριακού συστήµατος. 
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2008). 
 
Ειδικότερα οι «πόλεις της µάθησης» είναι ένα σχέδιο προκειµένου να 

φέρουµε τη µάθηση κοντά στο χώρο που ζουν και αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους οι άνθρωποι. Αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής της 
δια βίου µάθησης, C.E.D.E.F.O.P. (2002). Η µάθηση στην κοινότητα πόλης 
είναι ευρύτερη διότι περιλαµβάνει όχι µόνο τα σχολεία αλλά και τις 
κοινωνικές, πολιτισµικές οργανώσεις και την εργασία. Η µάθηση στην 
κοινότητα συνδέει τις διαφορετικές µορφές µάθησης στο σχολείο, την 
εργασία, την οικογένεια. Η µάθηση είναι κοινωνική αλληλεπίδραση, 
δραστηριότητα της κοινότητας και στοιχείο της καθηµερινής ζωής. Αποτελεί 
τη δια βίου µάθηση η οποία εξαπλώνεται σε όλη την πόλη και µπορεί κατά 
συνέπεια να συµβάλλει στην ανάπτυξη των πόλεων και στην υποστήριξη των 
πολιτών. Οι «πόλεις της µάθησης» είναι πόλεις οι οποίες στηρίζονται στη δια 
βίου µάθηση και αναπτύσσουν την κοινωνική συνοχή, την οικονοµική 
ανάπτυξη και την πολιτισµική δηµιουργία. Οι πολίτες µέσα σ’ αυτές 
µαθαίνουν να αναζητούν, να συµµετέχουν στις εξελίξεις και να αξιοποιούν τις 
εµπειρίες των άλλων. Πιο συγκεκριµένα, η υλοποίηση των «πόλεων της 
µάθησης» περιλαµβάνει τον εξής σχεδιασµό: 
� ∆ιαµόρφωση πυκνού δικτύου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τόσο του 
σχολικού συστήµατος όσο και του συστήµατος δια βίου µάθησης και 
κατάρτισης. 

� Σύνδεση του εκπαιδευτικού δικτύου µε την απασχόληση και τις 
επιχειρήσεις. 

� Αναµόρφωση των πόλεων σε πολυλειτουργικά κέντρα µάθησης- 
πολιτισµού µε την ελεύθερη πρόσβαση όλων στις νέες τεχνολογίες 

� Ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες πόλεις για την 
εφαρµογή κοινών ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

� Αξιοποίηση της τοπικής πολιτισµικής παράδοσης και συνεχής βελτίωση 
και αξιοποίηση των δεξιοτήτων της τοπικής κοινότητας (C.O.M. ,2001). 

 
Για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, σε ατοµικό επίπεδο πρέπει 

να γνωρίζουµε τις πραγµατικές µας ανάγκες και να τις εξισορροπούµε µε τις 
επιθυµίες µας. Τότε µόνο θα περιοριστούν οι αλόγιστες παρεµβάσεις στους 
φυσικούς πόρους, που βρίσκονται πίσω από κάθε απλή πράξη της 
καθηµερινότητας. Η µελέτη των περιβαλλοντικών προβληµάτων αποδεικνύει 
ότι είναι απαραίτητη η εµπλοκή των πολιτών σε διάφορα επίπεδα και στάδια 
για να µπορούν αυτά να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά. Η περιβαλλοντική 
υποβάθµιση δεν αφορά µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις ή τις κυβερνήσεις, 
αλλά τον κάθε πολίτη χωριστά. Στον πυρήνα της η έννοια της αειφόρου 
ανάπτυξης βασίζεται στην αρχή ότι η παγκόσµια αλλαγή θα προέλθει από την 
ατοµική αλλαγή. Αειφορικότητα σηµαίνει για τον καθένα χωριστά λιγότερη 
κατανάλωση, ανακύκλωση, υπεύθυνη στάση, γνώση, συµµετοχή, 
συλλογικότητα. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η συµµετοχή των πολιτών 
στα κοινά, η κοινωνική δραστηριοποίηση µε στόχο όλοι να συµβάλλουν στην 
περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης τους, συνεισφέροντας έτσι 
στην οικουµενική προσπάθεια. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει η γειτονιά να 
αναγεννηθεί, ο δρόµος να ξαναγίνει τόπος γνωριµίας, συνάντησης, 
επικοινωνίας, τόπος ασφάλειας.  
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Σύµφωνα µε τον O.E.C.D., (2008), παρουσιάζεται µια µοναδική ευκαιρία 
για την εισαγωγή φιλόδοξων αλλαγών µε σκοπό την αντιµετώπιση των βασικών 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης. Οι ακόλουθες δράσεις είναι θεµελιώδεις: 
� Χρήση ενός συνδυασµού συµπληρωµατικών πολιτικών για την επίλυση 
των πιο απαιτητικών και περίπλοκων περιβαλλοντικών προβληµάτων, µε 
ιδιαίτερη έµφαση σε µηχανισµούς της αγοράς, όπως φόροι και 
εµπορεύσιµες άδειες, προκειµένου να µειωθεί το κόστος των δράσεων. 

� Ιεράρχηση των δράσεων στους βασικούς τοµείς που επιφέρουν 
περιβαλλοντική υποβάθµιση: ενέργεια, µεταφορές, γεωργία και αλιεία. Οι 
υπουργοί Περιβάλλοντος δεν µπορούν να το κάνουν αυτό µόνοι τους. Οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο σύνολο της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής από τα σχετικά υπουργεία 
συµπεριλαµβανοµένων των Υπουργείων Οικονοµίας, Οικονοµικών και 
Εµπορίου, και θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις αποφάσεις 
σχετικά µε την παραγωγή και την κατανάλωση. 

� ∆ιασφάλιση ότι η παγκοσµιοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε πιο 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων, και ανάπτυξη και διάδοση της 
καινοτοµίας στον τοµέα της οικολογίας. Οι επιχειρήσεις και οι 
βιοµηχανίες χρειάζεται να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά οι 
κυβερνήσεις πρέπει να παράσχουν σαφή και συνεκτικά µακροπρόθεσµα 
πλαίσια πολιτικής για να προωθήσουν την οικολογική καινοτοµία και για 
να διασφαλίσουν την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
στόχων. 

� Βελτίωση των συµπράξεων µεταξύ χωρών µελών και µη µελών του 
Ο.Ο.Σ.Α. στη διάδοση των γνώσεων και των βέλτιστων τεχνολογικών 
πρακτικών, για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Ενίσχυση της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης για 
την καλύτερη αντιµετώπιση των διασυνοριακών και παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

� Μεγαλύτερη προσοχή στο περιβάλλον, στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
αναπτυξιακής συνεργασίας και προώθηση πιο συνεκτικών πολιτικών. 
Η «προστασία» του περιβάλλοντος σχετίζεται µε µια σειρά από µέτρα που 

δύσκολα θα µπορούσαν να αναφερθούν εξαντλητικά. Ενδεικτικά αφορούν 
στον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής, της ρύπανσης της ατµόσφαιρας και 
των υδάτινων πόρων, στην προστασία της ποικιλότητας, στην αποτροπή των 
περιβαλλοντικών ατυχηµάτων µεγάλης κλίµακας (κυρίως από τη λειτουργία 
πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, την 
κατασκευή και κατοχή πυρηνικών όπλων, τη διενέργεια πυρηνικών δοκιµών 
κ.λπ.), στην αποτροπή της ανεύθυνης και χωρίς µέτρο εκµετάλλευσης των 
φυσικών πόρων, όπως του εδάφους, των υδάτων, των δασών, κ.λπ. 
Ειδικότερα, για την κλιµατική αλλαγή προτείνονται η λήψη των 

απαραίτητων µέτρων από τις κυβερνήσεις των κρατών σε όλο τον κόσµο ώστε 
µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα πέντε έως δέκα ετών να επιτευχθεί ο 
στόχος µιας παγκόσµιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών θερµοκηπιακών 
αερίων. Είναι απαραίτητο να ληφθούν δραστικά µέτρα σε παγκόσµιο επίπεδο, 
καθώς αυξάνεται η αλληλεξάρτηση µεταξύ των κρατών και η 
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας είναι γεγονός. Όµως και κάθε πολίτης, µε 
δική του πρωτοβουλία, µπορεί επίσης να συµβάλλει στην αποδοτικότερη 
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χρήση των πηγών ενέργειας που προσφέρει ο πλανήτης και στη µείωση των 
εκποµπών θερµοκηπικών αερίων, µε διάφορους τρόπους όπως είναι η 
κατασκευή κατοικιών µε δηµιουργία επιφανειών συλλογής ηλιακής 
ακτινοβολίας, η εκµετάλλευσή της για θέρµανση και η σωστή θερµοµόνωση, 
η επιλογή αγοράς αυτοκινήτου µε αποδοτικότερη λειτουργία του κινητήρα 
και περιορισµένες εκποµπές ρύπων, η χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς, 
η προτίµηση σε προϊόντα µε φιλική συµπεριφορά προς το περιβάλλον κ.λπ. 
Ειδικότερα, για τη δόµηση στην πόλη προτείνονται η εφαρµογή 

βιοκλιµατικού σχεδιασµού για τη θέρµανση, τον φωτισµό και τον δροσισµό 
των κτιρίων, εξοικονοµώντας έτσι αντίστοιχα ποσά ενέργειας. Η χρήση 
φιλικών προς το περιβάλλον οικοδοµικών υλικών που δεν απελευθερώνουν 
βλαπτικές ουσίες για την υγεία. Επιπλέον η επαναχρησιµοποίηση ή 
ανακύκλωση των υλικών κατεδάφισης, ανανεώνει έτσι τη λειτουργία τους και 
περιορίζοντας τη δαπάνη ενέργειας στις κατασκευές. 
Ειδικότερα, για τα απορρίµµατα προτείνονται η πρόληψη και διαλογή 

στην πηγή των παραγόµενων απορριµµάτων, σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων, µεγάλων παραγωγών και νοικοκυριών. Η 
οικιακή κοµποστοποίηση του οργανικού κλάσµατος των οικιακών 
απορριµµάτων, η ελαχιστοποίηση υλικών συσκευασίας, η χρήση υλικών 
συσκευασίας που εύκολα ανακυκλώνονται.  
Ειδικότερα, για την κυκλοφοριακή συµφόρηση προτείνονταιη προώθηση 

όσο γίνεται περισσότερο των µετακινήσεων µε περίπατο, ποδήλατο και 
δηµόσια µέσα µεταφοράς, η δηµιουργία περισσότερων πεζόδροµων, 
ποδηλατοδρόµων, δρόµων κίνησης των µέσων µαζικής µεταφοράς. 
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα συχνά είναι πολύπλοκα και απαιτούν 

αφενός την εξειδίκευση διαφόρων επιστηµών για τη λύση τους, αφετέρου µία 
διεπιστηµονική προσέγγιση. Είναι συνήθως µακροχρόνια, άρα επιβάλλουν 
µια συστηµατική αντιµετώπιση στο παρόν και στο µέλλον. Ενέχουν το 
στοιχείο της αβεβαιότητας και αφορούν όλους όπως το φυσικό περιβάλλον, το 
ανθρωπογενές, τα κοινωνικά σύνολα και τους µεµονωµένους πολίτες. 
Ενδεχόµενα η οικοδόµηση µαθηµατικών µοντέλων θα συνεισέφερε προς την 
κατεύθυνση αυτή, για την βελτιστοποίηση/αριστοποίηση στη διαχείριση 
εισροών-εκροών, τη δίκαιη κατανοµή τους µεταξύ των γενιών και την 
αντιµετώπιση θεµάτων αειφορίας.  
Το περιβάλλον δεν είναι µόνο εθνικό αγαθό, είναι αγαθό της διεθνούς 

κοινότητας, κοινό αγαθό όλων των κρατών και των λαών. Κάθε 
περιβαλλοντικό πρόβληµα διαφέρει ως προς το εύρος, το είδος, τη 
συνθετότητα και η επίλυσή του διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα ή τον 
τόπο. Απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο ολοκλήρωση του σχεδιασµού για το 
εθνικό χωροταξικό πλαίσιο, εφαρµογή των αποφάσεων του συµβουλίου 
επικρατείας για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, πλήρης ενηµέρωση 
των πολιτών για τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρση περιορισµών 
σε συµµετοχικές διαδικασίες, ενηµέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών για 
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθηµερινών επιλογών. 
Κυρίως όµως απαιτείται αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των πολιτών 
απέναντι στην καθηµερινότητα. Για το λόγο αυτό σηµαντική συνιστώσα του 
όποιου εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού εγχειρήµατος, στο πλαίσιο της 
τυπικής, της µη τυπικής και της άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
πρέπει να είναι η διάδραση και η συµµετοχή των πολιτών, των οικονοµικών, 
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κοινωνικών, επιστηµονικών και πολιτικών τοπικών παραγόντων σε όλες τις 
διαδικασίες. Η διαδικασία της ευαισθητοποίησης και της συνειδητοποίησης 
για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα πρέπει να συντελείται στο σχολείο και την 
κοινότητα των ατόµων που σχετίζονται µε αυτά και προϋποθέτει διαρκή και 
συνεκτική δράση ως προς την επίτευξη του στόχου. Η αλλαγή στη 
συµπεριφορά, στην κουλτούρα (σύστηµα ηθικής και αξιών) και στη 
συνείδηση όλων είναι εφικτή σε πρακτικό επίπεδο, εάν επιτευχθεί η διάδραση 
διαφορετικών οµάδων και εάν τα προβλήµατα που εγείρονται από την µη 
υπεύθυνη περιβαλλοντική συµπεριφορά γίνουν κοινό κτήµα όλων. Έτσι είναι 
δυνατό να εξευρεθούν τα κατάλληλα πρότυπα λειτουργίας της ανθρώπινης-
οικονοµικής δράσης, τα οποία πρέπει να έχουν µια συµβατή πορεία προς τις 
περιορισµένες δυνατότητες του ιδίου του οικοσυστήµατος. Πρέπει επίσης  να 
προωθούνται πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης µε προτάσεις που διασφαλίζουν 
την περιβαλλοντική ευθύνη έναντι των φυσικών πόρων µε στόχο την 
διατήρησή τους για τις επόµενες γενιές και την ανταπόκριση στις ανάγκες των 
σηµερινών γενιών. Η συµβολή της εκπαίδευσης σε όλες τις µορφές της είναι 
δυνατόν να αποφέρει πολλαπλά οφέλη από την υιοθέτηση και την παγίωση 
της υπεύθυνης περιβαλλοντική συµπεριφορά των πολιτών. 

16.3. Προτάσεις για την περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων 
του δείγµατος αναφορικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τους 
γενικότερους σχεδιασµούς που γίνονται σε παγκόσµιο επίπεδο µε γνώµονα 
την αειφορία, οι βασικοί στόχοι του στρατηγικού σχεδιασµού από πλευράς 
πολιτείας πρέπει επικεντρώνονται στη διαµόρφωση µιας συνολικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής για την Π.Ε., που να επιδιώκει: 
� Τη διαµόρφωση περιβαλλοντικά «εγγράµµατων» πολιτών που πέρα από 
την απόκτηση γνώσεων θα αποκτήσουν δεξιότητες, στάσεις και 
συµπεριφορές που θα τους καταστήσουν ικανούς να συµµετέχουν σε 
δράσεις επίλυσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

� Την ανάπτυξη στους πολίτες αισθήµατος προσωπικής και συλλογικής 
ευθύνης για την «προστασία» του περιβάλλοντος. 

� Την περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων-διαδικασιών 
µη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου θα 
προωθείται η συστηµική και διαθεµατική προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

� Τη διαθεµατική και ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών 
θεµάτων, µέσω των αναλυτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης, αλλά και 
σε ατοµικό, συλλογικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 

� Την κατανόηση και την ανάλυση του άµεσου περιβάλλοντος, σε σχέση 
µε το ευρύτερο περιβάλλον µε το οποίο συνδέεται άµεσα. 

� Την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών µέσω των 
προγραµµάτων σπουδών ή σχετικών επιµορφώσεων, ώστε να είναι 
ικανοί να συµβάλλουν στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στις 
σχολικές τους µονάδες συµµετέχοντας σε σχετικά προγράµµατα και 
διαδικασίες. 

� Την προώθηση σύγχρονων µεθοδολογικών και διδακτικών 
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προσεγγίσεων, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αειφόρου 
σχολείου. 

� Την αµοιβαία στήριξη, σύνδεση και στενότερη συνεργασία των 
προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και δράσεων της τυπικής, άτυπης και 
µη τυπικής εκπαίδευσης.  

� Την παραγωγή και δηµιουργία παιδαγωγικών και διδακτικών 
εργαλείων, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, τα οποία θα µπορούν να 
αξιοποιηθούν, στο σχολικό περιβάλλον όπως σχολικά εργαστήρια, 
αυλή, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων αλλά και σε µελέτες πεδίου.  

� Την διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων 
µη τυπικής Π.Ε. και των διαδικασιών άτυπης Π.Ε., καθώς επίσης και 
των παιδαγωγικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται σε σχέση µε την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Λήψη των αναγκαίων και 
κατάλληλων διορθωτικών παρεµβάσεων και µέτρων, που θα τα 
καθιστούν αποτελεσµατικότερα. 

� Την ανάπτυξη συνεργασιών µε κυβερνητικές και µη κυβερνητικές 
οργανώσεις, συλλόγους, Μ.Μ.Ε. κ.λπ., για την διεύρυνση της Π.Ε. και 
της Ε.Α.Α. σε µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες γενικά.  

� Την οργάνωση κοινών προγραµµάτων, περιβαλλοντικών εκδηλώσεων 
και συναντήσεων µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ενίσχυσης του 
διαλόγου για την προώθηση του περιβαλλοντικού εγγραµµατισµού σε 
διάφορες οµάδες του πληθυσµού. 

� Την ενίσχυση της συνεργασίας δηµοσίων υπηρεσιών µεταξύ τους, αλλά 
και µε οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα, επιχειρήσεις κ.λπ., που 
χειρίζονται θέµατα αειφόρου ανάπτυξης. 

� Την ενίσχυση των διεθνών και διµερών συνεργασιών, σε επίπεδο 
πολιτείας ή φορέων και περιβαλλοντικών οµάδων σχολικών µονάδων, 
µε στόχους την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και την 
ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών. 

� Την ανάπτυξη δικτυακών συνεργασιών τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων, ενίσχυση του 
διάλογου και ανάπτυξη κοινών δράσεων για προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

� Την ανάδειξη της κοινωνικής συνεισφοράς των προγραµµάτων και 
διαδικασιών της Π.Ε., µε στόχους τη σύνδεση του σχολείου µε τις 
ανάγκες της τοπικής κοινότητας και το άνοιγµα του σχολείου στην 
κοινωνία. 

� Τη δηµιουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µέσα σε 
περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως βιότοπους που έχουν 
υποστεί σηµαντική υποβάθµιση. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ενδεχοµένως η 
παρεχόµενη περιβαλλοντική εκπαίδευση να καταστεί αποδοτικότερη. 

� Την ενίσχυση του ρόλου των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως 
χώρων πολύπλευρων δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη και ως 
σηµείου αναφοράς για την σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία. 
Προώθηση της επικοινωνίας ανάµεσα στα σχολεία, στα κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην τοπική κοινότητα. 

� Την αξιοποίηση της γνώσης και της εµπειρίας των πολιτών, µέσα από  
την ενίσχυση της συνεργασίας µε τις τοπικές κοινότητες και µε στόχο 
την ανάπτυξη προγραµµάτων, προσανατολισµένων στη δράση όλων των 
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µελών της κοινότητας.  
� Την επέκταση των επίσηµα υφιστάµενων ή προτεινόµενων 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τον επανασχεδιασµό και 
την υλοποίηση νέων.  

� Την αξιοποίηση της υπαίθρου ως βασικού µαθησιακού εργαλείου, 
µέσα από την προώθηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων (αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων, θερινών 
κατασκηνώσεων, προγραµµάτων του Εθνικού Κέντρου Νεότητας κ.λπ.). 

� Την αξιοποίηση των προσφεροµένων ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µέσω της αποτελεσµατικής διαχείρισης 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων και της προώθησης διακρατικών 
συνεργασιών.  

� Την σχεδίαση και εφαρµογή προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης-κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, για 
περιβαλλοντικό εγγραµµατισµό των στελεχών της εκπαίδευσης, 
διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων και γενικά των πολιτών. 

� Την οργάνωση διεθνών συναντήσεων µε θέµα την Π.Ε. και την Ε.Α.Α. 
σε συνεργασία µε ιδρύµατα του εξωτερικού, µε στόχο τη µεταφορά της 
διεθνούς εµπειρίας στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων 
εκπαίδευσης. 

� Τη σύνδεση των ευρηµάτων-συµπερασµάτων των προγραµµάτων της 
Π.Ε. µε τις κυβερνητικές αποφάσεις, µε στόχο τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος στο γενικότερο πλαίσιο της οικονοµικής και της 
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. 

� Την ορθολογική αξιοποίηση-προώθηση των νέων τεχνολογιών 
(πολυµέσα, διαδίκτυο) και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, της 
διαδικτυακής συνεργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και 
για τη διαµόρφωση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς.  

� Τη δηµιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας δεδοµένων για την Π.Ε. και την 
Ε.Α.Α. Την δηµιουργία ή τη βελτίωση των υπαρχόντων ιστοσελίδων, των 
διάφορων θεσµών, µέσω των φορέων εκπαίδευσης που εποπτεύουν. 

� Την προώθηση των νέων τεχνολογιών (πολυµέσα, ιστοσελίδα) στις 
σχολικές διαδικασίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής γνώσης, 
δεξιοτήτων, στάσεων και για τη διαµόρφωση υπεύθυνης 
περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 

� Τη διεξαγωγή έρευνας για µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς µε 
σκοπό την ανίχνευση των αναγκών τους σε σχέση µε την Π.Ε., τη 
διερεύνηση των εµποδίων για προώθηση της Π.Ε. και της Ε.Α.Α. σε 
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και για τη διερεύνηση των εµποδίων, 
των αντιλήψεων, των αξιών και στάσεων που επηρεάζουν την 
περιβαλλοντική συµπεριφορά τους. 

� Τη συνδιοργάνωση-υλοποίηση από διάφορους φορείς παροχής µη 
τυπικής και άτυπης Π.Ε. περισσότερων  
προγραµµάτων/διαδικασιών/δράσεων (π.χ. ανακύκλωσης, 
δενδροφύτευσης, εθελοντισµού, εξάλειψης της διαφορετικότητας, κ.λπ.) 
µε σκοπό την  επίλυση τοπικών προβληµάτων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης.  

� Τη µεγαλύτερη προβολή και ανάδειξη των προγραµµάτων και των 
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διαδικασιών µη τυπικής και άτυπης Π.Ε., από τα Μ.Μ.Ε. ∆ιάθεση 
περισσότερου χώρου στα έντυπα και χρόνου στα ηλεκτρονικά µέσα µε 
τη µορφή ειδήσεων, αφιερωµάτων σχολίων κ.λπ., έκδοση περισσότερων 
µαθητικών εφηµερίδων. 

� Την προώθηση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο της οργάνωσης 
εκθέσεων, δηµιουργίας µουσείων, πραγµατοποίησης διαλέξεων, 
σεµιναρίων, συνεδρίων και προβολής ταινιών αφιερωµένων στο 
περιβάλλον και τα προβλήµατα του. 

 
Στο πλαίσιο της τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά τον 

σχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών, απαιτούνται αλλαγές στο αναλυτικό 
και ωρολόγιο πρόγραµµα, έµφαση στις µαθητοκεντρικές και 
οµαδοσυνεργατικές στρατηγικές και µεθοδολογικές διδακτικές προσεγγίσεις, 
διαθεµατικότητα, κριτική κατανόηση, ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την 
αειφορία, κ.λπ. Ειδικότερα κάθε ενότητα κυρίως στα µαθήµατα των φυσικών, 
κοινωνικών, οικονοµικών, τεχνολογικών επιστηµών, πρέπει να 
αναδιαµορφωθεί και να εµπλουτιστεί µε στόχους και περιεχόµενο που να 
συνδέεται µε τα εξής περιβαλλοντικά ερωτήµατα: Ποια σηµαντική 
περιβαλλοντική πληροφορία σχετίζεται µε την ενότητα αυτή; Ποια η 
αλληλεπίδραση του επιστηµονικού πεδίου µε το περιβάλλον στο σηµείο αυτό; 
Ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν οι επιστηµονικές και τεχνολογικές 
εφαρµογές του πεδίου; Ποιες λύσεις και δράσεις προτείνονται για 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων; Ποιες λύσεις µας δίνουν οι «πράσινες 
τεχνολογίες»; Τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να διακρίνονται από 
φιλοπεριβαλλοντική τάση και να ασκούν τους µαθητές στην κριτική σκέψη, 
βασιζόµενα στην σφαιρική θεώρηση και στη γόνιµη και λειτουργική σύνδεση 
των διδασκόµενων µαθηµάτων µε την περιβαλλοντική προβληµατική. 
Επίσης, σε κάθε διαφορετικό µάθηµα του λυκείου θα µπορούσε να 
αντιστοιχηθεί τουλάχιστον ένας πρόσφορος στόχος της περιβαλλοντικής 
προβληµατικής, σε καθορισµένα µάλιστα τµήµατα του µαθήµατος (ενότητες, 
κεφάλαια ή πηγές), ώστε να µην µπαίνει κακότεχνα στο υπάρχον υλικό αλλά 
να ενσωµατώνεται σε αυτό λειτουργικά. 

 Έννοιες που αφορούν το περιβάλλον µπορούν να αναπτυχθούν στα ήδη 
υπάρχοντα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, συµβάλλοντας έτσι 
αποφασιστικά στην ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση όλου του 
µαθητικού πληθυσµού και όχι ενός µόνο µικρού τµήµατος µαθητών που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα µη τυπικής Π.Ε. και έτσι εξοικειώνονται µε 
την περιβαλλοντική προβληµατική και την υιοθέτηση µιας φιλικής προς το 
περιβάλλον συµπεριφοράς. Π.χ. στο µάθηµα ου σχολικού επαγγελµατικού 
προσανατολισµού να παρουσιάζονται στους µαθητές τα «πράσινα 
επαγγέλµατα». Εκτός από την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, οι 
µαθητές που ενηµερώνονται για τέτοια επαγγέλµατα, έχουν την ευκαιρία ενός 
επιτυχηµένου επαγγελµατικού προσανατολισµού. Σύµφωνα µε ευρωπαϊκή 
µελέτη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 21 εκατοµµύρια θέσεις 
εργασίας και οικονοµική δραστηριότητα µε κύκλο εργασιών άνω του ενός 
τρισεκατοµµυρίου ευρώ συνδέονται µε θέµατα περιβάλλοντος.  
Ακόµη η τυπική εκπαίδευση είναι δυνατόν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να συνδέσει όλα τα 
επιστηµονικά πεδία µε τις επιστήµες του περιβάλλοντος, αµβλύνοντας έτσι 
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τον υπερκαταναλωτικό τρόπο ζωής και αντικαθιστώντας τον µε τον αειφόρο 
τρόπο ζωής. 
Τα προγράµµατα /διαδικασίες της µη τυπικής και της άτυπης 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υποβοηθούν τα άτοµα (εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόµενους) να αποκτήσουν γνώσεις, φιλο περιβαλλοντικές στάσεις και 
συµπεριφορές όταν επικεντρώνονται: 
� Στις φυσικές διαδικασίες µέσα στο περιβάλλον και στις πολύπλοκες 
σχέσεις του ανθρώπου µε το περιβάλλον. 

� Στην δηµιουργία αλληλεξάρτησεων ατόµων, οµάδων, κοινωνιών και 
εθνών. 

� Σε θεµατολογία που σχετίζεται µε το άµεσο, τοπικό και καθηµερινό 
περιβάλλον των εκπαιδευοµένων.  

� Στην ενθάρρυνση των ατόµων να διερευνούν διαφορετικά 
περιβάλλοντα. 

� Στην ενθάρρυνση των ατόµων να διερευνούν τρέχοντα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 

� Στην ενθάρρυνση των ατόµων να συσχετίζουν τα τοπικά µε τα διεθνή 
και τα παγκόσµια προβλήµατα. 

� Στη χρησιµοποίηση ποικίλων διδακτικών και µαθησιακών 
προσεγγίσεων. 

� Στην εξέταση/διερεύνηση του κατά πόσο οι προσεγγίσεις 
ανταποκρίνονται στις δυνατότητες, ανάγκες και ενδιαφέροντα των 
ατόµων. 

� Στην παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων στα άτοµα να εργάζονται µέσα 
σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και οµαδικότητας. 

� Στην παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων στα άτοµα να χρησιµοποιούν 
ερευνητικές προσεγγίσεις στην υλοποίηση των δράσεων τους. 

� Στην παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων στα άτοµα να συζητούν και να 
εκφράζουν τις δικές τους απόψεις και πεποιθήσεις και να ακούν τις 
απόψεις των άλλων σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

� Στην παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων στα άτοµα να αναλαµβάνουν 
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή να επηρεάζουν 
αποφάσεις στο σχολείο ή στην τοπική κοινότητα. 

� Στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της εκπαίδευσης σχετικά µε το 
περιβάλλον, µέσα στο περιβάλλον και υπέρ του περιβάλλοντος. 

� Στην εκποµπή ξεκάθαρων περιβαλλοντικών µηνυµάτων, από τους 
περιβαλλοντικούς εκπαιδευτές. 

� Στην υποβοήθηση των ατόµων ώστε να αισθάνονται ότι µπορούν να 
γίνουν τα ίδια φορείς αλλαγής. 

� Στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων για το συγκεκριµένο θέµα και 
στην πρόθεση αντιµετώπισης ενός προβλήµατος. 

� Στη λειτουργική σχέση του προβλήµατος µε τις ανάγκες, τα βιώµατα 
και το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευοµένων  

� Στη δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων µε νέες ιδέες, νέες στάσεις ζωής 
και νέους κώδικες συµπεριφοράς.  

� Στη δυνατότητα ανάπτυξης του περιβαλλοντικού εγγραµµατισµού και 
της απόκτησης δεξιοτήτων. 

� Στη σύνδεση των εκπαιδευοµένων µε τις κοινωνικοοικονοµικές 
γενεσιουργές αιτίες του προβλήµατος. 
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� Στην ενεργή σύνδεση του συγκεκριµένου προβλήµατος µε τα 
γενικότερα προβλήµατα της κοινότητας.  

� Στην επικαιροποίηση του θέµατος/προβλήµατος και την ανάγκη 
προβολής και δηµοσιοποίησης του.  

� Στις δυνατότητες οµαλής εξέλιξης και διεκπεραίωσης του 
προγράµµατος.  

� Στην κριτική διερεύνηση και αποτίµηση των συµπτωµάτων, των αιτιών, 
των επιπτώσεων και των εναλλακτικών λύσεων των υπό διερεύνηση 
προβληµάτων.  

� Στην προσέγγιση της αειφορίας, του περιβάλλοντος και των 
προβληµάτων του µε τρόπο ολιστικό, συστηµικό και διεπιστηµονικό.  

� Στην κριτική διερεύνηση και αποτίµηση των οικονοµικών και 
πολιτικών επιλογών και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους 
επιπτώσεων σε διεθνές, περιφερειακό, εθνικό, τοπικό, οικογενειακό και 
ατοµικό επίπεδο.  

� Στην απόκτηση δεξιοτήτων για αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία, 
ταξινόµηση, κριτική ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, 
διάδοση/µεταβίβαση και αξιοποίηση πληροφοριών και δεδοµένων 
σχετικών µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και θέµατα της αειφόρου 
ανάπτυξης.  

� Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαλόγου, συνεργασίας, 
συλλογικότητας και συµµετοχικότητας.  

� Στη δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας 
µε φορείς και οργανισµούς κυβερνητικούς και µηκυβερνητικούς για 
την προώθηση και εφαρµογή δράσεων που µπορούν να στηρίξουν την 
µετεξέλιξη του σχολείου σε αειφόρο, καθώς και να συµβάλλουν στην 
αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.  

� Στη διεκδίκηση επιµόρφωσης και αυτοµόρφωσης σε θέµατα αειφορίας, 
µε στόχο την µετεξέλιξη του σχολείου σε αειφόρο.  

� Στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων µε άλλα σχολεία και 
εκπαιδευτικούς φορείς προκειµένου να διαµορφώνονται κοινότητες 
µάθησης και κοινότητες πρακτικής  

� Στην παγίωση της πεποίθησης ότι οι Π.Ε./Ε.Α.Α. αποτελούν πεδία για 
εκπαιδευτική, επιστηµονική και επαγγελµατική ανάπτυξη.  

� Στη συµµετοχή στη διαχείριση φορέων παροχής µη τυπικής και 
άτυπης Π.Ε., µέσα από πλήρη αντιπροσώπευση σε επιτροπές λήψης 
αποφάσεων. 

� Στην ίδρυση οµάδων συζήτησης και δράσης, προκειµένου να 
ασχολούνται µε περιβαλλοντικά θέµατα τοπικά, εθνικά και διεθνή. 

� Στην προώθηση διαφηµίσεων για ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέµατα, όπως η ανακύκλωση, η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, 
η εξοικονόµηση νερού κ.λπ. 

� Στην οργάνωση σχολικού ή κοινοτικού κήπου για την παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων, για κατανάλωση από τα µέλη της σχολικής ή 
της τοπικής κοινότητας, αλλά κυρίως για την υιοθέτηση υγιεινών 
πρότυπων διατροφής. 

� Στην ενθάρρυνση συγγραφής επιστολών εκ µέρους ατόµων η οµάδων σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για διάφορα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 
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� Στην εγκαθίδρυση συνεργασιών µε σχολεία σε διαφορετικές κοινότητες 
για ανταλλαγή εµπειριών, απόψεων και προοπτικών. 

� Στη µεγαλύτερη εµπλοκή βιωµατικού χαρακτήρα των 
µαθητών/εκπαιδευτικών και γενικά πολιτών σε κοινά 
προγράµµατα/διαδικασίες/δράσεις µε σκοπό την καλλιέργεια της 
υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. 

� Στην αξιοποίηση από την τυπική εκπαίδευση των στοιχείων που 
συλλέγονται και των συµπερασµάτων που προκύπτουν από τα 
προγράµµατα/διαδικασίες/δράσεις της µη τυπικής και της άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 
Τα προγράµµατα /διαδικασίες της µη τυπικής και της άτυπης 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι αποτελεσµατικά όταν υποβοηθούν τα 
εµπλεκόµενα άτοµα (εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους) να : 
� Εσωτερικοποιούν αρχές, ιδέες, έννοιες µε τη συζήτηση, τις 
ερωταποκρίσεις και την προσεκτική ακρόαση. 

� Αναλύουν το όλο σε µέρη και να συνθέτουν τα µέρη σε όλο.  
� Εξηγούν/ερµηνεύουν µε δικά τους λόγια γεγονότα, καταστάσεις, 
φαινόµενα και προλέγουν την έκβαση µιας διαδικασίας. 

� ∆ιακρίνουν οµοιότητες και διαφορές και να επισηµαίνουν ανοµοιότητες 
και µοναδικότητες. 

� ∆ικαιολογούν τις θέσεις τους µε τη λογική και να προβαίνουν σε 
γενικεύσεις. 

� Επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήµατα ή προλαµβάνουν την εµφάνιση 
τους. 

� Αξιολογούν και να αναπαριστάνουν την εκάστοτε πραγµατικότητα. 
� Επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό και το µέλλον τους µε διαφορετικό 
τρόπο, αναπτύσσοντας την αίσθηση και την πεποίθηση ότι έχουν τη 
δύναµη να διαµορφώσουν τις συνθήκες του περιβάλλοντος και 
γενικότερα της ζωής τους.  

� Κατανοούν από πού πηγάζουν οι περιβαλλοντικές πεποιθήσεις και οι 
αξίες, καθώς επίσης και να κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο 
µεταβιβάζονται και τα συµφέροντα που στηρίζουν. 

� Αντιλαµβάνονται τις δοµικές και ιδεολογικές δυνάµεις που επηρεάζουν 
και περιορίζουν την ποιότητα της ζωή τους και να αναζητούν 
δηµοκρατικές εναλλακτικές διεξόδους. 

� Είναι σε θέση αφενός µεν να παρακολουθούν κριτικά και να 
κατανοούν το δηµόσιο διάλογο σχετικά µε τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και την αειφορία αφετέρου δε να συµµετέχουν και να 
διαµορφώνουν το διάλογο αυτό. 

� Μάθουν πώς να δρουν δηµοκρατικά για να φτιάξουν µια νέα 
περιβαλλοντική και κοινωνική τάξη πραγµάτων. 

� ∆ιεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία ως ενηµερωµένοι, κριτικοί και 
ενεργοί πολίτες, να αγωνίζονται συλλογικά για την κοινωνική και 
οικολογική δικαιοσύνη και να παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία 
της αειφορίας,  

� Αναπτύξουν το συναίσθηµα του ανήκειν στο τεράστιο δίκτυο των 
αλληλεπιδράσεων που συγκροτούν το περιβάλλον και συνακόλουθα να 
αναπτύξουν αυτονοµία και εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, ως 
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δηµιουργοί και συντελεστές του περιβάλλοντος (Sauvé 1994, Φλογαΐτη, 
2006, Φλογαΐτη & Λιαράκου 2009 ).  

� Ευαισθητοποιηθούν για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
καθηµερινών επιλογών. 

� ∆ιαµορφφώνουν πρότυπα ζωής βασισµένα στην οικονοµική και 
κοινωνική δικαιοσύνη, στην οικολογική ακεραιότητα και την αειφόρο 
ευηµερία και στην καλλιέργεια αξιών οι οποίες θα διασφαλίζουν την 
κοινωνική συνοχή, τη δηµοκρατία και τη συλλογική δράση. 

� Αξιοποιούν την τοπική κοινότητα ως παιδαγωγικό εργαλείο και χώρο 
µάθησης.  

� Ενισχύουν την επικοινωνία και την ενεργό συµµετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών τόσο στο σχεδιασµό, όσο και στη λήψη αποφάσεων σχετικά 
µε τη διασφάλιση αειφόρων συνθηκών ζωής. 

� Ενισχύουν την από κοινού δράση των πολιτών, εκπαιδευτικών φορέων 
και άλλων φορέων, µέσω παραστάσεων διαµαρτυρίας, υποβολής 
υποµνηµάτων, για τοπικά προβλήµατα, ενεργοποιώντας έτσι περαιτέρω 
την κοινωνία. 

 
Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι για µια αποτελεσµατική 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών είναι ανάγκη να εµπλακούν και 
δραστηριοποιηθούν πολλοί θεσµοί και φορείς κοινωνίας. Εκτός από το 
σχολείο, τα Μ.Μ.Ε., την οικογένεια, τη τοπική κοινωνία µε τους φορείς και 
τους οργανισµούς της, οι πολιτειακοί φορείς στο σύνολό τους πρέπει να 
κινητοποιηθούν, να συνεργαστούν και να συµπληρώσουν ο ένας τον άλλο. 
Μόνο έτσι οι αιτίες που προκαλούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα θα γίνουν 
αντιληπτές, θα σχηµατιστεί ένα σύστηµα αξιών, το οποίο µέσα από τη 
συγκρότηση/υιοθέτηση συγκεκριµένων γνώσεων, στάσεων και συµπεριφορών 
για το περιβάλλον, θα συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας. 
Βασική και πρωταρχική, εποµένως, επιδίωξη θα πρέπει να είναι η προώθηση 
και η ενθάρρυνση ανάπτυξης ενός γενικότερου οραµατισµού για αειφόρες 
επιλογές. Αυτό φυσικά προϋποθέτει αφενός την επανεξέταση και 
αναπροσαρµογή του τρόπου λήψης των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα ζωής, 
αφετέρου τον επανακαθορισµό των αξιακών συστηµάτων της κοινωνίας. Η 
αποφυγή συζήτησης των αξιών στηρίζει και διατηρεί την υπάρχουσα 
κατάσταση και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Σήµερα ο ανθρωπιστικός 
χαρακτήρας της εκπαίδευσης περιορίζεται ολοένα και περισσότερο, ενώ 
αυξάνεται ο τεχνοκρατικός προσανατολισµός της ως αποτέλεσµα της άµεσης 
σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Αξίες όπως η 
συλλογικότητα και ο αλτρουισµός χάνουν συνεχώς έδαφος, τη στιγµή που η 
ατοµικότητα και η κοινωνική καταξίωση προβάλλονται ως δείγµατα 
κοινωνικού µοντέλου.  
∆ιαφορετική τάση, ωστόσο, προβάλλει η Π.Ε, προωθώντας µια πιο φιλική 

µατιά στο περιβάλλον, θεωρώντας το ως µια οντότητα που χρειάζεται 
διαχείριση σύµφωνη µε τις αρχές της αειφορίας. Συνιστά µια αξιόλογη 
προσπάθεια της κοινωνίας να δώσει µια απάντηση µέσα από το εκπαιδευτικό 
σύστηµα σε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της εποχής µας, την 
πρόληψη και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που 
ταλανίζουν τον πλανήτη. Η αναβάθµιση των προγραµµάτων/διαδικασιών 
τυπικής, µη τυπικής και άτυπης Π.Ε. πρέπει να στηρίζεται σε ένα 
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ολοκληρωµένο πρότυπο σχεδιασµού, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη ότι είναι 
µια δυναµική διαδικασία, που ποικίλει ή πρέπει να ποικίλει ανάλογα µε τις 
επικρατούσες συνθήκες. Η ευκρινής οριοθέτηση των προγραµµάτων, η σαφής 
και εφικτή στοχοθεσία και η επιλογή των κατάλληλων παιδαγωγικών 
µεθοδολογιών, η ανάπτυξη του περιεχοµένου των προγραµµάτων σύµφωνα 
µε τις αρχές της αειφορίας, η ενεργός συµµετοχή, η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των εκπαιδευοµένων, η αξιολόγηση (αρχική, διαµορφωτική και 
τελική) είναι µερικές παράµετροι αποτελεσµατικής εφαρµογής των 
προγραµµάτων/διαδικασιών της τυπικής, µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση οφείλει να έχει ως απώτερο 
στόχο, πέρα από την παροχή επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων, και την 
προώθηση της κριτικής σκέψης και την επινόηση νέων τεχνικών και 
εργαλείων ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες στη λήψη αποφάσεων. Πρέπει 
να εντείνει την ανησυχία όσον αφορά στις τρέχουσες µη αειφόρες πρακτικές 
και παράλληλα να προωθήσει τις δυνατότητες µετασχηµατισµού του 
κοινωνικού οράµατος. Όντας προσανατολισµένη στη λύση προβληµάτων και 
στη διεπιστηµονικότητα, δεν µπορεί παρά να βασίζεται στη συστηµική και 
κριτική αντίληψη.  
Από τις παραπάνω επιµέρους προτάσεις για την τυπική, µη τυπική και 

άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση συνάγεται ότι απαιτούνται δηµιουργία 
κατάλληλων συνθηκών ώσµωσης των µορφών εκπαίδευσης, δοµική και 
λειτουργική συνοχή, διεύρυνση ενός πάγιου αιτήµατος για µια δια βίου 
εκπαίδευση. Στρατηγική επιδίωξη πρέπει να είναι η δηµιουργία ενός 
εκπαιδευτικού συστήµατος, που θα περιλαµβάνει όλες τις µορφές 
εκπαίδευσης και θα παρέχει τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε οι συµµετέχοντες 
στην εκπαιδευτική διαδικασία να καθίστανται οι ίδιοι περιβαλλοντικά 
«εγγράµµατοι» και δηµοκρατικοί πολίτες, ικανοί να αποφασίζουν και να 
δρουν φιλοπεριβαλλοντικά και να µπορούν να κινητοποιούν και άλλους 
ανθρώπους προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι απαραίτητη µια εκπαίδευση 
που θα  εµφυσήσει ενδιαφέρον και υπεύθυνες περιβαλλοντικές στάσεις και 
συµπεριφορές για το περιβάλλον, θα δηµιουργήσει άτοµα υπεύθυνα, µε 
ενεργή συµµετοχή σε δράσεις για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής 
κρίσης και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον. Η 
υλοποίηση µιας τέτοιας συστηµικής πρότασης θα διαµορφώσει έναν 
διαφορετικό τρόπο σκέψης, θα γεννήσει µια νέα αγωγή του πολίτη για τις 
ανάγκες του 21ου αιώνα.  

16.4. Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες 

Οι έρευνες για την καταγραφή των γνώσεων, των στάσεων και των 
συµπεριφορών των µαθητών, εκπαιδευτικών, πολιτών για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, συναρτήσει της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δεν απουσιάζουν 
από την ελληνόγλωσση και τη ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Η παρούσα εργασία 
ως µελέτη περίπτωσης δίνει συµπεράσµατα που δείχνουν κάποιες τάσεις, 
χωρίς όµως να µπορούν να γενικευτούν για όλο το µαθητικό πληθυσµό, την 
εκπαιδευτική κοινότητα και το σύνολο των πολιτών. Είναι δυνατόν όµως να 
αξιοποιηθούν για τη διενέργεια παρόµοιων ερευνών, για εµπλουτισµό της 
υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον τα ερευνητικά εργαλεία της 
παρούσας έρευνας µε την ιδιαίτερη δοµή τους µπορούν να αποτελέσουν µια 
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βάση για τη δηµιουργία νέων εγκυρότερων, σε παρεµφερείς έρευνες.  
Ενδεχοµένως η διενέργεια µιας έρευνας µεγαλύτερης εµβέλειας θα έδινε 

την δυνατότητα βαθύτερης ερµηνείας των ευρηµάτων. Όµως ευελπιστούµε ότι 
τα συµπεράσµατα της παρούσας διατριβής θα συµβάλλουν στον εµπλουτισµό 
των ερευνητικών δεδοµένων που αφορούν στην αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων αλλά και στη µελέτη των περιβαλλοντικών 
στάσεων και συµπεριφορών µε καταλύτη τη µη τυπική και άτυπη 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τέλος θα συµβάλλουν στον εντοπισµό 
παραµέτρων για την αποτελεσµατικότερη παροχή µη τυπικής και άτυπης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε στόχο την αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(Μαθητών) 

 
Αγαπητέ µαθητή,  
Αγαπητή µαθήτρια, 
 

Στις επόµενες σελίδες θα συναντήσεις ένα ερωτηµατολόγιο. Το 
ερωτηµατολόγιο αυτό έχει σαν σκοπό να καταγράψει αντιλήψεις σου για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, την συµµετοχή σου σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου σου και τις στάσεις σου 
σχετικά µε κάποιες σκέψεις και πράξεις που έκανες τον τελευταίο χρόνο. 
Θα θέλαµε να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν. Αν δεν 
καταλαβαίνεις κάτι, µη διστάσεις να ρωτήσεις τον καθηγητή. Καλό θα ήταν 
να µην αφήσεις καµία ερώτηση χωρίς απάντηση. Τέλος, θα σε 
παρακαλούσαµε να συµπληρώσεις όλες τις απαντήσεις, δεν υπάρχουν 
σωστές και λάθος απαντήσεις, όχι µε βάση την τύχη ή τις απαντήσεις των 
συµµαθητών σου. 

Σε ευχαριστούµε πολύ για τον χρόνο σου! 
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1. Ποια από τα παρακάτω περιβαλλοντικά προβλήµατα νοµίζεις ότι είναι τα πιο 

σοβαρά; (επέλεξε έως τρία από την κάθε οµάδα Α και Β) 
 

Οµάδα Α 

Κλιµατική αλλαγή (ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ) 
 

Φτώχεια, άσχηµες συνθήκες διαβίωσης 

Ρύπανση νερών 
 

Ρύπανση εδαφών 

Ρύπανση αέρα  
Τοξικά απόβλητα (π.χ. ραδιενεργά, 

νοσοκοµειακά κλπ.)  
 

Μεταλλαγµένα (γενετικά 
τροποποιηµένα τρόφιµα, οργανισµοί) 

Μείωση βιοποικιλότητας (εξαφάνιση φυτών, 
ζώων, µικροοργανισµών) 

Καταστροφή δασών από πυρκαγιές Άλλο:(γράψε τι;) 

Οµάδα Β 

Έλλειψη πρασίνου στη πόλη 
 

Κυκλοφοριακή συµφόρηση στη 
πόλη 

Άναρχη δόµηση στη πόλη 
 

Απορρίµµατα (σκουπίδια) στη πόλη 
 

Έλλειψη πεζοδροµίων στη πόλη 
Έλλειψη χώρων άθλησης στη πόλη   

 
Έλλειψη ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

στη πόλη 
 

 Έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στη 
πόλη  
 

Ηχορύπανση στη πόλη 
 

Άλλο: (γράψε τι)                                                                                                                   
 

 
 

Σε ποιο από όλα τα παραπάνω ή και κάτι άλλο θα επιθυµούσες να έχεις περισσότερη 
γνώση; 

………………………. ……………………………………………………………………………. 
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2. Από πού κυρίως µαθαίνεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα; (επέλεξε έως 

τρία) 
 

Γονείς 
 

Φίλες /ους 

Σχολικά βιβλία 
 

Άλλα βιβλία 

  
Εφηµερίδες 

 
Τηλεόραση 

Περιοδικά 
 

∆ιαδίκτυο 

Συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου. 

Συµµετοχή σε προγράµµατα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης φορέων (π.χ. µουσείων, ενυδρείων 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, κέντρων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.λπ.) 

 
Μόνη/ος µου από εκδροµές, 

περιπάτους  
 

  
Άλλο: (γράψετί;) 

 
 

 
 

 
3. Πόσο συµφωνείς / διαφωνείς µε τις παρακάτω σκέψεις: 

0=∆ιαφωνώ απόλυτα, 
1=∆ιαφωνώ µερικά, 2=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 3=Συµφωνώ µερικά, 

4=Συµφωνώ απόλυτα 

 
    Σκέψεις    ∆ιαφωνώ πολύ < ------ >Συµφωνώ πολύ 
 

Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την συνεχή και 
αυξανόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

 
0 1 2 3 4 

Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα συµπεριφορά µου 
απέναντι στο περιβάλλον. 

 
0 1 2 3 4 

Αντιδρώ σε εκείνους που συναντώ να ρυπαίνουν το 
περιβάλλον π.χ. χτίζουν αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, 

πετούν σκουπίδια κλπ. 
Με ποιο τρόπο; 

αποδοκιµάζω 
 

επιπλήττω 
 

καταγγέλλω 
 

0 1 2 3 4 

Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου και άλλους 
ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών. 

 

0 1 2 3 4 

Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το περιβάλλον είναι 
υπέρτατη αξία. 

 
0 1 2 3 4 

Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην επίλυση των 0 1 2 3 4 
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περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
 

Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω καθηµερινές συνήθειες 
για να αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 
0 1 2 3 4 

Ανεξάρτητα από τι κάνουν οι άλλοι, εγώ προσπαθώ 
συνεχώς να συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο περιβάλλον. 

 
∆ιαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, για να 

προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

0 1 2 3 4 

 
 

4. Έχεις συµµετάσχει σε Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το 
∆ηµοτικό σχολείο έως και τη φετινή σχολική χρονιά; 
 

Ναι    Όχι 
 

Αν, Ναι,   Σε πόσα ; 
 
 

5. Τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου είναι χρήσιµα 
σε δράσεις επίλυσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων όταν: (επέλεξε έως 
τρία). 
 

Κάνω περιήγηση σε ιστοσελίδες 
µε περιβαλλοντικά θέµατα στο 
εργαστήριο πληροφορικής του 
σχολείου. 
 

∆ιαβάζω περισσότερα βιβλία-
περιοδικά περιβαλλοντικού 
περιεχοµένου στη βιβλιοθήκη του 
Σχολείου. 
 

Κάνω δραστηριότητες στο 
σχολικό εργαστήριο των φυσικών 
επιστηµών π.χ. προσοµοιώσεις 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Κάνω επισκέψεις σε περιοχές που 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον π.χ. ένα αιολικό πάρκο, 
µια χωµατερή, ένα µνηµείο που 
καταστρέφεται.  
 

Κάνω δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο π.χ. παρατήρηση, 
δειγµατοληψίες, µετρήσεις κ.λπ. 

Κάνω επισκέψεις σε Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Μουσεία, Ενυδρεία. 
 

Κάνω δραστηριότητες π.χ. 
ανακύκλωση, δενδροφύτευση, 
καθαρισµός ακτών κλπ. 

Άλλο:(γράψε τι;) 

 
6. Κατά πόσο οι παρακάτω φορείς /διαδικασίες µε δραστηριότητες τους, (όπως: 

δηµοσιεύµατα, ένθετα, CDs-DVDs, εκποµπές, ντοκιµαντέρ, εκθέσεις, 
διαλέξεις, σεµινάρια, ανακύκλωση, δενδροφύτευση, καθαρισµός ακτών, 
εκδροµές στη φύση, συζητήσεις κ.λπ.), είναι χρήσιµα σε δράσεις επίλυσης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

1=∆ιαφωνώ απόλυτα, 2=∆ιαφωνώ µερικά, 3=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Συµφωνώ µερικά, 
5=Συµφωνώ απόλυτα 

 
 

     ∆ιαφωνώ πολύ <------------- >Συµφωνώ πολύ 
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Φορείς/ 
∆ιαδικασίες 

Βαθµός Συµφωνίας 
 

Εφηµερίδες 1 2 3 4 5 

Περιοδικά 1 2 3 4 5 

Τηλεόραση 1 2 3 4 5 

∆ιαδίκτυο  1 2 3 4 5 

Βιβλιοθήκες 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις µε καθηγητές σου 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις µε συµµαθήτριες/τές 
σου 

1 2 3 4 5 

Συζητήσεις µε φίλες/ους σου 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις µε τους γονείς σου 1 2 3 4 5 

Τοπικές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

1 2 3 4 5 

Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, 
(π.χ. Αρκτούρος, WWF, Green 
Peace κλπ). 
 

1 2 3 4 5 

Μουσεία φυσικής ιστορίας, 
ενυδρεία, κ.λπ. 

1 2 3 4 5 

Κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

1 2 3 4 5 

Άλλο, φορέας/διαδικασία:(γράψε 
ποιός;) ………………………………… 

1 2 3 4 5 
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7. Τα δηµοσιεύµατα, ένθετα, εκποµπές, ντοκιµαντέρ κλπ., από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), είναι χρήσιµα σε δράσεις επίλυσης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων όταν: (επέλεξε έως τρία).  
 

Έχουν σχέση µε την καθηµερινότητα 
 

Είναι ευνόητα για τους 
περισσοτέρους 

Παρουσιάζουν συχνά το ίδιο θέµα Κάνουν απλή παρουσίαση των 
προβληµάτων.  
 

Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας  
των προβληµάτων και τις επιπτώσεις τους. 

Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε φορά  
  

Αναλαµβάνουν δράσεις για την επίλυση 
τους. 

Άλλο:(γράψε ποιό;) 

 
 

8. Να σηµειώσεις τις φορές που έπραξες µε αυτό το τρόπο τον τελευταίο χρόνο.  
0=Ποτέ, 1=1-3 φορές το χρόνο, 2=4-6 φορές το χρόνο, 3=7-9 φορές το χρόνο, 4=10+ φορές το χρόνο.  

 
Πράξεις     Ποτέ�------� 10+ φορές 
 
Έδωσα χρήµατα από το χαρτζιλίκι µου σε µια 

περιβαλλοντική οργάνωση. 
 

0 1 2 3 4 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και στοιχίζουν περισσότερο
 

0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώθηκαν στη πόλη 

 
0 1 2 3 4 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής) τις 
ηλεκτρικές συσκευές 

και έσβηνα τα φώτα όταν δεν χρειάζονταν. 
 

0 1 2 3 4 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές εκδηλώσεις  που 
διοργανώθηκαν στη πόλη 

 
0 1 2 3 4 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 
 

0 1 2 3 4 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας περιοχής. 
 

0 1 2 3 4 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη βεράντα ή στο 
µπαλκόνι ή στο κήπο. 

 
0 1 2 3 4 

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια. 
 

0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους στην ύπαιθρο για 
πεζοπορία, 

κυνήγι, ψάρεµα, κάµπινγκ. 
0 1 2 3 4 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας περιοχής από σκουπίδια 0 1 2 3 4 
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Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, αλουµίνιο, 
µπαταρίες, οργανικά υλικά. 

 
0 1 2 3 4 

∆ώρισα ρούχα µου ή ένα παιχνίδι, όταν δεν τα 
χρησιµοποιούσα πια. 

 
0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: συγκέντρωση υπογραφών
διαµαρτυρίας, 

κινητοποιήσεις, για την διάσωση ενός σπάνιου ή 
απειλούµενου είδους φυτού ή ζώου 

 

0 1 2 3 4 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την µπανιέρα µε νερό. 
 

0 1 2 3 4 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει όταν βούρτσιζα τα δόντια
ή σαπούνιζα τα χέρια µου. 

 
0 1 2 3 4 

 
 

 
Ευχαριστούµε πολύ για τον πολύτιµο χρόνο που διέθεσες και τη συνεργασία σου στη 
συµπλήρωση του ανώνυµου αυτού ερωτηµατολογίου. 

 
�Αγόρι   �Κορίτσι    

 

Τάξη:……… 

 

Επάγγελµα µητέρας:……………………………………………………………………………………………..  

Επίπεδο σπουδών: �∆ηµοτικό  �Γυµνάσιο  �Λύκειο 

 �Τ.Ε.Ι.   �Α.Ε.Ι.  �Master, ∆ιδακτορικό 

 

Επάγγελµα πατέρα: …………………………………………………………………………………………….. 

Επίπεδο σπουδών: �∆ηµοτικό  �Γυµνάσιο  �Λύκειο 

 �Τ.Ε.Ι.   �Α.Ε.Ι.  �Master, ∆ιδακτορικό 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(Εκπαιδευτικών) 

 
 

Αγαπητέ συνάδελφε,  
Αγαπητή συναδέλφισσα, 
 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί, εκπονείται στο πλαίσιο τη 
∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής και αποσκοπεί να καταγράψει τις αντιλήψεις 
σας για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, την χρησιµότητα 
φορέων/διαδικασιών για την αντιµετώπιση τους. Επίσης την συµµετοχή 
σας σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, του σχολείου σας και 
τις στάσεις σας σχετικά µε κάποιες σκέψεις αλλά και πράξεις που 
πραγµατοποιήσατε τον τελευταίο χρόνο. Θα θέλαµε να απαντήσεις σε όλες 
τις ερωτήσεις που ακολουθούν και µε την δέουσα προσοχή, για την 
εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων, που θα σας κοινοποιηθούν.  

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τον πολύτιµο χρόνο που 
διαθέσατε για την συµπλήρωση του ανώνυµου αυτού ερωτηµατολογίου. 
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1. Ποια από τα παρακάτω περιβαλλοντικά προβλήµατα νοµίζετε ότι είναι τα πιο 
σοβαρά; (επιλέξετε έως τρία από την κάθε οµάδα Α και Β) 
 

Οµάδα Α 

Κλιµατική αλλαγή (ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ) 
 

Φτώχεια, άσχηµες συνθήκες 
διαβίωσης 

Ρύπανση νερών 
 

Ρύπανση εδαφών 

Ρύπανση αέρα  
Τοξικά απόβλητα (π.χ. ραδιενεργά, 

νοσοκοµειακά κλπ.)  
 

Μεταλλαγµένα (γενετικά 
τροποποιηµένα τρόφιµα, οργανισµοί) 

Μείωση βιοποικιλότητας (εξαφάνιση 
φυτών, ζώων, µικροοργανισµών) 

Καταστροφή δασών από πυρκαγιές Άλλο:(γράψε τι) 

Οµάδα Β 

Έλλειψη πρασίνου στη πόλη 
 

Κυκλοφοριακή συµφόρηση στη πόλη 

Άναρχη δόµηση στη πόλη 
 

Απορρίµµατα (σκουπίδια) στη πόλη 
 

Έλλειψη πεζοδροµίων στη πόλη 
Έλλειψη χώρων άθλησης στη πόλη   

 
Έλλειψη ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στη 

πόλη 
 

 Έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στη 
πόλη  
 

Ηχορύπανση στη πόλη 
 

Άλλο: (γράψε τι)                                                                           
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Σε ποιο από όλα τα παραπάνω ή και κάτι άλλο θα επιθυµούσατε να έχετε περισσότερη 

γνώση; 
………………………. ……………………………………………………………………………. 

 
 
2. Από πού κυρίως µαθαίνετε για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα; (επιλέξετε έως 

τρία) 
 

Οικογένεια 
 

Φίλες/ους 

Βιβλία σπουδών σας 
 

Σχολικά βιβλία 

Άλλα βιβλία  
 

Εφηµερίδες 

Τηλεόραση 
 

Μόνη/ος µου από εκδροµές, περιπάτους 

Περιοδικά 
 

∆ιαδίκτυο 
 

Συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του σχολείου 
 

Κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

Συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης άλλων φορέων 
(π.χ. µουσείων,  
περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.λπ.) 
 
 
                                                                              

Άλλο:(γράψετε τι;) 
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3. Πόσο συµφωνείτε/διαφωνείτε µε τις παρακάτω σκέψεις: 

0=∆ιαφωνώ απόλυτα, 
1=∆ιαφωνώ µερικά, 2=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 3=Συµφωνώ µερικά, 

4=Συµφωνώ απόλυτα 
 

     Σκέψεις   ∆ιαφωνώ πολύ < ------ >Συµφωνώ πολύ 
 

Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την συνεχή και 
αυξανόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

 
0 1 2 3 4 

Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα συµπεριφορά µου 
απέναντι στο περιβάλλον. 

 
0 1 2 3 4 

Αντιδρώ σε εκείνους που συναντώ να ρυπαίνουν το 
περιβάλλον π.χ. χτίζουν αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, 

πετούν σκουπίδια κλπ. 
Με ποιο τρόπο; 

αποδοκιµάζω 
 

επιπλήττω 
 

καταγγέλλω 
 

0 1 2 3 4 

Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου και άλλους 
ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών. 

 

0 1 2 3 4 

Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το περιβάλλον είναι 
υπέρτατη αξία. 

 
0 1 2 3 4 

Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 
0 1 2 3 4 

Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω καθηµερινές συνήθειες για 
να αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 
0 1 2 3 4 

Ανεξάρτητα από τι κάνουν οι άλλοι, εγώ προσπαθώ 
συνεχώς να συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο περιβάλλον. 

 
∆ιαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, για να 

προτείνω δράσεις αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. 

0 1 2 3 4 

 
 

 
4. Έχετε συµµετάσχει σε πρόγραµµα ή προγράµµατα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση έως και την φετινή σχολική 
χρονιά; 
 

Ναι    Όχι 
 

Αν, Ναι,   Σε πόσα ; 
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9. Τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του σχολείου είναι χρήσιµα 
σε δράσεις επίλυσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων όταν: (επιλέξετε έως 
τρία). 
 
Γίνεται συνεχής επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
 

Υπάρχει καλύτερη επικοινωνία µε τη 
διοίκηση. 
 
 

Γίνεται βιωµατική άσκηση των 
µαθητών. 

Υπάρχει σηµαντική και έγκαιρη 
χρηµατοδότηση των προγραµµάτων.  

Υπάρχει στενότερη συνεργασία µε 
τον/την Υπεύθυνο του γραφείου 
περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 

∆ίδονται οικονοµικά κίνητρα για τους 
εκπαιδευτικούς.  

Παρέχονται διευκολύνσεις (π.χ. 
διάθεση χρόνου απο το ωρολόγιο 
πρόγραµµα), στούς µαθητές και 
εκπαιδευτικούς. 

Υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον απο 
τους τοπικούς φορείς. 
 

∆ίδονται έπαινοι, βραβεία στους 
µαθητές. 

Άλλο: (γράψετε τι;) 

 
 

5. Κατά πόσο οι παρακάτω φορείς /διαδικασίες µε δραστηριότητες τους, (όπως: 
δηµοσιεύµατα, ένθετα, CDs-DVDs, εκποµπές, ντοκιµαντέρ, εκθέσεις, 
διαλέξεις, σεµινάρια, ανακύκλωση, δενδροφύτευση, καθαρισµός ακτών, 
εκδροµές στη φύση, συζητήσεις κ.λπ.), είναι χρήσιµα σε δράσεις επίλυσης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

1=∆ιαφωνώ απόλυτα, 2=∆ιαφωνώ µερικά, 3=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Συµφωνώ µερικά, 
5=Συµφωνώ απόλυτα 

 
 

       ∆ιαφωνώ πολύ <------------- >Συµφωνώ πολύ 
Φορείς/ 

∆ιαδικασίες 
Βαθµός Συµφωνίας 

 

Εφηµερίδες 1 2 3 4 5 

Περιοδικά 1 2 3 4 5 

Τηλεόραση 1 2 3 4 5 

∆ιαδίκτυο 1 2 3 4 5 

Βιβλιοθήκες 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις µε συναδέλφους σας 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις στην οικογένεια 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις µε φίλες/ους σας 1 2 3 4 5 

Τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 1 2 3 4 5 

Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, 

1 2 3 4 5 
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(π.χ. Αρκτούρος, WWF, Green Peace 
κ.λπ.). 

 
Μουσεία φυσικής ιστορίας, ενυδρεία, 

κ.λπ. 
1 2 3 4 5 

Σύλλογοι διδασκόντων 1 2 3 4 5 

Γραφείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης      

Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 1 2 3 4 5 

Άλλο, φορέας/διαδικασία:(γράψετε 
ποιός;) ………………………………… 

1 2 3 4 5 

 
 

6. Τα δηµοσιεύµατα, ένθετα, εκποµπές, ντοκιµαντέρ κλπ., από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), είναι χρήσιµα σε δράσεις επίλυσης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων όταν:(επιλέξετε έως τρία).  
 
Έχουν σχέση µε την 

καθηµερινότητα 
 

Είναι ευνόητα για τους περισσοτέρους 

Παρουσιάζουν συχνά το ίδιο θέµα Κάνουν απλή παρουσίαση των 
προβληµάτων.  
 

Αναδεικνύουν τα αίτια δηµιουργίας  
των προβληµάτων και τις επιπτώσεις 
τους. 

Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε φορά  
  

Αναλαµβάνουν δράσεις για την 
επίλυση τους. 

Άλλο:(γράψετε ποιό;) 
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7. Να σηµειώσετε τις φορές που πράξατε µε αυτό το τρόπο τον τελευταίο χρόνο.  
0=Ποτέ, 1=1-3 φορές το χρόνο, 2=4-6 φορές το χρόνο, 3=7-9 φορές το χρόνο, 4=10+ φορές το χρόνο.  

 
Πράξεις     Ποτέ�------� 10+ φορές 
 
Έδωσα χρήµατα σε µια περιβαλλοντική οργάνωση. 

 
0 1 2 3 4 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και στοιχίζουν 
περισσότερο. 

 
0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώθηκαν στη πόλη 

 
0 1 2 3 4 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής) τις
ηλεκτρικές συσκευές 

και έσβηνα τα φώτα όταν δεν χρειάζονταν. 
 

0 1 2 3 4 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές εκδηλώσεις  που 
διοργανώθηκαν στη πόλη 

 
0 1 2 3 4 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 
 

0 1 2 3 4 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας περιοχής. 
 

0 1 2 3 4 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη βεράντα ή στο 
µπαλκόνι ή στο κήπο. 

 
0 1 2 3 4 

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια. 
 

0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους στην ύπαιθρο για
πεζοπορία, 

κυνήγι, ψάρεµα, κάµπινγκ. 
0 1 2 3 4 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας περιοχής από 
σκουπίδια. 

0 1 2 3 4 

Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, αλουµίνιο
µπαταρίες, οργανικά υλικά. 

 
0 1 2 3 4 

∆ώρισα ρούχα µου ή κάποιο άλλο αγαθό, όταν δεν τα 
χρησιµοποιούσα πια. 

 
0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: συγκέντρωση 
υπογραφών , διαµαρτυρίας, 

κινητοποιήσεις, για την διάσωση ενός σπάνιου ή 
απειλούµενου είδους φυτού ή ζώου 

 

0 1 2 3 4 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την µπανιέρα µε νερό. 
 

0 1 2 3 4 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει όταν βούρτσιζα τα 
δόντια ή σαπούνιζα τα χέρια µου. 

 
0 1 2 3 4 
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Ευχαριστούµε πολύ για τον πολύτιµο χρόνο που θα διαθέσετε και τη συνεργασία σας 
στη συµπλήρωση του ανώνυµου αυτού ερωτηµατολογίου. 

 
Άνδρας      Γυναίκα 

 
 
Πότε γεννηθήκατε;……………… 
 
 
Ειδικότητα:………………………………………………………………… 
 
Χρόνια εκπαιδευτικής προυπηρεσίας:…………………. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(Γονέων) 

 
 

Αγαπητέ γονέα,  
 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί, εκπονείται στο πλαίσιο τη 
∆ιδακτορικής µου ∆ιατριβής και αποσκοπεί να καταγράψει τις αντιλήψεις 
σας για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, την χρησιµότητα 
φορέων/διαδικασιών για την αντιµετώπιση τους. Επίσης την συµµετοχή 
σας σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαφόρων φορέων, και 
τις στάσεις σας σχετικά µε κάποιες σκέψεις αλλά και πράξεις που 
πραγµατοποιήσατε τον τελευταίο χρόνο. Θα θέλαµε να απαντήσεις σε όλες 
τις ερωτήσεις που ακολουθούν και µε την δέουσα προσοχή, για την 
εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων, που θα σας κοινοποιηθούν.  

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τον πολύτιµο χρόνο που 
διαθέσατε για την συµπλήρωση του ανώνυµου αυτού ερωτηµατολογίου. 
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1. Ποια από τα παρακάτω περιβαλλοντικά προβλήµατα νοµίζετε ότι είναι τα πιο 
σοβαρά; (επιλέξετε έως τρία από την κάθε οµάδα Α και Β) 
 

Οµάδα Α 

Κλιµατική αλλαγή (ακραία καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ.) 
 

Φτώχεια, άσχηµες συνθήκες διαβίωσης 

Ρύπανση νερών 
 

Ρύπανση εδαφών 

Ρύπανση αέρα  
Τοξικά απόβλητα (π.χ. ραδιενεργά, 

νοσοκοµειακά κλπ.)  
 

Μεταλλαγµένα (γενετικά 
τροποποιηµένα τρόφιµα, οργανισµοί) 

Μείωση βιοποικιλότητας (εξαφάνιση φυτών, 
ζώων, µικροοργανισµών) 

Καταστροφή δασών από πυρκαγιές Άλλο:(γράψε τι) 

Οµάδα Β 

Έλλειψη πρασίνου στη πόλη 
 

Κυκλοφοριακή συµφόρηση στη πόλη 

Άναρχη δόµηση στη πόλη 
 

Απορρίµµατα (σκουπίδια) στη πόλη 
 

Έλλειψη πεζοδροµίων στη πόλη 
Έλλειψη χώρων άθλησης στη πόλη   

 
Έλλειψη ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

στη πόλη 
 

 Έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στη 
πόλη  
 

Ηχορύπανση στη πόλη 
 

Άλλο: (γράψε τι)                                                                                                             
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Σε ποιο από όλα τα παραπάνω ή και κάτι άλλο θα επιθυµούσατε να έχετε περισσότερη 

γνώση; 
………………………. ……………………………………………………………………………. 

 
2. Από πού κυρίως µαθαίνετε για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (επιλέξετε έως 

τρία) 
 
Οικογένεια 

 
Φίλες /ους 

Βιβλία σπουδών σας 
 

Σχολικά βιβλία 

Άλλα βιβλία  
 

Εφηµερίδες 

Τηλεόραση 
 

Μόνη /ος µου από εκδροµές, 
περιπάτους 

Περιοδικά 
 

∆ιαδίκτυο 
 

Συµµετοχή σε προγράµµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή 
δραστηριότητες διαφόρων φορέων όπως 
µουσείων, περιβαλλοντικών οργανώσεων 
κ.λπ. 
 
 

Άλλο:(γράψετε τι;) 

 
 
1. Πόσο συµφωνείτε/διαφωνείτε µε τις παρακάτω σκέψεις: 

0=∆ιαφωνώ απόλυτα, 
1=∆ιαφωνώ µερικά, 2=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 3=Συµφωνώ µερικά, 

4=Συµφωνώ απόλυτα 

 
    Σκέψεις  ∆ιαφωνώ πολύ < ------ >Συµφωνώ πολύ 
 

 
 

Αισθάνοµαι ότι κινδυνεύω από την συνεχή και αυξανόµενη 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

 
0 1 2 3 4 

Νοιώθω τύψεις για την µέχρι σήµερα συµπεριφορά µου 
απέναντι στο περιβάλλον. 

 
0 1 2 3 4 

Αντιδρώ σε εκείνους που συναντώ να ρυπαίνουν το 
περιβάλλον π.χ. χτίζουν αυθαίρετα, κόβουν δένδρα, πετούν 

σκουπίδια κλπ. 
Με ποιο τρόπο; 

αποδοκιµάζω 
 

επιπλήττω 
 

καταγγέλλω 
 

0 1 2 3 4 

Προσπαθώ να πείσω τους φίλους µου και άλλους 
ανθρώπους να παίρνουν µέρος σε δενδροφυτεύσεις, 

0 1 2 3 4 
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προγράµµατα ανακύκλωσης, καθαρισµούς ακτών. 
 

Προσπαθώ να πείσω τους άλλους ότι το περιβάλλον είναι 
υπέρτατη αξία. 

 
0 1 2 3 4 

Είναι χρέος µου να βοηθήσω στην επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 
0 1 2 3 4 

Είµαι πρόθυµη/ος να αλλάξω καθηµερινές συνήθειες για να 
αντιµετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 
0 1 2 3 4 

Ανεξάρτητα από τι κάνουν οι άλλοι, εγώ προσπαθώ συνεχώς 
να συµπεριφέροµαι υπεύθυνα στο περιβάλλον. 

 
∆ιαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, για να προτείνω 
δράσεις αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

0 1 2 3 4 

 
2. Έχετε συµµετάσχει σε προγράµµατα ή δραστηριότητες περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης διαφόρων φορέων όπως, µουσείων, περιβαλλοντικών οργανώσεων  
κ.λπ., έως και την φετινή χρονιά; 
 

Ναι    Όχι 
 

Αν, Ναι,   Σε πόσα ; 
 

3. Τα προγράµµατα ή δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαφόρων 
φορέων είναι χρήσιµα σε δράσεις επίλυσης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων όταν: (επιλέξετε έως τρία). 
 

Κάνω περιήγηση σε ιστοσελίδες µε 
περιβαλλοντικά θέµατα σε 
εργαστήρια πληροφορικής των 
διαφόρων φορέων. 

∆ιαβάζω περισσότερα βιβλία-περιοδικά 
περιβαλλοντικού περιεχοµένου σε 
βιβλιοθήκες των διαφόρων φορέων. 
 

Κάνω επισκέψεις σε µουσεία 
φυσικής ιστορίας, ενυδρεία, κ.λπ. 

Κάνω επισκέψεις σε περιοχές που 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον 
π.χ. ένα αιολικό πάρκο, µια χωµατερή, 
ένα µνηµείο που καταστρέφεται. 

Κάνω δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο π.χ. παρατήρηση, 
δειγµατοληψίες, µετρήσεις κ.λπ. 

Κάνω δραστηριότητες π.χ. ανακύκλωση, 
δενδροφύτευση, καθαρισµός ακτών κλπ. 
 

Συµµετέχω σε εκθέσεις, διαλέξεις, 
σεµινάρια. 

 Άλλο:(γράψετε τι;) 
 

 
 

4. Κατά πόσο οι παρακάτω φορείς /διαδικασίες µε δραστηριότητες τους, (όπως: 
δηµοσιεύµατα, ένθετα, CDs-DVDs, εκποµπές, ντοκιµαντέρ, εκθέσεις, 
διαλέξεις, σεµινάρια, ανακύκλωση, δενδροφύτευση, καθαρισµός ακτών, 
εκδροµές στη φύση, συζητήσεις κ.λπ.), είναι χρήσιµα σε δράσεις επίλυσης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.  
1=∆ιαφωνώ απόλυτα, 2=∆ιαφωνώ µερικά, 3=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 

4=Συµφωνώ µερικά, 5=Συµφωνώ απόλυτα 
 
 

     ∆ιαφωνώ πολύ <------------- >Συµφωνώ πολύ 
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Φορείς/ 
∆ιαδικασίες 

Βαθµός Συµφωνίας 
 

Εφηµερίδες 1 2 3 4 5 

Περιοδικά 1 2 3 4 5 

Τηλεόραση 1 2 3 4 5 

∆ιαδίκτυο 1 2 3 4 5 

Βιβλιοθήκες 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις µε συναδέλφους σας 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις στην οικογένεια 1 2 3 4 5 

Συζητήσεις µε φίλες/ους σας 1 2 3 4 5 

Τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις 1 2 3 4 5 

Εθνικές-διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, 

(π.χ. Αρκτούρος, WWF, Green Peace 
κλπ). 

 

1 2 3 4 5 

Μουσεία φυσικής ιστορίας, ενυδρεία, 
κ.λπ. 

1 2 3 4 5 

Σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων 1 2 3 4 5 

Σύλλογοι πολιτιστικοί      

Άλλο, φορέας/διαδικασία:(γράψετε 
ποιός;) ………………………………… 

1 2 3 4 5 

 
5. Τα δηµοσιεύµατα, ένθετα, εκποµπές, ντοκιµαντέρ κλπ., από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.), είναι χρήσιµα σε δράσεις επίλυσης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων όταν:(επιλέξετε έως τρία).  
 
Έχουν σχέση µε την 

καθηµερινότητα 
 

Είναι ευνόητα για τους περισσοτέρους 

Παρουσιάζουν συχνά το ίδιο 
θέµα 

Κάνουν απλή παρουσίαση των 
προβληµάτων.  
 

Αναδεικνύουν τα αίτια 
δηµιουργίας  
των προβληµάτων και τις 
επιπτώσεις τους. 

Γίνεται διάλογος για εξεύρεση της 
κατάλληλης λύσης κάθε φορά  
  

Αναλαµβάνουν δράσεις για την 
επίλυση τους. 

Άλλο:(γράψετε ποιό;) 

 
 

6. Να σηµειώσετε τις φορές που πράξατε µε αυτό το τρόπο τον τελευταίο χρόνο.  
0=Ποτέ, 1=1-3 φορές το χρόνο, 2=4-6 φορές το χρόνο, 3=7-9 φορές το χρόνο, 4=10+ φορές το χρόνο.  

 
Πράξεις      Ποτέ�------� 10+ φορές 
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Έδωσα χρήµατα σε µια περιβαλλοντική οργάνωση. 
 

0 1 2 3 4 

Αγόρασα βιολογικά προϊόντα αν και στοιχίζουν 
περισσότερο. 

 
0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώθηκαν στη πόλη 

 
0 1 2 3 4 

Στο σπίτι έκλεινα εντελώς (όχι κατάσταση αναµονής) 
τις ηλεκτρικές συσκευές 

και έσβηνα τα φώτα όταν δεν χρειάζονταν. 
 

0 1 2 3 4 

Παρακολούθησα ψυχαγωγικές εκδηλώσεις  που 
διοργανώθηκαν στη πόλη 

 
0 1 2 3 4 

Χρησιµοποίησα τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 
 

0 1 2 3 4 

Συµµετείχα στη δενδροφύτευση µιας περιοχής. 
 

0 1 2 3 4 

Καλλιέργησα φυτά µέσα στο σπίτι, στη βεράντα ή στο
µπαλκόνι ή στο κήπο. 

 
0 1 2 3 4 

Έκανα τις κοντινές διαδροµές µε τα πόδια. 
 

0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε οικογενειακές εξόδους στην ύπαιθρο
για πεζοπορία, 

κυνήγι, ψάρεµα, κάµπινγκ. 
0 1 2 3 4 

Συµµετείχα στον καθαρισµό µιας περιοχής από 
σκουπίδια. 

0 1 2 3 4 

Ανακύκλωσα προϊόντα όπως: χαρτί, µέταλλο, 
αλουµίνιο, µπαταρίες, οργανικά υλικά. 

 
0 1 2 3 4 

∆ώρισα ρούχα µου ή κάποιο άλλο αγαθό, όταν δεν 
τα χρησιµοποιούσα πια. 

 
0 1 2 3 4 

Συµµετείχα σε εκδηλώσεις όπως: συγκέντρωση 
υπογραφών , διαµαρτυρίας, 

κινητοποιήσεις, για την διάσωση ενός σπάνιου ή 
απειλούµενου είδους φυτού ή ζώου 

 

0 1 2 3 4 

Έκανα ντούζ αντί να γεµίζω την µπανιέρα µε νερό. 
 

0 1 2 3 4 

Άφηνα κανονικά το νερό να τρέχει όταν βούρτσιζα τα
δόντια ή σαπούνιζα τα χέρια µου. 

 
0 1 2 3 4 
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Ευχαριστούµε πολύ για τον πολύτιµο χρόνο που θα διαθέσετε και τη συνεργασία σας 
στη συµπλήρωση του ανώνυµου αυτού ερωτηµατολογίου. 

 
Άνδρας      Γυναίκα 

 
 
Πότε γεννηθήκατε;……………… 
 
 
Επάγγελµα:………………………………………………………………… 
 
Επίπεδο σπουδών:  
 

�∆ηµοτικό  �Γυµνάσιο  �Λύκειο 
 
 

�Τ.Ε.Ι.  �Α.Ε.Ι.  �Master, ∆ιδακτορικό 
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Η γη µπορεί να θρέψει όλους µας, δεν µπορεί όµως να 
ικανοποιήσει την απληστία µας... 

(Μαχάτµα Γκάντι) 
 
 

 
 
 

... Όταν το τελευταίο δέντρο καεί, ο τελευταίος 
ποταµός ρυπανθεί και πεθάνει το τελευταίο ψάρι, τότε 
ο άνθρωπος θα συνειδητοποιήσει πώς δεν µπορεί να 

τραφεί µε χρήµατα 
(Greenpeace) 

 
 

Albert Einstein:«αν δεν µάθουµε να αλλάζουµε τον τρόπο που 
σκεφτόµαστε, δεν θα µπορέσουµε να λύνουµε τα προβλήµατα που 
δηµιουργούµε εξ αιτίας του τρόπου που σκεφτόµαστε» 
 

 


