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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε ελληνικές έρευνες έχουν καταγραφεί προβλήματα και εμπόδια που συναντούν οι 

εκπαιδευτικοί στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ωστόσο 

δεν έχουν ερευνηθεί οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Την ίδια στιγμή, δύο σύγχρονες 

προσεγγίσεις στην ΠΕ, η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση (Place-based Education) και η 

Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Urban Environmental Education), δεν είναι ακόμη 

γνωστές στη χώρα μας. H βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση αξιοποιεί το τοπικό περιβάλλον 

και την τοπική κοινότητα για τη διδασκαλία και μάθηση, με σκοπό τη συναισθηματική 

σύνδεση των μαθητών με τον τόπο, πράγμα που ενδέχεται να συμβάλλει στη διάθεσή τους να 

τον διατηρήσουν ή να τον βελτιώσουν.  Σημαντικά στοιχεία στην προσέγγιση αυτή είναι η 

έννοια της αντίληψης του τόπου (sense of place), της σύνδεσης με τον τόπο (place attachment) 

και του νοήματος του τόπου (place meaning). Η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η 

ΠΕ  η οποία υλοποιείται στις πόλεις, όπου ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, άρα και μαθητές, 

σήμερα.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί πώς, εκπαιδευτικοί Α/θμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία στην ΠΕ, ξεπερνούν τα προβλήματα στην ΠΕ, καθώς και αν 

υλοποιούν προγράμματα για τον τόπο και την πόλη. Πρόκειται για ποιοτική έρευνα με 

δομημένη συνέντευξη με σκόπιμο δείγμα δέκα εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης. Οι 

ερωτήσεις σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες της έρευνας και αφορούσαν τέσσερις άξονες: 

α) τη σχέση των εκπαιδευτικών με την ΠΕ, β) εάν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν 

αναφερθεί σε προηγούμενες έρευνες και πώς τα επιλύουν, γ) τη σχέση τους με τον τόπο του 

σχολείου και δ) τη θεματολογία των προγραμμάτων που υλοποιούν. Στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών έγινε θεματική ανάλυση.  

Για τις ανάγκες της έρευνας έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση ερευνών σε 

εκπαιδευτικούς στη χώρα μας, που είχαν ως αντικείμενο την καταγραφή προβλημάτων στην 

υλοποίηση της ΠΕ στην Α/θμια Εκπαίδευση. Έτσι, βρέθηκαν δώδεκα ερευνητικές εργασίες 

που αναφέρονταν στο θέμα αυτό. 

Ως προς την εμπειρία των εκπαιδευτικών στην ΠΕ, το δείγμα αποτελούνταν από 

εκπαιδευτικούς με μεγάλη εμπειρία (πάνω από 20 χρόνια), ενδιάμεση (10-20 χρόνια) και μικρή 

εμπειρία (λιγότερα από 10 χρόνια). Ως προς το φύλο, το δείγμα μας αποτελούνταν από έξι 
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άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Όσον αφορά τον τόπο του σχολείου, επτά εκπαιδευτικοί 

εργάζονται σε αστικά σχολεία, ενώ τρεις εκπαιδευτικοί σε αγροτικά σχολεία.  

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της έρευνάς μας. Αρχικά, οι 

εκπαιδευτικοί βρίσκουν λύσεις και ξεπερνούν τα προβλήματα στην ΠΕ. Σχετικά με το κόστος 

των προγραμμάτων και την κάλυψή του, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών συσχετίστηκαν με 

τον τύπο ΠΕ που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την ταξινόμηση που έχουν κάνει οι 

Κορφιάτης & Παρασκευόπουλος. Έτσι, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του θετικιστικού 

μοντέλου ΠΕ διαθέτουν τα μεγαλύτερα ποσά για την υλοποίηση των προγραμμάτων (1000 

ευρώ), όμως έχουν σύνθετες και πολύπλοκες στρατηγικές για την εξεύρεσή τους. Οι 

εκπαιδευτικοί του ερμηνευτικού μοντέλου διαθέτουν ενδιάμεσα ποσά για τα προγράμματα 

(100-250 ευρώ), τα οποία ανευρίσκουν από φορείς της κοινότητας, τοπικές εθελοντικές 

ομάδες, το σύλλογο γονέων ή βάζοντας οι ίδιοι χρήματα. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του 

κριτικού μοντέλου ΠΕ, αυτοί χρειάζονται πολύ λίγα χρήματα για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων τους (0-20 ευρώ). Τόσο η γραφειοκρατία όσο και τα ατυχήματα, που μπορεί να 

συμβούν στη διάρκεια ενός προγράμματος ΠΕ, δεν αποτέλεσαν για τους εκπαιδευτικούς 

αυτούς προβλήματα.  

Ως προς τη θεματολογία των προγραμμάτων για τον τόπο (βασισμένη στον τόπο 

εκπαίδευση), έγινε κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών αυτών σε τοπικά 

και παγκόσμια προγράμματα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έκαναν κάποια προγράμματα για τον τόπο, 

όπως το βελανιδοδάσος του χωριού, τα φυτά και τα ζώα του χωριού, οι σχολικοί κήποι 

βοτάνων της Κρήτης, το φυσικό περιβάλλον του τόπου. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις αυτές 

έγινε προσπάθεια να συσχετιστούν με τη σύνδεση των εκπαιδευτικών με τον τόπο του 

σχολείου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν κάποια σύνδεση με τον τόπο του σχολείου (place 

attachment). Όμως οι εκπαιδευτικοί που είχαν ισχυρή σύνδεση με τον τόπο, υλοποίησαν πιο 

εξειδικευμένα θέματα για τον τόπο. 

Όσον αφορά τα προγράμματα για την πόλη (Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), 

κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς της έρευνάς μας, οι οποίοι εργάζονται σε αστικά σχολεία, 

υλοποιούν προγράμματα για την πόλη, όπως ο σχολικός κήπος, το πάρκο της γειτονιάς, η 

άνυδρη καλλιέργεια σε αστικό περιβάλλον, το φαράγγι του σχολείου. Ωστόσο, παρόλο που οι 

ίδιοι αναγνωρίζουν στοιχεία φύσης στο αστικό περιβάλλον, δεν υλοποιούν προγράμματα για 

αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η απουσία της θάλασσας ως θέμα ΠΕ σε μία πόλη 

παραθαλάσσια. 
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SUMMARY 

In Greek research, problems and obstacles encountered by teachers in the 

implementation of Environmental Education programs have been documented, however 

solutions to address these problems have not  been documented yet. At the same time, two new 

approaches to Environmental Education, Place-based Education and Urban Environmental 

Education, aren’t acknowledged in our country yet. Place-based Education is the process of 

using the local environment and community in teaching and learning, with the aim of 

developing students’ emotional bond to place, which may encourage them to preserve or 

improve their place. Important elements in this approach are the concepts of the sense of place, 

the place attachment and the place meaning. Urban Environmental Education is any 

Environmental Education that occurs in cities, where the most people, and students as well, live 

nowadays.  

The purpose of this research was to investigate how primary school teachers, with 

experience in Environmental Education, overcome problems in Environmental Education, and 

whether they implement programs for the local environment and the city. This is a qualitative 

research with structured interviews with a deliberate sample of ten teachers. The questions were 

designed specifically for the purposes of the research and concerned four axes: a) teachers’ 

relationship with Environmental Education, b) whether they overcome the problems in 

Environmental Education and how they solve them c) the teachers’ place attachment (the place 

of school) and d) the thematology of the environmental programs they implement. We used 

thematic analysis for the teachers’ replies. 

For the needs of this research, a literature research was carried out for teachers in our 

country. The purpose of the research papers we found was to record problems in the 

implementation of Environmental Education in primary school education. Thus, twelve 

research papers were found to address this issue. Regarding the teachers’ experience in 

Environmental Education, the sample was consisted of highly experienced teachers (over 20 

years), intermediate (10-20 years) and little experience (less than ten years). As far as the sex is 

concerned, our sample was consisted of six males and four females. Regarding the place of the 

school, seven teachers are working in urban schools, while three teachers in rural schools.  

Some indicative results of our research are below. Firstly, the teachers find solutions 

and overcome the problems in Environmental Education. Regarding the cost of the programs 



 
 

14 
 

and its coverage, the teachers’ answers were associated with the type of Environmental 

Education they implement, according to the classification that has been done by Korfiatis & 

Paraskevopoulos. Hence, it seems that the teachers of the positivist model of Environmental 

Education spend the largest amounts of money to implement the programs (1000 €), but they 

have complex strategies to find this money. Teachers of the interpretative model spend 

intermediate amounts of money for programs (100-250 €), which are found by the community, 

the local voluntary groups, the parents or they put money themselves. Teachers of the critical 

model need a little money to implement their programs (0-20 €). Both bureaucracy and 

accidents, that can happen during a program, have not been problems for these teachers.  

As far as the thematology of the programs for the place (Place-based Education),  the 

programs, that these teachers have implemented, were categorized into local and global 

programs. All the teachers have done some programs for the place, such as the acorn forest of 

the village, the plants and the animals of the village, the herbal gardens of Crete, the natural 

environment of the place. These responses were then attempted to be related to the teachers’ 

place attachment (place of the school). All the teachers had a place attachment. However, the 

teachers who had a strong place attachment implemented more specialized thematology for the 

place. 

Regarding the programs for the city (Urban Environmental Education),  some teachers, 

who are working in urban schools, are implementing programs for the city, such as school 

gardens, the neighborhood park, an arid cultivation in urban environment , the canyon of the 

school. However although teachers recognize ecological elements in the urban environment, 

they do not implement programs for them. A typical example is the absence of the sea as a 

thematic of Environmental Education in a seaside city. 

Keywords: Environmental Education, problems-solutions, Place-based Education, Urban 

Environmental Education, place attachment, ecological place meaning, primary school 

teachers, interview 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η παρούσα ερευνητική εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε δείγμα εκπαιδευτικών από το νομό Ρεθύμνου, που έχουν εμπειρία σε 

προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια: την εισαγωγή, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τη συζήτηση. 

Στην εισαγωγή κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθεί η σχετική βιβλιογραφία, 

προκειμένου να γίνει ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο θέμα και στη γνωστική 

περιοχή που αναφέρεται η ερευνητική εργασία. Αρχικά, παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γενικά και στην Ελλάδα, για τη θεματολογία των 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων και τις τρεις προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται η βιβλιογραφία αναφορικά με τα προβλήματα που οι εκπαιδευτικοί 

Α/θμιας συναντούν κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς 

επίσης και τις νέες τάσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την βασισμένη στον τόπο 

εκπαίδευση και την Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκαν η 

αντίληψη για τον τόπο, η σύνδεση με τον τόπο, καθώς και το οικολογικό νόημα του τόπου.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, τη μεθοδολογία, παρουσιάζονται, αρχικά, ο σκοπός, τα 

ερευνητικά ερωτήματα και η σημασία της έρευνας. Παράλληλα, στο κεφάλαιο αυτό, 

καταγράφονται η μεθοδολογία της έρευνας, περιγράφεται το ερευνητικό εργαλείο (δομημένη 

συνέντευξη), τα στάδια και το δείγμα της έρευνας, καθώς επίσης και η διαδικασία ανάλυσης 

των δεδομένων.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας. Παρατίθενται τα 

αποτελέσματα αναφορικά το πώς οι εκπαιδευτικοί ξεπερνούν τα προβλήματα στην 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τα προγράμματα για τον τόπο που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί 

καθώς και τη σύνδεση και σχέση των εκπαιδευτικών με τον τόπο που βρίσκεται το σχολείο. 

Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα δεδομένα της έρευνας αναφορικά με την Αστική 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τα οικολογικά στοιχεία και τα περιβαλλοντικά προβλήματα  που 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναγνωρίζουν στο αστικό περιβάλλον. 
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Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, τη συζήτηση, γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα καθώς επίσης και προτάσεις. Τέλος, δίνονται 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

1.1.1 Η αρχή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ορισμοί, στόχοι και χαρακτηριστικά 

Ο όρος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», που προέκυψε από τη συνένωση των εννοιών 

«περιβάλλον» και  «εκπαίδευση», δεν εμφανίζεται πριν από τα μέσα της δεκαετίας του ’60. Η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) χρησιμοποιήθηκε ως όρος που περιγράφει την 

αναγκαιότητα για την εκπαίδευση των ανθρώπων σε περιβαλλοντικά θέματα θεωρώντας ότι 

είναι η διαδικασία παροχής γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων, αναγνώρισης αξιών και 

διαμόρφωσης ή αλλαγής στάσεων, προκειμένου να κατανοηθεί η αλληλεξαρτώμενη σχέση του 

ανθρώπου με τη φύση (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000).  

Η έννοια και ο ορισμός της ΠΕ είναι δύσκολο να καθοριστούν. Αυτό συμβαίνει, ίσως, γιατί 

είναι δύσκολος ο ακριβής προσδιορισμός της πολυσύνθετης έννοιας του περιβάλλοντος. Ένας 

πρώτος ορισμός της ΠΕ δόθηκε από την οργάνωση International Union for the Conservation of 

Nature, το 1970, και ήταν ο εξής: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία αναγνώρισης 

αξιών και διασαφήνισης εννοιών, ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την 

κατανόηση και εκτίμηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού 

περιβάλλοντος. Απαιτεί πρακτική ενασχόληση με τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός 

κώδικα συμπεριφοράς για θέματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος» 

(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2006). 

Ο πλέον αποδεκτός και ταυτόχρονα διαδεδομένος ορισμός της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης θεωρείται αυτός που δόθηκε από την Unesco το 1977, στην Τιφλίδα της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό: «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» (Καλαϊτζίδης & 

Ουζούνης, 2000). 
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Οι Hungerford, Peyton & Wike (1980), ερευνητές στο χώρο της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης από τη δεκαετία του ’70, την όρισαν ως εξής: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι 

η διαδικασία που θα βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και πάνω 

από όλα να γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι να έχουν διάθεση να εργαστούν ατομικά και 

συλλογικά, για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας 

ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος» (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000). 

   Η κατανόηση των στόχων της ΠΕ είναι ένας τρόπος για να απαντήσει κανείς στα 

ερωτήματα «τι είναι η ΠΕ», να κατανοήσει «ποια είναι η φύση της» και «ποιες οι 

ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλες μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες δε θεωρούνται 

περιβαλλοντικές» (Φλογαΐτη, 1993). Σύμφωνα με την Unesco, βασικός σκοπός της ΠΕ είναι 

«Να αναπτύξει έναν παγκόσμιο πληθυσμό που θα έχει επίγνωση και ενδιαφέρον για το 

περιβάλλον και τα προβλήματά του και ο οποίος θα έχει τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις, τα 

κίνητρα και την αφοσίωση, ώστε να εργαστεί ατομικά και συλλογικά προς την κατεύθυνση της 

επίλυσης των παρόντων προβλημάτων, καθώς και την παρεμπόδιση δημιουργίας νέων» 

(Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000).  

Στη «Χάρτα του Βελιγραδίου» διατυπώθηκαν οι σκοποί και στόχοι της ΠΕ. Σύμφωνα με 

αυτούς, η ΠΕ πρέπει να στοχεύει να βοηθήσει άτομα και κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν: 

➢ Συνειδητοποίηση, επίγνωση και ευαισθησία σχετικά με το συνολικό περιβάλλον και τα 

συνδεόμενα με αυτό προβλήματα. 

➢ Γνώση για το συνολικό περιβάλλον και τα προβλήματα που συνδέονται με την 

υποβάθμισή του. 

➢ Στάσεις, αξίες, συναισθήματα και ενδιαφέρον για το περιβάλλον, καθώς επίσης και 

κίνητρα για ενεργό συμμετοχή στην προστασία και βελτίωσή του. 

➢ Ικανότητες και δεξιότητες για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

➢ Ικανότητες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μέτρων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε σχέση με την οικολογική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική, 

αισθητική και εκπαιδευτική τους διάσταση.  

➢ Αίσθηση υπευθυνότητας και συμμετοχής σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 

ώστε να εξασφαλίσει την κατάλληλη δράση για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.  

Η διεθνής κοινότητα έχει αποδώσει στην ΠΕ ένα σύνολο χαρακτηριστικών μέσω των 

οποίων αποσαφηνίζεται η συγκεκριμένη έννοια και τα οποία αντιστοιχούν στους στόχους που 
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αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται άμεσα με το σχεδιασμό και τη 

δομή του περιεχομένου της, με τις εννοιολογικές προσεγγίσεις και με τις εκπαιδευτικές 

στρατηγικές που θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ΠΕ και 

να περάσει από τη θεωρία στην πράξη (Φλογαΐτη, 1993).  

Σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (1993), στα πρακτικά της διάσκεψης της Τιφλίδας 

καθορίστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ, τα οποία τη διακρίνουν από κάθε άλλη 

μορφή εκπαίδευσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

➢ Η ΠΕ προσανατολίζεται στη λύση προβλημάτων. Ένα από τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά της ΠΕ είναι το γεγονός ότι εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων. Η 

ΠΕ παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν τόσο στο κοντινό τους περιβάλλον (π.χ 

τοπική ρύπανση, διαχείριση φυσικών πόρων) όσο και στη Βιόσφαιρα (π.χ φαινόμενο 

θερμοκηπίου, αποδάσωση), να εντοπίσουν τις κύριες αιτίες των προβλημάτων αυτών 

και να ανακαλύψουν στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην λύση τους. Ακόμη, δίνει στα 

άτομα το έναυσμα να δραστηριοποιηθούν, να σχεδιάσουν δράσεις και στρατηγικές για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.  

➢ Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας. Η προσέγγιση του περιβάλλοντος και των 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων δεν μπορεί να είναι παρά μόνο διεπιστημονική τόσο 

σε εννοιολογικό όσο και σε μεθοδολογικό επίπεδο. Η ΠΕ δεν μπορεί να ανήκει σε 

κανένα επιστημονικό κλάδο ούτε ως περιεχόμενο ούτε ως διαδικασία. Για να 

κατανοηθεί και να εξηγηθεί ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα χρειάζεται να αντληθούν 

στοιχεία από διάφορες επιστημονικές περιοχές. Έτσι, δημιουργείται ένα νέο πεδίο 

γνώσης που συμβάλλει στην κατανόηση μιας πολύπλοκης πραγματικότητας. Άρα, η ΠΕ 

συγκροτείται μέσα από τον επαναπροσδιορισμό και την αναδιάρθρωση διαφορετικών 

επιστημονικών κλάδων και εκπαιδευτικών διαδικασιών με τρόπο ώστε να επιτρέπουν 

την ολόπλευρη και ολιστική αντίληψη του περιβάλλοντος και τη δράση στο κοινωνικό 

πεδίο. 

➢ Η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην κοινωνία ή το άνοιγμα του σχολείου στη ζωή. 

Προκειμένου η ΠΕ να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι απαραίτητο να 

περιλαμβάνει μελέτη περιβαλλόντων και περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν άμεση 

σχέση με τον εκπαιδευόμενο, δηλαδή προβλήματα που εμφανίζονται στην 

καθημερινότητά του και στην κοινωνία στην οποία ο ίδιος είναι μέλος. Με τον τρόπο 
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αυτό, θα αποκτήσει ισχυρά κίνητρα προκειμένου να συμμετέχει σε δραστηριότητες για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής του. 

Επίσης, είναι σε θέση να αντιληφθεί, μέσα από την αλληλεξάρτηση των οικολογικών, 

κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων του πλανήτη, ότι τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πιο μακρινές περιοχές αφορούν και τον ίδιο.  

➢ Ο διαρκής χαρακτήρας. Η συνεχής και αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, καθώς και οι 

κοινωνικοπολιτισμικές μεταβολές, επιταχύνουν ολοένα τις αλλαγές που ο άνθρωπος 

επιφέρει στο περιβάλλον και δημιουργούν παράλληλα νέες προβληματικές. Είναι η 

πρώτη φορά ίσως, που κατά τη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής, οι γνώσεις, οι αξίες, τα 

ήθη, η τεχνολογία και το ίδιο το περιβάλλον διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους. Για το λόγο 

αυτό, η ΠΕ θα πρέπει να ενσωματώνει και να συνδυάζει τις αλλαγές αυτές και να είναι 

διαρκής σε δύο επίπεδα. Από τη μία μεριά, θα πρέπει να αναδιαμορφώνει τις 

κατευθύνσεις, τις μεθόδους και το περιεχόμενό της, ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

προβλήματα της εκάστοτε πραγματικότητας. Από την άλλη μεριά, οφείλει να 

εξασφαλίζει τη δια βίου εκπαίδευση των ατόμων, ενεργοποιώντας όλες τις τυπικές και 

μη εκπαιδευτικές δομές. Έτσι, η ΠΕ θα επιτυγχάνει την πρόληψη μελλοντικών 

προβληματικών καταστάσεων που απειλούν την ποιότητα του περιβάλλοντος και της 

ζωής.  

 

1.1.2 Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Η έννοια της αειφορίας εμφανίζεται στο περιβαλλοντικό τοπίο τη δεκαετία του ’80, ως 

αποτέλεσμα της ιδεολογικής ζύμωσης για τον επαναπροσδιορισμό της ανάπτυξης και για τη 

συνακόλουθη επίλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η έννοια της 

Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίστηκε το 1987 από την έκθεση Bruntland ως «το είδος της 

ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα 

των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». Η ΠΕ ως οργανικό κομμάτι 

της περιβαλλοντικής διεκδίκησης έχει θεμελιωθεί στο πλαίσιο της προβληματικής η οποία 

κυοφόρησε, διατύπωσε και προώθησε την έννοια της αειφορίας (Φλογαΐτη, 2011).  

Οι Καλαϊτζίδης & Ουζούνης (2000) αναφέρουν ότι από το 1980 ο όρος ΠΕ αρχίζει να 

θεωρείται συνώνυμος με την «Εκπαίδευση για την Αειφορία» ή «Εκπαίδευση για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη», ως ανταπόκριση στο Διεθνές συνέδριο της Unesco, για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη , το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992.  Στη δεκαετία του ’90 
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και κυρίως με το γύρισμα του αιώνα, η έννοια που προσδιορίζει την ΠΕ είναι η αειφορία. Η 

αειφορία προβάλλει ως μια έννοια γενικότερη του περιβάλλοντος, καθώς ενσωματώνει 

ταυτόχρονα το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική.  

Ήδη στη Χάρτα του Βελιγραδίου και στα κείμενα της Τιφλίδας παρουσιάστηκαν τα 

βασικά στοιχεία της ρητορικής γύρω από την οποία συγκροτήθηκε η έννοια της αειφορίας, ενώ 

μετά τη διάσκεψη στο Ρίο, η ΠΕ έγινε πλέον άρρηκτα δεμένη με την αειφορία. Επιπλέον, 

καινούριοι όροι εμφανίζονται δημιουργώντας προβληματισμούς για το μέλλον της ΠΕ: 

«εκπαίδευση για ένα αειφόρο μέλλον», «εκπαίδευση για έναν αειφόρο τρόπο ζωής» κτλ. Η 

διάσκεψη κορυφής για την «Αειφόρο ανάπτυξη» συνήλθε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 και 

στο σχέδιο εφαρμογής της διατυπώθηκε σύσταση προς τον ΟΗΕ να αφιερώσει τη δεκαετία 

2005-2014 στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Έτσι, η Unesco ανέλαβε να 

οργανώσει και να υλοποιήσει τη δεκαετία για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία ξεκίνησε 

επίσημα το Μάρτιο του 2005 και με το ξεκίνημά της άρχισαν να οργανώνονται πλήθος 

δραστηριοτήτων σχετικά με την ΕΑΑ στα σχολεία.   

Όπως επισημαίνει η Φλογαϊτη (2011) η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέσο για την 

επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα των 

μελλοντικών πολιτών και ηγετών να βρίσκουν λύσεις και νέες οδούς που να οδηγούν σε ένα 

καλύτερο και πιο αειφόρο μέλλον. Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ορίστηκε ως 

εξής: «Η Εκπαίδευση για τη Αειφόρο Ανάπτυξη είναι μία δια βίου μαθησιακή διαδικασία που 

οδηγεί στη δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών, που έχουν τις δημιουργικές 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επιστημονική και κοινωνική κατάρτιση και αφοσίωση στη 

συμμετοχή τους σε υπεύθυνες ατομικές και ομαδικές δράσεις. Αυτές οι δράσεις θα βοηθήσουν να 

εξασφαλιστεί ένα μέλλον με υγιές περιβάλλον και οικονομική ευημερία». Η Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελεί εκπαίδευση αλλαγής, εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε μια 

κοινωνική αναδιαμόρφωση με γνώμονα τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Για την επίτευξη 

της αειφόρου κοινωνίας, οι αλλαγές ξεκινούν μέσα από το σχολείο και καλύπτουν την 

ανάπτυξη της πολιτικής της σχολικής μονάδας, την υλοποίηση των αναλυτικών 

προγραμμάτων, τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, την οργάνωση και διοίκηση του 

σχολείου και την αξιολόγηση. Οι δράσεις επεκτείνονται και στην τοπική κοινότητα 

διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αφύπνιση του 

κοινού για ένα αειφόρο μέλλον. 

 

Η είσοδος της έννοιας της αειφορίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έγινε 

ουσιαστικά το 2005. Στα πλαίσια της δεκαετίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2005-2014), το 
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Υπουργείο Παιδείας, συμβαδίζοντας με τους στόχους της UNESCO, διαμόρφωσε δράσεις, οι 

οποίες αφενός στόχευαν στο να καλλιεργήσουν στους μαθητές στάσεις που χαρακτηρίζουν τον 

ενεργό πολίτη και αφετέρου προωθούσαν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, μέσω της 

από κοινού υλοποίησης δράσεων με κοινωνικούς φορείς με στόχο την αειφόρο εξέλιξη του 

πλανήτη (Σωτηράκου, 2005).  

 

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι στην εγκύκλιο για το σχολικό έτος 2016-17,  η ΠΕ 

ονομάζεται,  πλέον ως Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αναφέρεται το εξής: «Η 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) ενδυναμώνει τους μαθητές να λάβουν συνειδητές 

αποφάσεις και υπεύθυνη δράση για την περιβαλλοντική ακεραιότητα, την οικονομική 

βιωσιμότητα και μια δίκαιη κοινωνία για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενιές σεβόμενοι την 

πολιτισμική ποικιλότητα. Είναι μια διαρκής εκπαίδευση και αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο 

ποιότητας στην εκπαίδευση. Η ΕΑΑ είναι ολιστική και μετασχηματιστική εκπαίδευση η οποία 

αφορά το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και το μαθησιακό περιβάλλον. Επιτυγχάνει το σκοπό της 

μέσα από το μετασχηματισμό της κοινωνίας» (170596/ΓΔ4/2016).  

1.1.3 Η αρχή της ΠΕ στην Ελλάδα και η ΠΕ στη χώρα μας σήμερα 

Οι Καλαϊτζίδης & Ουζούνης (2000) μιλούν για την επίσημη ένταξη της ΠΕ  στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, αναφέροντας ότι  η ουσιαστική είσοδος και θεσμοθέτηση 

της ΠΕ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1990 με το νόμο 1892/31-7-90, πρώτα στη 

δευτεροβάθμια.  Σύμφωνα με το νόμο αυτό «σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 

του, να ευαισθητοποιηθούν για το προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να 

δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια 

αντιμετώπισής τους». Με τον ίδιο νόμο προβλεπόταν και ο θεσμός του Υπεύθυνου ΠΕ κατά 

νομό, καθώς και η δημιουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), που σκοπό 

είχαν την παροχή βοήθειας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το 

πρώτο ΚΠΕ ιδρύθηκε στην Κλειτορία Αχαΐας το 1993. Διορίστηκαν Υπεύθυνοι ΠΕ, ένας για 

την πρωτοβάθμια και ένας για τη δευτεροβάθμια σε κάθε νομό, με αρμοδιότητες την 

προώθηση και το συντονισμό δραστηριοτήτων ΠΕ στα σχολεία της περιοχής (Καλαϊτζίδης & 

Ουζούνης, 2000∙ Κούσουλας, 2000). Τον Οκτώβριο του 1999 έγινε στην Αθήνα το 1ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο για την ΠΕ, οργανωμένο από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για 

την ΠΕ (Π.Ε.ΕΚ.ΠΕ) με θέμα «Η αξιολόγηση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».  
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Οι Καλαϊτζίδης και Ουζούνης (2000) επιχείρησαν να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά 

της  ΠΕ στην Ελλάδα. Ως χαρακτηριστικό των προγραμμάτων ΠΕ στην Ελλάδα, εντόπισαν το 

γεγονός ότι η ΠΕ είναι προαιρετική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. 

Επίσης, κατέγραψαν την περιθωριακότητα της ΠΕ, καθώς δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος 

υλοποίησής της στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η ΠΕ να γίνεται μια περιθωριακή 

δραστηριότητα και να υλοποιείται τα Σαββατοκύριακα, τα απογεύματα ή ακόμα και τα 

διαλλείματα. Μάλιστα, το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν ξεπερνά το 8% και το αντίστοιχο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών αγγίζει το μόλις το 5%. Το γεγονός ότι η ΠΕ στην Ελλάδα δεν αξιολογείται 

αποτελεί επίσης ένα μείζον ζήτημα το οποίο εντόπισαν οι παραπάνω συγγραφείς. Παράλληλα, 

διαπίστωσαν ασάφεια της ΠΕ ως προς τη θεματολογία και τη μεθοδολογία. Όσον αφορά τη 

θεματολογία της ΠΕ, στη χώρα μας υπάρχουν ορισμένες απόψεις σύμφωνα με τις οποίες 

οποιοδήποτε θέμα της σύγχρονης ζωής, είτε αποτελεί πρόβλημα είτε όχι, εμπίπτει στο 

αντικείμενο της ΠΕ, με αποτέλεσμα συχνά να εντάσσονται στο αντικείμενο της ΠΕ γενικότερα 

προβλήματα όπως ο ρατσισμός ή τα ναρκωτικά. Τέλος, ως προς τη μεθοδολογία, διαπιστώθηκε 

ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη μέθοδο project, 

αδιαφορώντας για το διεπιστημονικό χαρακτήρα της ΠΕ.  

Τα τελευταία χρόνια, η ΠΕ πραγματοποιείται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εντός 

ωρολογίου προγράμματος, σε αντίθεση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα 

περιβαλλοντικά προγράμματα προβλέπεται να υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων 

(167127/Γ7/2014, 178852/ΓΔ4/2015, 170596/ΓΔ4/2016). Στις τάξεις Α΄- Δ΄ Δημοτικού, η 

υλοποίηση των προγραμμάτων είναι δυνατό να γίνει τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, καθώς στις 

τάξεις αυτές προβλέπεται διακριτός χρόνος για την Ευέλικτη Ζώνη, όπως επίσης και στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σε συμφωνία με τους στόχους του 

Προγράμματος Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων 

ή συνδυάζοντας περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να διερευνηθούν 

όλες οι πτυχές ενός περιβαλλοντικού προγράμματος.  Όσον αφορά τις τάξεις Ε΄- ΣΤ΄ 

Δημοτικού, σύμφωνα με την εγκύκλιο για την σχολική περίοδο 2016-17, τα προγράμματα ΠΕ 

είναι δυνατό να υλοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων 

(170596/ΓΔ4/2016). 

 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι η Ευέλικτη Ζώνη εφαρμόστηκε 

πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο τη σχολική περίοδο 2001-2002 και εισήγαγε καινοτόμες 
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δράσεις στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες οργανώνονταν με βάση τη 

διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Σκοπός της Ευέλικτης Ζώνης είναι να εξασφαλίσει στον 

εκπαιδευτικό το θεσμικό και χρονικό πλαίσιο να μελετήσει η τάξη του, θέματα που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές, ακολουθώντας τρόπους που δεν είναι εύκολο να 

εφαρμόσει στο συμβατικό πρόγραμμα και, ως εκ’ τούτου ήταν δυνατό να στεγάσει μια σειρά 

από δραστηριότητες στα πλαίσια υλοποίησης ενός προγράμματος ΠΕ (Γούπου, 2006). Παρόλ’ 

αυτά, σύμφωνα με τη εγκύκλιο για τη σχολική περίοδο 2016-17, όπου και εκπονήθηκε η 

παρούσα έρευνα, η  Ευέλικτη Ζώνη, στο νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου 

Δημοτικού Σχολείου μειώθηκε στις τάξεις Α΄ και Β΄ από 4 σε 3 ώρες, στις Γ΄ και Δ΄ από 3 

ώρες σε 2, ενώ στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ καταργήθηκε (170596/ΓΔ4/2016).  

 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους, κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να υλοποιήσει έως 

δύο προγράμματα, εκ’ των οποίων μόνο στο ένα ως συντονιστής/τρια. Όσον αφορά τους 

μαθητές, αυτοί μπορούν να συμμετέχουν ως και σε δύο προγράμματα. Η μαθητοκεντρική 

διαδικασία, η συνεργατική, βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση καθώς και η διεπιστημονική 

και διαθεματική προσέγγιση είναι μερικές από τις αρχές  που προτείνονται από το υπουργείο 

και καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν στα προγράμματα ΠΕ που υλοποιούν. Αξίζει, 

να σημειωθεί ότι για τα σχολικά έτη 2014-2017 δεν προβλέπονταν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών στα πλαίσια 

των προγραμμάτων ΠΕ, όπως προβλέπονταν τα προηγούμενα χρόνια (167127/Γ7/2014, 

178852/ΓΔ4/2015, 170596/ΓΔ4/2016).  

 

1.1.4 Η θεματολογία των προγραμμάτων ΠΕ 

 

Στη σύνοδο κορυφής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 

1992, που αναφέρθηκε ήδη, οι βασικοί άξονες που προτάθηκαν για τη θεματολογία των 

προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι παρακάτω άξονες: 

-  Κλιματικές αλλαγές και προστασία της ατμόσφαιρας. 

-  Ο αέρας (η ρύπανση του αέρα στις πόλεις κ.τ.λ.). 

-  Το νερό (η ρύπανση και η εξάντληση των επιφανειακών και υπογείων νερών). 

-  Το έδαφος (η ερημοποίηση, η διάβρωση κ.τ.λ.). 

- Η ενέργεια (η εξάντληση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η υπερεκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων κ. τ. λ.). 

-  Τα δάση ( η προστασία και η αειφόρος διαχείριση των δασών κ.τ.λ.). 
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-  Βιοποικιλότητα / εξαφάνιση των ειδών. 

-  Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων. 

- Ανθρώπινες δραστηριότητες (οι δομημένοι χώροι και οι λειτουργίες που επιτελούνται σε 

αυτούς, στο αστικό και περιαστικό πράσινο). 

-Ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή οι κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του αναπτυξιακού και 

περιβαλλοντικού προβλήματος, η ισότητα των φύλων, οι ανθρώπινες αξίες, τα προβλήματα 

μειονοτήτων κ.ά. 

 

Στη χώρα μας η θεματολογία των προγραμμάτων ορίστηκε το 1992 ως εξής: Δομή και 

λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος: Αβιοτικά στοιχεία, Χλωρίδα-Πανίδα, 

Αλληλεπιδράσεις των οργανισμών με το περιβάλλον τους και μεταξύ τους, Παραγωγοί, 

καταναλωτές, Αποικοδομητές, Ροή ενέργειας, τροφικά πλέγματα, χερσαία υδάτινα συστήματα, 

υγρότοποι, δάση, προστατευόμενα είδη και περιοχές, ανθρωπογενές περιβάλλον, διαχείριση 

απορριμμάτων, ανακύκλωση, οικιστικά ζητήματα, πολεοδομία, αρχιτεκτονική, κυκλοφοριακό, 

αστικό και περιαστικό πράσινο, ήπιες μορφές ενέργειας, προσαρμογές, οικολογικές 

διαταραχές, ρύπανση αέρα, όξινη βροχή, τρύπα του όζοντος, ρύπανση των υδάτων, ειδικές 

περιπτώσεις ρύπανσης, αντιρρυπαντική τεχνολογία, εξάντληση φυσικών πόρων, ενεργειακά 

ζητήματα, φυσικές καταστροφές, εισαγωγές ξενικών ειδών, υπερβόσκηση, υπεραλίευση, 

φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα, βιοχημικά απόβλητα και οικιστικά λύματα, ιστορικά και 

πολιτιστικά στοιχεία σε σχέση με το περιβάλλον, περιβάλλον και τουρισμός, περιβάλλον και 

υγεία. Όπως αναφέρουν οι Καλαϊτζίδης και Ουζούνης (2000), σύμφωνα με την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας, τα θέματα που καλύπτει η ΠΕ και συνιστούν αντικείμενα των 

προγραμμάτων ΠΕ, αναφέρονται στα προβλήματα του άμεσου περιβάλλοντος των μαθητών τα 

οποία προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται στο κοινωνικό και φυσικό 

περιβάλλον. Ακόμη, στις περισσότερες εγκυκλίους αναφέρεται ότι η ΠΕ προσανατολίζεται 

στην έρευνα και λύση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος.  

 

Ανάλογα με την επιλογή που πραγματοποιείται ως προς τη θεματολογία και το 

περιεχόμενο διαμορφώνονται δύο τύποι ΠΕ (Ράπτης, 2000): α) η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

για το «ευρύ περιβάλλον» και β) η περιβαλλοντική εκπαίδευση για το περιβαλλοντικό ζήτημα. 

Στη πρώτη περίπτωση, τα προγράμματα της ΠΕ έχουν ευρεία θεματολογία και δεν αφορούν 

μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά το «ευρύ περιβάλλον». Δηλαδή στα προγράμματα της ΠΕ 

συμπεριλαμβάνονται θέματα που αφορούν και τον πολιτισμό, την ιστορία, την πολιτική, την 

οικονομία κ.ά. Στη δεύτερη περίπτωση, τα προγράμματα της ΠΕ έχουν θεματολογία που 
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αφορά μόνο το φυσικό περιβάλλον και το «περιβαλλοντικό ζήτημα», το οποίο έχει προκύψει 

από τις πιέσεις που ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στα οικοσυστήματα και στους φυσικούς 

πόρους. Οι Καλαϊτζίδης και Ουζούνης (2000) ορίζουν ως περιβαλλοντικό ζήτημα  τη 

δυσλειτουργία ή τις δυσλειτουργίες που δημιουργούνται σε κάποιο από τα συστήματα 

υποστήριξης της ζωής εξαιτίας της παρέμβασης του ανθρώπου. 

 

Μιας και αναφερθήκαμε παραπάνω στα περιβαλλοντικά ζητήματα και περιβαλλοντικά 

προβλήματα, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι Γεωργόπουλος et al. (2013) συνόψισαν τα 

παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία είναι: 

➢ Ρύπανση της ατμόσφαιρας: τρύπα του όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, όξινη βροχή, 

θερμή αστική νησίδα. 

➢ Ρύπανση νερού: προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση του νερού, λιπάσματα, ρύπανση 

ακτών κτλ. 

➢ Ρύπανση εδάφους: ερημοποίηση. 

➢ Παραγωγή τροφής: φυτοφάρμακα, χημικά όπλα. 

➢ Στερεά απόβλητα: προβλήματα με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 

Μία από τις κυριότερες περιβαλλοντικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη ήταν ο θεματικός προσανατολισμός των προγραμμάτων για τα έτη 2005-

2014. Συγκεκριμένα, τα σχολικά έτη της δεκαετίας 2005-2014 διαμορφώθηκαν με θεματικό 

περιβαλλοντικό περιεχόμενο ως εξής: 

• 2005-2006: Νερό-Γαλάζιος Πλανήτης 

• 2006-2007: Καταναλωτισμός και Περιβάλλον 

• 2007-2008: Δάσος -Πράσινος Πλανήτης 

• 2008-2009: Γεωργία, Διατροφή και Ποιότητα Ζωής 

• 209-2010: Ενέργεια-Ανανεώσιμες Πηγές και Τοπικές Κοινωνίες 

• 2010-2011: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• 2011-2012: Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες 

• 2012-2013: Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση 

• 2013-2014: Ενεργοί Πολίτες 

 

Ενδεικτικά στην εγκύκλιο για το σχολικό έτος 2016-17, όπου και εκπονήθηκε η 

συγκεκριμένη έρευνα, προτάθηκαν οι εξής θεματολογίες: 
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- Αειφόρο σχολείο-Αυλή: ανάπτυξη πρωτοβουλίας για την αναβάθμιση της ποιότητας 

των σχέσεων των μελών της σχολικής κοινότητας και του περιβάλλοντος στο σχολείο. 

- Αειφόρος κατοικία: σχεδιασμός κτιρίων, οικισμών, πόλεων μέσα στη φέρουσα 

ικανότητα του πλανήτη. 

- Ενεργειακό ζήτημα- Οικολογικό/ Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι: οι 

καθημερινές μας μετακινήσεις, οι μεταφορές, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας για 

θέρμανση-ψύξη. 

- Τοπικό περιβάλλον: γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, διαχείριση απορριμμάτων στη 

πόλη που ζω, προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του πρασίνου στο 

άμεσο περιβάλλον, δραστηριότητες και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την 

φέρουσα ικανότητα σε άλση, δάση, παραλίες, κλπ.  

- Ελεύθεροι χώροι: αξιοποίηση-διαμόρφωση-προστασία, παιδικές χαρές - χώροι άθλησης 

– ψυχαγωγίας, καταλληλότητα των χώρων ως προς την καθαριότητα, τα υλικά, την 

φροντίδα, την εθελοντική προσφορά στον έλεγχο και τη διατήρησή τους, υιοθέτηση και 

προστασία ενός άλσους, μιας παραλίας του τόπου μου. 

- Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου και αλλαγή χρήσεων γης. 

- Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον: γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, 

παραγωγή τροφής από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, παραδοσιακές τοπικές 

καλλιέργειες και η σχέση τους με την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.  

- Διαχείριση Φυσικών Πόρων : εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων,  δάση, 

αποδάσωση, διάβρωση εδαφών κτλ.  

- Η έννοια της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος: δομή και λειτουργία χερσαίων 

και υδατικών οικοσυστημάτων, απειλούμενα είδη κτλ. 

- Η έννοια της υποβάθμισης του περιβάλλοντος : ρύπανση του αέρα, φαινόμενο 

θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος, ρύπανση υδάτων, ρύπανση εδαφών, ραδιενεργός 

ρύπανση.  

- Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων. 

- Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι:  κλιματικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη 

παρέμβαση, περιβάλλον και πόλεμος. 

- Χώρος, Οργάνωση και Χρήση: αστικά περιβάλλοντα, αστική ανάπτυξη, χρήσεις, 

αστικό και περιαστικό πράσινο κλπ. 

- Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση: μονοπάτια- φυσικές 

διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες. 
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- Περιβάλλον και Ιστορία: τοπική ιστορία, ιστορία μετακινήσεων, φυσική ιστορία, 

ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων 

- Ποιότητα Ζωής : καταλληλότητα-επικινδυνότητα υλικών και κατασκευών , ασφάλεια 

στο σχολείο και στο σπίτι σε σχέση με τα αντικείμενα κτλ. 

- Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία: προβλήματα φτώχειας, αναλφαβητισμού, 

δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη & του παιδιού, κοινωνικός 

αποκλεισμός, ισότητα ευκαιριών, ισότητα φύλων, ρατσισμός, ξενοφοβία κ.ά. 

 

Μάλιστα στην εγκύκλιο του Υπουργείου για το σχολικό έτος 2016-17 (170596/ΓΔ4/2016), 

τονίζεται στις δράσεις οι παρεμβάσεις στο τοπικό περιβάλλον, η αναμόρφωση και υιοθεσία 

χώρων. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, ως τοπικό περιβάλλον ορίζεται το σπίτι, το 

σχολείο και η κοινότητα των μαθητών. Έτσι,  οι μαθητές καλούνται τόσο να γνωρίζουν το 

τοπικό περιβάλλον, όσο και να παρέμβουν ενεργά με σκοπό τη  βελτίωσή του.  

1.1.5 Προσεγγίσεις στην ΠΕ 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στην προσπάθειά της, η ΠΕ, να συγκροτήσει το δικό 

της εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο, διαμορφώθηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Οι 

απόψεις αυτές συνδέονται άμεσα με τη διττή της υπόσταση, δηλαδή την περιβαλλοντική και 

την εκπαιδευτική, που η καθεμιά τους είναι φορτισμένη με πληθώρα ιδεολογιών. Όσοι 

ασχολούνται σήμερα με την ΠΕ, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, γιατί όχι και μαθητές, 

μπορούμε να πούμε ότι ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη για το τι είναι Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Κάποιοι ερευνητές έχουν επιχειρήσει την 

ομαδοποίηση των διαφορετικών απόψεων, σχετικά με την ΠΕ, σε τρεις βασικές προσεγγίσεις: 

τη θετικιστική, την ερμηνευτική και την κριτική προσέγγιση (Παρασκευόπουλος & 

Κορφιάτης, 2003∙ Φλογαΐτη & Λιαράκου 2005).   

 Η θετικιστική προσέγγιση υποστηρίζει μια μορφή εκπαίδευσης όπου διατηρούνται οι 

υπάρχουσες και τυπικές δομές.  Προωθείται η γνώση σχετικά με το περιβάλλον, καθώς επίσης 

και μια τεχνοκρατική αντίληψη της φύσης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  Η 

περιβαλλοντική κρίση είναι δυνατό να ξεπεραστεί απλά και μόνο με την εφαρμογή 

τεχνολογικών λύσεων, χωρίς να μεταβληθεί η υπάρχουσα κοινωνικο-πολιτική τάξη 

πραγμάτων, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενημερωμένων και εκπαιδευμένων επαγγελματιών 

(Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003∙ Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2005). Ο εκπαιδευτικός 

θεωρείται ως μη αμφισβητούμενη αυθεντία, ενώ οι μαθητές έχουν τον ρόλο των παθητικών 
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δεκτών της γνώσης. Για το θετικιστικό πρότυπο, του οποίου βασικοί εκπρόσωποι είναι οι 

Hungerford και Volk,  τα προγράμματα ΠΕ πρέπει να στοχεύουν, να βοηθήσουν τους μαθητές, 

μέσα σε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο, να αποκτήσουν σημαντικές οικολογικές γνώσεις 

και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης και διερεύνησης περιβαλλοντικών θεμάτων. Η 

προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε για μεγάλο διάστημα στην ΠΕ, εξαιτίας ίσως του γεγονότος 

ότι το γνωστικό αντικείμενο της ΠΕ θεωρήθηκε ότι είναι πιο κοντά στις  φυσικές επιστήμες, οι 

οποίες κατά παράδοση εκφράστηκαν μέσω του θετικιστικού παραδείγματος (Καζταρίδου, 

2011∙ Γεωργόπουλος, 2014).  

 Από την άλλη μεριά, στην ερμηνευτική προσέγγιση στην ΠΕ, όπως αναφέρουν οι 

Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης (2003), ο μαθητής κατασκευάζει και αποδίδει νόημα ο ίδιος 

στον κόσμο μέσα στον οποίο ζει και δεν αποτελεί απλά το δέκτη πληροφοριών. Στο πλαίσιο 

αυτό, το περιβάλλον δεν θεωρείται μια αντικειμενική πραγματικότητα εξωτερική ως προς τους 

ανθρώπους, αλλά μια κοινωνική κατασκευή-αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού 

περιβάλλοντος. Το ερμηνευτικό πρότυπο δίνει έμφαση στη γνώση και δράση στο περιβάλλον 

και για το λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο να οργανώσει και να διευκολύνει την 

απόκτηση εμπειριών από τους μαθητές, κυρίως μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Ο μαθητής 

αποκτά γνώσεις μέσα από την περιβαλλοντική εμπειρία και το πρόγραμμα ΠΕ εστιάζει στην 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και 

περιβάλλοντος. Μέσα από το ερμηνευτικό πρότυπο είναι δυνατό να επιτευχθεί η ουσιαστική 

κατανόηση των οικολογικών συστημάτων, η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τη Γη, καθώς και η 

ενθάρρυνση αλλαγών στη συμπεριφορά, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ακολουθήσουν έναν πιο 

φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. Το ερμηνευτικό παράδειγμα, ουσιαστικά, είναι αυτό το 

οποίο προετοιμάζει τους μαθητές για τη ζωή και επομένως δεν μπορεί παρά να προκρίνει τη 

βιωματική εκπαίδευση ως μια από τις κομβικές της προσεγγίσεις (Γεωργόπουλος, 2014).  

 Όσον αφορά την κριτική προσέγγιση, σκοπός της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει τα 

άτομα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση την πραγματικότητα και να αναζητούν 

τρόπους δράσης για τη βελτίωσή της. Η κριτική περιβαλλοντική εκπαίδευση θεωρείται 

ουσιαστικά ως μια πολιτική δραστηριότητα που αφορά την ιδεολογική κριτική του 

συστήματος. Στην κριτική προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί είναι ισότιμοι συνεργάτες των 

μαθητών, ενώ οι μαθητές είναι παραγωγοί της γνώσης. Στην κριτική περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, στόχος του περιβαλλοντικού προγράμματος είναι η κοινωνική συνειδητοποίηση 
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και δράση για το περιβάλλον και ταυτόχρονα προωθούνται τρεις μορφές μάθησης: προτασιακή 

μάθηση (γνώση σχετικά με ιδέες, κατηγορηματικές προτάσεις και θεωρίες), πρακτική μάθηση 

(γνώση δεξιοτήτων) και βιωματική μάθηση (γνώση που δημιουργείται από τον ίδιο το μαθητή) 

(Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003).  

 Σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (1999), τα χαρακτηριστικά της ΠΕ που πρέπει να προωθήσουν 

οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της κριτικής προσέγγισης είναι:  

• Η μάθηση είναι ενεργός και εμπειρική.  

• Μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση να μάθουν οι μαθητές να σκέφτονται κριτικά.  

• Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν τον εαυτό τους, τη ζωή 

και το μέλλον τους.   

• Να αντιληφθούν οι μαθητές από πού πηγάζουν οι πεποιθήσεις και οι αξίες, πώς 

μεταβιβάζονται και ποια συμφέροντα στηρίζουν. 

• Να εθιστούν οι μαθητές σε δημοκρατικές διαδικασίες για να φτιάξουν μια νέα κοινωνική 

τάξη πραγμάτων.  

   Στην οπτική της κριτικής προσέγγισης, το σχολείο βρίσκεται σε μια συνεχή 

αλληλεπίδραση με την κοινωνία και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της. Η διάκριση 

των γνωστικών αντικειμένων είναι χαλαρή και η εκπαιδευτική πράξη συνδιαμορφώνεται από 

τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι γνώσεις δεν αποκτώνται μόνο με 

προσεγγίσεις εγκυκλοπαιδικού τύπου ή με την άμεση επαφή με το περιβάλλον αλλά μέσα από 

συλλογικές διαδικασίες κριτικής διερεύνησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Μέσα από την 

ισότιμη συνεργασία εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, επιδιώκεται η κοινωνική 

συνειδητοποίηση, η πολιτισμική κριτική και η δράση για το περιβάλλον, ενθαρρύνεται ο 

κριτικός στοχασμός και η θετική ανταπόκριση στο καινούριο και το εναλλακτικό (Φλογαΐτη & 

Λιαράκου, 2005∙ Καζταρίδου, 2011). Ο κοινωνικός μετασχηματισμός, καθώς και η αλλαγή στα 

περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν χαρακτηριστικά του πεδίου της κριτικής προσέγγισης 

(Γεωργόπουλος, 2014). Επιπλέον, το κριτικό αυτό πρότυπο ωθεί τους συμμετέχοντες να 

εισέλθουν σε μια πορεία διερεύνησης με στόχο να μεταμορφωθούν κάποιες πραγματικότητες. 

Βασικά, προωθεί την ανάλυση της κοινωνικής δυναμικής που διέπει τα περιβαλλοντικά θέματα 

και προβλήματα και προβαίνει στην ανάλυση των θέσεων, των προθέσεων, των επιχειρημάτων, 

των αξιών, των αποφάσεων και των δράσεων των πρωταγωνιστών σε μια δεδομένη 

κατάσταση. Διερευνά ερωτήματα όπως: Υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των όσων δηλώνονται 
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με τις δράσεις που αναλαμβάνονται; Ποιος και τι αποφασίζει; Για ποιον και γιατί;. Συχνά η 

κριτική ΠΕ συνδυάζεται με την έρευνα δράσης (Παπαδημητρίου, 2014).  

 Η αλήθεια είναι ότι η ΠΕ που υπηρετεί τους παραπάνω στόχους της κριτικής ΠΕ, 

υφίσταται σε πολύ μικρό βαθμό στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η ΠΕ υπηρετεί κυρίως την 

τεχνοκρατική άποψη του περιβαλλοντισμού, που είναι ακίνδυνη για τις κατεστημένες 

κοινωνικές και πολιτικές δομές που ακολουθούνται επισήμως, περιορίζοντας με τον τρόπο 

αυτό και αλλοιώνοντας τη βαθύτερη ουσία της που είναι ο ριζοσπαστικός της χαρακτήρας 

(Καζταρίδου, 2011). 

 

1.2 Δυσκολίες στην υλοποίηση της ΠΕ στα σχολεία 

 

  Προβλήματα στην υλοποίηση της ΠΕ υπήρξαν και υπάρχουν. Μια παλιά έρευνα των Ham 

& Sewing το 1988 στις ΗΠΑ κατηγοριοποίησε τα προβλήματα στην ΠΕ, τα οποία φαίνεται εν 

μέρει να συμφωνούν και με την ελληνική εμπειρία:  

- Εννοιολογικά εμπόδια (conceptual barriers), στα οποία εντάσσεται η αδυναμία των 

εκπαιδευτικών να κατανοήσουν τη φύση, το περιεχόμενο και τη θέση του τότε νέου 

πεδίο της ΠΕ. 

- Οργανωτικά εμπόδια (logistical barriers), όπως η έλλειψη προσωπικού χρόνου των 

εκπαιδευτικών, οικονομικής ενίσχυσης, πηγών, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι 

ακατάλληλες και μικρές αίθουσες διδασκαλίας, ο μεγάλος αριθμός των μαθητών και η 

δυσκολία στις μετακινήσεις κτλ. 

- Εκπαιδευτικά εμπόδια (educational barriers), που σχετίζονται με το κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί αισθάνονται προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν δραστηριότητες ΠΕ στο 

σχολείο. 

- Η στάση των εκπαιδευτικών (attitudinal barriers) απέναντι στη σημασία της ΠΕ σε 

σχέση με τις άλλες  άλλες δραστηριότητες του σχολικού προγράμματος.  

1.2.1  Προβλήματα υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ στην Α/θμια Εκπαίδευση 

Ένας από τους βασικούς στόχους της συγκεκριμένης διατριβής, είναι πώς οι 

εκπαιδευτικοί, με πολύχρονη εμπειρία σε προγράμματα ΠΕ, επιλύουν τα προβλήματα και τα 

εμπόδια που εμφανίζονται κατά την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ. Για το λόγο αυτό, έγινε 

ενδελεχής μελέτη της ελληνικής βιβλιογραφίας της τελευταίας εικοσαετίας. Βρέθηκαν 
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επιστημονικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες, τα ευρήματα των 

οποίων  παρουσιάζονται παρακάτω. 

Στη διδακτορική έρευνα της Χατζηφωτίου (2000) που εκπονήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο του Durham και σκοπό είχε να διερευνήσει τις γνώσεις και τα κίνητρα 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ΠΕ, η ίδια διαπίστωσε ότι η προετοιμασία 

των Ελλήνων δασκάλων για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ ήταν περιορισμένη. Από τους 

42 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα, κανείς δεν είχε 

παρακολουθήσει μαθήματα ΠΕ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών. 

Παράλληλα, το 31% των εκπαιδευτικών τόνισε ότι αυτό που του λείπει είναι η περιβαλλοντική 

γνώση, ενώ το 21,4% ανέφερε ότι χρειάζεται καθοδήγηση σχετικά με τους τρόπους 

διδασκαλίας της ΠΕ.  

Μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 2001, ο Γούπος επιχείρησε με τη χρήση 

ερωτηματολογίων να αξιολογήσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν 

ήδη ή ήθελαν να δραστηριοποιηθούν με προγράμματα ΠΕ στο σχολείο. Από τους 711 

εκπαιδευτικούς της έρευνας, οι 334 ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 29,8% 

των εκπαιδευτικών αυτών,  θεώρησε τη δυσκαμψία του ωρολογίου και αναλυτικού 

προγράμματος ως τη μεγαλύτερη δυσκολία κατά την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ. Επίσης η 

έλλειψη ωρών στο σχολικό πρόγραμμα αποτέλεσε για το 28,4% των εκπαιδευτικών μια από τις 

βασικότερες δυσκολίες κατά την υλοποίηση κάποιου προγράμματος. Για το 18,4% των 

εκπαιδευτικών αυτών η έλλειψη θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, καθώς και η έλλειψη 

οργανωμένων βιβλιοθηκών στο σχολείο ήταν σημαντικές δυσκολίες πραγματοποίησης της ΠΕ. 

Για το 18,1% η ελλιπής καθοδήγηση και πληροφόρηση από τους υπεύθυνους ΠΕ και το 

ανεπαρκές παιδαγωγικό υλικό αποτέλεσαν επίσης παράγοντες που έκαναν πιο δύσκολη την 

υλοποίηση των προγραμμάτων. Η έλλειψη οικονομικών πόρων ανήλθε στο 17,9%, ενώ η 

ελλιπής ενημέρωση των στελεχών της εκπαίδευσης στο 13,1% . Για ένα μικρό ποσοστό των 

εκπαιδευτικών (3,7%) η έλλειψη κατανόησης από τον διευθυντή του σχολείου επισημάνθηκε 

επίσης ως δυσκολία.  

Λίγα χρόνια μετά,  οι Δημητρίου & Ζαχαριάδου (2005), σε έρευνα με ανοιχτού και 

κλειστού τύπου ερωτηματολόγια που πραγματοποιήθηκε σε 82 δασκάλους και νηπιαγωγούς  

του Ν. Έβρου, επιχείρησαν να διερευνήσουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών τόσο για το 

περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όσο και τα ζητήματα που αφορούν την ΠΕ. 
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Από τους 31 εκπαιδευτικούς, που είχαν εκπονήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα ΠΕ, σε 

νηπιαγωγεία και σε δημοτικά σχολεία, το 34,8%  ανέφερε την έλλειψη χρόνου και την 

ανεπαρκή χρηματοδότηση ως τις σπουδαιότερες δυσκολίες κατά την εκπόνηση προγραμμάτων 

ΠΕ. Το άγχος και η δυσκολία κατά τις μετακινήσεις επισημάνθηκε από το 17,4% των 

εκπαιδευτικών, ενώ μόλις για το 8,7% των εκπαιδευτικών δυσκολία κατά την υλοποίηση 

προγραμμάτων ΠΕ αποτέλεσε ο μεγάλος αριθμός των μαθητών. Παράλληλα, η ευελιξία του 

ωρολογίου προγράμματος, η συνεργασία με φορείς και εκπαιδευτικούς, η επιμόρφωση-

ενημέρωση των εκπαιδευτικών και ανάπτυξη υποδομής και εξοπλισμού αποτέλεσαν για τους 

εκπαιδευτικούς αυτούς παράγοντες που θα διευκόλυναν την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ στο 

σχολείο και ως εκ’ τούτου μπορούν να ληφθούν υπόψη ως δυσκολίες κατά την εκπόνηση 

προγραμμάτων ΠΕ στο σχολείο. Στην ίδια έρευνα, σε 41 εκπαιδευτικούς που δεν είχαν 

υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα ΠΕ , το 27,9% ανέφερε την έλλειψη χρόνου ως το βασικότερο 

ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ, την οποία απέδωσε στο 

ανελαστικό ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα. Η ελλιπής οικονομική ενίσχυση αναφέρθηκε επίσης 

ως σημαντικός παράγοντας από το 18,5% και εξαιτίας αυτού οι εκπαιδευτικοί δεν εφάρμοσαν 

προγράμματα ΠΕ. Το 16,3% επισήμανε την ενασχόληση με άλλα θέματα ως αποτρεπτικό 

παράγοντα, το 9,3% την ελλιπή κατάρτιση, ενώ η γραφειοκρατία αποτέλεσε ανασταλτικό 

παράγοντα για το 7,0% των εκπαιδευτικών. Η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς και η 

δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν επίσης, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, μερικοί από τους  

ανασταλτικούς παράγοντες για την ενασχόλησή τους με την ΠΕ στο σχολείο.  

Στην ίδια έρευνα, οι Δημητρίου & Ζαχαριάδου (2005), κατέγραψαν και τους λόγους για 

τους οποίους οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα ΠΕ στο σχολείο. Η ευαισθητοποίηση 

των μαθητών για την ανάληψη δράσης και η ανάπτυξη γνώσης για τα περιβαλλοντικά θέματα 

επισημάνθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως τους σημαντικότερους λόγους εμπλοκής σε 

περιβαλλοντικά προγράμματα. Επιπλέον, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενεργός 

συμμετοχή και η δημιουργική διαδικασία της μάθησης αναφέρθηκαν από ορισμένους 

εκπαιδευτικούς ως σημαντικοί λόγοι. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στο προσωπικό 

ενδιαφέρον και στο κλίμα συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητή και εκπαιδευτικό που 

αναπτύσσεται στα πλαίσια υλοποίησης ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Σε έρευνα των 

Αγγελίδου & Κρητικού (2006) για το ίδιο θέμα, διαπιστώθηκε ότι οι λόγοι εμπλοκής των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα μπορεί να είναι παιδαγωγικού, περιβαλλοντικού και 

επαγγελματικού τύπου. Αναλυτικότερα, οι παιδαγωγικού τύπου λόγοι, που ανέφεραν οι 

εκπαιδευτικοί, σχετίστηκαν με την εκπαίδευση και τα παιδαγωγικά και προέκυψαν από τον 
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εναλλακτικό και τον καινοτόμο παιδαγωγικό χαρακτήρα της ΠΕ. Οι περιβαλλοντικοί λόγοι 

προέκυψαν από την ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την καλλιέργεια περιβαλλοντικών στάσεων και αξιών, ενώ 

οι επαγγελματικοί λόγοι συνδέθηκαν με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και προέκυψαν από 

τις συνθήκες εργασίας του (Αγγελίδου & Κρητικού, 2006). 

Ένα χρόνο αργότερα, οι Κατσαρός & Καραγεώργου (2006) επιδίωξαν, με ποσοτική 

έρευνα, να διερευνήσουν τα αίτια αποχής από την ΠΕ 90 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του Ν. Φθιώτιδας. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι μόλις το 10% των 

εκπαιδευτικών αυτών είχε πραγματοποιήσει κάποιο πρόγραμμα ΠΕ. Διερευνώντας τα αίτια 

αποχής των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή προγραμμάτων ΠΕ, φάνηκε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το 46,9%, θεώρησε καθοριστικούς παράγοντες 

αποχής την πίεση της διδακτέας ύλης, την ανεπάρκεια χρηματοδότησης και τη μη έγκαιρη 

χρηματοδότηση. Σε μικρότερο αλλά υψηλό ποσοστό της τάξεως του 38,2% θεώρησαν ως 

υπεύθυνους παράγοντες τη γραφειοκρατία σχεδιασμού προγραμμάτων ΠΕ, την έλλειψη 

οπτικοακουστικών μέσων και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για 

την προετοιμασία τους. Το 17,2% των απεχόντων ανέφερε ότι η έλλειψη γνώσεων χρήσης Η/Υ 

συνέβαλε στην αποχή από την ΠΕ. Για ελάχιστο ποσοστό, της τάξεως του 2,5% των 

εκπαιδευτικών, η οργανικότητα των Σχολικών Μονάδων, η έλλειψη ενημέρωσης από το 

Σχολικό Σύμβουλο και τον υπεύθυνο του γραφείου ΠΕ αποτέλεσαν μερικά από τα αίτια 

αποχής από την ΠΕ. Όσον αφορά τη σχέση αποχής από την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ και 

της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το 44,4% των εκπαιδευτικών επικαλέστηκε τη έλλειψη 

επιμόρφωσης και κατάρτισης ως σημαντικό παράγοντα αποχής από την εκπόνηση 

προγραμμάτων ΠΕ, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 

θέματα ΠΕ.  

Την ίδια περίοδο, οι Πρίντετζη & Καμπέλη (2006) επιδίωξαν να σκιαγραφήσουν της 

εξέλιξη της ΠΕ καθώς και τις αντιλήψεις  37 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. 

Κυκλάδων σχετικά με την υλοποίηση και το σχεδιασμό των προγραμμάτων ΠΕ, 

χρησιμοποιώντας ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτηματολόγια. Διαπιστώθηκε ότι, από τους 

37 συμμετέχοντες της έρευνας, οι 27 είχαν υλοποιήσει πάνω από 3 φορές πρόγραμμα ΠΕ, ενώ 

10 από αυτούς δεν είχαν εφαρμόσει ξανά κάποιο πρόγραμμα και ήταν ή νεοδιόριστοι ή 

αναπληρωτές. Οι δυσκολίες που καταγράφθηκαν και που συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί, είχαν 

σχέση με τα πενιχρά κίνητρα που τους δίνονται και ήταν ως επί το πλείστον η έλλειψη 
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χρημάτων, λόγω της φτωχής οικονομικής επιχορήγησης των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνονται οι γονείς, ειδικά όταν πραγματοποιούνται επισκέψεις για μελέτη πεδίου. Οι 

εκπαιδευτικοί που δεν είχαν υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα ΠΕ, παρουσίασαν ως επιχειρήματα 

το φόβο της οικονομικής διαχείρισης καθώς και το άγχος για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δήλωσαν ως κίνητρο, για την συμμετοχή τους σε προγράμματα ΠΕ, την 

απλούστευση των διαδικασιών στην οικονομική διαχείριση, την απόδοση υπερωριών και στους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον εφοδιασμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών με 

CD και βιβλία για το Περιβάλλον, την ευρύτερη συνεργασία και επικοινωνία με φορείς, καθώς 

επίσης την επιμόρφωση και τα σεμινάρια.  

Αξιοσημείωτα είναι και τα ευρήματα της ερευνητικής εργασίας των Καρούντζου & 

Φλεβάρη (2007) στο σύνολο των  εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. 

Αργολίδας. Οι ερευνητές προσπάθησαν, με τη χρήση ερωτηματολογίων, να εντοπίσουν τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί αυτοί κατά την εφαρμογή και υλοποίηση 

προγραμμάτων ΠΕ.  Η έλλειψη γνώσεων που αφορούν στις οικολογικές έννοιες και τα τοπικά 

περιβαλλοντικά προβλήματα αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως σημαντικές δυσκολίες 

κατά την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ. Η έλλειψη επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν τις 

διδακτικές μεθόδους, τις τεχνικές και τα μοντέλα εφαρμογής στην ΠΕ, οι πηγές πληροφόρησης 

για την ΠΕ και οι παράγοντες για τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού κλίματος 

εντοπίστηκαν ως στοιχεία που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων ΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ανάγκες που αφορούν στις ικανότητές τους στην 

ΠΕ, ικανότητες που συνδέονται με το είδος και την ποιότητα της διαπροσωπικής σχέσης που 

αναπτύσσουν με τους μαθητές τους, με τη συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας, με τις 

προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Στις ικανότητες αυτές 

συγκαταλέχτηκαν, επίσης, οι ικανότητες που σχετίζονται άμεσα με τη διδακτική εφαρμογή της 

ΠΕ, όπως είναι οι ικανότητες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ , 

καθώς και η ικανότητα σύνθεσης και παρουσίασης των πληροφοριών.  

Τις επιμορφωτικές ανάγκες 369 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία 

στην ΠΕ επιδίωξε να διερευνήσει, με τη χρήση ερωτηματολογίων, η Καζταρίδου το 2007.  Οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανάγκη επιμόρφωσης τόσο σε γνώσεις όσο και σε ικανότητες για 

την ΠΕ. Οι μεγαλύτερες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε γνώσεις είχαν σχέση με 

τη διδακτική μεθοδολογία, τη διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος ΠΕ και τους 

παράγοντες δημιουργίας ενός θετικού μαθησιακού κλίματος στην ΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί, 
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συγκριτικά με τις γνώσεις,  θεώρησαν πιο σημαντικό την κατοχή ικανοτήτων που σχετίζονται 

με την αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, με το σχεδιασμό και την 

οργάνωση ενός προγράμματος ΠΕ (προσδιορισμός στόχων και σκοπών, επιλογή 

δραστηριοτήτων, καταμερισμός χρόνου κτλ). Τόσο οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν όσο και η 

θεματολογία της επιμόρφωσης που προτείνεται επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα που 

αφορούν στη διδακτική πρακτική της ΠΕ και για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί πρότειναν η 

επιμόρφωση στην ΠΕ να γίνεται σε συστηματική βάση και να αποκτήσει ένα περισσότερο 

πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα.  

Οι Δημοπούλου & Μπαμπίλα (2010), διερευνώντας τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπόνησαν  έρευνα με ερωτηματολόγια σε 147 

δασκάλους που είχαν υλοποιήσει προγράμματα ΠΕ και διαπίστωσαν την επιθυμία των 

εκπαιδευτικών η επιμόρφωση να προσφέρει άμεσα αποτελέσματα και να συνδεθεί με τη 

διδακτική πράξη. Συγκεκριμένα τα ευρήματα της έρευνας ήταν τα εξής: 

➢ Για το 84,4% των εκπαιδευτικών υπήρχε η ανάγκη εστίασης της επιμόρφωσης σε 

εκπαιδευτικές τεχνικές για την ΠΕ. 

➢ Το 76,2% πρότεινε την επιμόρφωση στις στρατηγικές δράσης και παρέμβασης στην 

ΠΕ. 

➢ Το 71,1% έδωσε έμφαση στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού. 

➢ Για το 55,5% ζητούμενο ήταν η επιμόρφωση στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

➢ Η επιμόρφωση με εργασία στο πεδίο επισημάνθηκε ως εξαιρετικά σημαντική για το 

54,4% των εκπαιδευτικών. 

Ένα χρόνο μετά, οι Κολοκυθάς, Ανδρεαδάκης και Παπαβασιλείου (2011) θέλησαν, 

χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια, να διερευνήσουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν 607 

συντονιστές εκπαιδευτικοί προγραμμάτων ΠΕ στην  πρωτοβάθμια. Από τα δεδομένα της 

έρευνας προέκυψε ότι το 68,1% των εκπαιδευτικών επισήμανε τον περιορισμένο διαθέσιμο 

χρόνο ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της ΠΕ. Η περιορισμένη 

διάθεση οικονομικών πόρων αποτέλεσε σοβαρή δυσκολία για το 63,4% των εκπαιδευτικών, 

πράγμα αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς την εξαιρετικά χαμηλή ως και ανύπαρκτη 

χρηματοδότηση που λαμβάνουν τα προγράμματα σε νομαρχιακό επίπεδο. Οι περιορισμένες 

ευκαιρίες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα θεωρίας και εφαρμογής της ΠΕ 

αναφέρθηκαν από το 60,4% των δασκάλων ως σημαντικό πρόβλημα κατά την εφαρμογή των 

προγραμμάτων, ενώ για το 53,4% των εκπαιδευτικών η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού 
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αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα για το θεσμό της ΠΕ. Η μη ενσωμάτωση των προγραμμάτων 

ΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα ήταν πρόβλημα για το 50,0% των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

προσπάθησαν πιεστικά να ολοκληρώσουν τη διδακτέα ύλη μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο 

διδασκαλίας, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικών παρεκκλίσεων από το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Το 48,3% των εκπαιδευτικών θεώρησε το έλλειμμα στην επικοινωνία με 

επιστήμονες/ ερευνητές που ασχολούνται με την ΠΕ ως σημαντικό πρόβλημα, το 48,3% την 

έλλειψη μηχανισμών μεθοδολογικής υποστήριξης των προγραμμάτων, ενώ για το 32,7% ο 

πλημμελής συντονισμός εκ μέρους του ΥΠΕΠΘ ήταν παράγοντας δυσκολίας. Για το 1/3 

περίπου των εκπαιδευτικών η περιορισμένη επικοινωνία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η 

δυσκολία πρόσβασης σε ΚΠΕ, καθώς και η έλλειψη αξιολόγησης των προγραμμάτων ΠΕ 

αποτέλεσαν εμπόδια κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ στο σχολείο. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι μόλις το 13,8% των δασκάλων αναφέρθηκε στο ζήτημα της  αποσαφήνισης του 

αντικειμένου της ΠΕ ως σημαντικό πρόβλημα του θεσμού της ΠΕ.  

Αξίζει να αναφερθούμε συνοπτικά σε δύο έρευνες που αναφέρονται στα προβλήματα 

που συναντώνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στη διδακτορική διατριβή 

του ο Χριστόπουλος (2007) προσπάθησε, με τη χρήση ερωτηματολογίου, να διερευνήσει τις 

απόψεις 51 καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιλογή και υλοποίηση 

των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο σχολείο. Από τους εκπαιδευτικούς αυτούς, μόλις το 

56% υλοποίησε προγράμματα για 1-5 χρόνια, το 22% για 6-10 χρόνια, το 12% για 11-15 

χρόνια, ενώ μόλις το 10% υλοποίησε προγράμματα για 16-20 χρόνια. Από το 94% των 

εκπαιδευτικών εντοπίστηκε το πρόβλημα συνεργασίας καθηγητών για τη διεπιστημονική 

προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού θέματος, ενώ για το 88% η έλλειψη χρηματοδότησης 

αποτέλεσε σημαντική δυσκολία κατά την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ.  Για το 73% η 

ανεπάρκεια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ήταν σπουδαία δυσκολία, ενώ για το 71% των 

εκπαιδευτικών η αδιαφορία για τους σκοπούς της ΠΕ αποτέλεσε παράγοντα, ο οποίος έκανε 

δύσκολη την υλοποίηση της ΠΕ στο σχολείο. Παράλληλα, το 55% ανέφερε την έλλειψη 

κινήτρων, το 53% επισήμανε το πρόβλημα επάρκειας σε σχέση με την ειδικότητα των 

εκπαιδευτικών, ενώ για το 47% η αξιολόγηση της ΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία 

γίνεται με προσχηματικό τρόπο, ήταν σημαντική δυσκολία κατά την εκπόνηση προγραμμάτων 

ΠΕ. Τέλος, το 41% επισήμανε την ανεπάρκεια μαθησιακού υλικού ως σημαντική δυσκολία 

κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος, ενώ το 37% αναφέρθηκε σε προβλήματα που 

σχετίζονται με την ασφάλεια και οργάνωση των μαθητών.  
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Με βάση τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών για την 

ΠΕ, ήταν έκδηλο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν μία παραδοσιακή ατμόσφαιρα 

στην ΠΕ. Φάνηκε να επικρατεί ένα κλίμα γνωσιοκεντρισμού, με τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς να προωθούν τη διάσταση για το περιβάλλον εις βάρος της διάστασης για χάρη 

του περιβάλλοντος. Από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς αναπτύχθηκε ένας τύπος ΠΕ που 

περιστρέφεται γύρω από τις γνώσεις, που μάλιστα δεν αφορούν τα τοπικά και καθημερινά 

προβλήματα, αντί να εστιάζεται σε μεθοδολογίες διδασκαλίας. Εμφανίζεται, έτσι, η ανάγκη για 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά θέματα, με τα ευρήματα ερευνών να δείχνουν 

ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  αναγνώριζαν την ανάγκη τους για 

επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν την αναγνώριζαν πάντα. 

Ωστόσο, η έλλειψη γνώσης δεν ήταν ο κυρίαρχος παράγοντας που θα σπρώξει κάποιον 

εκπαιδευτικό από τη φιλοπεριβαλλοντική δράση, καθώς το αυταρχικό αναλυτικό πρόγραμμα, η 

γραφειοκρατικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, η έλλειψη χρόνου για την εκπόνηση 

προγραμμάτων και τη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και η οικονομική 

στενότητα αποτέλεσαν παραμέτρους ικανές να αποτρέψουν τους εκπαιδευτικούς από την 

εκπόνηση προγραμμάτων ΠΕ (Φλογαΐτη & Γεωργόπουλος, 2012).  

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν και τα ευρήματα της έρευνας του Γιαννίρη (2012), που 

ουσιαστικά που σκοπό είχε την αποτίμηση των 20 χρόνων ΠΕ στην Ελλάδα και για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια.  Συμμετείχαν 200 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων μόλις το 33% είχε εκπονήσει κάποιο πρόγραμμα 

ΠΕ. Από αυτούς το 53% ανέφερε ως συνηθέστερη δυσκολία, κατά την υλοποίηση 

προγραμμάτων ΠΕ, την ανελαστικότητα του ωρολογίου προγράμματος, γεγονός που 

αποκάλυψε ότι ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου δεν εξυπηρετεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Παράλληλα, το 50% συνάντησε οικονομικές δυσκολίες που είχαν να κάνουν κυρίως 

με τις ανάγκες μετακίνησης και υλικοτεχνικής υποδομής. Το 48% αντιμετώπισε τη δυσκολία 

έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων. Παραπάνω από το 25% επισήμανε την  έλλειψη 

παιδαγωγικής καθοδήγησης ως δυσκολία, ενώ ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών ανέφερε ως 

δυσκολίες, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, την απροθυμία από τους μαθητές και από 

το σύλλογο εκπαιδευτικών. Στην ίδια έρευνα, το 52% των εκπαιδευτικών που δεν είχαν 

αναλάβει κάποιο πρόγραμμα ΠΕ, ανέφερε τον αυξημένο φόρτο εργασίας ως αποτρεπτικό 

παράγοντα για την ανάληψη προγράμματος ΠΕ. Το 28% των εκπαιδευτικών αυτών είπε ότι δεν 

έχει εκπαιδευτεί για τον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων ΠΕ, γεγονός που φανερώνει τις 

προοπτικές εξάπλωσης της ΠΕ, αν επεκταθεί η σχετική επιμόρφωση προς τους εκπαιδευτικούς. 
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Τέλος, ενδιαφέρον παρουσίασε το 7% των εκπαιδευτικών, που απάντησαν αυθόρμητα ως 

αποτρεπτικό παράγοντα το ότι μόλις διορίστηκαν, κάτι που έδειξε ότι έχουν γενικότερες 

δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή τους στο νέο επάγγελμα.  

 Από τις παραπάνω έρευνες, αλλά και από την έρευνα του Γιαννίρη, ο οποίος 

ουσιαστικά συνόψισε τα προβλήματα στην ΠΕ στα 20 χρόνια υλοποίησής της στον ελληνικό 

χώρο, διαφαίνεται ότι μια από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων 

ΠΕ, είναι η ελλιπής χρηματοδότηση των προγραμμάτων. 

1.3 Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Δύο νέες προσεγγίσεις στην ΠΕ, οι οποίες εφαρμόζονται κυρίως στο εξωτερικό, είναι η 

βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση (Place-based Education) και η Αστική Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση (Urban Environmental Education).  

1.3.1 Τι είναι η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση (Place-based Education) 

Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση αποτελεί μια σύγχρονη τάση. Στη χώρα μας υπάρχει 

μονό μία βιβλιογραφική παρουσίαση για την εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση από την 

Παπαδημητρίου το 2012.  

Ο Sobel (2004), όρισε τη βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση ως «τη διαδικασία κατά την 

οποία, μέσα από την τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον, διδάσκονται οι τέχνες, τα 

μαθηματικά, οι κοινωνικές επιστήμες, οι φυσικές επιστήμες και άλλα αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος. Δίνοντας έμφαση σε πρακτικές δραστηριότητες, σε πραγματικές εμπειρίες 

μάθησης, αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση ενισχύει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, βοηθάει τους 

μαθητές να αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς με την κοινότητα, οι μαθητές εκτιμούν το φυσικό 

περιβάλλον περισσότερο και ενισχύει τη δέσμευση των ατόμων να προσφέρουν ως ενεργοί 

πολίτες».  

Όπως αναφέρουν οι Woodhouse και Knapp (2000) η εκπαίδευση θα πρέπει να 

προετοιμάζει τα άτομα να ζουν και να δουλεύουν διατηρώντας την πολιτισμική και οικολογική 

ακεραιότητα των τόπων που ζουν. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της βασισμένης στον τόπο 

εκπαίδευσης είναι:  
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- Διαμορφώνεται από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τόπου. Το περιεχόμενο σχετίζεται 

με τη γεωγραφία, την οικολογία, την κοινωνιολογία, την πολιτική και άλλες δυναμικές 

ενός συγκεκριμένου τόπου. 

- Είναι εγγενώς διεπιστημονική, βιωματική και αναστοχαστική.  

- Συνδέει το άτομο με τον τόπο και την κοινότητα. 

Στη συνέχεια, ο Gruenewald  (2005) συμπληρώνει τα παρακάτω: «Η βασισμένη στον 

τόπο εκπαίδευση είναι η μάθηση που εστιάζει στα τοπικά στοιχεία, τη μοναδική ιστορία, το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό, την οικονομία, τη λογοτεχνία και την τέχνη ενός συγκεκριμένου 

τόπου. Η κοινότητα προωθεί το περιεχόμενο της μάθησης, οι μαθητές ασχολούνται με τις 

ανάγκες της κοινότητας και τα μέλη της κοινότητας λειτουργούν ως μέσο τόσο για να διδάξουν 

όσο και για να μάθουν στους μαθητές στοιχεία για τον τόπο». Έτσι οι μαθητές εμπλέκονται στα 

θέματα της τοπικής κοινότητας, εξασκούνται σε μια ουσιαστική «αγωγή του πολίτη» και 

μαθαίνουν να σέβονται τον τόπο στον οποίο ζουν. Η εκπαίδευση αυτή βοηθά τους μαθητές να 

αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στη ζωή τους, την τοπική κοινότητα και το τοπικό 

βιοφυσικό περιβάλλον.  

Στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι οι μαθητές να γνωρίσουν το τοπικό περιβάλλον, να 

το εκτιμήσουν και να συνδεθούν συναισθηματικά με αυτό. Έτσι, αργότερα ίσως αποκτήσουν 

ενδιαφέρον να το προστατέψουν, να το διατηρήσουν ή να το βελτιώσουν, αναλαμβάνοντας 

δράση (Androin, 2005). 

Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση εστιάζει στον τόπο του σχολείου και τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο βιοφυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλλον. Ο «τόπος» συνιστά το 

μέσο, με το οποίο οι μαθητές κατανοούν την οικολογία, την τέχνη ή την κουλτούρα του τόπου 

τους. Ενισχύεται η έννοια της κοινότητας και ενδυναμώνεται η διάθεση των μαθητών να δράσουν 

και να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου τους (Bartholomaeus, 2006).  

       Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση ενθαρρύνει δασκάλους και μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν την αυλή του σχολείου, την κοινότητα, το δημόσιο περιβάλλον και άλλα 

μέρη, μετατρέποντας την κοινότητα σε σχολική τάξη. Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική 

προσέγγιση, οι μαθητές μαθαίνουν να φροντίζουν τον τόπο τους,  κατανοούν πού μένουν και 

αναλαμβάνουν δράση στις δικές τους κοινότητες με στόχο τη βελτίωσή τους (PEEC, 2008). Τα 

οφέλη της είναι: 
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- Βοηθάει τους μαθητές να μάθουν: μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους στα 

οικοσυστήματα κατανοούν ευκολότερα της έννοιες και ενθουσιάζονται καθ’ όλη τη 

διαδικασία της μάθησης. 

- Διαμορφώνει ενεργούς πολίτες: δημιουργούνται στενοί δεσμοί ανάμεσα στο 

σχολείο και την κοινότητα. Οι μαθητές, συμμετέχοντας σε προγράμματα όπως η 

παρατήρηση του δάσους, η αξιολόγηση του νερού του τόπου τους, η δημιουργία και 

βελτίωση των δημόσιων δρόμων, ενδυναμώνονται να συνεχίσουν τις θετικές 

παρεμβάσεις στις κοινότητές τους. 

- Ενεργοποιεί τους δασκάλους: οι δάσκαλοι αναβαθμίζουν την ποιότητα και το 

περιεχόμενο της γνώσης και παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν 

δραστηριότητες έξω από το σχολείο. 

- Αλλάζει τη νοοτροπία του σχολείου: οι μαθητές βλέπουν τους εαυτούς τους ως 

επιστήμονες, παρατηρητές, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό. Οι μαθητές και οι 

δάσκαλοι αποκτούν ένα νέο ενθουσιασμό για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων.  

- Συνδέει το σχολείο με την κοινότητα: μαθητές, εκπαιδευτικοί, οικογένειες και 

κάτοικοι της κοινότητας συνεργάζονται προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα 

ζωής στην κοινότητά τους σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό, 

για τις τωρινές και μελλοντικές γενιές. Οι μαθητές εργάζονται σε συνεργασία με 

τοπικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα και γίνονται ενεργοί πολίτες ικανοί να 

πραγματοποιήσουν αλλαγές στην κοινότητά τους.  

- Οι μαθητές γίνονται διαχειριστές του περιβάλλοντος: δίνεται η ευκαιρία τους 

μαθητές να βιώσουν και να μελετήσουν μια ποικιλία περιβαλλόντων και να 

δουλέψουν έξω από την τάξη.  

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση είναι η 

διερεύνηση και η επίλυση προβλήματος στον τόπο. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι λειτουργούν σαν 

συνεργαζόμενα μέλη μιας ομάδας, ενώ ο εκπαιδευτικός δεν έχει το ρόλο του «αφεντικού»  μέσα 

στη μαθησιακή διαδικασία. Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση έχει συνδεθεί με τη μάθηση 

μέσω μαθητείας (service learning), με την εκπαίδευση των πολιτών (civic education) και με τη 

βασισμένη στο σχέδιο εργασίας μάθηση (project-based learning). Η δυνατότητα να συμμετέχουν 

τα άτομα σε δραστηριότητες που επικεντρώνεται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων τους 

οδηγεί στο να αλλάξουν προς το καλύτερο τις γειτονιές ή τις κοινότητές τους. Μέσα από τη 
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βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση οι μαθητές αποκτούν ένα είδος σύνδεσης με τον τόπο, γεγονός 

που ενισχύει τη διάθεσή τους να κάνουν αλλαγές και να αναλάβουν δράση στον τόπο που ζουν 

(Smith, 2007). 

Σύμφωνα με την Παπαδημητρίου (2012) η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση δεν είναι 

απλά μία μελέτη του περιβάλλοντος, δεν είναι οικολογία ούτε μία εμπλοκή της κοινότητας στην 

εκπαίδευση, για τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης. Αποτελεί μία εκπαιδευτική προσέγγιση που 

αντλεί τον τόπο ως το μέσο, με το οποίο οι μαθητές είναι δυνατό να κατανοήσουν τον κόσμο που 

ζουν, να ενδιαφερθούν για την κοινότητά τους και να αναλάβουν ατομική και συλλογική δράση. 

Δυστυχώς τα σύγχρονα προγράμματα του σχολείου λαμβάνουν πολύ λίγο υπόψη τους τον τόπο. 

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με τον τόπο, ωστόσο, είναι δυνατό να προωθήσει την βελτίωση των 

κοινωνιών στις οποίες ζούμε, δημιουργώντας μία κοινωνία υπεύθυνη για τον τόπο (place 

responsive society).  

1.3.1.1 Η σχέση της ΠΕ με τη βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση 

Κατά τον Gruenewald (2005), η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση είναι μια διαδικασία 

που στόχο έχει να συνδέσει μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσα από άμεσες εμπειρίες, 

αναστοχασμό και δράση σε συγκεκριμένες πολιτισμικές και οικολογικές πτυχές του τόπου. Το 

ίδιο ισχύει και στην ΠΕ, η οποία επικεντρώνεται στα τοπικά πολιτισμικά και οικολογικά 

περιβάλλοντα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη. Επίσης, η ΠΕ 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο τοπικό περιβάλλον και στην πολιτισμική ιδιαιτερότητα ενός τόπου, 

αρχές οι οποίες πρεσβεύονται και στην βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση. 

Πολλοί ερευνητές στην ΠΕ παρουσιάζουν τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στην ΠΕ και 

στην βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση. Κατά τους Howley et al. (2011), ένα από τα κοινά 

στοιχεία είναι ότι στόχος της στόχο και των δύο  είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με δεξιότητες 

και αξίες που θα τους επιτρέπουν να κάνουν περιβαλλοντικά ενσυνείδητες επιλογές. 

Παράλληλα, εμπνέει στους μαθητές ένα είδος ευθύνης και ενσυναίσθησης, πράγμα που τους 

ενθαρρύνει να εμπλακούν ενεργά στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα.  

Όπως αναφέρει ο Short, η ΠΕ αποτελεί ένα μέσο εκπαίδευσης των μαθητών για το 

περιβάλλον, με στρατηγικές που προωθούν τη κριτική σκέψη για την επίλυση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων του τόπου. Στην ΠΕ  είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνονται στους μαθητές 

ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν με τη φύση, μέσα σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο. Πολλοί 
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ερευνητές αναφέρουν ότι η αλληλεπίδραση με τη φύση θα πρέπει να ξεκινά στα πρώιμα χρόνια 

της παιδικής ηλικίας και να συνεχίζεται έπειτα στα σχολικά χρόνια του ατόμου. Επίσης, 

αναφέρουν ότι οι αυθεντικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον πρέπει να οργανώνονται 

συνειδητά σε μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώσουν πρότζεκτ 

που σκοπό θα έχουν ,ξεκινώντας από τοπικά ζητήματα,  να βοηθήσουν τους μαθητές να 

κατανοήσουν την αναγκαιότητα προστασίας και φροντίδας του περιβάλλοντος (Howley et al., 

2011). Τα στοιχεία αυτά, όπως προκύπτουν από τη βιβλιογραφία για την ΠΕ,  αποκαλύπτουν 

τη σύνδεση της ΠΕ με τη βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση (Howley et al., 2011). 

Κατά τη Παπαδημητρίου (2012), είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς τα κοινά 

χαρακτηριστικά ανάμεσα στην ΠΕ και τη βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση. Κοινό στοιχείο 

και των δύο είναι η έμφαση στη μάθηση από την εμπειρία και αναντίρρητα πολλοί από τους 

στόχους όπως η επιδίωξη για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ο κοινωνικά 

κριτικός χαρακτήρας, η διεπιστημονικότητα στη θεώρηση των θεμάτων και η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων όπως δεξιοτήτων διερεύνησης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. 

Επιπλέον, η εμπλοκή με την κοινότητα είναι ένα σπουδαίο ενδιαφέρον και για τις δύο. 

Μάλιστα, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση είναι μια 

προσέγγιση που υπάγεται στο ευρύτερο πεδίο της ΠΕ και ότι αποτελεί ειδικό παράδειγμά της.  

Συνοψίζοντας, τόσο η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση όσο και η ΠΕ ενθαρρύνουν τη 

διερεύνηση, καθώς αυτή αποτελεί ένα μέσο για αυθεντική, ενεργή και εμπειρική μάθηση. Η 

έμφαση στην πρακτική μάθηση και στη μάθηση μέσω δραστηριοτήτων προσφοράς σκοπό έχει 

να προωθήσει την έρευνα σχετικών ζητημάτων και την εφαρμογή στρατηγικών επίλυσης 

προβλήματος. Και οι δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στη διεπιστημονική 

διδασκαλία, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η ουσιαστική γνώση. Ακόμη, η εμπλοκή με την 

κοινότητα είναι ένα σημαντικό ζήτημα που ενδιαφέρει εξίσου τη βασισμένη στον τόπο 

εκπαίδευση και την ΠΕ. Τέλος, και οι δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις εφοδιάζουν τους 

μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να συνεισφέρουν στην 

κοινότητα και να εξασφαλίσουν την ευημερία τους (Howley et al., 2011). 
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1.3.1.2 Η αντίληψη για τον τόπο (sense of place), η σύνδεση με τον τόπο (place attachment) και 

το νόημα του τόπου (place meaning) 

Συνυφασμένη με την έννοια του τόπου και την βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση είναι 

η «αντίληψη για τον τόπο» (sense of place).  Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής στηριχτήκαμε, 

για την αποσαφήνιση του όρου, στη σύνοψη της βιβλιογραφίας των Kudryavtsek, Stedman & 

Krasny (2012α). Σύμφωνα με αυτούς «η αντίληψη για τον τόπο (sense of place) είναι ένας 

σύνθετος όρος και αποτελείται από δύο συνδετικά μέρη, τη σύνδεση με τον τόπο (place 

attachment) και το νόημα του τόπου (place meaning)» (Σχήμα 1.). Με τη σειρά τους οι όροι 

αυτοί είναι επίσης σύνθετοι, όπως θα δούμε παρακάτω. Η απόδοση των όρων sense of place, 

place attachment και place meaning είναι προσωπικοί, σε συνεργασία με την επόπτρια, καθώς  

οι όροι αυτοί δεν έχουν μεταφραστεί επισήμως στην ελληνική βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, ο 

όρος place meaning που θα μπορούσε να αποδοθεί ως το νόημα του τόπου, στην ουσία 

αποδίδει τη σημασία που έχει ένας τόπος για το άτομο. 

 

Σχήμα 1. Η αποσαφήνιση της έννοιας sense of place (Kydryavtsek, Stedman & Krasny, 2012α) 

 

- Η σύνδεση με τον τόπο (place attachment): εξάρτηση από τον τόπο (place 

dependence) και ταύτιση με τον τόπο (place identity) 

Κατά τους Kudryavtsev, Stedman και Krasny (2012α) η σύνδεση με τον τόπο είναι ο 

συναισθηματικός δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα άτομο και έναν τόπο. Οι 

ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι η σύνδεση με τον τόπο είναι ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο 

εκτιμά ή ταυτίζεται με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Μάλιστα, οι Semken et al., (2009) 

επισημαίνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί μια κλίμακα η οποία ουσιαστικά αξιολογεί το βαθμό 

σύνδεσης ενός ατόμου με τον τόπο, η οποία κυμαίνεται από «καμία σύνδεση» μέχρι «μεγάλη 

σύνδεση». Ως εκ’ τούτου, η σύνδεση του ατόμου με έναν τόπο μπορεί να είναι είτε θετική είτε 
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αρνητική. Οι Kudryavtsev, Stedman και Krasny (2012α) αναφέρουν ότι  μέσα στην έννοια της 

σύνδεσης με τον τόπο εμπεριέχονται δύο ακόμα στοιχεία: η εξάρτηση από τον τόπο (place 

dependence) και η ταύτιση με τον τόπο (place identity).  

Η εξάρτηση από τον τόπο αναφέρεται στη δυνατότητα ενός τόπου να ικανοποιεί τους 

στόχους και τις ανάγκες ενός ατόμου παρέχοντάς του το χώρο για τις δραστηριότητες που 

επιθυμεί να κάνει. Για παράδειγμα, κάποιο άτομο μπορεί να είναι συνδεδεμένο με ένα δημόσιο 

κήπο στον τόπο του, επειδή στον κήπο αυτό κάνει τις αγαπημένες του δραστηριότητες 

(Kudryavtsek, Stedman & Krasny, 2012α). Από την άλλη μεριά, η ταύτιση με τον τόπο είναι ο 

βαθμός στον οποίο ένα τόπος γίνεται κομμάτι της ταυτότητας ενός ατόμου ή τον 

αντιπροσωπεύει. Για παράδειγμα, ένα άτομο είναι συνδεδεμένο με έναν τόπο, γιατί ο τόπος 

αυτός αντικατοπτρίζει το είδος του ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι. Επίσης, οι Semken et al. 

(2009) αναφέρουν ότι η ταύτιση με τον τόπο συνδέεται με τις ανθρώπινες σχέσεις, τις 

αναμνήσεις και τις προτιμήσεις που έχει ένα άτομο σε έναν τόπο.  

Οι Kudryavtsek, Stedman & Krasny (2012α) αναφέρουν ότι η σύνδεση με τον τόπο 

αναφέρεται τόσο στο θετικό δεσμό ανάμεσα σε έναν τόπο και ένα άτομο, όσο και σε αρνητικά 

ή ουδέτερα συναισθήματα για τον τόπο αυτόν. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να έχει μια 

αρνητική σύνδεση με έναν τόπο, επειδή ο τόπος αυτός είτε δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του είτε 

τον απωθεί, κάνοντας τον πολλές φορές να θέλει να φύγει από αυτόν. Αξίζει να αναφέρουμε 

ότι οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει αρκετές κλίμακες για να αξιολογήσουν τη σύνδεση ενός 

ατόμου με τον τόπο. Αυτές οι κλίμακες συνήθως εμπεριέχουν φράσεις όπως «Αυτό είναι ο 

καλύτερος τόπος για αυτά που θέλω να κάνω» ή «Νιώθω ότι είμαι κομμάτι αυτού του τόπου».  

- Το νόημα του τόπου (place meaning) 

Οι Kudryavtsek, Stedman & Krasny (2012α) συνοψίζοντας τη βιβλιογραφία βρήκαν  

ότι το νόημα του τόπου αναφέρεται στα συμβολικά νοήματα που οι άνθρωποι αποδίδουν σε 

έναν τόπο. Πρόκειται για μία πολυδιάστατη έννοια: περιλαμβάνει το βιοφυσικό περιβάλλον 

κάποιου, τις αλληλεπιδράσεις του στην κοινότητα, το πολιτισμικό πλαίσιο και τις πολιτικές, 

οικονομικές και αισθητικές οπτικές με τις οποίες το άτομο αντιλαμβάνεται την τοπική 

κοινότητα, είναι δηλαδή ένα μείγμα θετικών και αρνητικών προσωπικών εμπειριών στην 

κοινότητα. Ο τόπος μπορεί να είναι σημαντικός για ένα άτομο για λόγους πολιτισμικούς, 

οικονομικούς, αισθητικούς, αρχιτεκτονικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτικούς ή οικογενειακούς. 

Επιπλέον, στον ίδιο τόπο, δύο διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να αποδώσουν διαφορετικά 



 
 

46 
 

νοήματα. Ερωτήσεις όπως «Τι σημαίνει αυτός ο τόπος για σένα» ή «Τι είδους τόπος είναι 

αυτός» μπορούν να αποκαλύψουν τη σημασία που ένα άτομο αποδίδει σε έναν τόπο. Οι 

συγγραφείς αναφέρουν για παράδειγμα ότι το Bronx, μια γειτονιά των ΗΠΑ, για έναν νέο είναι 

ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε η μουσικοί hip hop, μια γειτονιά με χαμηλό εισόδημα και οι 

στενοί του φίλοι. Για μια γυναίκα, η οποία εμπλέκεται σε περιβαλλοντικές δράσεις, το Bronx 

είναι σημαντικό διότι έχει τον κήπο στη γειτονιά της, έχει τη βιοποικιλότητα στο ποτάμι και 

έχει τις οργανώσεις στις οποίες συμμετέχει.  

Αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι τα νοήματα ενός τόπου συνήθως διαφοροποιούνται από 

τα συναισθήματα, και αναφέρονται κυρίως στα περιγραφικά στοιχεία ενός περιβάλλοντος: τι 

είναι, και όχι πόσο συνδεδεμένο είναι ένα άτομο με τον τόπο (Brehm et al.,2012). Όπως 

αναφέρουν οι Adams et al. (2017), το νόημα του τόπου ποικίλλει ανάμεσα στους ανθρώπους, 

καθώς τα άτομα μπορεί να αποδώσουν πολλά νοήματα σε έναν τόπο σχετικά με τα οικολογικά, 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, αισθητικά και ιστορικά στοιχεία ενός τόπου. Τα νοήματα 

που ένα άτομο αποδίδει σε έναν τόπο είναι δυνατό να επηρεαστούν από τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, από τις στιγμές ή άλλες καθοριστικές εμπειρίες που ένα 

άτομο ζει σε ένα συγκεκριμένο τόπο (Russ et al., 2015). 

Οι Kudryavtsek, Krasny & Stedman (2012β), συνοψίζοντας την έννοια της αντίληψης 

για τον τόπο, κατέληξαν στο ότι η σύνδεση με τον τόπο φανερώνει πόσο έλκεται ένα άτομο 

από έναν τόπο, ενώ το νόημα του τόπου περιγράφει τους λόγους για τους οποίους το άτομο 

είναι συνδεδεμένο με έναν τόπο.  

Όπως αναφέρει η Παπαδημητρίου (2012), η έννοια του τόπου όταν περιορίζεται από 

την αυστηρή επιστημονική σκοπιά μπορεί να περιοριστεί σε μια απλή έννοια του χώρου, να 

σημαίνει δηλαδή μια τοποθεσία στο χώρο, η οποία ορίζεται από συγκεκριμένες συντεταγμένες. 

Ωστόσο, ο τόπος εκτός από αυτό αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη και πολύπλοκη έννοια που 

εμπεριέχει κάποια υλικά χαρακτηριστικά είτε φυσικά είτε κατασκευασμένα από τον άνθρωπο 

και ακόμα έχει κοινωνική, πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και ατομική διάσταση. Η 

τελευταία αυτή διάσταση αναφέρεται στους προσωπικούς δεσμούς με τον τόπο. Ένας από τους  

όρους, λοιπόν, που αποδίδει τα μη υλικά χαρακτηριστικά ενός τόπου είναι η αντίληψη για τον 

τόπο. Το Σχήμα 2. αποσαφηνίζει την έννοια της αντίληψης του τόπου σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 
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Σχήμα 2. Η έννοια της «Αντίληψης του τόπου» (Semken et al., 2009∙ Kudryavtsev, Stedman & 

Krasny,2012a)

Αντίληψη του τόπου 

              (sense of place) 

(Το αίσθημα ενός ατόμου ότι 
ανήκει σε έναν τόπο και στον 

«χαρακτήρα» ενός τόπου) 

 

Σύνδεση με τον τόπο 

(place attachment) 

(ο συναισθηματικός δεσμός ανάμεσα σε ένα άτομο και  

 έναν τόπο) 

Εξάρτηση από τον τόπο 

(place dependence) 

η δυνατότητα ενός τόπου να ικανοποιεί 

τις ανάγκες και τους στόχους ενός  

ατόμου παρέχοντάς του το χώρο για τις  

δραστηριότητες που επιθυμεί να κάνει 

Ταύτιση με τον τόπο 

(place identity) 

Ο βαθμός στον οποίο ένας τόπος γίνεται 

μέρος της ταυτότητας ενός ατόμου ή  

τον αντιπροσωπεύει  

Νόημα του τόπου 

(Place meaning) 

→πολυδιάστατο 

(Οικονομικό, πολιτισμικό, αισθητικό, αρχιτεκτονικό, 

οικολογικό, πολιτικό, οικογενειακό)  

 

 

- Ανθρώπινες σχέσεις 

- Αναμνήσεις 

- Προτιμήσεις  
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1.3.1.3 Πώς ενισχύεται η αντίληψη του τόπου των μαθητών μέσα από τα προγράμματα ΠΕ  

Πολλοί εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα ΠΕ αναζητούν τρόπους με τους 

οποίους  θα μπορέσουν να επηρεάσουν την αντίληψη για τον τόπο στους μαθητές τους, 

προκειμένου να ενισχύσουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά των μαθητών. Παρακάτω 

παραθέτονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνδεση του ατόμου με τον τόπο, καθώς και 

το νόημα του τόπου, έτσι όπως παρουσιάζονται από τους Kudryavtsek, Stedman & Krasny 

(2012α).  Η σύνδεση ενός ατόμου με τον τόπο, λοιπόν, μπορεί να αναπτυχθεί ως εξής: 

➢ Με άμεσες εμπειρίες του ατόμου με τον τόπο, ειδικότερα μακρόχρονες, συχνές και 

θετικές εμπειρίες με αυτόν. 

➢ Μαθαίνοντας για τον τόπο μέσω έμμεσων πηγών και όχι τόσο με την άμεση επαφή. 

Η άμεση και ενεργή εμπλοκή ενός ατόμου με τον τόπο για μεγάλες χρονικές περιόδους ή οι 

συχνές επισκέψεις σε έναν τόπο μπορούν να οικοδομήσουν τη σύνδεση του ατόμου με τον 

τόπο αυτό. Πλήθος ερευνών έδειξαν, ότι η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες 

περιβαλλοντικής φροντίδας, όπως η φροντίδα των κήπων μιας κοινότητας ή οι δραστηριότητες 

αποκατάστασης ενός περιβαλλοντικού χώρου, μπορούν να ενισχύσουν τη σύνδεση των 

συμμετεχόντων με το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ενός τόπου, όπως το τοπίο ή η άγρια ζωή, είναι δυνατό 

να προωθήσουν επίσης τη σύνδεση των μαθητών με τον τόπο. Ακόμη, μαθαίνοντας τα ονόματα 

των διαφόρων ειδών φυτών ή ζώων, οι πρόσωπο με πρόσωπο διηγήσεις και η σύνδεση με τα 

ήθη και τις αξίες ενός τόπου αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν τη 

σύνδεση των μαθητών. Η σύνδεση ενός ατόμου με έναν τόπο συνιστά σημαντικό παράγοντα, 

καθώς μπορεί να ενισχύσει την επιθυμία ενός ατόμου να διατηρήσει ή να βελτιώσει τον τόπο 

αυτόν (Kudryavtsek, Stedman & Krasny, 2012α). 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του νοήματος για τον τόπο, αξίζει να σημειωθεί ότι η  

διαμόρφωση νοημάτων σε έναν τόπο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσω δύο μηχανισμών:  

➢ Μέσα από πρακτικές εμπειρίες σε ένα τόπο. 

➢ Μέσα από γραπτές, προφορικές ή άλλες πηγές καθώς επίσης και μέσα από την 

επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. 
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Οι Kudryavtsek, Stedman & Krasny (2012α), διαπίστωσαν ότι βιώνοντας  τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός τόπου είναι δυνατό να διευκολυνθεί η δημιουργία  νοημάτων για τον 

τόπο αυτόν. Παράλληλα, η οικοδόμηση εμπειριών σε έναν τόπο, καθώς και η εμπλοκή του 

ατόμου σε κοινωνικές δραστηριότητες είναι δυνατό να διαμορφώσουν νοήματα. Οι 

επαναλαμβανόμενες, οι συχνές και άμεσες εμπειρίες συνεισφέρουν στην δημιουργία 

νοημάτων. Τα νοήματα του τόπου δημιουργούνται, καλλιεργούνται και τροποποιούνται όχι 

μόνο μέσω άμεσων και βασισμένων στον τόπο εμπειριών, αλλά και μέσω μύθων, ιστοριών, 

βιβλιογραφίας, υλικών, εθίμων, ζωγραφιών, μουσικής, ταινιών, ιστορίας, ανέμελων 

συζητήσεων, και αναμνήσεων σχετικά με τον τόπο αυτόν. Ακόμη, οι άνθρωποι δημιουργούν 

νοήματα σε έναν τόπο μέσα από τις συζητήσεις και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. 

Οι αφηγήσεις για ένα τόπο παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και οικοδόμηση 

της αντίληψης για τον τόπο ενός ατόμου. Τα άτομα δίνουν νοήματα σε έναν τόπο όταν 

μαθαίνουν για την ιστορία του τόπου αυτού. Τέλος, οι συνεντεύξεις με κατοίκους από το 

τοπικό περιβάλλον είναι δυνατό να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τα νοήματα 

του τόπου τους, τα οποία διαφορετικά τα θεωρούσαν δεδομένα.  

Η αντίληψη για τον τόπο - συμπεριλαμβανομένων του νοήματος του τόπου και της 

σύνδεσης με τον τόπο- διαμορφώνεται κυρίως μέσα από άμεσες εμπειρίες με τον τόπο και 

έμμεση γνώση για τον τόπο. Έτσι, παρατηρείται ότι τα περιβαλλοντικά προγράμματα 

χρησιμοποιούν δύο προσεγγίσεις προκειμένου να επηρεάσουν την αντίληψη του τόπου: την 

εμπειρική και την εκπαιδευτική. Με την εμπειρική προσέγγιση, το νόημα του τόπου και η 

σύνδεση με τον τόπο αναπτύσσονται μέσα από άμεσες, συχνές και θετικές εμπειρίες με τον 

τόπο αυτόν. Η εκπαιδευτική προσέγγιση, αντίθετα, συνεισφέρει στο νόημα του τόπου και τη 

σύνδεση με τον τόπο, μέσα από συζητήσεις, κείμενα, τέχνη, βιβλία, ταινίες, ιστοσελίδες και 

άλλα έμμεσα στοιχεία. Νέα νοήματα είναι δυνατό να διαμορφωθούν μέσα από συζητήσεις, 

μέσα από την κοινωνική και αναστοχαστική μάθηση (Kudryavtsek, Stedman & Krasny, 

2012α). Πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα συνδυάζουν την εμπειρική και εκπαιδευτική 

προσέγγιση, μια αποτελεσματική στρατηγική για την καλλιέργεια του νοήματος του τόπου και 

την ενίσχυση της σύνδεσης με τον τόπο.  
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1.3.2 Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Urban Environmental Education) 

1.3.2.1 Η φύση στις πόλεις και αστικά περιβαλλοντικά προβλήματα  

 Όπως επισημαίνει ο Γκαίτλιχ (1999), οι περισσότεροι άνθρωποι αντιδιαστέλλουν τη 

φύση με την πόλη. Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια διαχωριστική 

γραμμή, που θεωρούμε ως δεδομένη, και η οποία χωρίζει το αστικό από το φυσικό περιβάλλον. 

Έτσι, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την πόλη ως ένα ενιαίο, δομημένο και οικολογικά 

αδιάφορο σύνολο. Έχουμε συνηθίσει να κοιτάζουμε γύρω μας χωρίς όμως να παρατηρούμε, 

παραβλέπουμε τα αγριόχορτα που φυτρώνουν στις αλάνες, αγνοούμε τα πουλιά και τα άλλα 

ζώα που ζουν στη γειτονιά μας. Η πόλη φαίνεται ότι αποτελεί μια αυθεντική φύση. Το 

οικοσύστημα της πόλης δεν παύει βέβαια να είναι ανθρωπογενές, ωστόσο οι λειτουργίες του 

διέπονται από τους βασικούς κανόνες που ισχύουν και για τα φυσικά οικοσυστήματα. Παλαιά 

και νέα κτίρια, πλατείες, κήποι, άλση, ρέματα, ποτάμια, ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι, 

δρόμοι, αλάνες και σπουπιδότοποι αποτελούν βιότοπους των πόλεων. Όλοι αυτοί οι βιότοποι 

φιλοξενούν τις δικές τους βιοκοινωνίες που συχνά χαρακτηρίζονται από μια τυπική για αυτούς 

χλωρίδα και πανίδα.  

Όπως αναφέρει ο Andersson (2006), οι πόλεις έχουν πολλά νοήματα και σχετίζονται με 

πολλές συνθήκες όπως την πυκνότητα του πληθυσμού, τον τύπο του εδάφους ή άλλες 

πολιτισμικές πρακτικές. Για τους περισσότερους, οι πόλεις αποτελούν οικισμούς στους οποίους 

περιφρονείται η φύση και το περιβάλλον. Ωστόσο, η αστική βιοποικιλότητα (urban 

biodiversity) αποτελεί δείκτη βιωσιμότητας, ενώ ταυτόχρονα η σημασία του αστικού πρασίνου 

είναι σπουδαία. Η βιοποικιλότητα στην πόλη (urban biodiversity) μπορεί να οριστεί ως «η 

ποικιλία των ζωντανών οργανισμών που ζουν σε μια αστική περιοχή και βρίσκουν τα 

περιβάλλοντά τους σε μια πράσινη αστική δομή» (Petersen, 2007). Ο Müller (2010) πρότεινε ένα 

πιο λεπτομερή ορισμό για την αστική βιοποικιλότητα, ο οποίος είναι ο εξής: «η ποικιλία και ο 

πλούτος των ζωντανών οργανισμών (συμπεριλαμβανομένης της γενετικής ποικιλομορφίας),  

καθώς και η ποικιλία των περιβαλλόντων που βρίσκονται μέσα και περιμετρικά από τους 

ανθρώπινους οικισμούς». Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τα παρθένα οικοσυστήματα, τα 

αγροτικά τοπία, καθώς και τη βιομηχανική όψη της πόλης (πχ αστικά κέντρα, κατοικήσιμες 

περιοχές, βιομηχανικά πάρκα, σιδηροδρόμους και κήπους). Η αστική βιοποικιλότητα είναι 

ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την ποιότητα ζωής στην πόλη.  
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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι παραπάνω από τα 2/3 του πληθυσμού της 

Ευρώπης ζει στις πόλεις. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η έλλειψη πρασίνου, η υποβάθμιση των 

τοπίων, τα στερεά απορρίμματα, τα υγρά απόβλητα, η υψηλή κατανάλωση ενέργειας, η φθορά 

και υποβάθμιση των ιστορικών κέντρων καθώς, και τα προβλήματα κοινωνικής ανισότητας 

συνιστούν μερικά από τα καίρια προβλήματα των πόλεων (Καλαϊτζιδάκη, 2011). Μάλιστα 

πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η όλο και αυξανόμενη αστικοποίηση επηρεάζει την 

βιοποικιλότητα και τροποποιεί τα οικολογικά χαρακτηριστικά των πόλεων. Η υποβάθμιση του 

εδάφους, η όλο και αυξανόμενη μέση θερμοκρασία, η δραματική μείωση του νερού, η 

παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, η απομάκρυνση των ντόπιων ειδών και η εισαγωγή νέων 

εξωτικών ειδών, η αλλαγή του κύκλου του νερού και των θρεπτικών συστατικών, ο 

κατακερματισμός και η ερημοποίηση των φυσικών περιβαλλόντων αποτελούν μερικές μόνο 

από τις συνέπειες της αστικοποίησης (Farinha-Marques et al., 2011).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προβληματίζεται κανείς σχετικά με το πώς θα 

μπορέσουμε να ζήσουμε αειφορικά, να προστατέψουμε την υγεία και την ποιότητα ζωής μας 

στις πόλεις. Οπουδήποτε υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν και ευκαιρίες για εξερεύνηση και 

μάθηση. Οι πόλεις συνιστούν πεδία, όπου τα προβλήματα μπορούν να αναγνωριστούν, να 

ερευνηθούν και να κατανοηθούν μέσα από μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές μάθησης. Η 

γειτονιά, τα πάρκα, οι ακτές, τα σχολεία, η κοινότητα ή δημοτικοί κήποι προωθούν τη 

δυνατότητα για εμπειρική μάθηση. Έτσι, οι πόλεις παρέχουν στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για την εύρεση λύσεων στα πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα 

που επηρεάζουν αρνητικά το τοπικό περιβάλλον. Οι πόλεις και τα προβλήματά τους δίνουν 

ευκαιρίες για μάθηση και διδασκαλία με έμφαση στη βιωσιμότητα (Leou & Kalaitsidaki, 

2017).  

1.3.2.2 Τι είναι η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η ΠΕ η οποία υλοποιείται στις πόλεις και 

αποτελεί μια σύγχρονη τάση στην ΠΕ. Η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να 

υλοποιηθεί από δημόσια σχολεία, τοπικές οργανώσεις της κοινότητας, ζωολογικούς κήπους ή 

βοτανικούς κήπους, πάρκα, εθελοντικές ομάδες, μουσεία, συλλόγους αναδιαμόρφωσης των 

εξωτερικών χώρων κ.ο.κ. Τα προγράμματα Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εστιάζουν 

κυρίως στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της πόλης και εμπλέκονται οι κάτοικοι 

της πόλης. Πρωταρχικός στόχος της Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να 

βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων στις πόλεις, να προωθήσει την περιβαλλοντική ευημερία στα 
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αστικά κέντρα, αντιμετωπίζοντας τα αστικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω (Russ & Krasny, 2015).  

Οι Frank et al. (1994) ανέφεραν ότι η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «έχει τους 

ίδιους σκοπούς με την παραδοσιακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, δηλαδή την ενημέρωση, τη 

γνώση, τη διαμόρφωση στάσεων και ικανοτήτων, καθώς επίσης και τη συμμετοχή στην επίλυση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων», ενώ συμπληρώνουν ότι, «είναι μοναδική καθώς λαμβάνει 

χώρα σε αστικά περιβάλλοντά με ανθρώπους που κατοικούν στις πόλεις και σχετίζεται με τα 

αστικά περιβαλλοντικά συστήματα και ζητήματα».  

Στην Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προτείνονται τρεις προσεγγίσεις: α) η 

μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος όπως η καταγραφή των πουλιών, των δέντρων και των 

εντόμων της πόλη, β) η μελέτη του δομημένου περιβάλλοντος όπως η κατανόηση των 

ζητημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα και τη διαχείριση το νερού στις πόλεις και γ) 

πρότζεκτ βασισμένα στη προσφορά και τη δράση, τα οποία περιλαμβάνουν την άμεση εμπλοκή 

του ατόμου στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος όπως τη φύτευση κήπων στην πόλη, την 

διερεύνηση περιβαλλοντικών ζητημάτων και τη δράση για την κοινότητα (Frank et al., 1994). 

Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, η καταμέτρηση των διαφορετικών ειδών των 

πτηνών ή η οικολογία των κογιότ και των χελωνών αποτελούν μερικά παραδείγματα 

δραστηριοτήτων Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πιθανό να προσέλκυαν του νέους 

συμμετέχοντες (Tidball & Krasny, 2010).  

Η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φύση των πόλεων, 

εμπλέκοντας την κοινότητα και ενσωματώνοντας στα αστικά περιβαλλοντικά προγράμματα 

οικολογικές αξίες. Η οικολογική φροντίδα των πόλεων, η αναδιαμόρφωση των αστικών 

κέντρων, η διατήρηση των παρθένων περιβαλλόντων είναι μερικά παραδείγματα Αστικής 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι πολίτες εμπλέκονται σε δραστηριότητες 

αναδόμησης της αστικής φύσης όπως δενδροφυτεύσεις, δημιουργία αστικών κήπων και 

αναδιαμόρφωση των περιβαλλόντων των ζωντανών οργανισμών (Tidball & Krasny, 2011).  

Το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται την ίδια πόλη ή την ίδια γειτονιά με διαφορετικούς 

τρόπους. Τα διαφορετικά νοήματα που κάθε άτομο αποδίδει σε ένα τόπο σχετίζονται με τις 

προσωπικές του ταυτότητες, για αυτό ενώ κάποιος μπορεί να αναγνωρίζει και να εκτιμά τις 

οικολογικές και κοινωνικές όψεις μιας γειτονιάς, κάποιος άλλος πιθανό να βιώνει την 

περιβαλλοντική και φυλετική ανισότητα (Russ et al., 2015). Η αντίληψη για τον τόπο 
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επηρεάζει τη ποιότητα ζωής του ατόμου, το πώς περιγράφει ή αλληλεπιδρά με τον τόπο, το 

σεβασμό του για τα οικοσυστήματα και την επιθυμία του να δομήσει πιο αειφορικές πόλεις. Η 

αντίληψη για τον τόπο αντικατοπτρίζει την ιστορική και εμπειρική γνώση του ατόμου για τον 

τόπο του και επηρεάζει τη διάθεση του ατόμου να  βελτιώσει την κοινότητά του (Adams et al., 

2017). 

1.3.2.3 Τρόποι  υλοποίησης Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Οι Russ & Krasny (2015), μελετώντας τις δράσεις και τα προγράμματα ΠΕ στην πόλη, 

πέντε γενικούς τύπους: η πόλη ως σχολική τάξη, η επίλυση προβλήματος, περιβαλλοντική 

φροντίδα, νέοι και ανάπτυξη της κοινότητας, η πόλη ως κοινωνικό και οικολογικό σύστημα. Οι 

πέντε αυτές τάσεις αναλύονται παρακάτω: 

- Η πόλη ως σχολική τάξη (city as classroom) 

Στόχος της τάσης αυτής είναι η ενίσχυση του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού καθώς και 

των γνώσεων του ατόμου για το τοπικό περιβάλλον, μέσα από την εξερεύνηση των φυσικών, 

ιστορικών, κοινωνικών και ανθρωπογενών στοιχείων των πόλεων. Η τάση αυτή προέρχεται 

ουσιαστικά από την βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, που, όπως ο Sobel αναφέρει, είναι μια 

διαδικασία πρακτικών εμπειριών στην τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον, με σκοπό 

την κατανόηση ποικίλων εννοιών από τους μαθητές (Leou & Kalaitsidaki, 2011). Τα 

προγράμματα Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υιοθετούν την τάση αυτή 

χρησιμοποιούν τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους στις πόλεις με σκοπό να 

διευκολύνουν την μάθηση για τη φύση, την οικολογία, τη βιολογία, το περιβάλλον και τις 

άλλες σχετικές επιστήμες. Χρησιμοποιώντας το φυσικό περιβάλλον των πόλεων, μέσα από τα 

προγράμματα αυτά, το άτομο είναι δυνατό να μάθει για τη βιοποικιλότητα καθώς και για άλλες 

περιβαλλοντικές έννοιες. Στα προγράμματα αυτά, τα δέντρα στους δρόμους των πόλεων, τα 

πάρκα, οι πράσινες υποδομές, τα εργοστάσια καθώς και τα μουσεία χρησιμοποιούνται 

προκειμένου οι άνθρωποι να κατανοήσουν τα τοπικά και παγκόσμια οικοσυστήματα. Η μελέτη 

της φύσης, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, οι δραστηριότητες στα εργαστήρια, η 

χαρτογράφηση της κοινότητας και οι μετρήσεις στο περιβάλλον συνιστούν μερικές από τις 

προσεγγίσεις της τάσης αυτής (Russ & Krasny, 2015). 

Στα μέσα του 20ου αιώνα, η τάση αυτή στηρίχτηκε στο γεγονός ότι η εμπειρική μάθηση 

είναι δυνατό να βελτιώσει την κατανόηση του ατόμου για τη φύση. Οι εκπαιδευτικοί είναι 

δυνατό να διδάξουν βιολογία ή φυσικές επιστήμες σε διάφορους αστικούς χώρους, όπως στο 
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σχολικό περιβάλλον, στα αστικά φυσικά μονοπάτια, στις αστικές αυλές των σχολείων, στα 

δέντρα των πόλεων που θα μπορούσαν να ερευνηθούν και να χαρτογραφηθούν, στα δάση 

δίπλα στα αστικά σχολεία και σε οποιαδήποτε άλλα μέρη στις αστικές γειτονιές. Τα άτομα 

μπορούν να εκτιμήσουν το φυσικό περιβάλλον, να αξιολογήσουν την ρύπανση, να 

κατανοήσουν την εξάρτηση των πόλεων από τα οικοσυστήματα, να μάθουν για τις αστικές 

υποδομές παρατηρώντας το έδαφος, τα φυτά και τα ζώα γύρω από το σχολείο. Μπορούν να 

επισκεφθούν ζωολογικούς κήπους, μουσεία φυσικής ιστορίας, ενυδρεία και αστικά πάρκα, να 

εξερευνήσουν εγκαταλελειμμένα κτίρια ή να ενημερωθούν πώς τα κτίρια και οι δημόσιοι χώροι 

διαμορφώνουν το περιβάλλον στις πόλεις. Οι μαθητές εξερευνούν τους αστικούς χώρους, 

κάνουν καταγραφές, κάνουν μετρήσεις στα οικοσυστήματα (π.χ μέτρηση της θερμοκρασίας ή 

του βαθμού ρύπανσης της θάλασσας), κάνουν δραστηριότητες βασισμένες στη διερευνητική 

μάθηση και επισκέπτονται αστικά φυσικά κέντρα, ενισχύοντας τις γνώσεις τους για τα 

οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα (Russ & Krasny, 2015).  

- Επίλυση προβλήματος (problem solving) 

Στόχος της τάσης αυτής είναι να περιορίσει και να επιλύσει τα οικολογικά και κοινωνικά 

ζητήματα των πόλεων, μέσα από την ανάπτυξη περιβαλλοντικών γνώσεων, στάσεων και 

δεξιοτήτων, τα οποία πιθανό συμβάλλουν στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 

και του περιβαλλοντικού ακτιβισμού. Αρχικά, τα σοβαρά αστικά περιβαλλοντικά προβλήματα 

όπως η ρύπανση του αέρα, η έλλειψη αστικού πρασίνου, η δημόσια υγεία, η εγκληματικότητα 

καθώς και η άνιση κατανομή της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και των περιβαλλοντικών 

αγαθών, καθιστούν τη τάση αυτή αναγκαία. Επίσης, το γεγονός ότι η ΠΕ εστίαζε περισσότερο 

στην οικολογική γνώση και διατήρηση των φυσικών υπαίθριων αστικών χώρων, είχε ως 

αποτέλεσμα να αποκόβεται από τις καθημερινές εμπειρίες των πολιτών των πόλεων. Πέρα από 

την μόλυνση, την προστασία και τις υποδομές, κοινωνικά ζητήματα όπως η υγεία και η 

διατροφή της κοινότητας, η αναβάθμιση της πόλης, η εγκληματικότητα και η ανεργία είναι 

μερικά από τα ζητήματα που περικλείονται στην τάση αυτή. Οι πόλεις προσφέρουν πολλές 

ευκαιρίες να μάθει κανείς για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και δίνουν τη δυνατότητα στους 

μαθητές να ενημερωθούν μέσα από βιωματικές εμπειρίες. Άλλωστε, όπως αναφέρετε 

συστηματικά από διακυβερνητικές και εθνικές διασκέψεις, στόχος της ΠΕ είναι να εξοπλίσει 

τους πολίτες με ικανότητες και γνώσεις προκειμένου να μπορέσουν να επιλύσουν τα σοβαρά 

αστικά προβλήματα. Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος όπως η 

ρύπανση ή η κλιματική αλλαγή, η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάζει 
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και σε κοινωνικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων της φτώχειας, της οικονομικής 

ανασφάλειας, του ρατσισμού, των ναρκωτικών, της βίας, της διατροφικής ισότητας, και της 

υγείας. Τα άτομα μπορούν να ενημερωθούν για τα ζητήματα μέσα από συναντήσεις με 

ειδικούς, μέσα από την τέχνη ή το θέατρο, τραβώντας φωτογραφίες των ελκυστικών και 

αρνητικών όψεων των πόλεων, παρακολουθώντας την ηχορρύπανση, χτίζοντας φωλιές 

πουλιών ή οποιαδήποτε άλλη δράση μέσα από την οποία οι κάτοικοι είναι δυνατό να 

παρέμβουν βελτιώνοντας τον τόπο τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα αυτά γίνονται σε 

συνεργασία με τοπικές οργανώσεις ή την κοινότητα, προκειμένου να αμβλυνθούν ή να 

επιλυθούν τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αυτά προβλήματα. 

- Περιβαλλοντική φροντίδα (environmental stewardship) 

Όπως αναφέρουν οι Russ & Krasny (2015), ένας άλλος στόχος της Αστικής 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να βελτιώσει τα αστικά οικοσυστήματα, καθώς και τα 

αγαθά που αυτά προσφέρουν, να δημιουργήσει και να διατηρήσει τις πράσινες υποδομές των 

πόλεων, να στηρίξει τη βιοποικιλότητα, και να παράγει φαγητό, εμπλέκοντας τα άτομα και τις 

κοινότητες σε δράσεις περιβαλλοντικής φροντίδας και διαχείρισης του αστικού φυσικού 

περιβάλλοντος. Σημαντική θεώρηση στην τάση αυτή είναι ότι τα άτομα και οι κοινότητες είναι 

δυνατό να σχεδιάσουν, να αποκαταστήσουν και να διατηρήσουν τα τοπικά αστικά 

οικοσυστήματα, συχνά σε συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες και μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, μαθαίνοντας την ίδια στιγμή για τα οικοσυστήματα. Οι συμμετέχοντες σε τέτοιου 

είδους προγράμματα παρεμβαίνουν κάνοντας άμεσες βελτιώσεις στα αστικά οικοσυστήματα ή 

διατηρούν τα οικοσυστήματα των πόλεων από τα οποία οι ίδιοι οι κάτοικοι επωφελούνται. 

Σύμφωνα με την τάση αυτή, ενισχύεται η διαχείριση των αστικών οικοσυστημάτων και 

φυσικών πόρων μέσα από βασισμένα στην κοινότητα προγράμματα. Οι δεντροφυτέψεις στην 

πόλη, η διαμόρφωση κήπων στις γειτονιές ή στο σχολείο ή στα πάρκα της πόλης, η 

αποκατάσταση του αστικού πρασίνου ή των αστικών δασών αποτελούν δράσεις οι οποίες 

μπορούν να προωθήσουν  τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό των μαθητών καθώς και την 

κατανόησή τους σχετικά με την αξία του φυσικού περιβάλλοντος των πόλεων.  

- Νέοι και ανάπτυξη της κοινότητας (youth and community development) 

Σε αυτή την τάση, σκοπός της Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να ενισχύσει 

την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των νέων, να προωθήσει τη δημιουργικότητα τους και τα 

θετικά στοιχεία του χαρακτήρα τους, να καλλιεργήσει θετικές τάσεις απέναντι στη μάθηση και 
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να βελτιώσει την κριτική σκέψη. Οι μαθητές υλοποιούν τα προγράμματα αυτά μετά το σχολείο 

ή τους καλοκαιρινούς μήνες. Το αστικό περιβάλλον χρησιμοποιείται ως μέσο που συμβάλλει 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, ενισχύει την ευημερία της κοινότητας, δομεί το 

κοινωνικό καλό και την κοινωνική συνοχή. Όπως αναφέρουν οι Russ & Krasny (2015), μέσα 

από τα αστικά περιβαλλοντικά προγράμματα, οι νέοι αυτοί γίνονται περισσότερο αυτόνομοι, 

αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, μαθαίνουν να συνεργάζονται και γίνονται πιο 

αισιόδοξοι για το μέλλον. Παράλληλα, αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα, την οποία 

σέβονται και φροντίζουν. Η ατομική και κοινωνική ανάπτυξη συνδέονται, καθώς οι νέοι 

συνεισφέρουν θετικά και κάνουν σημαντικές αλλαγές στις κοινότητές τους.  

- Η πόλη ως κοινωνικο-οικολογικό σύστημα (city as social-ecological system) 

Σύμφωνα με την τάση αυτή, οι πόλεις αποτελούν ένα οικοσύστημα, στο οποίο οι 

κοινωνικές και οικολογικές διεργασίες είναι εξίσου σημαντικές. Η τάση αυτή προωθεί δύο 

κύριες ιδέες : 1) Οι πόλεις αποτελούν κομμάτι της βιόσφαιρας, περιλαμβάνουν τη φύση, τους 

ανθρώπους, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζονται από τις οικολογικές 

διεργασίες στις πόλεις και 2) Οι πόλεις είναι εξελισσόμενα οικολογικά και κοινωνικά 

συστήματα και οι άνθρωποι μπορούν να υποστηρίξουν τη οικολογική ακεραιότητα και την 

ευημερία τους στις πόλεις. Οι πόλεις αποτελούν πολύπλοκα συστήματα, συνδυάζουν τη φύση 

και την κουλτούρα, την οικολογία και την κοινωνία. Τα προγράμματα που αφορούν την τάση 

αυτή, δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εξερευνήσουν, να επαναπροσδιορίσουν, να 

βελτιώσουν και να αποκαταστήσουν την αειφορία στις πόλεις. Όλα αυτά είναι δυνατό να 

επιτευχθούν μέσα από τον αστικό σχεδιασμό, το πράσινο στις πόλεις, τη φωτογραφία, την 

καθαριότητα, τους σχολικούς κήπους, την εξερεύνηση των αστικών δρόμων, τη χρήση του 

εδάφους, τα μουσεία, τους ζωολογικούς κήπους,  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο φυσικό 

όσο και στο ανθρώπινο περιβάλλον και μαθαίνοντας από ειδικούς.  

1.3.2.4 Το οικολογικό νόημα του τόπου (ecological place meaning) στο Bronx των ΗΠΑ και 

πώς η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη του οικολογικού 

νοήματος στην πόλη 

Όπως αναφέρουν οι Russ et al. (2015), στόχος των προγραμμάτων Αστικής 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια του οικολογικού νοήματος του τόπου 

(ecological place meaning). Το οικολογικό νόημα του τόπου καθορίζεται ως «τα φυσικά 

φαινόμενα, τα φυσικά στοιχεία ή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται ως 
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σημαντικά σύμβολα ενός τόπου». Αυτά τα φαινόμενα πιθανό να περιλαμβάνουν φυσικά 

περιβάλλοντα, πράσινες υποδομές και σχετικές δραστηριότητες όπως την περιβαλλοντική 

φροντίδα ή την αναδιαμόρφωση εξωτερικών χώρων (Russ et al., 2015). Οι ίδιοι ερευνητές 

αναφέρουν ότι το οικολογικό νόημα του τόπου στα αστικά περιβάλλοντα δεν είναι ευρέως 

γνωστό, διότι συχνά το δομημένο περιβάλλον και, όχι το φυσικό, κυριαρχεί το ενδιαφέρον μας 

στις πόλεις, θεωρώντας πολλές φορές τα άτομα, ότι η φύση υπάρχει κάπου «έξω» από την 

πόλη. Ωστόσο, οι πόλεις δεν είναι ερημότοποι, αντίθετα στις πόλεις υπάρχει φύση, όπως τα 

δέντρα στους δρόμους, τα δημόσια πάρκα ή οι περιοχές με πράσινο.  

Σε ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Russ et al. (2015) σε εννιά 

εκπαιδευτικούς και πέντε μαθητές. διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν το 

οικολογικό νόημα του τόπου στην πόλη καθώς έτσι οι μαθητές είναι δυνατό να εκτιμήσουν, να 

αλληλεπιδράσουν με το αστικό περιβάλλον, καθώς επίσης και να επωφεληθούν από τα αγαθά 

του. Ακόμη, με την ανάπτυξη του οικολογικού νοήματος του τόπου, οι μαθητές μπορούν να 

εμπλακούν ενεργά προκειμένου να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον. Στη ίδια έρευνα, 

παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν το οικολογικό νόημα 

του τόπου στην πόλη. Συγκεκριμένα, οι προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του οικολογικού 

νοήματος του τόπου στην πόλη είναι οι εξής: α)εμπειρίες στο αστικό περιβάλλον, β)κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και γ) ανάπτυξη οικολογικής ταυτότητας. Οι προσεγγίσεις αυτές αναλύονται 

παρακάτω. 

- Εμπειρίες στο αστικό περιβάλλον: Οι άμεσες εμπειρίες με τη φύση, τα 

οικοσυστήματα, τις πράσινες υποδομές και το φυσικό τοπίο των πόλεων συνιστούν μερικές 

από τις πρακτικές που ενισχύουν το οικολογικό νόημα του τόπου. Παράλληλα, η συμμετοχή σε 

δράσεις περιβαλλοντικής φροντίδας στην πόλη, η επίσκεψη και η σύγκριση του δικού τους 

τόπου με άλλους είναι δυνατό να προωθήσει τη γνώση για τον τόπο και να ενισχύσει σε 

σημαντικό βαθμό το οικολογικό νόημα που οι ίδιοι αποδίδουν σε αυτόν (Russ et al., 2015). 

Σύμφωνα με τους Adams et al. (2017) oι βιωματικές και οι πρακτικές δραστηριότητες, οι 

οποίες επιτρέπουν στο άτομο να βιώσει, να αναδιαμορφώσει και να φροντίσει τα 

οικοσυστήματα στις πόλεις, θα μπορούσαν να είναι μία προσέγγιση ενίσχυσης και 

καλλιέργειας του οικολογικού νοήματος στα αστικά κέντρα. Ο εντοπισμός των αποδημητικών 

πουλιών ή εντόμων, η παρατήρηση του χρώματος και του φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας 

ή η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο από άλλα άτομα της κοινότητας αποτελούν 
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μερικές από τις δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα νοήματα και τη 

σύνδεση του ατόμου αναφορικά με τον τόπο.  

- Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις: Οι δράσεις, οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα να 

εξερευνήσουν και να ερμηνεύσουν μαζί και συλλογικά έναν τόπο, είναι δυνατό να οικοδομήσει 

την αντίληψη του τόπου. Μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι μαθητές είναι δυνατό 

να κατανοήσουν από κοινού τι σημαίνει να είσαι νέος και να ζεις σε μία πόλη που συνεχώς 

αλλάζει. Το οικολογικό νόημα του τόπου είναι δυνατό να ενισχυθεί μέσα από την επικοινωνία 

με ειδικούς του περιβάλλοντος ή μέλη της κοινότητας. Η παρουσίαση ενός τόπου μέσα από 

διηγήσεις ή συζητήσεις, μέσα από τη μουσική και τις φωτογραφίες και γενικότερα ο διάλογος 

και ο αναστοχασμός σχετικά με το τι είναι ένας τόπος και πώς μπορεί κανείς να τον φροντίσει, 

μπορεί να οικοδομήσει το οικολογικό νόημα του τόπου. Εκτός από τους μαθητές, οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλακούν σε τέτοιες δράσεις για την κοινότητα και να 

διαμορφώσουν τη δική τους αντίληψη αναφορικά με τον τόπο τους  (Adams et al., 2017). 

         -   Ανάπτυξη οικολογικής ταυτότητας: Τα άτομα έχουν πολλές ταυτότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής, η οποία αντικατοπτρίζει τις οικολογικές προοπτικές, 

μέσα από τις οποίες βλέπουν τον κόσμο. Η οικολογική ταυτότητα ενισχύει την εκτίμηση που 

έχει το άτομο για τις οικολογικές πτυχές μιας πόλης, όπως τα οικοσυστήματα ή η 

βιοποικιλότητα στην πόλη (Adams et al., 2017). Κατά τους Russ et al. (2015) η οικολογική 

ταυτότητα στην πόλη εκδηλώνεται όταν κανείς συνειδητοποιήσει την προσωπική του ευθύνη 

για τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης, καθώς και τη δύναμη και ικανότητά του να βελτιώσει 

τα τοπικά αστικά περιβάλλοντα. Εμπλέκοντας τους μαθητές σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πόλεων ή ακόμα σε πρότζεκτ τα οποία 

μπορούν να τους φέρουν πιο κοντά στην κοινότητα από μια οικολογική προοπτική, είναι 

δυνατό να προσθέσει ένα οικολογικό στοιχείο στην ταυτότητα και αντίληψή τους για την πόλη 

τους (Belino & Adams 2014). Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι εκείνοι, οι οποίοι είναι σε θέση 

να επηρεάσουν την αντίληψη του τόπου των μαθητών, ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

έχουν και οι ίδιοι μια σημαντική αντίληψη για τον τόπο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους 

τους εκπαιδευτικούς να εμπλέκονται σε δράσεις, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να μάθουν τη 

δική τους προσωπική αντίληψη για τον τόπο, καθώς και το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι το 

φυσικό, ανθρώπινο και δομημένο περιβάλλον. Παράλληλα, μοιράζοντας τις εμπειρίες τους με 

το τόπο και με άλλα άτομα, οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατό να ενισχύσουν τις γνώσεις και την 

ευαισθησία τους αναφορικά με τον τόπο τους. Έτσι, με τις δράσεις τους σε ατομικό ή 

συλλογικό επίπεδο μπορούν να διαμορφώσουν το προσωπικό τους οικολογικό νόημα τόπου και 

να συνεισφέρουν στη δημιουργία αειφορικών πόλεων (Adams et al., 2017).  
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Οι Kudryavtsek, Krasny & Stedman (2012β), επιχείρησαν να διερευνήσουν το 

αντίκτυπο της Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σύνδεση με τον τόπο καθώς και στο 

οικολογικό νόημα του τόπου των μαθητών στο Bronx της Αμερικής. Οι μαθητές συμμετείχαν 

σε πρόγραμμα Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διάρκειας πέντε εβδομάδων, 

ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής φροντίδας, παρακολούθησαν την αστική 

φύση και ανάπτυξαν περιβαλλοντικές δεξιότητες (φύτευση και αναγνώριση φυτών). Μετά το 

πέρας του προγράμματος, οι ερευνητές αξιολόγησαν τη σύνδεση των μαθητών με τον τόπο, 

καθώς και το οικολογικό νόημα του τόπου, χρησιμοποιώντας δύο κλίμακες. Για την 

αξιολόγηση της σύνδεσης με τον τόπο χρησιμοποίησαν μια κλίμακα πέντε βαθμίδων με θέματα  

που σχετίζονται με την εξάρτηση από τον τόπο και την ταυτότητα του τόπου. Για την 

αξιολόγηση του οικολογικού νοήματος του τόπου διαμόρφωσαν μια κλίμακα επίσης πέντε 

βαθμίδων με δώδεκα θέματα που αναφέρονταν στα οικοσυστήματα και στις ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένες με το Bronx. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Αστική 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ενίσχυσε το οικολογικό νόημα του τόπου των μαθητών, ωστόσο 

δεν συνέβη το ίδιο με τη σύνδεση με τον τόπο, η οποία δεν παρουσίασε κάποια αξιοσημείωτη 

αλλαγή.   

Έρευνες έχουν δείξει ότι το ισχυρό οικολογικό νόημα και η ισχυρή σύνδεση του ατόμου με 

τον τόπο, είναι δυνατό να ενθαρρύνουν το άτομο να προστατέψει τον τόπο, καθώς επίσης να 

πάρει αποφάσεις αναφορικά με περιβαλλοντικά ζητήματα του τόπου.  

Αναπτύσσοντας το οικολογικό νόημα στην πόλη, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον στην πόλη. Παράλληλα, νιώθουν περήφανοι για το τόπο 

και τη γειτονιά τους, βιώνουν εμπειρίες στον τόπο, αναπτύσσουν αναμνήσεις με τους 

συμμαθητές τους και θεμελιώνουν μια σημαντική σύνδεση με τον τόπο. Η ίδια έρευνα μάλιστα 

των Russ et al. (2015) έδειξε ότι  οι εμπειρίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί στη φύση της πόλης, 

τους ωθούν να προωθήσουν αντίστοιχες εμπειρίες στους μαθητές τους. Δηλαδή, η σύνδεση των 

εκπαιδευτικών με έναν τόπο είναι δυνατό να τους ωθήσει στο να υλοποιήσουν προγράμματα 

τοπικού χαρακτήρα. Το σχήμα 7. παρουσιάζει το πώς ο εκπαιδευτικός, μέσα από τα 

περιβαλλοντικά προγράμματα, μπορεί να αναπτύξει το οικολογικό νόημα των μαθητών στην 

πόλη. 

Η ανάπτυξη της αντίληψης για τον τόπο μέσα από τα περιβαλλοντικά προγράμματα 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα άτομα αποκτούν περιβαλλοντική συμπεριφορά και 

εμπλέκονται ενεργά στην προστασία του τοπικού, φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Η 
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προστασία των αστικών περιβαλλόντων είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, καθώς έτσι 

διατηρείται η τοπική βιοποικιλότητα, επανασυνδέονται τα άτομα με την κοινότητα και 

εκπληρώνουν τις ηθικές τους ευθύνες και φυσικά, βελτιώνεται η ανθρώπινη και κοινωνική 

ευημερία. Παράλληλα, η ενίσχυση της αντίληψης για τον τόπο στην πόλη δεν οδηγεί μόνο στη 

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά συνεισφέρει στην φυσική και ψυχολογική υγεία 

των ατόμων, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνει τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό  (Withrow-Clark, 

Konrad & Siddall, 2015). Το Σχήμα 3. παρουσιάζει το πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

βελτιώσει το οικολογικό νόημα των μαθητών στην πόλη μέσα από τα προγράμματα ΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

Άμεσες εμπειρίες με 

 τη φύση και   τα οικοσυστήματα 

Πρακτικές  δραστηριότητες 

περιβαλλοντικής φροντίδας 

 και παρακολούθησης της φύσης   

  

Επισκέψεις σε άλλους τόπους-  

δυνατότητα σύγκρισης του  

ενός τόπου με τον άλλο 

Επικοινωνία με περιβαλλοντικούς  

εκπαιδευτές, επαγγελματίες  

και άτομα που συμμετέχουν σε  

περιβαλλοντικά προγράμματα  

Μαθαίνεις για ένα τόπο μέσα 

από τη περιβαλλοντική δικαιοσύνη, 

διατροφή, υγεία και άλλες  

δραστηριότητες   

Ιστορίες, συζητήσεις, διηγήσεις 

 για τον τόπο 

Απόκτηση ταυτότητας του τόπου→  

άνθρωπος κομμάτι του τόπου   

Ανάπτυξη ικανότητας βελτίωσης του 

τοπικού περιβάλλοντος    

Απόκτηση οικολογικής ή  

περιβαλλοντικής ταυτότητας  

άνθρωπος κομμάτι του τόπου   

     Εμπειρίες στον τόπο 

        Ανάπτυξη οικολογικού νοήματος 

 

         Ανάπτυξη οικολογικής 

                  ταυτότητας 

Σχήμα 3. Πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναπτύξει το οικολογικό νόημα του τόπου στην πόλη μέσα από 

 τα προγράμματα ΠΕ (Russ et al., 2015∙ Adams et al., 2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Σκοπός της έρευνας - Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί πώς οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πολύχρονη εμπειρία σε προγράμματα ΠΕ, ξεπερνούν τα 

προβλήματα που εμφανίζονται στην ΠΕ, έτσι όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία. 

Επιπλέον, σκοπός είναι να διερευνηθεί αν υπάρχουν στα προγράμματά τους  στοιχεία από τις 

νέες τάσεις στην ΠΕ, τη βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση (Place-based Education) και την 

Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Urban Environmental Education).  

Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής εργασίας, τα ερευνητικά 

ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1. Πώς οι εκπαιδευτικοί επιλύουν τα υλικοτεχνικά προβλήματα στην ΠΕ (έλλειψη 

χρόνου, έλλειψη εξοπλισμού, οικονομικής ενίσχυσης κτλ); 

2. Κατά πόσο ο αστικός χώρος δίνει ερεθίσματα στους εκπαιδευτικούς της πόλης να 

υλοποιήσουν προγράμματα για την πόλη; 

3. Η σύνδεση των εκπαιδευτικών με τον τόπο (place attachment), επηρεάζει τα θέματα 

των προγραμμάτων που επιλέγουν να υλοποιήσουν; 

Ειδικότερα  επιμέρους ερωτήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής: 

1. Με τι θέματα ΠΕ έχουν ασχοληθεί οι εκπαιδευτικοί αυτοί; 

2. Πώς οι εκπαιδευτικοί ορίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; 

3. Πώς επιλέγουν τα θέματα των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης; 

4. Ακλούθησαν τα θεματικά έτη της Unesco τη χρονική περίοδο 2005-14; 

5. Πώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιλύουν τα υλικοτεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται     

στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έτσι όπως καταγράφονται στη βιβλιογραφία; 

6. Ποιον θεωρούν τόπο τους οι εκπαιδευτικοί; 

7. Τι αντίληψη του τόπου έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον τόπο που υλοποιούν τα 

προγράμματα ΠΕ; 

8. Υλοποιούν προγράμματα για τον τόπο; 

9. Υλοποιούν προγράμματα για την πόλη τους; 

10. Τι τύπου προγράμματα για τον τόπο κάνουν; 
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11.Παίζει κάποιο ρόλο η επιλογή θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος με τον τύπο ΠΕ που 

υλοποιούν ή με την αντίληψη του τόπου των εκπαιδευτικών; 

 

2.2.Σημασία της έρευνας  

Το θέμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας επιλέχθηκε με κριτήριο την πρωτοτυπία και 

το ενδιαφέρον της.  Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 1.2, έχουν καταγραφεί τα προβλήματα 

που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην ΠΕ, ωστόσο στις έρευνες αυτές δεν αναφέρονται τρόποι 

αντιμετώπισής και επίλυσής τους. Να σημειωθεί ότι η καταγραφή των προβλημάτων αποτελεί 

προσωπική αναζήτηση που έκανε η ίδια η ερευνήτρια μελετώντας διεξοδικά ελληνικές 

βιβλιογραφίες σχετικά με το θέμα αυτό. Παράλληλα, στη χώρα μας δεν έχει διερευνηθεί κατά 

πόσο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κάποιο τοπικό πλαίσιο στα προγράμματά τους (Place-

based Education) ή κατά πόσο ασχολούνται με τις πόλεις (Urban Environmental Education). 

Μέχρι τώρα στη χώρα μας δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο, δύο πεδία που σχετίζονται άμεσα με την ΠΕ, καθώς οι περισσότεροι 

άνθρωποι ζουν στις πόλεις, τις οποίες πλήττουν τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Οι έννοιες όπως sense of place, place attachment, place meaning, ecological place meaning και 

Urban Environmental Education δεν έχουν παρουσιαστεί σε άλλες ελληνικές εργασίες και αυτή 

η εργασία αποτελεί την πρώτη θεωρητική τους παρουσίαση. Τα παραπάνω στοιχεία, λοιπόν, 

αποκαλύπτουν την αξία και την αναγκαιότητα της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 

2.3 Μεθοδολογία της έρευνας  

Η παρούσα εργασία βασίστηκε σε κριτήρια, αρχές και διαδικασίες ενός ποιοτικού 

μεθοδολογικού σχεδιασμού. Η επιλογή αυτή θεωρήθηκε καταλληλότερη, αφού το 

ερευνώμενο φαινόμενο εξετάζεται «εκ των έσω», μέσα δηλαδή από την οπτική, τις εμπειρίες 

και τις ιστορίες των συμμετεχόντων σε αυτό υποκειμένων. Μέσα από τη ερευνητική 

διαδικασία αναδείχθηκαν όλες οι διαφορετικές εκδηλώσεις του εξεταζόμενου φαινομένου, 

καθώς και οι διαφορετικές οπτικές των υποκειμένων, ανεξάρτητα με τη συχνότητα εμφάνισής 

τους (Τσιώλης, 2014).  

Παράλληλα, οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας βοηθούν στη διερεύνηση ζητημάτων με τα οποία 

ο ερευνητής έρχεται σε επαφή πρώτη φορά. Για αυτό η ποιοτική έρευνα είναι πιο κατάλληλη 

όταν το πρόβλημα ή το ζήτημα που επιδιώκεται να μελετηθεί δεν έχει διερευνηθεί καθόλου ή 

έχει διερευνηθεί ανεπαρκώς. Στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας η προσοχή εστιάζεται στη 
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σύλληψη/κατανόηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπό μελέτη φαινομένου. Οι 

ποιότητες αυτές θεωρούνται ότι είναι πλαισιοθετημένες, ολιστικές και αναδυόμενες , που 

σημαίνει, βασισμένοι στις παραδοχές της συστημικής προσέγγισης, ότι είναι πάντα κάτι 

περισσότερο από το άθροισμα των μερών τους. Έτσι στις ποιοτικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις η έρευνα επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατό πιο πλαισιοθετημένη και ολιστική 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

Οι Γεωργόπουλος & Φλογαΐτη (2012), επισημαίνουν ότι στην έρευνα της ΠΕ στην Ελλάδα 

υπήρξε αρχικά μια προτίμηση στις ποσοτικές μεθοδολογίες, δηλαδή έρευνες με 

ερωτηματολόγιο που αναλύονταν με στατιστικά πακέτα., μια παράδοση που συνδέθηκε με 

έρευνες στα τμήματα θετικών επιστημών. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, καταγράφεται μια 

αυξανόμενη προτίμηση σε ποιοτικές μεθοδολογίες (ημι-δομημένες συνεντεύξεις , συνεντεύξεις 

σε ομάδες εστίασης κτλ).  

2.3.1 Η συνέντευξη 

Ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδομένων στην εκπαιδευτική 

έρευνα είναι η συνέντευξη. Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ 

προσώπων που καθοδηγείται από τον συνεντευκτή με στόχο την απόσπαση πληροφοριών 

σχετιζόμενων με το αντικείμενο της έρευνας (Cohen & Manion, 1992). 

Η συνέντευξη, ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, συνδυάζει πλεονεκτήματα που 

συμβάλλον στην εις βάθος κατανόηση του αντικειμένου της έρευνας. Σύμφωνα με τους 

Παρασκευοπούλου & Κόλλια (2008) μέσω τις συνέντευξης είναι δυνατό να διαφανούν οι 

γνώσεις, οι αντιλήψεις, οι απόψεις, οι αξίες, οι στάσεις, οι συμπεριφορές του 

συνεντευξιαζόμενου και άρα να αποκαλυφθούν πτυχές του υπό μελέτη ζητήματος που δε θα 

μπορούσαν να διαφανούν με την αξιοποίηση κάποιου άλλου εργαλείου. Επιπλέον, ο 

συνεντευξιαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί χωρίς να πιέζεται από το χρόνο. Επίσης, 

η συνέντευξη παρέχει στον ερευνητή και στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας, παρατηρώντας 

δηλαδή τις εκφράσεις των χεριών και του προσώπου, τον τόνο της φωνής, στοιχεία χρήσιμα για 

την αποφυγή επιφανειακών ερμηνειών.  

Ωστόσο, η συνέντευξη, όπως και κάθε εργαλείο συλλογής δεδομένων, έχει και 

ορισμένα μειονεκτήματα. Ορισμένα άτομα εγκλωβίζονται όταν βρίσκονται σε άμεση 

συνομιλία με τον ερευνητή και δεν εκφράζονται, ακόμη και αν δεν πρόκειται για πολύ 

προσωπικά θέματα. Αρκετές φορές νιώθουν ότι ο ερευνητής εισβάλλει στη δική τους ζωή 
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(Talbot & Edwards, 1994). Παράλληλα, ελλοχεύει ο κίνδυνος ο συνεντευξιαζόμενος να δίνει 

τις απαντήσεις που θέλει ο ερευνητής, ειδικά όταν διαπιστώνει, από τις αντιδράσεις του 

ερευνητή,  ότι οι απαντήσεις του είναι επιθυμητές και κοινωνικά αποδεκτές (Kitwood, 1977). 

Τέλος, όπως αναφέρουν οι Cohen & Manion (1992), η τάση του ερευνητή να ακούσει τις 

απαντήσεις που έχει ήδη στο μυαλό του δεν του επιτρέπει να ακούσει το συνομιλητή του 

ανεπηρέαστα.  

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, ο τύπος συνέντευξης που αξιοποιήθηκε ήταν η 

δομημένη συνέντευξη. Η δομημένη συνέντευξη αποτελείται από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων, κατά κάποιον τρόπο, ερωτήσεων και χρησιμοποιείται συχνά από νέους 

ποιοτικούς ερευνητές ώστε να μπορέσουν να καλύψουν, στα πλαίσια της συνέντευξης, τα 

θέματα που θεωρούν σημαντικά (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

2.4 Στάδια έρευνας 

2.4.1  Πιλοτική έρευνα  

Πριν τη διεξαγωγή της κύριας έρευνας, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα για τον 

έλεγχο της καταλληλότητας του πρωτοκόλλου της συνέντευξης. Συγκεκριμένα ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικό να εντοπιστούν πιθανές δυσκολίες στην κατανόηση των ερωτήσεων, να 

καταγραφούν εναλλακτικές διευκρινιστικές ερωτήσεις, να ελεγθεί η καταλληλότητα της σειράς 

διατύπωσης των ερωτήσεων και να υπολογιστεί ο χρόνος διεξαγωγής της συνέντευξης. Στην 

πιλοτική έρευνα συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί. Η πρώτη πιλοτική συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2017, η δεύτερη πιλοτική συνέντευξη στις 19 Μαΐου 2017 

και  η τρίτη πιλοτική συνέντευξη στις 10 Ιουνίου 2017.  

Ολοκληρώνοντας τις πιλοτικές συνεντεύξεις, απλοποιήθηκε η διατύπωση ορισμένων 

ερωτήσεων, όπως για παράδειγμα στην 8η ερώτηση της συνέντευξης η λέξη «βρίσκετε» 

αντικαταστάθηκε με τη λέξη «καλύπτετε» ή στην 9η ερώτηση της συνέντευξης όπου η λέξη 

«εντάσσετε» αντικαταστάθηκε με τη λέξη «υλοποιείτε». Επίσης, έγινε προσθήκη της 3ης 

ερώτησης της συνέντευξης «Τι είναι για εσάς η ΠΕ». Παράλληλα, καταγράφηκε η χρονική 

διάρκεια της συνέντευξης. Τέλος, η ερευνήτρια εξοικειώθηκε με τη διαδικασία λήψης 

συνέντευξης και βελτιώθηκε η ικανότητά της να προσαρμόζεται στις διαφορετικές 

προσωπικότητες και ανάγκες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα.  
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2.4.2 Κυρίως έρευνα 

Αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι αλλαγές στο εργαλείο συλλογής δεδομένων και πήρε 

την τελική του μορφή, ρωτήθηκαν τηλεφωνικώς οι 5 πρώτοι εκπαιδευτικοί αν επιθυμούσαν να 

συμμετέχουν στην έρευνα. Οι πέντε πρώτοι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία 

τους καθώς και το έργο τους στην ΠΕ. Έγινε γνωστό στους εκπαιδευτικούς ότι τα δεδομένα 

που θα συλλέγονταν δεν θα μπορούσαν να αποκαλύψουν της ταυτότητά τους και ότι τα 

συμπεράσματα που θα προέκυπταν θα παρέμεναν ανώνυμα. Οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν με 

χαρά να συμμετέχουν στην  έρευνα και με τη σειρά τους συνέστησαν και άλλους 

εκπαιδευτικούς που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην παρούσα μελέτη. Οι συνεντεύξεις 

ξεκίνησαν στις 15 Ιουνίου 2017 και ολοκληρώθηκαν στις 13 Ιουλίου 2017. Τέλος, όλες οι 

συνεντεύξεις διήρκησαν περίπου 1 ώρα.  

2.4.2.1 Οδηγός συνέντευξης  

Οι δομημένες συνεντεύξεις αποτελούνταν από είκοσι ερωτήσεις οι οποίες 

διαμορφώθηκαν με βάση τους σκοπούς και τους στόχους της παρούσας έρευνας. Αρχικά, η 

πρώτη ερώτηση του οδηγού της συνέντευξης αναφέρεται στην περιγραφή της εκπαιδευτικής 

και επαγγελματικής πορείας του εκπαιδευτικού.  Για τη σύνταξη των ερωτήσεων 

διαμορφώθηκαν τρεις άξονες που αφορούσαν  Α) την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β) το πώς οι εκπαιδευτικοί ξεπερνούν τα υλικοτεχνικά 

προβλήματα στην ΠΕ  και, Γ) τη σχέση των εκπαιδευτικών με τον τόπο στον οποίο υλοποιούν 

τα προγράμματα.  

Συγκεκριμένα, στον Α’ άξονα, σχετικά με την ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τα 

περιβαλλοντικά προγράμματα, παρατίθεται ερωτήσεις αναφορικά με την εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών με τα προγράμματα, τα χρόνια υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ, το πώς ορίζουν 

τον όρο ΠΕ, την επιμόρφωσή τους σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τη 

θεματολογία των προγραμμάτων, το πώς επιλέγουν τα θέματα ΠΕ και αν ακολουθούν τις 

εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας ή αν επηρεάστηκαν τα προγράμματά τους από τα 

θεματικά έτη της Unesco τα έτη 2005-14. Οι ερωτήσεις στον άξονα αυτόν είναι έξι. 

Στον Β’ άξονα, σχετικά με το πώς οι εκπαιδευτικοί ξεπερνούν τα υλικοτεχνικά 

προβλήματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, λήφθηκαν υπόψη τα συχνότερα υλικοτεχνικά 

εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων, έτσι όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία, όπως η έλλειψη οικονομικών πόρων 
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και εξοπλισμού, η έλλειψη προσωπικού χρόνου, το άκαμπτο ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου, τα πιθανά ατυχήματα των μαθητών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς 

και η γραφειοκρατία. Έτσι, έχοντας υπόψη αυτά, συντάχθηκαν ερωτήσεις αναφορικά το αν τα 

προγράμματα έχουν οικονομικό κόστος, πώς καλύπτουν το κόστος αυτό, τι προσωπικό χρόνο 

διαθέτουν για τα προγράμματα, πώς υλοποιούν τα περιβαλλοντικά προγράμματα ενάντια στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, πώς διαχειρίζονται πιθανά ατυχήματα κατά την υλοποίηση 

των προγραμμάτων, καθώς επίσης αν θεωρούν ότι τα προγράμματα έχουν γραφειοκρατία και 

πώς τη διαχειρίζονται. Οι ερωτήσεις στον άξονα αυτόν ήταν έξι. 

Στον Γ’ άξονα, αναφορικά με τη σχέση των εκπαιδευτικών με τον τόπο, παρατίθενται 

ερωτήσεις σχετικά με την αντίληψη για τον τόπο των εκπαιδευτικών (sense of place). Σκοπός 

των ερωτήσεων είναι να διερευνηθεί τι σύνδεση (place attachment) έχουν οι εκπαιδευτικοί με 

τον τόπο και τι νοήματα (place meaning) αποδίδουν στον τόπο στον οποίο υλοποιούν τα 

προγράμματα ΠΕ. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνηθεί το οικολογικό νόημα που 

οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν στον τόπο υλοποίησης των προγραμμάτων (ecological place 

meaning). Για τη σύνταξη των συγκεκριμένων ερωτήσεων και τη διερεύνηση της αντίληψης 

για τον τόπο των εκπαιδευτικών λήφθηκαν υπόψη παλαιότερες σχετικές έρευνες άλλων 

επιστημόνων (Jacobs & Buijs, 2011). Έτσι οι ερωτήσεις εδώ ήταν έξι. 

2.4.3 Δειγματοληψία  

Η διαδικασία της δειγματοληψίας αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του ερευνητικού 

σχεδιασμού, καθώς η επιλογή του δείγματος επηρεάζει τόσο την ποιότητα των δεδομένων όσο 

και τα συμπεράσματα της έρευνας. Η δειγματοληψία στην παρούσα έρευνα ήταν σκόπιμη 

δειγματοληψία μέγιστης διακύμανσης, καθώς επιλέχθηκαν περιπτώσεις που εκφράζουν ένα 

μεγάλο εύρος αποκλίσεων ή ανομοιογένειας για τη μελέτη του φαινομένου. Επίσης, αυτή η 

δειγματοληπτική στρατηγική επιτρέπει τη λεπτομερή περιγραφή κάθε περίπτωσης και την 

καταγραφή της μοναδικότητάς της και παράλληλα, αναδεικνύει κοινά θέματα-μοτίβα τα οποία 

έχουν ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι αναδεικνύονται παρ’ όλη την ανομοιογένεια του 

δείγματος (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η επόπτρια της ερευνητικής εργασίας, κα. Μαριάννα 

Καλαϊτζιδάκη υπέδειξε στην ερευνήτρια τους πρώτους πέντε εκπαιδευτικούς της έρευνας. Εν 

συνεχεία κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς αυτούς σύστησαν στην ερευνήτρια άλλους 

εκπαιδευτικούς και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό δείγμα των δέκα υποκειμένων. 

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός Γεωργία σύστησε τους εκπαιδευτικούς Ζάχο και Ηλία, η 
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εκπαιδευτικός Βέρα τον εκπαιδευτικό Θοδωρή, ο εκπαιδευτικός Ζάχος πρότεινε την 

εκπαιδευτικό Ίριδα και τέλος, ο εκπαιδευτικός Θοδωρής την εκπαιδευτικό Κατερίνα.  

2.4.4  Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν δέκα εκπαιδευτικοί με πολύχρονη εμπειρία σε 

προγράμματα ΠΕ, οι οποίοι εργάζονται σε δημοτικά σχολεία αστικών και αγροτικών περιοχών 

του Ν. Ρεθύμνης. Από τους δέκα εκπαιδευτικούς, οι επτά προέρχονται από δημοτικά σχολεία 

της πόλης του Ρεθύμνου, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εκπαιδευτικοί προέρχονται από σχολεία 

αγροτικών περιοχών του Ρεθύμνου. Ο διαχωρισμός των σχολείων σε αστικά και αγροτικά, 

έγινε με κριτήριο το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκονται τα σχολεία από την πόλη του Ρεθύμνου. 

Παρακάτω, ακολουθεί ένας πίνακας που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

της έρευνας. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΥΛΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑ 

 ΠΕ 

ΣΤΙΣ  

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

ΕΤΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΕΤΗ  

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕ  

(ΚΑΤΑ 

ΔΗΛΩΣΗ  

ΤΟΥΣ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ  

ΤΟΥΣ/ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ 

ΑΝΕΦΕΡΑΝ) 

ΜΑΣΤΕΡ 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ  

Αντώνης ΑΝΔΡΑΣ ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

- - ΟΧΙ 19 18 18/2 

Βέρα ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

- ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 

ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΑΙ 33 27 20-25/6 

Γεωργία ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 

ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

- ΝΑΙ 15 7 14/8 

Δημήτρης ΑΝΔΡΑΣ ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

- - ΟΧΙ 16 5 3/2 

Έκτορας ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,ΠΤΔΕ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΝΟΜΙΚΗΣ & 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

- - - ΟΧΙ 27 13 35/6 

Ζάχος ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,  

ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΧΙ 25 6 4/2 

Ηλίας ΑΝΔΡΑΣ ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - - - ΟΧΙ 20 13 5/5 

Θοδωρής ΑΝΔΡΑΣ ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 

ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

- ΟΧΙ 21 21 15-17/7 

Ίριδα ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

- ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 

ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

- ΟΧΙ 28 4 5/3 

Κατερίνα ΓΥΝΑΙΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

- - - ΝΑΙ 10 6 4/4 

 

Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά  των υποκειμένων της έρευνας 
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2.4.4.1 Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων των υποκειμένων της έρευνας  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί, έξι 

άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Από αυτούς, έξι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί Αντώνης, 

Γεωργία, Δημήτρης, Ηλίας, Ζάχος και Κατερίνα έχουν σπουδάσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) Ρεθύμνου. Μάλιστα, η εκπαιδευτικός Κατερίνα έχει και 

πτυχίο Φιλολογίας. Οι υπόλοιποι τέσσερις εκπαιδευτικοί, οι Βέρα, Έκτορας, Ζάχος και Ίριδα 

έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Η εκπαιδευτικός Βέρα έχει επίσης πτυχίο 

Κοινωνιολογίας, ενώ ο εκπαιδευτικός Έκτορας έχει πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου καθώς και Οικονομικού Νομικής και Δημόσιας Διοίκησης.  

Όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές, τέσσερις εξ’ αυτών έχουν πτυχίο μάστερ, 

κανείς ωστόσο από αυτούς δεν έχει κάποιο μάστερ στην ΠΕ. Ο εκπαιδευτικός Αντώνης έχει 

μάστερ στη «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών», ο εκπαιδευτικός Δημήτρης στη 

«Φιλοσοφία της Παιδείας», ο εκπαιδευτικός Ζάχος στις «Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία» 

και ο εκπαιδευτικός Θοδωρής στους «Υπολογιστές και Εκπαίδευση». Κανείς από τους 

εκπαιδευτικούς της έρευνας δεν έχει διδακτορικό. Όσον αφορά τη μετεκπαίδευση, πέντε από 

τους εκπαιδευτικούς έχουν φοιτήσει στο διετές διδασκαλείο του Π.Τ.Δ.Ε Ρεθύμνου. Οι 

εκπαιδευτικοί Βέρα, Γεωργία, Θοδωρής έχουν φοιτήσει στο διδασκαλείο Γενικής Αγωγής, ενώ 

οι εκπαιδευτικοί Ζάχος και Ίριδα έχουν φοιτήσει στο διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής. Οι 

εκπαιδευτικοί Βέρα  και Ζάχος έχουν ολοκληρώσει και το πρόγραμμα εξομοίωσης του Π.Τ.Δ.Ε 

Ρεθύμνου.  

Από τους εκπαιδευτικούς αυτούς, οι τρεις δήλωσαν ότι είχαν μάθημα ΠΕ στις σπουδές 

τους. Οι εκπαιδευτικοί Βέρα και Γεωργία ανέφεραν ότι είχαν μάθημα ΠΕ στο διδασκαλείο, ενώ 

η εκπαιδευτικός Κατερίνα είχε μάθημα ΠΕ όταν φοιτούσε στο Π.Τ.Δ.Ε Ρεθύμνου.  

Ως προς τη διδακτική τους εμπειρία και τα έτη ενασχόλησης με την ΠΕ, ο 

εκπαιδευτικός Αντώνης έχει 19 χρόνια προϋπηρεσία, ασχολείται με την ΠΕ 18 χρόνια, ενώ έχει 

υλοποιήσει, όπως δηλώνει, 18 προγράμματα ΠΕ. Η εκπαιδευτικός Βέρα εργάζεται 33 χρόνια, 

υλοποιεί προγράμματα ΠΕ 27 χρόνια και στο διάστημα αυτό έχει υλοποιήσει 20-25 

προγράμματα ΠΕ. Η εκπαιδευτικός Γεωργία εργάζεται 17 χρόνια, ασχολείται με την ΠΕ τα 

τελευταία 7 και έχει υλοποιήσει 14 προγράμματα. Ο εκπαιδευτικός Δημήτρης δηλώνει 16 

χρόνια εκπαιδευτικός, με 5 χρόνια εμπειρία στην ΠΕ και 3 προγράμματα ΠΕ στο ενεργητικό 

του. Ο εκπαιδευτικός  Έκτορας αναφέρει 27 χρόνια διδακτικής εμπειρίας, 13 χρόνια 
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ενασχόλησης με την ΠΕ και έχει υλοποιήσει 35 προγράμματα. Ο εκπαιδευτικός Ζάχος ανέφερε 

ότι έχει 25 χρόνια προϋπηρεσία, ασχολείται με την ΠΕ τα τελευταία 6 χρόνια και έχει 

υλοποιήσει 4 προγράμματα. Ο εκπαιδευτικός Ηλίας εργάζεται ως εκπαιδευτικός 20 χρόνια, 13 

χρόνια ασχολείται με προγράμματα ΠΕ, ενώ έχει υλοποιήσει 5 προγράμματα. Ο εκπαιδευτικός 

Θοδωρής δηλώνει 21 χρόνια διδακτικής εμπειρίας, 21 χρόνια ενασχόλησης με την ΠΕ και έχει 

υλοποιήσει 15-17 προγράμματα ΠΕ. Η εκπαιδευτικός Ίριδα είναι 28 χρόνια εκπαιδευτικός, έχει 

4 χρόνια εμπειρίας με την ΠΕ και έχει υλοποιήσει 5 προγράμματα. Τέλος, η εκπαιδευτικός 

Κατερίνα είναι 10 χρόνια εκπαιδευτικός, 6 χρόνια υλοποιεί προγράμματα ΠΕ και έχει 4 

προγράμματα στο ενεργητικό της.  

2.4.4.2 Η επιμόρφωση στην ΠΕ των εκπαιδευτικών της έρευνας 

Όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ΠΕ, οι περισσότεροι από αυτούς 

ανέφεραν στην επιμόρφωσή τους τα σεμινάρια. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια μικρής διάρκειας από τα ΚΠΕ. Κάποιοι επίσης, δήλωσαν ότι έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια μικρής διάρκειας από Πανεπιστήμια. Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε 

ότι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μικρής διάρκειας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Άλλος 

εκπαιδευτικός έχει παρακολουθήσει, επίσης, μια επιμόρφωση 50 ωρών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, η οποία είχε ως θέμα τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο εκπαιδευτικός αυτός, ανέφερε 

μάλιστα ότι η επιμόρφωση αυτή ήταν γενική και μη εφαρμόσιμη στην πράξη, σχολιάζοντας ότι 

το πρακτικό κομμάτι είναι ένα στοιχείο που απουσιάζει από την ΠΕ.  

Όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν στην επιμόρφωσή τους την προσωπική 

αναζήτηση που οι ίδιοι κάνουν, επισημαίνοντας κυρίως τα βιβλία και το διαδίκτυο. 

Συγκεκριμένα, κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αναζητήσει στο διαδίκτυο ή έχουν διαβάσει 

βιβλία γενικού περιβαλλοντικού περιεχομένου, που σχετίζονται με την προστασία του 

πλανήτη, την ανακύκλωση ή την Αειφόρο Ανάπτυξη. Κάποιοι εκπαιδευτικοί, όπως φαίνεται 

και στον πίνακα, αναφέρθηκαν και σε βιβλία τοπικού περιβαλλοντικού περιεχομένου, τα οποία 

χρειάστηκε να μελετήσουν προκειμένου να αποκτήσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις 

για να υλοποιήσουν συγκεκριμένα προγράμματα τοπικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν στην επιμόρφωσή τους θεωρητικά βιβλία της ΠΕ. Οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί μάλιστα, υπήρξαν στο παρελθόν Υπεύθυνοι ΠΕ. Ένας από τους 

εκπαιδευτικούς αυτούς αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους συγγραφείς και σε συγκεκριμένο 

περιεχόμενο, όπως βιβλία του Μάργαρη, καθώς και του Γεωργόπουλου. Ένας εκπαιδευτικός 

αναφέρθηκε και σε προγράμματα επιμορφωτικού χαρακτήρα, τα οποία διοργανώθηκαν από τον 
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αναπτυξιακό οργανισμό της Βοιωτίας και από ένα Πολυτεχνείο, του οποίου δεν ανέφερε το 

όνομα. Επίσης, αναφέρθηκε και σε ένα συνέδριο στην Αθήνα το οποίο είχε παρακολουθήσει 

και είχε ως θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ένας μόνο εκπαιδευτικός δεν ανέφερε στην 

επιμόρφωσή του βιβλία ή διαδίκτυο και επισήμανε ότι ο ίδιος έχει το ρόλο του επιμορφωτή, 

καθώς επιμορφώνει άλλους εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα ΠΕ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί 

ότι από τους δέκα εκπαιδευτικούς, μόλις οι τρεις είχαν μάθημα ΠΕ στις σπουδές τους. Ο 

Πίνακας 2. παρουσιάζει συνοπτικά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της έρευνας στην ΠΕ. 

 

 

Πίνακας 2. Η επιμόρφωση στην ΠΕ των εκπαιδευτικών της έρευνας 
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2.5 Ανάλυση δεδομένων 

Αρχικά, όσον αφορά τις δέκα συνεντεύξεις, αυτές μαγνητοφωνήθηκαν, με τη 

συγκατάθεση των υποκειμένων της έρευνας. Η οργάνωση των δεδομένων των συνεντεύξεων 

ξεκίνησε με την απομαγνητοφώνηση των ηχογραφημένων συνεντεύξεων. Η αποτύπωση της 

συνομιλίας από την κάθε συνέντευξη σε γραπτό κείμενο μας έδωσε τη δυνατότητα να 

εξετάσουμε τα δεδομένα περισσότερες φορές και με περισσότερη λεπτομέρεια. Για την 

ανάλυση των δομημένων συνεντεύξεων της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε η μέθοδος της 

θεματικής ανάλυσης περιεχομένου (thematic analysis). Η θεματική ανάλυση είναι μια 

μέθοδος εντοπισμού, περιγραφής, αναφοράς και «θεματοποίησης» επαναλαμβανόμενων 

νοηματικών μοτίβων, δηλαδή θεμάτων τα οποία προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδομένα 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Είναι ένα σύνολο από τεχνικές που θα μας επιτρέψουν να 

αναλύσουμε τα κείμενα, θέτοντας ερωτήματα, με σκοπό την ταξινόμηση του περιεχομένου σε 

ένα σύστημα κατηγοριών που επιλέχθηκαν για να δώσουν στοιχεία σχετικά με τα ερωτήματα 

που θέτουμε στο κείμενο. Η ανάλυση επιτρέπει την ομαδοποίηση των στοιχείων σε θεματικές 

κατηγορίες, οι οποίες μπορούν έτσι να αναλυθούν (Τσιώλης, 2014). Στη συγκεκριμένη 

θεματική ανάλυση πραγματοποιήθηκε παραγωγική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία 

χρησιμοποιείται κάποιου είδους πρότυπο, το οποίο προκύπτει από την αντίστοιχη 

βιβλιογραφία, με σκοπό την κωδικοποίηση των δεδομένων και την εξαγωγή θεμάτων από αυτά 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

Αφού πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές και προσεκτικές αναγνώσεις των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων, συγκεντρώθηκαν όλα τα δεδομένα από τις 

συνεντεύξεις που απαντούσαν σε καθένα από τα ερωτήματα της έρευνας. Στη συνέχεια, 

προσπαθήσαμε να κωδικοποιήσουμε τα δεδομένα μας, να αποδώσουμε δηλαδή ένα νόημα ή 

αλλιώς έναν «κωδικό» στα δεδομένα που σχετίζονταν τόσο με τα ερωτήματά μας όσο και με τη 

βιβλιογραφία. Μελετήσαμε προσεκτικά τους κωδικούς και αφού έγινε επεξεργασία, σύγκριση 

και συγχώνευση των κωδικών, ομαδοποιήσαμε τους κωδικούς σε θέματα, τα οποία αποτελούν 

κατασκευές πιο αφηρημένες και γενικές από τους κωδικούς (Τσιώλης, 2014). Έτσι, 

δημιουργήσαμε ένα σύστημα κατηγοριών βασισμένο στα δεδομένα των συνεντεύξεων της 

έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας έγινε σε τρεις άξονες: 
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1ος άξονας ανάλυσης: Πώς επιλύουν τα προβλήματα στην ΠΕ  

Ο 1ος άξονας ανάλυσης αναφέρεται στα προβλήματα και εμπόδια που οι εκπαιδευτικοί 

συναντούν κατά την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, έτσι όπως έχουν καταγραφεί 

στη βιβλιογραφία,  και συγκεκριμένα στα οικονομικά προβλήματα, τα προβλήματα που 

σχετίζονται με την έλλειψη προσωπικού χρόνου, με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα ατυχήματα και 

τη γραφειοκρατία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα οικονομικά προβλήματα, η ανάλυσή μας 

έγινε γύρω από το εάν τα περιβαλλοντικά προγράμματα έχουν οικονομικό κόστος, τα ποσά που 

διατίθενται και γιατί, καθώς και τους τρόπους κάλυψης των εξόδων των προγραμμάτων. 

Αναφορικά με τον προσωπικό χρόνο που οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων, επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε αν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν χρόνο εκτός 

σχολικού ωραρίου, πόσο χρόνο διαθέτουν και για τι πράγμα αφιερώνουν τον προσωπικό αυτό 

χρόνο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, θελήσαμε να 

διερευνήσουμε αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα εμπόδιο κατά την 

υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και το πώς οι ίδιοι εντάσσουν τα προγράμματα 

μέσα σε αυτό. Σχετικά με τα ατυχήματα επιδιώξαμε να δούμε αν στους εκπαιδευτικούς αυτούς 

έχουν τύχει, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, ατυχήματα και τι μέτρα οι ίδιοι 

λαμβάνουν για την πρόληψή ή αντιμετώπισή τους. Τέλος, σχετικά με τη γραφειοκρατία 

θελήσαμε να δούμε αν οι εκπαιδευτικοί την θεωρούν εμπόδιο κατά την εφαρμογή 

προγραμμάτων ΠΕ, καθώς και να εντοπίσουμε τι περιλαμβάνει η γραφειοκρατία αυτή, 

σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. 

2ος άξονας ανάλυσης: Προγράμματα για τον τόπο (Place-based Education) 

Στον 2ο άξονα επιδιώξαμε αρχικά να διερευνήσουμε αν οι εκπαιδευτικοί του δείγματός 

μας υλοποιούν προγράμματα για τον τόπο (του σχολείου). Επίσης, θελήσαμε να δούμε τι 

προγράμματα για τον τόπο υλοποιούν, καθώς επίσης γιατί οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν ή δεν 

υλοποιούν προγράμματα τοπικού χαρακτήρα. Ακόμη, θελήσαμε να  εντοπίσουμε τη σύνδεση 

που έχουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας με τον τόπο του σχολείου στον οποίο και 

υλοποιούν προγράμματα ΠΕ. Συγκεκριμένα, θελήσαμε να δούμε ποιον θεωρούν τόπο τους οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί,  καθώς επίσης και εάν είναι συνδεδεμένοι με τον τόπο του σχολείου. 

Ακόμη, η ανάλυσή μας έγινε γύρω από τη σχέση και σύνδεση των εκπαιδευτικών με τον τόπο 

του σχολείου, επιδιώξαμε δηλαδή να δούμε τι αντίληψη για τον τόπο (sense of place) έχουν οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί, καθώς επίσης και τους λόγους (δραστηριότητες, ανάγκες, στόχοι, σχέσεις, 

αναμνήσεις στον τόπο κτλ), για τους οποίους οι ίδιοι αισθάνονται συνδεδεμένοι ή όχι με αυτόν.  
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3ος άξονας ανάλυσης: Προγράμματα για την πόλη (Urban Environmental Education) 

Ο 3ος άξονας της ανάλυσης των δεδομένων των συνεντεύξεων σχετίζεται με την Αστική 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αναλυτικότερα, επιδιώξαμε να δούμε αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί 

υλοποιούν προγράμματα για την πόλη και αν εφαρμόζουν κάποιους από τους πέντε τύπους 

Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στη ξένη βιβλιογραφία. 

Επίσης, η ανάλυσή μας έγινε γύρω από τα στοιχεία φύσης που οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

στο αστικό τοπίο, καθώς και αν υλοποιούν προγράμματα ΠΕ για αυτά. Τέλος, θελήσαμε να 

δούμε αν εντοπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα στην πόλη και αν υλοποιούν κάποια 

προγράμματα σχετικά με αυτά.  

2.6 Περιορισμοί της έρευνας  

 Η παρούσα έρευνα, όπως και κάθε έρευνα, είχε κάποιους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, 

η εύρεση των εκπαιδευτικών ήταν μια σημαντική δυσκολία, καθώς μπορεί οι πέντε πρώτοι 

εκπαιδευτικοί να είχαν υποδειχθεί από την επόπτρια, στη συνέχεια όμως η εύρεση και ο 

εντοπισμός των υπόλοιπων πέντε εκπαιδευτικών ήταν μια αρκετά δύσκολη υπόθεση. Ακόμη, η 

διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων, ήταν επίσης ένας σημαντικός περιορισμός στην έρευνά 

μας, καθώς λόγω της αρχαριότητας της ερευνήτριας, υπήρξε σημαντική δυσκολία στο στάδιο 

αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Πώς ξεπερνούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος τα προβλήματα στην ΠΕ 

3.1.1 Εκπαιδευτικοί του δείγματος και κόστος προγραμμάτων ΠΕ  

Από την ερώτηση Β1 του οδηγού συνέντευξης, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε το κόστος 

των προγραμμάτων ΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας ανέφεραν ότι τα προγράμματα ΠΕ έχουν 

κάποιο οικονομικό κόστος: 

• Ναι, υπάρχει κόστος (…) Είμαστε μονίμως σε αναζήτηση οικονομικών πόρων, αυτό 

είναι κάτι που πραγματικά μας εξαντλεί. Αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο στο να βρω 

χορηγούς ώστε να μπορέσω να τα υλοποιήσω. (Γεωργία). 

• Κοίτα όλα τα προγράμματα έχουν κόστος. κοιτάζουμε να καλύψουμε το κόστος. 

(Έκτορας).  

• Έχει, έχει ένα κόστος. (Ζάχος).  

 Όσον αφορά το ετήσιο μέσο κόστος των προγραμμάτων, από τις δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών, φαίνεται να εμφανίζονται τρεις διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσά, καθώς 

κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν το ποσό των 1000 ευρώ, κάποιοι άλλοι ανέφεραν κόστος 100-

250 ευρώ, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι το μέγιστο ετήσιο κόστος δεν ξεπερνά τα 

30 ευρώ.  

• Ο κήπος έχει ένα κύκλο εργασιών με κόστος από 500-1000 ευρώ τη χρονιά. (Αντώνης). 

• 250 ευρώ περίπου ήταν  το κόστος. (Γεωργία).  

• Εε.. δεν είναι πάνω από 20-30 ευρώ. (Βέρα).  

Το Σχήμα 4. παρουσιάζει τις τρεις κατηγορίες που διαμορφώθηκαν όσον αφορά  τα ποσά 

που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ. 
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Σχήμα 4. Χρηματικά ποσά προγραμμάτων ΠΕ  

 

3.1.1.1 Γιατί τα προγράμματα ΠΕ έχουν οικονομικό  κόστος; 

Σχετικά με το τι περιλαμβάνει το κόστος των προγραμμάτων, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (1η και 2η κατηγορία) αναφέρθηκαν κυρίως στα υλικά και τον εξοπλισμό. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν σε υλικά όπως το χώμα, τα παρτέρια, τα σπορόφυτα, τον 

εξοπλισμό ποτίσματος, την περίφραξη κ.α, καθώς και σε εργαλεία: 

• Το χώμα είναι το βασικό (…) Κάποιες ηλεκτροβάνες, συντήρηση κάποια στιγμή χαλάει. 

(Αντώνης). 

• Το χώμα, τα λάστιχα, σύρμα για περίφραξη, σπόρους , εργαλεία για σκάψιμο. 

(Γεωργία). 

• Μετά στη συνέχεια την κοπριά, το φυτόχωμα, τα λιπάσματα … Τα σκαλιδάκια και όλα 

αυτά. Φέτος μόνο για τα σποριόφυτα αγοράσαμε, τίποτα άλλο. Το καλό με εμάς είναι ότι 

έχουμε και γονείς βοσκούς και μας φέρνει και με το παραπάνω κοπριά. (Ζάχος). 

• Τα ξύλα για να φτιάξουμε τα υλικά που θέλαμε στο πάρκο και μετά έδωσε σε άλλα 

σχολεία μεγάλα ξύλινα κουτιά με χώμα. (Ίριδα). 

Πέρα από τα υλικά και τον εξοπλισμό, κάποιοι εκπαιδευτικοί επισήμαναν και τα έξοδα των 

μετακινήσεων στο περιεχόμενο του κόστους των προγραμμάτων: 

        Χρηματικά ποσά 

       προγραμμάτων ΠΕ 

 

    1η κατηγορία 

     1000 ευρώ 

 

    2η κατηγορία 

    100- 250 ευρώ 

 

     3η κατηγορία  

     20-30 ευρώ 
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• Και τα έξοδα μετακίνησής μας όταν θέλουμε να προσφέρουμε την παραγωγή μας. 

(Βέρα). 

• Χρειάζονται χρήματα για μετακίνηση αν πρέπει να υλοποιήσεις ένα περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα και βρίσκεσαι σε σχολείο που δεν είναι δίπλα, τότε πρέπει να μετακινηθούν τα 

παιδιά κάποιες φορές. (Ηλίας). 

 Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της 3ης κατηγορίας, αυτοί ανέφεραν ότι το κόστος 

περιλαμβάνει κυρίως μετακινήσεις, υλικά κατασκευών και γραφική ύλη: 

• Χρειάζονται μετακινήσεις και τα παιδιά χρειάζονται να πληρώσουν το εισιτήριο για το 

λεωφορείο ή το ταξί έχει κάποιο κόστος (…) ή να αγοράσουμε κόλλες για να έχουμε 

χαρτί. (Βέρα). 

• Το κόστος ανεβαίνει με τα μεταφορικά (…) Επίσης, σε αυτό το σπίτι που πήγαμε 

προσπαθήσαμε να το κατασκευάσουμε. Δηλαδή αγοράσαμε πηλό, πήραμε κάτι φελιζόλ 

που τα χρειαζόμασταν. (Θοδωρής). 

• Να πάμε κάπου, μεταφορά, έχει κάποιο κόστος. (Κατερίνα). 

3.1.1.2 Τρόποι κάλυψης των εξόδων των προγραμμάτων 

Οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσπαθούν να καλύψουν το κόστος 

ποικίλλουν. Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε κοινότυπους τρόπους εύρεσης χρημάτων, 

επισημαίνοντας ότι ο δήμος Ρεθύμνου, ο σύλλογος γονέων καθώς και το σχολείο στήριξε 

οικονομικά τα προγράμματα ΠΕ: 

• Από τον σύλλογο γονέων. Ας πούμε φέτος χρειάστηκε να φτιάξουμε την αυλόπορτα, 

επειδή είναι περιφραγμένο με ξύλα, τον οποίο φράκτη τον έφτιαξε ένα γονέας (…) 

Χρειάστηκε να κάνουμε μονοπάτια μέσα στα παρτέρια για να μη λασπώνονται τα παιδιά, 

απευθυνθήκαμε στο Δήμο, μας έδωσε τις πλάκες, το κόστος 120 ευρώ το κάλυψε ο δήμος. 

(Ζάχος). 

• Τα χρήματα βρίσκονται και από τους γονείς, αν βλέπουν ότι κάνεις κάτι βοηθούν δεν 

υπάρχει περίπτωση. (Ίριδα). 

• Ένα μεγάλο μέρος το είχαν καλύψει και οι γονείς, δηλαδή τα ποτιστικά στα παρτέρια ήταν 

από τους γονείς. (Δημήτρης). 

• Δίνουν και οι γονείς. Όταν οι γονείς καταλάβουν ότι το παιδί κάνει ένα πρόγραμμα και 

του αρέσει κτλ κτλ και αυτό θα διδάξει να βοηθήσει. (Έκτορας). 
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• Τα βασικά εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με αναλώσιμα του σχολείου, τα καλύπτει το σχολείο. 

(Ίριδα). 

Μία εκπαιδευτικός μάλιστα, επισήμανε ότι χάρη στις εκδηλώσεις του σχολείου και το 

Τμήμα Παιδείας Ρεθύμνου κατάφερε να καλύψει το κόστος των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων: 

• Τώρα το πάρκο έχει πολλά έξοδα. Αλλά κάνουμε εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα (…) Και 

εδώ στο Ρέθυμνο το Τμήμα Παιδείας είναι καλό, βοηθάει αρκετά τα σχολεία. (Ίριδα).  

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι κάλυψαν το κόστος των προγραμμάτων από χορηγίες 

ιδιωτών και ότι τοπικές εθελοντικές ομάδες (Assist Ρεθύμνου) είχαν αναλάβει την προσφορά 

υλικών, καλύπτοντας ένα σημαντικό κόστος των προγραμμάτων.: 

• Κοιτάζουμε να καλύψουμε το κόστος (…) με χορηγίες. (Έκτορας). 

• Χορηγοί ήταν ιδιώτες που εμείς αναζητήσαμε, εμείς πήραμε τηλέφωνα, εμείς 

παρακαλέσαμε (…)Υπάρχουν φορείς όπως είναι οι Cretan Kings που προσφέρουν 

εθελοντικό έργο. Αυτοί λοιπόν, προσφέρθηκαν να μας φτιάξουν δύο παρτέρια, να φέρουν 

το χώμα και να μας δώσουν μάλιστα και σπόρους για να φυτέψουμε. Είμαστε στο 

πρόγραμμα του Assist. (Γεωργία). 

• Το κόστος του φετινού προγράμματος επειδή ήταν μέσα στα πλαίσια της Assist  του 

Ρεθύμνου, το μεγαλύτερο μέρος, όλο το κόστος το έχει αναλάβει η Assist. (Δημήτρης). 

• Τα φιντανια κυρίως καλύφθηκαν από το Assist και κάποια άλλα έξοδα που είχαν να 

κάνουν με το χώμα, με το λίπασμα και με τα παρτεράκια τα ξύλινα και την κατασκευή 

τους. (Έκτορας). 

• Μας βοήθησε το Assist και έβγαλε τα έξοδα του και έχουμε τώρα ένα απόθεμα για να 

κάνουμε δράσεις παραπέρα. (Ίριδα). 

Παράλληλα, όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι βάζουν οι ίδιοι χρήματα για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ: 

• Καλύπτονται από αυτά που σου είπα, συχνά όμως και από προσωπική συνεισφορά. 

Δηλαδή έχω βάλει λεφτά από την τσέπη μου διαχρονικά αρκετά. (Αντώνης). 

• Πάρα πολλές φορές και κάθε χρόνο βάζουμε λεφτά. Πολλά χρήματα γιατί ό,τι δεν 

καλύπτεται το καλύπτουμε εμείς (…) Πολλά. Νομίζω ότι έχω διαθέσει φέτος γύρω στα 

250 ευρώ. (Γεωργία). 
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• Δηλαδή πολλές φορές και εμείς οι δάσκαλοι, έχουμε βάλει προσωπικά χρήματα. 

(Ηλίας). 

• Όλοι οι δάσκαλοι διαθέτουν χρήματα. Όταν θες να κάνεις ένα πρόγραμμα, το σχολείο 

δεν έχει χρήματα να σε στηρίξει, εντάξει θα διαθέσεις κάποια χρήματα. (Βέρα). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είτε προσπάθησαν να μειώσουν το κόστος των 

προγραμμάτων, περιορίζοντας τα υλικά και τις μετακινήσεις, είτε χρησιμοποίησαν 

ανακυκλώσιμα υλικά: 

• Οπότε προσπαθούμε να μειώσουμε τα έξοδα, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην 

έχουμε έξοδα υλικά και μετακινήσεις. (Ηλίας). 

• Κάποια άλλα υλικά ήταν ανακυκλώσιμα, δηλαδή οι κουβάδες ή τα ποτιστήρια ήταν από 

τα απορρυπαντικά. (Δημήτρης). 

 Κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι χρησιμοποίησαν ανακυκλώσιμα υλικά κατά την 

υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως χαρτί για φωτοτυπίες και ρούχα: 

• Δεν ήταν υψηλό το κόστος ή να αγοράσουμε κόλλες για να έχουμε χαρτί, φτιάξαμε επίσης 

ανακυκλωμένο χαρτί.(Βέρα). 

• Ακόμα και κάτι θεατρικά που κάναμε με ανακυκλώσιμα τα κάναμε, κουρέλια , τσόχες. 

Δηλαδή έκανα γιορτή στο τέλος με σκουπίδια στην ουσία, ντυθήκαν ζώα, φυτά και δεν 

ξόδεψα μία για τη γιορτή. (Κατερίνα). 

Ένας εκπαιδευτικός φάνηκε να χρησιμοποιεί πιο περίπλοκες στρατηγικές εύρεσης 

χρηματικών πόρων, επισημαίνοντας ότι η κάλυψη των εξόδων έγινε από θερινά σχολεία, 

ευρωπαϊκά έργα (Erasmus Plus), καθώς και  από διεθνείς οργανώσεις (Organic Edunet), που ο 

ίδιος συμμετείχε ως ερευνητής: 

• Ή έχουν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά έργα (…)Μετά με το Organic Edunet είχαμε 

πάρει κάποια χρήματα. Όμως αυτό ήταν σαν δική μου συμμετοχή ως ερευνητή που 

επωφελείται και το σχολείο. Ή αντίστοιχα στα θερινά σχολεία παίρνουμε κάποια 

χρήματα. (Αντώνης).  

3.1.1.3 Τύποι ΠΕ που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος και κόστος προγραμμάτων 

 Το οικονομικό κόστος των προγραμμάτων ΠΕ και η ελλιπής χρηματοδότηση 

αποτελούν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τη σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν 
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οι εκπαιδευτικοί κατά την εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Προσπαθήσαμε 

λοιπόν, να δούμε αν οι διαφοροποιήσεις και οι κατηγορίες που διαμορφώνονται ως προς τα 

ποσά σχετίζονται με τον τύπο ΠΕ που πρεσβεύουν και υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος. Οι ερωτήσεις Α2 και Α3 του οδηγού συνέντευξης, μας βοήθησαν να 

διερευνήσουμε τον τύπο ΠΕ στον οποίο ανήκει καθένας από τους εκπαιδευτικούς της 

έρευνάς μας. Οι εκπαιδευτικοί Αντώνης και Δημήτρης φαίνεται να ξεκίνησαν να 

ασχολούνται με προγράμματα ΠΕ, καθώς πιθανό για αυτούς η ΠΕ ταυτίζεται με τη 

διδακτική των φυσικών επιστημών και για το λόγο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί προσανατολίζονται κυρίως προς το θετικιστικό πρότυπο της ΠΕ: 

• Ήταν μέσα στην ενασχόληση με τις φυσικές επιστήμες, δηλαδή ήταν πολύ κοντινός 

τομέας οπότε το κοίταζα από πολύ νωρίς. (Αντώνης).  

• Μου άρεσαν οι θετικές επιστήμες (…) Τώρα με τα φυτά γενικά, μου άρεσαν τα 

πειράματα με τα παιδιά. (Δημήτρης).  

Ορισμένοι άλλοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να δίνουν έμφαση, μέσα από τα προγράμματά 

τους, στη δράση μέσα στο περιβάλλον μέσα από βιωματικές και ανακαλυπτικές 

δραστηριότητες. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί 

προσανατολίζονται κυρίως προς το ερμηνευτικό πρότυπο της ΠΕ: 

• Ότι και εγώ θέλω λίγο να ξεφύγω από αυτά τα βασικά δεδομένα που κάνω στους μαθητές 

στο τμήμα ένταξης. Επομένως για μένα είναι βαρετό να κάνω συνέχεια αυτά τα βασικά 

δεδομένα , βασικούς κανόνες αριθμητικής, βασικές αριθμητικές πράξεις που πρέπει να 

γνωρίζουν, βασικούς τύπους προβλημάτων. Θέλω λοιπόν κάπου να ξεφύγω και εγώ να το 

χρησιμοποιήσω και να κάνω κάτι διαφορετικό πιο βιωματικό και να αποκτήσω και εγώ 

κίνητρο. Αυτό με κρατάει. (Ζάχος). 

• Υπάρχει η τυπική μάθηση που είναι κουραστική, βαρετή αλλά πρέπει να γίνει. Και 

υπάρχει και αυτό που ξέρεις το σχολείο δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή είναι ο χώρος που 

μπορείς να κάνεις μια σειρά δραστηριοτήτων που τις θεωρείς πολύ πιο ουσιαστικές, 

τις ζουν, για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά. Αυτό βασικά και βλέπεις παιδιά που 

δεν ζωντανεύουν στο τυπικό μάθημα, εκεί είναι όλα ζωντανά. Αυτό είναι το βασικό που 

κερδίζεις. (Θοδωρής). 

• Γιατί είναι κάτι (…) είναι δράση δηλαδή βγαίνουν τα παιδιά κάνουν πράγματα και αυτό 

είναι το νόημα του σχολείου για όλα τα μαθήματα (…) Και μου αρέσει εμένα βασικά που 
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θα έρθουν εδώ (…) και η σχέση του δασκάλου με τα παιδιά είναι διαφορετική. 

(Κατερίνα).  

Για κάποιους άλλους εκπαιδευτικούς του δείγματος, η ΠΕ είναι η δράση για το περιβάλλον. 

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται να προσπαθούν μέσα από τα περιβαλλοντικά προγράμματα να 

αλλάξουν τα πράγματα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κινούνται, θα έλεγε κανείς, προς ένα 

πνεύμα ριζοσπαστικότητας, και για το λόγο αυτό φαίνεται να προσεγγίζουν την ΠΕ μέσα από 

μια κριτική ματιά, για αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκουν στο κριτικό πρότυπο ΠΕ. 

Μία εκπαιδευτικός ανέφερε ότι την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση την απέκτησε και κατά 

τη διάρκεια της ζωής της στη Γερμανία, όπου και μεγάλωσε. Μάλιστα, η έλλειψη 

περιβαλλοντικής συνείδησης που παρατηρούσε στις ελληνικές κοινωνίες την ώθησε στο να 

κάνει τη δική της «επανάσταση», όπως λέει χαρακτηριστικά, αναφορικά με τα περιβαλλοντικά 

θέματα. Ακόμη, μία εκπαιδευτικός, την οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ακτιβίστρια, 

αναφέρθηκε στην επιθυμία της να αλλάξει την κατάσταση του περιβάλλοντος, προβαίνοντας 

σε δράσεις με σκοπό την αλλαγή στα περιβαλλοντικά ζητήματα: 

• Τα πρώτα ερεθίσματα για προσφορά κι ευαισθητοποίηση όσον αφορά το περιβάλλον 

(καθαριότητα, προστασία, βιότοπος...) τα πήρα από το σχολείο κι από την ευρύτερη 

κοινωνία μιας και η περιβαλλοντική συνείδηση ήταν τότε τρόπος ζωής για όλους 

εμάς...Έλληνες και ντόπιους. Η διαπίστωση ότι υπήρχε μεγάλη διάφορα σε αυτή τη 

νοοτροπία στην Ελλάδα ήταν όταν τα καλοκαιριά ερχόμασταν διακοπές με την 

οικογένειά μου στην Κρήτη. Τότε πραγματικά έβλεπα την έλλειψη σεβασμού σε 

περιβαλλοντικά θέματα από μικρούς και μεγάλους, σε πόλεις και χωριά, πράγμα που με 

ενοχλούσε παρά μα παρά πολύ!!! (…) Όσον  αφορά την ελληνική πραγματικότητα και 

τις απαρχαιωμένες νοοτροπίες για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό. Προσπάθησα 

λοιπόν να κάνω τη δίκη μου επανάσταση αντλώντας φυσικά τη δύναμη από τους 

μαθητές μου. (Κατερίνα). 

• Το να μοιραστείς δηλαδή πράγματα που θέλεις να αλλάξουν , να τα μοιραστείς με άλλους 

ώστε να επέλθει αυτή η αλλαγή. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για μένα που αφορά 

τα περιβαλλοντικά. (Βέρα).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώσαμε ότι οι διαφοροποιήσεις στα χρηματικά 

ποσά που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να σχετίζονται με τον τύπο ΠΕ που υλοποιούν. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί του θετικιστικού προτύπου είναι αυτοί που διαθέτουν τα 

περισσότερα χρήματα (1η κατηγορία) κυρίως για την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού, 
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καθώς πιθανό θεωρούν ότι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μπορεί να γίνει 

μέσα από την εφαρμογή τεχνικών λύσεων.  

Οι εκπαιδευτικοί του ερμηνευτικού προτύπου, οι οποίοι φαίνεται να δίνουν έμφαση, μέσα 

από τα προγράμματα, στη δράση μέσα στο περιβάλλον, διαθέτουν ποσά μεσαίας κλίμακας (2η 

κατηγορία) προκειμένου να υλοποιήσουν περιβαλλοντικά προγράμματα. Τα ποσά αυτά 

φαίνεται να τα διαθέτουν προκειμένου να αποκτήσουν τον εξοπλισμό και τα υλικά που είναι 

απαραίτητα για την υλοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια μιας ΠΕ που δίνει 

έμφαση στη διαδικασία και στην απόκτηση προσωπικών εμπειριών .  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του κριτικού προτύπου είναι εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν 

σχεδόν μηδαμινά χρήματα για την εκπόνηση των προγραμμάτων (3η κατηγορία). Αυτό πιθανό 

να εξηγείται από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στη δράση για 

το περιβάλλον, θεωρώντας ότι ο μετασχηματισμός και η αλλαγή, όσον αφορά τα 

περιβαλλοντικά θέματα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επέλθει μέσα από μία κοινωνικά κριτική 

ΠΕ για την οποία δεν χρειάζεται διατεθούν υπέρογκα ποσά. 

3.1.2 Εκπαιδευτικοί του δείγματος και προσωπικός χρόνος που διαθέτουν για την υλοποίηση 

των προγραμμάτων ΠΕ  

3.1.2.1 Διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί προσωπικό χρόνο για την υλοποίηση των προγραμμάτων  

και πόσο; 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας  συμφώνησαν στο ότι διαθέτουν πολύ προσωπικό χρόνο 

για την υλοποίηση ενός προγράμματος ΠΕ. Κάποιοι ανέφεραν χαρακτηριστικά: 

• Ο χρόνος είναι ατελείωτος όταν κάνεις προγράμματα διαρκώς, ο προσωπικός χρόνος 

δηλαδή. (Αντώνης). 

• Ε, βέβαια προσωπικός χρόνος. Όποιας φύσεως πρόγραμμα και να κάνεις θα πρέπει να 

το σχεδιάσεις. Ο σχεδιασμός είναι προσωπικός χρόνος. (Βέρα). 

• Είναι προσωπικός, είναι αρκετός χρόνος. 

• 3 χρόνια χρειάστηκε να αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσω να οργανώσω αυτά 

τα προγράμματα και να φτιάξω ένα σχεδιασμό και να αντλήσω ιδέες. (Γεωργία). 

• Ναι είναι αρκετές ώρες. (Δημήτρης). 

• Κοίταξε στα προγράμματα αναγκαστικά και εκ των πραγμάτων έπρεπε να αφιερωθεί 

πολύς χρόνος και εκτός σχολικού ωραρίου. (Ηλίας).  
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Όσον αφορά το πόσο χρόνο διαθέτουν, ο προσωπικός χρόνος εκτός σχολικού ωραρίου που 

οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν για την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος δεν είναι 

ίδιος για όλους. Κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι διαθέτουν 2-3 ώρες εβδομαδιαία, άλλοι 5 

ώρες, ενώ ένας εκπαιδευτικός επισήμανε ότι διαθέτει 20-50 ώρες προσωπικού χρόνου εντός 

μιας σχολικής εβδομάδας: 

• Φαντάσου ότι για το πρόγραμμα μέσα στη βδομάδα πρέπει να αφιερώνεις τουλάχιστον 2-

3 ώρες πιστεύω. (Δημήτρης). 

• 2-3 ώρες εκτός σχολικού ωραρίου είναι ο προσωπικός χρόνος. (Έκτορας). 

• 2-3 ώρες χρειάζομαι (…). (Ζάχος). 

• Το λιγότερο 2 ώρες την εβδομάδα. (Βέρα). 

• Μπορεί να μου φάει και παραπάνω από 5 ώρες την εβδομάδα σίγουρα. (Ίριδα). 

• Μπορεί να είναι 20 μέχρι 50 ώρες. (Αντώνης) 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, σχολίασαν ότι η εμπειρία τους με τα προγράμματα ΠΕ, 

έχει μειώσει τον προσωπικό χρόνο που διαθέτουν για τα προγράμματα (1-1,5 ώρες) σε σχέση 

με παλαιότερα, καθώς πλέον έχουν αποκτήσει ορισμένες γνώσεις ιδιαίτερα βοηθητικές: 

• Τώρα όμως λόγω της εμπειρίας που διαθέτω πλέον και τις γνώσεις, εντάξει δεν είναι 

100%  οι γνώσεις που έχω, κάθε φορά δηλαδή που πρέπει να υλοποιήσω ένα πρόγραμμα 

κάθε χρόνο πρέπει να ξαναδιαβάσω και να το αναπροσαρμόσω. Τώρα νομίζω ότι 

αφιερώνω περίπου 1 ώρα την εβδομάδα.  (Γεωργία). 

• Εντάξει επειδή είμαι και  20 χρόνια δε χρειάζομαι πια να κάτσω να ξεφυλλίσω τα 

πάντα. Άρα τώρα μου παίρνει λιγότερο από παλιά, περίπου μου παίρνει 1-1,5 ώρα. 

(Θοδωρής).  

3.1.2.2 Γιατί αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί προσωπικό χρόνο κατά την υλοποίηση των   

προγραμμάτων 

Αναφορικά με το τι προσωπικό χρόνο διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων, από την ανάλυση των δεδομένων, αναδεικνύονται δύο 

κατηγορίες: α) χρόνος για προετοιμασία και β) χρόνος για την ενασχόληση με το ίδιο το 

πρόγραμμα.  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναφέρθηκαν στον χρόνο προετοιμασίας, αυτοί 

επισήμαναν συγκεκριμένα την προετοιμασία των δραστηριοτήτων και του εποπτικού υλικού, 
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την εύρεση και προετοιμασία των υλικών, καθώς και τον καθορισμό της στοχοθεσίας και 

μεθοδολογίας του προγράμματος: 

• Και για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων τις οποίες θα έκαναν τα παιδιά στο 

σχολείο και εκτός σχολείου, την προετοιμασία των υλικών, των φυλλαδίων τα οποία τα 

ίδια τα παιδιά θα σημείωναν. (Ηλίας). 

• Θα χρειαστεί να ετοιμάσω υλικό από το σπίτι που θα μου πάρει 1 ώρα περίπου (…) Αυτό 

δηλαδή το να μαζέψω εγώ τα υλικά που θα έχω στο σπίτι για να μπορέσω να καλύψω τις 

ανάγκες των παιδιών σε περίπτωση που έρχονται την άλλη μέρα και δεν φέρνουν υλικά. 

(Δημήτρης). 

• Να το στοχοθετήσεις να βάλεις τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσεις, τα υλικά, όλο το 

σχεδιασμό του προγράμματος. (Βέρα).  

• Να κάτσεις να σκεφτείς τι υλικό θα χρησιμοποιήσω τώρα, έχω στο μυαλό μου αυτές τις  

δραστηριότητες, τι υλικό χρειάζομαι για να τις κάνω. (Θοδωρής) 

Στην προετοιμασία του προγράμματος περιλαμβάνεται και το διάβασμα και η αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα που υλοποιούν, καθώς και η αξιολόγηση του 

προγράμματος: 

• Για το σχεδιασμό και για την άντληση πληροφοριών για να ενημερωθώ. Π.χ παίρνω τα 

βότανα της Κρήτης, τι είναι το κάθε βότανο, ποια είναι η χρήση του (…). (Γεωργία). 

• Είναι και το ψάξιμο που είπαμε (…). (Ίριδα). 

• Πρέπει στον προσωπικό σου χρόνο να κάνεις αξιολόγηση του προγράμματος, στην 

αρχή, δηλαδή κατάφερα αυτό που ήθελα, οδήγησα τα παιδιά εκεί που ήθελα. (Βέρα). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανέφεραν ότι διαθέτουν χρόνο για την ενασχόληση 

με το ίδιο το πρόγραμμα. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι διαθέτουν 

προσωπικό χρόνο τόσο για τις πρακτικές εργασίες του προγράμματος όσο και για τις 

καθορισμένες επισκέψεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια αυτού: 

• Όταν τρέχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις. Έχει τύχει να έρχομαι εδώ όλη τη 

βδομάδα απογεύματα 5-12 1 ή 2 , να κοιμάμαι εδώ πέρα. Έχουν συμβεί και αυτά τα 

οποία είναι σε ακραίες καταστάσεις. Όταν πρέπει να γίνουν πράγματα. (Αντώνης). 
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• Εκτός ωραρίου, κάποια πράγματα που έπρεπε να επισκευαστούν στα παρτέρια ή στην 

περίφραξη. Εεε… καθόμουν ή στα κενά μου ή πέρα από το ωράριο καθόμουν να 

βιδώσω, να καρφώσω, τέτοια πράγματα να (…). (Θοδωρής). 

• Να προετοιμάσουμε το έδαφος, πηγαίναμε απογεύματα. Ή πηγαίναμε Σάββατο να 

κάνουμε 2-3 ώρες, να το σκάψουμε να κάνουμε να να να… ή να κάνουμε κάποιες 

επισκέψεις (…) δεν τις κάναμε μέσα στο (…) τις κάναμε και Σαβ/κο. (Έκτορας).  

3.1.3 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου 

Το άκαμπτο ωρολόγιο πρόγραμμα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως σημαντικός 

παράγοντας, ο οποίος δυσχεραίνει την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Ωστόσο, 

αρκετοί εκπαιδευτικοί της έρευνας  δεν θεωρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου 

εμπόδιο στην υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ. Αντίθετα, οι υπόλοιποι ανέφεραν ότι το ωρολόγιο 

πρόγραμμα δυσχεραίνει την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.  

3.1.3.1 Πώς εντάσσουν οι εκπαιδευτικοί τα προγράμματα ΠΕ στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 

σχολείου  

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη διαθεματική προσέγγιση ως τρόπο 

ένταξης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου: 

• Πότε πότε όταν μετρούσαμε την ανάπτυξη των φυτών σε καθημερινή βάση αυτό ήταν 

Μαθηματικά ναι. Ή ανάπτυξη λεξιλογίου να κάνουν ας πούμε με τις λέξεις που μαθαίνανε 

γινόταν. Με ένα σταυρόλεξο που απαιτούσε να μάθουν…. Κάποιες λέξεις δεν τις ήξεραν, 

τις έβρισκαν. Με αυτόν τον τρόπο. Το περνάς διαθεματικά. (Ζάχος). 

• Μπορείς να εντάξεις όμως ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικό μέσα στην Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, εντάσσεται άνετα χωρίς καμία μείωση ωρών στις μεγάλες τάξεις. Στις 

μικρότερες τάξεις στην Μελέτη Περιβάλλοντος, στη Γεωγραφία, Ιστορία. (Βέρα). 

• Προσαρμόζαμε λοιπόν το πρόγραμμα μας σύμφωνα με το αντικείμενο που είχαμε να 

διδάξουμε στην Γλώσσα, άρα το κάναμε ουσιαστικά διαθεματικά. Στα Μαθηματικά 

βγαίναμε έξω στον κήπο και μετρούσαμε. (Γεωργία). 

• Αυτό δεν υπάρχει πια. Εννοείται ότι πρέπει να εντάξεις μέσα στα πλαίσια του μαθήματος.  

Μπορεί να γίνει και διαθεματική προσέγγιση. Φαντασία και όρεξη να υπάρχει. Π.χ τη 

διάθεση των λαχανικών την κάναμε και στα Μαθηματικά, μπορέσαμε να κάνουμε 

αναλογίες και λόγους. Τόσα μαρούλια, τόσο κόστος, τόσο βάρος. Στο φαράγγι επίσης 
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δίπλα από το σχολείο κάναμε μετρήσεις, μήκος, πλάτος θεωρητικό βάθος. Μπορείς να 

κάνεις διαθεματική προσέγγιση. (Ηλίας). 

• Κοίτα το συνδέουμε και στα υπόλοιπα μαθήματα, δηλαδή στη Γεωγραφία μπορούμε να 

πούμε ότι και σε άλλα μέρη γίνεται αυτό και αυτό. Κάνουμε δηλαδή διαθεματικά το 

πρόγραμμα και έτσι μαθαίνουμε και δίνουμε στα παιδιά να καταλάβουν και το μάθημα 

γίνεται και πιο καλό. (Έκτορας).  

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι υλοποιούν τα προγράμματα τις ώρες της 

Ευέλικτης Ζώνης, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί η Ευέλικτη Ζώνη καταργήθηκε μόνο στην 

Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: 

• Υπάρχει η Ευέλικτη Ζώνη (…)  Εμάς δε μας επηρέασε (η κατάργησή της) και αυτό ήταν 

πάρα πολύ καλό. (Γεωργία). 

• Κοίτα, τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. (Έκτορας).  

 Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι  «κλέβουν» ώρες από άλλα μαθήματα προκειμένου να 

καταφέρουν να βρουν το χρόνο να υλοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προγράμματα εντός του 

σχολικού ωραρίου: 

• Σίγουρα όμως μπορείς και να κλέψεις χρόνο από κάποια μαθήματα. Συνήθως την 

πατάνε τα Θρησκευτικά ((γέλια)), τα κακόμοιρα Θρησκευτικά την πατάνε. Χάσαμε πάρα 

πολλές ώρες από τα Θρησκευτικά για να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα και από την  

ΚΠΑ κλέψαμε επίσης ώρα. (Ηλίας).  

• Άλλες φορές (…) διαθέταμε από τα 45 λεπτά , 20-25 λεπτά και μετά γυρίζαμε πάλι στο 

τμήμα ένταξης. (ΓΠ1) 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι με τον εξορθολογισμό και τη μείωση που έκαναν 

στην ύλη, τόσο οι ίδιοι όσο και το Υπουργείο Παιδείας, τους δίνεται η δυνατότητα να 

εξοικονομήσουν χρόνο ώστε να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ΠΕ: 

• Η ύλη είναι μεγάλη και πρέπει να καλυφθεί, όμως από τη νομοθεσία σου δίνεται η 

δυνατότητα να τη μειώσεις την ύλη και να κάνεις αυτά που εσύ θεωρείς ενδιαφέροντα. 

(Βέρα). 

• Έγινε εξορθολογισμός. Πέρα δηλαδή από τον εξορθολογισμό που έγινε από το Υπουργείο 

Παιδείας, έγινε επιλογή. (Γεωργία). 
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Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι υλοποιεί τα προγράμματα ΠΕ και κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων: 

• Και στα διαλείμματα μπορείς να πάρεις να κλέψεις 5λεπτα, αλλά εντάξει δεν θες να φας 

το διάλειμμα από τα παιδιά. (Ηλίας). 

• Τώρα κλέβουμε χρόνο και από το διάλειμμα. (Δημήτρης).  

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα αποτελεί εμπόδιο στην 

υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, ανέφεραν ότι η μείωση και κατάργηση των ωρών 

της Ευέλικτης Ζώνης, η μείωση των ωρών της Μελέτης Περιβάλλοντος και η πιεστική ύλη των 

μαθημάτων δυσχεραίνουν τη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων: 

• Είναι πολύ δύσκολο. Μείωσαν 1 ώρα Μελέτης που από εκεί θα μπορούσε να κάνεις 

δουλειά. Μείωσαν και 1 ώρα Ευέλικτες. Έμειναν οι άλλες ώρες τόσο ασφυκτικά 

πιεσμένες. (Ίριδα). 

• Και σου λέω είναι πολύ πιεστικό με την ύλη. (Θοδωρής). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι εντάσσουν και αυτοί τα προγράμματα ΠΕ 

διαθεματικά: 

• Στη Μελέτη δεν το συζητώ. Στην Ιστορία πάλι μπορείς να συγκρίνεις τι κάνανε πριν, τι 

κάνουμε τώρα και τέτοια αναλόγως αν βολεύει το μάθημα. Αυτό το διαθεματικό δηλαδή 

εντάξει. (Ίριδα). 

• Στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά (…) το κάναμε μόνο έτσι, γιατί ήταν και αυτό το 

διεπιστημονικό(Κατερίνα).  

      Ένας εκπαιδευτικός «κλέβει» ώρες από τα άλλα μαθήματα του ωρολογίου 

προγράμματος: 

• Έπαιρνα κάποιες ώρες ή προσπαθούσα να ξεκινήσω σε ένα μάθημα στη Μελέτη 

Περιβάλλοντος και να φάω Θρησκευτικά ή κάτι άλλο. (ΓΠ2). 

Μια εκπαιδευτικός έκανε εξορθολογισμό της ύλης προκειμένου να βρει το χρόνο να 

υλοποιήσει τα προγράμματα ΠΕ : 
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• Έχω αλλάξει τακτική, παλιά τα κάναμε όλα. Τώρα έχω αλλάξει τακτική, το βιβλίο έχει 

πολλές εύκολες ασκήσεις που είναι γελοίες, τις αφήνω, τις δίνω για το σπίτι, την 

κάνουν μόνοι τους χωρίς να δώσω σημασία. (Κατερίνα).  

3.1.4 Τι υλικά χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση των προγραμμάτων   

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης        

Για τους εκπαιδευτικούς της έρευνας, τα υλικά και ο εξοπλισμός δεν φαίνεται να 

αποτελούν πρόβλημα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Τα υλικά και ο εξοπλισμός 

συγκαταλέγονται στο οικονομικό κόστος ενός προγράμματος και ως εκ’ τούτου η εξασφάλισή 

τους γίνεται με τους τρόπους που έχουν αναφέρει παραπάνω (βλ. 3.1.3). Κάποιοι εκπαιδευτικοί 

μάλιστα σχολίασαν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και το ίντερνετ έχουν απλοποιήσει τα 

πράγματα στην ΠΕ, καθώς π.χ η εύρεση κάποιας φωτογραφικής μηχανής ή κάμερας είναι 

ιδιαίτερα εύκολη λόγω της ύπαρξης εξελιγμένων κινητών τηλεφώνων: 

• Εννοείται ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε κάμερες αφού όλοι με τα κινητά κάνουμε πλέον 

δουλειά και σε βίντεο και σε φωτογραφίες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ευτυχώς. 

(Ηλίας). 

• Τώρα που έχουμε τους προτζέκτορες και το ίντερνετ, τα έχουν όλα τα σχολεία πιστεύω, 

είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. … τώρα με το ίντερνετ έχουν λυθεί τα χέρια 

σίγουρα να δεις ένα σορό πράγματα, εντάξει τα βασικά ειδικά το σχολείο τα διαθέτει για 

τα παιδιά. Δεν είναι πρόβλημα. (Ίριδα). 

3.1.5 Προγράμματα ΠΕ και ατυχήματα 

Όσον αφορά τώρα τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στους μαθητές κατά την 

υλοποίηση ενός προγράμματος ΠΕ, από τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών προκύπτει ότι 

αυτό δεν το θεωρούν τροχοπέδη στην υλοποίηση ενός προγράμματος, καθώς δεν έχουν 

συμβεί ποτέ σοβαρά ατυχήματα. Κάποιοι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι πριν την υλοποίηση 

οποιουδήποτε προγράμματος φρόντιζαν να έχουν επεξηγήσει στους μαθητές τους βασικούς 

κανόνες ασφαλείας, προκειμένου οι μαθητές να προφυλαχθούν και να αποφευχθούν πιθανά 

ατυχήματα.  

Επίσης, ανέφεραν ότι η επίβλεψη και παρακολούθηση των μαθητών καθ’ όλη τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων είναι δυνατό να συμβάλλει στη πρόληψη κάποιου 

ατυχήματος.: 
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• Τους έχουμε εξηγήσει ότι δεν σηκώνω το σκαλιδάκι μέχρι πάνω και προσέχω να μην έχει 

δίπλα κόσμο για να μην γίνει κάποιος τραυματισμός. Συνήθως είμαστε δύο συνάδελφοι 

μαζί γιατί φέτος το υλοποιούσαμε με το δάσκαλο του άλλου τμήματος και είχαμε το μυαλό 

μας στο να μη γίνει κάτι. (Δημήτρης). 

• Ήδη όμως έχουμε μάθει πώς περπατάμε στο δρόμο, βγαίνουμε έξω από τα κάγκελα, 

ευτυχώς όμως ο δρόμος δεν έχει μεγάλη κίνηση εδώ. Πάντα με τη δική μας παρουσία, 

πάντα δίπλα κάποιος. (Γεωργία).  

• Φυσικά να κάνεις διδασκαλία στα παιδιά για την ασφάλεια, τι πρέπει να κάνουμε, τι 

πρέπει να αποφύγουμε. (Ηλίας).  

Ορισμένοι είπαν ότι η ύπαρξη σχολικού φαρμακείου είναι δυνατό να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις: 

• Εντάξει κρατάμε μαζί μας φαρμακείο όταν βγαίνουμε έξω. (Έκτορας). 

• Έχουμε ένα φαρμακείο όπου και να πάμε κρατάμε ένα φαρμακείο. (Κατερίνα). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί, ανέφεραν ότι η καλή προετοιμασία και η αναγνώριση πιθανών 

κινδύνων είναι δυνατό να συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών ατυχημάτων: 

• Είναι πολύ σημαντικό όταν οργανώνεις ένα πρόγραμμα, να ψάχνεις και να αναγνωρίζεις 

πιθανούς κινδύνους. Δεν μπορείς να τους εξαλείψεις όλους τους κινδύνους ειδικά όταν 

τρέχεις σε φαράγγια και ποτάμια, αλλά όσο γίνεται να ψάχνεις πιθανούς κινδύνους ώστε 

να τους αποφύγεις (Ηλίας).  

 Ένας εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών 

προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος ΠΕ: 

• Το διαχειρίζομαι όπως κάθε ατύχημα, έχουμε κάνει ένα κύκλο σεμιναρίων πρώτων 

βοηθειών. Ψυχραιμία θέλει όσο μπορούμε. (Ζάχος).  

  Τέλος, ένας εκπαιδευτικός, επισήμανε ότι φρόντιζε στα προγράμματά του να μειώνει το 

ποσοστό του ρίσκου υλοποιώντας λιγότερο επικίνδυνες δραστηριότητες με τους μαθητές του: 

• Μειώνεις ένα ποσοστό τηρώντας κάποιους κανόνες ασφαλείας,  ώστε να μη συμβεί κάτι , 

μειώνεις το ποσοστό ρίσκου, ποσοστό διαχείρισης ρίσκου. (Αντώνης).  
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3.1.6 Γραφειοκρατία και προγράμματα ΠΕ  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της έρευνας  υποστήριξαν ότι η γραφειοκρατία που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος ΠΕ είναι σε λογικά 

πλαίσια, πολλές φορές απαραίτητη και δεν αποτελεί για αυτούς ανασταλτικό παράγοντα 

υλοποίησης ενός προγράμματος: 

• Όχι γραφειοκρατία δεν υπάρχει μεγάλη. (Ίριδα).  

• Δεν νομίζω ότι είναι κουραστικό. Δεν αντιμετωπίζω κάποιο θέμα δηλαδή με το 

γραφειοκρατικό κομμάτι, δηλαδή εντάξει μια έκθεση κάνεις στη αρχή και στο τέλος της 

χρονιάς. Αυτό, απλό είναι και απαραίτητο.. (Ζάχος) 

• Δεν θεωρώ ότι είναι … δηλαδή η γραφειοκρατία είναι ελάχιστη. Ούτως ή άλλως το 

κάνεις. (Θοδωρής).  

• Όσοι το λένε αυτό ως ανασταλτικό παράγοντα μάλλον δεν ξέρουν τι είναι η 

γραφειοκρατία, δεν έχουν αντιμετωπίσει συστηματικότερη γραφειοκρατία ποτέ στη ζωή 

τους, (Αντώνης). 

• Το επίσημο σήμερα, ένα δηλώσεις το πρόγραμμα σου στο γραφείο πρωτοβάθμιας, θα 

κάνεις μία στοχοθεσία απλή που αυτό το θεωρώ και απαραίτητο. (Ηλίας). 

• Όχι η γραφειοκρατία είναι στα πλαίσια που πρέπει να είναι. (Γεωργία).  

 Μία εκπαιδευτικός, μάλιστα σχολίασε  ότι το διαδίκτυο και η τεχνολογία έχουν 

διευκολύνει κατά πολύ τη γραφειοκρατική διαδικασία, καθώς όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες διευθύνσεις: 

• Τα τελευταία δύο χρόνια είναι λίγο πιο εύκολο γιατί γίνεται (η γραφειοκρατία) μέσω του 

διαδικτύου. (Βέρα).  

Αντίθετα για μια εκπαιδευτικό, την ΔΣ, η γραφειοκρατία αποτέλεσε δυσκολία κατά την 

υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ. Η ίδια ανέφερε ότι διαθέτει αρκετό χρόνο για τα 

γραφειοκρατικά ζητήματα: 

• Έκανα 6-7 ώρες (…) Το κάνουμε και μας τρώει αρκετό χρόνο. (Κατερίνα).  
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3.1.6.1 Τι περιλαμβάνει η γραφειοκρατία κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτικούς της έρευνας  

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι στη γραφειοκρατική διαδικασία συμπεριλαμβάνονται ο 

προγραμματισμός και η στοχοθεσία του προγράμματος, τα οποία και θεωρούν απαραίτητα στα 

πλαίσια οργάνωσης και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων που αναμένεται να 

υλοποιήσουν: 

• Εκθέσεις κάνεις, νομίζω ότι χρειάζονται και αυτές γιατί σε βοηθούν να βάλεις τους 

στόχους σου, να δεις τι θες να πετύχεις, πώς θα το πετύχεις που θα απευθυνθείς μετά, 

πώς θα γίνει η διάχυση, νομίζω χρειάζονται χρειάζονται. (Ζάχος). 

• Να κάνεις απλά ένα προγραμματισμό, ένα σχεδιασμό που είναι 2-3 σελίδες και απλά 

καταγράφεις το τίτλο, τη χρονική διάρκεια, τις δραστηριότητες και το στέλνεις. 

(Θοδωρής). 

• Παρόλα αυτά θα πρέπει να κάτσει να σκεφτεί τη στοχοθεσία, τη δομή, το σχεδιασμό 

(Βέρα). 

• Μια στοχοθεσία απλή, μια τεκμηρίωση απλή. (Ηλίας). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στον απολογισμό και στην αξιολόγηση του 

προγράμματος, τα οποία και θεωρούν απαραίτητα να γίνονται: 

• Απλά να κάνουμε αίτηση για ποιο πρόγραμμα θα τρέξουμε και στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς γίνεται ένα απολογισμός. (Γεωργία). 

• Και στο τέλος σου έρχεται ένα χαρτί που είναι ο απολογισμός, που είναι αρκετά απλός, 

καταγράφεις τι έγινε τι υλοποιήθηκε, φωτογραφίες ή κάποιο υλικό που δείχνει τι έγινε. 

(Θοδωρής).  

• Και μετά στο τέλος πάλι να κάνεις έναν απολογισμό που συνήθως το θέλουν και σύντομο 

με 1-2 φωτογραφίες. (Ίριδα).  

Μία εκπαιδευτικός αναφέρθηκε και στις βεβαιώσεις έγκρισης επισκέψεων από τους 

γονείς: 

• Πρέπει να πάρεις άδεια για να βγεις έξω από το σχολείο. (Κατερίνα).  
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3.1.7 Η «ανταμοιβή» των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης  

Παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση 

προγραμμάτων ΠΕ, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικοί της 

έρευνας συνεχίζουν να εμπλέκονται και να υλοποιούν προγράμματα ΠΕ. Όσον αφορά τους 

λόγους που εξακολουθούν να υλοποιούν προγράμματα καθώς και την ανταμοιβή των 

εκπαιδευτικών αυτών κατά την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναλυτικότερα, κάποιοι εκπαιδευτικοί 

της έρευνας επισήμαναν ότι συνεχίζουν να υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα, καθώς η 

ΠΕ δίνει μια διαφορετική διάσταση στη σχολική πραγματικότητα και απελευθερώνει τους 

ίδιους από την καθημερινή σχολική ρουτίνα: 

• Γιατί μέσα από τα προγράμματα μπορείς να κάνεις πράγματα λίγο διαφορετικά έως 

πολύ, διαφορετικά πράγματα από ότι κάνεις από τα βιβλία και τα μαθήματα (…) 

πιστεύω ότι μέσα από τα προγράμματα βιωματικά, τα βιώνουν περισσότερο, μένουν 

πράγματα στα παιδιά. (ΣΤ).  

• Ότι και εγώ θέλω λίγο να ξεφύγω από αυτά τα βασικά δεδομένα που κάνω στους μαθητές 

στο τμήμα ένταξης. Επομένως για μένα είναι βαρετό να κάνω συνέχεια αυτά τα βασικά 

δεδομένα , βασικούς κανόνες αριθμητικής, βασικές αριθμητικές πράξεις που πρέπει να 

γνωρίζουν, βασικούς τύπους προβλημάτων. Θέλω λοιπόν κάπου να ξεφύγω και εγώ να το 

χρησιμοποιήσω και να κάνω κάτι διαφορετικό και να αποκτήσω και εγώ κίνητρο. Αυτό 

με κρατάει. (ΓΠ1). 

• Υπάρχει η τυπική μάθηση που είναι κουραστική, βαρετή αλλά πρέπει να γίνει. Και 

υπάρχει και αυτό που ξέρεις το σχολείο δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή είναι ο χώρος που 

μπορείς να κάνεις μια σειρά δραστηριοτήτων που τις θεωρείς πολύ πιο ουσιαστικές 

για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά. Αυτό βασικά και βλέπεις παιδιά που δεν 

ζωντανεύουν στο τυπικό μάθημα, εκεί είναι όλα ζωντανά. Αυτό είναι το βασικό που 

κερδίζεις. (ΓΠ2). 

• Γιατί είναι κάτι (…) είναι δράση δηλαδή βγαίνουν τα παιδιά κάνουν πράγματα και αυτό 

είναι το νόημα του σχολείου για όλα τα μαθήματα (…) Και μου αρέσει εμένα βασικά που 

θα έρθουν εδώ (…) και η σχέση του δασκάλου με τα παιδιά είναι διαφορετική. (ΔΣ).  

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο αίσθημα αυτοεκπλήρωσης  και χαράς που 

νιώθουν κατά την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, πράγμα για τους 
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οποίους είναι και η ανταμοιβή και η κινητήριος δύναμη να συνεχίσουν να υλοποιούν 

προγράμματα ΠΕ: 

• Τα προγράμματα λοιπόν αυτά με βοηθούν, να κάνω πιο ευχάριστο περιβάλλον, να 

ολοκληρωθώ εγώ  σαν γυναίκα και σαν εκπαιδευτικός και να αντλήσω χαρά μέσα από τα 

προγράμματα. Διάθεση, όρεξη, μου χαρίζει ακόμα χρόνια στον εκπαιδευτικό τομέα. 

(ΔΜ). 

• Είναι πολύ μεγάλη. Χαίρεσαι και εσύ και το ένα φέρνει το άλλο. Εμένα τουλάχιστον με 

γεμίζει πάρα πολύ. (ΦΚ).  

Για κάποιους εκπαιδευτικούς η αγάπη και το ενδιαφέρον για την φύση αποτελούν τους 

λόγους που συνεχίζουν να υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα, παρά τα προβλήματα: 

• Εγώ συμμετέχω γιατί μου αρέσει. (ΚΣ). 

• Η βασική αιτία είναι η αγάπη μου για τη φύση. Αν δεν αγαπάς τη φύση όλα τα άλλα 

είναι περιφερειακά, γίνονται για να γίνονται. (ΚΑ). 

Μία εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην επιθυμία της να αλλάξει την κατάσταση του 

περιβάλλοντος, προβαίνοντας σε δράσεις με σκοπό την αλλαγή στα περιβαλλοντικά ζητήματα: 

• Το να μοιραστείς δηλαδή πράγματα που θέλεις να αλλάξουν , να τα μοιραστείς με άλλους 

ώστε να επέλθει αυτή η αλλαγή. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για μένα που αφορά 

τα περιβαλλοντικά. (ΕΜ).  

Μία αρκετά διαφορετική απάντηση έδωσε ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο 

στην αναγνώριση από τους γονείς και τα παιδιά, όσο και στην εκπαιδευτική ανάπτυξη: 

• Η δική σου ανταμοιβή είναι ότι καμιά φορά παίρνεις αναγνώριση από τα παιδιά και 

από τους γονείς. Και παράλληλα μαθαίνεις όλα αυτά είναι επιμορφωτικά και για σένα 

(…) Εάν δεν ασχολείσαι με τα ζητήματα δεν ανεβάζεις το επίπεδο το γνωστικό σου, 

ποτέ δεν ανεβάζεις την εκπαιδευτική σου κουλτούρα, την ποικιλία των 

εκπαιδευτικών σου πρακτικών.(ΝΤ).  
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3.2 Εκπαιδευτικοί του δείγματος και προγράμματα για τον τόπο (Place based Education) 

3.2.1 Επιλογή προγραμμάτων ΠΕ, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας και θεματικά έτη 

Unesco 

Πριν αναφερθούμε στα αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί 

υλοποίησαν προγράμματα για τον τόπο, είναι σημαντικό να δούμε πώς οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν τα προγράμματα ΠΕ που υλοποιούν, αν ακολούθησαν τις εγκυκλίους ή τα θεματικά 

έτη της Unesco την περίοδο 2005-14. 

 Μελετώντας τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2014-17, 

επιδιώξαμε να διερευνήσουμε αν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας ακολούθησαν τις εγκυκλίους 

και τις προτεινόμενες θεματολογίες. Επίσης, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε πώς τελικά 

επιλέγουν τα προγράμματα ΠΕ που θα υλοποιήσουν στο σχολείο. Από τους δέκα 

εκπαιδευτικούς της έρευνας, οι εννιά ανέφεραν ότι δεν ακολουθούν τις εγκυκλίους του 

Υπουργείου Παιδείας. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι επιλέγουν τα προγράμματα με 

κριτήριο τα προσωπικά ενδιαφέροντα, καθώς και τις προσωπικές τους εμπειρίες: 

• Τα παιδιά στο σχολείο έτσι και αλλιώς επειδή με ξέρουν, ξέρουν ότι εάν τους πάρω 

σίγουρα θα δουλέψουν φυτά. Δηλαδή είναι τώρα τρία χρόνια που τα παιδιά το 

γνωρίζουν ότι και οι γονείς ακόμα ότι αν θα δουλέψουμε με τα φυτά κάτι θα γίνει, 

κάποιου είδους προγράμματος θα τρέξει με τα φυτά. (Δημήτρης).  

• Κοίταξε εμείς συνήθως έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ο δάσκαλος συνήθως έχει κάτι στο 

μυαλό του (…) Ή προσπαθείς να τους το δείξεις ότι εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, να τους 

εξηγήσεις τους λόγους. (Έκτορας). 

• Κάτι να μου αρέσει και εμένα, γιατί αν δεν μου αρέσει εμένα δεν θα μου βγει καλά. 

Οπότε από τη συζήτηση με τα παιδιά προσπαθώ να προκύψει η ανάγκη να το αισθανθούν 

δικό τους. (Ίριδα).  

• Δηλαδή ακόμη και δάσκαλοι ο καθένας θα κάνει αυτά που θέλει και έχει ζήσει και έχει 

βιώσει. Αλλά πάντα δίνει κάτι και οι τάξεις έχουν πάντα το στίγμα του δασκάλου (…) Το 

προς τα πού θα στραφεί η ομάδα και τα παιδιά είναι από το δάσκαλο νομίζω. (Κατερίνα).  

Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στη σημασία της σύνδεσης των προγραμμάτων με το 

τόπο των μαθητών και του σχολείου, κάτι το οποίο αποτελεί για αυτούς κριτήριο επιλογής των 

θεμάτων: 
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• Ο τόπος, τι θα ενδιαφέρει τα παιδιά περισσότερο, πού θα δώσουν σημασία για τον τόπο 

τους και από εκεί ξεκινάς. (Βέρα). 

• Πάντα ο βασικός και πρώτος κανόνας είναι εάν το σχολείο έχει σχέση ή βρίσκεται 

κοντά στον χώρο που θες να υλοποιήσεις το περιβαλλοντικό πρόγραμμα. (Ηλίας).  

• Ψάχνεις να δεις τι συνδέει το σχολείο με την τοπική κοινωνία. (ΓΠ2).  

Ένας εκπαιδευτικός επισήμανε ότι επιλέγει τα περιβαλλοντικά προγράμματα με κριτήριο 

τα ενδιαφέροντα των μαθητών: 

• Αλλά το βασικό είναι να ξεκινάς από τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να μπορέσεις να 

πιάσεις τα ερωτήματα και να τα πας παραπέρα. Γιατί τότε αυξάνεις το βαθμό ιδιοποίησης 

και δέσμευσης έναντι των θεμάτων. (Αντώνης).  

Μία εκπαιδευτικός ανέφερε ότι ενδιαφέρεται να συνδυάζει τα περιβαλλοντικά 

προγράμματα με την ύλη της τάξης που αναλαμβάνει κάθε φορά, πράγμα για την οποία 

αποτελεί κριτήριο επιλογής των θεμάτων ΠΕ: 

• Ποιους στόχους θέλω να βάλω και πάνω σε αυτούς τους στόχους επιλέγω τα 

προγράμματα (…) Δηλαδή προσπαθώ πολλές φορές το υλικό της Γλώσσας να το 

προσαρμόσω στα περιβαλλοντικά προγράμματα που θα πάρω ή το ανάποδο. 

(Γεωργία).  

Ένας μόνο από τους εκπαιδευτικούς της έρευνας, ο οποίος διδάσκει σε Τμήμα Ένταξης, 

ανέφερε ότι ακολουθεί τις εγκυκλίους, αναπροσαρμόζοντας τα προγράμματα, καθώς, 

προσπαθεί να υλοποιεί προγράμματα, στα οποία μπορούν να ανταποκριθούν οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες: 

• Εε… κοιτάζω αυτό που λέει η εγκύκλιος και προσπαθώ να το προσαρμόσω στις 

ανάγκες… μάλλον να είναι εφικτό στο σχολείο, να μπορώ να το κάνω με τα παιδάκια 

(…) να μπορεί να εφαρμοστεί, κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί. Όταν 

βλέπω ας πούμε κάτι πιο μεγαλεπήβολο ή έχει έννοιες πολύ δύσκολες που πάλι θα 

δυσκολευτώ… θα τα χάσω αυτά τα παιδιά. (ΓΠ1) 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα έτη 2005-2014 ήταν αφιερωμένα στην 

Αειφόρο Ανάπτυξη. Το Υπουργείο Παιδείας, συμβαδίζοντας με τους στόχους της Unesco, 

διαμόρφωσε δράσεις, οι οποίες αφενός στόχευαν στο να καλλιεργήσουν στους μαθητές στάσεις 
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που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη και αφετέρου να προωθήσουν το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία, μέσω της από κοινού υλοποίησης δράσεων με κοινωνικούς φορείς, με στόχο 

την αειφόρο εξέλιξη του πλανήτη. Μία από τις κυριότερες περιβαλλοντικές δράσεις του 

Υπουργείου Παιδείας ήταν ο θεματικός προσανατολισμός των προγραμμάτων για τα έτη 2005-

2014 (Σωτηράκου, 2005).  Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, επιδιώξαμε να δούμε αν οι εκπαιδευτικοί 

της έρευνας ακολούθησαν τα θεματικά έτη ή αν έδρασαν ανεξάρτητα από αυτά στα 

προγράμματά τους. Από τα λεγόμενά τους προέκυψε ότι κανείς από τους εκπαιδευτικούς δεν 

έλαβε υπόψη στα προγράμματά του τα θεματικά έτη της Unesco για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, προβάλλοντας κάποιοι από αυτούς τα δικά τους επιχειρήματα. 

 

Κάποιοι ανέφεραν ότι δεν ακολούθησαν τα θεματικά έτη, καθώς θεωρούν έτσι και αλλιώς 

ότι ασχολούνται με θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στα προγράμματά τους: 

 

• Έτσι και αλλιώς κάνουμε προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με το περιβάλλον τον 

εθελοντισμό, κρητική διατροφή, κρητικές παραδόσεις όλα αυτά τα κάνουμε κάθε χρόνο, 

άρα λοιπόν επειδή μας εμπνέουν τα προγράμματα αυτά, υπάρχει και διάθεση και όρεξη, 

συνεργασία με συναδέλφους και άλλα τμήματα συνεχίσαμε να τα τρέχουμε όπως κάθε 

χρόνο. Δεν επηρεαστήκαμε από αυτό. (Γεωργία). 

• Με ρωτάς αν τα ακολουθήσαμε ή όχι, έτσι και αλλιώς θα κάναμε και τέτοια 

προγράμματα. (Έκτορας). 

 

Μία εκπαιδευτικός είπε ότι η έννοια της αειφορίας είναι κάτι που υπάρχει στην 

καθημερινότητά της και στη γενικότερη φιλοσοφία της: 

 

• Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να μπει στην καθημερινότητα και να μην είναι ότι έχεις 

θεματικό έτος. Είναι και η φιλοσοφία που έχεις. (Βέρα). 

 

Ένας εκπαιδευτικός επισήμανε ότι μέσα από συγκεκριμένη περιβαλλοντική δράση είναι 

δυνατό να υπάρξει η έννοια της αειφορίας στα προγράμματα: 

 

• Αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει πολλά. Αν κάνεις δηλαδή σχολικούς κήπους μέσα από 

συγκεκριμένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δράση είσαι μέσα (γέλια) στην 
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αειφόρο ανάπτυξη ότι και να κάνεις. Οπότε αν έχεις μία τέτοια θεματική μπορείς να 

δράσεις επιμέρους σε πολλά πράγματα και να λες ότι είσαι μέσα σε αυτή.(Αντώνης). 

 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν ακολούθησαν τα θεματικά έτη, καθώς κριτήριο 

για την επιλογή των θεμάτων τους είναι ουσιαστικά ο τόπος και το περιβάλλον του σχολείου: 

 

• Το να υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις είναι καλό όταν δεν έχεις ιδέες, όταν όμως 

υπάρχει το περιβάλλον, υπάρχει ο χώρος δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαραίτητο να τα 

λάβεις υπόψη. (Ηλίας). 

• Όχι δεν τα ακολουθώ (..) Με βάση το τι είναι κοντά μου, το τι είναι οικείο στα παιδιά 

και τι μπορεί αυτή η τάξη να δουλέψει. (ΓΠ2).  

 

3.2.2 Θεματολογία προγραμμάτων ΠΕ που έχουν υλοποιήσει οι εκπαιδευτικοί 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα θέματα που καλύπτει η ΠΕ και 

συνιστούν αντικείμενα των προγραμμάτων ΠΕ θα πρέπει αναφέρονται στα προβλήματα του 

άμεσου περιβάλλοντος (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000). Παράλληλα, μία από τις σύγχρονες 

τάσεις στην ΠΕ, κυρίως στο εξωτερικό, είναι η εστίαση σε θέματα τοπικού περιβάλλοντος 

στα πλαίσια μια βιωματικής και εμπειρικής εκπαίδευσης βασισμένης στον τόπο (Place-based 

Education). Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση αποτελεί μία πορεία, η οποία χρησιμοποιεί την 

τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον ως σημείο εκκίνησης για τη διδασκαλία πολλών 

εννοιών, όπως αυτή του περιβάλλοντος. Μέσα από τα προγράμματα ΠΕ για τον τόπο, 

ενδυναμώνεται η επιθυμία του ατόμου να δράσει και να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα του τόπου του (Sobel, 2004). Παράλληλα, η θέσπιση της δεκαετίας για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη πρότεινε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θεματικά έτη με έμφαση στα 

παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα όπως το δάσος, το νερό, η ενέργεια κτλ. Ακόμη, η 

εγκύκλιος του Υπουργείου για το σχολικό έτος 2016-17 αναφέρθηκε στην εστίαση σε θέματα 

του τόπου, προτείνοντας παρεμβάσεις στο τοπικό περιβάλλον. Έχοντας αυτά υπόψη, λοιπόν, 

θελήσαμε να διερευνήσουμε τι προγράμματα υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης και αν 

τα προγράμματα που υλοποίησαν ήταν παγκοσμίου ή τοπικού ενδιαφέροντος. Στον παρακάτω 

πίνακα επιχειρήσαμε να ταξινομήσουμε, τα προγράμματα που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, σε 

παγκόσμια και τοπικά (τόπος σχολείου και Κρήτη).  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ                                                    ΤΟΠΙΚΑ 

    Τόπος σχολείου                                                    Κρήτη  

Αντώνης 1. Ενέργεια  

2. Σχολικός κήπος (φυτά) 

  

Γεωργία 1. Σεξουαλική Αγωγή 

2. Σχολικός εκφοβισμός 

3. Οικογένεια-σπίτι-σχολείο 

 

1. Σχολικός κήπος (βότανα) 1. Βότανα της 

 Κρήτης 

2. Κρητική διατροφή 

3. Κρήτη  

και πολιτισμός  

4. Παραδόσεις  

στην Κρήτη 

Έκτορας 1. Μετατροπές ενέργειας  1. Άνυδρη  

καλλιέργεια κηπευτικών σε ε 

αστικό  

Περιβάλλον 

1. Αγριόγατος  

της Κρήτης  

2. Άγρια  

βρώσιμη χλωρίδα 

 της Κρήτης 

3. Τα απειλούμενα  

ζώα της Κρήτης 

4. Το γεωργαλίδικο 

 άλογο της Κρήτης  

 

 

 

 

Ζάχος  1. Μελέτη αναπαραγωγής  

σπόρων (βότανα) 

2. Λαχανόκηπος  

και  

βιολογική καλλιέργεια 

 φυτών (βότανα) 

 

 

Ηλίας 1. Διαχείριση  

απορριμμάτων 

2. Ανακυκλώσιμα  

υλικά διατροφής  

και κομπόστ 

 

1. Σχολικός κήπος (βότανα) 

2. Το φαράγγι 

 του σχολείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίριδα 

 

 

 

 

 

 1. Το πάρκο  

της γειτονιάς 

2. Τα σκουπίδια  

στο σχολείο 

 

 

 

1. Τα βότανα 

 της Κρήτης  

Βέρα 1. Επαναχρησιμοποίηση 

Λαδιού 

1. Τα απορρίμματα 

 στο σπίτι και  

       το σχολείο 

2. Ο χώρος μας, 

 η γειτονιά μας 

3. Ξενάγηση στα 

 χωριά του  

σχολείου 

4. Το βελανιδόδασος 

5. Καθαρισμός ρέματος από  

      τα σκουπίδια  

 

 

Δημήτρης 1. Ανακύκλωση     
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και σκουπίδια 

2. Σχολικός κήπος (φυτά) 

 

Θοδωρής 1. Ρομποτική  1. Γνωρίζω  

το περιβάλλον  

μου και  

τις  

δραστηριότητες 

 των γονιών μου 

2. Αφηγήσεις για  

την ιστορία 

του τόπου μας 

3. Αρπακτικά πουλιά 

 

4. Ένα ταξίδι  

στο χρόνο 

5. Μέσα από  

τον  

Καραγκιόζη γνωρίζω την  

τοπική ιστορία 

6. Το σχολείο 

 του παππού και  

του πατέρα μου 

 

Κατερίνα 1. Εποχές 

2. Ενέργεια  

1. Φυτά του χωριού 

2. Ζώα του χωριού 

 

 

 

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ των εκπαιδευτικών της έρευνας σε 

παγκόσμια και τοπικά προγράμματα  

  

Παρατηρούμε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί (Αντώνης, Δημήτρης) έχουν ασχοληθεί κυρίως 

με προγράμματα παγκόσμιου χαρακτήρα, όπως η ενέργεια, η ανακύκλωση-διαχείριση 

σκουπιδιών και οι σχολικοί κήποι. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται να προσεγγίζουν 

τα προγράμματα των σχολικών κήπων από τη σκοπιά των φυσικών επιστημών με σκοπό την 

εφαρμογή πειραμάτων και τη διδασκαλία των φυτών.  

 

Από την άλλη οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Βέρα, Γεωργία, Έκτορας, Ζάχος, Ηλίας, 

Θοδωρής, Ίριδα, Κατερίνα) ασχολήθηκαν με προγράμματα τοπικού ενδιαφέροντος. Ένας 

εκπαιδευτικός  ασχολήθηκε με άνυδρες καλλιέργειες, μαθαίνοντας στους μαθητές τις 

καλλιεργητικές πρακτικές της άνυδρης καλλιέργειας, μιας κρητικής παραδοσιακής τεχνικής. 

Μία εκπαιδευτικός υλοποίησε πρόγραμμα για το πάρκο της γειτονιάς του σχολείου και μαζί με 

τους μαθητές της αναδιαμόρφωσαν το πάρκο, το καθάρισαν, ζωγράφισαν επιδαπέδια παιχνίδια 

και  φύτεψαν βότανα σε αυτό. Κάποιοι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν στα προγράμματά τους με 

το φυσικό περιβάλλον του τόπου, όπως «το φαράγγι του σχολείου», όπου οι μαθητές ήρθαν σε 

επαφή με την χλωρίδα του φαραγγιού. Μία άλλη εκπαιδευτικός ασχολήθηκε με το 
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βελανιδοδάσος που βρίσκεται στον τόπο του σχολείου, ένα μοναδικό και ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του τόπου. Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν με σχολικούς κήπους 

κρητικών αρωματικών βοτάνων. Άλλη εκπαιδευτικός ασχολήθηκε με τα φυτά και τα ζώα του 

χωριού, στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές επισκέφθηκαν σπίτια των κατοίκων του χωριού, 

καθώς και το δικό της σπίτι, και έμαθαν βιωματικά για τα φυτά και ζώα του τόπου: 

Χαρακτηριστικά οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: 

• «Για την άνυδρη καλλιέργεια γιατί, γιατί 80 μέρες δεν έβρεξε, δεν είχαμε νερό, άρα θα 

σας δείξω ένα τρόπο να χρησιμοποιούμε, να παράγουμε πράγματα χωρίς νερό» 

(Έκτορας). 

• «Πήραμε τα βότανα που βρήκαμε στο φαράγγι και τα βάλαμε στον κήπο μας». (Ηλίας).  

• «Μετά το άλλο είναι γνωρίζω το φυσικό περιβάλλον του αρκαδίτικου φαραγγιού, το 

άλλο ήταν παραδοσιακές δραστηριότητες των μύλων και το πώς η ίδια η διαμόρφωση του 

εδάφους, του φυσικού περιβάλλοντος αξιοποιήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους». 

(Θοδωρής). 

•  «Μετά με το βελανιδοδάσος, προσπάθησα τα παιδιά να τα βάλω να γνωρίσουν την 

περιοχή τους. Επειδή είναι οικείο και το βλέπουμε από όταν γεννιόμαστε, δεν δίνουμε τη 

σημασία που πρέπει στο χώρο οπότε (…)». (Βέρα) 

• «Είχαμε πάει και σε άλλα σπίτια να δούμε ζώα που δεν έχω εγώ και μας έλεγαν οι 

άνθρωποι τι κάνει το κάθε ζώο, πώς αναπαράγεται, πώς το προστατεύουν». (Κατερίνα). 

 

3.2.3 Τι θεωρούν πιο σημαντικό να υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, παγκόσμια ή 

τοπικά θέματα, και γιατί 

 

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1ο μέσα  από τα τοπικά προγράμματα ΠΕ, στα 

πλαίσια μιας εκπαίδευσης βασισμένης στον τόπο, οι μαθητές γίνονται ενεργοί πολίτες 

αναλαμβάνοντας να φροντίσουν το τοπικό περιβάλλον. Παράλληλα, η διαδικασία της μάθησης 

γίνεται πιο βιωματική και το σχολείο επανασυνδέεται με την κοινωνία (PEEC, 2008). Ακόμη, 

έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τοπικά θέματα και για να κάνουν τους 

μαθητές να εκτιμήσουν το περιβάλλον τους και να αλληλεπιδράσουν με αυτό, καθώς επίσης 

και για να σκεφτούν τρόπους βελτίωσής του (Russ et al., 2015).  Με αφορμή αυτά λοιπόν, 

επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τι θεωρούν πιο σημαντικό να υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί, 

παγκόσμια ή τοπικά θέματα, και γιατί. 

 



 
 

101 
 

Για το σκοπό αυτό, ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να μας απαντήσουν στην ερώτηση 

«Τι θεωρείτε ποιο σημαντικό να υλοποιούν οι μαθητές, παγκόσμια ή τοπικά θέματα, και πώς 

επωφελούνται από το καθένα;». Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι θεωρούν πιο 

σημαντικό να υλοποιούν θέματα τοπικού χαρακτήρα, σχολιάζοντας ότι ξεκινώντας από τοπικά 

ζητήματα είναι δυνατό αργότερα οι μαθητές να αντιληφθούν καλύτερα και τα παγκόσμια. 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν χαρακτηριστικά: 

• Για να μπορέσει το παιδί να καταλάβει τη σπουδαιότητα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας 

π.χ το βάζεις στο τοπικό , ξεκινάς από τον τόπο του (…) Για ποιο λόγο να ασχοληθεί με 

κάτι άλλο και όχι με τον τόπο του και να δει το πρόβλημα εδώ (…). (Βέρα). 

• Άρα για μένα το ιδανικό είναι ξεκινάς με ένα πρόβλημα, που το ξέρουν, το βιώνουν, το 

ζουν, έχουν εμπειρίες και πας στο παγκόσμιο. (Ζάχος). 

• Όσο πιο βαθιές τομές κάνεις στα πράγματα τοπικού χαρακτήρα τόσο καλύτερα 

συλλαμβάνεις και καταλαβαίνει τα γενικότερα και τα παγκόσμια. Οπότε αν δεν έχεις 

κάνει βουτιά κάπου δεν μπορείς να αντιληφθείς τον ωκεανό. (Αντώνης).  

• Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάς από το κοντινό και μετά να πηγαίνεις στο πιο μακρινό. 

Αν ευαισθητοποιηθείς για τον τόπο σου, μπορείς πιο εύκολα να νιώσεις και τους άλλους. 

(Ίριδα).  

 

Στους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν σημαντικότερη την 

ενασχόληση με προγράμματα τοπικού χαρακτήρα ανέφεραν το γεγονός ότι μέσα από αυτά οι 

μαθητές αλλάζουν στάσεις, γίνονται ενεργοί πολίτες, συμμετέχοντας στην λήψη των 

αποφάσεων σχετικά με ζητήματα του τόπου και παρεμβαίνοντας στην επίλυση προβλημάτων 

του τόπου: 

• Υπάρχει μια αλλαγή στάσεων, η οποία αλλαγή στάσεων δεν είναι προσωρινή έχει λίγο 

πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Εάν καταφέρεις και τα κάνεις πιο μόνιμα και έρχονται μετά 

από χρόνια τα παιδιά και σου λένε κάνω αυτό κάνω εκείνο ή γίνονται ενεργοί πολίτες 

που με τη σκέψη τους και τις προτάσεις τους επηρεάζουν αποφάσεις. (Αντώνης).  

• Αλλάζουν συμπεριφορές, δηλαδή όλο το θέμα είναι να αλλάξεις συμπεριφορά. Αυτό που 

σκεφτόσουν εσύ μέχρι χτες να το αλλάξεις. Και να αρχίσεις να σέβεσαι το περιβάλλον. 

Δηλαδή να συνεχίσεις στη συνέχεια και να αποκτήσεις γνώμη για το περιβάλλον, 

δηλαδή ποιο είναι το καλό και το κακό, δηλαδή να απαντήσεις στα περιβαλλοντικά 
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προβλήματα. Εκεί. Δεν είναι μόνο να το σέβεσαι. Είναι όταν έρθει η ώρα να δώσεις 

απαντήσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. (Έκτορας).  

• Επωφελούνται σίγουρα γνωρίζοντας τα προβλήματα του περιβάλλοντος του τόπου τους 

(…)Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στο Ρέθυμνο τα 

δημιούργησαν οι γενιές που υφίστανται, που υπήρξαν. Να δώσουν λύσεις ή να μην 

κάνουν μεγαλύτερα τα υπάρχοντα προβλήματα τουλάχιστον.  (Ηλίας).  

• Είναι εντελώς διαφορετική μάθηση. Δηλαδή εδώ έχω μια γνώση για το πώς μπορώ να 

παρέμβω σε έναν τόπο. (ΓΠ2). 

• Νομίζω αν δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί, τουλάχιστον προσέχουν το περιβάλλον 

τους.(Ίριδα). 

• Να αντιδράσουν στο οτιδήποτε δηλαδή στο πώς θα φτιάξουν το σπίτι τους, στο πώς θα 

διατηρήσουν καθαρό το χωριό τους και το σχολείο. (Κατερίνα).  

 

Μια εκπαιδευτικός ανέφερε ότι μέσα από τα τοπικά θέματα ΠΕ δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να βελτιώσουν το τοπικό περιβάλλον: 

• Αυτό βασικά που ενδιαφέρει το παιδί είναι το τοπικό , το άτομο το ενδιαφέρει να 

βελτιώσει το χώρο του και τον τόπο του , αλλά παλεύοντας να βελτιώσει τον τόπο του 

παλεύει για να βελτιώσει ένα καλύτερο χώρο για αυτό. (Βέρα). 

Μία εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα από τα προγράμματα τοπικού 

χαρακτήρα, οι μαθητές εκτιμούν τον τόπο τους  και παράλληλα προάγεται η έννοια του 

εθελοντισμού: 

• Εκτιμούν τον τόπο τους, μαθαίνουν να ζουν μέσα σε αυτόν τον τόπο (…)Μας ενδιαφέρει 

πολύ να προάγουμε τον εθελοντισμό και μέσα από αυτά τα προγράμματα νομίζω ότι 

προάγεται ο εθελοντισμός. (Γεωργία).  

Τη βιωματική και εμπειρική διαδικασία της μάθησης ανέφερε ένας εκπαιδευτικός ως τον 

σημαντικότερο λόγο για ενασχόληση με προγράμματα τοπικού ενδιαφέροντος: 

• Έρχονται σε επαφή με τη φύση, με το χώμα, με τα φυτά έξω από την τάξη δηλαδή ο 

τρόπος που μάθαιναν ήταν διαφορετικός, δηλαδή κυρίως δούλευαν ανακαλυπτικά (…) 

Δηλαδή το βίωσαν, το ανακάλυψαν (…) Μπήκαν στη διαδικασία να νιώσουν σαν 

μικροί επιστήμονες, (Δημήτρης).  
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Η συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοσυναίσθηση, που αποκτούν οι μαθητές μέσα από τα 

τοπικά προγράμματα, επισημάνθηκε από δύο εκπαιδευτικούς: 

• Αυξάνει τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Δηλαδή μαθαίνοντας να 

προσέχουν φυτά και ζώα μαθαίνεις να συναισθάνεσαι και τον άλλον και το φυτό και τον 

γύρω σου, να μπαίνεις λίγο και στη θέση του και να … όπως και το σαλιγκαράκι δεν το 

σκοτώνουμε, ήρθε να φάει, το πετάμε μακριά δεν το σκοτώνουμε. (Ζάχος). 

• Και στην συναισθηματική νοημοσύνη. Πολλά. Δουλεύουν όλες οι αισθήσεις εκεί, 

δηλαδή το παιδί σκάβει και βλέπεις ότι το χαίρονται όλα. Είναι σπάνιο να λέει κάποιο 

παιδί κουράστηκα, βγαίνω. (Ίριδα).  

Στους λόγους για τους οποίους θεωρούν σημαντικά τα τοπικά θέματα, κάποιοι 

εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, και 

συγκεκριμένα με την οικογένεια και τις τοπικές αρχές: 

• Έχει να κάνει και με το ότι θεωρείς το σχολείο κομμάτι μιας κοινότητας (…) Φέραμε 

ανθρώπους που τους διηγήθηκαν πώς ζούσαν την εποχή της κατοχής, κάναμε 

συνεντεύξεις με τους παππούδες και τους πατεράδες. (Θοδωρής).  

• Να απευθυνθούμε για παράδειγμα στον τοπικό πρόεδρο της κοινότητας, άρα πρέπει να 

τον καλέσουμε στο σχολείο να συζητήσουμε το πρόβλημα πώς μπορεί να βοηθήσει. 

(Βέρα).  

 

3.2.4 Προγράμματα ΠΕ και τύπος ΠΕ που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

 

Θέλοντας να εξηγήσουμε γιατί κάποιοι εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα για τον 

τόπο ενώ κάποιοι άλλοι όχι, προσπαθήσαμε να δούμε αν ο τύπος ΠΕ που υλοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί σχετίζεται με τα προγράμματα που εφαρμόζουν. Από τα παρακάτω λοιπόν, 

φαίνεται ότι τα προγράμματα ΠΕ που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται με τον τύπο ΠΕ 

που πρεσβεύουν.  

  Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν 

στο θετικιστικό παράδειγμα (Αντώνης, Δημήτρης) δεν υλοποιούν προγράμματα για τον 

τόπο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται να προωθούν μια θετικιστική αύρα στα 

προγράμματα ΠΕ που υλοποιούν, καθώς και έναν έντονο τεχνοκρατισμό, αποξενώνοντας την 

ΠΕ από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες ή καλλιεργώντας μαζί τους μια σχέση 

απλοϊκή και ταυτίζοντας την ΠΕ με τη διδακτική των φυσικών επιστημών. Αυτή η 
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τεχνοκρατική διάσταση στα προγράμματα έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στην καθήλωση και 

ετεροβαρή ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τη γνωστική παράμετρο. Πιθανό το γεγονός ότι 

οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται να προσεγγίζουν τα προγράμματά τους από τη σκοπιά της 

διδακτικής των φυσικών επιστημών, τους ωθεί να υλοποιούν κυρίως προγράμματα παγκοσμίου 

ενδιαφέροντος που δίνουν έμφαση στη γνώση σχετικά με το περιβάλλον, αγνοώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου καθώς και τις ευκαιρίες για μάθηση που ο τόπος 

προσφέρει.  

 

 Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του ερμηνευτικού προτύπου, από την ανάλυση των 

δεδομένων φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί υλοποιούν προγράμματα για τον τόπο του 

σχολείου. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται να προσανατολίζονται προς το 

ερμηνευτικό πρότυπο, επιδιώκοντας στα προγράμματά τους τη γνώση και δράση στο 

περιβάλλον μέσα από βιωματικές και εμπειρικές δραστηριότητες. Έτσι, ασχολούνται με τοπικά 

θέματα καθώς πιθανό γνωρίζουν ότι η ΠΕ πρέπει να ασχολείται με το τοπικό και άμεσο 

περιβάλλον των παιδιών. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τις αρχές και τους σκοπούς της ΠΕ 

ασχολούνται με τοπικά θέματα που στόχο έχουν τη δράση μέσα στο τοπικό περιβάλλον.  

 

  Οι εκπαιδευτικοί του κριτικού προτύπου φαίνεται και αυτοί να υλοποιούν 

προγράμματα τοπικού ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω θελήσαμε να 

δούμε γιατί οι εκπαιδευτικοί αυτοί υλοποιούν προγράμματα για τον τόπο. Οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί, μέσα από τα περιβαλλοντικά προγράμματα, σκοπό έχουν να μετασχηματίσουν και να 

αλλάξουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, εστιάζοντας θα έλεγε 

κανείς στον ακτιβισμό. Ίσως, λοιπόν, θεωρούν ότι η αλλαγή αυτή είναι δυνατό να επέλθει 

δρώντας σε τοπικό πλαίσιο και αυτό πιθανό εξηγεί το γεγονός ότι ασχολούνται κυρίως με 

προγράμματα και θεματολογίες τοπικού χαρακτήρα.  

3.2.5 Προγράμματα ΠΕ και σύνδεση των εκπαιδευτικών με τον τόπο 

Όπως αναφέρθηκε στο 1ο Κεφάλαιο, η σύνδεση του ατόμου με τον τόπο ενδέχεται να 

επηρεάσει τη διάθεση και την επιθυμία του ατόμου να παρέμβει ενεργά τόσο στη βελτίωση του 

τοπικού περιβάλλοντος, όσο και στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων του τόπου 

(Kudryavtsev, Stedman & Krasny, 2012α). Ιδιαίτερα δε για τον εκπαιδευτικό, πιθανό η 

σύνδεση με τον τόπο να τον παρακινήσει να υλοποιήσει προγράμματα ΠΕ με τους μαθητές του 

εστιασμένα στο τοπικό περιβάλλον (Russ et al., 2015). Θέλοντας λοιπόν, να εξηγήσουμε γιατί 
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κάποιοι εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα για τον τόπο ενώ κάποιοι άλλοι όχι, 

προσπαθήσαμε να δούμε αν η σύνδεση των εκπαιδευτικών με τον τόπο σχετίζεται με τα 

προγράμματα που εφαρμόζουν (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ερώτηση Γ2) 

Αρχικά είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν «τόπο» 

τους τον τόπο στον οποίο ζουν και εργάζονται. Άλλοι θεωρούν «τόπο» τους τον τόπο από τον 

οποίο κατάγονται. Κάποιοι εκπαιδευτικοί ζουν στον τόπο του σχολείου, ωστόσο ανέφεραν ως 

«τόπο» τους ολόκληρη την Κρήτη.  

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι στους λόγους που αναφέρουν οι 

εκπαιδευτικοί για την σύνδεση τους με τον τόπο του σχολείου, είναι τα συναισθήματα που 

έχουν αναπτύξει για αυτόν. Συγκεκριμένα, κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αγαπούν τον 

τόπο στον οποίο βρίσκεται το σχολείο: 

• Τους αγαπάω τους Αρμένους, νοιάζομαι για το χωριό, για τους ανθρώπους. (Βέρα). 

• Είναι πλέον τόπος (…) όχι απλά τόπος διαμονής. Θα μπορούσα να το πω σαν μια 

δεύτερη πατρίδα μου. Αλλά το Ρέθυμνο πλέον είναι ένας τόπος που τον αγαπώ και που 

μου αρέσει να μένω εδώ. (Ηλίας). 

• Κοίταξε το αγαπώ πάρα πολύ. (Ίριδα).  

• Δηλαδή το Ρέθυμνο το αγαπώ ιδιαίτερα. Για μένα είναι παράδεισος για αυτό και 

αποφασίσαμε να ζήσουμε (…)  ένας αγαπημένος τόπος είναι πολύ. (ΓΠ1). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί, στους λόγους για τη σύνδεσή τους με τον τόπο του σχολείου, 

ανέφεραν ότι ο τόπος αυτός ικανοποιεί τις ανάγκες τους για ψυχαγωγία ή αθλητισμό, όπως 

το περπάτημα, το ποδήλατο και η ορειβασία: 

• Μου αρέσει πολύ ο αθλητισμός και πάντα έκανα αθλητισμό, ειδικά όταν ήμουν ακόμη 

μικρότερος. Κάνω ακόμη. Φυσικά το Ρέθυμνο προσφέρει κάποιες δυνατότητες να 

κάνεις αθλητισμό, να κάνεις βόλτες, να κάνεις ορειβασία. Κάνω κάποια τέτοια 

πράγματα όταν έχω ελεύθερο χρόνο. (Ηλίας). 

• Όπως σου είπα βόλτες, περπατώ τα βράδια, μου αρέσει πολύ. (Ίριδα).  

• Ναι ποδήλατο κάνω. Φέτος δηλαδή αρκετά πολύ ναι. (ΓΠ1). 

Μία εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που έχει από τον τόπο του σχολείου 

(Ρέθυμνο) από όταν ήταν μικρή, καθώς η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο: 
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• Γιατί από κάθε σημείο έχω και αναμνήσεις ((γέλια)). Ωραίες στιγμές, που δεν μπορώ να 

μη συνδεθώ. (Ίριδα). 

Άλλη εκπαιδευτικός, στους λόγους σύνδεσης με τον τόπο, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ζει, 

σπούδασε σε αυτόν: 

• Τόπο μου; Εεε… το Ρέθυμνο, γιατί εδώ σπούδασα. (Γεωργία). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στις ανθρώπινες σχέσεις που έχουν στον τόπο 

στον οποίο δουλεύουν, αναφερόμενοι κυρίως στην οικογένεια και τα παιδιά τους, στη σύνδεση 

που έχουν με άλλους ανθρώπους εκεί, με τους συγγενείς, την τοπική κοινωνία, τους μαθητές ή 

τους συναδέλφους τους: 

• Έχω την αδερφή μου (…) Μπορώ να πω ότι αισθάνομαι συνδεδεμένη γιατί είμαι τόσα 

χρόνια εκεί με τις οικογένειες και τα παιδιά , γενικότερα με τους ανθρώπους εκεί. 

(Βέρα). 

• Σιγά σιγά δεν είναι τόπος εργασίας, είναι και ένα δίκτυο ανθρώπων που μπορούν να 

βοηθήσουν το σχολείο. Στη βάση αυτή με ενδιαφέρει και ο Πρινές. (ΓΠ2). 

• Είναι ένα πολύ ωραίος τόπος, πλέον εδώ είναι η οικογένειά μου, το παιδάκι μου. Νιώθω 

πάρα πολύ όμορφα περνάω καλά. (Ηλίας). 

• Εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μου. (Γεωργία). 

• Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου μεγάλωσαν εδώ, γεννήθηκαν εδώ οπότε αυτόν 

θεωρώ τόπο μου. (Κατερίνα). 

• Ναι. Έχω δεθεί με το σχολείο και με τους συναδέλφους, γιατί είμαστε χρόνια πάνω, 

αλλά ναι (…) Με το σχολείο αισθάνομαι συνδεδεμένος, γιατί έχω πολλά χρόνια σε αυτό 

το σχολείο και με πονάει αν κάτι συμβαίνει αρνητικό. (Δημήτρης).  

Ένας εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην ποιότητα ζωής που του προσφέρει ο τόπος στον 

οποίο εργάζεται, πράγμα το οποίο τον συνδέει με τον τόπο αυτό: 

 

• (...) Είναι μια πόλη που προσφέρει πάρα πολλά, δηλαδή η ποιότητα ζωής είναι πολύ 

καλύτερη από ό, τι στην Αθήνα. (ΓΠ1).  
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Ένας εκπαιδευτικός στους λόγους σύνδεσης του με το Ρέθυμνο αναφέρθηκε, σε μη 

συναισθηματικούς λόγους, και συγκεκριμένα σε στόχους και ανάγκες αναγνώρισης και 

επαγγελματικής εξέλιξης: 

• Τους έφτιαξα ένα σχολικό κήπο εδώ από το τίποτα για παράδειγμα, αυτό είναι κάτι 

της πόλης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στον κήπο του Ρεθύμνου είναι επίσης 

κάτι για την πόλη (…) καμιά φορά παίρνεις αναγνώριση (…). (Αντώνης).  

Μία εκπαιδευτικός, ο τόπος στον οποίο εργάζεται αντιπροσωπεύει ουσιαστικά στοιχεία 

του εαυτού της, ταυτίζεται με αυτόν, καθώς όντας η ίδια ένα άτομο που ασχολείται με τη φύση 

και την αγαπά, εμφανίζεται να είναι συνδεδεμένη με τη  φύση του τόπου αυτού, η οποία της 

θυμίζει και τον τόπο στον οποίο μεγάλωσε: 

• Τον διαλέξαμε καθαρά από την φύση.. Και βρήκα ακριβώς το μέρος που είναι ίδιο 

όπως έχω μεγαλώσει στο Πήλιο. Είμαι συνδεδεμένη με τη φύση. (Κατερίνα).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί (Βέρα, Γεωργία, Έκτορας, Ζάχος, 

Ηλίας, Θοδωρής, Ίριδα, Κατερίνα) έχουν μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με τον τόπο του 

σχολείου και αναφέρθηκαν σε συναισθήματα, αναμνήσεις, ανθρώπινες σχέσεις καθώς και σε 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας, στοιχεία τα οποία τους έκαναν να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς 

με τον τόπο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, οι οποίοι εμφανίζονται έντονα και ισχυρά 

συνδεδεμένοι με τον τόπο του σχολείου, είναι και εκείνοι που υλοποιούν συστηματικά 

προγράμματα για τον τόπο (βλ. 3.2.2, παρ. 3). Αντίθετα, κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί 

(Αντώνης, Δημήτρης) δεν φαίνεται να είναι συνδεδεμένοι με τον τόπο του σχολείου. Οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί, σύμφωνα και με τα παραπάνω δεδομένα, δεν υλοποιούν προγράμματα για 

τον τόπο και ασχολούνται κυρίως με προγράμματα τοπικού χαρακτήρα. 

3.3 Προγράμματα για την πόλη (Urban Environmental Education) 

Στην παρούσα έρευνα θελήσαμε να διερευνήσουμε αν οι επτά εκπαιδευτικοί των αστικών 

σχολείων υλοποιούν προγράμματα για την πόλη. Διαπιστώσαμε ότι τα προγράμματα για την 

πόλη με τα οποία ασχολήθηκαν οι εκπαιδευτικοί είναι: α) ο σχολικός κήπος, στα πλαίσια του 

οποίου οι μαθητές ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες κηπουρικής, β) η άνυδρη καλλιέργεια 

κηπευτικών σε αστικό χώρο, όπου οι μαθητές έμαθαν τις καλλιεργητικές πρακτικές της 

άνυδρης καλλιέργειας, γ) το φαράγγι του σχολείου, όπου οι μαθητές εξερεύνησαν και 

μελέτησαν τη φύση της πόλης και δ) το πάρκο της γειτονιάς, όπου οι μαθητές ασχολήθηκαν με 
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τον καθαρισμό και την αισθητική αναβάθμιση του πάρκου. Σύμφωνα με τους Russ & Krasny 

(2015) και τους πέντε τύπους Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τους οποίους 

αναφέρουν,  ο σχολικός κήπος, η άνυδρη καλλιέργεια κηπευτικών σε αστικό περιβάλλον και το 

πάρκο της γειτονιάς μπορούν να ενταχθούν στον τύπο «Περιβαλλοντική φροντίδα» στη πόλη, 

ενώ το φαράγγι του σχολείου μπορεί να ενταχθεί στον τύπο «Η πόλη ως αίθουσα 

διδασκαλίας». Ο Πίνακας 4. παρουσιάζει τα παραπάνω στοιχεία.  

 

Προγράμματα για την πόλη Τύποι Αστικής 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

• Σχολικός κήπος  

(δραστηριότητες  κηπουρικής) 

• Άνυδρη καλλιέργεια κηπευτικών  

σε αστικό περιβάλλον  

(καλλιεργητικές πρακτικές  

άνυδρης καλλιέργειας) 

• Φαράγγι σχολείου (μελέτη φύσης) 

• Πάρκο της γειτονιάς 

(καθαρισμός και αισθητική  

αναβάθμιση πάρκου) 

 

 

 

 

 

 

 

• Περιβαλλοντική φροντίδα 

 

• Περιβαλλοντική φροντίδα 

 

 

 

• Η πόλη ως αίθουσα διδασκαλίας  

 

• Περιβαλλοντική φροντίδα 

 

Πίνακας 4. Προγράμματα για την πόλη και τύποι Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 

υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί των αστικών σχολείων 

3.3.1 Στοιχεία φύσης και περιβαλλοντικά προβλήματα που αναγνώρισαν οι εκπαιδευτικοί, που 

δουλεύουν σε αστικά σχολεία, στο αστικό περιβάλλον; 

Το οικολογικό νόημα του τόπου (ecological place meaning) άφορα στην αναγνώριση 

από το άτομο των στοιχείων της φύσης και των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος σε έναν 

τόπο. Το οικολογικό νόημα του τόπου των εκπαιδευτικών πιθανό να τους κάνει να επιλέγουν 

θέματα εστιασμένα στα οικολογικά στοιχεία της πόλης (Russ et al., 2015). Για το λόγο αυτό 

επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τα οικολογικά στοιχεία που οι εκπαιδευτικοί της πόλης 

αναγνωρίζουν στο αστικό τοπίο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ερώτηση Γ3) 
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Όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας ανέφεραν ως στοιχείο φύσης στην πόλη του Ρεθύμνου 

το δημοτικό κήπο: 

• Ο κήπος (…). (Αντώνης). 

• Καταρχάς ο δημοτικός κήπος είναι υπέροχος, ειδικά τώρα με την παιδική χαρά και 

γενικώς μπαίνεις μέσα στον κήπο και βλέπεις ότι υπάρχουν φυτά τα οποία δεν μπορείς να 

τα δεις πουθενά αλλού. (Γεωργία).  

• Μέσα στην πόλη είναι επίσης ο κήπος ο δημοτικό, εξαιρετικός δηλαδή αυτού του τύπου 

οι κήποι είναι υπόδειγμα, έτσι θα έπρεπε να είναι οι κήποι. (ΓΠ1) 

• Ο δημοτικός κήπος μπορείς να πεις ότι είναι μια όαση , στην οποία υπάρχουν μερικά 

χιλιάδες πουλάκια που κοιμούνται. (Ηλίας).  

• Τον κήπο. (Ίριδα). 

• Ο δημοτικός κήπος Ρεθύμνου, ένα τρομερό παράδειγμα ας πούμε (…). (Έκτορας). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου ως στοιχείο φύσης στην 

πόλη: 

• Κάποια σημεία της Παλιάς Πόλης. (Αντώνης).  

• Εδώ είναι ένα περιβάλλον όμορφο, είναι η Παλιά Πόλη, έτσι και αυτά τα έχουμε στην 

ΠΕ. (Έκτορας).  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί  αναγνώρισαν ως στοιχεία φύσης στην πόλη τη θάλασσα 

και τις ακτές : 

• Υπάρχει η παραλία, η θάλασσα. Είμαστε πραγματικά ένας ευλογημένος τόπος, γιατί η 

πόλη βρίσκεται μέσα στη φύση. (Γεωργία). 

• Τη θάλασσα. (Ηλίας). 

•   Η θάλασσα, οι ακτές. Οι ακτές είναι ένα μεγάλο θέμα. Οι ακτές του Ρεθύμνου, έχουν 

γραφτεί πολλά για τις ακτές. (Έκτορας). 

•  Η θάλασσα είναι βασικά, το παραλιακό μέτωπο είναι το πλεονέκτημα, που είναι 

γύρω στα 4 χιλιόμετρα ξεκινώντας από τη μαρίνα, από το παλιό λιμάνι και αυτά μέχρι το 

ξενοδοχείο Pearle. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του Ρεθύμνου. (Ζάχος). 

• Η θάλασσα. (Ίριδα).  

Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο δάσος του Γάλλου, καθώς και τα δασάκια και 

πευκάκια της πόλης: 
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• Υπάρχει το δάσος, βγαίνοντας έξω από την πόλη. (Γεωργία). 

• Εεε (…) έχει τις βελανιδιές, έχει (…) όχι βελανιδιές μπερδεύτηκα… Ααα έχει και 

βελανίδια, μπερδεύτηκα εγώ συγγνώμη. (Δημήτρης).  

• Τα διπλανά δασάκια που είναι γύρω γύρω. Το ευρύτερο περιβάλλον, 2 χιλιόμετρα να 

βγεις έξω από το Ρέθυμνο θα βρεις ό, τι θες, δηλαδή από φύση από αγριόχορτα από ό, τι 

θέλεις. Ο χώρος του πανεπιστημίου. (Έκτορας). 

• Υπάρχουν 2-3 αλσύλλια μικρά που είναι περιμετρικά της πόλης. Επίσης είναι το δάσος 

με τις βελανιδιές, το οποίο ξεκινά από το Πανεπιστήμιου του Γάλλου και φτάνει μέχρι 

τον Κάστελλο, πολύ σημαντικό αυτό. Πανέμορφο κομμάτι. (ΓΠ1). 

• Τα πευκάκια που έχει πάνω. (Ίριδα).  

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στα βουνά ως στοιχεία φύσης στην πόλη: 

• Τα βουνά, δηλαδή ο Βρύσωνας το βουνό πάνω από το Ρέθυμνο είναι φοβερό. Αυτά είναι 

πολύ έντονα ναι. (ΓΠ1). 

• Το βουνό που έχει. (Ίριδα).  

Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε στα οικολογικά στοιχεία της πόλης και τα φαράγγια: 

• Τα φαράγγια (…). (ΓΠ1). 

Μία εκπαιδευτικός επισήμανε τα παρκάκια ως οικολογικά στοιχεία στο αστικό τοπίο: 

• Τα μικρά παρκάκια. (Ίριδα).  

Μία εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στα δεντροφυτεμένα σημεία της πόλης: 

• Στην πόλη με τη δεντροφύτευση που έχει γίνει και η προσπάθεια που έγινε στις παραλίες 

και ειδικά με το φύτεμα που έγινε στο λιμενικό ταμείο με τα φυτά, τα οποία είναι άγρια 

φυτά που δεν γνωρίζει κανείς εδώ στην πόλη μας γιατί πάνε προς εξαφάνιση, είναι 

πανέμορφα. (Γεωργία). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της πόλης αναγνωρίζουν κάποια στοιχεία 

φύσης στο αστικό τοπίο. Παρ’ όλο, ωστόσο, που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

τα οικολογικά στοιχεία της πόλης, δεν υλοποιούν προγράμματα σχετικά με αυτά. Αν 

εξαιρέσουμε τα φαράγγια και τα πάρκα, με τα οποία ασχολήθηκαν στα προγράμματά τους δύο 

εκπαιδευτικοί, με τα υπόλοιπα στοιχεία φύσης που αναγνώρισε η πλειονότητα των 
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εκπαιδευτικών, όπως ο δημοτικός κήπος ή η θάλασσα, δεν ασχολήθηκε κανείς από τους 

εκπαιδευτικούς στα προγράμματά του.  

 Όσον αφορά τα αστικά προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν περιβαλλοντικά 

προβλήματα στην πόλη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των αστικών σχολείων ανέφεραν ως 

περιβαλλοντικό πρόβλημα στην πόλη τη διαχείριση των σκουπιδιών. Πολλοί λιγότεροι 

αναφέρθηκαν στη άναρχη δόμηση των κτιρίων, ενώ ελάχιστη ανέφεραν την έλλειψη αστικού 

πρασίνου και τον υπερτουρισμό ως περιβαλλοντικό πρόβλημα στην πόλη. Από τα παραπάνω 

φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της πόλης αναγνωρίζουν κυρίως ως αστικό περιβαλλοντικό 

πρόβλημα τη διαχείριση των σκουπιδιών και φαίνεται ότι οι περισσότεροι έχουν υλοποιήσει 

κάποιο πρόγραμμα σχετικό με αυτό, όπως η ανακύκλωση. Αυτό οφείλεται, πιθανό, στο γεγονός 

ότι η ανακύκλωση συνιστά ένα κοινότυπο θέμα, το οποίο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 

μπορούν να προσεγγίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα αστικά 

περιβαλλοντικά προβλήματα, κοιτάζοντας τις θεματολογίες των προγραμμάτων που έχουν 

υλοποιήσει οι εκπαιδευτικοί (Πίνακας 3.), κανείς από αυτούς δεν υλοποίησε κάποιο 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα σχετικό με αυτά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1 Συζήτηση- Συμπεράσματα 

 Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνήσουμε πώς  οι 

εκπαιδευτικοί, με εμπειρία στην ΠΕ, ξεπερνούν τα προβλήματα που συναντούν κατά την 

υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και κατά πόσο υιοθετούν στα προγράμματά τους 

στοιχεία από τις νέες τάσεις στην ΠΕ, που εφαρμόζονται σε χώρες του εξωτερικού, την 

βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση και την Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Για το λόγο 

αυτό επιδιώξαμε να δούμε: 

• Πώς οι εκπαιδευτικοί επιλύουν τα υλικοτεχνικά προβλήματα κατά την υλοποίηση   

περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

• Κατά πόσο ο αστικός χώρος δίνει ερεθίσματα τους εκπαιδευτικούς της πόλης να 

υλοποιήσουν προγράμματα για την πόλη. 

• Εάν η σύνδεση με τον τόπο (place attachment) επιδρά στην θεματολογία των 

προγραμμάτων που επιλέγουν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. 

 Αναφορικά με τα προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί καταφέρνουν να τα αντιμετωπίσουν και 

να βρουν λύσεις προκειμένου να τα ξεπεράσουν. Τα ποσά που διατίθενται φαίνεται να 

διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ΠΕ που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί του 

θετικιστικού μοντέλου διαθέτουν τα μεγαλύτερα ποσά για την υλοποίηση ενός προγράμματος 

ΠΕ, όμως υιοθετούν πιο πολύπλοκους και σύνθετους μηχανισμούς ανεύρεσης χρημάτων. Οι 

εκπαιδευτικοί του ερμηνευτικού μοντέλου διαθέτουν ενδιάμεσα ποσά, τα οποία ανευρίσκουν 

από χορηγίες, τοπικούς φορείς, τοπικές εθελοντικές ομάδες, το σύλλογο γονέων του σχολείου ή 

ακόμα αυτοχρηματοδοτώντας τα προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί του κριτικού μοντέλου, από 

την άλλη, διαθέτουν πολύ λίγα, έως μηδαμινά, χρήματα για την υλοποίηση ενός 

περιβαλλοντικού προγράμματος. Σχετικά με τον προσωπικό χρόνο, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να διαθέτει αρκετό προσωπικό χρόνο εκτός σχολικού ωραρίου, 

προκειμένου τόσο να προετοιμάσει το πρόγραμμα, όσο και να ασχοληθεί πρακτικά με αυτό. Εν 

τούτοις, ο διαθέσιμος αυτός προσωπικός χρόνος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και την 

συνακόλουθη εμπειρία των εκπαιδευτικών. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου δεν 

αποτελεί τροχοπέδη για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, καθώς το σύνολο αυτών 

προσεγγίζει τα προγράμματα διαθεματικά και στα πλαίσια άλλων γνωστικών αντικειμένων. 
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Επιπλέον, τα προγράμματα εντάσσονται και στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, πράγμα το 

οποίο αναδεικνύει τη σημασία της για την ΠΕ. Για το λόγο αυτό, η μείωση και κατάργηση των 

ωρών της Ευέλικτης Ζώνης στο σχολείο, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει 

αναφορικά με το μέλλον και την πορεία της ΠΕ στο σχολείο. Τέλος, σχετικά με τα ατυχήματα, 

οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών, ενώ όσον αφορά τη 

γραφειοκρατία, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί  καταφέρνουν να τη διαχειριστούν, χωρίς να 

αποτελεί για αυτούς δυσκολία υλοποίησης προγραμμάτων. 

 Σχετικά με το κατά πόσο ο αστικός χώρος δίνει ερεθίσματα στους εκπαιδευτικούς να 

υλοποιήσουν προγράμματα για την πόλη, διαπιστώσαμε ότι αν και οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν οικολογικά στοιχεία στο αστικό περιβάλλον, εν τούτοις δεν υλοποιούν 

προγράμματα για αυτά. Οι εκπαιδευτικοί των αστικών σχολείων φαίνεται να υλοποιούν 

προγράμματα για την πόλη, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στους πέντε τύπους Αστικής 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ωστόσο δεν υλοποιούν προγράμματα για τα οικολογικά 

χαρακτηριστικά της πόλης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι παρόλο που όλοι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν τη θάλασσα ως στοιχείο φύσης και παρόλο που η θάλασσα 

συνιστά ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της πόλης, κανείς από τους εκπαιδευτικούς 

δεν υλοποίησε κάποιο πρόγραμμα σχετικό με αυτήν. Οι Καλαϊτζιδάκη & Φιλιππάκη (2017) 

αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να ασχοληθούν με περιβαλλοντικά προγράμματα 

για τη θάλασσα, πιθανό λόγω του ότι δεν έχουν τις γνώσεις προκειμένου να προσεγγίσουν το 

θέμα αυτό. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα των πόλεων, οι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να εντοπίζουν μόνο τη διαχείριση των σκουπιδιών ως σημαντικό αστικό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αγνοούν, λοιπόν, άλλα σημαντικά αστικά προβλήματα και φυσικά 

δεν υλοποιούν προγράμματα σχετικά με αυτά.  

  Σχετικά με το εάν η σύνδεση με τον τόπο (place attachment) επιδρά στη θεματολογία 

των προγραμμάτων που επιλέγουν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, διαπιστώθηκε ότι η 

σύνδεση των εκπαιδευτικών με τον τόπο στον οποίο υλοποιούν τα προγράμματα ΠΕ, φαίνεται 

να επηρεάζει τη θεματολογία των προγραμμάτων που επιλέγουν να υλοποιήσουν. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα τοπικού 

χαρακτήρα. Η ισχυρή συναισθηματική σύνδεση των εκπαιδευτικών με τον τόπο του σχολείου 

ωθεί τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν προγράμματα τοπικής διάστασης, αναδεικνύοντας 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και επιτυγχάνοντας τη διαδικασία της μάθησης μέσα 
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από το τοπικό περιβάλλον.  Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια έντονη 

σύνδεση με τον τόπο δεν ασχολούνται με προγράμματα τοπικής διάστασης.  

4.2 Προτάσεις   

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνιστά ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην ΠΕ. Η 

κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα πλαίσια μιας εκπαίδευσης βασισμένης 

στον τόπο, μιας εκπαίδευσης που δίνει έμφαση στον τόπο, στο τοπικό περιβάλλον και στην 

τοπική κοινότητα, καθώς και μιας εκπαίδευσης που στόχο θα έχει την εξασφάλιση της 

ευημερίας και αειφορίας στις πόλεις, μέσα από την επίλυση των σημαντικών αστικών 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, είναι δυνατό να ωθήσει τους εκπαιδευτικούς στη υλοποίηση 

προγραμμάτων τοπικού χαρακτήρα.   

 Τα ΚΠΕ έχει αποδειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο και λειτουργούν ως πυρήνες 

εξάπλωσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα περισσότερα ΚΠΕ βρίσκονται αρκετά 

μακριά από την πόλη, σε απομακρυσμένες περιοχές που πολλές φορές η πρόσβαση είναι 

δύσκολη. Τα 2/3 του συνολικού πληθυσμού του κόσμου ζουν σε αστικά κέντρα και τα 

σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα σήμερα πλήττουν τις πόλεις. Για το λόγο αυτό, 

κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ΚΠΕ αστικού τύπου, τα οποία είναι δυνατό να εμφυσήσουν 

στους εκπαιδευτικούς τις αρχές της Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα οικολογικά στοιχεία του αστικού 

περιβάλλοντος, βλέποντας και οι ίδιοι δυνατότητες παρέμβασης σε αυτό με σκοπό τη βελτίωσή 

του. Υπό το πρίσμα αυτό, οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατό να αναπτύξουν ένα ισχυρό οικολογικό 

νόημα και να μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν στα προγράμματά τους τόσο 

το φυσικό όσο και το δομημένο αστικό περιβάλλον, αναζητώντας οικολογικές πρακτικές 

παρέμβασης σε αυτό. Ιδιαίτερα δε για τους νεοδιόριστους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η 

ενίσχυση της αντίληψης για τον τόπο και του οικολογικού νοήματος του τόπου συνιστούν 

κομβικά σημεία, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.    

4.3  Προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 

 Η παρούσα έρευνα εστίασε στο να διερευνήσει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί, με 

συστηματική και πολύχρονη εμπλοκή σε προγράμματα ΠΕ, υιοθετούν στα προγράμματα που 

υλοποιούν στοιχεία από τη βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση και την Αστική Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. Μία πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή της 

έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να συμμετάσχετε στην έρευνά μου. Είμαι 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο 

Ρεθύμνου. Αυτή η συνέντευξη γίνεται στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας σχετικά με 

τους εκπαιδευτικούς και την ΠΕ,  υπό την εποπτεία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας 

Μαριάννας Καλαϊτζιδάκη. Τα στοιχεία σας θα παραμείνουν ανώνυμα. Εάν σας ενδιαφέρει, 

μπορώ να σας στείλω τα αποτελέσματα της έρευνας. 

1)Αρχικά θα ήθελα να μου αφηγηθείτε την ιστορία σας σε ότι αφορά την εκπαιδευτική και 

επαγγελματική σας διαδρομή. 

Α1) Θα ήθελα να μιλήσουμε για την εμπλοκή σας με τα προγράμματα ΠΕ μεγάλης διάρκειας. 

Πόσα χρόνια υλοποιείτε προγράμματα ΠΕ και τι θέματα έχετε υλοποιήσει στα προγράμματά 

σας; 

Α2) Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με την ΠΕ; 

Α3) Μπορείτε να μου πείτε, τι είναι για εσάς η ΠΕ; 

Α4) Έχετε επιμορφωθεί για την ΠΕ;   

Α5) Θα ήθελα να μου πείτε, πώς επιλέγετε τα θέματα των προγραμμάτων ΠΕ που υλοποιείτε; 

Επιλέγετε τα θέματα σύμφωνα με αυτά που ορίζει η εγκύκλιος ή τα θέματα των προγραμμάτων 

αποτελούν δική σας έμπνευση; 

Α6) Το  2005-2014 είχε οριστεί από την UNESCO ως η δεκαετία για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 

ακολουθήσατε στα προγράμματά σας αυτά τα θεματικά έτη που είχαν οριστεί ή δράσατε στα 

προγράμματα σας ανεξάρτητα;  

Β1) Τα προγράμματα ΠΕ έχουν οικονομικό κόστος; Το φετινό σας πρόγραμμα, για 

παράδειγμα, πόσο κόστισε περίπου; Τι περιλαμβάνει το κόστος αυτό και πώς το καλύπτετε; 
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Β2) Τι χρόνος χρειάζεται για τα προγράμματα ΠΕ για εσάς και τους μαθητές σας; Πώς 

βρίσκετε το χρόνο να υλοποιήσετε τα προγράμματα ΠΕ μέσα στη σχολική εβδομάδα, τώρα 

μάλιστα που καταργήθηκε η ευέλικτη ζώνη; 

Β3) Πώς υλοποιείτε τα προγράμματα ΠΕ ενάντια στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου; Τι 

κάνετε με την ύλη; 

Β4) Τι εξοπλισμός και τι υλικά χρειάζονται στα πλαίσια υλοποίησης της ΠΕ και πώς τα 

αποκτάτε; 

Β5) Σας έχει τύχει ποτέ να συμβεί κάποιο ατύχημα σε κάποιο παιδί στα πλαίσια των 

προγραμμάτων; Αν ναι, πώς διαχειρίζεστε μία τέτοια περίπτωση; 

Β6) Για την υλοποίηση των προγραμμάτων υπάρχει γραφειοκρατία; Ποια είναι τα 

γραφειοκρατικά θέματα που προκύπτουν και πώς τα διαχειρίζεστε; 

Γ1) Θα μπορούσατε να μου πείτε, ποιον θεωρείτε εσείς τόπο σας; 

Γ2) Τι είναι για εσάς ο τόπος σας; 

Γ3) Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν στο αστικό περιβάλλον στοιχεία φύσης; Εσείς βλέπετε τα 

στοιχεία αυτά; 

Γ4) Τι άλλα θέματα ΠΕ για τον τόπο θα σας ενδιέφερε να κάνετε με τους μαθητές σας στα 

προγράμματά σας ;  

Γ5) Το θέμα του φετινού σας προγράμματος είναι παγκόσμιου ή τοπικού ενδιαφέροντος;  

Γ6) Κατά τη γνώμη σας, τι είναι πιο σημαντικό να κάνουν οι μαθητές, παγκόσμια ή τοπικά 

θέματα στα προγράμματα ΠΕ; Πώς, πιστεύετε, ότι επωφελούνται οι μαθητές από τα παγκόσμια 

και πώς από τα τοπικά προγράμματα ΠΕ; 

Θα ήθελα, κλείνοντας, να μου πείτε για ποιους λόγους συμμετέχετε τελικά σε  προγράμματα 

ΠΕ; 

 Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ο σχολικός κήπος  
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Εικόνα 2. Ο σχολικός κήπος 

 

Εικόνα 3. Ο σχολικός κήπος  
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Εικόνα 4. Το πάρκο της γειτονιάς  

 

 

Εικόνα 5. Τα αρωματικά φυτά στο πάρκο της γειτονιάς 
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Εικόνα 6. Επιδαπέδια παιχνίδια στο πάρκο 

 

 

Εικόνα 7. Η βιβλιοθήκη του πάρκου 
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Εικόνα 8.  Ο κήπος της εκπαιδευτικού που κάνει ΠΕ στο σπίτι της με τους μαθητές της  

 

Εικόνα 9: Τα ζώα της εκπαιδευτικού στο σπίτι της  




